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മുഖ്യമ�ി പിണറായി 
വിജയന്റെ   നേതൃത്വത്ിലുള്ള 
സർക്ാർ സംസ്ാേത്ിന്റെ 
ദീർഘകാലവികസേം 
ലക്്യമിട്ട േയങ്ങളുമായാണ് 
മുന്ാട്ട് നപാകു്ത്. നകരള 
നമാഡലിന്റെ പുേഃസൃഷ്ിക്ായി 
വിശാല കാഴ്ചപ്ാന�ാന്� 
സംസ്ാേസർക്ാർ േ�പ്ാക്കു് 
മിഷനുകൾ രാജ്യത്ിനുതന്് 
മാതൃകയാണ്. നകരളം ഒനട്ടന്റ 
നമഖലകളിൽ മികച്ച നേട്ടം കകവരിച്ചിട്ടുണ്്. 
എ്ാൽ, കാലഘട്ടത്ിേനുസൃതമായി ഈ നേട്ടങ്ങൾ 
േിലേിർത്ാൻ പുത്ൻമാതൃകകൾ ഉയനരണ്തുണ്്. 
ഇക്ാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ാണ് സർക്ാർ പുത്ൻ 
മിഷനുകൾ സംസ്ാേത്ിന്റെ േവേിർമ്ാണത്ിോയി 
അവതരിപ്ിച്ചത്. ആനരാഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, കാർഷിക, ഭവേ 
രംഗങ്ങളിന്ല വികസേം സംസ്ാേത്ിേ് മാത്രമല്ല, 
രാഷ്്രത്ിന്റെ തന്് വളർച്ചക്് സഹായമാകും. മാറ്ം 
സൃഷ്ിക്ാനുള്ള പ്ാപ്ി േമ്ൾക്കുന്ണ്് സനദേശമാണ് 
ആദ്യസർക്ാർ സംസ്ാേത്ിേ് േൽകിയത് 
േിയമസഭയിൽ എന്തെല്ലാം പ്നകാപേമുണ്ായാലും 
സമചിത്ത പാലിക്കു് മുഖ്യമ�ി പിണറായിയുന്� 
സമീപേം മാതൃകാപരമാണ്. പ്നകാപേപരമായ 
പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ായാൽനപ്ാലും ശാതെോയി 
വ്യക്തതനയാന്�യാണ് അനദേഹത്ിന്റെ മറുപ�ി.

റിട്ട. ജസ്റിസ് പി. സദാശിവം
ഗവർണർ 

ആദ്യസർക്ാരിന്റെ സുവർണജൂബിലി സമാപേ സനമ്ളേത്ിൽ േി്് )  
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ക്രമസമാധാേ
പാലേം 

ഏറ്വം ഭദ്രമായ 
സംസ്ാേം                                    

ഇതെ്യാ ടുനഡ നദശീയ 
സർനവ

ഏറ്വം 
കൂടുതൽ 

നമഖലകളിൽ 
മികവ് 

പുലർത്തു് 
സംസ്ാേം

ഇതെ്യാ ടുനഡ ന്റേറ്് സ് 
അവാർഡ് 

ജീവിതകശലി 
നരാഗങ്ങൾ 
ന്ചറുക്ാൻ 

സമഗ്രപദ്ധതി 
ആവിഷ് കരിച്ച 
സംസ്ാേം 

ബ്ിട്ടീഷ് നബ്ാഡ്കാ്റേിങ് 
നകാർപ്നറഷൻ                   

(ബി.ബി.സി)

ദലിതർ 
ന്ക്തിരായ 
അക്രമങ്ങൾ                            

ഏറ്വം കുറഞ് 
സംസ്ാേം 

നക�സാമൂഹിക േീതി 
മ�ി രാംദാസ് 

അനത്വാല

ഭി്ിലിംഗ 
വിഭാഗക്ാർക്് 

നജാലി സംവരണം 
(ന്കാച്ചി ന്മന്രാ) 
ഏർന്പ്ടുത്ിയ 

ആദ്യ സംസ്ാേം 
ഗാർഡിയൻ പത്രം 

അഴിമതി 
ഏറ്വം 
കുറഞ് 

സംസ്ാേം 
ന്സറെർ ന�ാർ 

മീഡിയാ ്റേഡീസ് 
സർനവ

വികസിത 
നലാകത്ിേ് 

തുല്യമായി 
ശിശുമരണ േിരക്് 
കുറച്ചുന്കാണ്ടുവ് 

സംസ്ാേം 
ോഷണൽ �ാമിലി               
ന്ഹൽത്് സർനവ 

നകാപ് സ് 
റ്റുനഡ ഇറെർ 

ോഷണലിന്റെ 
2017ന്ല നപാലീസ് 

എക് സലൻസ് 
അവാർഡ് 
ജേകമത്രി 
നപാലീസിേ് 

ഭരണ
മികവിന്റെ 

സൂചകമായ 
പബ്ിക് 

അ�നയഴ് സ് 
ഇൻഡക് സ് ഏറ്വം 
ഉയർ് സംസ്ാേം 

പി.സി.എ                          
സർനവ -2017

ഇതര
സംസ്ാേ 

ന്താഴിലാളികളുന്� 
നക്മത്ിേ് 

ഇൻഷുറൻസ് അ�ക്ം 
ഏർന്പ്ടുത്ിയ മാതൃക 

സൃഷ്ിച്ച സംസ്ാേം 
ലാറ്ിേനമരിക്ൻ ന്�ലിവിഷൻ 

ശംഖല- ന്�ലി സൂർ

ഒരു വർഷം 
ഒത്ിരി 

ബഹുമതികൾ

വൻകി�പദ്ധതികൾ പൂർത്ീകരണത്ിനലക്് 

ക�ൊച്ചി 
കെട്രേൊ 

കെയചിൽ പൈപ്പ് 
പൈൻ ൈദ്ധതചി 

�ണ്ണൂർ അന്ൊരൊഷപ്രേ 
വചിെൊനത്ൊവളം 

2018 2017 2017 
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ഒരു വർഷം 
ഒനട്ടന്റ 

നേട്ടങ്ങൾ

നമുക്കൊരുമിച്ച് മുന്നേറകൊം
സർ്കൊർ ഒപ്പമുണ്ച് 

വചിഴചിഞ്ം 
തുറമുഖം 

ട്േശീയ 
ജൈൈൊത 

കൈൊന്ൊനചി 
തുറമുഖം 

ആറുവരചി 
ട്േശീയൈൊത

2019 2020 2020 2020

• ആേ്യകത് സമ്പൂർണ 
പവേയുതചിവതപ്കൃത സംസ്ൊനം 

• സമ്പൂർണ കവളചിയചിട വചിമുക്ത 
സംസ്ൊനം 

• ൈട്ചി�ജൊതചി ൈട്ചി�വർെ വചിഹചിതം 
ജനസംഖ്യൊനുൈൊതചി�െൊയചി 
വ�യചിരുത്ചിയ                   
ഏ� സംസ്ൊനം. 

• അർഹർക്പ്    
സെയബന്ചിതെൊയചി ൈട്യം 

• നവട്�രളത്ചിനപ്                
നൊലു  െചിഷനു�ൾ

• 45,000 പഹകട�പ്               
ക്ൊസപ് മുറചി�ൾ

5
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ോ�ിന്റെ ദീർഘകാലാ�ിസ്ാേത്ിലുള്ള 
വികസേവം ദുരിതം അനുഭവിക്കു്വർക്കുള്ള 
ആശ്വാസവം ഒരുമിച്ച് ന്കാണ്ടുനപാകാോണ്  
സർക്ാർ ഉനദേശിക്കു്ത്.പരിമിതമാണ് 
േമ്മുന്� ധേനശഷിന്യങ്ിലും ആ പരിമിതി 
ഇതിനു രണ്ിനും ത�സ്സമായിക്കൂ�ാ എ് 
കാര്യത്ിൽ േിർബന്ധമുണ്്.പരിസ്ിതി 
സൗഹൃദത്ിലൂ്ിയ വികസേമാണ് 
സർക്ാരിന്റെ േയം. ജേനക്മത്ിനും 
വികസേത്ിനുമായി  ഹരിതനകരളമ�ക്ം 
േവനകരള മിഷന്റെ ോല് ബൃഹത്  പദ്ധതികൾക്കു 
നകരളം തു�ക്മിട്ടുകഴിഞ്ഞു. അഞ്് വർഷം 
ന്കാണ്് നകരളന്ത് മാലിേ്യവിമുക്തമാക്ി 
മാറ്ാനുള്ള പ്വർത്േങ്ങളും ആരംഭിച്ചു.
ആന്രാന്ക് എതിർത്ാലും പൗരാവകാശങ്ങളും 
ജോധിപത്യവം സംരക്ിക്കു്തിൽ േിന്ം 
ോ�ിന്റെ വികസേത്ിൽ േിന്ം ഈ സർക്ാർ 
പിന്ാട്ടുനപാകില്ല  

പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമ�ി 

സ്ത്രീസുരക്ക്ായി 
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത് 
േ�പ�ികളാണ് 
സർക്ാർ 

േ�പ്ാക്കു്ത് .േിയമപാലേതിന്ോപ്ം   
സ്ത്രീകൾന്ക്തിരായ അതിക്രമങ്ങൾ 
നേരി�ാൻ പിങ്് ന്പന്രാൾ ,വേിതാ നപാലീസ് 
ന്റേഷനുകൾ ,പ്തിനരാധ സഹായ പദ്ധതി, ഷീ 
�ാക് സി, പിങ്് ഓനട്ടാ, ഷീ ഓനട്ടാ തു�ങ്ങി ഏറ്വം 
വലിയ പരിഷ് കരണങ്ങൾ മിക്തും േ�ത്ിയത് 
സ്ത്രീകളുന്� സുരക് മുൻേിർത്ിയാണ്. 
അതിക്രമങ്ങൾ കുറയ്ക്കു്തിേ് തിരുവേതെപുരം, 
ന്കാല്ലം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, നകഴിനക്ാ�്, 
കണ്ണൂർ േഗരങ്ങളിൽ പിങ്് പന്രാളും 
തിരുവേതെപുരത്് പിങ്് ബീറ്റും ഉൾന്പ്ന്� 

ശക്തമായി േിരീക്ണ സംവിധാേങ്ങളാണ് 
നപാലീസ് ഏർന്പ്ടുത്ിയിരിക്കു്ത്. നലാക്ൽ 
നപാലീസ് പന്രാൾ, കഹനവ പന്രാൾ, 
ഷാനഡാ നപാലീസ് േിരീക്ണം എ്ിവക്് 
പുറനമയാണിത്. കരൈവർ ഉൾന്പ്ന്� വേിതാ 
നപാലീസുകാരാകും പന്രാളിങ് വാഹേത്ിൽ 
ഉണ്ായിരിക്കുക. സഹായം നത�ിയുള്ള ഒരു 
ന�ാൺ നകാൾ വ്ാൽ ജിഐഎസ്-
ജിപിഎസ് സംവിധാേം ഉപനയാഗിച്ച് കൃത്യമായി 
സ്ലം കന്ണ്ത്ി നവഗത്ിൽ നപാലീസ് 
സഹായം എത്ിക്കു്തിേ് സാധിക്കു് 
നസാ�്റ്് ന്വയറാണ് വാഹേത്ിൽ 
ഉപനയാഗിക്കു്ത്. സ്ത്രീകൾക്് പിങ്് 
പന്രാൾ സഹായത്ിനും വിവരങ്ങൾ 
അറിയിക്കു്തിനും 1515 എ് േമ്പരിനലക്് 
വിളിക്ാം. 

സച്്രീസുരക്ഷ്ച് വിട്ടുവരീഴ്ചയില്കൊത്ത നടപടി 
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സച്്രീസുരക്ഷ്ച് വിട്ടുവരീഴ്ചയില്കൊത്ത നടപടി 
ന്പാതുസ്ലങ്ങളിലും സ് കൂൾ, നകാനളജ്, ഓ�ീസുകൾ, 
നലഡീസ് നഹാ്റേലുകൾ, ആരാധോലയങ്ങൾ 
തു�ങ്ങിയ സ്ലങ്ങളിലും പിങ്് പന്രാൾ സംഘം 
പന്രാളിങ് േ�ത്തും. വിവിധ നക� ങ്ങളിൽ 
വിേ്യസിച്ചിരിക്കു് പിങ്് ബീറ്് ഓ�ീസർമാർക്് 
ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളും പിങ്് പന്രാൾ സംഘം 
േൽകും. സ്ത്രീകന്ള/ന്പൺകുട്ടികന്ള പിൻതു�ർ്് 
ശല്യം ന്ചയ്യൽ, സ് കൂൾ, നകാനളജ് വിദ്യാർത്ികൾക്് 
ലഹരിമരു്ിന്റെ വിൽപ്േ തു�ങ്ങിയവ ത�യു്തിേ് 
പിങ്് പന്രാൾ പ്നത്യക ശ്രദ്ധ ന്ചലുത്തും.ജില്ലാ നപാലീസ് 
നമധാവിയുന്� കീഴിൽ പ്വർത്ിക്കു് പിങ്് പന്രാൾ 
കൺന്രാൾ റൂമിൽ അതിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും 
സുരക് സംബന്ധിച്ചും ലഭിക്കു് വിവരങ്ങൾ ഉ�ൻ 
പിങ്് പന്രാൾ വാഹേങ്ങൾക്് കകമാറും  

സംസ്ാേത്് സ്ത്രീകൾക്് 
ആത്മവിശ്വാസനത്ാന്� 

നപാലീസ് ന്റേഷേിന്ലത്ി  പരാതികൾ 
േൽകു്തിോയി എല്ലാ നപാലീസ് 
ന്റേഷനുകളിലും വേിതാ ന്ഹൽപ്് 
ന്ഡസ് ക്കുകൾ പ്വർത്ിക്കുന്ണ്്.    
ഇവയുന്� പ്വർത്േം ശക്തമാക്ി. 24 
മണിക്കൂറും സ്ത്രീകൾക്്  സഹായത്ിോയി 
വിളിക്ാവ്  1091 എ് വേിതാ 
ന്ഹൽപ് കലൻ  േമ്പറും സാമൂഹിക 
േീതിവകുപ്് നപാലീസ് ഉൾന്പ്ന്�യുള്ള 
ഏജൻസികളുമായി നചർ്് േ�ത്തു് 
181 എ് സഹായക േമ്പറും പിങ്് 
പന്രാൾ സംവിധാേത്ിനു പുറനമ എല്ലാ 
ജില്ലകളിലും േിലവിലുണ്്. ഇതുകൂ�ാന്ത ഒരു 
എസ് പി യുന്� നേതൃത്വത്ിൽ സംസ്ാേ 
വേിതാ ന്സൽ, ഒരു വേിതാ സി ഐ യുന്� 
ചുമതലയിൽ സുസജ്ജമായ  ജില്ലാ വേിതാ 
ന്സല്ലുകൾ എ്ിവയും പ്വർത്ിക്കുന്ണ്്.  
ഇതു കൂ�ാന്ത, പഞ്ായത്തു തലങ്ങളിൽ 
ഒരു വേിതാ നപാലീസ് ഉനദ്യാഗസ് ആഴ് 
ചയിന്ലാരിക്ന്ലത്ി സ്ത്രീകനളാടുള്ള 
അതിക്രമങ്ങൾ ന്ക്തിന്രയുള്ള പരാതികൾ 
സ്വീകരിക്കു്തിനുള്ള പദ്ധതിയും 
ആരംഭിക്കുകയാണ്. വിവിധ സദേർഭങ്ങളിൽ 
വേിതകൾ നേരിന�ണ്ിവരു് അതിക്രമ 
സാഹചര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ അവന്ര 
പ്ാപ്രാക്കുക, അത്രം സദേർഭങ്ങൾ 
നേരിന�ണ്ിവ്ാൽ സ്വരക്യ്കായി 
ന്പന്ട്ടന് സ്വീകരിനക്ണ്ി വരു് 
പ്തിനരാധ ത�ങ്ങൾ സ്വായത്മാക്കുക 
അതുവഴി സംസ്ാേന്ത് സ്ത്രീകൾക്് 
സുരക്യും കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവം 
പ്ദാേം ന്ചയ്യുക  എ്ീ ലക്്യങ്ങനളാന്� 
സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സ്വയം പ്തിനരാധ 
പരിശീലേ പദ്ധതി നകരള നപാലീസ് 
േ�പ്ാക്ിവരുന്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 
ജില്ലാതല പരിശീലേനക�ങ്ങൾ എല്ലാ 
ജില്ലകളിലും ആരംഭിച്ചു. ഒരു ലക്ത്ിനലന്റ 
നപർക്് ഈ പരിശീലേം സംസ്ാേത്ിന്റെ 
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ േല്കിക്ഴിഞ്ഞു. 
വേിതകൾക്ായി മൂ്് ന്മാകബൽ 
കൗൺസിലിങ് നക�ങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഷീ 
�ാക് സി, പിങ്് ഓനട്ടാ, ഷീ ഓനട്ടാ തു�ങ്ങിയ 
നപരുകളിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും, പ്നത്യകിച്ച് 
േഗരങ്ങളിൽ, സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സുരക്ിത 
യാത്രാസംവിധാേങ്ങളും േിലവിലുണ്്. ഇത് 
കൂ�ാന്ത സ്റ്റുഡറെ് നപാലീസ് നകഡറ്് പദ്ധതി, 
ജേകമത്രി പദ്ധതികൾ വഴിയും വിവിധ 
ജില്ലകൾ നക�ീകരിച്ചും സ്ത്രീസുരക്യ്കായി 
േിരവധി പരിപാ�ികൾ ആവിഷ് കരിച്ചു 
േ�പ്ാക്കുന്ണ്്. 

1091,181 
വനിതകൊ കെൽപച് ലൈൻ  
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നകാളിളക്ം സൃഷ്ിച്ച ജിഷാ നകസ് അനേ്വഷിക്കു്തിേ് പ്നത്യക 
അനേ്വഷണ സംഘന്ത് േിനയാഗിച്ചു. പ്തിന്യ പി�ികൂ�ി ,കുറ്പത്രം 
സമർപ്ിച്ചു.തിരുവേതെപുരത്് േതെൻനകാ�് മാതാപിതാക്ളുൾന്പ്ന്� 
ോലുനപന്ര ദാരുണമായി ന്കാല ന്ചയ്ത പ്തിന്യ മൂ്ാം 
ോൾ പി�ികൂ�ി.അങ്മാലിയിൽ േ�ിന്യ ആക്രമിച്ചതുൾന്പ്ന്� 
സ്ത്രീപീഡേനക്സുകളിന്ലല്ലാം പ്തികന്ള േിയമത്ിനു 
മു്ിന്ലത്ിച്ചു
കഹന്�ക് എ�ിഎം തട്ടിപ്പുകാർന്ക്തിന്ര ശക്തമായ േ�പ�ി . 
സംസ്ാേത്ിേകത്് ഓൺകലൻ തട്ടിപ്് നകസിന്ല പ്തികന്ള 
ഡൽഹിയിൽ േിന്ം നകരള കസബർ നപാലീസ് സംഘം പി�ികൂ�ി
തീവ്രവാദവമായി ബന്ധന്പ്ട്ട േീക്ങ്ങൾ ത�യാൻ ശക്തമായ 
േ�പ�ി. ഐ.എസ് റിക്രൂട്ട് ന്മന്റുമായി ബന്ധന്പ്ട്ട് രണ്ടുനപന്ര  
മുംകബയിൽ അറസ്റ്് ന്ചയ്തു. 
ഗുണ്കൾക്കും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർക്കും എതിന്ര കാപ് േിയമപ്കാരമുള്ള 
സ് ന്പഷ്യൽ കരൈവിൽ 6471 നപന്ര അറസ്റ്് ന്ചയ്തു. 
സംസ്ാേത്് ആദ്യമായി ഏഴു  നപാലീസ് ന്റേഷനുകളിൽ വേിത 
എസ്.ഐ.മാന്ര  ന്റേഷൻ ഹൗസ് ഓ�ീസർമാരായി േിയമിച്ചു.267 
ന്റേഷനുകളിൽ മാത്രം േിലവിലുണ്ായിരു് ജേകമത്രി പദ്ധതി 
എല്ലാ ന്റേഷേിനലക്കും വ്യാപിപ്ിച്ചു.വേിതാ നപാലീസിേ് പുതിയ 
ബറ്ാലിയൻ അനുവദിച്ചു. ഇതിോയി 451 പുതിയ തസ്ികകൾക്കുപുറനമ 
കരൈവർമാരുന്� 400 തസ്ികകൾ പുതുതായി സൃഷ്ിച്ചു. 
നപാലീസ് നസേന്യ ആധുേികീകരിക്ാൻ ബഡ്ജറ്ിൽ 30 നകാ�ി 
രൂപവരു് പദ്ധതികൾക്് തു�ക്മായി. കസബർകുറ്കൃത്യങ്ങൾ 
ത�യു്തിനും കന്ണ്ത്തു്തിനും കാക്ി ഹാറ്് സ് നപാലുള്ള 
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ഇനപ്ാൾ 
നകരളത്ിൽ സ്ത്രീസുരക് 

ന്വറും പദ്ധതികന്ളാന്മല്ല. 
രാത്രിയായാലും പകലായാലും േമുക്് 

സുരക്ന്യാരുക്ാൻ ആനരാ ഒപ്ം 
ഉന്ണ്്് ഒരു നതാ്ലുണ്് .അത് പിണറായി 
സാറിന്റെ ഭരണത്ിന്റെ ഗുണമാണ്.
മിക്വാറും പദ്ധതികളിലും വമൺസിനു 
പങ്ാളിത്വം ഉണ്്. പിങ്്  നപാലീസും പിങ്് 
�ാക് സിയും ഒന്ക് ന്പൺകുട്ടികൾക്് േല്ല 
സഹായമാണ് .ഇതാണ് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ 

ആഗ്രഹിച്ച ഭരണം 
ചിന്ശ്രീ

�ാഷൻ നമാഡൽ, വിദ്യാർഥിേി

ഒ്ാം വർഷം
േവനകരളത്ിന്റെ

   ചുവടുകൾ 

8
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പുതിയ സംവിധാേങ്ങൾക്കു രൂപം േല്കി. എല്ലാ 
നപാലീസ് ന്റേഷനുകളിലും  പബ്ിക് റിനലഷൻസ് 
ഓ�ീസർമാന്ര േിയമിച്ചു.
 നപാലീസ് നസവേങ്ങൾ ന്പാതുജേങ്ങൾക്കു 
ലഭിക്കു്തിനും വിവരങ്ങൾ 
അറിയിക്കു്തിനുമായുള്ള ന്മാകബൽ 
ആപ്ിനക്ഷൻ ആരംഭിച്ചു.പുതുതായി ഏഴ് നപാലീസ് 
ന്റേഷനുകൾ തു�ങ്ങു്തിനുള്ള േ�പ�ികൾ 
പുനരാഗമിക്കുന്.സ്റ്റുഡറെ് സ് നപാലീസ് പദ്ധതി 
അടുത് തലത്ിനലക്കുയർത്തു്തിേ് ആക്ൻ പ്ാൻ 
തയ്യാറാക്കു് പ്വർത്േം ആരംഭിച്ചു
വാഹോപക�ങ്ങളിൽ പരിനക്ൽക്കു്വർക്് 
അ�ിയതെര കവദ്യസഹായം േൽകി 
ആശുപത്രിയിൽ എത്ിക്കു്തിേ് ഓനരാ സർക്ിൾ 
ഇൻസ് ന്പക്�ർമാരുന്� കീഴിൽ 50 നപര�ങ്ങു് 
നസാ�്റ്് നവാളണ്ിയർമാന്ര േിനയാഗിക്കു് പദ്ധതി.
മയക്കുമരുന് ക�ത്് ത�യു്തിേ് നപാലീസ്, 
എക് കസസ്, ന്റയിൽന്വ സംയുക്ത പ്വർത്േ 
പരിപാ�ിക്് തു�ക്മായി.കുട്ടികൾക്് ലഹരി 
വസ്തുക്ൾ വിൽക്കു്തിന്േതിന്ര കർശേ േ�പ�ി
ന്പാതുജേ പങ്ാളിത്നത്ാന്� അഴിമതി 
േിർമ്ാർജ്ജേം ന്ചയ്യുക എ് ഉനദേശനത്ാന്�  
Arising Kerala, Whistle Now എ്ിങ്ങന്േ രണ്് 

ന്മാകബൽ ആപ്ിനക്ഷനുകൾ .സർക്ാർ 
വകുപ്പുകളിന്ല അഴിമതി സൂചിക തയ്യാറാക്ി 
.Zero Tolerance to corruption എ് ലക്്യം 
പ്ാവർത്ികമാക്കു്തിേ് എഡയൂവിജിൽ, വിജിന്േറ്്, 
എൻ.എസ്.എസ്. വിജിൽ ന്ഹൽപ്് ന്ഡക് സ്, ്രാൻസ് 
വിജിൽ, എന്റെ ഗ്രാമം, വാട്ടർ വിജിൽ തു�ങ്ങിയ 
അവനബാധ പദ്ധതികൾ േ�പ്ിലാക്ി
ഇരുപത് ലക്നത്ാളം വരു് സാമ്പത്ികമായി 
പിന്ാക്ം േിൽക്കു് ജേങ്ങൾക്കും എല്ലാ 
സർക്ാർ സ്ാപേങ്ങളിലും നബ്ാഡ്ബാൻഡ് 
ഇറെർന്േറ്് ലഭ്യത  നകരള ക�ബർ ഒപ്റ്ിക്ൽ 
ന്േറ്് വർക്ിേ് തു�ക്ം കുറിച്ചു .ആയിരം ന്പാതുജേ 
വ്യവഹാര സ്ലങ്ങളിൽ ന്പാതു ഇറെർന്േറ്് 
ലഭ്യമാക്കുക എ് ലക്്യനത്ാന്� പബ്ിക് കവ ക� 
നഹാട്ട് സ് നപാട്ടുകൾ സ്ാപിക്കും. 
സ് കിൽ ന്ഡലിവറി പ്ാറ്് ന�ാം പദ്ധതിക്കുള്ള 
പ്ാരംഭ േ�പ�ികൾ ആരംഭിച്ചു.രണ്ടു വർഷത്ിൽ 
കുറയാന്ത വിനദശത്് നജാലി ന്ചയ്ത് 
സ്ിരമായി മ�ങ്ങിന്യത്ിയ പ്വാസികളുന്� 
പുേരധിവാസപദ്ധതിക്കുള്ള 15734 അനപക്കൾക്കു 
പരിഹാരം .വിവിധ വിനദശ രാജ്യങ്ങളിൽ സാനങ്തിക 
/ കലാ / സാംസ് കാരിക / സാമൂഹിക നമഖലകളിൽ 
പ്മുഖരായ മലയാളികളുന്� വിവരനശഖരണം 
ആരംഭിച്ചു.
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                                                                                                                       •	 ഉത്തരമലബാർ	നിവാസികളുടെ	
ചിരകാല സ്വപ്നമായ കണ്ണൂർ 
വിമാേത്ാവളം യാഥാർഥ്യമാവന്. 
ഇതെ്യയിന്ല അഞ്ാമന്ത് വലിയ 
വിമാേത്ാവളമായ ഇതിന്റെ 
ഉദ്ഘാ�േം ന്സപ്ംബറിൽ.
•	 ടകാച്ി	ടമട്രോയുടെ	
ആലുവ മുതൽ പാലാരിവട്ടം 

വന്രയുളള ആദ്യഘട്ടം ഉ�ൻ.
പാലാരിവട്ടം മുതൽ 

മഹാരാജാസ് വന്രയുളള 
രണ്ാം ഘട്ടം ആറ് 

മാസത്ിനുള്ളിൽ 
പൂർത്ിയാവം.
•	 ടകാച്ിയുടെയുും	
അനുബന്ധ 
ദ്വീപുകളുന്�യും 

അ�ിസ്ാേ 
സൗകര്യ വികസേത്ിേ് 
ഏന്റ പ്നയാജേന്പ്ടു് 
വാട്ടർ ന്മന്രായുന്� 18 
ന്റേഷനുകൾ അടുത് 
വർഷം ന്സപ്ംബനറാന്� 
പൂർത്ീകരിക്കും. ആന്ക 38 
ന്റേഷനുകളാണുളളത്.

•	 ട്േശീയപാത	കാസർട്കാെ്	മുതൽ	
തിരുവേതെപുരം വന്ര 45 മീറ്റിൽ 
ആറ് വരിയാക്കു്തിനുളള 
സ്ലന്മടുപ്പും അനുബന്ധ 
േ�പ�ികളും പുനരാഗ മിക്കുന്. 
ആദ്യഘട്ട പ്വർത്േങ്ങൾ 
ആഗന്റോന്� ആരംഭിക്കും. 

•	 ടെയിൽ	പദ്ധതിക്ായി	
സ്ലനമന്റ്ടുക്കു്ന്താന്�ാപ്ം 
കപപ്ി�ൽ പ്വർത്േവം 
അതിനവഗം പുനരാഗമിക്കുന്. 
എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിൽ 
കപപ്ി�ൽ പ്വർത്േങ്ങൾ 
അതിന്റെ അവസാേഘട്ടത്ിൽ. മറ്് 
ജില്ലകളിലും പ്വർത്േങ്ങൾ ഉ�ൻ 
തു�ങ്ങും. പദ്ധതി 2018 ഡിസംബറിൽ 
കമ്ീഷൻ ന്ചയ്യും.

•	 വിഴിഞ്ും	പദ്ധതി	2019-ൽ	
ഉദ്ഘാ�േം േ�ക്കും. നബ്ക്് വാട്ടർ 
പണി 565 മീറ്ർ പൂർത്ിയായി. 
തുറമുഖത്ിന്റെ പ്ധാേ ഭാഗമായ 
ബർത്് േിർമ്ാണത്ിന്റെ 
ആദ്യപ�ിയായ കപലിംഗ് ന്മയ് 
അവസാേനത്ാന്� േ�ക്കും. 
രൈഡ്ജിംഗ് & റിക്ലനമഷൻ 
പ്വർത്േങ്ങൽ 40%  പൂർത്ിയായി 
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                                                                                                                       കഴിഞ്ഞു.നകരളത്ിന്ല ആദ്യ 
സ്വകാര്യ തുറമുഖമായ ന്പാ്ാേി 
തുറമുഖം പ്വർത്േമാരംഭിച്ചു. 
2020-ൽ േിർമ്ാണം പൂർത്ിയാവം. 

•	 611	കി.മീറ്റർ	ദൂരും	വരുന്ന	ട്േശീയ	
ജലപാത 2020 മാർനച്ചാന്� 
പൂർത്ീകരിക്കും. നകാവളന്ത്യും 
കാസർനകാ�ിന്േയും 
ബന്ധിപ്ിക്കു്താണിത്. 

•	 മുസ്	രീസ്	പദ്ധതിയുടെ	രണാും	
ഘട്ടം േിർമാണം  തു�ങ്ങി. 2019 
ഡിസംബറിൽ പൂർത്ിയാക്കും. 
ആലപ്പുഴ ന്ഹറിനറ്ജ് പദ്ധതി 2020 
ഏപ്ി ലിൽ േിലവിൽവരും. 

•	 സർക്ാർ	ട്മഖലയിടല	
ആേകൾക്കുളള നലാകത്ിന്ല 
ഏറ്വം വലിയ പുേരധിവാസ 
നക�ം നകാട്ടൂരിൽ. 172 ന്ഹക്�ർ 
സ്ലത്ായി വ്യാപിച്ചുകി�ക്കു് 
നക�ം  രണ്ടു വർഷം ന്കാണ്്  
സ�ലമാകും.

•	 ട്ക�	സഹായട്ത്താടെ	
േ�പ്ാക്കു് നകരള ന്റയിൽ 
പദ്ധതിയിൽ വിവിധ പ്വൃത്ികൾ 
േ�പ്ാക്കും. തിരുവേതെപുരം 

ന്ചങ്ങന്നൂർ റാപ്ിഡ് ന്റയിൽ 
്രാൻസ് നപാർട്ട് സംവിധാേം 
2114 നകാ�ി ന്ചലവിൽ 
േിലവിൽവരും. തലനശേരി 
കമസൂർ ന്റയിൽ കലൻ 5538 
നകാ�ി ന്ചലവിലും. എറണാകുളം 
ന്�ർമിേസ് ന്ഡവലപ്് ന്മറെ്, 
ന്കാച്ചി അതൊരാഷ്്ര 
വിമാേത്ാവളത്ിനലക്് പുതിയ 
കലൻ, ബാലരാമപുരത്തുേിന്ം 
വിഴിഞ്ം അതൊരാഷ്്ര 
തുറമുഖത്ിനലക്് പുതിയ 
ന്റയിൽ കലൻ എ്ിവ നകരള 
ന്റയിൽ പദ്ധതിയുന്� ഭാഗമായി 
പൂർത്ിയാക്കും

•	 തിരുവനന്തപുരും	മുതൽ	
കാസർനകാ�് വന്ര  ഒൻപത് 
ജില്ലകളിലായി 630 കിനലാമീറ്ർ 
തീരനദശപാതയുന്� പ്വൃത്ി ഈ 
സാമ്പത്ിക വർഷം ആരംഭിക്കും. 
6500 നകാ�ി രൂപ ഇതിോയി  
കി�്ബിയിൽ വകയിരുത്ി. തീരനദശ 
പാതയ്കായുള്ള അകലൻന്മറെ് 
ോറ്്പാക്് സമർപ്ിച്ചു. വിശദമായ 
പദ്ധതി റിനപ്ാർട്ട് തയ്യാറാക്കു്തിേ് 
ോറ്്പാക്ിന്േ ചുമതലന്പ്ടുത്തും.
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മൂ്ാറിന്റെ പാരിസ്ിതിക 
സവിനശഷതകൾ സംരക്ിക്ാൻ 
സർക്ാർ സമഗ്ര േിയമ േിർമാണം 
േ�ത്തും. ഒപ്ം അർഹരായവർക്് 

സമയബന്ധിതമായി പട്ടയം വിതരണം 
ന്ചയ്യും .വിവിധഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പട്ടയ 
വിതരണം േ�ക്കുക .കനയ്യറ്ം േ�ത്തു്ത് 
വൻകി�ക്ാരോയാലും ഒഴിപ്ിക്കുക എ്താണ് 
ഇക്ാര്യത്ിൽ സർക്ാർ േയം. പിണറായി 
സർക്ാർ അധികാരനമറ്തുമുതൽ  സർക്ാർ 
ഭൂമി കനയ്യറ്ം ത�യു്തിനും, കനയ്യറിയവ 
തിരിന്ക പി�ിക്കു്തിനുള്ള കർശേ 
േ�പ�ികൾ സ്വീകരിച്ചു. സർക്ാർ ഭൂമി പാട്ട 

വ്യവസ്യിൽ കകവശം ന്വച്ചിട്ടുള്ളവർ 
വ്യവസ്കൾ ലംഘിച്ച് ഭൂമി ദുരുപനയാഗം 
ന്ചയ്യു്തും അേ്യാധീേന്പ്ടുത്തു്തും 
പരിനശാധിച്ച്,  ആവശ്യന്മങ്ിൽ സർക്ാരിനലക്് 
തിരിന്ച്ചടുക്കു്തിനലക്ായി റവേയു പ്ിൻസിപ്ൽ 
ന്സക്രട്ടറി, ലാറെ് റവേയു കമ്ീഷണർ, നജായിറെ് 
കമ്ീഷണർ എ്ിവരുൾന്പ്ടു് ഉ്തതല 
സമിതി നേരന്ത് രൂപീകരിച്ചിരുന്. സർക്ാർ 
ഭൂമി കനയ്യറ്ം ത�യു്തിനും സാധാരണക്ാരുന്� 
ഭൂമി മാ�ിയകൾ  സംഘ�ിതമായി ഒഴിപ്ിക്കു്തും 
കനയ്യറു്തും ത�യാനുള്ള ലാറെ് ഗ്രാബിങ് 
(ന്പ്ാഹിബിഷൻ) ആക്റ്ിന്റെ കര�് 
തയ്യാറാക്കു് േ�പ�ിയും പുനരാഗമിക്കുകയാണ്. 

മൂനേകൊർ സംരക്ഷി്കൊൻ 
സമഗ്ര നിയമനിർമകൊണം



13

ന്േൽവയൽ സംരക്ണം 
ഉറപ്ാക്ി
അേധികൃത േിലം േികത്ൽ സാധൂകരിക്കു് 
രീതിയിൽ േിലവിലിരു് േിയമത്ിൽ നഭദഗതി 
വരുത്ി സർക്ാർ ഒരു വർഷത്ിനുള്ളിൽ 
ന്േൽവയൽ സംരക്ണം ഉറപ്ാക്ിയത് 
കർഷകർക്് ആശ്വാസമായി. ന്േൽവയൽ 
േീർത്� സംരക്ണ േിയമത്ിന്ല 3 
എ വകുപ്് നഭദഗതി ന്ചയ്താണ് സർക്ാർ 
ന്േൽവയൽ സംരക്ണം ഉറപ്ാക്ിയത്.
ഒപ്ം, സാധാരണക്ാർക്്  വീ�് വയ്കാൻ 
ത�സ്സമില്ലാതാക്കു്തിേ് കളക്�ർമാർക്് 
േിർനദേശം േൽകി്.2008 േ് മുമ്പ്  ഡാറ്ാബാങ്ിൽ 
ഉൾന്പ്ട്ടിട്ടില്ലാത് ഭൂമിയിൽ വീ�് വയ്ക്കു്തിേ് 
അനുമതി  ലഭ്യമാക്ി
അേധികൃതമായി േികത്ിയ േിരവധി വയലുകൾ 
ഈ സർക്ാർ അധികാരനമറ്തുമുതൽ പൂർവ 
സ്ിതിതിയിലാക്കു് േ�പ�ി തു�രുകയാണ്. 

അേധികൃത േിലം േികത്ൽ ത�യാൻ ജില്ലാ 
താലൂക്് തലങ്ങളിൽ സ് ക്വാഡുകളുന്� പ്വർത്േം 
ആരംഭിച്ചു.  വയൽ േികത്ിയ മുന്നൂറിലധികം 
നകസ്സുകളിൽ കർശേമായ േിയമ േ�പ�ി 
സ്വീകരിച്ചു. ആറൻമുള എയർനപാർട്ടിന്റെ നപരിൽ 
േികത്ന്പ്ട്ട പുഴയിന്ല മണ്് േീക്ി പൂർവ 
സ്ിതിതിയിനലയ്ക് ന്കാണ്ടുവന്. വിമാേത്ാവള 
പദ്ധതി പ്നദശന്ത് വ്യവസായ നമഖലയായി 
പ്ഖ്യാപിച്ച യു.ഡി.എ�് സർക്ാരിന്റെ 
ഉത്രവ് പിൻവലിച്ചു. ന്േൽവയൽ തണ്ീർത� 
സംരക്ണ േിയമ പ്കാരം ഡാറ്ാബാങ്് 
പ്സിദ്ധീകരിക്കു്തിനുള്ള േ�പ�ികളും 
പുനരാഗമിക്കുകയാണ് . േിലവിൽ 565 
പഞ്ായത്തുകളിൽ ഡാറ്ാബാങ്് പ്സിദ്ധീകരിച്ചു 
കഴിഞ്ഞു.  226 പഞ്ായത്തുകളിൽ ഡാറ്ാബാങ്് 
തയ്യാറാക്ൽ പൂർത്ിയായി 

പാവന്പ്ട്ടവർക്് ഭൂമി 
വിതരണത്ിേ് പ്ാരംഭ 
േ�പ�ികളായി 
പാവന്പ്ട്ടവർക്് ഭൂമി വിതരണം ന്ചയ്യാനുള്ള 
േ�പ�ികളുന്� പ്ാരംഭമായി സംസ്ാേന്ത് 
മുഴുവൻ താലൂക്കുകളിലും ലാറെ് നബാർഡുകൾ 
രൂപീകരിച്ചു.  മിച്ചഭൂമി വിതരണം ന്ചയ്യു്തിനുള്ള 
പ്നത്യക സർന്വ േ�പ�ികൾ ഏർന്പ്ടുത്ി. 
കൂ�ാന്ത 11  ജില്ലകളിൽ ലാറെ് അകസൻന്മറെ് 
കമ്റ്ികൾക്് രൂപം േൽകി.മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും 
റിവർ മാനേജ് ന്മറെ് കമ്ിറ്ികളും സംസ്ാേ 
തലത്ിൽ ഉ്തതല സമിതിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്് 
 ദീർഘകാലമായി ലാറെ് ്രിബയൂണലുകളിൽ 
ന്കട്ടിക്ി�ക്കു് അനപക്കൾ തീർപ്ാക്ാോയി 
29 സ് ന്പഷ്യൽ ്രിബയൂണലുകൾ രൂപീകരിച്ചു. 
ഒപ്ം സമയബന്ധിതമായി എൽ.�ി നകസ്സുകൾ 
പരിഹരിക്ാൻ നമാണിറ്റിംഗ് സംവിധാേം 
ഏർന്പ്ടുത്ി.  ലാറെ് ്രിബയൂണലുകളുന്� 
പ്വർത്േം കാര്യക്മമാക്ാൻ സംസ്ാേ 
ലാറെ് നബാർഡിന്റെ നേതൃത്വത്ിൽ ്രിബയൂണൽ 
ഉനദ്യാഗസ്ർക്് പ്നത്യക പരിശീലേവം 
ഇതിേകം േൽകിയിട്ടുണ്്. സംസ്ാേത്് 
4245 എൽ.റ്ി.പട്ടയങ്ങളും, 397 പട്ടയങ്ങളും, 
സീനറാ ലാറെ് ലസ് പദ്ധതിയിൽ 386 പട്ടയങ്ങളും, 
815 നദവസ്വം പട്ടയങ്ങളും, ഏഴ് വേഭൂമി 
പട്ടയങ്ങളും േൽകിയിട്ടുണ്്. 1977 േ് മുമ്പ് 
വേഭൂമി കകവശം ഉണ്ായിരു്വരും റവേയു 
വേം വകുപ്പുകളുന്� സംയുക്ത പരിനശാധേ 
കഴിഞ്് നകേ്ദ്ര സർക്ാരിന്റെയും സുപ്ീം 
നകാ�തിയുന്�യും അനുമതി ലഭിച്ചതുമായവർക്് 
ഭൂമി േൽകു്തിനും വേഭൂമിയ്ക് പകരമായി 
ഭൂമി കന്ണ്ത്ി േൽകു്തിനുമുള്ള േ�പ�ികളും 
പുനരാഗമിക്കുകയാണ്.    

ഇ  ച�നശഖരൻ 
റവേയു സർന്വ ഭവേ േിർമാണ വകുപ്് 

ഭൂമികനയ്യറ്വം േിലം േികത്ലും 
തു�ങ്ങി സംസ്ാേത്ിന്റെ മണ്ം 
പ്കൃതിയും േഷ്ന്പ്ടുത്തു് 
സാഹചര്യങ്ങന്ള ശക്തമായ 
േ�പ�ികളിലൂന്� ന്ചറുക്കു്തിനുള്ള  
പ്വർത്േങ്ങൾ  തു�രുകയാണ് 
.പാവന്പ്ട്ടവർക്് ഭൂമിയും അ�ച്ചുറപ്പുള്ള 
വീടും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും 
സൃഷ്ിക്കുകയാണ്  സർക്ാരിന്റെ 
ലക്്യം. അേധികൃതമായി 
േികത്ിയ േിരവധി വയലുകൾ ഈ 
സർക്ാർ അധികാരനമറ്തുമുതൽ 
പൂർവ്വസ്ിതിയിലാക്കു് േ�പ�ിയും 
തു�രുകയാണ്. പ്വർത്േങ്ങൾ 
പൂർണ്മായും ഓൺകലൻ ആക്ിയും 
നരഖകൾ ഡിജിറ്കലസ് ന്ചയ്തും 
ന്പാതുജേങ്ങൾക്് ഉപകാരപ്ദമായ 
രീതിയിൽ �ലപ്ദമായ മാറ്ത്ിന്റെ 
ചുവടുവയ്പ്ിലാണ്  റവേയൂ വകുപ്്. 
ന്ചറുതല്ല ഓനരാ മാറ്ങ്ങളും. 
ഒന്ക്യും, കാലാനുസൃതമായ 
പരിവർത്േങ്ങളാണ്.   
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മൂ്ാർ നപാന്ല 
നകരളം കാനതാർക്കു് 

വിഷയത്ിൽ എല്ലാവരുന്�യും 
അഭിപ്ായം ആരാഞ്ഞു കനയ്യറ്ം 

ഒഴിപ്ി ക്ാനുള്ള ഈ സർക്ാരിന്റെ 
ആർജവം അഭിേദേേം അർഹിക്കു്താണ്.
ന്വറുന്ത പരിസ്ിതി സംരക്ണത്ിന്റെ 

നപരും പറഞ്ഞു ഓനരാ കാലത്തും രാഷ്്രീയ 
മുതന്ലടുപ്് േ�ത്തു്വർക്് ഈ സർക്ാർ 
േല്കു് മറുപ�ിയാണ് ഹരിതനകരളം നപാലുള്ള 
പദ്ധതിയും മൂ്ാറിന്ല ഭൂമി തിരിന്ച്ചടുക്ലിനുള്ള 

ശരിയായ തീരുമാേവം 

ദിവാകരൻ
പരിസ്ിതി പ്വർത്കൻ

•	 ജേകീയ പങ്ാളിത്നത്ാന്� 
വിനല്ലജ് ഓ�ീസുകൾ ജേസൗഹൃദ 
കാര്യാലയങ്ങളാക്ാൻ േ�പ�ി.
നപാക്കുവരവ് സംവിധാേം 
ഓൺകലോക്ി.

•	 ആറൻമുള എയർനപാർട്ടിന്റെ നപരിൽ 
േികത്ന്പ്ട്ട പുഴയിന്ല മണ് േീക്ി 
പൂർവസ്ിതിയിനലയ്ക്. വിമാേത്ാവള 
പദ്ധതി പ്നദശന്ത് വ്യവസായ 
നമഖലയായി പ്ഖ്യാപിച്ച ഉത്രവ് 
പിൻവലിച്ചു.

•	 റവേയു റിക്വറി േ�പ�ികൾ 
ഓൺകലൻ സംവിധാേത്ിൽ. 
രണ്് ലക്ം രൂപ വന്രയുള്ള റവേയു 
റിക്വറി േ�പ�ികളിൻനമൽ 
സാവകാശം േൽകാനും 
തവണകളാക്ാനും ജില്ലാ 
കളക്�ർമാർക്് അനുമതി.
ഭൂനരഖകളുന്� ഡിജികറ്നസഷൻ 
1116 വിനല്ലജുകളിൽ പൂർത്ീകരിച്ചു. 

•	 റവേയു വകുപ്ിന്ല എല്ലാ 
സർട്ടി�ിക്റ്റുകളും ഓൺകലോക്ി. 

•	 ന്�യർ വാലയു പരാതികളിൻനമൽ 
േ്യായവില പുേർേിർണ്യത്ിോയി 
സ് ന്പഷ്യൽ �ീം. 

•	 ദശാബ്ദങ്ങളായി എങ്ങുന്മത്ാന്തയും 
കഴിഞ് ോല് വർഷങ്ങളായി 
മു�ങ്ങിക്ി�്തുമായ റീസർന്വ 
പ്വർത്േങ്ങൾ പുേരാരംഭിച്ചു.

ഇടുക്ി, കാസർനഗാഡ് 
ജില്ലകളിൽ ആറ് മാസങ്ങൾക്കം 
പൂർത്ീകരിക്ാൻ േ�പ�ി.
മറ്റു ജില്ലകളിന്ല പ്വർത്േം 
സമയബന്ധിതമായി പൂർത്ിയാക്കും

•	 സ് ന്പഷ്യൽ �ീമുകളുന്� 
നേതൃത്വത്ിൽ അത്യാധുേിക ഇ.�ി.
എസ് - ജി.പിഎസ് സാനങ്തിക 
വിദ്യയുന്� സഹായനത്ാന്�യുള്ള 
സമഗ്ര സർന്വയും ഭൂനരഖകളുന്� 
ഡിജികറ്നസഷനും.

•	 ഭൂമി സംബന്ധമായ  േിയമങ്ങന്ളയും 
േ�പ�ികന്ളയും കുറിച്ച്  ജേങ്ങളിൽ 
അവനബാധം സൃഷ്ിക്ാൻ 
ഭൂസാക്രത ക്യാമ്പയിൻ.

•	 നകരളത്ിന്റെ സ്വപ്നമായിരു് 
പാലക്ാ�് ഐ.ഐ.റ്ി 
യാഥാർത്്യമാക്കു്തിേ് 
ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏന്റ്ടുക്ൽ 
സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്ിയാക്ി

•	 പാവന്പ്ട്ടവർക്് ഭൂമി വിതരണം 
ന്ചയ്യു്തിേ് നകരളത്ിന്ല മുഴുവൻ 
താലൂക്കുകളിലും താലൂക്് ലാറെ് 
നബാർഡുകൾ

•	 റീസർന്വ പൂർത്ിയായ 
സംസ്ാേന്ത് 884 വിനല്ലജുകളിൽ 
551 വിനല്ലജുകളിന്ല ജേങ്ങൾക്് 
തങ്ങളുന്� വസ്തുവിന്റെ സ് ന്കച്ച് 
സൗജേ്യമായി സർന്വ വകുപ്ിന്റെ 

   ചുവടുകൾ 
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•	 മൂ്ാറിന്റെ പാരിസ്ിതിക 
സവിനശഷതകൾ സംരക്ിക്ാൻ 
സമഗ്ര േിയമേിർമാണം േ�ത്തും

•	 പൂർണ്മായും ഡിജികറ്സ് ന്ചയ്ത 
സംനയാജിത ഭൂ വിവര നശഖരണ- 
േിർവഹണ  സംവിധാേം 
കപലറ്് നപ്ാജക്റ്ായ മണക്ാ�് 
വിനല്ലജിൽ ഉ�ൻ പൂർത്ിയാക്കും.

•	 അടുത് അധ്യയേ വർഷം മുതൽ 
വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ായി 
ഉള്ള ജാതി സർട്ടി�ിക്റ്ിന്റെ 
കാലാവധി  മൂ്്  വർഷമായും 
വരുമാേ സർട്ടി�ിക്റ്ിന്റെ 
കാലാവധി ഒരു വർഷമായും 
നേറ്ിവിറ്ി സർട്ടി�ിക്റ്ിന്റെ  
കാലാവധി ആജീവോതെമായും 
വർധിപ്ിക്കും.

•	 എല്ലാവർക്കും വീ�് - കല�് 
മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഹൗസിങ് 
നബാർഡിന്റെ നേതൃത്വത്ിലുള്ള 
േിർമാണ പ്വർത്േങ്ങൾ 
പൂർത്ിയാക്കും

•	 സർക്ാർ ഭൂമി 
കകനയ്യറ്ത്ിന്േതിന്ര മുഖം 
നോക്ാന്ത േ�പ�ി .കകനയ്യറ് 
ഭൂമി ഒഴിപ്ിക്ൽ േ�പ�ി തു�രും

•	 ഓൺകലൻ നപാക്കുവരവ് 
സംവിധാേം സമ്പൂർണ്മാക്കും 

•	 ആറ്  റവേയു ഡിവിഷനുകൾക്് 
പുറന്മ രണ്്  താലൂക്കുകൾ കൂ�ി 
പുതിയതായി രൂപീകരിക്കും. 

മുന്ാട്ട് 
ഒ്ാം വർഷം

േവനകരളത്ിന്റെ

ന്വബ് നപാർട്ടലിൽ വീക്ിക്ാനും 
ആവശ്യന്മങ്ിൽ ഓൺ കലോയി 
�ീസ�ച്ച് പ്ിറെ് ഔട്ട് എടുക്ാനും 
സംവിധാേം

•	 വരൾച്ച നേരിടു്തിേ് കിനയാസ് കുകൾ 
വഴിയും �ാങ്റുകൾ വഴിയും 
ശുദ്ധജല വിതരണം. ജലത്ിന്റെ 
ഉപനയാഗം ക്രമന്പ്ടുത്തു്തിനും 
ജലനരോതസ്രുകളുന്� സംരക്ണം ഉറപ്പു 
വരുത്തു്തിനും കു�ിന്വള്ള വിതരണം  
ഉറപ്ാക്കു്തിനും എല്ലാ ജില്ലകളിലും 
ഓനരാ മ�ിമാരുന്� നമൽനോട്ടത്ിൽ 
പ്നത്യക സംവിധാേം

•	 തിരുവേതെപുരം ജില്ലയിന്ല  ോല് എണ്ം 
ഉൾന്പ്ന്� സംസ്ാേന്ത് എല്ലാ 
ജില്ലകളിലും പാറമ�കൾ ഉൾന്പ്ന്�യുളള 
ജലനരോതസ്രുകൾ സർക്ാർ ഏന്റ്ടുത്് 
ജലസംഭരണവം വിതരണവം ന്ചയ്യാൻ 
േ�പ�ികൾ സ്വീകരിച്ചു. �ാങ്റുകൾ 
മുനഖേയുള്ള ജലവിതരണം ജി.പിഎസ് 
നമാണിറ്റിംഗിലൂന്� സുതാര്യവം 
കാര്യക്മവം അഴിമതിരഹിതവമായി 
േ�ക്കുന് എ്് ഉറപ്പു വരുത്ി.

•	 പ്കൃതിനക്ാഭവം മറ്് ദുരതെങ്ങളും 
നേരിടു്തിേ് സംസ്ാേ 
ദുരതെേിവാരണ അനതാറിറ്ിയുന്� 
പ്വർത്േം ആധുേികവൽക്രിച്ചു.  

15
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സാമ്പത്ികവിഷമതയിലും 900 
നകാ�ി രൂപയുന്� ബാധ്യത 
ഏന്റ്ടുത്്  സംസ്ാേം 

വിദ്യാഭ്യാസവായ്പാസഹായപദ്ധതി േ�പ്ിലാക്കും.
വിദ്യാഭ്യാസവായ്പാതിരിച്ച�വിനു സർക്ാർ 
സഹായം േൽകു് രാജ്യന്ത് ആദ്യന്ത് 
പദ്ധതിയാണിത് . ഇതനുസരിച്ചു ോലുലക്ം രൂപവന്ര 
വായ്പന്യടുത് വിദ്യാർത്ികളുന്� പലിശയും 
പിഴപ്ലിശയും എഴുതിതള്ളാൻ ബാങ്് തയ്യാറായാൽ, 
അ�ിസ്ാേവായ്പയുന്� 60 ശതമാേം സർക്ാർ 
േൽകി ആ വായ്പ അവസാേിപ്ിക്കും. 
ോലുലക്ത്ിനും ഒമ്പതുലക്ത്ിനും ഇ�യ്ക് 
വായ്പന്യടുത്് തിരിച്ച�വ മു�ങ്ങിയവർക്് 
വായ്പത്തുകയുന്� 50 ശതമാേം, പരമാവധി 
2,40,000 രൂപ, സർക്ാർ സഹായമായി േൽകും. 
ബാക്ി തുകയ്ക്കു ബാങ്കുകൾ േൽകു് പാനക്ജ് 
പ്കാരം ഒരു ഭാഗം വായ്പക്ാർ തിരിച്ച�യ്കണം. 
അന്ല്ലങ്ിൽ  തുക ഒരുമിച്ച്  അ�യ്കണം. വായ്പ 
എടുത്നശഷം മരിക്കുകനയാ സ്ിരമായ കവകല്യം 
വരികനയാ ന്ചയ്തവരുന്� വായ്പകളുന്� മുതൽ 
പൂർണ്മായും സർക്ാർ അ�യ്ക്കും. പലിശയും 

പിഴപ്ലിശയും ബാങ്കുകൾ ഇളവ ന്ചയ്യും. കൂ�ാന്ത 
പുതുതായി കിട്ടാക്�ം ഉണ്ാകാതിരിക്ാനും കൃത്യമായി 
തിരിച്ച�വ് ഉറപ്പു വരുത്ാനും വ്യവസ് ന്ചയ്യും.
2016 ഏപ്ിൽ ഒ്ിനുമുമ്പ് തിരിച്ച�വ തു�ങ്ങിയ 
വായ്പകൾക്് 25 ശതമാേം തുക വായ്പക്ാർ 
തിരിച്ച�ച്ചിരിക്ണം. നകാഴ് സിന്റെ കാലാവധിയും 
ഒരു വർഷവമാണ്   തിരിച്ച�വവധി. അടുത് 
ോലു വർഷം വായ്പാതിരിച്ച�വിേ് സർക്ാർ 
സഹായം േൽകും. വായ്പക്ാരുന്� വിഹിതം 
അ�യ്ക്കു്മുറയ്ക് ആദ്യവർഷം പലിശയ�ക്മുള്ള 
വാർഷികതിരിച്ച�വതുകയുന്� 90 ശതമാേവം രണ്ാം 
വർഷം 75 ശതമാേവം മൂ്ാം വർഷം 50 ശതമാേവം 
ോലാം വർഷം 25 ശതമാേവം തുക സർക്ാർ 
േൽകും.  ഇതെ്യയിൽ ന്പ്ാ�ഷണൽ നകാഴ് സുകൾക്് 
അംഗീകൃതസ്ാപേങ്ങളിൽ ന്മരിറ്ിൽ പ്നവശേം 
ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ികൾക്ാണ് ഈ തിരിച്ച�വസഹായം 
ലഭിക്കുക. എ്ാൽ േഴ് സിങ്ങിന്റെ കാര്യത്ിൽ 
മാനേജ് ന്മറെ് ക്വാട്ടയിൽ പ്നവശേം ലഭിച്ച 
വിദ്യാർത്ികൾക്കും ഈ സഹായം ലഭിക്കും.

വിദ്കൊഭ്കൊസവകൊയ്കൊ തിരിച്ടവിനു 
 സെകൊയം 900 ന്�കൊടി
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നക�സർക്ാരിന്റെ നോട്ടുേിനരാധം 
ന്പാടു്ന്േ എന്തെല്ലാം പ്ശ് േങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്കുന്മ്് ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ് സംസ്ാേം 
നകരളമാണ്. പാവങ്ങൾ നേരി�ാൻനപാകു് 
പ്ശ് േങ്ങൾ ഈ പ്ഖ്യാപേം വ് 
ദിവസംതന്് ജേങ്ങന്ള ജാഗ്രതന്പ്ടുത്ിയതും 
നകരളസർക്ാരാണ്.നക�േ�പ�ിമൂലം 
ധേസ്ിതിയിൽ വ് മാദേ്യം പരിഹരിക്ാൻ 
മാർഗന്മാന്മില്ല. അനതസമയം, 
ഇത്രന്മാരു സാഹചര്യത്ിൽ ജേങ്ങന്ള 
ബുദ്ധിമുട്ടിക്ാനും ഈ  സർക്ാരിേ് ആവകയില്ല. 
അതുന്കാണ്ാണ് നോട്ടുേിനരാധത്ിന്റെ  
ആദ്യദിവസങ്ങളിൽത്ന്് ഒട്ടേവധി 
ആശ്വാസേ�പ�ികൾ  പ്ഖ്യാപിച്ചത്.
എതൊയാലും കറൻസിപ്തിസന്ധി 
കി�്ബിയുന്� പ്വർത്േന്ത് പ്തികൂലമായി 
ബാധിച്ചില്ല . കാരണം വായ്പ േല്കാനുള്ള 
�ണ്്  സുലഭമായി ബാങ്കുകളുന്� പക്ലുണ്്. 
ഈ അനുകൂലസാഹചര്യം കി�്ബിവഴി 
ഉപനയാഗന്പ്ടുത്ാൻ നകരളം ശ്രമിക്കുകയാണ് 

ഡ�ാ .ടി എം ഡ�ാമസ് ഐസക്
ധേം-കയർ വകുപ്് മ�ി

അ�ിസ്ാേസൗകര്യവികസേത്ിനു നകരള 
ഇൻഫ്ാസ്്രക്ചർ ഇൻന്വസ്റ്് ന്മറെ് �ണ്് 
നബാർഡ് (കി�്ബി) വഴി പ്നത്യകേിനക്പപരിപാ�ി 
വിഭാവേം ന്ചയ്തത് നകരളവികസേചരിത്രത്ിന്ല 
വിപ്വാത്മകമായ ചുവ�ാണ്. വൻനതാതിൽ േിനക്പം 
ആകർഷിക്ാൻ കി�്ബിക്് ആനഗാളാംഗീകാരവം 
വിശ്വാസ്യതയും നേ�ാനുതകു് കുറ്മറ് സംവിധാേം 
ഉണ്ാക്ി. മാസങ്ങൾക്കം കി�്ബി േിയമം പുതുക്ി; 
നബാർഡ് പുേസംഘ�ിപ്ിച്ചു; പശ്ാത്ലസൗകര്യ 
സൃഷ്ിക്കുള്ള മാർഗേിർനദശങ്ങൾ പുറന്പ്ടുവിച്ചു. 
ഇനപ്ാൾ ന്റനക്ാർഡ് നവഗത്ിലാണ്  കി�്ബിയുന്�  
പ്വർത്േം .
നോട്ടുേിനരാധം മൂലം ഉണ്ായ  
സാമ്പത്ികമാദേ്യത്ിനലക്കു നകരളം വീഴാതിരിക്ാൻ 
20,000 നകാ�ിരൂപയുന്� മാദേ്യവിരുദ്ധപാനക്ജാണ്  
സംസ്ാേസർക്ാർ പ്ഖ്യാപിച്ചിരിക്കു്ത്. 
കി�്ബി വഴിയാണ് ഇതിനുള്ള ധേം കന്ണ്ത്തുക. 
വലിയ നറാഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, ന്കട്ടി�ങ്ങൾ, 
വ്യവസായപാർക്കുകൾ, പാവങ്ങന്ള സഹായിക്കു് 
പദ്ധതികൾ തു�ങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്.
പശ്ാത്ലസൗകര്യസൃഷ്ിയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടത്ിോണു 

കി�്ബി ഒരുങ്ങു്ത്. ആദ്യ ബജറ്ിൽ പ്ഖ്യാപിച്ച 12,000 
നകാ�ി രൂപയുന്� പദ്ധതിക്് അനുമതി േൽകിക്ഴിഞ്ഞു. 
ഭൂമി ഏന്റ്ടുക്ലിേ് 8000 നകാ�ിരൂപയും അനുവദിച്ചു. 
2,800 നകാ�ി രൂപയുന്� പദ്ധതികൾക്് ഉ�ൻ അനുമതി 
േൽകും. 2017-18 ബജറ്ിൽ 25,000 നകാ�ി രൂപയുന്� 
പ്വൃത്ികൾകൂ�ി പ്ഖ്യാപിച്ചു. ഈ പ്ഖ്യാപേങ്ങൾ 
പ്വൃത്ിപഥത്ിൽ എത്ിക്ാനുള്ള തയ്യാന്റടുപ്പുകൾ 
ദ്രുതഗതിയിൽ മുന്ാട്ടു ന്കാണ്ടുനപായി. ആദ്യഘട്ടത്ിൽ 
അംഗീകരിച്ച 4,000 നകാ�ി രൂപയുന്� പ്വൃത്ികൾ 
േിർമാണഘട്ടത്ിനലക്കു ക�ന്കഴിഞ്ഞു. 11,000 
നകാ�ി രൂപയുന്� പശ്ാത്ലസൗകര്യ പ്വൃത്ികൾക്് 
അനുമതി േൽകാനുള്ള പ്വർത്േങ്ങൾ 
അതെിമഘട്ടത്ിലാണ്.
േിർമാണം പൂർത്ിയാക്ി ബില്ലുകൾ സമർപ്ിക്കു് 
മുറയ്ക് പണം േൽകു്തിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാന്റടുപ്പുകളും 
കി�്ബിയിൽ പൂർത്ിയായിട്ടുണ്്. ഈ 
ബൃഹത്ായ പ്വർത്േങ്ങൾ ഈ സർക്ാരിന്റെ 
കാലയളവിൽത്ന്് പൂർത്ീകരിക്കുകയാണ് ലക്്യം. 
ഇത് നകരളത്ിന്റെ പശ്ാത്ലസൗകര്യസൃഷ്ിയിൽ 
വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ാക്കും. 

വി�സനവിപ്ലവത്തിനച് 
ല�ത്തകൊങ്കൊയച് �ിഫച്ബി



18

പരമ്പരാഗത 
വ്യവസായങ്ങൾക്കു 

ഇനപ്ാൾ േല്ലകാലമാണ്.
ഇന്ല്ലങ്ിലും ഇ�തു സർക്ാര് 

വരുനമ്പാൾ കുന്റ േല്ല മാറ്ന്മാന്ക് 
വരും. എങ്ിലും ഇത്വണ അരി 

വിലന്യാന്ക് വ്യാപാരികള് കൂട്ടിയനപ്ാൾ 
സർക്ാര് ന്പന്ട്ട്് ഇ�ന്പട്ടിനല്ല?മാനവ
ലിന്റോറുകളിലും നറഷൻക�കളിലും ഒന്ക് 
സഹായത്ിേ് സാധേങ്ങള് കിട്ടുന്ണ്്. േല്ല 
ഭരണം . ഭരണം മുന്ാട്ട് തന്് നപാകും

ലീല  
പരമ്പരാഗത വ്യവസായ       

ന്താഴിലാളി

   ചുവടുകൾ 

ോ�ിന്റെ േൻമകന്ള ശക്തിന്പ്ടുത്ി േല്ല 
ോനളയിനലക്കുള്ള പ്യാണത്ിനുതകു് ധേേയം 
പ്ഖ്യാപിച്ചു. 
സാമൂഹികനക്മ ന്ചലവകൾക്് നലാപമില്ലാത് 
ധേപിന്തുണ. നക്മന്പൻഷനുകൾ 600 ൽ 
േിന്ം 1100 രൂപയായി വർധിപ്ിച്ചു. ഒ്ാം വർഷം 
നക്മന്പൻഷൻ ഇേത്ിൽ അയ്യായിരത്ിലധികം രൂപ                                   
അനുവദിച്ചു. ന്പൻഷനുകൾ കു�ിശികയില്ലാന്ത 
വീടുകളിൽ എത്ിച്ചു. ന്പൻഷൻ വിവരസഞ്യം 
കുറ്മറ്താക്ാൻ കരുതനലാന്� േ�പ�ികൾ.
പരമ്പരാഗത നമഖലകൾക്കും ന്പാതുനമഖലയ്ക്കും 
പരിധിയില്ലാത് സഹായം. 
പശ്ാത്ല സൗകര്യ സൃഷ്ിയിൽ കുതിച്ചു ചാട്ടത്ിേ് 
കി�്ബി.കി�്ബി േിയമം പുതുക്ി; നബാർഡ് 
പുേസംഘ�ിപ്ിച്ചു, പശ്ാത്ലസൗകര്യ സൃഷ്ിക്കുള്ള  
മാർഗേിർനദശങ്ങൾ പുറന്പ്ടുവിച്ചു.
ആദ്യ ബജറ്ിൽ തന്് 12,000 നകാ�ി രൂപയുന്� 
പശ്ാത്ലസൗകര്യ വികസേ പ്വർത്േങ്ങളും 8,000 
നകാ�ി രൂപയ്ക് ഭൂമി ഏന്റ്ടുക്കു്തിനുള്ള പരിപാ�ിയും 
പ്ഖ്യാപിച്ചു. 
ഈ പ്ഖ്യാപേങ്ങൾ പ്വൃത്ിപഥത്ിൽ 
എത്ിക്കു്തിനു നവണ്ിയുള്ള തയ്യാന്റടുപ്പുകൾ 
ദ്രുതഗതിയിൽ മുന്ാട്ട്  ആദ്യഘട്ടത്ിൽ അംഗീകരിച്ച 
4,000 നകാ�ി രൂപയുന്� പ്വൃത്ികൾ േിർമാണ  
ഘട്ടത്ിനലക്് 

േിർമാണം പൂർത്ിയാക്ി ബില്ലുകൾ സമർപ്ിക്കു് 
മുറയ്ക് പണം േൽകു്തിനുള്ള  തയ്യാന്റടുപ്പുകൾ 
കി�്ബിയിൽ പൂർത്ിയാക്ി
2017-18 ബജറ്് പ്സംഗത്ിൽ  ്രഷറിയിൽ 
ഇറെനഗ്രറ്ഡ് �ിോൻഷ്യൽ മാനേജ് ന്മറെ് സി്റേം. 
്രഷറികളിൽ നകാർബാങ്ിംഗും ആധുേിക വിവര 
വിേിമയ സംവിധാേവം. 
നോട്ടു േിനരാധേക്ാലത്തും സഹായഹസ്വമായി 
സംസ്ാേ ്രഷറി. 
നലാട്ടറി വിറ്റുവരവിൽ 16-17 ശതമാേം വളർച്ച. 18 
പുതിയ നലാട്ടറി ഓ�ീസുകൾ.സംസ്ാേ നലാട്ടറിന്യ 
സംരക്ിക്ാൻ കരുതനലാന്�യുള്ള േ�പ�ി. 
നലാട്ടറി �ിക്റ്റുകൾക്് ആധുേിക സുരക്ാ 
മാേദണ്ഡങ്ങൾ.ചൂതാട്ട നലാട്ടറിക്കും 
വ്യാജ�ിക്റ്റുകൾക്കുന്മതിന്ര കർശേ േിയമേ�പ�ി, 
പ്നത്യക അനേ്വഷണസംഘം. 
നോട്ടു േിനരാധേത്ിന്റെ മാദേ്യത്ിലും തേതു േികുതി 
വരുമാേത്ിൽ വർധേ. ന്ക.എസ്.എ�്.ഇ.യിൽ 
ന്പ്ാ�ഷണൽ നബാർഡ്.
കയർ പുേസംഘ�േയ്ക് തു�ക്മായി.കയർ, 
കയറുൽപ്് സംഭരണത്ിൽ 15-20 ശതമാേം വളർച്ച.
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മുന്ാട്ട് 
ഒ്ാം വർഷം

േവനകരളത്ിന്റെ

11,000 നകാ�ി രൂപയുന്� പശ്ാത്ലസൗകര്യ 
പ്വൃത്ികൾക്ായുള്ള അനുമതി 
േൽകു്തിനുള്ള പ്വർത്േങ്ങൾ 
അതെിമഘട്ടത്ിൽ. 
25,000 നകാ�ി രൂപയുന്� പശ്ാത്ലസൗകര്യ 
പ്വൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിക്കും. 
തേതുവരുമാേ വളർച്ചയിൽ േിശ്ിത 
ലക്്യങ്ങൾ കകവരിക്ാൻ ആസൂത്രിതമായ 
പ്വർത്േങ്ങൾ.
ചരക്കു നസവേ േികുതി സംസ്ാേത്ിേ് 
അനുകൂലമാക്ാൻ കരുത്തുറ് േിലപാടും 
േ�പ�ികളും.
 ന്ക.എസ്.എ�്.ഇ.യിൽ സമ്പൂർണ് 
നകാർബാങ്ിംഗ്. 
പ്വാസി ചിട്ടികൾക്് തു�ക്മാകുന്. 
പശ്ാത്ലസൗകര്യ വികസേത്ിേ് 12,000 
നകാ�ി രൂപ സമാഹരിക്ൽ ലക്്യം.
 പരമ്പരാഗത ന്താഴിൽ സംരക്ിച്ചുന്കാണ്് 
സമ്പൂർണ് യ�വൽക്രണം ലക്്യം.
പരമ്പരാഗത ഉൽപ്ങ്ങൾ സംഭരിക്ാൻ 
ശക്തമായ ധേപിന്തുണ.
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വാഹേനമാ�ിക്ാനുള്ള 
കലസൻസിോയി കരൈവിങ് 
ന്�സ്റ്് കഴിഞ്് ഇേി ദിവസങ്ങൾ 

കാത്ിരിനക്ണ്. ന്�സ്റ്് ജയിച്ചവർക്് ഉ�ൻ 
കലസൻസ് കയ്യിൽ ലഭിക്കും. ന്�സ്റ്റുകൾ 
പാസായാലും രണ്ാഴ്ച കഴിഞ്ാൽ മാത്രനമ 
മുൻപ് കലസൻസ് കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്ള്ളു. 
ആ കാത്ിരിപ്ിോണ് പുതിയ രീതിയിലൂന്� 
സമഗ്രമാറ്ം ഉണ്ാകു്ത്. ആദ്യഘട്ടത്ിൽ 
തിരുവേതെപുരത്് പദ്ധതി പ്വർത്േം 

ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കണ്ണൂർ, നകാഴിനക്ാ�് 
ജില്ലകളിന്ല കമ്പയൂട്ടകറസ്ഡ് കരൈവിംഗ് 
ന്�സ്റ്് നക�ങ്ങളിലാണ് ഇേി പദ്ധതി 
േ�പ്ാക്കു്ത്.
ഇലക്ന്രാണിക് യാർഡ്   ഉൾന്പ്ന്�  ആധുേിക 
സാനങ്തിക സഹായനത്ാന്�യുള്ള കലസൻസ് 
ന്�്റേിംഗ് ന്സറെറും തിരുവേതെപുരം മുട്ടത്റയിൽ 
പ്വർത്േക്മമായി. ഇനതാന്� സംസ്ാേത്് 
ഇത്രം യാർഡുകളുന്� എണ്ം ോലായി. 

കടസ്റച് ജയിക്കുനേവർ്ച്  
അന്നേ ദിവസം ലൈസൻസച്



21

വാഹേങ്ങളുന്� വർധേക്് 
അനുസരിച്ച് സംസ്ാേത്് നറാഡ് 
വികസേം േ�്ിട്ടിന്ല്ലങ്ിലും ന്മാത്ം 
നറാഡിന്റെ േീളവം സാ�തയും 
നദശീയ ശരാശരിന്യക്ാളും 
കൂടുതലാണ്. 2005 ൽ 31 ലക്ം 
വാഹേങ്ങൾ ഉണ്ായിരു് േമ്മുന്� 
സംസ്ാേത്് ഇനപ്ാൾ ഒരു 
നകാ�ിയിനലന്റ വാഹേങ്ങളാണ് 
ഉള്ളത്. കാറുകൾ അഞ്് ഇരട്ടിയായും 
നമാനട്ടാർ കസക്ിളുകൾ 
അതിലും കൂടുതൽ ഇരട്ടിച്ചു 
ന്കാണ്ിരിക്കുന്. വാഹോപക�ങ്ങൾ 
പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയും ന്പാതു 
ഗതാഗത സംവിധാേം കൂടുതൽ 
കാര്യക്മമാക്കുകയുമാണ് ഗതാഗത 
വകുപ്ിന്റെ പ്ധാേ ന്വല്ലുവിളി.  
അതുനപാന്ല ന്പാതു ഗതാഗത രംഗത്് 
പ്വർത്ിക്ു് ന്ക.എസ്.ആർ.�ി.
സി യുന്� പുേരുദ്ധാരണന്ത്യും 
ഈ സർക്ാർ അനങ്ങയറ്ം 
അവധാേതനയാന്�യാണ് 
സമീപിക്കു്ത്.   

നതാമസ്ചാണ്ി 
ഗതാഗതവകുപ്് മ�ി 

കരൈവിംഗ് ന്�്റേിനു അനപക്ിക്കു്വർക്്് 
ആധുേികരീതിയിലുള്ള കരൈവിംഗ് പരിശീലേം 
ലഭ്യമാകണം എ് ഉനദശനത്ാന്� ന്�്റേിന്റെ 
രീതിയും പരിക്് കരിച്ചു. ന്�്റേിേ് മൂ്് 
ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒ്ാമന്ത് ഘട്ടത്ിൽ 
റിനവഴ് സ്ഡ് പാർക്ിംഗ് ന്�്റേിൽ പ്നത്യകം 
തയ്യാറാക്ിയ സ്ലത്് വാഹേം പി്ിനലയ്ക് 
ഓ�ിച്ച് പാർക്് ന്ചയ്യണം. രണ്ാമന്ത് ഘട്ടമായി 
നഗ്രഡിയം ന്�്റേിൽ കയറ്ത്് വാഹേം േിർത്ിയ 
നശഷം യാത്ര തു�രണം. മൂ്ാമന്ത് ഘട്ടത്ിൽ, 
എച്ച് യാർഡിൽ വാഹേത്ിന്റെ കണ്ാ�ിയിൽ 
കൂ�ി  നോക്ി മാത്രം എച്ച് എടുക്ണം.എല്ലാ 
ആർ.�ി.ഒ/ സബ് ആർ.�ി.ഒ ഓ�ീസുകളുന്� 
പരിധിയിലും ഇത്രത്ിലുള്ള യാർഡുകൾ 
തയ്യാറാക്ണന്മ്ാണ് നമാനട്ടാർ വാഹേ 
വകുപ്ിന്റെ ലക്്യം.

സമാന്തര 
സർവ്വീസുകൾക്കെ�ിക്ര 
നടപടി
േിയമപരമായ ന്പാതു ഗതാഗത സംവിധാേങ്ങന്ള 
ന്വല്ലുവിളിച്ച് സർവീസ് േ�ത്തു് സമാതെര 
സർവീസുകൾന്ക്തിന്ര ശക്തമായ 
േ�പ�ിയാണ്കഴിഞ് ഒരു വർഷത്ിേിന്� സർക്ാർ 
സ്വീകരിച്ചത് . തിരുവേതെപുരത്് േ�ത്ിയ 
പരിനശാധേയിൽ 46 വാഹേങ്ങൾ പി�ിന്ച്ചടുത്തു. 
കൂ�ാന്ത തിരുവേതെപുരത്തു േിന്ം ബാംഗ്ലൂർ, 
നകായമ്പത്തൂർ, ന്ചക്, വയോ�് തു�ങ്ങിയ 
സ്ലങ്ങളിനലയ്ക് അേധികൃത സർവീസ് േ�ത്ിയ ഒൻപത്  
വാഹേങ്ങൾന്ക്തിന്ര േ�പ�ി എടുത്തു. 41,200 രൂപ പിഴ 
ഈ�ാക്ി 98,700 രൂപ �ാക് സ് ഇേത്ിൽ പിരിന്ച്ചടുത്തു.
കൂ�ാന്ത അമിത നവഗതത്ിൽ വാഹേം ഓ�ിക്കു്വന്ര 
കന്ണ്ത്ാൻ നമാനട്ടാർ വാഹേ വകുപ്് നചർത്ല മുതൽ 
മനഞ്ശ്വരം വന്ര ോഷണൽ കഹനവയിലും കണ്ർ, 
തൃശൂർ, പാലക്ാ�്, എറണാകുളം , നകാട്ടയം , ന്കാല്ലം 
ജില്ലയിന്ല ന്തരഞ്ഞുടുക്ന്പ്ട്ട സ്ലങ്ങളിലും ക്യാമറകൾ 
സ്ാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വിവിധ േിയമലംഘേങ്ങൾക്് 
ഏകനദശം 14 നകാ�ി രൂപ പിഴ ഈ�ാക്ി. 
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സമാതെര 
സർവ്വീസിന്േ ഒന്ക് 

ന്താട്ടുകളിക്ാൻ പല ഭരണ 
ക്ാർക്കും നപ�ിയാണ്. പന്ക് 

ഈ ഭരണത്ിൽ അതുണ്ായി. ഈ 
ന്ക എസ് ആർ �ി സീം ഞങ്ങളും ഒന്ക് 

രക്ന്പ്�ണന്മങ്ില് സമാതെര സർവിസിന്േ 
ഒതുക്ണം.ഇനപ്ാൾ നപാലീസുകാര് കൃത്യമായിട്ട് 

എല്ലാം വാച്ചു ന്ചയ്യുന്ണ്് . ഞങ്ങൾക്് ഓട്ടവം 
ഉണ്്. ന്ഡയിലി ഗുണ്ാ ,ന്കാനട്ടഷൻ ,ന്വട്ടു ,കുത്് 
എല്ലാം കുറഞ്ഞു . ഇപ്ഴാണ് നകരളത്ില് ഒരു ഭരണം 
ഉണ്ായത് . മുഖ്യമ�ി സ്്രി ക്റ്ായിട്ടിരിക്ണം 
.എ്ാനല നപാലീസും ഉനദ്യാഗസ്രും ഒന്ക് 
േ്ായിട്ട് ജേങ്ങനളാ�് ഇ�ന്പടൂ. അഞ്ചു വർഷം 
ഭരണം കഴിയുനമ്പാൾ നകരളം േ്ാവം 

,ഉറപ്ാണ്. 
 ഓഡട്ടാ ഡ്രൈവർമാർ 

കാട്ടാക്�

സി.എൻ.ജി, എൽ.എൻ.ജി കവദയുതി, 
സൗനരാർജം തു�ങ്ങിയ പരിസ്ിതി സൗഹൃദ 
ഇന്ധേങ്ങൾ നപ്ാത്ാഹിപ്ിക്ാൻ േ�പ�ി
എൽ.എൻ.ജി.ബസ്, സി.എൻ.ജി ബസ,് നസാളാർ 
ഓനട്ടാറിക്  ഇലക്്രിക് വാഹേം തു�ങ്ങിയവയുന്� 
പരീക്ണ ഓട്ടം
അമിത നവഗത േിയ�ിക്കു്തിോയി സ് നറ്ജ് 
ഗ്യാനരജിലും ന്ഹവി വാഹേങ്ങളിലും സ് കൂൾ 
വാഹേങ്ങളിലും �ിപ്ർ വാഹേങ്ങളിലും സ്ീഡ് 
ഗവർണർ േിർബന്ധമാക്ി. ോറ്് പാക്ിന്റെ 
സഹായനത്ാന്� വാഹോപക�ങ്ങളുന്� 
സാ�ത കൂ�ിയ 355 ബ്ാക്് സ് നപാട്ടുകളിൽ 
ന്പാതുമരാമത്്  ഉൾപ്ന്�യുള്ള  വകുപ്പുകളുന്� 
സഹായനത്ാടുകൂ�ി തിരുത്ൽ േ�പ�ി
31 റൂട്ടുകളുന്� നദശസാത്കരണം
അതെർനദശിയ ശബ്ദമലിേീകരണ 
അവനബാധ ദിേത്ിന്റെ ഭാഗമായി 
നബാധവത്കരണനത്ാന്�ാപ്ം അമിത 
ശബ്ദനത്ാന്�യുള്ള നഹാൺ സ്ാപിച്ചിട്ടുള്ള 
വാഹേങ്ങൾ പി�ികൂ�ി. േികുതി കു�ിശേിക 
വരുത്ിയതിേ് നമാനട്ടാർ വാഹേ വകുനപ്ാ, 
നപാലീനസാ പി�ിന്ച്ചടുത് വാഹേങ്ങൾ േികുതി 
അ�ച്ചിട്ടിന്ല്ലങ്ിൽ അത് സർക്ാരിനലക്് 
മുതൽക്കൂട്ടു്തിോയി േിയമ നഭദഗതി ന്ചയ്തു
കു�ിശേിക പിരിന്ച്ചടുക്കു്തിോയി ബുധോഴ്ചകൾ 
�ാക് നസഷൻ നജാലികൾക്കു മാത്രമായി മാറ്ിവച്ച് 
ഡിമാറെ് നോട്ടീസ് അയക്കുക, റവേയൂ റിക്വറി 
േ�പ�ികൾ എടുക്കുക, േികുതി അ�യ്കാന്ത 
നറാഡിൽ ഉപനയാഗിക്കു് വാഹേങ്ങൾ 

പി�ിന്ച്ചടുക്കുക തു�ങ്ങിയ 
പ്വർത്േങ്ങളിലൂന്� 

റിക്വറി 
േ�പ�ികൾ 

കാര്യക്മമാക്ി .
15 വർഷം കഴിഞ് നോൺ ്രാൻസ് നപാർട്ട് 
വാഹേങ്ങൾക്കും 10 വർഷം കഴിഞ് ്രാൻനപാർട്ട് 
വാഹേങ്ങൾക്കും ഹരിത േികുതി ഈ�ാക്ി 
നമാനട്ടാർ വാഹേ വകുപ്ിന്റെ ഓൺകലൻ 
നസവേങ്ങൾ വിപുലന്പ്ടുത്ി  ഫ്ണ്്സ് 
ജേനസവേ നക�ങ്ങളിൽ നമാനട്ടാർ വാഹേ 
വകുപ്ിന്റെ നസവേം പുേരാരംഭിച്ചു.   
6000 കരൈവിംഗ് സ് കൂൾ പരിശീലകർക്കും, 
വിവിധ വിഭാഗത്ിൽന്പ്ട്ട വാഹേം ഓ�ിക്കു് 
അഞ്് ലക്നത്ാളം കരൈവർമാർക്കും, 
20 ലക്നത്ാളം പ്ീ-കരൈനവഴ് സ് 
ന്്രയിേികൾക്കും, അഞ്് ലക്നത്ാളം സ് കൂൾ 
വിദ്യാർത്ികൾക്കും, അധ്യാപകർക്കുമായി നറാഡ് 
സുരക്ന്യയും ്രാ�ിക് േിയമങ്ങന്ള കുറിച്ചും 
നബാധവൽക്രണം േ�ത്ി
അഞ്് വർഷനമാ അതിൽ കൂടുതനലാ േികുതി 
കു�ിശിക ഉള്ള വാഹേങ്ങൾക്് ഒറ്ത്വണ 
തീർപ്ാക്ൽ പദ്ധതി പ്കാരം േികുതി 
അ�യ്കാനുള്ള സൗകര്യം േൽകി. 
പുതിയ ബസ് നബാഡി നകാഡ് 
േ�പ്ാക്കു്തിോയി ഗതാഗത വകുപ്ിന്റെ 
കീഴിലുള്ള സ്ാപേങ്ങളായ ന്ക.എസ്.ആർ.�ി.
സി, ശ്രീ. ചിത്ിര തിരുോൾ എൻജിേീയറിംഗ് 
നകാനളജ് എ്ിവന്യ സർട്ടിക� ഏജൻസി 
ആക്കു്തിോയി േ�പ�ി സ്വീകരിച്ചു.
ഏകനദശം 400 ബസുകൾ ന്ക.എസ്.ആർ.�ി.
സി.യും 64 ബസുകൾ ന്ക.യു.ആർ.�ി.സി.യും 
േിരത്ിലിറക്ി . എല്ലാ ്രാൻസ് നപാർട്ട് 
വാഹേങ്ങളിലും സ്ീഡ് ഗവർണർ 
േിർബന്ധമാക്ി
സ്ിര യാത്രക്ാരുന്� സൗകര്യാർത്ം േിശ്ിത 
തുകയ്ക്കുള്ള യാത്രാകാർഡുകൾ ഏർന്പ്ടുത്ി.

   ചുവടുകൾ 
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മുന്ാട്ട് 
ഒ്ാം വർഷം

േവനകരളത്ിന്റെ

•	 സ്ത്രീ സുരക് ലക്്യമാക്ി പിങ്് സർവീസ് 
കൂടുതൽ സ്ലങ്ങളിനലക്് വ്യാപിപ്ിക്കും

•	 ഇനപ്ാൾ സർവീസിലുള്ള വളന്ര പഴയ 
നബാട്ടുകൾ മാറ്ി ഒൻപത്  കറ്മകറൻ 
നബാട്ടുകന്�യും അഞ്് ആംബുലൻസ് 
ന്റസ് കയൂ നബാട്ടുകളുന്�യും സർവീസ് ഉ�ൻ 
ആരംഭിക്കും. 

•	 പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച താലൂക്കുകളിൽ 
സബ് ആർ.�ി ഓ�ീസുകൾ സ്ാപിക്കും

•	 ന്ക.എസ്.ആർ.�ിസിയ്ക് സി.എൻ.
ജി ഉപനയാഗിച്ചുള്ള ബസ്സുകൾ 
വാങ്ങു്തിനും �ില്ലിംഗ് ന്റേഷനുകൾ 
സ്ാപിക്കു്തിനുമുള്ള േ�പ�ി 

•	 അത്യാധുേിക സംവിധാേമുള്ള 
ഇന്റെർന്സപ്റ്റുകൾ ഉപനയാഗിച്ച് 
വാഹേങ്ങളുന്� അമിത നവഗത 
േിയ�ിക്കും

•	 ന്റയിൽനവ സൗകര്യം ഇല്ലാത് പ്ധാേ 
േഗരങ്ങന്ള ബന്ധിപ്ിച്ച് ന്റോപ്പുകൾ 
പരിമിതന്പ്ടുത്ി മി്ൽ സർവീസ് 
ആരംഭിക്കും.

•	 പുക പരിനശാധ നക�ങ്ങന്ള ഇറെർന്േറ്് 
വഴി ഏനകാപിപ്ിച്ച് നക�ീകൃത                 
പുക പരിനശാധേ േിരീക്ണ സംവിധാേം 
സജ്ജമാക്കും

•	 എല്ലാ വർഷവം സ് കൂൾ തുറക്കു്തിേ് 
മുമ്പുള്ള പതിവ് പരിനശാധേയ്ക് പുറനമ 
സ് കൂൾ വാഹേങ്ങളുന്� പ്വർത്േ 
ക്മത കൃത്യമായ ഇ�നവളകളിൽ 
പരിനശാധിക്ാൻ സംവിധാേം

•	 പ്ായപൂർത്ിയാകാത് കുട്ടികളുന്� 
വാഹേ ഉപനയാഗം േിയ�ിക്ാൻ 
രക്ാകർത്ാക്ൾ, സ് കൂൾ അധികൃതർ, 
അധ്യാപകർ എ്ിവന്ര ഉൾന്ക്ാള്ളിച്ച്  
നറാഡ്  സുരക് ക്ലബുകൾ മുനഖേ 
ആവശ്യമായ നബാധവൽക്രണം േ�ത്തും

•	 നമാനട്ടാർ വാഹേ വകുപ്ിന്റെ 
എൻന�ാഴ് സ് ന്മറെ് ശക്തിന്പ്ടുത്ി ഈ 
നമഖലയിലുള്ള സർക്ാരിന്റെ വരുമാേം 
വർ ധിപ്ിക്കും

•	  എറണാകുളം നക�മാക്ി 1000 പുതിയ 
സി.എൻ.ജി ബസുകൾ ഇറക്കു്തിേ് 300 
നകാ�ിയുന്� പ്നത്യക േിനക്പ പദ്ധതി
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ന്തകൊട്ടണ്ി ഇറക്കുമതി്ച് 
ന്�രള �കൊഷ്യു ന്ബകൊർഡച്  

വിനദശത്തുേി്് നതാട്ടണ്ി നേരിട്ട് 
ഇറക്കുമതി ന്ചയ്യു്തിനും  സ്വകാര്യ 
കമ്പേികൾക്് നേരിട്ട് വിതരണം 

ന്ചയ്യു്തിനും സർക്ാർ നകരള കാഷയു 
നബാർഡ് രൂപീകരിക്കും. ആവശ്യന്മങ്ിൽ 
കശുഅണ്ി വിപണേത്ിലും നബാർഡിേ് 
ഏർന്പ്�ാം.മൂന്ലക്ം സ്ത്രീകൾ 
പണിന്യടുക്കു് കശുഅണ്ി നമഖല 
നതാട്ടണ്ിയുന്� ദൗർലഭ്യം മൂലം പ്തിസന്ധി 
നേരിടു് സാഹചര്യം കണക്ിന്ലടുത്ാണ് 
ഈ തീരുമാേം.നകരളത്ിന്ല �ാക്�റികൾ 
പൂർണമായി പ്വർത്ിപ്ിക്ാൻ ആറ് ലക്ം 
�ൺ നതാട്ടണ്ി നവണം. എ്ാൽ നകരളത്ിന്ല 
ഉത്പാദേം 80,000 �ൺ മാത്രമാണ്. ഇനപ്ാൾ 
കശുഅണ്ി വികസേ നകാർപനറഷനും 
കാന്പ്ക്സും ന്�ണ്ർ വിളിച്ച് ഇ�േിലക്ാർ 
വഴിയാണ് കശുഅണ്ി വാങ്ങു്ത്.ഈ 
സാഹചര്യത്ിൽ സർക്ാർ, ബാങ്കുകൾ, കാഷയു 
ന്പ്ാനമാഷൻ കൗൺസിൽ, ന്റേറ്് ന്രഡിങ് 
നകാർപനറഷൻ എ്ിവയിൽ േി്് ഓഹരി 
സ്വരൂപിച്ചാണ് നബാർഡ് രൂപീകരിക്കു്ത് . 
നതാട്ടണ്ി ഉത്പാദക നകേ്ദ്രങ്ങളിൽ േിന്ം 
നബാർഡ് നേരിട്ട് നതാട്ടണ്ി സംഭരിക്കും. കഴിഞ് 

ഒരുവർഷത്ിനുള്ളിൽ ഈ രംഗത്് മികച്ച 
ചുവടു വായ്പുകളായിരുന് സർക്ാരിനറെത്.
പൂട്ടിക്ി�ക്കു് സ്വകാര്യ കശുഅണ്ി 
�ാക്�റികൾ തുറക്കു്തിനും നതാട്ടണ്ി 
ത�സ്സമില്ലാന്ത ലഭ്യമാക്കു്തിനുമായി ബാങ്് 
പ്തിേിധികളും സർക്ാർ പ്തിേിധികളും 
വ്യവസായികളുമ�ങ്ങിയ ഒരു എംപനവർഡ് 
കമ്റ്ി രൂപീകരിച്ച് തു�ർേ�പ�ികൾ സ്വീകരിച്ചു. 
പകുതിയിലധികം സ്വകാര്യ �ാക്�റികൾ 
ഇതിേകം പ്വർത്േം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.  
സ്വകാര്യ �ാക്�റികൾ പൂർണമായും 
തുറക്കു്തിനും വ്യവസായികളുന്� സാമ്പത്ിക 
പ്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കു്തിനുമായി 
ബാങ്് പ്തിേിധികളുന്�യും സ്വകാര്യ 
വ്യവസായികളുന്�യും ഉ്ത 
ഉനദ്യാഗസ്രുന്�യും നയാഗം മുഖ്യമ�ിയുന്� 
അധ്യക്തയിൽ നചർ്് തു�ർ േ�പ�ി സ്വീകരിച്ചു 
വരുന്.കൂ�ാന്ത നകരളത്ിന്ല കശുഅണ്ി 
വ്യവസായത്ിേ് ആവശ്യമായ നതാട്ടണ്ി 
നകരളത്ിൽ തന്് ഉത്പ്ാദിപ്ിക്കു്തിേ് 
വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി നചർ്് കശുമാവ് കൃഷി 
വ്യാപിപ്ിക്കു്തിനുള്ള േ�പ�ികൾ സ്വീകരിച്ചു.  

മത്്യന്ത്ാഴിലാളി നമഖലയിന്ല ജീവിത േിലവാരം 
ന്മച്ചന്പ്ടുത്തു്തിേ് അനങ്ങയറ്ം കരുതനലാന്�യുള്ള 
േ�പ�ികളാണ് സർക്ാർ സ്വീകരിച്ചത്. അടുത് അഞ്് 
വർഷത്ിനുള്ളിൽ എല്ലാ മത്്യന്ത്ാഴിലാളികൾക്കും 
ഭൂമിയും വീടും േൽകാനുള്ള പദ്ധതിയുന്� ആദ്യഘട്ടന്മ് 
േിലയിൽ 800 നപർക്് രണ്ടു മുതൽ മൂന് ന്സറെ് 
വന്ര വാസനയാഗ്യമായ ഭൂമി കന്ണ്ത്തു്തിേ് 
ആറു ലക്ം രൂപ വന്ര അനുവദിക്കു് പദ്ധതിക്് 
അംഗീകാരം േൽകി. നമഖലയിൽ ഇത്രം പദ്ധതി 
ആദ്യമാണ്. ന്പാതുനമഖലയിൽ പ്വർത്ിക്കു് 
കശുഅണ്ി �ാക്�റികളുന്� പ്വർത്േത്ിേ് കൃഷി 
വകുപ്ിന്റെയും പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വികസേ 
വകുപ്ിന്റെയും കീഴിലുള്ള വിവിധ �ാമുകൾ, സഹകരണ 
സംഘങ്ങൾ എ്ിവി�ങ്ങളിൽ േിന്ം തനദേശീയമായി 
ഉത്പ്ാദിപ്ിക്കു് നതാട്ടണ്ി സമാഹരിക്കു്തിനു 
തീരുമാേിച്ചു. ഈ സീസണിൽ ഉത്പ്ാദിപ്ിക്കു് നതാട്ടണ്ി 
സംഭരിക്കു്തിനുള്ള േ�പ�ികൾ ആരംഭിച്ചു.

ന്ജ.നമഴ് സിക്കുട്ടിഅമ്
മത്്യബന്ധേ, ഹാർബർ എൻജിേീയറിംഗ്, കശുഅണ്ി വ്യവസായ മ�ി
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   ചുവടുകൾ 
സംസ്ാേ കശുഅണ്ി വികസേ നകാർപ്നറഷൻ 
കൺനസാർഷ്യം ബാങ്കുകൾക്്  2004-മുതൽ 
കു�ിശേിക ഉണ്ായിരു് 80 നകാ�ി രൂപ ഒ്ിച്ചു 
േൽകി തീർപ്ാക്ി.
കശുഅണ്ി ന്താഴിലാളികൾക്് 2016-ന്ല 
നബാണസ്സിേത്ിൽ 16 നകാ�ി രൂപയും 
ഗ്രാറ്റുവിറ്ിയും േൽകി. 
ക�ലാക്രമണത്ിൽ ഭൂമിയും വീടും േഷ്ന്പ്ട്ടവന്ര 
പുേരധിവസിപ്ിക്കു്തിേ്  25 നകാ�ിയുന്� 
പ്നത്യക പാനക്ജിേ് അംഗീകാരം േൽകി. 
ഇതനുസരിച്ച് ഭൂമി വാങ്ങു്തിനും ഭവേ 
േിർമാണത്ിനും 10 ലക്ം രൂപ വന്ര 
ധേസഹായം. ഈ വർഷം ക�ലാക്രമണത്ിൽ 
വീ�് േഷ്ന്പ്ട്ട 248 കുടുംബങ്ങൾക്് സഹായം. 

പഞ് മാസങ്ങളിൽ മത്്യന്ത്ാഴിലാളികൾക്് 
ആശ്വാസം േൽകു് സമ്പാദ്യ സമാശ്വാസ 
പദ്ധതി തുക പ്തിമാസം 2700 രൂപയിൽ േിന്ം 
4500 രൂപയായി വർധിപ്ിച്ചു. 1,63,682 ക�നലാര 
മത്്യന്ത്ാഴിലാളികൾക്കും 22,028 ഉൾോ�ൻ 
മത്്യന്ത്ാഴിലാളികൾക്കും പ്നയാജേം .
മത്്യ വിത്് ഉത്പാദേത്ിൽ സ്വയം പര്യാപ്ത 
കകവരിക്കു്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷം 
2.2 നകാ�ി മത്്യവിത്തുകൾ അധികമായി 
ഉത്പ്ാദിപ്ിക്കു്തിോയി േിലവിലുള്ള 
ഹാച്ചറികളുന്� േവീകരണത്ിനും പുതിയവയുന്� 
േിർമാണത്ിനുമായി 20 നകാ�ിയുന്� 
ഭരണാനുമതി 
തീരനദശ ജേതയുന്� സാക്രതാ േിരക്് 

മത്്യന്ത്ാഴിലാളികൾക്് 
ഇനപ്ാ േല്ല ഭരണമാണ് 

.വള്ളവം വലയും ഒന്ക് വാങ്ങാനും 
േ്ാക്ാനും ഒന്ക് സർക്ാര് കായി 

തരണ് .േമ്ന്ള തുറയിന്ല പിനള്ളര് 
സ് കൂളിൽനപായിന്ല്ലങ്ിൽ ഇനപ്ാൾ 
സാറുമ്ാരു വീട്ടിലുവരും .ക�പ്പുറത്തു 
പ്ായമായവരും ഇന്പ്ാ പഠിക്ണ് .ഇേി 
മീേില് വിഷമ�ിക്ണതും കൂ�ി തീരണം .േല്ല 
മീനും കച്ചവ�വം സഹായവം കിട്ടുനമ്പാ 
എതെിോണ് കള്ളം കാണിക്ണത് 

മീൻ വില്പേക്ാരി 
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മുന്ാട്ട് 
ഒ്ാം വർഷം

േവനകരളത്ിന്റെ

ഉയർത്തു്തിേ് സംസ്ാേ സാക്രതാ 
മിഷനുമായി നചർ്് ‘അക്ര സാഗരം’ പദ്ധതി 
ആദ്യഘട്ടമായി തിരുവേതെപുരം, മലപ്പുറം, 
കാസർനഗാഡ്, ജില്ലകളിൽ േ�പ്ാക്ി. 
മത്്യന്ത്ാഴിലാളികളുന്� ന്പൺമക്ൾക്് 
ന്ചലവ് കുറഞ്തും സൗകര്യപ്ദവമായ 
യാത്രാസൗകര്യന്മാരുക്കു്തിേ് കസക്ിൾ 
അനുവദിക്കു് പദ്ധതിയുന്� ആദ്യഘട്ടന്മ് 
േിലയിൽ ന്കാല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, 
മലപ്പുറം ജില്ലകളിലായി 2000 കസക്ിളുകൾ 
വിതരണം ന്ചയ്യു്തിനുള്ള േ�പ�ി. 
തീരക്�ലിന്ല മത്്യ ലഭ്യത വർധിപ്ിക്കു്തുവഴി 
പരമ്പരാഗതമത്്യന്ത്ാഴിലാളികൾക്് 
കൂടുതൽ  മത്്യം ലഭിക്കു്തിനും തദ്വാര 
ആവരുന്� ജീവിത േിലവാരം  ഉയർത്തു്തിലും 
സഹായകരമാകു് കൃത്രിമപ്ാരുകൾ ഒരു 
നകാ�ി രൂപ ന്ചലവഴിച്ച് തിരുവേതെപുരം 
ജില്ലയിന്ല തുമ്പ, പുല്ലുവിള എ്ീ മത്്യഗ്രമങ്ങളിൽ 
സ്ാപിക്കു്തിേ് ന്�ണ്ർ േ�പ�ികൾ സ്വീകരിച്ചു. 
പുതിയതായി 13 മത്്യബന്ധേ തുറമുഖങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കു്തിനുള്ള ഇൻന്വ്റേിനഗഷൻ 
പ്വർത്േങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 

തിരുവേതെപുരം ജില്ലയിന്ല റാത്ിക്ൽ 
ന്താട്ടിപ്ാലത്ിന്റെ േിർമാണം പൂർത്ിയാക്ി. 
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിന്ല ന്കാപ്ാറക്�വ് പാലം 
മലപ്പുറം ജില്ലയിന്ല ഓട്ടുപുറം ന്കട്ടുങ്ങൽ ക�വ 
പാലം എ്ിവയുന്� േിർമാണം അതെിമ 
ഘട്ടത്ിൽ.  ഈ സാമ്പത്ിക വർഷം ആറു 
പുതിയ പാലങ്ങളുന്� േിർമാണ പ്വർത്േങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ചു
കാസർനഗാഡ്, ന്ചറുവത്തൂർ, േീണ്കര, 
മുതലന്പ്ാഴി എ്ീ �ിഷിംഗ് ഹാർബറുകളിൽ 
സുഗമമായ പ്വർത്േത്ിേ് നബസിേിലും 
അനപ്ാച്ച് ചാേലിനും നവണ് ആഴം 
േിലേിർത്തു്തിേ് ന്മയിറെേൻസ്  രൈഡ്ജിംഗ് 
പ്വൃത്ിക്കുമായി 1000 ലക്ം രൂപ ഗ്രീൻ ബുക്ിൽ 
ഉൾന്പ്ടുത്ി .

•	 കശുഅണ്ി ന്താഴിലാളികൾക്് 
തു�ർച്ചയായി ന്താഴിൽ 
ലഭ്യമാക്കു്തിേ് ആഭ്യതെരമായി 
നതാട്ടണ്ി ഉത്പ്ാദേം വർധിപ്ിക്ാൻ 
സംസ്ാേത്് വ്യവസായ 
ആവശ്യങ്ങൾക്കുനവണ്ി േീക്ിന്വച്ച 
വേഭൂമിയിൽന്പ്ട്ട സ്ലങ്ങളും 
ന്പാതുനമഖലയിലും സ്വകാര്യ 
നമഖലയിലും തരിശായി കി�ക്കു് 
സ്ലങ്ങളിലും  കശുമാവ് കൃഷി 

•	 കശുഅണ്ി 
വ്യവസായത്ിനുനവണ്ിവരു് 
നതാട്ടണ്ി ആഭ്യതെരമായി 
കന്ണ്ത്തു്തിോയി 
ആേ്്ാപ്നദശിൽ നകരള 
സർക്ാരിന്റെ നേതൃത്വത്ിൽ 
കശുമാവ് കൃഷി ന്ചയ്യു്തിനുള്ള 
േ�പ�ി 

•	 ന്ചറുകി� കശുഅണ്ി വ്യവസായികൾ 
നേരിടു് പ്ശ് േങ്ങൾക്്് പരിഹാരം  
കന്ണ്ത്തും. നകരള കാഷയു നബാർഡ് 
രൂപീകരിക്കും. 

•	  അതയുത്പാദേ നശഷിയുള്ള ജേറ്ിക്ലി 
ഇംപ്രൂവ്ഡ് �ാമ്ഡ് തിലാപ്ിയ (GIFT)   
ഇേങ്ങന്ള ആവശ്യാനുസരണം 
യഥാസമയം കർഷകർക്് 
ലഭ്യമാക്ാൻ പത്േംതിട്ടയിന്ല 
പ്ിനവലിച്ചിറയിലും തിരുവേതെപുരം 
ന്േയ്യാർഡാമിലും അഞ്ചു നകാ�ി 
രൂപ വീതം ന്ചലവഴിച്ച് സാറ്കലറ്് 
�ാമുകൾ. 

•	 തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിന്ല നചറ്റുവ �ിഷിംഗ് 
ഹാർബർ 30.24 നകാ�ി രൂപ ന്ചലവിലും 
മലപ്പുറം ജില്ലയിന്ല ന്പാ്ാേി 
�ിഷിംഗ് ഹാർബറിൽ ഒരു ചിൽറൂം 
ആറെ്  നകാൾഡ് ന്റോനറജ് 313 ലക്ം 
രൂപ ന്ചലവഴിച്ചും േിർമിക്കും. കൂ�ാന്ത 
നകാഴിനക്ാ�് ജില്ലയിന്ല കണയനങ്ാ�്, 
പാലയാട്ടുേ� എ്ീ സ്ലങ്ങളിൽ 
രണ്ടു മത്്യം കരക്ടുപ്ിക്ൽ 
നക�ങ്ങളുന്� േിർമാണവം ഉ�ൻ 
പൂർത്ിയാക്കും.
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വരൾച്ചമൂലം ക�ന്ക്ണിയിലായ 
ക്ീരകർഷകന്ര സഹായിക്കു്തിേ് 
പ്നത്യക ക�ാശ്വാസ പദ്ധതികൾ 

പ്ഖ്യാപിച്ചു. അഞ്ചു നകാ�ി രൂപ ക്ീര 
കർഷകർക്ായി േീക്ിവച്ചു. 1470 ന്ഹക്�ർ 
സ്ലത്് അധികമായി തീറ്പ്പുൽ കൃഷി 
വ്യാപിപ്ിച്ചു. തീറ്പ്പുൽ കൃഷി വ്യാപേത്ിോയി 
സ്ത്രീകൾ ഉൾന്പ്ടു് നഗാപാലിക ഗ്രൂപ്പുകൾ 
രൂപീകരിച്ചു .
ക�ന്ക്ണിയിലായ കർഷകർ മറ്് 
നമഖലകളിനലക്് ചുവടുമാറ്ം േ�ത്തു്തു 
ത�യാൻ രണ്രലക്നത്ാളം 
ക്ീരകർഷകർക്് സബ് സിഡിയായി 12.5 
നകാ�ി രൂപ േൽകി. തിരന്ഞ്ടുക്ന്പ്ട്ട 
പഞ്ായത്തുകളിൽ പാൽവർധേ ലക്്യമിട്ട് 

 ‘ക്ീരഗ്രാമം’ പദ്ധതി ആവിഷ് ക്രിച്ചു
4943 നപർക്് പുതുതായി ക്ീരകർഷക 
നക്മേിധി ന്പൻഷൻ അനുവദിച്ചു.
കാലിത്ീറ്യുന്�യും കു�ിന്വള്ളത്ിന്റെയും 
ഗുണനമന്മ പരിനശാധിക്കു്തിേ് എൻ.എ.ബി.
എൽ അക്രഡിനറ്ഷനോ�് കൂ�ിയ ന്റേറ്് 
ഡയറി ലാബും കാസർനകാട്ട് നമഖലാ ലാബും 
സജ്ജമാക്ി. 
യുവസംരംഭകന്ര ആകർഷിക്ത്ക് 
വിധത്ിൽ എം.എസ്.ഡി.പി /ഐ.ഡി.ഡി.പി 
പദ്ധതി േ�പ്ിലാക്ാൻ 38.92 നകാ�ി രൂപയും 
1875 ക്ീരകർഷകർക്് ഡയറി�ാം 
ആധുേികവത്ക്രിക്കു്തിേ് ധേസഹായവം 
േൽകി.   

�ടക്ണിയിൈകൊയ ക്ഷരീര�ർഷ്�ർ്ച് 
പ്രന്ത്� �ടകൊശ്കൊസ പദ്ധതി
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ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ 
വരുനമ്പാൾ വേനമഖലയിൽ 
േി്് നകട്ടിരു് പ്ധാേ 

പ്ശ് േം വർധിച്ചു വരു് മനുഷ്യ-വേ്യജീവി 
സംഘർഷത്ിനറെതായിരുന്. കാലാവസ്ാ 
വ്യതിയാേത്ിന്റെയും, വേ്യജീവികളുന്� 
ആവാസവ്യവസ്യിനലക്് ക�ന് 
കയറു് മനുഷ്യരുന്� പ്വൃത്ികളും 
കൂ�ി �ലമാണ് വേ്യജീവികളിൽ 
േിന്ണ്ാകു് ആക്രമണങ്ങൾ. ഇത് 
ദീർഘകാല അ�ിസ്ാേത്ിൽ പരമാവധി 
ലഘൂകരിക്ാൻ ക്രിയാത്മകമായി ഇ�ന്പട്ടു. 
ക്ീനരാത്പ്ാദക നമഖലയിൽ രണ്ടുവർഷം 
ന്കാണ്് സ്വയംപര്യാപ്ത കകവരിക്കുക 
എ് ലക്്യമാണ് ക്ീരവികസേ 
വകുപ്ിനുളളത്. വജ്രജൂബിലി േിറവിനലക്് 
പ്നവശിച്ച സംസ്ാേ മൃഗസംരക്ണ 
വകുപ്ാകന്ട്ട  കർഷക നക്മം 
മുൻേിർത്ിയുള്ള ഒനട്ടന്റ പദ്ധതികൾ 
ആവിഷ് കരിച്ചിട്ടുണ്്.  

ന്ക രാജു 
വേം -വേ്യജീവി വകുപ്് മ�ി
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   ചുവടുകൾ 
ക്ീരകർഷക ന്പൻഷൻ 1100 രൂപയാക്ി.
മനുഷ്യ-വേ്യജീവി സംഘർഷം �ലപ്ദമായി 
ന്ചറുക്ാൻ ഗ്രാമപഞ്ായത്് പ്സിഡറെ് 
അധ്യക്ോയി ജേകീയ സമിതികൾ. 
വേ്യജീവി ആക്രമണത്ിേ് 
ഇരയായവർക്കുള്ള േഷ്പരിഹാരത്തുക 
വിതരണം നവഗത്ിലാക്ാൻ ഓൺകലൻ 
സംവിധാേം. 
തൃശ്ശൂർ മൃഗശാല വേം വകുപ്ിേ് കീഴിൽ 
പുത്തൂരിനലക്് മാറ്ിസ്ാപിക്ാൻ േ�പ�ി. 
മനുഷ്യ-വേ്യജിവി സംഘർഷം 
ലഘൂകരിക്കു്തിേ് 20 നകാ�ി രൂപയുന്� 
േിർമാണപ്വൃത്ികൾ. 
വയോ�്, മൂ്ാർ വേനമഖലകളിൽ 
വേ്യജീവികളുന്� സാ്ിധ്യം അറിയിക്ാൻ 
എസ്.എം.എസ് അലർട്ട് സംവിധാേം.
വോശ്രിത സമൂഹത്ിൽ േിന്ള്ള 
100 യുവാക്ൾക്് ഇനക്ാ ടൂറിസം 
കഗഡുകളായി പരിശീലേം േൽകി. 
വോതിർത്ി സർന്വ 
ത്വരിതന്പ്ടുത്തു്തിേ് പ്നത്യക പരിശീലേം 
ലഭിച്ച  ഉനദ്യാഗസ്  സംഘന്ത് േിയമിച്ചു. 
കാസർനകാ�് ജില്ലയിന്ല പരപ്യിൽ പ്കൃതി 
പഠേനക� പ്വർത്േമാരംഭിച്ചു. 
ക്ീരകർഷകർക്് വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസ 
സഹായ പദ്ധതിയായി വയ് നക്ാലിനും 
പച്ചപ്പുല്ലിനും ഗതാഗത സബ് സിഡി 
ക്ീരനമഖലയിന്ല പ്ശ് േങ്ങൾ സമഗ്രമായി 
ചർച്ച ന്ചയ്ത ക്ീരകർഷക പാർലന്മറെ് 
പട്ടാമ്പിയിൽ നചർന്.

മുഴുവൻ കന്കാലികന്ളയും ഇൻഷ്വർ 
ന്ചയ്യു് പദ്ധതിക്് തു�ക്ം കുറിച്ചു.
ന്വറ്റിേറി നഡാക്�ർമാരുന്� നസവേം 
രാത്രിയിലും ലഭ്യമാക്ാൻ സംവിധാേം 
ഏർന്പ്ടുത്ി. തിരന്ഞ്ടുക്ന്പ്ട്ട 85 
നബ്ാക്കുകളിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. സ് കൂൾ 
പൗൾ്രി ക്ല�ുകൾക്് തു�ക്ം കുറിച്ചു. 
തിരന്ഞ്ടുക്ന്പ്ട്ട 701 സർക്ാർ 
എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പദ്ധതി 
േ�പ്ിലാക്ി. 
മൃഗസംരക്ണ വകുപ്് ഡയറക്�ർക്് ഇ- 
ഓ�ീസ് സംവിധാേം ഏർന്പ്ടുത്ി. 
ന്കാല്ലം ജില്ലയിന്ല ആയൂർ നതാട്ടത്റയിൽ 
ആഴ്ചയിൽ 30,000 നകാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങന്ള 
ഉത്പ്ാദിപ്ിക്ാൻ കഴിയു് േവീേ 
ഹാച്ചറിക്് തു�ക്ം കുറിച്ചു.  ഇതിോയി ആറു 
നകാ�ി രൂപ അനുവദിച്ചു.
കുട്ടോ�് നമഖലയിൽ പക്ിപ്േി മൂലം േഷ്ം 
സംഭവിച്ച താറാവ് കർഷകർക്് 12 നകാ�ി 
രൂപ ധേസഹായം േൽകി. 
കറവക്ാരുന്� ക്ാമം പരിഹരിക്കു്തിേ് 
കറവയ�ങ്ങൾ േൽകാൻ പദ്ധതി 
ആരംഭിച്ചു.നഗാവർധിേി കന്കുട്ടി 
പരിപാലേ പദ്ധതി പ്കാരം 73,538 
പശുക്കുട്ടികൾക്് തീറ്വിതരണം േ�ത്ി. 
പൗൾ്രി ന്ഡവലപ് ന്മറെ് നകാർപ്നറഷൻ 
മുനഖേ ന്കപ് നകാ വേിതാമിത്രം, ന്കപ് നകാ 
ആശ്രയ, കുഞ്ഞുകകകളിൽ നകാഴിക്കുഞ്് 
എ്ീ പദ്ധതികൾ േ�പ്ിലാക്ി. 
തിരുവേതെപുരം മൃഗശാലയിൽ കൂടുതൽ 
സദേർശകന്ര ആകർഷിക്കു്തിോയി 
വിവിധ പദ്ധതികൾ 

ക്ീരകർഷകരുന്� പ്ശ് േങ്ങള് 
മേസിലാക്ിയ ഒരു സർക്ാരാണിത്. 

അതുന്കാണ്ാണനല്ലാ പാലിേ് വില 
കൂട്ടിയനപ്ാൾ അതിന്റെ മുഴുവൻ ലാഭവം 

പശു വളർത്തു്വർക്് ത്ത്.ഇനപ്ാൾ 
എല്ലാ കന്കാലികന്ളയും ഇൻഷുർ ന്ചയ്തു 
.കറവയേ്ത്രം തരുന് .തീട്ടകിട്ടുന്ണ്്.
വരൾച്ചാദുരിത സസഹായം ഉണ്് .ആര് 
എന്തൊന്ക് പറഞ്ാലും ജേത്ിേ് 
ഗുണമുള്ള ഭരണം ഇതാണ് 

കസഫുദീൻ, ന്കാഞ്ിറ 
ക്ീര കർഷകൻ 
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മുന്ാട്ട് 
ഒ്ാം വർഷം

േവനകരളത്ിന്റെ

•	 മലബാർ നമഖലയിൽ 500 ന്ഹക്�ർ കണ്ൽക്ാടുകൾ 
റിസർവ് വേമായി പ്ഖ്യാപിക്കും. 

•	 വേനമഖലയിന്ല ഇനക്ാ ടൂറിസം പ്വർത്േങ്ങൾ 
വിപുലീകരിക്കും. ഇതിോയി 500 യുവാക്ൾക്് പ്നത്യക 
പരിശീലേം േൽകും. 

•	 25 പുതിയ ന�ാറ്റേ് ന്റേഷനുകൾ സ്ാപിക്കും. 
•	 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപേങ്ങൾ നക�ീകരിച്ച് ന�ാറസ്്രി 

ക്ലബുകൾ രൂപീകരിക്കും. കുട്ടികൾക്ി�യിന്ല 
നബാധവത്ക്രണ പ്വർത്േം ശക്തിന്പ്ടുത്തും. 

•	 വേനമഖലയിന്ല തണ്ീർത�ങ്ങൾ സംരക്ിക്കു് 
പദ്ധതി പൂർത്ീകരിക്കും.

•	  നകാഴിനക്ാ�്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിന്ല കണ്ൽക്ാടുകന്ള 
ബന്ധന്പ്ടുത്ി ഇനക്ാ ടൂറിസം സർകയൂട്ട് സ്ാപിക്കും. 

•	 ോട്ടിലിറങ്ങു് വേ്യമൃഗങ്ങന്ള കാട്ടിനുള്ളിനലക്് 
തുരത്തു് കുങ്ിയാേകളായി കൂടുതൽ ആേകൾക്് 
പരിശീലേം.

•	 50 ഡയറി നസാണുകളിലും അഞ്ചു ക്ീരഗ്രാമങ്ങളിലുമായി 
സമഗ്രക്ീരവികസേ പദ്ധതി.

•	 ക്ീരസംഘങ്ങളുന്� പ്വർത്േങ്ങളിൽ ഓനട്ടാനമഷനും 
വിവരസാനങ്തിക വിദ്യയുന്� ഉപനയാഗവം വ്യാപിപ്ിക്കും. 

•	 പാലക്ാ�് ആലത്തൂർ ക്ീരപരിശീലേ നക�വം 
റീജിയണൽ ലാബും അതൊരാഷ്്ര േിലവാരത്ിനലക്് 
ഉയർത്തും.

•	  ന്ചക്് നപാസ്റ്റുകളിൽ പാൽഗുണനമൻമ 
പരിനശാധേക്ായി സ്ിരം സംവിധാേം 
ഏർന്പ്ടുത്ാൻ േ�പ�ി തു�ങ്ങി.

•	 ആറെി റാബീസ് വാക് സിൻ നകരളത്ിൽ തന്് 
ഉത്പ്ാദിപ്ിക്കു്തിേ് അതൊരാഷ്്ര േിലവാരത്ിലുള്ള 
ലനബാറട്ടറി സ്ാപിക്കും. 

•	 ഒരു ഗ്രാമപഞ്ായത്ിേ് അഞ്ചു ലക്ം രൂപ 
ധേസഹായം േൽകു് മാതൃകാ മൃഗസംരക്ണഗ്രാമം 
പദ്ധതി വ്യാപിപ്ിക്കും.

•	 േഗരപ്നദശങ്ങളിൽ ‘കൂടുകളിൽ നകാഴിവളർത്ൽ’ 
പദ്ധതി

•	 എല്ലാ ജില്ലകളിലും സഞ്രിക്കു് മാംസവിതരണ 
നക�ങ്ങൾ എം.പി.ഐ മുനഖേ േ�പ്ിലാക്കും.
സ്വയംന്താഴിൽ പദ്ധതിയുന്� ഭാഗമായി 
സംസ്ാേത്തു�േീളം 600 ലധികം മീറ്് നപ്ാഡക്�് ഓ�് 
ഇതെ്യാ ഔട്ട് ന്ലറ്റുകൾക്് ഏജൻസി േൽകും. 

•	
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ആനരാഗ്യരംഗന്ത് 
സമഗ്രമാറ്ത്ിോയി  
േ�പ്ാക്ി വരു് ആർദ്രം 
പദ്ധതിയുന്� ഭാഗമായി 

ആശുപതികൾ നരാഗീസൗഹൃദ നക�ങ്ങളാക്കു് 
പ്വർത്േങ്ങൾക്് തു�ക്മായി .ആനരാഗ്യ 
വകുപ്ിന്ോപ്ം തനദേശ സ്വയംഭരണ 
വകുപ്ിന്റെയും സഹകരണനത്ാന്� േ�പ്ാക്ിയ 
പദ്ധതിപ്കാരം മാലിേ്യം, ന്തരുവോയ ശല്യം, 
പകർച്ചവ്യാധി, കു�ിന്വള്ള മലിേീകരണം തു�ങ്ങിയ 
പ്ശ് േങ്ങൾ പരിഹരിക്ാൻ േഗര നക�ീകൃത 
പ്വർത്േങ്ങൾക്് മുൻതൂക്ം േൽകുന്ണ്് . 
രണ്ടു ഘട്ടമായാണ് പദ്ധതി വിഭാവേം ന്ചയ്യു്ത്. 
2020 ലക്്യമിട്ട് ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതികളും 2030ൽ 
പൂർത്ിയാനക്ണ് ദീർഘകാല പദ്ധതികളും. 
കൂ�ാന്ത പകർച്ചവ്യാധി േിയ�ണം, മറ്് 
നരാഗേിയ�ണം, പാലിനയറ്ീവ് ന്കയർ, 
വനയാജേ പരിപാലേം, ഭി്നശഷിക്ാരുന്� 
നക്മം, ലഹരി മുക്തമാക്ൽ തു�ങ്ങിയവന്യാന്ക് 
അതതു വർഷന്ത് പദ്ധതികളിൽ ഉൾന്പ്ടുത്തും.
പദ്ധതിയനുസരിച്ച്  ആശുപത്രികളിൽ 
വരു് നരാഗികൾക്് ഗുണനമന്മയുള്ളതും 
സൗഹാർദപരവമായ നസവേമാണ് ഇനപ്ാൾ  
ഉറപ്ാക്കു്ത്. ഒപി വിഭാഗത്ിന്ല തിരക്് കുറയ്കാൻ 
ആധുേികവൽക്രിച്ച രജിസ് ന്രഷൻ, ന�ാക്ൺ 

സംവിധാേങ്ങൾ, നരാഗികളുന്� സ്വകാര്യത 
ഉറപ്ാക്കു് കൺസൾനട്ടഷൻ മുറികൾ എ്ിവ 
തയ്യാറാക്ി വരികയാണ് . അത്യാഹിത വിഭാഗം, 
ഐപി വിഭാഗം, ലനബാറട്ടറി, �ാർമസി, പ്സവമുറി, 
ഓപ്നറഷൻ തിയറ്ർ എ്ിവയിന്ല സൗകര്യങ്ങൾ 
മാേദണ്ഡങ്ങൾക്നുസരിച്ചാണ്  ക്രമീകരിക്കു്ത്. 
കൂ�ാന്ത, വ്യത്യസ് സൗകര്യങ്ങനളാന്� 
പ്വർത്ിക്കു് ജില്ല, താലൂക്്, ബ് നളാക്്, 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുതല ആനരാഗ്യസ്ാപേങ്ങളിൽ 
േിശ്ിത മാേദണ്ഡങ്ങളുന്� അ�ിസ്ാേത്ിൽ 
ചികിത്ാ സൗകര്യങ്ങൾ പുേഃക്രമീകരിക്കു് 
േ�പ�ികളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു . ആശുപത്രിയുന്� 
ഗുണനമന്മ വർധിപ്ിക്ാൻ പ്ധാേന്പ്ട്ട 
നരാഗങ്ങൾക്് ്രീറ്് ന്മറെ് നപ്ാനട്ടാനക്ാൾ 
തയ്യാറാക്ാനും അണുബാധ േിയ�ണത്ിനും 
ആവശ്യമായ സംവിധാേങ്ങൾ ഇതിലൂന്� ലഭ്യമാക്കും.
എല്ലാ താലൂക്ിലും ഒരു ആശുപത്രിന്യങ്ിലും 
സ് ന്പഷ്യാലിറ്ി ആശുപത്രിയാക്ുകയാണ് 
പദ്ധതിയുന്� ലക്്യം . ഇതിോയുള്ള  ജില്ലാതല 
സമിതികളും രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു . പ്ാഥമിക 
ആനരാഗ്യ നക�ങ്ങളിൽ �ാർമസിയും 
കൗൺസലിങ് നക�വം അ�ക്മുള്ള 
സംവിധാേങ്ങളാണ് ബഹുജേപങ്ാളിത്നത്ാന്� 
േ�പ്ാക്കു്ത്. 

സാമൂഹ്യ ആനരാഗ്യനമഖലകളിൽ 
ജേങ്ങൾക്് പരമാവധി 
പ്നയാജേകരമാംവിധം 

മുന്ാട്ട് നപാകണം എ് 
ഒറ്ലക്്യം മാത്രമാണ് മു്ിലുള്ളത്. 
ന്പാതുജോനരാഗ്യസ്ാപേങ്ങളിൽ 
ആവശ്യമായ മരുന്ം ജീവേക്ാനരയും 
ലഭിക്കു്തിനും ഗുണേിലവാരം 
ഉയർത്തു്തിനും േ�പ�ികൾ സർക്ാർ 
സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ചികിത്ക്ായി ഭീമമായ 
നതാതിൽ പണം ന്ചലവഴിനക്ണ്ിവരു് 
അവസ് ഇല്ലാതാവക എ്താണ് ലക്്യം. 
പ്ധാേ പ്ശ് േം ജീവിത കശലി നരാഗങ്ങളുന്� 
വ്യാപേവം പകർച്ചവ്യാധികളുന്� ക�്് 
കയറ്വമാണ്. ഈ നമഖലയിൽ ശക്തമായ 
ഇ�ന്പ�ലുകളാണ് ഒരു വർഷത്ിേി�യിൽ 
സർക്ാർ േ�ത്ിയത്. ജേകീയാനരാഗ്യത്ിൽ 
ദീർഘവീക്ണവം ജാഗ്രതയും 
കാര്യപ്ാപ്ിയുമുള്ള ചുവടുവയ്പ്ാണ് േമ്മുന�ത് .

ന്ക ന്ക കശലജ
ആനരാഗ്യ സാമുഹിക േീതി വകുപ്് മ�ി

ആശുപ്ി�ൾ ന്രകൊഗരീസൗഹൃദ ന്��ങ്ൾ 
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എനപ്ാഴും സഹായ സ്ദ്ധയായ മിത്രമായി 
മാറു്തിലൂന്� 181 എ് മൂ്് അക്ങ്ങൾ 
നകരളത്ിന്ല സ്ത്രീസുരക്യുന്� പ്തീകമായി 
മാറുകയാണ്. സംസ്ാേത്് എവിന്� േിന്ം 
ലാറെ് ന�ാണിൽ േിന്ം ന്മാകബൽ ന�ാണിൽ 
േിന്ം 181 എ് േമ്പറിനലക്് സൗജേ്യമായി 
വിളിച്ചു സഹായങ്ങൾ ആവശ്യന്പ്�ാൻ കഴിയും.
ന്പൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ആവശ്യമായ 
സുരക്യും സഹായവം ഉറപ്ാകു്തുവന്ര 
മതിയായ തു�ർ ഇ�ന്പ�ലുകളും ഉണ്ാകും.
മാത്രമല്ല വിദഗ്ധ പരിശീലേം നേ�ിയ 
സ്ത്രീകളുന്� സംഘം ഇരുപത്ിോല് മണിക്കൂറും 
സ്ത്രീപക് നസവേങ്ങൾ ഉറപ്ാക്കുന്.
അ�ിയതെര ഘട്ടങ്ങളിലും അല്ലാത്നപ്ാഴും 
181 എ് ഏക ന�ാൾ ഫ്ീ േമ്പറിലൂന്� 
ന്പൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്് വിവരങ്ങളും 
നസവേങ്ങളും ലഭ്യമാക്കു് സംവിധാേം 
എ്താണ് ഈ ന്ഹൽപ്് കലേിന്റെ 
ഏറ്വം വലിയ പ്നത്യകത. അടുത്തുള്ള 
ന്പാലീസ് ന്റേഷൻ, പ്ധാേ ആശുപത്രികൾ, 
ആംബുലൻസ് സർവീസുകൾ എ്ിവയുന്� 
നസവേങ്ങൾ ഏറ്വം നവഗത്ിൽ ഉറപ്ായും 
ലഭിക്കു് വിധത്ിലാണ് സജ്ജീകരണം. 
സംസ്ാേന്ത് സർക്ാർ, സർക്ാനരതര 
വേിതാ നക്മ പദ്ധതികൾ, വിവിധ സ്ത്രീപക് 
നസവേങ്ങൾ എ്ിവയുന്� വിവരങ്ങളും 
ആവശ്യന്മങ്ിൽ 181 ന്ഹൽപ്് കലേിലൂന്� 
ലഭിക്കും. അതിേ് ആവശ്യമായ ഓൺകലൻ 

വിവരനശഖരമാണ് 181 കൺന്രാൾ റൂമിലുള്ളത്. 
പഴുതില്ലാത്തും വിപുലവമായ ഈ വിവര 
നശഖരണം ഏതാണ്്  പൂർത്ിയാക്ിക്ഴിഞ്ഞു. 
സർക്ാർ, സർക്ാനരതര, സ്വയംഭരണ 
സ്ാപേങ്ങൾ, സ്ദ്ധ സംഘ�േകൾ 
എ്ിവയുന്�യും തനദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപേങ്ങളുന്�യും സഹകരണനത്ാന്�യാണ് 
ഇത് സാധ്യമാക്ിയത്. കൂടുതൽ മികവറ്താക്കുക 
എ് ലക്്യനത്ാന്� ന്ഹൽപ്് കലേിൽ 
പ്വർത്ിക്കു്വരുന്� പരിശീലേം 
തു�ർന്ന്കാണ്ടുമിരിക്കും. 
നക�സർക്ാരിന്റെ വേിതാ ശിശുനക്മ 
മ�ാലയത്ിന്റെ േിർനദേശം അനുസരിച്ച് 
നകരളത്ിന്ല സ്ത്രീകൾക്് നവണ്ി ആരംഭിച്ച 
ഈ ന്ഹൽപ്് കലേിൽ കവകാന്ത സംസ്ാേ, 
ജില്ലാതലങ്ങളിലും േഗരങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ 
വേിതാ ന്ഹൽപ്് കലനുകളും ഘട്ടം ഘട്ടമായി 
സംനയാജിപ്ിക്കും.  രാജ്യന്മമ്പാടും ഒനര േമ്പറിൽ 
സ്ത്രീസുരക്ാ സഹായങ്ങൾ ഏകീകരിക്കു് 
181 ന�ാൾ ഫ്ീ േമ്പർ പദ്ധതിയുന്� ഭാഗമാകു് 
അഞ്ാമന്ത് സംസ്ാേമാണ് നകരളം. 
സംസ്ാേ സാമൂഹ്യേീതി വകുപ്ിനുകീഴിൽ 
പ്വർത്ിക്കു് ന്പാതുനമഖലാ സ്ാപേമായ 
നകരള സംസ്ാേ വേിതാ വികസേ 
നകാർപനറഷൻ ( ന്കഎസ്ഡബ്യുഡിസി) ആണ് 
മിത്ര 181ന്റെ ഏനകാപേം േിർവഹിക്കു്ത്. 

സച്്രീ�ൾ മറ്രുതച്,
കെൽപ്പച് ലൈൻ 181 

ന്മഡിക്ൽ 
വ ി ദ ്യാ ഭ ്യാ സ  

രംഗത്തും  ചികിത്ാരംഗത്തും 
േല്ല മാറ്ം ഇനപ്ാൾ കാണാനുണ്്. 

ഈ �ീസ് വർധേയുന്� നപരിന്ലാന്ക് 
ന്വറുന്ത ചിലര് സമരത്ിേ് ഇറങ്ങു്താ.

ഞങ്ങള് വിദ്യാർഥികൾക്റിയാം അതിന്റെ 
യാഥാർഥ്യം .പാവന്പ്ട്ട വിദ്യാർഥികൾക്് �ീസും 

ആനുകൂല്യങ്ങളും ഒന്ക് കിട്ടണന്മങ്ില് ഇ�തു 
സർക്ാരിന്റെ ഭരണം ന്കാനണ് പറ്റൂ .ആർദ്രം 
നപാലുള്ള പദ്ധതികളും കൂ�ിയാകുനമ്പാൾ ഈ 
സർക്ാർ സാധാരണക്ാരുന്�  ഒപ്മാന്ണ്് 
ഒരിക്ൽ കൂ�ി ന്തളിയിക്കും 

കവിത മുനകഷ് 
ന്മഡിക്ൽ പി ജി വിദ്യാർഥിേി 
പരിയാരം ന്മഡിക്ൽ നകാനളജ്
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സംസ്ാേത്് ആധുേിക കവദ്യശാസ്ത്രം 
ഉപനയാഗിച്ച് ആനരാഗ്യ നസവേം േ�ത്തു് 
സ്ാപേങ്ങളുന്� പ്വർത്േങ്ങന്ള 
കമ്പയൂട്ടർവൽക്രിച്ച് ഇ-ഗനവൺസ് 
േ�പ്ിലാക്കു് ഇതെ്യയിന്ല ആദ്യന്ത് 
പദ്ധതിയായ ഇ-ന്ഹൽത്് (ജീവൻ നരഖ)
പദ്ധതിക്് തു�ക്ം കുറിച്ചു.
ന്കാച്ചി കാൻസർ ന്സറെറിൽ ഒ.പി 
ആരംഭിച്ചു. അവിന്� കാൻസർ 
നഹാസ്ിറ്ൽ & റിസർച്ച് ന്സറെറിന്റെ 
േിർമ്ാണത്ിോയി 355 നകാ�ി രൂപയ്ക്കുള്ള 
നപ്ാജക്�് കി�്ബിയിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി 
ആയുർനവദവം, ആധുേിക കജവ 
സാനങ്തിക വിദ്യയും ബന്ധന്പ്ടുത്ിയിട്ടുളള 
ഗനവഷണങ്ങൾക്് അതെർനദശീയ 
േിലവാരമുളള ലനബാറട്ടറിയും, പഠേ 
ഗനവഷണ നക�വം കണ്ണൂരിൽ 
ആരംഭിക്കു്തിനുള്ള പ്വർത്േങ്ങൾക്് 
തു�ക്ം കുറിച്ചു. 300 നകാ�ി ന്ചലവിൽ  
ഇൻ്റേിറ്യൂട്ട് സ്ാപിക്കു്തിനുളള 
േ�പ�ികൾക്് മികച്ച പുനരാഗതി 
2137 തസ്ികകളിൽ പി.എസ്.സി വഴി 
േിയമേം േ�ത്ി. പുതുതായി 1897 
തസ്ികകൾ സൃഷ്ിച്ചു
കലംഗിക അതിക്രമത്ിേ് ഇരയായ 
സ്ത്രീക്് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ 
പരിനശാധേകളും േ�ത്ി, ശാസ്ത്രീയവം 
കുറ്മറ്തുമായ ന്തളിവനശഖരണത്ിോയി  

(Sexual Assault Forensic Evidence  
(SAFE) കിറ്് ഇതെ്യയിൽ ആദ്യമായി, 
നകരളത്ിൽ േ�പ്ിലാക്ി. 
65 വയസ്സിേ് മുകളിൽ പ്ായമുളളവർക്് 
ന്മാകബൽ ക്ലിേിക്ിലൂന്� സൗജേ്യ 
ചികിത്, സൗജേ്യ മരു്്, കൗൺസിലിംഗ് 
എ്ിവ േൽകി ആനരാഗ്യ സുരക് 
ഉറപ്് വരുത്തു് വനയാമിത്രം പദ്ധതി 13 
േഗരപ്നദശങ്ങളിൽ കൂ�ി ആരംഭിച്ചു.ോല് 
മാസത്ിനുളളിൽ 87 േഗരപ്നദശങ്ങളിലും 
പദ്ധതി ആരംഭിക്കും.
സംസ്ാേന്ത് അംഗപരിമിത സൗഹാർദ 
സംസ്ാേമാക്ി മാറ്റു്തിനുളള 
അനുയാത്ര പദ്ധതിക്് തു�ക്ം കുറിച്ചു.
നകരളത്ിന്ല ആനരാഗ്യ സ്ാപേങ്ങന്ള 
കമ്പയൂട്ടർവത്കരിച്ച് ഇ-ഗനവൺസ് 
േ�പ്ിലാക്കു് ഇ-ന്ഹൽത്് പദ്ധതിയ്ക് 
തു�ക്മായി. 
നകാഴിനക്ാ�് ഗവ: ന്മഡിക്ൽ 
നകാനളജിൽ 44.5 നകാ�ി രൂപനയാളം 
ന്ചലവഴിച്ച് േിർമിക്കു് കാൻസർ 
ന്കയർ ന്സറെറിന്റെ േിർമാണം, 
നലഡീസ് നഹാ്റേൽ, റസിഡന്റുമാർക്കുള്ള 
ക്വാർനട്ടഴ് സ് എ്ിവയുന്� േിർമ്ാണം 
അവസാേഘട്ടത്ിൽ . 10 നകാ�ി രൂപ 
ന്ചലവിൽ േിർമിക്കു് ലക്ചറർ 
തിനയറ്ർ നകാംപ്ക് സിന്റെ േിർമാണം 
പൂർത്ിയാക്ി.

   ചുവടുകൾ 
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മുന്ാട്ട് 
ഒ്ാം വർഷം

േവനകരളത്ിന്റെ

•	 സംസ്ാേ ആനരാഗ്യേയവം, 
ക്ലിേിക്ൽ എ്റോബ്ിഷ് ന്മറെ് ആക്ടും 
േ�പ്ിലാക്കും. 

•	 ന്കാച്ചി്ൻ കാൻസർ നഹാസ്ിറ്ൽ 
& റിസർച്ച് ന്സറെർ , എറണാകുളം 
ജേറൽ നഹാസ്ിറ്ൽ, ന്കാച്ചി 
ന്മഡിക്ൽ നകാനളജ്, കണ്ണൂർ 
ജേറൽ നഹാസ്ിറ്ൽ, പുേലൂർ 
താലൂക്് നഹാസ്ിറ്ൽ, എ്ിവയുന്� 
വികസേത്ിനും എട്ട് ജേറൽ 
ആശുപത്രികളിൽ കാത്് ലാബ്, 
രണ്് ന്മഡിക്ൽ നകാനളജുകളിൽ, 
44 താലൂക്് ആശുപത്രികളിലും 
ഡയാലിസിസ് ന്സറെറുകൾ, സി.സി.
യു എ്ിവ സ്ാപിക്കു്തിനലക്കുമായി 
കി�്ബി വഴി ലഭ്യമായ 1,096.74 
നകാ�ി രൂപ വിേിനയാഗിച്ചു േിർമാണ 
വികസേപ്വർത്േങ്ങൾ 
പൂർത്ിയാക്കും 

•	 തിരുവേതെപുരം ഗവ. നഹാമിനയാപ്തിക് 
ന്മഡിക്ൽ നകാനളജ് ആശുപത്രിയിൽ 
ോഷണൽ ആയുഷ് മിഷന്റെ 
സഹായനത്ാന്� ആരംഭിച്ച ശ്രവ്യ 
നപ്ാജക്�് (ഇ.എൻ.റ്ി. സ് ന്പഷ്യൽ 
ഒ.പി.) പൂർണ് സജ്ജമാക്കും 

•	 നകാഴിനക്ാ�് ഗവ. നഹാമിനയാപ്തിക് 
ന്മഡിക്ൽ നകാനളജിനോ�നുബന്ധിച്ച് 
എട്ട് േിലയുളള പുതിയ ആശുപത്രി 
ന്കട്ടി�ം,ഗവ. നഹാമിനയാപ്തിക് 
ന്മഡിക്ൽ നകാനളജ് ആശുപത്രി, 
നകാഴിനക്ാ�് കജവ-അകജവ 

മാലിേ്യങ്ങൾ സംസ് കരിക്കു് 
പദ്ധതി ,തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 
േിർമിച്ചുന്കാണ്ിരിക്കു് ഏഷ്യയിന്ല 
തന്് ആദ്യ സംരംഭമായ 
സ് നപാർ�് സ് ആയുർനവദ 
ആശുപത്രി എ്ിവയുന്� േിർമാണ 
പ്വർത്േങ്ങൾ പൂർത്ീകരിക്കും

•	 നകരളത്ിന്ല എല്ലാ പഞ്ായത്തുകളിലും 
ഗവ. ആയുർനവദ ഡിസ് ന്പൻസറികൾ 
ആരംഭിച്ച് നകരളന്ത് സമ്പൂർണ് 
ആയുർനവദ സംസ്ാേമാക്കും.

•	 കാസർനഗാഡ് ജില്ലയിന്ല 
എൻനഡാസൾ�ാൻ ബാധിത 
പ്നദശങ്ങളിൽ വിവാഹപ്ായമായവരിൽ 
ജേിത കവകല്യ േിർമാർജേം 
ലക്്യമിട്ട് ‘േിർവിഷ’ പദ്ധതി 
േ�പ്ിലാക്കും. 

•	 ശ്രദ്ധയും സംരക്ണവം 
ആവശ്യമുളള ന്പൺകുട്ടികളുന്� 
പുേരധിവാസത്ിോയി 
അടുത് സാമ്പത്ിക വർഷം 
എട്ടു പുതിയ ചിൽരൈൻസ് നഹാം 
ന�ാർ നഗൾസ് സ്ാപിക്കും. 
തിരുവേതെപുരം, പത്േംതിട്ട, 
ഇടുക്ി, നകാട്ടയം, പാലക്ാ�്, 
മലപ്പുറം, വയോ�്, കാസർനഗാഡ് 
ജില്ലകളിലാണു സർക്ാർ ഇതര 
സംഘ�േകളുന്� പിന്തുണനയാന്� 
ന്പൺകുട്ടികൾക്ായുളള പുതിയ 
ചിൽരൈൻസ് നഹാമുകൾ സ്ാപിക്കുക.
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തുറമുഖ വകുപ്ിന്റെ കീഴിൽ 
പ്ധാേന്പ്ട്ട പദ്ധതികളാണ് വിഴിഞ്ം 
അതൊരാഷ്്ര തുറമുഖ പദ്ധതിയും 
അഴീക്ൽ തുറമുഖ പദ്ധതിയും. 2015 
ഡിസംബറിൽ കരാർ പ്കാരം 
തു�ങ്ങിയ വിഴിഞ്ം തുറമുഖ േിർമാണം 
2019 ഡിസംബറിൽ ഒ്ാം ഘട്ടം 
പൂർത്ിയാക്കു്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള 
പ്വൃത്ികൾ േ�ന് വരികയാണ്.
പദ്ധതി പൂർത്ിയാകു്നതാന്� 
നലാകത്ിന്ല ഏറ്വം വലിയ 
കന്ണ്യ് േർ കപ്ലുകൾക്് വിഴിഞ്ം 
തീരത്് അടുക്ാൻ സാധിക്കും. 
ഇതിേകം 3100 മീറ്ർ ന്മാത്ം 
േീളമുള്ള പുലിമുട്ടിന്റെ 565 മീറ്ർ 
േിർമാണം പൂർത്ിയായി. 800 മീറ്ർ 
േീളമുള്ള ബർത്ിന്റെ േിർമാണം ഉ�ൻ 
ആരംഭിക്കും. അഴീക്ൽ തുറമുഖത്ിന്റെ 
സമഗ്രവികസേത്ിോയി 500 നകാ�ി 
രൂപ കി�്ബിയിൽ വകയിരുത്ി. 
അഴീക്ൽ തുറമുഖത്ിന്റെ ചാേൽ, 
നബസിൽ എ്ിവി�ങ്ങളിന്ല ആഴം 
അഞ്ചു മീറ്ർ ആക്കു്തിേ് 490 ലക്ം 
രൂപയുന്� ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്ി. 
ന്മക്ാേിക്ൽ രൈഡ്ജിംഗ് ഉ�ൻ 
ആരംഭിക്കും. ന്പാ്ാേി തുറമുഖത്് 
മണൽ ശുദ്ധീകരണ ശാല പ്വർത്േ 
സജ്ജമാക്കും. തുറമുഖ പരിധിയിൽ 
മാേ്വൽ ന്രൈഡ്ജിംഗ് േ�ത്ിപ്ിേ് 
സർക്ാർ പുതിയ േയം രൂപീകരിച്ചു.

രാമച�ൻ ക�്പ്ള്ളി
തുറമുഖവം മയൂസിയവം പുരാവസ്തുവം വകുപ്് 

മ�ി

വിഴിഞ്ം ബർത്തികറെ 
നിർമകൊണം ഉടൻ

വിഴിഞ്ം അതൊരാഷ്്ര 
തുറമുഖത്ിന്റെ േിർമാണത്ിൽ 
മികച്ച പുനരാഗതി .ഒ്ാംഘട്ട 
വികസേ പ്വർത്േങ്ങളുന്� 

ഭാഗമായി ആന്കയുള്ള 3100 മീറ്ർ േീളമുള്ള 
പുലിമുട്ടിന്റെ 565 മീറ്റിന്റെ പ്വൃത്ി 

പൂർത്ീകരിച്ചു.  കപ്ൽ ചാേൽ രൈഡ്ജ് ന്ചയ്ത് 
ക�ൽ േികത്ി കര േിർമിക്കു് പ്ക്രിയ 40  
ശതമാേം പൂർത്ിയായി. 800 മീറ്ർ േീളമുള്ള 
ബർത്ിന്റെ േിർമാണം ഉ�ൻ ആരംഭിക്കും
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മ�വൂർപ്ാറയിൽ പരിസ്ിതി സൗഹൃദപാർക്്
പുരാവസ്തു വകുപ്ിന്റെ സംരക്ിത 
സ്ാരകമായ മ�വൂർപ്ാറയിൽ പരിസ്ിതി 
സൗഹൃദപാർക്് തുറന്.ന്ഹറിനറ്ജ് ടുറിസം 
പദ്ധതിയുന്� ഭാഗമായി േ�ത്ിയ  േിർമാണ 
പ്വർത്േങ്ങൾക്കു നശഷമാണ് മ�വൂർപാറ 
പരിസ്ിതി പാർക്് തുറ്ത് . 
തിരുവേതെപുരം ശ്രീചിത്ര ആർട്ട് ഗ്യാലറി 
േവീകരിച്ച് ന്പാതുജേങ്ങൾക്ായി 
തുറന്ന്കാടുത്തു. തിരുവേതെപുരം ജില്ലയിന്ല 
വിഴിഞ്ം ഗുഹാനക്ത്രം, തൃശൂർ ജില്ലയിന്ല 
ഇരുച്ചിറ നകാവിലകം, കണ്ണൂർ ജില്ലയിന്ല 
കനണ്ാതൊർ ജയിൽ, മലപ്പുറം ജില്ലയിന്ല 
ന്പരുമ്പ�പ്് വലിയ കിണർ, എറണാകുളം 
ജില്ലയിന്ല മട്ടാനഞ്രിയിലുള്ള ജൂതപ്ള്ളി, 
പത്േംതിട്ടയിന്ല കാമ്പിത്ാൻ കൽമണ്ഡപം 
എ്ിവ പുരാവസ്തു വകുപ്ിന്റെ സംരക്ിത 
സ്ാരകങ്ങളാക്ി. തൃപ്പൂണിത്തുറയിന്ല 
ഹിൽപ്ാലസ് മയൂസിയം, ന്േടുമങ്ങാ�് നകായിക്ൽ 
ന്കാട്ടാരം, നകാഴിനക്ാ�് പഴശിരാജാ മയൂസിയം 
എ്ിവയുന്� ആദ്യഘട്ട േവീകരണ നജാലികൾ 
പൂർത്ീകരിച്ചു. തനദേശീയമായ സ്ലങ്ങളിൽ 
സൂക്ിച്ചിട്ടുള്ള അമൂല്യ നരഖകൾ പരിനശാധിച്ച് 
ഏന്റ്ടുക്കു് കമ്യൂണിറ്ി ആർകക്വ് സ് 
പദ്ധതി ആവിഷ് ക്രിച്ചു.  ആദ്യഘട്ടമായി 
മലപ്പുറം ജില്ലയിന്ല പാണ്ിക്ാ�്, ന്ച�നശേരി 
ഗ്രാമങ്ങളിൽ രണ്് കമ്യൂണിറ്ി ആർകക്വ് സ് 
ക്യാമ്പ് ജേകീയ പങ്ാളിത്നത്ാന്� േ�ത്തും. 

മടവൂർപ്പകൊറയിൽ 
പരിസ്ിതി 

സൗഹൃദപകൊർ്ച്

സർക്ാര് 
മാറിവ്നപ്ാ 

ഞങ്ങള് കരുതി 
വിഴിഞ്ം തുറമുഖ േിർമ്ാണം 

ഇഴനഞ് േീങ്ങൂ്്.പനക് ഈ 
സർക്ാര് ന്ഞട്ടിച്ചു .േമ്ന്ളാന്ക് 

പ്തീക്ിച്ചതിനേക്ാൾ നവഗത്ിൽ പദ്ധതി 
പണികൾ േ�ക്കുന്ണ്്.ഇങ്ങന്േനപായാൽ 
ഉറപ്ായും രണ്ടു വർഷത്ിനുള്ളിൽ തുറമുഖം 
യാഥാർഥ്യമാകും.ന്കാച്ചിന്മന്രായും 
ഓ�ിത്തു�ങ്ങുന്.കലറ്് ന്മന്രാ വരുന് 
.ഇങ്ങന്േ നവണം ആർജ്ജവമുള്ള 

ഭരണാധികാരികൾ ..ഇതിന്റെ ഫുൾ 
ക്രഡിറ്റും മുഖ്യമേ്ത്രിക്്തന്് ...

ബിജ കുമാരസ്ാമി 
മാധ്യമ പ്വർത്ക 
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   ചുവടുകൾ 

തുറമുഖ നമഖലയിൽ പരമ്പരാഗത മണൽവാരൽ 
േയം രൂപീകരിച്ചു.
നകാഴിനക്ാ�് ആർട്ട് ഗ്യാലറി കൃഷ്ണനമനോൻ 
മയൂസിയത്ിൽ ആധുേിക രീതിയിലുള്ള 3 ഡി 
തിനയറ്ർ തുറന്.  തിരുവേതെപുരം മയൂസിയത്് 
കുട്ടികൾക്ായി ആധുേിക രീതിയിൽ ചിൽരൈൻസ് 
പാർക്് േിർമിച്ചു.
പുരാനരഖ വകുപ്ിൽ നരഖകളുന്� ഡിജിറ്കലനസഷൻ 
ഡിജികറ്നസഷൻ േ�ത്ി.  അതെർനദശീയ, 
പ്ാനദശിക തലങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്ിച്ച പ്മുഖ 
വ്യക്തികളുന്� കന്യ്യാപ്പും കയ്യക്രവം പൂർണ 
വിവരവം പ്ദർശിപ്ിച്ചു.  
കന്യ്യാപ്് നരഖാലയ മയൂസിയം േിർമ്ിച്ചു.
നകാഴിനക്ാ�് ജില്ലയിന്ല വിഴിഞ്ം പൂവമ്പായിൽ 
േ്ങ്ങാ�ികൾ ഉൾന്പ്ന്� ഒനട്ടന്റ 
പൗരാണികാവശിഷ്ങ്ങൾ കന്ണ്ത്ി.
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ഒ്ാം വർഷം
േവനകരളത്ിന്റെ

•	 കാസർനഗാഡ് ജില്ലയിന്ല ച�ഗിരി 
നകാട്ട, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിന്ല പള്ളിപ്പുറം 
നകാട്ട, ഇടുക്ി ജില്ലയിന്ല മുേിയറകൾ 
എ്ിവയുന്� സംരക്ണ പണികൾ 
േ�ത്തും. ചുവർ ചിത്രങ്ങളുന്� 
സംരക്ണത്ിനും സമഗ്ര 
പരിപാലേത്ിനുമായി പദ്ധതി 
ആവിഷ് ക്രിക്കും.

•	 അഴീക്ൽ തുറമുഖത്് ന്മക്ാേിക്ൽ 
ന്രൈഡ്ജിംഗ്

•	 ന്പാ്ാേി മണൽ ശുദ്ധീകരണശാല 
പ്വർത്േ സജ്ജമാക്കും

•	 പരമ്പരാഗത മണൽവാരൽ േയം 
പ്ാവർത്ികമാക്ാൻ േ�പ�ി 

•	 കഹ്രനരൈാഗ്രാ�ിക് സർനവവിംഗ് 
മുനഖേ നകരള തീരത്ിന്റെ 
ഡിജിറ്കലനസഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിന്ല 
ന്ചമ്പന്ത്ാട്ടിയിൽ �ാദർ വനള്ളാപ്ള്ളി 
സ്ാരക കു�ിനയറ് മയൂസിയത്ിന്റെ 
േിർമാണം പൂർത്ിയാക്കും 

•	 ലിപി പഠേത്ിനും പരിശീലേത്ിനുമായി 
സ് കൂൾ ഓ�് എപ്ിഗ്രാ�ിന്യ നദശിയ 
േിലവാരത്ിനലക്് ഉയർത്തും.  കണ്ണൂർ 
ജില്ലയിന്ല   അറക്ൽന്കട്ട് ജില്ലാ 
കപതൃക മയൂസിയമാക്ി ഉയർത്തും

•	 സ്വാത�്യ സമരത്ിന്റെ നശഷിപ്പുകളായ 
കനണ്ാതൊർ ജയിലിന്റെയും 
പയ്യന്നൂരിന്ല പഴയ നപാലീസ് 
ന്റേഷനറെയും സംരക്ണ പ്വൃത്ികൾ 
േ�പ്ാക്കും.  ഇടുക്ി, തിരുവേതെപുരം, 
പത്േംതിട്ട, പാലക്ാ�്, എറണാകുളം 
എ്ിവി�ങ്ങളിൽ ജില്ലാ കപതൃക 
മയൂസിയങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കും.

•	 വയോ�് ജില്ലയിന്ല കുങ്ിച്ചിറയിൽ പുതിയ 
ന്ഹറിനറ്ജ് മയൂസിയം ന്കട്ടി�ം, 

•	 തിരുവേതെപുരം ോച്വറൽ ഹി്റേറി 
മയൂസിയം 3 ഡി ഇ�ക്�ിൽ 

•	 ഡിസ് നപ് സംവിധാേം ഒരുക്കും
•	 ഇടുക്ി ജില്ലയിൽ ജില്ലാകപതൃക നക�ം 

ന്കട്ടി�ത്ിന്റെ പ്വൃത്ി പൂർത്ീകരിക്കും.
•	 പ്ാനദശിക ചരിത്ര നരഖകളുന്� 

സംരക്ണത്ിോയി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള 
ജേകീയ പുരാനരഖാലയ പദ്ധതി 
നകരളത്ിലു�േീളം വ്യാപിപ്ിക്കും.

•	 ന്വക്ം സത്യാഗ്രഹ സ്ാരക 
മയൂസിയത്ിന്റെ സജ്ജീകരണ 
പ്വർത്േങ്ങൾ പൂർത്ീകരിക്കും

മുന്ാട്ട് 
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�ൺസയൂമർ കഫഡിനച്                 
ൈകൊഭം 64 ന്�കൊടി 

അഴിമതിയുന്� കൂത്രങ്ങായിരു് സഹകരണനമഖലന്യ 
കക പി�ിച്ചുയർത്തു്തിേ് സമയബന്ധിതമായ കർമ 
പരിപാ�ിയാണ് ആവിഷ് കരിച്ചത്. കൂേിൻനമൽ കുരുന്വ്നപാന്ല 
നക�സർക്ാരിന്റെ നോട്ട് േിനരാധേം മൂലം ഉ�ന്ലടുത് 
സാമ്പത്ിക പ്തിസന്ധിയും സഹകരണനമഖലയ്ക് 
തിരിച്ച�ിയായി. നമാശം കാലത്ാണ് േല്ല കാര്യങ്ങൾക്് 
തു�ക്മി�ാോകുകന്യ്് പറയു്ത് നപാന്ല ,സഹകരണ 
നമഖലയുന്� ഉയിന്ത്ഴുന്ൽപ്ിേ്  ഈ  പ്തിസന്ധികാലം 
തന്് സർക്ാർ പ്നയാജേന്പ്ടുത്ി.നകരള സഹകരണ ബാങ്് 
യാഥാർഥ്യമാകു്നതാന്� േമ്മുന്� സംസ്ാേത്ിന്റെ സ്വതെം 
ബാങ്് എ് സ്വപ്നമാണ് പൂവണിയാൻ നപാകു്ത്.മാത്രമല്ല 
തനദേശവാസികളുന്� പങ്ാളിത്നത്ാന്� വിനോദസഞ്ാര 
പദ്ധതികൾ ടുറിസം വകുപ്പും ആവിഷ് കരിക്കുകയാണ്.  നദവസ്വം 
വകുപ്ിന്ല അഴിമതിക്കും ഒരുവർഷത്ിേിന്� ത�യി�ാൻ സാധിച്ചു 

ക�കംപള്ളി സുനര�ൻ 
സഹകരണ, ടൂറിസം നദവസ്വം വകുപ്പു മ�ി

ഒരു വർഷം  മുൻപ് വന്ര  അഴിമതിയും ധൂർത്തും 
കാരണം േഷ്ത്ിൽ േിന്ം േഷ്ത്ിനലക്് 
കൂപ്പു കുത്ിയിരു് സ്ാപേമായിരുന്നൂ 
കൺസയൂമർ ന്�ഡ് .എ്ാൽ   419 
നകാ�ിരൂപയുന്� സഞ്ിത േഷ്ത്ിൽ േിന്ം  
ഇനപ്ാൾ ലാഭത്ിന്റെ കണക്കുകൾ മാത്രം 
പറയു് സ്ാപേമായി അത് മാറിക്ഴിഞ്ഞു.
കൃത്യമായ സാമ്പത്ിക അച്ച�ക്ം പാലിച്ചും, 
ന്ചലവ് ചുരുക്ിയും,  ഭരണ ധൂർത്തും  
അധിക ന്ചലവം ഒഴിവാക്ിയുമാണ്   64 
നകാ�ിരൂപയുന്� ലാഭം കൺസയൂമർന്�ഡ് 
സാധ്യമാക്ിയത്. എൻ.സി.ഡി.സിയിൽ 
േിന്ം  വർഷങ്ങളായി  എടുത്ിട്ടുള്ള 
വായ്പകളുന്� പലിശയിേത്ിനലക്് 10.64 
നകാ�ി രൂപ േീക്ിന്വച്ചത് കൂ�ാന്തയാണ് 
മാർക്റ്് ന്�ഡ് ഇത്രയും ലാഭമുണ്ാക്ിയത്. 
സംസ്ാേ സഹകരണ ബാങ്ിൽ േി്് 
കൺസയൂമർ ന്�ഡ് വാങ്ങിയിരു് 64 
നകാ�ിനയാളം രൂപ തിരിച്ച�ച്ചു.
സ് കൂൾ വിദ്യാർത്ികൾക്്  
പഠനോപകരണങ്ങൾ കുറഞ് വിലയിൽ 
ലഭ്യമാക്കു്തിേ് സംസ്ാേത്് 

ഉ�േീളം 250 സ്റ്റുഡറെ് സ് മാർക്റ്റുകൾ 
ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു .ത്രിനവണി നോട്ട് ബുക്് 
ഗുണേിലവാരം ന്മച്ചന്പ്ടുത്ിയും പ്മുഖ 
കമ്പേികളുന്�യും,കുടുംബശ്രീ നപാലുള്ള തേത് 
കൂട്ടായ്മകളുന്�യും ഉത്പ്ങ്ങൾ ഇരുപത് 
ശതമാേനത്ാളം കുറഞ് വിലയിലുമാണ്   
ഈ മാർക്റ്റുകളിൽ ലഭ്യമാക്ിയിട്ടുള്ളത് . 
േിലവിന്ല ോല് ഇ-ത്രിനവണി ന്റോറുകൾക്് 
പുറന്മ 24 എണ്ം കൂ�ി പുതിയതായി 
തു�ങ്ങാനും ഇതിേകം േ�പ�ിന്യടുത്തു.
മാത്രമല്ല  ത്രിനവണി നഷാപ്പുകളിൽ നേരിട്ട് 
എത്ാന്ത ഓൺകലോയി  സാധേങ്ങൾ 
വാങ്ങു്തിനും, അത് വീടുകളിൽ 
എത്ിക്കു്തിനുമുള്ള പദ്ധതി ഉ�ൻ 
പ്ാബല്യത്ിൽ വരും. രണ്ായിരം േീതി ഔട്ട് 
ന്ലറ്റുകളും 1500 േീതി ന്മഡിക്ൽ ന്റോറുകളും  
ആരംഭിക്കും . ത്രിനവണി - േീതി ന്റോറുകളിലൂന്� 
ശക്തമായ വിപണി ഇ�ന്പ�ലാണ്  സർക്ാർ 
ലക്്യമിടു്ത്. 2000 േീതി ന്റോറുകളും 
1500 േീതി ന്മഡിക്ൽ ന്റോറുകളും 
ആരംഭിക്കു്തിനുള്ള േ�പ�ികൾ  ഇതിേകം 
കൺസയൂമർ ന്�ഡ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു .
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ഈ പദ്ധതികൾ അഭിമാേം 

നകരള ബാങ്്
സഹകരണ നമഖലയിൽ  
ആധുേികവത്കരണം 
കാർഷിക  വായ്പകൾക്്  
റുനപ്കാർഡ് 
സഹകരണ കു�ിശിക 
േിവാരണത്ിേ് ഒറ്ത്വണ 
തീർപ്ാക്ൽ

ഉത്തരവകൊദിത് 
ടൂറിസത്തിനച് 

ന്പ്രകൊത്കൊെനം 
ടൂറിസം രംഗന്ത്  നകരളത്ിന്റെ 
വിപുലമായ  സാധ്യത 
കണക്ിന്ലടൂത്്  ഉത്രവാദിത്വ 
ടൂറിസം നപ്ാത്ാഹിപ്ിക്കു്തിനും, 
പുതിയ വിനോദസഞ്ാര നക�ങ്ങന്ള 
കൂ�ി പരിചയന്പ്ടുത്തു്തിനും 
ആരംഭിച്ച സർക്ാർ േ�പ�ികൾക്് 
വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത് . 
ഇതിന്റെ അ�ിസ്ാേത്ിൽ പ്ധാേ 
ടൂറിസം നക�ങ്ങന്ള പ്ാ്റേിക് 
രഹിത നമഖലയാക്കു്തിനുള്ള 
തീവ്ര ശ്രമങ്ങളും  ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഒപ്ം  സർക്ാർ  അതിഥിമദേിരങ്ങൾ 
േവീകരിക്കു്തിനും,അതൊരാഷ്്ര 
േിലവാരമുള്ള ടൂറിസം നപ്ാജക്ടുകൾ 
തയ്യാറാക്കു്തിനും േ�പ�ികൾ 
തു�ങ്ങി. സംസ്ാേന്ത് വിവിധ ടൂറിസം 
പദ്ധതികൾക്ായി 84 നകാ�ിയുന്� 
ഭരണാനുമതിയാണ്  ഇതിേകം 
േൽകിയിയിട്ടുള്ളത് .
ടൂറിസം രംഗത്തു മലബാറിേ് മികച്ച 
സാധ്യതയാണുള്ളത് .ഇത് പരിഗണിച്ച്  
ടൂറിസം സാധ്യതകൾ കന്ണ്ത്തു്തിനും 
പുതിയ അനുഭവങ്ങളും ഉല്പ്ങ്ങളും 
സൃഷ്ിക്കു്തിനും സർക്ാർ േ�പ�ി  
ആരംഭിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച്  ഉത്ര 
മലബാറിൽ േിരവധി  ടൂറിസം 
പദ്ധതികൾക്് അനുമതി േൽകി 
.മുഴുപ്ിലങ്ങാ�് ബീച്ചിൽ  3.5 ഏക്ർ 
സ്ലത്് 43.20 നകാ�ി രൂപ 
ന്ചലവിൽ  ഒരു ത്രീ ്റോർ റിനസാർട്ട്  
പണിയു്തിനുള്ള പ്ാരംഭ പ്വർത്േം 
ആരംഭിച്ചു. കൂ�ാന്ത  വിനദശ ടൂറിസ്റ്റുകന്ള 
ആകർഷിക്ാൻ  ജപ്ാൻ, ന്കാറിയ, 
കചേ, മനലഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ഓസ് ന്രലിയ 
എ്ീ രാജ്യങ്ങളിൽ സംയുക്ത പദ്ധതി 
േ�പ്ാക്ി . ഒപ്ം അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ 
േിന്ള്ള സഞ്ാരികളുന്� എണ്ം 
വർധിപ്ിക്കു്തിേ്  പ്നത്യക പ്ചാരണ 
പരിപാ�ികൾ ആരംഭിച്ചു .റിയാദ്, ദമാം 
എ്ീ സ്ലങ്ങളിൽ നറാഡ് നഷാകൾ 
സംഘ�ിപ്ിച്ചു. 

41



42

ഒ്ാം വർഷം
േവനകരളത്ിന്റെ

മുന്ാട്ട് 

 
ഞ ാ ൻ 

ഒരു ഡികസൻ 
സൂ പ് ർ ക വ സ റ ാ ണ് .

ഇനപ്ാൾ എേിക്് േല്ലനപാന്ല 
വർക്കുണ്്. അതിന്റെ കാരണം 

സഹകരണനമഖലയിന്ല ഉണർവാണ്.
ഒരുപാ�് നലാണുകന്ളാന്ക് ആളുകൾക്് 
കിട്ടു്തുന്കാണ്ടു വീടുപണികൾ ഒന്ക് 
േ�ക്കുന്ണ്് .മാത്രമല്ല ന്സാകസറ്ികളിലും 
ഒന്ക് ആളുകൾക്കും ഇനപ്ാൾ വിശ്വാസമുണ്്.
പഞ്ായത്തുകൾക്കും  േമ്മുന്� ആളുകൾക്കും 
ഇനപ്ാൾ കരുത്തുണ്് .എന്വച്ചാൽ 

നകരളത്ിൽ ഇനപ്ാൾ ഒരു ഭരണമുണ്് 

സാജു 
ബിൽഡിങ് ഡികസേർ

•	 നകരളാ സഹകരണ ബാങ്് 
സാക്ാത്കരിക്ാൻ ഊർജിത  േ�പ�ി 

•	 ഓൺകലൻ  വഴി സാധേങ്ങൾ 
വാങ്ങു്തിനും, വീടുകളിന്ലത്ിക്കു്തിനും 
നവണ്ി കൺസയൂമർ ന്�ഡിന്റെ  
ഇ-ത്രിനവണി.

•	 എസ്.സി - എസ്.�ി ന്�ഡനറഷൻ 
ശാക്തീകരിക്ൽ - ആയൂർധാര  
വികസേം

•	 േീതി ന്റോറുകളുന്� വ്യാപേം
•	 പ്ാഥമിക സഹകരണബാങ്കുകൾക്ായി  

ഏകീകൃത നസാ�്റ്് ന്വയർ - നകാർ 
ബാങ്ിംഗ് സംവിധാേം

•	 സ് കൂൾ - നകാനളജ് 
സഹകരണസംഘങ്ങളുന്� 
പുേരുദ്ധാരണം.സഹകരണ രംഗത്തു 
വർഷത്ിൽ  ഇരുപതിോയിരം 
ന്താഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കു്തിനുള്ള 
ന്താഴിൽ വികസേ പദ്ധതികൾ

•	 പുതിയ ടൂറിസം േയം രൂപീകരിക്കും 
.മുസിരിസ് മാതൃകയിൽ തലനശേരി-ആലപ്പുഴ 
ന്ഹറിനറ്ജ് പദ്ധതികൾ േ�പ്ാക്കും,കാപ്ിൽ, 
മുഴുപ്ിലങ്ങാ�്, വാഗമൺ എ്ീ 
സ്ലങ്ങന്ള പ്ധാേ സുസ്ിര സാഹസിക 
വിനോദ സഞ്ാര നക�ങ്ങളായി ഉയർത്തും 

•	 നകരളത്ിന്ല 14 ജില്ലകളിലും അഡ്വഞ്ർ 
പാർക്്  സ്ാപിക്കും .ന്തന്മല  ഇനക്ാ-
ടൂറിസം ന്സാകസറ്ിയുന്� കീഴിൽ കലറ്് & 
ന്സൗണ്് നഷാ

•	 ഗുരുവായൂരിന്ല പഴയ ഗസ്റ്്  ന്ഹൗസിേ്  
പകരം കൂടുതൽ മുറികളും ആധുേിക 
സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള പുതിയ ഗസ്റ്് ന്ഹൗസ് 
.തിരുവേതെപുരം ഗസ്റ്് ന്ഹൗസിനോ�് 
നചർ്് പുതിയ വി.ഐ.പി ബ് നളാക്്

•	 നലാനകാത്ര ടൂറിസം പദ്ധതിയായ 
ജ�ായുപ്ാറ ടൂറിസം പദ്ധതി ഉ�ൻ  
സഞ്ാരികൾക്ായി തുറക്കും

•	 ധർമ്�ം - മുഴപ്ിലങ്ങാ�് നറാപ്് നവ 
േിർമിക്കു്തിേ്  81 നകാ�ി രൂപയുന്� 
നപ്ാജക്�്

•	 നവളിയിൽ അതൊരാഷ്്ര േിലവാരമുള്ള 
ടൂറിസം നപ്ാജക്�് .

•	 ന്പാന്മു�ിയിൽ പുതിയ ഗസ്റ്്ഹൗസ് . 
അപ്ർ സാേിനട്ടാറിയത്ിൽ അഡ്വഞ്ർ  
പാർക്്  . ശംഖുമുഖന്ത് ചാച്ചാ 
ന്േഹ് റുപാർക്്  േവീകരണം.

•	 അേ്യാധീേന്പ്ട്ട നദവസ്വം ഭൂമി 
തിരിച്ചുപി�ിക്ാൻ ആക്ൻ പ്ാൻ  
തയ്യാറാക്കും.ശബരിമല ,ഗുരുവായൂർ  
, ശ്രീപത്മോഭസ്വാമി നക്ത്രം 
എ്ിവി�ങ്ങളിൽ സമഗ്രപദ്ധതി.
തീർത്ാ�കരിൽ പാരിസ്ിതിക 
അവനബാധം സൃഷ്ിക്കു്തിേ്  പ്ചാരണ 
പരിപാ�ികൾ

•	 അേ്യാധീേന്പ്ട്ട നദവസ്വം ഭൂമി 
തിരിച്ചുപി�ിക്ൽ,പ്ാനദശിക 
അ�ിസ്ാേത്ിൽ നക്ത്ര േവീകരണ 
പദ്ധതികൾ.േക്ത്രവേം പദ്ധതി 
വിപുലീകരണം
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   ചുവടുകൾ 
നക� സർക്ാരിന്റെ  നോട്ട് േിനരാധേന്ത് 
തു�ർ്്  പ്തിസന്ധിയിലായ  സഹകരണ 
നമഖലയുന്� അതിജീവേത്ിനും , 
സംരക്ണത്ിനും വിജയകരമായ പദ്ധതികൾ  
േ�പ്ാക്ി. 
 പ്ാഥമിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ  
വായ്പകളുന്� പരിധി വർധിപ്ിച്ചു . ഒരംഗത്ിേ് 
േൽകാവ്  വായ്പ പരിധി  60 ലക്ം 
രൂപയായി ഉയർത്ി .
സർക്ാരിന്റെ  സാമൂഹ്യസുരക്ാ 
ന്പൻഷനുകൾ  സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി 
നേരിട്ട് ഗുണനഭാക്താക്ളുന്� വീടുകളിന്ലത്ിച്ചു. 
മൂ്് ഘട്ടങ്ങളിലായി 3300 നകാ�ി രൂപയിലധികം 
വിതരണം ന്ചയ്തു.
സഹകരണ കു�ിശിക േിവാരണത്ിേ് 
ഒറ്ത്വണ തീർപ്ാക്ൽ  പദ്ധതി ആവിഷ് കരിച്ചു.
േവനകരളീയം കു�ിശിക േിവാരണം 2017 
േ�പ്ാക്ി.
 രൂക്മായ അരി വിലക്യറ്ം േിയ�ിക്ാൻ 
സഹകരണവകുപ്് ശക്തമായി വിപണി 
ഇ�ന്പ�ൽ േ�ത്ി. ബംഗാളിൽ േി്് 
അരി ഇറക്കുമതി ന്ചയ്ത് കിനലായ്ക് 25 രൂപ 
േിരക്ിൽ സംസ്ാേന്ത് 600ൽ അധികം 
അരിക്�കളിലൂന്� വിതരണം ന്ചയ്തു.
ന്േൽകൃഷിക്്  പലിശ രഹിത വായ്പാ 
സബ് സിഡി ഇേത്ിൽ 1.28 നകാ�ി രൂപ 
സഹകരണ സ്ാപേങ്ങൾക്് കകമാറി.60 
സഹകരണ കർഷക  നസവേ നക�ങ്ങൾക്്   
തു�ർ പ്വർത്േത്ിേ് അഞ്ചു നകാ�ി രൂപയും 
പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ   സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുന്� വികസേത്ിോയി 7.03 നകാ�ി 
രൂപയും  അനുവദിച്ചു.
നകപ്ിേ് (CAPE) വിവിധ പദ്ധതികളിലായി 20.80 
നകാ�ി രൂപ അനുവദിച്ചു. ന്മാത്ം ന്മറിറ്് സീറ്് 
50 ശതമാേത്ിൽ േിന്ം 60 ശതമാേമാക്ി 
ഉയർത്ി  .  സഹകാരികളുന്� മക്ൾക്് സീറ്് 
സംവരണം ഏർന്പ്ടുത്ി
സാഹിത്യപ്വർത്ക സഹകരണസംഘത്ിേ് 
വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ോല് നകാ�ി രൂപ 
അനുവദിച്ചു.
സഹകരണ വകുപ്ിനലയും സഹകരണ 
ബാങ്കുകളിനലയും ഒഴിവകൾ  പി.എസ്.സിക്് 
റിനപ്ാർട്ട്  ന്ചയ്തു.
സഹകരണ ഇലക്ൻ കമ്ീഷൻ 
പുേ:സംഘ�ിപ്ിച്ചു. സംസ്ാേകാർഷിക  ഗ്രാമ 
വികസേ ബാങ്ിേ് 500 നകാ�ി രൂപയുന്� അധിക  
ഗ്യാരറെി അനുവദിച്ചു.
 84 ടൂറിസം നക�ങ്ങളിൽ  ഗ്രീൻ കാർപ്റ്്  
എ് നപരിൽ പ്നത്യക പദ്ധതി േ�പ്ിലാക്ി. 
പ്ധാേ ടൂറിസം നക�ങ്ങന്ള പ്ാ്റേിക് 

രഹിത നമഖലയാക്കു്തിനും ഭി്നശഷി 
സൗഹൃദമാക്കു്തിനുമുള്ള  കർമ പരിപാ�ി 
ആരംഭിച്ചു.
ഹൗസ് നബാട്ടുകളിന്ല സുരക്ിതത്വം ഉറപ്് 
വരുത്ാൻ ‘ഹൗസ് നബാട്ട് ്രാക്ിംഗ് സി്റേം’’ 
പദ്ധതി േ�പ്ാക്ി. നകരളത്ിന്ല 14 ജില്ലകളിലും 
അഡ്വഞ്ർ പാർക്്   സ്ാപിക്കു് പദ്ധതിയുന്� 
ഭാഗമായി തിരുവേതെപുരം ജില്ലയിന്ല 
നവളിയിലും, മലപ്പുറം ജില്ലയിന്ല നകാട്ടകു്ത്ും 
അഡ്വഞ്ർ പാർക്് േിർമാണം പൂർത്ിയാക്ി 
ടൂറിസം വകുപ്ിേ് കീഴിന്ല അതിഥി മദേിരങ്ങളുന്� 
േവീകരണവം, ആധുേികവല്ക് രിക്ലും 
േ�പ്ാക്കു്തിേ് തു�ക്ം കുറിച്ചു. ഗുരുവായൂർ 
നക്ത്ര വികസേത്ിോയി ‘പ്സാദം’ പദ്ധതി 
പ്കാരം 46.14 നകാ�ി രൂപ നക�സർക്ാരിൽ 
േിന്ം അനുവദിപ്ിച്ചു 
മുസിരിസ് കപതൃക പദ്ധതിയും, സ് കപസ് റൂട്ട് 
പദ്ധതിയും പുതിയ ഉല്പ്ങ്ങളാക്ി അതൊരാഷ്്ര 
ടൂറിസം മാർക്റ്റുകളിൽ  പ്ചരണം േ�ത്ി. 
‘’സ് കപസ് റൂട്ട് ’’ രാഷ്്രങ്ങൾ പന്ങ്ടുക്കു് 
അതൊരാഷ്്ര ന്�്റേിവൽ ന്കാച്ചിയിൽ 
സംഘ�ിപ്ിച്ചു. ന്കാച്ചി ബിോന്ല രാജ്യാതെര 
തലത്ിൽ ശ്രനദ്ധയമാക്ി
കിറ്് സിന്േ ടൂറിസം അതൊരാഷ്്ര പരിശീലേ 
നക�മാക്ി. കിറ്് സിൽ പുതിയ അക്ാദമിക് 
നബ്ാക്കും , വികസേപ്വർത്േങ്ങളും 
ന്മാകബൽ ആപ്പുകൾ വഴി നകരള 
ടൂറിസത്ിന്റെ ന്വബ്.കസറ്ിന്റെ  ഉള്ള�ക്ങ്ങൾ 
പ്ചരിപ്ിക്കു്തിോയി പദ്ധതി േ�പ്ാക്ി.
നബക്ൽ നകാട്ടയിൽ കലറ്് & സൗണ്് നഷാ 
തു�ങ്ങി.
ശബരിമല മാ്റേർ പ്ാൻ പ്കാരമുള്ള 
പ്വൃത്ികൾ സമയബന്ധിതമായി 
പൂർത്ിയാക്കു്തിേ്  േ�പ�ി 
അവനലാകേത്ിന്റെയും  േിരീക്ണത്ിന്റെയും  
അ�ിസ്ാേത്ിൽ സമീപ കാലത്ു തന്് 
ഏറ്വം കുറ്മറ് രീതിയിൽ കഴിഞ് ശബരിമല 
മണ്ഡല മകരവിളക്് മനഹാത്വം പൂർത്ിയാക്ി 
നദവസ്വം നബാർഡുകൾക്്   കീഴിലുള്ള 
നക്ത്രനജാലികളിനലക്കുള്ള േിയമേങ്ങൾ 
സുതാര്യമാക്ി. നദവസ്വം േിയമേങ്ങളിന്ല 
അഴിമതിക്് ത�യി�ാൻ  േിലവിലുണ്ായിരു് 
ജംനബാ നബാർഡിേ്  പകരം മൂ്് അംഗങ്ങൾ 
ഉൾന്പ്ട്ട  റിക്രൂട്ട് ന്മറെ് നബാർഡ് 
ശബരിമല തീർത്ാ�കർക്ായി  38 നക്ത്ര 
പരിസരങ്ങളിലായി ഇ�ത്ാവളസമുച്ചയങ്ങൾ 
േിർമ്ിക്ാൻ േ�പ�ി .േിലവിന്ല മദ്രാസ് 
ഹിന്ദുമത േിയമം സമഗ്രമായി പരിഷ് കരിച്ച് 
നഭദഗതി ന്ചയ്യാൻ േ�പ�ി തു�ങ്ങി. 
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പ്രതിസന്ിയിൈകൊയ 
വ്വസകൊയങ്ൾ്ച് പ്രതരീക്ഷ

നകരളത്ിന്റെ സാമ്പത്ിക വളർച്ച 
വ്യവസായ വികസേവമായി 
ബന്ധന്പ്ട്ടതാണ്.
അതുന്കാണ്ടുതന്് 

വ്യവസായത്ിേ് അനുഗുണമായ 
സാഹചര്യന്മാരുക്കുക എ്താണ് സർക്ാരിന്റെ 
ലക്്യം . ഈ രംഗന്ത് അ�ിസ്ാേ പ്ശ്നങ്ങൾ 
മേസ്സിലാക്ി പരിഹാരം കാണു്തിനും പുതിയ 
േിർനദേശങ്ങൾ േ�പ്ിലാക്കു്തിനുമാണ് സർക്ാർ 
ആദ്യ പരിഗണേ േൽകിയത് .അതിന്റെ �ലമായി 
സംസ്ാേന്ത് 40 ന്പാതുനമഖലാ സ്ാപേങ്ങളിൽ 
13 എണ്ം ലാഭത്ിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു.ചവറ 
ന്ക.എം.എം.എൽ. ന്റെ ലാഭം 40 നകാ�ിയിൽ കവിഞ്ഞു. 
ന്കാച്ചിയിന്ല  ്രാവൻകൂർ ന്കാച്ചിൻ ന്കമിക്ൽസ് 
ലിമിറ്ഡ് (TCCL) ൽ ഉൽപ്ാദേം ന്മച്ചന്പ്ടുത്ി 
പ്ക�മായ ലാഭം കകവരിച്ചു.ന്പാതുനമഖലാ 
സ്ാപേങ്ങളുന്�  പ്വർത്േം വിലയിരുത്ി 
പ്വർത്േ മൂലധേവം പ്ാൻ �ണ്ടും േൽകു്തിന്റെ 
ഭാഗമായി  േ�പ്് സാമ്പത്ിക വർഷം 270 നകാ�ി 
രൂപ ബജറ്ിൽ പ്ഖ്യാപിച്ചു.  കഴിഞ് വർഷം  100 
നകാ�ിയാണ്  അനുവദിച്ചിരു്ത്.
പ്തിസന്ധിയിലായിരു് നകരളത്ിന്ല 
തുണിമില്ലുകൾ തുറന്പ്വർത്ിപ്ിക്കുവാൻ 

ഇതിനോ�കം സാധിച്ചു . തുണിമില്ലുകളുന്� പ്വർത്േം 
ശക്തിന്പ്ടുത്തു്തിനലക്ായി  75 നകാ�ിരൂപനയാളം 
വകയിരുത്ി.  കഴിഞ് സർക്ാരിന്റെ കാലത്് തുണി 
മില്ലുകളിൽ 11.8 % പ്വർത്േക്മതയുണ്ായിരു്ത് 
ഈ സർക്ാർ 30% മായി ഉയർത്ി . സ് കൂൾ 
കുട്ടികൾക്് സൗജേ്യ യൂണിന�ാം വിതരണ പദ്ധതി 
മുനഖേ കകത്റി നമഖലയിൽ കൂടുതൽ ന്താഴിൽ 
അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചു. കൂ�ാന്ത നദശീയതലത്ിൽ 
‘Ease of doing Business’ നററ്ിംഗിൽ  േില 
ന്മച്ചന്പ്ടുത്തു്തിനും സംരംഭങ്ങൾ തു�ങ്ങു്തിനും  
ന്മച്ചന്പ്ട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കു്തിനും 
സംസ്ാേന്ത് പൂർണ്മായി വ്യവസായ 
സൗഹൃദമാക്കു്തിനും േ�പ�ിക്രമങ്ങളുന്� 
ലഘൂകരണത്ിേ് േിയമേിർമ്ാണം 
ഉൾന്പ്ന്�യുള്ള സത്വരേ�പ�ികളാണ് 
സ്വീകരിക്കു്ത്.കൂ�ാന്ത നകരളത്ിന്റെ തേത് 
പരമ്പരാഗത ഉത്പ്ങ്ങൾ നലാകത്ിനുമു്ിൽ 
അവതരിപ്ിച്ച് വിപണി സാധ്യതകൾ 
പരമാവധി പ്നയാജേന്പ്ടുനത്ണ്തുണ്്. 
ആധുേികവത്കരണത്ിലൂന്� പരമ്പരാഗത 
നമഖലയുന്� വളർച്ച ഉറപ്ാക്കു്തിോയുള്ള 
പരിപാ�ികളാണ് സർക്ാർ േ�പ്ാക്ിവരു്ത്. 

ആനഗാളവത്കരണേയം 
േമ്മുന്� വ്യവസായ നമഖലന്യ 
പ്തിസന്ധിയിലാക്ിന്യ് 

തിരിച്ചറിവിന്റെ  അ�ിസ്ാേത്ിലാണ് 
ന്പാതുനമഖലാ സംരംഭങ്ങന്ള 
സംരക്ിക്കുക എ്  േയത്ിേ് ഈ 
സർക്ാർ രൂപം േൽകിയത് .ചിട്ടയായ 
പ്വർത്േം ന്കാണ്് സംസ്ാേന്ത് 40 
ന്പാതുനമഖലാ സ്ാപേങ്ങളിൽ 13 എണ്ം 
ലാഭത്ിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. നപായവർഷം  
ന്പാതുനമഖലാ സ്ാപേങ്ങളുന്� േഷ്ം 
131.60 നകാ�ിയായിരുന്്ങ്ിൽ ഇനപ്ാൾ 
അത്  71.34 നകാ�ിയായി കുറഞ്ഞു.മാത്രമല്ല  
ഏറ്വം ശക്തമായി േിലേിൽക്കു് 
േമ്മുന്� സൂഷ്മ -ഇ�ത്രം - വ്യവസായ 
സംരംഭങ്ങന്ള ശക്തിന്പ്ടുത്തു്തിേ് ഭൂമി 
ഏന്റ്ടുത്്  സംരംഭങ്ങൾ തു�ങ്ങാൻ അവസരം 
സൃഷ്ിക്കുകയാണ് സർക്ാരിന്റെ ലക്്യം 
.കാരണം വ്യവസായ പുനരാഗതിയിലൂന്� മാത്രനമ 
േമുക്് വികസേം സാദ്ധ്യമാക്ാൻ കഴിയൂ

എ സി ന്മായ്തീൻ 
വ്യവസായ-വാണിജ്യ - കായിക - യുവജേകാര്യ വകുപ്് മ�ി
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കായിക 
നമഖലയിന്ല 
സമഗ്രപുനരാഗതി 
ലക്്യമിട്ട് എല്ലാ 

ജില്ലാ നക�ങ്ങളിലും മൾട്ടിപർപ്സ് 
ഇൻനഡാർ ന്റേഡിയം േിർമിക്കു്തിേ 
500 നകാ�ി രൂപയുന്�യും എല്ലാ 
പഞ്ായത്ിലും മിേി ന്റേഡിയം 
േിർമിക്കു്തിേ് 135 നകാ�ി  
രൂപയുന്�യും പദ്ധതികളാണ് സർക്ാർ  
ആവിഷ് കരിച്ചിട്ടുള്ളത് . കൂ�ാന്ത  ജി.വി. 
രാജ സ് നപാർ�് സ് സ് കൂളും, കണ്ണൂർ 
സ് നപാർ�് സ് ഡിവിഷനും  സ് നപാർ�് സ് 
വകുപ്് ഏന്റ്ടുത്തു . 2020  -2024 ന്ല 
ഒളിമ്പിക് സിൽ ന്മഡൽ നേടു്തിനുള്ള 
സാധ്യതകൾ വർധിപ്ിക്കുക എ് 

ലക്്യനത്ാടുകൂ�ി ‘ഓപ്നറഷൻ ഒളിമ്പിയ’ 
പദ്ധതിയും എല്ലാ ജേവിഭാഗങ്ങൾക്കും 
കായികക്മതയും േല്ല ആനരാഗ്യവം 
കകവരിക്കു്തിനലക്ായി 
‘കായികക്മത മിഷൻ’ പദ്ധതിയുമാണ് 
ഉ�ൻ േ�പ്ിലാക്കു്ത്.
ഗ്രാമീണനമഖലയിന്ല 
യുവജേങ്ങളുന്� കലാകായിക 
കഴിവകൾ പ്ക�ിപ്ിക്കു്തിനും 
നപ്ാത്ാഹിപ്ിക്കു്തിനും 
അവസരന്മാരുക്കുക എ് 
ലക്്യനത്ാടുകൂ�ി സംസ്ാേ 
യുവജേനബാർഡ് പ്വർത്േം കൂടുതൽ 
കാര്യക്മമാക്ിക്ഴിഞ്ഞു.

എല്കൊ പഞ്കൊയത്തിലം 
മിനി ന്സ്റഡിയം  

ജില്ലാ നക�ങ്ങളിൽ മൾട്ടിപർപ്സ് ഇൻനഡാർ ന്റേഡിയം 
(ന്ചലവ് -135 നകാ�ി ,500 നകാ�ി)

സ് കൂൾ 
കു ട്ട ി ക ൾ ക്്  

സൗജേ്യ കകത്റി 
യൂണിന�ാം േൽകു് പദ്ധതി വഴി 

േമ്മുന്� ോട്ടിന്ല ന്േയ്ത്തുകാർക്് 
ദിവസവം ഇനപ്ാൾ ന്താഴിലുണ്്.

അവരുണ്ാക്കു് തുണികളാണ് സർക്ാർ 
സ് കൂള് വഴി കുട്ടികൾക്് ന്കാടുക്കുന്് . 
പദ്ധതികള് ന്കാണ്് വരുനമ്പാൾ ഇങ്ങന്േ 
പരസ്രം സഹായിക്കു് ഏർപ്ാന്�ാന്ക് 
ഈ സർക്ാരിന്റെ േല്ല മേസുന്കാണ്ാ 
ഉണ്ാകുന്.ോട്ടിലിനപ്ാ ആളുകൾക്് 
ന്താഴിലും ഉണ്് ബിസിേസും ഉണ്് 

സനതൊഷവം ഉണ്് 

ഡരഷ്മ അജി�് ,വീട്ടമ് 
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   ചുവടുകൾ 
സ് കൂൾ കുട്ടികൾക്്  സൗജേ്യ യൂണിന�ാം 
പദ്ധതി േ�പ്ിലാക്കുക വഴികകത്റി 
നമഖലയിൽ കൂടുതൽ ന്താഴിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിച്ചു. doing Business’ 
പദ്ധതിക്് തു�ക്ംകുറിച്ചു. േിയമ 
േിർമാണമുൾന്പ്ന്� സത്വരേ�പ�ികൾ

ഖേേം ന്പാതുനമഖലയിൽ 
േിലേിർത്ണന്മ് സർക്ാർ 
േയം േ�പ്ിലാക്കു്ത്  സംബന്ധിച്ച 
വിശദ പഠേത്ിോയി Center for 
Management Development എ് 
സ്ാപേന്ത് ചുമതലന്പ്ടുത്ി.

ധാതുമണൽ ഖേേത്ിലൂന്� 
ക�റ്ാേിയംഉൾന്പ്ന്�യുള്ള മൂല്യവർധിത 
ഉൽപ്്ങ്ങൾ ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുവാൻ 
ചിറ്റൂർ പ്നദശന്ത് 150 ഏക്ർ സ്ലം 
ഏന്റ്ടുത്് ‘ക�റ്ാേിയം നകാംപ്ക് സും’ 
‘ആധുേിക പ്ാന്റും’ സ്ാപിക്കു് 
േ�പ�ികൾ അതെിമഘട്ടത്ിൽ.

സിമറെ്ഉൾന്പ്ന്�യുള്ളഅസംസ് കൃത
സാമഗ്രികൾകകകാര്യം ന്ചയ്യാൻ 160 
നകാ�ിമുതൽമു�ക്ി ന്കാച്ചിൻ നപാർട്ട് 
ഭൂമിയിൽ ‘Cement and Allied Meterials 
Handling Project സമയബന്ധിതമായി 
േ�പ്ിലാക്ാനുള്ള േ�പ�ികൾ

്രാനക്ാനകബിൾസ്, ന്കൽ, 
യുകണറ്ഡ്ഇലക്്രിക്ൽസ്, 
ന്�ൽക്്എ്ീസ്ാപേങ്ങന്ള 
ശക്തിന്പ്ടുത്തുവാൻ 
കവദയുതിനബാർഡിൽ േിന്ം 15% 
കപ്സ് പ്ി�റൻസും 40% ഓർഡർ 
പ്ി�റൻസും ലഭ്യമാക്കു്തിനുള്ള 
േ�പ�ി

നകരള രൈഗ് സ് ആറെ്
�ാർമസയൂട്ടിക്ൽസിന്േ 
ശക്തിന്പ്ടുത്ി. നകരളത്ിോവശ്യമായ 
നോൺ ബീറ്ലക്�്മരുന്കളും, 
ഇൻജക്�ബിൾസ്, നഹാസ്ിറ്ൽ
ഡിസ് നപാസിബിൾസ്എ്ിവയു
ന്� േിർമാണത്ിേ് ആനരാഗ്യനമ
ഖലയുമായിസഹകരിച്ച് വിപുലമായ 
പരിപാ�ികൾക്്തു�ക്ം.

വ്യവസായനമഖലയിന്ലഏറ്വംവലിയ 
ഇ�ന്പ�ലായ വ്യവസായ 
ഇ�ോഴിക്ാവശ്യമായ 500 ഏക്ർ 

ഭൂമിഏന്റ്ടുക്കു്്തിനുള്ള േ�പ�ികൾ 
ഊർജിതന്പ്ടുത്ി. ന്കാച്ചിൻ 
ന്പന്രാന്കമിക്ൽ പാർക്കും, �ാർമ 
പാർക്കും ആരംഭിക്കു്തിനുള്ള 
േ�പ�ികൾനവഗത്ിലാക്ി.

സംസ്ാേന്ത് MSME ഉൽപ്്ങ്ങൾ
ക്് നദശീയതലത്ിലും, അതെർനദശീയ 
തലത്ിലുംവിപണികന്ണ്ത്തുക എ് 
ലക്്യനത്ാന്�വ്യാപാർ2017 (B2B),  
കരകൗശലവസ്തുവിപണേത്ിോയി 
ബാംബൂന്�സ്റ്്,  അനഗ്രാ ഫുഡ് നപ്ാ, 
ഇൻന്വസ്റ്് ന്മറെ് മീറ്് എ്ിവ 
സംഘ�ിപ്ിച്ചു. പുതുതായി 13052 സൂക്ഁമ- 
ന്ചറുകി� - ഇ�ത്രംസംരഭങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ചു. സംരംഭകത്വസഹായ പദ്ധതി 
യിലൂന്� സബ് സിഡി ഇേത്ിൽ 4700 
ലക്ംരൂപയുന്� സാമ്പത്ിക സഹായം.

്റോർട്ടപ്്, ഇൻന്വസ്റ്് ന്മറെ് 
സനപ്ാർട്ട്, ഇൻന്വസ്റ്് ന്മറെ് 
സബ് സിഡിഎ്ീ ഇേത്ിൽ  
45.78നകാ�ിരൂപയുന്�സഹായം.

വ്യവസായസംരംഭങ്ങളുന്� 
വിവരനശഖരണത്ിനും, ജി.പി.
എസ്. സംവിധാേം ഉപനയാഗിച്ച്  
സംരംഭത്ിന്റെ സ്ാേം 
നരഖന്പ്ടുത്തു്തിനും  ഇതു 
പ്കാരം ലഭിക്കു് വിവരം 
സംസ്ാോ�ിസ്ാേത്ിൽ 
സംനയാജിപ്ിച്ച് വ്യവസായ ഭൂപ�ം    
സജ്ജീകരിക്കു്തിനുമായി 
വ്യവസായജാലകം - നകരളഎം.എസ്. 
എം.ഇ. ജിനയാ നപാർട്ടൽസംവിധാേം 
ഏർന്പ്ടുത്ി.

എന്റേറ്റുകളിൽവ്യവസായ ഭൂമി 
ലഭ്യമാക്കു്തിനുള്ള അനപക് 
ഓൺകലൻ ആയിസമർപ്ിക്കു്തിേ് 
ലാറെ്മാനേജ് ന്മറെ് സി്റേം.സംരംഭകേ് 
ആവശ്യമായ മുഴുവൻ കലസൻസുകളും 
ജില്ലാവ്യവസായനക�ം വഴി ലഭ്യമാക്ാൻ 
സിംഗിൾ വിൻനഡാ ക്ലിയറൻസ് 
സംവിധാേം.

സാമൂഹ്യനസവേത്ിന്റെ ഭാഗമായി 
ഫുഡ് നസ�്റ്ിക്് ഉയർ് േിലവാരം 
േൽകുക എ് ഉനദേശ്യനത്ാന്� 
എൻ.സി.എച്ച്.സിയുമായി സഹകരിച്ച് 
ഫുഡ് നസ�്റ്ിസി്റേം േ�പ്ാക്ി.
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മുന്ാട്ട് 
ഒ്ാം വർഷം

േവനകരളത്ിന്റെ

•	 തിരുവേതെപുരം കല�് സയൻസ് പാർക്ിൽ 3.5 
ലക്ം  ചതുരശ്രഅ�ി വിസ്ീർണ്മുള്ള ഇൻകുനബഷൻ 
ന്സറെറിന്റെയും മലപ്പുറം കാക്നഞ്രിയിൽ 1.1 ലക്ം 
ചതുരശ്രഅ�ി വിസ്ീർണ്മുള്ള ന്�ക് നോ ഇൻഡസ്്രിയൽ 
പാർക്ിന്റെയും േിർമാണം  ന്ക.എസ്.ഐ.ഡി.
സി. വഴി േ�പ്ിലാക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയും കി�്ബി 
പദ്ധതിയിൽ  100 നകാ�ി രുപ വകയിരുത്ി നകരളത്ിന്ല 
തിരന്ഞ്ടുക്ന്പ്ട്ട കനമ്പാളങ്ങൾ ആധുേിക 
വത്കരിക്കു്തിനും പദ്ധതി.

•	 എറണാകുളം, തൃശൂർ നമഖലയിന്ല �ർണിച്ചർ വ്യവസായ 
സംരംഭങ്ങന്ള സഹായിക്ാൻ നൂതേ അതെർനദശീയ 
ഹ�് സ്ാപിക്കു്തിനുമുള്ള പദ്ധതികൾ തയാറാക്കു് 
പ്വർത്േം അതെിമഘട്ടത്ിൽ 

•	 ന്കൽന്രാണിന്േ രാജ്യന്ത് പ്മുഖ ഇലക്ന്രാണിക് 
ഹാർഡ് ന്വയർ ഉത്പ്ാദേ നക�മാക്ി മാറ്റു്തിോയി 
നസാളാർ ന�ാനട്ടാ നപാർട്ടായിക്് പവർ പ്ാന്റുകൾ, 
സ്ാർട്ട് എേർജി മീറ്റുകൾ, ഡി�ൻസ് എകയുപ് ന്മറെ് 
എ്ിവയ�ക്ം േിർമ്ിക്കു്തിോവശ്യമായ 
പദ്ധതികൾ േ�പ്ിലാക്കും. 100 നകാ�ി രൂപ ന്ചലവ് 
പ്തീക്ിക്കു് പദ്ധതി രണ്ടുവർഷത്ിേകം പൂർണ 
നതാതിൽ ഉൽപ്ാദേക്മമാക്കും 

•	 വ്യവസായ ആവശ്യത്ിനുള്ള ഭൂമിയിൽ നവളി, ന്ഷാർണ്ണൂർ, 
പു്പ്, പുഴക്ൽ പാ�ം (രണ്ാം ഘട്ടം) എ്ിവയുന്� 
േിർമ്ാണ പ്വർത്േം ആരംഭിക്കും.  11 വ്യവസായ 
നമഖലകളിന്ല ആതെരിക പാതകളുന്� അറ്കുറ്പ്ണികളും 
2017-18 ൽ പൂർത്ീകരിക്കും.

•	 വാണിജ്യവമായി ബന്ധന്പ്ട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളുന്�യും 
പ്വർത്േങ്ങന്ള പ്ഖ്യാപിത ലക്്യങ്ങൾക്് 
അനുസൃതമായി, ഏനകാപിപ്ിക്കു്ത് വകുപ്ിനുകീഴിൽ 
വാണിജ്യമിഷൻ രൂപീകരിക്കും. സർക്ാരിന്റെ നോഡൽ 
ഏജൻസിയായി ഈ നമഖലയിൽ മിഷൻ പ്വർത്ിക്കും.  
2025 േകം കകവരിനക്ണ് കൃത്യമായ ലക്്യങ്ങളും ഒരു 
റീന്ട്ടയിൽ േയവം രൂപകല്പേ ന്ചയ്യും.

•	 നകരള ഇൻ്റേിറ്യൂട്ട് ഓ�് റീന്ട്ടയിൽ മാനേജ് ന്മറെ് 
സ്ാപിക്ാൻ േ�പ�ികൾ സ്വീകിരക്കും.  
വകുപ്ിനുകീഴിലുള്ള ഈ സ്ാപേം വ്യാപാരനമഖലയിൽ 
ആരംഭിക്കും, മാനേജ് ന്മറെ് കവദഗ്്യം എ്ീ 
വിഷയങ്ങളിലൂ്ി വിദഗ് പരിശീലേം േൽകും.

•	 നകരളത്ിന്റെ കായിക കുതിപ്ിേ് നവഗം കൂട്ടാൻ 
500 നകാ�ി രൂപ മുതൽ മു�ക്ിൽ 14 ജില്ലാ 
നകേ്ദ്രങ്ങളിലും മൾട്ടി പർപ്സ് ഇൻനഡാർ ന്റേഡിയം 
- േിർമ്ിക്കും.കളിക്ള വികസേത്ിന്റെ ഭാഗമായി 
എല്ലാ പഞ്ായത്ിലും  മിേി ന്റേഡിയ ങ്ങൾ 
േി4മ്ിക്കു്തിോയി 135 നകാ�ി രൂപയുന്� പദ്ധതി.
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മുൻ കാലങ്ങളിന്ല നപാന്ല  സമയത്ിേ് 
പാഠ പുസ്കം കിട്ടാത്തിേ് ഇേി 
കുട്ടികൾക്് പരാതിന്പ്ന�ണ്ി വരില്ല.
സർക്ാരിന്റെ കാര്യക്മമായ 

ഇ�ന്പ�ലിന്േ തു�ർ്് നവേലവധി തീരാൻ 
ഒരുമാസം ബാക്ിേിൽന്ക്  65 ശതമാേം 
പാഠപുസ്കങ്ങളും സ് കൂളുകളിന്ലത്ിച്ചു.
പുസ്കഭാരം കണക്ിന്ലടുത്്  ഈ അദ്ധ്യയേ 
വർഷം മുതൽ മൂന് വാല്യങ്ങളായാണ് 
തയ്യാറാക്ിയിരിക്കു്ത് . എല്ലാ  വിഭാഗം 
പാഠപുസ്കങ്ങളുന്�യും  അച്ച�ി ഇതിേകം  
പൂർത്ിയായിക്ഴിഞ്ഞു .  ഒന് മുതൽ 10 
വന്രയുള്ള ക്ലാസുകളിന്ല പാഠപുസ്കങ്ങളാണ്  
ന്മയ് ആദ്യം  സ് കൂളുകളിന്ലത്ിച്ചത് . മുൻപ്  
ക്രിസ്സ് പരീക് കഴിയുനമ്പാഴും പാഠപുസ്കങ്ങൾ  
അച്ച�ി പൂർത്ിയാകാതിരു്  സ്ാേത്ാണ് 
സർക്ാർ ഈ നേട്ടം കകവരിച്ചത് . 

എട്ട്, ഒമ്പത്, പത്് ക്ലാസുകളിന്ല മുഴുവൻ 
പുസ്കങ്ങളും ആദ്യം സ് കൂളുകളിൽ എത്ിച്ചു . 
എ്ാൽ യുപി, എൽപി ക്ലാസുകളിനലക്കുള്ള 
പുസ്കങ്ങളാണ്  ആദ്യം വിതരണം 
ന്ചയ്യു്ത്.  2.48 നകാ�ി പുസ്കങ്ങളാണ് 
വിവിധ ക്ലാസുകളിലായി   വിതരണം 
ന്ചയ്യു്ത് . കൂ�ാന്ത ഒ്് മുതൽ എട്ട് വന്ര 
ക്ലാസ്സുകളിന്ല എ.പി.എൽ/ബി.പി.എൽ 
നഭദന്മനേ്യ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും യൂണിന�ാമും 
സർക്ാർ  സൗജേ്യമായി േല്കുന്. ഈ 
അധ്യയേ വർഷം ഒ്്  മുതൽ അഞ്ചു 
വന്ര ക്ലാസ്സുകളിന്ല കുട്ടികൾക്് കകത്റി 
യൂണിന�ാമാണ് േൽകുക .ഒപ്ം സ് കൂൾ 
വിദ്യാർത്ികൾക് സൗജേ്യ ഇൻഷ്വുറൻസ് 
പദ്ധതിയും രക്ിതാക്ൾ മരണന്പ്ട്ടാൽ കുട്ടിക്് 
സ്ിരേിനക്പമായി 50,000 രൂപാ േൽകു് 
പദ്ധതിയും ആവിഷ് കരിച്ചു.

രണ്രന്്കൊടി പകൊഠപുസ്ത�ങ്ളം 
സച് കൂള�ളികൈത്തി
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45,000 ക്കൊസച് മുറി�ൾ 
ലെകട�ച് 

ന്പാതു വിദ്യാഭ്യാസ 
യജ്ഞത്ിന്റെ ഭാഗമായി 
സംസ്ാേന്ത്  

45,000 ക്ലാസ് മുറികൾ കഹ ന്�ക്  ആയി . 
കഹസ് കൂൾ തലത്ിലും ഹയർ ന്സക്റെറി 
തലത്ിലുമുള്ള ക്ളാസ് മുറികളാണ്  കഹ 
ന്�ക് നക�ങ്ങൾ ആകു്ത് . കൂ�ാന്ത എല്ലാ 
േിയമസഭാ മണ്ഡലത്ിനലയും ഓനരാ സ് കൂൾ 
മികവിന്റെ നക�ം ആക്കു്തിനുള്ള േ�പ�ികൾ 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.
സർക്ാർ നമഖലയിന്ല 229 സ് കൂളുകളുന്� 
ഭൗതിക തിക സാഹചര്യം ന്മച്ചന്പ്ടുത്ാൻ 
മൂന് നകാ�ി രൂപ വീതം േല്കും.200 വർഷം 
പി്ിടു് കപതൃക സ് കൂളുകൾക്് പ്നത്യക 
പരിഗണേ േൽകു് പദ്ധതി േ�പ്ാക്കും. 
കുട്ടികളുന്� സാമൂഹ്യ സാമ്പത്ിക കവകാരിക 
പ്ശ് േങ്ങൾ മേസ്സിലാക്ി പഠേത്ിൽ മികവ 
പുലർത്ാൻ കഴിയാത് വിദ്യാർത്ികളുന്� 
കഴിവകൾ ഉയർത്തു്തിനുള്ള ‘’ശ്രദ്ധ’’ പദ്ധതി 
േ�പ്ാക്കും. ഇതിോയി മൂ്് നകാ�ി രൂപ 
വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്്. കൂ�ാന്ത കലാ കായിക 
വിദ്യാഭ്യാസത്ിേ് അനുഗുണമായ ഭൗതിക 
സാഹചര്യങ്ങൾ ഏർന്പ്ടുത്ി .
വിദ്യാലയങ്ങന്ള ആനരാഗ്യ-മാേസിക-
സാംസ് കാരിക വികാസത്ിന്റെ അ�ിസ്ാേ 
നക�ങ്ങളാക്ി വികസിപ്ിക്കു്തിോയി 
കലാ കായിക സാംസ് കാരിക പാർക്കുകൾ 
സ്ാപിക്കു്തിനുള്ള േ�പ�ികൾ ആരംഭിച്ചു. 
ഒപ്ം സ് കൂൾ കനലാത്വ േ�ത്ിപ്ിനുള്ള 
സർക്ാർ �ണ്് ോല്  നകാ�ിയിൽ േിന്ം ആറു 
നകാ�ിയായി വർധിപ്ിക്കും.സ് കൂൾ കലബ്റികളും 
ലനബാറട്ടറികളും ആധുേികവല്ക്രിക്ാനുള്ള 
േ�പ�ികൾ ആരംഭിച്ചു.

ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ണ 
യജ്ഞത്ിലൂന്� നകരളത്ിന്ല 
വിദ്യാഭ്യാസരംഗം മികവിനലക്് 
ഉണരുകയാണ്. ഒന്ം രണ്ടുമല്ല, 
45,000 ക്ലാസ് മുറികളാണ്  കഹ ന്�ക് 
ആക്കു്തിനുള്ള േ�പ�ികൾ ആരംഭിച്ചത്. 
എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉണ്ാകും മികവിന്റെ 
നക�മായി ഒരു സ് കൂൾ.വിദ്യാലയങ്ങന്ള 
ആനരാഗ്യ-മാേസിക-സാംസ് കാരിക 
വികാസത്ിന്റെ അ�ിസ്ാേ നക�ങ്ങളാക്ി 
വികസിപ്ിക്കുകയാണ് ഇക്ാര്യത്ിൽ 
സർക്ാരിന്റെ ലക്്യം.ഉ്ത വിദ്യാഭ്യാസ 
നമഖലയിൽ ന്മറിറ്റും സാമൂഹ്യേീതിയും 
ഉറപ്ാക്കു്തിനുള്ള േ�പ�ികൾക്കും  
ഇതിേകം വിജയം നേ�ാൻ കഴിഞ്ഞു. 
വിദ്യാർഥികന്ള നക�ീകരിച്ചു ന്കാണ്്, 
സാർവനദശീയ േിലവാരത്ിലുള്ള 
സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസമാണ്  നവണ്ത്.
അതിോയി ആധുേിക ശാസ്ത്രസാനങ്തിക 
സിദ്ധികൾ പ്നയാജേന്പ്ടുത്ാൻ 
കഴിയും വിധം അ�ിസ്ാേ സൗകര്യം 
ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് സർക്ാരിന്റെ ചുമതല. 
അതിോണ് വിജയകരമായ ഈ തു�ക്ം.

സി രവവീ�നാഥ് 
വിദ്യാഭ്യാസമ�ി

സ്വകാര്യ 
സ്  കൂ ളു ക ാ ര് 

സൂപ്റായിട്ടുള്ള ക്ളാസ് 
മുറികന്ളാന്ക് ഉണ്ാക്ി കാശു 

കാർക്് നവണ്ി വലിയ സൗകര്യം 
ഉണ്ാക്കു്ത് കാണുനമ്പാൾ ഒരിക്ലും 

ഞങ്ങള് കരുതീല ഞങ്ങന്� സ് കൂളും 
കഹന്�ക്് ആകുന്മ്് .ഇനപ്ാൾ ഞങ്ങന്� 
സ് കൂളുകളുന്� രീതികന്ളാന്ക് മാറുകാണ് .േല്ല 
ക്ളാസ് മുറികളും േല്ല അതെരീക്വം ..പിന്് 
പാഠ പുസ്കന്മാന്ക് സ് കൂളുതുറക്കു്തിേ് 
മുൻപ് കിട്ടീന്ല ,ഇന്പ്ാ പഠിക്ാനും ഒരു 

ഉത്ാഹന്മാന്ക് ഉണ്് 

സ് കൂൾ വിദ്യാർഥിേി
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ഒ്ാം വർഷം
േവനകരളത്ിന്റെ

മുന്ാട്ട് 
•	 ശാരീരിക-മാേസിക ന്വല്ലുവിളികൾ 

നേരിടു് കുട്ടികൾക്് ഓട്ടിസം പാർക്കുകൾ 
സ്ാപിക്ാനുള്ള പദ്ധതി. ഒ്്  മുതൽ 10 
വന്ര മലയാള ഭാഷ പഠേ വിഷയമാക്ിന്യ്് 
ഉറപ്ാക്കും. �ാലറെ് ലാബുകൾ ആരംഭിക്കും.

•	 സ് കൂൾ കനലാത്വ േ�ത്ിപ്ിനുള്ള സർക്ാർ 
�ണ്് ോല്  നകാ�ിയിൽ േിന്ം ആറ് 
നകാ�ിയായി വർദ്ധിപ്ിക്കും

•	 അതെർനദശീയ േിലവാരമുള്ള ലാബുകൾ 
സ് കൂളുകളിൽ സജ്ജീകരിക്ാോയി കറലമഹ 
ഘമയ പദ്ധതി

•	 സർവ്വകലാശാലകന്ള മികവിന്റെ 
നക�ങ്ങളാക്ാൻ പ്നത്യക പദ്ധതി. 
ആദ്യഘട്ടത്ിൽ ന്കാച്ചി സർവകലാശാലക്് 240 
നകാ�ി രൂപയുന്� പദ്ധതി

•	 എൻജിേീയറിംഗ് നകാനളജുകളിൽ ഉല്പ് 
രൂപീകരണത്ിനും വികസേത്ിനുമായിട്ടുള്ള 
നക�ം, ഗ്രാമീണ സാനങ്തിക വികസേ 
നകേ്ദ്രം എ്ിവ ആരംഭിക്കും

•	 ഗനവഷണ പ്വർത്ങ്ങളിൽ മികവ പുലർത്തു് 
വിദ്യാർത്ികൾക്് തു�ർ ഗനവഷണ 
പ്വർത്േങ്ങൾ നപ്ാത്ാഹിപ്ിക്ാൻ കകരളി 
ഗനവഷണ അവാർഡുകൾ ഏർന്പ്ടുത്തും
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േവനകരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി 
ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ണ 
യജ്ഞത്ിേ് തു�ക്മായി. 10 വന്ര 
ക്ലാസ്സുകളിൽ മലയാള ഭാഷ േിർബന്ധിത 
പഠേ വിഷയമാക്ി 
സ് കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്്  സൗജേ്യ  
ഇൻഷുറൻസ്  പദ്ധതിയും രക്ിതാക്ൾ 
മരിച്ചാൽ  കുട്ടിക്് സ്ിരേിനക്പമായി 
50,000 രൂപ േല്കു്തിനും പദ്ധതി 
കഴിഞ് സർക്ാരിന്റെ  കാലത്് 
അ�ച്ചു പൂട്ടാൻ ഉത്രവിട്ട മലാപ്റമ്പ് 
സ് കൂള�ക്ം    ോല് സ് കൂളുകൾ  
എന്റ്ടുത്തു.സ് കൂൾ പൂട്ടു്തിേ് ജില്ലാ 
വിദ്യാഭ്യാസ ഓ�ീസർമാർക്് അധികാരം 
േല്കിയിരു്  േിയമം നഭദഗതി ന്ചയ്തു 
കുട്ടികളുന്� കുറവമൂലം തസ്ിക േഷ്ന്പ്ട്ട 
ോലായിരത്ിലധികം അധ്യാപകന്ര 
പുേർവിേ്യസിച്ചു .അധ്യാപക ബാങ്് 
േിയമവിനധയമാക്ി, അധ്യാപക 
േിയമേത്ിനും, പുേർ വിേ്യാസത്ിനും 
ശാസ്ത്രീയ മാർഗം  സ്വീകരിച്ചു. 
ഒ്്  മുതൽ എട്ടു  വന്ര ക്ലാസ്സുകളിന്ല 
കുട്ടികളിൽ േിന്ം കനലാത്വത്ിേ് �ണ്് 
നശഖരിക്കു്ത് േിർത് ലാക്ി. നമളയുന്� 
േ�ത്ിപ്ിേ് ോല്  നകാ�ിരൂപ സർക്ാർ  
�ണ്് അനുവദിച്ചു.സ് കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ണ 
പാചക കൂലിയും അനുബന്ധ ന്ചലവം 
വർധിപ്ിച്ചു .
പ്ീ-കപ്മറി അധ്യാപികമാരുന�യും 
ആയമാരുന�യും നഹാണനററിയം 
വർധിപ്ിച്ചു . പ്ി-കപ്മറി രംഗന്ത് 
പ്ശ് േങ്ങൾ പഠിക്ാൻ   �ഇഋഞഠ ന്യ 
ചുമതലന്പ്ടുത്ി.
ഹയർന്സക്ൻഡറി മുതൽ ഡിഗ്രി 
നകാഴ് സുകൾ വന്ര സീറ്റുകൾ വർധിപ്ിച്ചു . 
കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾക്്  പഠേ സൗകര്യം 
ഒരുക്ി.
പുതുതായി തു�ങ്ങിയ / അപ് നഗ്രഡ് 
ന്ചയ്ത സ് കൂളുകളിൽ  േിയമിക്ന്പ്ട്ട 
എല്ലാ അധ്യാപക/അേധ്യാപകർക്കും  
േിയമോംഗീകാരം േല്കി . തസ്ിക 
സൃഷ്ിക്ാത്തിോൽ നവതേമില്ലാന്ത 
നജാലി ന്ചയ്തുവരു് മൂവായിരനത്ാളം 
അധ്യാപകർക്് ദിവസനവതേം 
അനുവദിച്ചു.
എൻജിേീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസ 
നമഖലയിൽ ന്മറിറ്റും സാമൂഹ്യേീതിയും 

ഉറപ്ാക്കു്തിനുള്ള േ�പ�ികൾ സ്വീകരിച്ചു.
സ്വാശ്രയ നകാനളജുകളിന്ല ന്മറിറ്് സീറ്ിൽ 
�ീസ് കുറച്ചു. അഡ്മിഷൻ േ�പ�ികൾ 
കൃത്യസമയത്് പൂർത്ിയാക്ി 
കഴിഞ് സർക്ാരിന്റെ കാലത്് 
എ.ഐ.സി.റ്ി.ഇ അംഗീകാരം 
േഷ്മായ തിരുവേതെപുരം ന്സൻ്രൽ 
നപാളിന്�ക് േിക് നകാനളജിന്റെ 
അ�ിലിനയഷൻ ഇന്ക്ാല്ലം പുേഃസ്ാപിച്ചു 
. 
സർവകലാശാല സിൻഡിനക്റ്റുകൾ 
പുേ:സംഘ�ിപ്ിച്ചു. സർവകലാശാല 
പരീക്ാ േ�ത്ിപ്് കാര്യക്മവം 
സമയബന്ധിതവം ആക്കു്തിനും 
സർവകലാശാലകൾ 
തമ്ിലുള്ള അക്ാദമിക് ബന്ധം 
ന്മച്ചന്പ്ടുത്തു്തിനും േ�പ�ികൾ 
പരീക്ാ കലണ്ർ മുൻകൂട്ടി 
പ്സിദ്ധീകരിക്കു്തിനും ആധുേിക 
സാനങ്തിക വിദ്യയുന്� സഹായനത്ാന്� 
പരീക്ാ േ�ത്ിപ്് കുറ്മറ്താക്കു്തിനും 
�ലപ്ഖ്യാപേത്ിന്ല കാലതാമസം 
ഒഴിവാക്കു്തിനും ആവശ്യമായ 
േ�പ�ികൾ സ്വീകരിച്ചു.
റൂസ പദ്ധതി പ്കാരം ഇൻഫ്ാ സ്്രക്ച്ചർ  
ഗ്രാറെ് ഇേത്ിൽ 72 നകാ�ി  87 
ലക്ം രൂപ 15 നകാനളജുകൾക്കും ഒരു 
യൂണിനവഴ് സിറ്ിക്കും വിതരണം േ�ത്ി. 
പുതുതായി അക്രഡിനറ്ഷൻ ലഭിച്ച രണ്ടു 
നകാനളജുകൾക്് ഒരു നകാ�ി രൂപ വീതവം, 
നകരള യൂണിനവഴ് സിറ്ിയുന്� അക്ാഡമിക് 
്റോ�് നകാനളജിേ് 50 ലക്ം രൂപയും  
ലഭ്യമാക്ി.
അസാപ്് പദ്ധതി പ്കാരം പുതിയ 10 
സ് കിൽ ഡവലപ്് ന്മറെ് ന്സറെറുകൾ 
സ്ാപിക്ാൻ േ�പ�ികളായി.കണ്ണൂർ 
കല്യാനശേരിയിലും കാസർനഗാഡ് 
കാഞ്ങ്ങാട്ടും ഇഇഋഗ യുന്� പുതിയ 
ന്സറെറുകൾ പ്വർത്േം ആരംഭിച്ചു.
ന്സറെർ ന�ാർ കണ്ിേയൂയിംഗ് 
എഡയൂനക്ഷേ് (ഇഇഋഗ) എമർജിംഗ് 
നകരള ആറെ് ഡി.സി. മീഡിയ 
ഏർന്പ്ടുത്ിയ ആനലന് ഠൃമശിശിഴ മിറ 
ഠനലന് ജൃലുമൃമനശീി കിനന്ശൗനനല നുള്ള 
ഋഃരലഹഹലി നഅംമൃറ  ലഭിച്ചു
ന്താഴിലധിഷ്ിത നകാഴ് സുകൾ 
ആരംഭിക്ാോയി ഇഇഋഗ യും വ്യവസായ 
വകുപ്പും ധാരണാ പത്രത്ിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

   ചുവടുകൾ 
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മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും   
കവദയുതി എത്ിച്ച്  സമ്പൂർണ 
കവദയുതീകൃതസംസ്ാേം എ് 
സ്ാേം കകവരിക്കു് ആദ്യ ഇതെ്യൻ 

സംസ്ാേമാണ് നകരളം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 
ഒ്ര ലക്നത്ാളം വീടുകളിൽ കവദയുതി എത്ി. 
വേം വകുപ്ിന്റെ അനുമതി ലഭിക്ാത്തിോലും 
നകാ�തി ഇ�ന്പ�ലുകൾ തു�ങ്ങിയ 
കാരണങ്ങളാലും  കണക്ൻ ലഭിക്ാത് 
അപൂർവം  വീടുകൾ ബാക്ിയുന്ണ്ങ്ിലും 
അത്രം പ്ശ് േങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അവർക്കും 
കവദയുതി േൽകു്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ 
േ�ക്കുകയാണ്.കഴിഞ് വി എസ് സർക്ാരിന്റെ 
കാലത്് സംസ്ാേന്ത്  85 അസംബ്ി 
േിനയാജകമണ്ഡലങ്ങളും  പാലക്ാ�,് തൃശൂർ, 
എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ എ്ീ ോലു ജില്ലകളും 
സമ്പൂർണ   കവദയുതീകരണം നേ�ിയിരുന്. 
2016ൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്ാർ  
അധികാരത്ിൽ എത്ിയതിേ് നശഷമാണ്  174 
നകാ�ി രൂപവരു് പദ്ധതി പ്വർത്േങ്ങൾ 
പുേരാരംഭിച്ചത്.

 ആവശ്യാനുസരണം കവദയുതി ലഭ്യത 
ഉറപ്പുവരുത്തുക എ്ത് സമ്പൂർണ 
കവദയുതീകരണം നപാന്ലതന്് 
പ്ധാേമായ കാര്യമാണ് . കവദയുതി 
ഉത്പ്ാദേം വർധിപ്ിക്കു്തിനുള്ള ശക്തമായ 
ഇ�ന്പ�ലുകളാണ് സർക്ാർ േ�ത്ി 
വരു്ത്. േിർമാണത്ിലിരിക്കു് പദ്ധതികൾ 
സമയബന്ധിതമായി പൂർത്ീകരിക്കു്തിനും 
പുതിയ പദ്ധതികൾ ഏന്റ്ടുക്കു്തിനും 
േല്ല ഇ�ന്പ�ലുകളാണ് ഈ കാലയളവിൽ 
ഉണ്ായത്.  ന്വള്ളത്തൂവൽ, പതങ്യം, 
ന്പരുനതെേരുവി പദ്ധതികൾ കമ്ീഷൻ ന്ചയ്തത് 
ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ്. കാസർനകാട്ട്  200 
ന്മഗാവാട്ടിന്റെ നസാളാർപാർക്്   േിർമാണം 
ആരംഭിച്ചു. അതിൽ 30 ന്മഗാവാട്ട് പൂർത്ിയാക്ി. 
കവദയുതി മു�ക്ം ഉപനഭാക്താക്ന്ള എസ്.
എും.എസിലൂടെ	അറിയിക്കുന്നതിന്	ഊർജ	ദൂത്,	
കവദയുതി ബില്ല് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ എസ്.
എം.എസിലൂന്�  അറിയിക്കു്തിേ് ഊർജ 
സൗഹൃദ തു�ങ്ങിയ ന്മാകബൽ നസവേങ്ങൾ. 

നകരളചരിത്രത്ിൽ ഇനപ്ാൾ 
മുമ്പുണ്ായിട്ടില്ലാത് വിധമുള്ള കടുത് 
വരൾച്ചയാണ്. ജല സംഭരണികളിൽ 
ലഭ്യമായ ന്വള്ളത്ിന്റെ അളവിൽ 
45%നത്ാളം കുറവാണ് ഇന്ക്ാല്ലം 
ഉണ്ായത്. ഇതുമൂലം കടുത് കവദയുതി 
പ്തിസന്ധിയാണ് സംജാതമായത്. 
ജല ഉപനയാഗത്ിൽ കൃത്യമായ 
ആസൂത്രണത്ിലൂന്�യും മറ്റു 
സംസ്ാേങ്ങളിൽ േി്് കവദയുതി 
വാങ്ങിയും  പവർകട്ട് , നലാഡ് ന്ഷഡിംഗ് 
തു�ങ്ങിയ കവദയുതി േിയ�ണങ്ങളില്ലാന്ത 
മുന്ാട്ടുനപാകു്തിനുള്ള േ�പ�ികളാണ് 
ഈ സർക്ാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
 
എം.എം.മണി
കവദയുതി വകുപ്പു മ�ി

ന്�രളം ആദ് സമ്പൂർണ 
ലവദയുതരീകൃത സംസ്കൊനം 
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പ്രസരണ ന്മഖൈയിൽ 
10,000ന്�കൊടിയുകട സമഗ്രപദ്ധതി

നകരളത്ിന്റെ പ്സരണ ശംഖല 
ന്മച്ചന്പ്ടുത്തു്തിനും പ്സരണ 
േന്ട്ടല്ല് 400 ന്ക.വി. ആയി 
ഉയർത്തു്തിനും ്രാൻസ്ഗ്രിഡ്  2.0 
എ് നപരിൽ 8,444 നകാ�ി രൂപയുന്� 
സമഗ്ര മാ്റേർപ് ളാൻ  തയ്യാറാക്ി.  
ഇതിൽ  5,200 നകാ�ി രൂപയുന്� 
പദ്ധതിക്്  കി�്ബി ധേസഹായം 
ലഭിച്ചു. 1830 നകാ�ി രൂപ നക� 
സഹായമായും പ്തീക്ിക്കുന്.  
പദ്ധതിയുന്� ഒ്ാം ഘട്ടം  ആന്ക 
7,030 നകാ�ി രൂപയുന്�  പദ്ധതി 2020-
21ൽ പൂർത്ീകരിക്കുകയാണ്  ലക്്യം .
കൂ�ങ്കുളം ആണവ േിലയത്ിൽ 
േിന്ം നകരളത്ിനലക്് കവദയുതി 
എത്ിക്കു്തിേ് ഉനദേശിക്കു് 
തിരുന്േൽനവലി -ന്കാച്ചി 400 ന്ക.വി. 
കലൻ  േിർമാണം പുേരാരംഭിച്ചു.  
േഷ്പരിഹാരത്തുക സംബന്ധിച്ച് 
വ്യക്തമായ ഉത്രവിറക്ി പ്ാനദശിക 
എതിർപ്പു പരിഹരിച്ചനശഷമാണ്  
േിർമ്ാണനജാലികൾ ആരംഭിച്ചത്.
പള്ളിവാസൽ, നതാട്ടിയാർ, 
ചാത്നങ്ാട്ടുേ� തു�ങ്ങി  മു�ങ്ങിക്ി�് 
പദ്ധതികൾ പുേരാരംഭിക്ാൻ 
േ�പ�ി സ്വീകരിച്ചു. അപ്ർ കല്ലാർ 
ന്ചറുകി� ജല കവദയുത പദ്ധതിയുന്� 
േിർമാണം  ആരംഭിച്ചു. ന്പരുവണ്ാമൂഴി, 
പഴശേിസാഗർ എ്ീ ന്ചറുകി� 
ജലകവദയുതി പദ്ധതികളുന്� 
േിർമാണത്ിനുള്ള  ന്�ണ്ർ 
േ�പ�ികൾ പുനരാഗമിക്കുന്. 
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കവദയുതി ബില്ല് അ�ക്കു്തിേ് ന്മാകബൽ 
വലറ്് സൗകര്യങ്ങൾ. കവദയുതി കണക്േ് 
ഓൺ കലൻ അനപക്ാ സംവിധാേം 
ഉപനഭാക്തൃ നസവേം ന്മച്ചന്പ്ടുത്ാൻ 
അനപക്കൾ ഓൺകലോക്ി. പരാതി 
പരിഹാരത്ിേ് നക�ീകൃത സംവിധാേം. 
പരാതികൾ രജി്റേർ ന്ചയ്യാൻ ന�ാൾഫ്ീ േമ്പർ 
1912.
1000 സ് ക്വയർ �ീറ്ിൽ കുറവ് തറ വിസ്ീർണമുള്ള 
വീടുകൾക്് വീട്ടുേമ്പനറാ കകവശ 
സർട്ടി�ിക്നറ്ാ  ഇന്ല്ലങ്ിലും കണക്ൻ 
േൽകുന് .വീടു വയറിംഗിേ് നശഷിയില്ലാത് 
കുടുംബങ്ങളുന്� വയറിംഗ് നജാലികളും 
കവദയുതി നബാർഡ് നേരിട്ട് ഏന്റ്ടുക്കുന്.
ഇതുവന്ര 30,000നത്ാളം വീടുകളുന്� വയറിംഗ് 

പൂർത്ിയാക്ി 
വിവിധ സ്ലങ്ങളിലായി 12 ന്മഗാവാട്ട് നസാളാർ 
േിലയങ്ങൾ  കമ്ീഷൻ ന്ചയ്തു.കാസർനകാട്ട്  
200ന്മഗാവാട്ടിന്റെ നസാളാർ പാർക്ിന്റെ 
േിർമാണം ആരംഭിച്ചു. 30 ന്മഗാവാട്ട് േിലയം 
പൂർത്ീകരിച്ചു.
 3,55,000 നത്ാളം കവദയുതി കണക്നുകൾ, 
1300 കിനലാമീറ്നറാളം 11ന്ക.വി. കലൻ, 3,700 
കിനലാമീറ്ർ എൽ.�ി. കലൻ 1800 വിതരണ 
്രാൻസ് ന�ാർമറുകൾ 
സംസ്ാേന്ത് കവദയുതി ഉപനഭാക്താക്ൾക്്  
കുറഞ് വിലക്് എൽ.ഇ.ഡി., കാര്യക്മതയുള്ള 
കവദയുതി ഉപകരണങ്ങൾ എ്ിവ 
ലഭ്യമാക്കു്തിനുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു 

   ചുവടുകൾ 
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ഒ്ാം വർഷം
േവനകരളത്ിന്റെ

മുന്ാട്ട് 

•	 ഉപനഭാക്താക്ൾക്് 
ആവശ്യാനുസരണം ത�സമില്ലാന്ത 
കവദയുതി ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തും 

•	 കവദയുതി ഉൽപാദേം 
വർധിപ്ിക്കു്തിേ് കി�്ബിയുന്� 
ധേസഹായനത്ാന്� 
േിർമാണത്ിലിരിക്കു് 
പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി 
പൂർത്ീകരിക്കും 

•	 വേം വകുപ്ിന്റെ അനുമതി 
ലഭിക്ാത്ത്, നകാ�തി 
ഇ�ന്പ�ലുകൾ തു�ങ്ങിയ 
കാരണങ്ങളാൽ കണക്ൻ 
ലഭിക്ാത് അപൂർവ്വം ചില 
വീടുകൾക്കും   കവദയുതി 
േൽകു്തിനുള്ള േ�പ�ി 

•	 കൂ�ങ്കുളം ആണവ േിലയത്ിൽ 
േിന്ം നകരളത്ിനലക്് കവദയുതി 
എത്ിക്കു്തിേ് ഉനദേശിക്കു് 
തിരുന്േൽനവലി ന്കാച്ചി 400 

ന്ക.വി. കലേിന്റെ എ�മൺ-
ന്കാച്ചി ഭാഗത്് മു�ങ്ങിക്ി�് 
കലൻ േിർമ്ാണ നജാലികൾ 
പൂർത്ിയാക്കും 

•	 പള്ളിവാസൽ, നതാട്ടിയാർ, 
ചാത്നങ്ാട്ടുേ� തു�ങ്ങി  പണി 
മു�ങ്ങിക്ി�് പദ്ധതികൾ 
പുേരാരംഭിക്കുന് . അപ്ർ 
കല്ലാർ ന്ചറുകി� ജല കവദയുതി 
പദ്ധതിയുന്� േിർമണം 
പൂർത്ിയാക്കും . ന്പരുവണ്ാമൂഴി, 
പഴശേി സാഗർ എ്ീ ന്ചറുകി� 
ജലകവദയുതി പദ്ധതികളുന്� 
േിർമാണം ആരംഭിക്കും 

•	 സംസ്ാേന്ത് മുഴുവൻ 
കവദയുതി ഉപനഭാക്താക്ൾക്കും 
കുറഞ് വിലക്് എൽ.ഇ.ഡി., 
കാര്യക്മതയുള്ള കവദയുതി 
ഉപകരണങ്ങൾ എ്ിവ 
ലഭ്യമാക്കു്തിനുള്ള പദ്ധതി 
േ�പ്ിലാക്കും 

ഒരുപാ�് വർഷം  
ക ാ ത് ി രു ് ി ട്ട ാ ണ് 

ഇനപ്ാൾ കറണ്് കിട്ടിയത് 
.ഓനരാനരാ ത�സം  വരുമായിരുന് 

.സർക്ാരിന്റെ േല്ല ഭരണമായതു 
ന്കാണ്് ോട്ടില് പവർ കന്ട്ടാന്ം 
ഇല്ലാന്ത ന്വളിച്ചം കാണാന്േങ്ിലും 
പറ്റുന്ണ്് .പിന്് ഈ മഴയും ഇല്ലാന്ത 
കി�ക്കുനമ്പാൾ ആളുകള് അറിയണം 
.ഒള്ള മരങ്ങള് ന്വട്ടിക്ളഞ്ാ 

sന്വള്ളവം ന്വളിച്ചവം ഒന്ം 
കിട്ടൂലാ്് 

ഒരു വീട്ടമ്
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നദശീയ ഭക്്യ ഭദ്രതാ 
േിയമം 3 വർഷമായി 
േ�പ്ാക്ാത്തിന്േത്തു�ർ്് 

നക�ം സംസ്ാേത്ിനുള്ള സബ് സിഡി 
േിറുത്ലാക്ിയതിന്േ തു�ർ്് അത് 
പുേ:സ്ാപിച്ചു. ഇതിോയി നക�ം േിർനദേശിച്ച 
േിബന്ധേ നദശീയ ഭക്്യ ഭദ്രതാ േിയമം 
േ�പ്ാക്ണന്മ്ായിരുന്. േിയമത്ിന്റെ 
പ്ധാേ ഘ�കം ആയ മുൻഗണോ പട്ടികയുന്� 
കര�് മാത്രമാണ് അനപ്ാൾ ലഭ്യമായിരു്ത്. 
കര�് പട്ടികന്യ അ�ിസ്ാേമാക്ി 
പുതിയ േിയമം േ�പ്ിലാക്കുകയും പി്ീ�് 
മുൻഗണോ പട്ടിക ആനക്പങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് 
പരിഷ് കരിക്കുകയും ആയിരുന് സർക്ാരിന്റെ 
മുമ്പിലുള്ള ഏക നപാംവഴി. കര�് പട്ടികയിന്ല 

1.54 നകാ�ി ജേങ്ങൾക്് സംസ്ാേ സർക്ാർ 
സമ്പൂർണ് സൗജേ്യ േിരക്ിൽ ധാേ്യവിതരണം 
േ�ത്ി.നശഷിക്കു് മുൻഗണോ ഇതര 
വിഭാഗത്ിന്ല 1.21 നകാ�ി ജേങ്ങൾക്് 
പ്തിമാസം 2 രൂപ േിക്ിൽ 2 കിനലാ അരി 
ലഭ്യമാക്ി.പുതിയ േിയമത്ിന്റെ മറ്റു പ്ധാേ 
ഘ�കങ്ങൾ ആയ വാതിൽപ്�ി വിതരണം, 
നറഷൻ ക�കളുന്� കമ്പയൂട്ടർ വൽക്രണം, 
ജില്ലാതല പരാതി പരിഹാര സംവിധാേം, 
സംസ്ാേ ഭക്്യ കമ്ീഷൻ, എ്ിവയിൽ 
എല്ലാം പുനരാഗതി കകവരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു.
വാതിൽപ്�ി വിതരണത്ിന്റെ പ്ാരംഭ പദ്ധതി 
ന്കാല്ലം ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ചു.തിരുവേതെപുരം, 
പത്േംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, പാലക്ാ�്, 
നകാഴിനക്ാ�് ജില്ലകളിലും ആരംഭിക്കും 

1.54 ന്�കൊടി ജനങ്ൾ്ച് 
സൗജന് ധകൊന്വിതരണം
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ഗുണ േിലവാരമുള്ള ഭക്്യ 
സാധേങ്ങൾ കുറഞ് വിലയിൽ 
ലഭ്യമാക്ി വിലക്യറ്ത്ിേ് 
ക�ിഞ്ാണിട്ടുന്കാണ്ാണ് സർക്ാർ 
ലക്്യത്ിനലക്കുള്ള പ്യാണം ആരംഭിച്ചത്.
ന്പാതു വിതരണ നമഖലക്് പുതിയ 
ഊർജം പകർ് ഒരുവർഷത്ിേിന്� 
സർക്ാരിേ് ന്പാതു വിപണിയിൽ 
�ലപ്ദമായി ഇ�ന്പ�ാൻ കഴിഞ്ഞു.
ഓണക്ാലത്് സമൃദ്ധമായി 
ഭക്്യധാേ്യങ്ങൾ കുറഞ്വിലയ്ക് 
വിപണിയിന്ലത്ിച്ചു .ആേ്് അ�ക്മുള്ള 
ഉൽപ്ാദക സംസ്ാേങ്ങളിൽ 
േിന്ം ഉൽപ്്ങ്ങൾ നേരിന്ട്ടത്ിച്ചു 
ന്പാതുവിപണിയിൽ കുത്കക്ാരുന്� 
സംഘ�ിതമായ വിലനപശൽ 
ത�ങ്ങന്ള നേരിട്ടു.ഒപ്ം സ്വകാര്യ 
നമഖലയുന്� പങ്ാളിത്ം ഉറപ്പുവരുത്ി 
ഏവർക്കും ഭക്ണന്മത്ിക്ാനും 
ലക്്യമിടു്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ 
രൂപന്പ്ടുത്ിക്ഴിഞ്ഞു

പി.തിനലാത്മൻ
ഭക്്യ-ന്പാതുവിതരണ വകുപ്് മ�ി

വിൈ്യറ്ം തടയകൊൻ 
ശകൊസച്്രീയ സംവിധകൊനം 

വിലക്യറ്ം ത�യാൻ ശാസ്ത്രീയ 
സംവിധാേനത്ാന്�യുള്ള 
പദ്ധതിക്് ഉ�ൻ തു�ക്മാകും.

വിലേിയ�ണന്സൽ പുേ:സംഘ�ിപ്ിച്ചു 
ന്കാണ്ാണ് വിപണിയിന്ല സാധേവിലക്യറ്ം 
േിയതെിക്കു്തിനുള്ള ശാസ്ത്രീയ 
സംവിധാേത്ിേ് സർക്ാർ തു�ക്മിടു്ത്. 
വിപണിയിന്ല സാഹചര്യങ്ങന്ള 
മുൻകൂട്ടി മേസിലാക്ി മുൻകരുതൽ 
േ�പ�ികൾ സ്വീകരിച്ച് വിലവർദ്ധേവ് 
ത�യുക, ഭക്്യ സംസ് ക്രണ രംഗത്് 
സംരംഭകരായിട്ടുള്ളവർക്് പരിശീലേ 
പരിപാ�ികൾ േൽകുക, മാനവലി ന്റോറുകൾ 

ഇല്ലാത് പഞ്ായത്തുകളിൽ മാനവലി 
ന്റോറുകൾ ആരംഭിക്കുക തു�ങ്ങിയ ലക്്യങ്ങളും 
ഈ വർഷം സാധ്യമാകും. വിലക്യറ്ം 
പി�ിച്ചു േിർത്ാൻ വിപണി ഇ�ന്പ�ൽ 
കാര്യക്മമായി  േ�ത്തു്തിേ് സകപ്നകാ 
ഇതുവന്ര 440 നകാ�ിയാണ് സബ് സിഡിയായി 
ന്ചലവഴിച്ചത്.സംസ്ാേ സർക്ാർ 200 
നകാ�ി രൂപ ഇതിോയി വകയിരുത്ി.13 ഇേം 
േിനത്യാപനയാഗസാധേങ്ങൾക്് 5 വർഷവം വില 
കൂട്ടില്ലാന്യ് പ്ക�േപത്രികയുന്ല വാഗ്ാേം 
പാലിച്ചു നപാരുകയാണ്.  സകപ്നകാ ഈ വർഷം 
4200 നകാ�ി രൂപയുന്� ന്റനക്ാർഡ് വിറ്റുവരവ് 
കകവരിച്ചു.
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നറഷൻ സംവിധാേത്ിന്ല അഴിമതി 
ഇല്ലാതാക്ി. കരിഞ്തെയും, വിലക്യറ്വം 
ത�ഞ്ഞു.നറഷൻ ക�കളുന്� കമ്പയൂട്ടർ 
വൽക്രണം ആരംഭിച്ചു.മു�ങ്ങിക്ി�് പുതുക്ിയ  
നറഷൻ കാർഡ് അച്ച�ിയും വിതരണവം 
ആരംഭിച്ചു.
വിലക്യറ്ം പി�ിച്ചുേിർത്ാനും, വിപണി 
ഇ�ന്പ�ലിനുമായി സിവിൽ സകപ്സ് 
നകാർപ്നറഷേ് 150 നകാ�ി അനുവദിച്ചു .
ഓണവിപണി ലക്്യമിട്ട് ആേ്്യിന്ല 
കൃഷിക്ാരിൽ േിന്ം ഭക്്യവസ്തുക്ൾ 
ഇ�േിലക്ാരില്ലാന്ത നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്ാൻ 
േ�പ�ി.ന്േൽകൃഷിക്ാർക്് 170 നകാ�ി 
ന്േല്ലുസംഭരണ കു�ിശിക തീർത്തു
പുേരാരംഭിച്ച റംസാൻ ചതെകളിൽ ന്റനക്ാർഡ് 
വിറ്റു വരവ്.
ഓണക്ാലത്് സംസ്ാേത്് 1464 
ഓണചതെകൾ. എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ാേങ്ങളിലും 
ന്മഗാ ന്�യറുകൾ, 75 താലൂക്്  നക�ങ്ങളിൽ 
പ്നത്യക ന്�യറുകൾ
ഓണത്ിേ് സ് ക്കൂൾ കുട്ടികൾക്്  സൗജേ്യമായി 
5 കിനലാ അരി. 82 ലക്ം കാർഡു�മകൾക്് 
ഒരുകിനലാ പഞ്സാര, 1.5 ലക്ം 
ആദിവാസികൾക്് സൗജേ്യ ഓണക്ിറ്റുകൾ, 17 
ലക്ം കുടുംബങ്ങൾക്് ബി.പി.എൽ.കിറ്റുകൾ. 
ഓണക്ാലത്് വിപണി ഇ�ന്പ�ലിേ് 
സകപ്നകായ്ക് 82 നകാ�ി

   ചുവടുകൾ 

കഴിഞ് 
ഓണക്ാലത്തു 

വ ി ഷ മ ി ല്ല ാ ത് 
പച്ചക്റികൾ ഞങ്ങളുണ്ാക്ി 

.സ്വതെമായി സ്ലം ഉള്ളവര് കൃഷി 
ന്ചയ്താലനല്ല ഭക്്യ സുരക്ന്യാന്ക് 

ഉണ്ാവൂ .ഈ സർക്ാര്  വന്പ്ിന്് 
സകപ്നകായിലും സാധേങ്ങള് കിട്ടുണ്ടുണ്് 
.കഴിഞ് ഓണക്ാലത്് ന്വളിന്ച്ചണ് 
ഉൾപ്ന്� എല്ലാം സബ് സിഡിയിൽ കിട്ടി.
തട്ടിപ്പും ന്വട്ടിപ്പും ഒന്ക് ഇനപ്ാൾ ോട്ടില് 

ഇത്ിരി കുറഞ്ിട്ടുണ്് 

രാജവീവൻ ,കണ്ണൂർ 
കർഷകൻ 
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ഒ്ാം വർഷം
േവനകരളത്ിന്റെ

മുന്ാട്ട് 
•	 സംസ്ാേത്് മുഴുവനും നറഷൻ കാർഡുകളുന്� 

വിതരണവം ഉ�ൻ പൂർത്ിയാക്കും.മുൻഗണേ പട്ടികയുന്� 
പ്സിദ്ധീകരണത്ിലും, നറഷൻ കാർഡ് വിതരണത്ിലും 
ഉയർ് ആനക്പങ്ങൾ പരിഹരിക്ാൻ ജില്ലാതല 
അദാലത്് േ�ത്തും. 

•	 സംസ്ാേന്ത് ന്േല്ലു കർഷകർക്് താങ്ങുവില േൽകി 
ന്േല്ല് സംഭരിക്കു് പദ്ധതി. സകപ്നകാ ന്േല്ല് 
സംഭരിച്ചാലു�ൻ പണം ലഭ്യമാക്ാനും കൃഷിക്ാർക്് 
നലാൺ അക്ൗണ്ടുകൾ തുറക്ാനും പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും.

•	 മാേ്യമായ നവതേം ലഭ്യമല്ലാത്തിോൽ നറഷൻ 
വ്യാപാരികൾക്് സാധേങ്ങളിൽ ക്രമനക്�് േ�ത്ി 
വ്ിരു് സാഹചര്യം ഒഴിവാക്ാൻ നവതേ പാനക്ജ് 
േ�പ്ാക്കും

•	 സംസ്ാേന്ത് േിർദ്ധേരായിട്ടുള്ളവർക്് ഒരു നേരന്ത് 
സൗജേ്യ ഭക്ണം ലഭ്യമാക്കുക എ് ലക്്യം മുൻ 
േിർത്ി വിശപ്് രഹിത നകരളം പദ്ധതി ഈ വർഷം 2 
ജില്ലകളിൽ ആരംഭിക്കും. 

•	 വനയാജേ ന്പൻഷൻ ലഭിക്ാത് വൃദ്ധ അഗതികൾക്് 
പ്തിമാസം 10 കിനലാ ഗ്രാം അരി സൗജേ്യമായി േൽകും

•	 ഉപനഭാക്താക്ളുന്� നബാധവൽക്രണ 
പദ്ധതികൾക്ായി 140 േിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും 
കൺസയൂമർ ക്ലബ്ബുകൾ പ്വർത്േം ആരംഭിക്കും 

•	 .സംസ്ാേത്് ക്യാമ്പ് സിറ്ിംഗ് സൗകര്യം ഒരുക്കും.
•	  ലീഗൽ ന്മന്രാളജി വകുപ്ിന്റെ നസവേങ്ങളും 

പ്വർത്േങ്ങളും പൂർണമായും ഓൺകലോക്കും. 
വകുപ്ിന്റെ നസവേങ്ങന്ള സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾക്കും, 
പരാതികൾ േൽകു്തിനുമായി ന�ാൾ ഫ്ീ േമ്പരുള്ള 
നകാൾന്സറെർ, ന്മാകബൽ ന്വരി�ിനക്ഷൻ 
യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കും. 

•	 ന്പാതുജേത്ിേ് സ്വർണ്ത്ിന്റെ ശുദ്ധി പരിനശാധിച്ച് 
അറിയാൻ പരിനശാധോ ലാബിേ് NABL അക്രഡിനറ്ഷൻ 
േ�പ�ി പൂർത്ിയാക്കും. 

•	 പ്ധാേ നക�ങ്ങളിൽ പുതിയ മാനവലി ന്മഡിക്ൽ 
ന്റോറുകൾ,സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകു്തനുസരിച്ച്  
എൽ.പി.ജി., ഔട്ട് ന്ലറ്റുകൾ, ന്പന്രാൾ ബങ്കുകൾ എ്ിവ 
ആരംഭിക്കും 

•	 സ്ദ്ധ ഉപനഭാക്തൃസംഘ�േകന്ള 
ശക്തിന്പ്ടുത്തു്തിേ് സാമ്പത്ികസഹായം, 
സ് കൂൾ,കൺസയൂമർ ക്ലബ്ബുകൾക്കുള്ള പ്വർത്േ 
നപ്ാത്ാഹേം, ക്ല�് ഉത്വ ഗ്രാറെ് മുതലായവ േൽകും
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നറാഡ് േിർമാണത്ിൽ 
പാരമ്പര്യശീലങ്ങന്ള 
ന്പാളിന്ച്ചഴുതിയ വികസേമാണ് 

സർക്ാർ ആവിഷ് ക്രിച്ചത് .അതുന്കാണ്് 
തന്് പ്കൃതിക്നുകൂലമായതും തികച്ചും 
ശാസ്ത്രീയമായതുമായ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചതു 
വഴി ഒരുവർഷത്ിനുള്ളിൽ ഈ രംഗത്് മികച്ച 
നേട്ടം കകവരിച്ചു.ഉപനയാഗശൂേ്യമായ പ്ാ്റേിക് 
ഉപനയാഗിച്ചുള്ള നറാഡ് േിർമാണം തിരുവേതെപുരം 
ജില്ലയിന്ല ന്പരുങ്�വിള - മാരായമുട്ടം- പാലിനയാ�് 
നറാഡിൽ വിജയിച്ചനതാന്� സംസ്ാേത്തു�േീളം 
വ്യാപിപ്ിച്ചു. ഒപ്ം ോച്ച്വറൽ റ�ർ മിക് സ് ബിറ്റുന്മനും, 
ജിനയാന്�ക്്റ്യിലും നറാഡു േിർമാണത്ിൽ 
ഉപനയാഗിക്ാൻ തു�ങ്ങി. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 
പാതിരപ്ള്ളി - പുറക്ാ�് നറാഡിൽ ജർമ്ൻ േിർമിത 
അത്യാധുേിക യ�ം ഉപനയാഗിച്ച് നകാൾഡ് ഇൻ 
നപ്സ് റീകസക്ലിംഗ് എ് സാനങ്തിക വിദ്യയിലൂന്� 

േ�ത്തു് നദശീയപാത േിർമാണം ഇതെ്യയിൽ 
തന്് ോലാമനത്താണ്. േിലവിലുള്ള നറാഡ് 
ന്പാളിന്ച്ചടുത്് അനത േിർമാണസാമഗ്രികൾ  
വീണ്ടും ഉപനയാഗിച്ച് അേിവാര്യമായ �ാർ മാത്രം 
കൂട്ടിനച്ചർത്് േിർമാണത്ിനുപനയാഗിക്കു് 
നൂതേ രീതിയാണിത്. പ്കൃതി ോശം 
കുറക്കു്തും ഉപനയാഗശൂേ്യമായ അവശിഷ്ങ്ങൾ 
ഇല്ലാതാക്കു്തുമായ േിർമാണ രീതികൂ�ിയാണിത് 
. കാലാവധി പൂർത്ീകരിക്കു്തിേ് മുമ്പ് 
തകരു് നറാഡുകൾ നകരളത്ിന്റെ ശാപമാണ്. 
േിർമാണത്ിന്ല അശാസ്ത്രീയത, അപാകത, 
എ്റേിനമറ്ിന്ല േയൂേത, നമൽനോട്ടത്ിന്ല വീഴ്ച, 
ഒരു വിഭാഗത്ിന്റെ അഴിമതി തു�ങ്ങി വ്യത്യസ് 
കാരണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ാകാം. അതുന്കാണ്ടു 
തന്് പാരമ്പര്യ രീതികളുന്�യും ശീലങ്ങളുന�യും 
ന്പാളിന്ച്ചഴുത്തുകൾക്ാണ് പ്ഥമ പരിഗണേ 
േൽകു്ത്. 

ന്റകൊഡച് നിർമകൊണ ശരീൈങ്ൾ  
കപകൊളികച്ഴുതി
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ന്പാതുമരാമത്് വകുപ്ിന്േക്കുറിച്ച് 
ന്പാതുജേങ്ങൾക്ി�യിലും 
ജീവേക്ാർക്ി�യിലും ഉറച്ചുനപായ 
സങ്ൽപങ്ങന്ള ന്പാളിന്ച്ചടുത്് േവീേ 
ആശയങ്ങൾ സമേ്വയിപ്ിച്ച് പുത്ൻ 
രൂപഭാവങ്ങൾ വകുപ്ിനുണ്ാക്കുകന്യ് 
ശ്രമകരമായ ദൗത്യത്ിനു തു�ക്ം കുറിച്ചു 
കഴിഞ്ഞു.േിർമാണത്ിന്ല പുത്ൻ 
ആശയങ്ങളും, പരീക്ണാത്മകവം 
േവീേവമായ രൂപകൽപേയും, സുതാര്യവം 
അഴിമതി രഹിതവമായ േിർവഹണ 
രീതിയും, അഭിമാേം പണയം വക്ാന്ത 
ലഭിക്കു് നസവേ രംഗന്ത് പ്നമാഷനും 
സ്ലം മാറ്വന്മല്ലാം പ്നയാഗത്ിൽ 
വരുത്തു്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന് ഇത്. 
പുതിയകാലം പുതിയ േിർമാണന്മ് 
മുദ്രാവാചകം ന്പാതുമരാമത്് 
വകുപ്് സ്വീകരിച്ചതു തന്് ഈ 
ഉനദശനത്ാന്�യാണ്. അതിേനുസൃതമായ 
മാറ്വം ഗുണേിലവാരവം മരാമത്് 
വകുപ്ിന്ല പണികളിൽ കാണാോയിട്ടുണ്്.

ജി സുധാകരൻ 
ന്പാതുമരാമത്് വകുപ്് മ�ി

ഇത് അഭിമാേം 
ന്കാട്ടാരക്ര ഏോത്് തകർ് പാലത്ിനു 
സമാതെരമായി സംസ്ാേത്ിന്റെ 
സഹകരണനത്ാന്� കസേ്യം േിർമ്ിച്ച 
ന്ബയ് ലി പാലം കാലാവധിയ്ക്കു മുനമ്പ 
പൂർത്ിയാക്ി ഗതാഗതത്ിേ് തുറന് ന്കാടുത്തു.

ക�ട്ടിട നിർമകൊണത്തിൽ 
പരിസ്ിതിസൗഹൃദ  
രരീതി�ൾ
പരിസ്ിതിസൗഹൃദവീടുകൾ വർത്മാേ 
നകരളത്ിന്റെ  ആവശ്യമാണ്. അതുന്കാണ്ടുതന്്  
ന്കട്ടി� േിർമ്ാണത്ിൽ പരിസ്ിതി സൗഹൃദ 
േിർമാണ രീതികൾ ന്കാണ്ടു വരു്തിനുള്ള പ്ാരംഭ 
േ�പ�ികൾ തു�ങ്ങികഴിഞ്ഞു. േമ്മുന്� ോ�ിന്റെ 
കാലാവസ്ക്കും ഭൂപ്കൃതിക്കും അനുനയാജ്യമായ 
േിർമ്ാണ കശലികൾ സ്വീകരിക്ണം. ഇതിോയി 
ആധുേിക സംവിധാേങ്ങൾ ഒരുക്ി പുതുമയുള്ള 
ശിൽപ മാതൃകകളിലൂന്� ആർക്ിന്�ക്റ്് വിഭാഗന്ത് 
പുേഃസംഘ�ിപ്ിക്ാനുള്ള േ�പ�ികൾക്് ഉ�ൻ 
തു�ക്മാകും  . നകരള കഹനക്ാ�തിയുന്� പുതിയ 
ഓഡിനറ്ാറിയം രൂപകല്പേയുന്� മാറ്ത്ിന്റെ 
പ്ക�മായ ന്തളിവാണ്. പ്വൃത്ികളുന്� 
ഗുണേിലവാരം ഉറപ്ാക്ാൻ ക്വാളിറ്ി കൺന്രാൾ 
വിഭാഗന്ത്യും വിജിലൻസ് വിഭാഗനത്യും 
ശക്തിന്പ്ടുത്ി. നസാഷ്യൽ ഓഡിറ്് സംവിധാേം 
മരാമത്് വകുപ്ിൽ േ�പ്ിലാക്ാൻ തീരുമാേിച്ചു. ഈ 
വകുപ്ിന്ല േല്ല കഴിവള്ള ഉനദ്യാഗസ്ർക്് കഴിവ 
ന്തളിയിക്ാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകന്യ്താണ് 
പ്ധാേം. 
മരാമത്് വകുപ്ിൽ നസാഷ്യൽ ഓഡിറ്് േ�പ്ിലാക്ി. 

മുട്ടിനു മുട്ടിേ് നറാഡ് 
�ാർ ന്ചയ്യു് ഇ�പാ�് 

ഈ സർക്ാർ വ്നപ്ാ 
അവസാേിച്ചു .ഇന്പ്ാ നറാഡ് പണി 

േ�ക്കു്ന്താന്ക് ോട്ടുകാര് കൂ�ി ന്ചക്് 
ന്ചയ്യും .കൃത്യം കണന്ക്ഴുതി ന്വക്ണം 

.നകാൺ്രാക്�ർമാന്രാന്ക് പണി ന്ചയ്യുനമ്പാ 
തന്് പറയും േല്ല േിലവാരത്ില് �ാർ 
ന്ചയ്യാൻ ,ഇന്ല്ലങ്ിൽ ബില്ലുമാറൂലാ്് പലർക്കും 
അറിയാം .അവർന്ക്ാന്ക് ലാഭം കുറഞ്ാലും 
ഇതാണ് േല്ലത് .ന്ചയ്യു്  പണി വൃത്ിയായിട്ട് 
ഇരിക്കുമനല്ലാ ?�ാറും ന്ചയ്തിട്ട് പിനറ്്് മുതൽ 

നറാഡ് ന്പാട്ടിന്പ്ാളിയില്ല .

ദാസ് 
നറാഡ് േിർമ്ാണ ന്താഴിലാളി
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ഓച്ചിറ-നചർത്ല പ്വൃത്ിയിന്ല അപാകത 
പരിനശാധിച്ച് നസാഷ്യൽ ഓഡിറ്് ആദ്യമായി 
പ്ാവർത്ികമാക്ി.
ോച്വറൽ റബർ, നവസ്റ്് പ്ാ്റേിക്, കയർ, ജിനയാ 
ന്�ക് ക്റേൽ എ്ിവ ഉപനയാഗിച്ചുള്ള പുതിയ നറാഡ് 
േിർമാണ രീതികൾ മരാമത്് വകുപ്ിൽ േ�പ്ാക്ി.
ന്ക.എസ്.റ്ി.പി മുനഖേ േ�പ്ിലാക്കു് കഴക്കൂട്ടം-
അടൂർ മാതൃകാ സുരക്ാ നറാഡ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 
എറണാകുളം ജില്ലയിന്ല ഇ�പ്ള്ളി, പാലാരിവട്ടം 
�് കളഓവറുകൾ, ഏരൂർ ന്റയിൽനവ നമൽപ്ാലം, 
നകാഴിനക്ാ�് പ്ിയങ്ര ന്റയിൽനവ നമൽപ്ാലം 
എ്ിവ പൂർത്ിയായി.
കാലാവധിക്് മുനമ്പ പൂർത്ീകരിച്ച പതെളം പാലം, 
കുണ്റ പള്ളിമൺ പാലം, വണ്ിന്പ്രിയാർ പാലം, 
തിരുവമ്പാ�ിയിന്ല ഇലതെക്�വ് പാലം, ന്േടുമങ്ങാ�് 
സിങ്പ്പൂർമുക്്, കരിനയാ�് പാലം, കാട്ടാക്� മനച്ചൽ 
പാലം, ഏറ്റുമാനൂർ കാഞ്ിരംപാലം, തിരുവമ്പാ�ി-
നകാ�നഞ്രി പള്ളിപ്�ി പാലം, കുദേമംഗലം-എലത്തൂർ 
പാറക്�വ് പാലം എ്ിവ പൂർത്ിയായി. 
എറണാകുളം കഹനക്ാ�തിയിന്ല അതൊരാഷ്്ര 
േിലവാരത്ിലുള്ള ഓഡിനറ്ാറിയം, തലനശേരി 
ബ്ണ്ൻ നകാനളജ് അക്ാദമിക് നബ്ാക്്, ആലപ്പുഴ 
ഗവ. റ്ി.ഡി ന്മഡിക്ൽ നകാനളജിൽ ആധുേിക 
എനക്ാ പ്രൂ�് സംവിധാേനത്ാടുകൂ�ി നകാനളജ് 
ഓഡിനറ്ാറിയം, കു�ിന്വള്ള സംഭരണം, സ് ന്പഷ്യൽ 
ക്ലാസ് റൂം, തിരുവല്ല താലൂക്് ആശുപത്രി ഐ.പി 
നബ്ാക്്, താനൂർ മിേി സിവിൽ ന്റേഷൻ എ്ിവ 
പൂർത്ിയാക്ി. 
രജിസ് ന്രഷൻ വകുപ്ിൽ ‘പുതിയ കാലം പുതിയ 
നസവേം’ എ് മുദ്രാവാക്യം മുൻേിർത്ി പുതിയ 
നസവേങ്ങൾ ഏർന്പ്ടുത്ി.2010 വന്ര രജി്റേർ 
ന്ചയ്തിട്ടുള്ള ആധാരങ്ങളിന്ല അണ്ർവാലയുനവഷൻ 
നകസുകൾക്് ഒറ്ത്വണ തീർപാക്ൽ പദ്ധതി 
േ�പ്ിലാക്ി.
�് ളാറ്റുകളുന്� കകമാറ്ങ്ങൾക്് വില 
േിർണ്യിക്കു്തിേ് ഏകീകൃത മാേദണ്ഡം 
ഏർന്പ്ടുത്ി. 
ഓ�ീസുകൾ അഴിമതിരഹിതമാക്കു്തിന്റെ 
ഭാഗമായി സബ് രജിസ്്രാർ ഓ�ീസിന്ല 
രജിസ് ന്രഷൻ ഉൾന്പ്ന്�യുള്ള നസവേങ്ങൾക്കുള്ള 
�ീസുകൾ ഇ-നപയ് ന്മറൊയി സ്വീകരിക്കു്തിനുള്ള 
സംവിധാേം 
നോട്ട് േിനരാധേം മൂലം രജിസ് ന്രഷൻ 
ത�സന്പ്�ാതിരിക്ാൻ ഡിമാറെ് രൈാ�്റ്് 

മുഖാതെിരം �ീസ് അ�ക്കു്തിേ് സംവിധാേം 
ഏർന്പ്ടുത്ി.
 അ�ിസ്ാേ സൗകര്യ വികസേത്ിന്റെ ഭാഗമായി 
പഴയ ന്കട്ടി�ങ്ങൾ പുതുക്ി പണിയു്തിനും വാ�ക 
ന്കട്ടി�ത്ിൽ പ്വർത്ിക്കു്12 സബ് രജിസ്്രാർ 
ഓ�ീസുകൾക്കും മൂ്് രജിസ് ന്രഷൻ 
നകാംപ്ക് സുകൾക്കും േിർമാണത്ിനുള്ള 49 നകാ�ി 
രൂപയുന്� ഭരണാനുമതി േൽകി.
നേമത്് രജിസ് ന്രഷേ് ആധുേിക ന്്രയ് േിംഗ് 
ന്സറെറിന്റെ പ്ാരംഭ പ്വർത്േങ്ങൾ തു�ങ്ങി.
സുതാര്യവം അഴിമതി രഹിതവം പരാതി 
രഹിതവമായി സ്ലം മാറ്ങ്ങൾ വകുപ്ിൽ 
േ�പ്ിലാക്ി. സ്ലം മാറ്ത്ിേ് ന്പാതുമാേദണ്ഡം 
േ�പ്ിൽ വരുത്ി. ന്ഹഡ്ക്ലർക്്മാർ മുതൽ 
മുകളിനലക്കുള്ള ജീവേക്ാർക്് ഡിജിറ്ൽ സിനനേച്ചർ 
അനുവദിച്ചു. നസവേങ്ങൾക്കുള്ള കാലതാമസം 
അവസാേിപ്ിച്ചു.
നകരള ്റോമ്പ് ന്വണ്ർമാരുന്�യും,  ആധാരന്മഴുത്് 
സ് കക്രബ് കലസൻസികളുന്�യും 
നക്മേിധിനബാർഡ് പുേ:സംഘ�ിപ്ിച്ചു.
ആധാരന്മഴുത്് കലസൻസ് പരീക് േ�ത്ി.  
വ്യാജ മുദ്രപത്രങ്ങൾ ത�യു്തിന്റെ ഭാഗമായി 
മുദ്രകൾ ഇലക് ന്രാണിക് രൂപത്ിൽ 
തയ്യാറാക്കു്തിനുള്ള ഇ-്റോമ്പിംഗ് പദ്ധതിക്് 
നസ�്റ്് ന്വയർ വികസിപ്ിക്കു്തിനും 
േിയമനഭദഗതിക്കും േ�പ�ികൾ 
ന്റയിൽന്വ വികസേത്ിോയി നകരള ന്റയിൽ 
ഡവലപ് ന്മറെ് നകാർപ്നറഷൻ ലിമിറ്ഡ് രൂപീകരിച്ചു. 
ഇതെ്യൻ ന്റയിൽനവയുമായി സഹകരിച്ച് 49:51 
ഓഹരി ഘ�േയിൽ ഒരു നജായിറെ് ന്വഞ്ർ കമ്പേി 
രൂപീകരിക്കു്തിേ് എം.ഒ.യു ഒപ്പു ന്വച്ചു.
േിലമ്പൂർ - സുൽത്ാൻബനത്രി - േഞ്ൻനകാ�് 
ന്റയിൽപാതയുന്� േിർമാണത്ിോയി പ്ാഥമിക 
സർന്വ േ�ത്തു്തിേ് ഡി.എം.ആർ.സിന്യ 
ചുമതലന്പ്ടുത്ി .ആദ്യഗഡുവായി രണ്് നകാ�ി രൂപ 
അനുവദിച്ചു
എറണാകുളം, നകാട്ടയം ന്റയിൽന്വ പാത 
ഇരട്ടിപ്ിക്ൽ പുേരാരംഭിച്ചു. തിരുവേതെപുരം, 
കണ്ണൂർ അതിനവഗ ന്റയിൽനവ പാതയുന്� 
സാധ്യതാ പഠേത്ിോയി ഡി.എം.ആർ.സി ന്യ 
ചുമതലന്പ്ടുത്ി.  

   ചുവടുകൾ 
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ഒ്ാം വർഷം
േവനകരളത്ിന്റെ

മുന്ാട്ട് 
•	 ഭരണാനുമതിയും പ്നത്യകാനുമതിയും ലഭിച്ച 1170 

നകാ�ി രൂപയുന്� 579 പ്വൃത്ികൾ 2017 നമയ് 
മാസത്ിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും. 6500 നകാ�ിയുന്� 
തീരനദശകഹനവയും 3500 നകാ�ിയുന്� മലനയാര 
കഹനവയും കി�്ബി വഴി ഏന്റ്ടുക്കും 

•	 3,500 നകാ�ിയുന്� കാസർനകാ�് മുതൽ 
തിരുവേതെപുരം വന്രയുള്ള മലനയാര കഹനവ 
േിർമാണം. 

•	 6500 നകാ�ി ന്ചലവ പ്തീക്ിക്കു് തിരുവേതെപുരം 
മുതൽ കാസർനകാ�് വന്രയുളള തീരനദശ കഹനവ.

•	  ന്കാട്ടാരക്ര ഏോത്് പാലം പുേർേിർമാണം 
പുനരാഗതിയിൽ. ന്പാതുമരാമത്് വകുപ്ിനു 
കീഴിലുള്ളപാലങ്ങളുന്� േിലവിന്ല സ്ിതി 
സംബന്ധിച്ച പഠേ റിനപ്ാർട്ടിന്റെ അ�ിസ്ാേത്ിൽ 
പുേരുദ്ധാരണ േ�പ�ി ആരംഭിക്കും.

•	 കി�്ബിയിൽ 2016-17 വർഷത്ിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ിയ 
5,600 നകാ�ിയുന�യും 2017-18 ന്ല 8,185 
നകാ�ിയുന�യും പ്വൃത്ികൾ ഏന്റ്ടുത്തു. 
േ�പ�ിക്രമങ്ങൾ പുനരാഗതിയിൽ.
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കുറഞ് നവതേത്ിൽ നജാലിന്ചയ്യു് തനദേശീയരും 
ഇതര സംസ്ാേക്ാരുമായ ന്താഴിലാളികൾക്ായി 
കുറഞ് േിരക്ിൽ േിലവാരമുള്ള പാർപ്ി� സൗകര്യം 
ഒരുക്കുക എ് ലക്്യനത്ാന്� ഭവേം �ൗനണ്ഷൻ 
ഓ�് നകരള മൂ്് വ്യത്യസ് പദ്ധതികളാണ് 
േ�പ്ിലാക്ി വരു്ത്. അപ്നാ ഘർ, ജേേി, നതാട്ടം 
നമഖലയിൽ സ്വതെം വീ�് പദ്ധതി.  
നകരളത്ിൽ നജാലി ന്ചയ്യു് ഇതര സംസ്ാേ 
ന്താഴിലാളികൾക്് വൃത്ിയുള്ളതും സുരക്ിതവമായ 
പാർപ്ി�ം പ്തിമാസ വാ�ക ഈ�ാക്ി േൽകു് 
അപ്നാ ഘർ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് ന്ചലവ് കുറഞ്തും 
ഗുണേിലവാരമുള്ളതുമായ താമസസൗകര്യം 
അവരുന്� ന്താഴിൽ സ്ലങ്ങൾക്് സമീപം പ്ദാേം 
ന്ചയ്യും. കു�ിനയറ്ന്ത്ാഴിലാളികൾ കൂടുതലുള്ള 
പ്നദശങ്ങളിലാണ് സൗകര്യന്മാരുക്കു്ത്.
പാലക്ാ�്  കഞ്ിനക്ാടുള്ള  കിൻഫ് 
പാർക്ിൽ  േ�പ്ിലാക്കു് അപ്നാഘർ പദ്ധതി 

പൂർത്ിയാകു്നതാന്�  768 ഇതര സംസ്ാേ 
ന്താഴിലാളികൾക്് ന്മച്ചന്പ്ട്ട താമസസൗകര്യം 
ലഭ്യമാകും.പദ്ധതി തിരുവേതെപുരം, നകാഴിനക്ാ�്, 
ന്കാച്ചി എ്ിവി�ങ്ങളിനലക്് വ്യാപിപ്ിക്കും.
നകരളത്ിന്ല അസംഘ�ിത നമഖലയിന്ല വരുമാേം 
കുറഞ് ന്താഴിലാളികൾക്് സ്വതെം അപ്ാർട്ട് ന്മറെ് 
താങ്ങാവ് വിലയ്ക് േൽകു് പദ്ധതിയാണ് 
ജേേി.അ�ിമാലി സ് കീമിൽ (ഇടുക്ി) 216 രണ്് 
ന്ബഡ് റൂം അപ്ാർട്ട് ന്മന്റുകളും, നപാഞ്ാനശേരി 
സ് കീമിൽ (എറണാകുളം) 296 രണ്് ന്ബഡ് റൂം 
അപ്ാർട്ട് ന്മന്റുകളും ഗുണനഭാക്താക്ൾക്് 
ലഭ്യമാക്കും. അ�ിമാലി  പദ്ധതി ഉ�ൻ പൂർത്ിയാകും.
നപാഞ്ാനശേരിയിൽ േിർമ്ാണപ്വർത്േം 
ആരംഭിച്ചു .വീ�ില്ലാത് നതാട്ടം ന്താഴിലാളികൾക്് 
ന്താഴിൽ സ്ലത്് തന്് സ്വതെമായി വീ�്/ 
അപ്ാർട്ട് ന്മറെ് േിർമ്ിച്ച് േൽകു് പദ്ധതി 
അനുസരിച്ച് സ്വതെമായി കുറഞ്ത്3 ന്സറെ് 
ഭൂമിയുള്ളവർക്് വീ�് േിർമ്ിച്ച് േൽകും.
സ്ലമില്ലാത്വർക്് അപ്ാർട്ട് ന്മ്റെ് മാതൃകയിൽ 

കുറഞ് ന്വതന്കൊർ്ച്  
ഭവനം ഫൗന്ണ്ഷ്ൻ ഓഫച് ന്�രള
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കേപുണ്യ വികസേം നേ�ിയിട്ടുള്ള വിദഗ്ധ 
ന്താഴിലാളികൾ ഉൾന്പ്ട്ട മനുഷ്യ വിഭവത്ിന്റെ 
ആവശ്യകത ഇ്് എല്ലാ നമഖലകളിലും 
ഉയർന്വ്ിട്ടുണ്്. ഇത് കണക്ിന്ലടുത്് 
കേപുണ്യ വികസേ പദ്ധതികൾ ആവിഷ് കരിച്ച് 
േ�പ്ിലാക്കു്തിോയി  സംസ്ാേ സ് കിൽ 
ഡവലപ് ന്മറെ് മിഷേ് രൂപം ത്തുകഴിഞ്ഞു.  ന്താഴിൽ 
വകുപ്ിന്റെ കീഴിൽ തന്് പ്വർത്ിക്കു് 
നകരള അക്ാദമി ന�ാർ സ് കിൽ എക് സലൻസ് 
(ഗഅ�ഋ) ആണ് സംസ്ാേ സ് കിൽ 
ഡവലപ് ന്മറെ്  മിഷന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി. 
വിവിധ നമഖലകളിൽ കേപുണ്യ വികസേ 
പദ്ധതിനയാന്�ാപ്ം ന്താഴിൽദായകർക്കും ന്താഴിൽ 
അനേ്വഷകർക്കും ഉപനയാഗപ്ദമാകത്ക് 

വിധത്ിൽ ഒരു നജാബ് ന്�യർ നപാർട്ടലിനും 
രൂപം േൽകിയിട്ടുണ്്. ഓവർസീസ് എംനപ്ായ് ന്മറെ് 
ഡവലപ് ന്മറെ് നകാർപ്നറഷനും ഇതിന്റെ 
ഭാഗമാണ്. എംനപ്ായ് ന്മറെ് സർവ്വീസിന്റെ 
ഉത്രവാദിത്വം രജിസ് ന്രഷേിലും, താൽക്ാലിക 
േിയമേപ്ക്രിയയിലും ഒതുക്ി േിർത്ാന്ത  സൂക്്മ 
സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പാ പദ്ധതികൾ, കരിയർ 
ഡവലപ് ന്മറെ്, സംരംഭകത്വ വികസേം തു�ങ്ങിയ 
പദ്ധതികളും ഏന്റ്ടുത്് േ�പ്ിലാക്കു്തിോയി 
വ്യാപിപ്ിക്കുവാൻ കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. ഇതര സംസ്ാേ 
ന്താഴിലാളികളുന്� സാ്ിദ്ധ്യം ന്കാണ്് േമ്മുന്� 
ന്താഴിലി�ങ്ങൾ സജീവമായിരിക്കുകയാണ്.  
ഇവർക്ായി പ്നത്യക പദ്ധതികൾ 
ആവിഷ് കരിച്ചിട്ടുണ്്.

കതകൊഴിൽദകൊയ�ർക്കും 
കതകൊഴിൽ അന്ന്ഷ്�ർക്കും  

ന്ജകൊബച് കഫയർ ന്പകൊർട്ടൽ

നകരളത്ിന്ല ന്താഴിൽ 
നമഖല ആശാവഹമായ 
മാറ്ത്ിന്റെ നേർവഴിയിലാണ്. 
ആനരാഗ്യകരമായ ന്താഴിൽ 
സംസ് കാരത്ിേ്  കരുത്തുപകരു് 
സാഹചര്യന്മാരുക്ിന്ക്ാണ്് നേതൃത്വം 
േൽകി പ്വർത്ിക്കുവാൻ ഒരു 
വർഷക്ാല യളവിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ത് 
ചാരിതാർത്്യത്ിേ് വകേൽകു് 
ഒ്ാണ്. ന്താഴിലാളിപക് േിലപാ�ിൽ 
ഉറച്ചുേിന്ന്കാണ്ടു തന്് നകരളത്ിൽ 
സംരംഭക സൗഹൃദാതെരീക്ം 
സൃഷ്ിക്കു്തിേ് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. 
ഉൽപാദേക്മതയിലൂ്ിയ േിരവധി 
ന്താഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ന്പ്�ണം.  
കരുത്തുറ് സംരംഭക ന്താഴിലാളിബന്ധം 
സാക്ാത്കരിക്കു്തിേ് സമഗ്രമായ 
ഒരു ന്താഴിൽ േയത്ിേ് രൂപം ന്കാടുത്തു 
കഴിഞ്ഞു

�ി പി  രാമകൃഷ്ണൻ 
ന്താഴിൽ- എക് കസസ് വകുപ്് മ�ി

ൈെരി വിമുക്ത ന്�രളത്തിനച് 
‘വിമുക്തി’

സംസ്ാേന്ത് മുഴുവൻ ജേവിഭാഗങ്ങളുന്�യും 
പങ്ാളിത്നത്ാന്� ലഹരി വിമുക്ത നകരളം എ് 
ലക്്യം സാക്ാത്കരിക്കു്തിേ് നകരള സംസ്ാേ 
ലഹരിവർജ്ജേ മിഷൻ ‘വിമുക്തി’ രൂപീകരിച്ചു. 
മിഷന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ാേന്ത് എല്ലാ 
സ് കൂളുകളിലും ലഹരിവിരുദ്ധ പ്തിജ്ഞ സംഘ�ിപ്ിച്ചു.
ലഹരിവിരുദ്ധ പ്ചാരണം എത്ിക്കു്തിന്റെ 
ഭാഗമായി എല്ലാ വീടുകളിലും  ‘വിമുക്തി’ ്റേിക്ർ 
പതിപ്ിക്കും.
കുടുംബശ്രീ, അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, റസിഡറെ് സ് 
അനസാസിനയഷനുകൾ, കലബ്റി കൗൺസിൽ, 
കലാ-സാംസ് കാരിക സംഘ�േകൾ 
എ്ിവയിന്ല പ്വർത്കർ തനദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപേങ്ങൾ മുനഖേ വിപുലമായ പ്ചാരണ 
പരിപാ�ികൾ സംഘ�ിപ്ിക്കു് പ്വർത്േം 
തു�രുന്. കൂ�ാന്ത എക് കസസ് വകുപ്ിന്റെ 
നേതൃത്വത്ിൽ സംസ്ാേത്് പുേരധിവാസമ�ക്ം 
ലക്്യമിടു് ഒരു മാതൃകാ ഡീ അഡിക്ൻ ന്സറെർ 
സ്ാപിക്കു്തിേ് േ�പ�ി സ്വീകരിച്ചുവരുന്, 
ഇതിന്ോപ്ം ആനരാഗ്യ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് 
എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികനളാടും അനുബന്ധിച്ച് 
ഡീ അഡിക്ൻ ന്സറെറുകൾ ആരംഭിക്കു്തിേ് 
േ�പ�ികൾ കകന്ക്ാണ്ിട്ടുണ്്.
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വീ�് േിർമ്ിക്കും. 
ന്താഴിൽ നമഖലയിന്ല എല്ലാ ശംഖലയിലും 
മിേിമം  നവതേം പുതുക്ി േിശ്യിക്കു്തിേ് 
േ�പ�ികൾ ആരംഭിച്ചു 
സമൂഹത്ിന്റെ താന്ഴ തട്ടിൽ ഉള്ള 
അശരണരും, ആലംബഹീേരുമായ 
സ്ത്രീകളുന്� ഉ്മേം ലക്്യമിട്ട് ശരണ്യ 
പദ്ധതി േ�പ്ിലാക്ി.50,000 രൂപ വന്ര 
പലിശരഹിത സ്വയംന്താഴിൽ വായ്പ. 
ഭി്നശഷിക്ാരായ ഉനദ്യാഗാർത്ികളുന്� 
സമഗ്ര ന്താഴിൽ പുേരധിവാസം ലക്്യമിട്ട് 
50,000 രൂപ വന്ര ധേസഹായം േൽകു് 
കകവല്യ േ�പ്ിലാക്ി. 
സംസ്ാേന്ത് 10 ഐ.�ി.ഐകന്ള 
അതെർനദേശീയ േിലവാരത്ിനലക്് 
ഉയർത്തു് ന്സറെർ ഓ�് എക് സലൻസ് 
പദ്ധതിക്ായി 228.92 നകാ�ി രൂപയ്ക്കുള്ള 
ഭരണാനുമതി. 
സർക്ാർ നമഖലയിൽ 9 ഐ.�ി.ഐകൾ 
തു�ങ്ങു്തിേ് േ�പ�ി.
 കർഷക ന്താഴിലാളി ന്പൻഷൻ 
അനുവദിക്കു്തിനുള്ള വരുമാേ പരിധി 
11,000 രൂപയിൽ േിന്ം ഒരു ലക്ം 
രൂപയായി ഉയർത്ി. നക്മേിധി ന്പൻഷൻ 
തുക 1100 രൂപയായി വർദ്ധിപ്ിച്ചു. 
�ാക്�റികൾ, സ്വകാര്യ സ്ാപേങ്ങൾ 
എ്ിവ ഉൾന്പ്ന്�യുളള സ്ാപേങ്ങന്ള 
േിയമപാലേം, നക്മപ്വർത്േങ്ങൾ, 
മിേിമം നവതേം േ�പ്ിലാക്ൽ, സ്ത്രീ 
സൗഹൃദ ന്താഴിൽ അതെരീക്ം, വൃത്ി, 
മികച്ച ഉപനഭാക്തൃനസവേം എ്ിവയുന്� 
അ�ിസ്ാേത്ിൽ തരംതിരിച്ച് നഗ്രഡിംഗ് 

സി്റേം േ�പ്ിലാക്കു്തിനുള്ള േ�പ�ികൾ 
ആരംഭിച്ചു 
ഇതര സംസ്ാേ ന്താഴിലാളികളുന്� 
ആനരാഗ്യപരിപാലേം, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് 
വിതരണം, വിവരനശഖരണം, രജിസ് ന്രഷൻ, 
എ്ിവ ഉറപ്ാക്കു്തിേ് ആവാസ് 
ആനരാഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു
ന്ചക്് നപാസ്റ്റുകൾ 
ആധുേികവൽക്രിക്കു്തിന്റെ ഭാഗമായി 
14 ന്ചക്് നപാസ്റ്റുകളിൽ ഇഇഠഢ, 25 
ന്ചക്് നപാസ്റ്റുകളിൽ അേർട്ട് മുനഖേ 
നസാളാർ കഹമാസ്സ് വിളക്കുകൾ, ഏഴി�ത്് 
കന്ണ്യ് േർ ന്മാഡയൂളുകൾ എ്ിവ 
സ്ാപിക്കു്തിേ് േ�പ�ി.
നക്മേിധിയിൽ േിന്ള്ള ന്പൻഷൻ തുക 
600 രൂപയിൽ േിന്ം 1100 രൂപയായി 
വർദ്ധിപ്ിച്ചു.നക്മേിധി നബാർഡുകളും, 
വ്യവസായ  ബന്ധസമിതികളും 
പുേ:സംഘ�ിപ്ിച്ചു..
ന്താഴിൽ വകുപ്ിന്റെ നസവേങ്ങൾ 
ന്പാതുജേങ്ങൾക്് നവഗത്ിൽ 
എത്ിക്കുവാനും പരാതികൾ 
പരിഹരിക്കുവാനുമായി നലബർ 
കമ്ീഷണനററ്ിൽ കാൾ ന്സറെർ 
പ്വർത്േം കാര്യക്മമാക്ി.ന്താഴിൽ 
േിയമങ്ങളിൽ ന്താഴിലാളി പക്ത്തുേിന്ള്ള 
നഭദഗതികൾക്് അംഗീകാരം.
തനദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപേങ്ങൾ, 
വിവിധ സർക്ാർ സ്ാപേങ്ങൾ 
തു�ങ്ങിയവയിൽ നജാലി ന്ചയ്യു് 
ദിവസനവതേക്ാർ, നകാൺ്രാക്�് ്റോ�് 
എ്ിവന്ര  ഇ.എസ്.ഐ പരിധിയിൽ 
ഉൾന്പ്ടുത്തു്തിേ് തീരുമാേം 

   ചുവടുകൾ 
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ഒ്ാം വർഷം
േവനകരളത്ിന്റെ

മുന്ാട്ട് 
•	 സംസ്ാേന്ത് വ്യാപാര വാണിജ്യ 

സ്ാപേങ്ങന്ളയും വ്യവസായ 
സ്ാപേങ്ങൾക്കും,നഗ്രഡിംഗ് 
സംവിധാേത്ിനലക്് ന്കാണ്ടുവരു് 
പദ്ധതി പൂർത്ിയാക്കും..

•	 ന്താഴിൽ വകുപ്ിന്റെ കീഴിലുള്ള 
നലബർ കമ്ീഷണനററ്്,ഐ.
�ി.ഐകൾ, എംനപ്ായ് ന്മറെ് 
ആ�ീസുകൾ,ഇൻഷ്വറൻസ് 
ന്മഡിക്ൽ സർവ്വീസ്,�ാക്�റീസ് 
& നബായിനലഴ് സ് എ്ിവി�ങ്ങളിൽ 
‘ഇ-�യലിംഗ് ’ േ�പ്ിലാക്കും.

•	 നക്മേിധി നബാർഡുകളുന്� 
പ്വർത്േം കാര്യക്മമാക്കും.എല്ലാ 
ന്താഴിലാളികൾക്കും അ�ിസ്ാേ 
നവതേം ഉറപ്ാക്ാൻ നകവല നവതേ 
അവകാശേിയമം ന്കാണ്ടുവരും.

•	 ‘ജേേി’ പദ്ധതി സംസ്ാേ 
വ്യാപകമായി േ�പ്ിൽ വരുത്തും.
നതാട്ടം നമഖലയിന്ല മുഴുവൻ 
ലയങ്ങളും േവീകരിച്ച് നതാട്ടം 
ന്താഴിലാളികൾക്് പാർപ്ി� 
സൗകര്യന്മാരുക്കും.

•	 കിലന്യ അതെർനദേശീയ 
േിലവാരത്ിലുള്ള ന്താഴിൽ 
നമഖലയുമായി ബന്ധന്പ്ട്ട പഠേ 
ഗനവഷണ നക�മാക്ി മാറ്റും. 
ന്താഴിൽ റിക്രൂട്ട് ന്മറെ് എല്ലാ 
നമഖലകളിനലക്കും വ്യാപിപ്ിക്കും.

•	 അഭ്യസ്വിദ്യരായ 
ഉനദ്യാഗാർത്ികൾക്് 
കേപുണ്യ വികസേം േൽകി 
പ്നത്യക ന്താഴിലുകളിൽ 
പരിജ്ഞാേം േൽകു്തിേ് 
എംനപ്ായബിലിറ്ി ന്സറെറുകളും 
കരിയർ ന്തരന്ഞ്ടുക്കു്തിേ് 
സഹായിക്കു് കരിയർ 
ഡവലപ് ന്മറെ് ന്സറെറുകളും 
സംസ്ാേത്് സാദ്ധ്യമായ എല്ലാ 
പ്നദശങ്ങളിലും േ�പ്ിലാക്കും.
എംനപ്ായ് ന്മറെിൽ നപര് രജി്റേർ  
ന്ചയ്ത എല്ലാവർക്കും ന്വബ് അധിഷ്ിത 
രജിസ് ന്രഷൻ കാർഡ്. ന്താഴിൽ 
രഹിത നവതേം കു�ിശേിക ഇല്ലാന്ത 
പൂർണ്മായും േൽകും.

•	  50-60 വയസ്സിേ് ഇ�യിലുള്ള 
മുതിർ് പൗരൻമാർക്് ലളിതമായ 
വ്യവസ്കളിലൂന്� പലിശരഹിത 
സ്വയംന്താഴിൽ വായ്പ . 

•	 �ാക്�റികളിന്ല വിഷവാതക 
നചാർച്ച, തീപിടുത്ം, സ് ന�ാ�േം 
എ്ിവ ഉണ്ാകു്തിനുള്ള 
സാദ്ധ്യതനയാ അപക�നമാ, 
ഉണ്ായാൽ അവ ഉ�ൻ തന്് 
സമീപവാസികന്ള മുൻകൂട്ടി 
അറിയിക്കു്തിനുള്ള ന്മാകബൽ 
ആപ് ജാഗ്രതാ സംവിധാേം ഒരുക്കും. 

•	 ന്താഴിലി�ങ്ങളിന്ല ന്താഴിൽ 
ജേ്യനരാഗ േിർണ്യത്ിേ് 
സർനവ്വയും, നരാഗേിവാരണത്ിനും 
ചികിത്യ്ക്കുമുള്ള തു�ർ പദ്ധതികളും.
നവതേ സുരക്ാ പദ്ധതി (e-pay-
ment) എല്ലാ ജില്ലകളിനലക്കും 
വ്യാപിപ്ിക്കും. 

•	 പുതിയ 4 ഐ.�ി.ഐകൾ 
ആരംഭിക്കും.സംസ്ാേന്ത് 
കേപുണ്യ വികസേ പദ്ധതികൾ 
ഏനകാപിപ്ിക്കും. നകരള അക്ാദമി 
ന�ാർ സ് കിൽ എക് സലൻസിന്റെ 
നേതൃത്വത്ിൽ അതൊരാഷ്്ര 
സ് കിൽ സമിറ്റും ന്താഴിൽ നമളയും 
സംഘ�ിപ്ിക്കും.

•	 നകരള ന്റേറ്് ബിവനറജസ് 
നകാർപ്നറഷന്റെ സാമൂഹ്യ 
പ്തിബദ്ധത പദ്ധതി (CSR) യുന്� 
ഭാഗമായി സാമ്പത്ിക സഹായം 
േൽകു്തിേ് നമഖലകൾ 
കന്ണ്ത്ി വിപുലീകരിക്കും.
എക് കസസ് വകുപ്ിൽ ഇ.ഓ�ീസ് 
സി്റേം േ�പ്ിൽ വരുത്തും.
മദ്യവർജ്ജേ മിഷൻ ‘വിമുക്തി’യുന്� 
പ്വർത്േം വിപുലീകരിച്ച്, 
ഡി.അഡിക്ൻ ന്സറെറുകൾ 
സാദ്ധ്യമായ സ്ലങ്ങളിൽ 
സ്ാപിക്കും.പുതുതായി രൂപീകരിച്ച 
താലൂക്കുകളിൽ എക് കസസ് 
ആ�ീസുകൾ തു�ങ്ങു്തിേ് േ�പ�ി 
സ്വീകരിക്കും. 
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ഭവേരഹിതരായവരും ലഭിച്ച വായ്പന്കാണ്് 
വീ�് പണി പൂർത്ിയാക്ാൻ 
സാധിക്ാത്തുമായ പട്ടിക ജാതി -വർഗ 

-പി്ാക് വിഭാഗങ്ങളിൽന്പ്ട്ടവർക്് പണി 
പൂർത്ിയാക്കു്തിേ് മുതെിയ പരിഗണേ 
േൽകിയാണ് സർക്ാർ തു�ക്ം കുറിച്ചത്.
പട്ടികജാതിവിഭാഗത്ിന്ല ഭവേരഹിതരുന�യും 
ഭൂരഹിതരുന�യും പുേരധിവാസത്ിേ് ഇതിേകം 440 
നകാ�ി രൂപ അനുവദിച്ചു.സ്ിൽ ഓവർ വീടുകളിൽ 4,567 
എണ്ം പൂർത്ിയാക്ി.4,465കുടുംബങ്ങൾക്് വീ�് 
ന്വക്കുവാൻ സ്ലം േൽകി .
7,167 വീടുകളുന്� അറ്കുറ്പണി േ�ത്ി. പുതുതായി 
14,946 വീടുകൾ ആരംഭിച്ചതിൽ 967 എണ്ം 
പൂർത്ിയാക്ി . ഭൂരഹിതരായ പട്ടികവർഗക്ാർക്് 
ഭൂമി വാങ്ങി േൽകു് പദ്ധതി പ്കാരം 71 
ഗുണനഭാക്താക്ൾക്് 29.588 ഏക്ർ ഭൂമി വാങ്ങിയ 
ഇേത്ിൽ 644.758 ലക്ം രൂപ അനുവദിച്ചു. 
വോവകാശ േിയമപ്കാരം 5075 നപർക്് 
ആർ.ഒ.ആർ േൽകുവാനുള്ള േ�പ�ി സ്വീകരിച്ചു.

പട്ടികജാതി സനങ്തങ്ങളുന്� സമഗ്ര 
വികസേത്ിോയി അംനബദ്കർ ഗ്രാമപദ്ധതി 
യാണ് ഇന്ക്ാല്ലം ആരംഭിച്ചത് .ഇതനുസരിച്ച് 
പട്ടികജാതി സനങ്തങ്ങളുന്�  സമഗ്ര വികസേമാണ് 
സർക്ാർ ലക്്യമിടു്ത്.ഐ.എ.കവ. 
ഭവേേിർമാണ പദ്ധതി മുനഖേ വീടുകൾ 
ലഭിച്ചവർക്് ധേസഹായം മൂ്് ലക്മാക്ി 
ഏകീകരിക്കു്തിനുള്ള അധികസഹായമായി 107 
നകാ�ി രൂപയും അനുവദിച്ചു.കൂ�ാന്ത ഐ.എ.കവ. 
ഭവേേിർമാണ പദ്ധതി മുനഖേ വീടുകൾ 
ലഭിച്ചവർക്് ധേസഹായം മൂ്് ലക്മാക്ി 
ഏകീകരിക്കു്തിനുള്ള അധികസഹായമായി 
107 നകാ�ി രൂപയും പട്ടികവർഗ്ഗ ഭവേ േിർമാണ 
പദ്ധതിയിൽ 23,197 വീടുകളുന്� േിർമാണത്ിോയി 
177.008 നകാ�ി  രൂപയും അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 4158 
വീടുകൾ പൂർത്ിയാക്ി. 

10,523 നപർക്് വിവാഹധേസഹായം 1,466 

പിനേകൊ്്കൊർ്ച് അടച്ചുറപ്പുള്ള വരീടച് 
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പാർശ്വവത്ക്രിക്ന്പ്ട്ട ജേവിഭാഗങ്ങളുന്� 
ജീവിതേിലവാരം ഉയർത്തു്തിനും 
സമഗ്ര പുനരാഗതിയിനലക്് 
അവന്ര എത്ിക്കു്തിനും 
ദീർഘവീക്ണനത്ാന്�യുള്ള 
പദ്ധതികളാണ് ഈ സർക്ാർ 
തു�ക്ം മുതനല േ�പ്ിലാക്കു്ത്.
പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളുന്� വിദ്യാഭ്യാസ-
സാംസ് കാരിക-സാമൂഹിക  
ഉ്മേത്ിോയി  ദ്രുതഗതിയിലുള്ള 
വിപുലവം �ലപ്ദവമായ േ�പ�ികൾ 
ഇതിേകം കകന്ക്ാണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 
ദുർബല വിഭാഗത്ിന്ല സ്ത്രീകളുന്�യും 
കുട്ടികളുന്�യും സംരക്ണത്ിേ് 
മുഖ്യപരിഗണേ േൽകിന്ക്ാണ്് 
സാംസ് കാരിക, േിയമരംഗങ്ങളിൽ 
സജീവമായ ഇ�ന്പ�ൽ േ�ത്ാനും 
കഴിഞ് ഒരു വർഷത്ിേിന്� സർക്ാരിേ് 
കഴിഞ്ഞു. 

എ ന്ക ബാലൻ 
സാംസ് ക്ാരിക -പട്ടിജാതി പി്ാക് നക്മ മ�ി

വകൊയ് വിതരണത്തിൽ 
ചരി്ന്നട്ടം 

പി്ാക്വിഭാഗ വികസേ നകാർപ്നറഷൻ 
വഴി 37,766 ഗുണനഭാക്താക്ൾക്് 
317 നകാ�ി രൂപ വായ്പ വിതരണം 
ന്ചയ്ത് ചരിത്രനേട്ടം കകവരിച്ചത് 
സർക്ാരിന്റെ മികച്ച ചുവടുവയ്പ്ായി 
. മാത്രമല്ല നദശീയ ഏജൻസികളുന്� 
�ണ്് വിേിനയാഗത്ിൽ സർവകാല 
ന്റനക്ാർഡും നകരളം സ്വതെമാക്ി. 183 
നകാ�ി രൂപ വിേിനയാഗിച്ചാണ് സംസ്ാേം 
ഈ ന്റനക്ാഡിേ് അർഹമായത് . 
കൂ�ാന്ത 88 കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ്സുകളിലും 
6സ്ദ്ധ സംഘ�േകളിലും ഉൾന്പ്ട്ട 
23292 വേിതകൾക്് കമനക്രാ ന്ക്രഡിറ്് 
വായ്പയായി 66.74 നകാ�ി രൂപ വിതരണം 
ന്ചയ്തു. 

സംസ്ാേന്ത് പട്ടിക വർഗവിഭാഗത്ിൽ ന്പടു് 
വിദ്യാർഥികൾക്ായി വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ 
25%  മൂതൽ 100% വന്ര വർധേ വരുത്ിയ 
സർക്ാർ ഒരു വർഷത്ിനുള്ളിൽ ആറു ലക്നത്ാളം 
പട്ടികജാതി വിദ്യാർഥികൾക്് വിദ്യാഭ്യാസ 
ആനുകൂല്യങ്ങൾ േൽകി. കൂ�ാന്ത പട്ടികവർഗ 
വിദ്യാർഥികൾക്കുനവണ്ിയുള്ള നഗാത്രസാരഥി പദ്ധതി 
േ�പ്ിലാക്കു്തിനും മുൻവർഷന്ത് കു�ിശിക 
വിതരണം ന്ചയ്യു്തിോയി 6.67 നകാ�ി രൂപ 
അനുവദിച്ചു 353 സ് കൂളുകളിൽ പഠിക്കു് 12831 
പട്ടികവർഗ വിദ്യാർഥികൾക്് യാത്രാസൗകര്യം 
േൽകി 
മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾ
1,537 ന്പ്ാ�ഷണൽ വിദ്യാർഥികൾക്് 
ലാപ് ന�ാപ്്.ഐ.റ്ി.ഐ കളുന്� േവീകരണം, പുതിയ 
നകാഴ് സുകൾ ആരംഭിക്ൽ. 1,40,000 ഓളം OEC, 
OBC വിദ്യാർഥികളുന്� വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യത്ിന്ല 
കു�ിശിക പൂർണമായി ന്കാടുത്തു തീർത്തു.വിവിധ 
ന്താഴിൽദാേ-പരിശീലേ പരിപാ�ികളിലൂന്� 

3,944 നപർക്് ന്താഴിൽ ലഭ്യമാക്ി.ഐ.റ്ി.ഐ. 
വിദ്യാർഥികൾക്് പ്ഭാത ഭക്ണവം ഉച്ചഭക്ണവം 
േൽകു്തിനുള്ള പദ്ധതി േ�പ്ാക്ി. എല്ലാ 
നമാഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ് കൂളുകളിലും സ്ാർട്ട് 
ക്ലാസ് റൂമൂകൾ. 532 അോഥ കുട്ടികൾക്് 1.03 
നകാ�ി രൂപ കകത്ാങ്ങ് പദ്ധതിയായി സഹായം 
േൽകി. 2,37,151 കുട്ടികൾക്് ഒ.ബി.സി പ്ീന്മ്രിക് 
സ് നകാളർഷിപ്പും, 1,47,530 കുട്ടികൾക്് ഒ.ബി.സി 
നപാസ്റ്് ന്മ്രിക് സ് നകാളർഷിപ്പും, 1,95,973 ഒ.ഇ.സി 
പ്ീന്മ്രിക് സ് നകാളർഷിപ്പും, 1,88,376 കുട്ടികൾക്് 
ഒ.ഇ.സി നപാസ്റ്് ന്മ്രിക് സ് നകാളർഷിപ്പും വിതരണം 
ന്ചയ്തു. ഒ.ഇ.സി വിദ്യാഭ്യാസ കു�ിശികയിനലക്് 70 
നകാ�ി രൂപയുന്� അധികസഹായം അനുവദിച്ചു. 
വിനദശ പഠേത്ിനുള്ള സ് നകാളർഷിപ്്പദ്ധതി 
പ്കാരം 17 വിദ്യാർഥികൾക്് 89 ലക്ം രൂപ 
അനുവദിച്ചു.4,045 നപർക്് ന്മഡിക്ൽ എൻ്രൻസ്, 
ബാങ്ിംഗ് നകാച്ചിംഗ്, സിവിൽ സർവീസ് 
നകാച്ചിംഗ്, പിഎസ് സി നകാച്ചിംഗിോയി 4,045 
ഗുണനഭാക്താക്ൾക്് 5.5 നകാ�ി രൂപ അനുവദിച്ച് 
േൽകി.  

വിദ്കൊഭ്കൊസ ആനുകൂൈ്ങ്ളിൽ 100% വകര വർധന
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നപർക്് മിശ്രവിവാഹധേസഹായം, പ്ീന്മ്രിക്, 
നപാസ്റ്് ന്മ്രിക് നഹാ്റേലുകളുന്� േവീകരണം.
അതീവ ദുർബലരായ പട്ടികജാതിക്ാരുന്� പ്നത്യക 
പദ്ധതികൾക്ായി 17 നകാ�ി രൂപയുന്� പദ്ധതികൾ.
പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വികസേ നകാർപ്നറഷൻ 
മുനഖേ 4,209 നപർക്് വിവിധ ധേസഹായങ്ങൾ 
േൽകി.ജേേി ജന്മ രക് പദ്ധതിയിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി 
ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടു് അമ്മാർക്കും 
നപാഷകാഹാരത്ിോയി 10 നകാ�ി രൂപ 11,850 
നപർക്് തു�ർ പദ്ധതിയായി ഈ വർഷം ന്ചലവഴിച്ചു.
 മൺസൂൺ കാലത്് പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്് 
പട്ടിണി ഉണ്ാകാന്ത ഭക്്യസഹായ പദ്ധതി 
േ�പ്ിലാക്കു്തിോയി 25 നകാ�ി രൂപ അനുവദിച്ചു. 
83,103 പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്് ഭക്്യധാേ്യ 
വിതരണം േ�ത്ി
15,38,25 കുടുംബങ്ങൾക്് ഓണക്ിറ്റും, 14,800 
നപർക്് ഓണനക്ാ�ിയും വിതരണം ന്ചയ്തു. 
2,159 പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുന്� ഒരു ലക്ം രൂപ 
വന്രയുള്ള ക�ം എഴുതിത്ള്ളി.സുപ്ീംനകാ�തി 
വിധി പ്കാരം ലഭിച്ച ഭൂമി 4,000 പട്ടികവർഗ 
വിഭാഗക്ാർക്് ഒരു ഏക്ർ ന്വച്ച് േൽകുവാോയി 
റവേയൂ, വേം, പട്ടികവർഗ വികസേവകുപ്പുകൾ 
സംയുക്ത േ�പ�ി സ്വീകരിച്ചു. 
പട്ടികവർഗ്ഗ ന്സറ്ിൽന്മന്റുകളിൽ സമ്പൂർണ 
കവദയുതീകരണത്ിോയി 14.70 നകാ�ി രൂപ 
അനുവദിച്ചു.
പാലക്ാ�് നകാട്ട കമതാേത്്  പ്ദർശേ 
വിപണേ നമള േ�ത്ി . നമള ഒരു ലക്ത്ിൽപരം 
നപർ സദേർശിച്ചു , 80 ലക്നത്ാളം രൂപയുന്� 
ഉത്പ്ങ്ങളുന്� വിപണേം സാധ്യമായി
 മൺപാത്ര േിർമാണ ന്താഴിലാളികൾക്് 25,000 
രൂപ വീതം 1.7 നകാ�ി ന്ചലവഴിച്ചു. പരമ്പരാഗത 

കരകൗശല പണിക്ാർക്കുള്ള കേപുണ്യ വികസേ 
പരിശീലേത്ിനും ടൂൾകിറ്ിനുമുള്ള ധേസഹായ 
പദ്ധതി പ്കാരം 25,000 രൂപ വീതം 2,500 
ഗുണനഭാക്താക്ൾക്് 2.5 നകാ�ി അനുവദിച്ചു. 
ശ്രീോരായണ ഗുരുവിന്റെ േമുക്് ജാതിയില്ലാ 
വിളംബരത്ിന്റെ 100-ാം വാർഷികത്ിന്റെ 
ഭാഗമായി ആറായിരനത്ാളം പ്ചരണനയാഗങ്ങൾ 
േ�ത്ി.കലാകാരൻമാർക്കുള്ള ന്പൻഷൻ 
ഇരട്ടിയാക്ി. 
മലയാളഭാഷ സ് കൂളുകളിൽ േിർബന്ധമാക്ി േിയമം 
ന്കാണ്ടുവന്. 
എല്ലാ പ്വാസി മലയാളികൾക്ി�യിലും 
മലയാളഭാഷാ പഠേം നപ്ാത്ാഹിപ്ിക്കുവാനും 
നകരള സംസ് കാര വ്യാപേത്ിനുമായി മലയാളം 
മിഷന്റെ നേതൃത്വത്ിൽ സമഗ്ര പദ്ധതി.അമ്ന്നൂർ 
ോ�ക പുരസ് കാരം ഏർന്പ്ടുത്ി.ഒ വി വിജയൻ 
സ്ാരകം പുേരുദ്ധാരണത്ിേ് പദ്ധതി
അഭിഭാഷക നക്മേിധി തുക അഞ്ചു ലക്ം 
രൂപയായിരു്ത് 10 ലക്ം രൂപയാക്ി.
അഭിഭാഷകർക്കുള്ള ചികിത്ാ സഹായം 5000 
രൂപയിൽ േി്് ഒരു ലക്മാക്ി. ജൂേിയർ 
അഭിഭാഷകർക്് ആദ്യ മൂ്് വർഷം ക്റേന്പ്റെ് 
അനുവദിക്കു്തിേ് േിയമനഭദഗതി േ�ത്ി. 5,000 
രൂപ വന്ര ോമമാത്രമായ ന്പൻഷൻ വാങ്ങു് 
അഭിഭാഷകർക്് നക്മേിധി ആനുകൂല്യം വർധിപ്ിച്ചു. 
ഗുമസ്ന്മാരുന്�  ഉത്വബത് വർധിപ്ിച്ചു.
പാർലന്മറെറി പ്ക്രിയന്യകുറിച്ചും ജോധിപത്യത്ിൽ 
മനതതര മൂല്യങ്ങളുന്� പ്ാധാേ്യം എ് 
വിഷയത്ിലും സ് കൂളുകളിലും നകാനളജുകളിലും 
ന്സമിോറുകൾ സംഘ�ിപ്ിച്ചു. ജേപ്തിേിധികൾക്കും 
ഉനദ്യാഗസ്ർക്കുമായി പരിശീലേ പരിപാ�ികളും 
േ�ത്ി.  

അധികം 
മു � ക്കു മു ത ൽ 

ഇല്ലാത്തിന്റെ നപരിൽ 
ന്താഴിന്ലാന്ക് തീന്ര 

കുറഞ്ിരു്പ്ഴാണ് ഇ�തുപക്ം 
അധികാരത്ിൽ വ്ത് .ഇന്പ്ാ 

ഇ�േിലക്ാരില്ലാന്ത കുട്ടയും തഴ പായയും 
ഒന്ക് വിൽക്ാൻ പറ്റുന്ണ്് .പട്ടിക 
ജാതിക്ാർക്കും ഒരുപാ�് അനുകൂല്യങ്ങൾ 
കിട്ടുന്ണ്് .നേരന്ത് വീടുവയ്കാൻ നലാണ് കിട്ടീട്ടും 
വീടുപണി തീർക്ാൻ പലർക്കും പറ്ിട്ടില്ല .ഇന്പ്ാ 
അവർന്ക്ാന്ക് വീ�് പണി പൂർത്ിയാക്ാൻ 

സർക്ാര് പണം ന്കാടുത്തു.
കൃഷ്ണൻകുട്ടി 

പേമ്പായ ന്േയ്ത്് ന്താഴിലാളി

   ചുവടുകൾ 
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ഒ്ാം വർഷം
േവനകരളത്ിന്റെ

മുന്ാട്ട് 
•	 എല്ലാ ജില്ലകളിലും 40 നകാ�ി 

ന്ചലവിൽ സാംസ് കാരിക 
സമുച്ചയങ്ങൾ. സംസ്ാേത്് 
നൂറ് തിനയറ്ർ സമുച്ചയങ്ങൾ. 
ചലച്ചിനത്രാത്വത്ിേ് 
സ്ിരം നവദി.ചിത്രാഞ്ജലി 
സ്റ്റുഡിനയാ അതൊരാഷ്്ര 
േിലവാരമുള്ള �ിലിം സിറ്ിയാക്കും. 
ചലച്ചിത്ര അക്ാദമിയുന്� 
നേതൃത്വത്ിൽ ഇതെ്യൻ ്രിോന്ല 
ോ�കത്ിോയി ഒരു സ്ിരം 
നവദി. 

•	 ആയിരം യുവ കലാകാരന്മാർക്് 
ന്�നലാഷിപ്് പദ്ധതി. 
സർക്ാരിന്റെ സാംസ് കാരിക 
പ്വർത്േങ്ങളുന്�യും 
അതിോയുള്ള 
സാമ്പത്ിക സഹായം 
േിർവഹിക്കു്തിനുമായി നകരള 
കൾച്ചറൽ കൗൺസിൽ എ് 
പുതിയ സംവിധാേം രൂപീകരിക്കും. 

•	 കി�്ബി മുനഖേ 155 നകാ�ി 
രൂപയുന്� പദ്ധതികൾ .മൂ്് 
എം.ആർ.എസ്സുകൾ, ഒരു 
സ് നപാർ�് സ് എം.ആർ.എസ്സ്.
പ്ധാേ േഗരങ്ങളിൽ വർക്ിംഗ് 
വിമൻസ് നഹാ്റേലുകൾ.
പട്ടികജാതി ന്പൺകുട്ടികളുന്� 
സമഗ്ര വികസേത്ിനുതകു് 
വാത്ല്യേിധി. ഇൻഷുറൻസ്-
േിനക്പ പദ്ധതി

•	 വിദ്യാർഥികൾക്് കൂടുതൽ 
സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കു്തിേ് 
‘പഠേമുറികൾ’.

•	 അഭ്യസ് വിദ്യരായ 
പട്ടികജാതിക്ാർക്് 
ന്താഴിലും വരുമാേവം 
ഉറപ്പുവരുത്തു്തിനുള്ള വിവിധ 
പദ്ധതികൾ.

•	 പി.ഇ.റ്ി.സി. ഇല്ലാത് 10 
ജില്ലകളിൽ പുതുതായി പി.ഇ.�ി.
സികൾ ആരംഭിക്കും.ഇ�മലക്കു�ി 
സമഗ്രവികസേത്ിേ് 
േവീകരിച്ച പ്നത്യക പാനക്ജ് 
േ�പ്ിലാക്കും.നഗാത്രബന്ധു 

പദ്ധതിയിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി 
�ി�ിസി/ബിഎഡ് പാസായ 
241 പട്ടികവർഗ യുവതീ- 
യുവാക്ന്ള ന്മറെർ �ീച്ചർ 
തസ്ികയിൽ വിവിധ സ് കൂളുകളിൽ 
േിയമിക്കു്തിനുള്ള േ�പ�ി.

•	  കി�്ബി മുനഖേ 100 നകാ�ി 
രൂപ ന്ചലവഴിച്ച് രണ്് 
എംആർഎസുകളും ഒൻപത് 
പ്ീന്മ്രിക്/നപാസ്റ്് ന്മ്രിക് 
നഹാ്റേലുകളും േിർമിക്കും.
പട്ടികവർഗ ന്പൺകുട്ടികളുന്� 
സമഗ്ര വികസേത്ിനുതകു് 
നഗാത്രവാത്ല്യേിധി 
ഇൻഷുറൻസ് - േിനക്പ പദ്ധതി 
ആരംഭിക്കും

•	 പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർഥികൾക്് 
കൂടുതൽ പഠേസൗകര്യം 
ഊരുകളിൽ ലഭ്യമാക്കു്തിേ് 
സാമൂഹ്യപഠേ മുറി. പട്ടികവർഗ 
സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 
േവീകരിക്കു്തിനും 
മൂല്യവർധേവ് േ�ത്തു്തും 
സംബന്ധിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ 
ആരംഭിക്കും.

•	  അഭ്യസ്വിദ്യരായ 
എല്ലാ നഗാത്രവർഗ 
യുവതീ-യുവാക്ൾക്കും 
സ്വയംന്താഴിലും സംരഭകത്വവം 
ഉറപ്ാക്കു്തിോയി ക്രബൽ 
്റോർട്ട് അപ്പുകൾ ആരംഭിക്കും.

•	 പ്ശസ്രായ നദശീയ, 
അതെർനദശീയ 
എഴുത്തുകാന്രന്ക്ാണ്് ‘Contem-
porary issues of democracy 
in leading nations’ എ് ഒരു 
പുതിയ പുസ്കവം നകരളത്ിന്ല 
മുൻ മുഖ്യമ�ിമാരുന്�യും നകരള 
േിയമസഭാ സ്ീക്ർമാരുന്�യും 
ജീവചരിത്രത്ിന്റെ രണ്് 
വാല്യങ്ങളും പ്സിദ്ധീകരിക്കും. 

•	 പാർലന്മറെറി ഇൻ�ർനമഷൻ 
ആറെ് റിസർച്ച് ന്സറെറും 
ആരംഭിക്കും.

71



72

•	 കല�ിലൂന്� എല്ലാവർക്കും  
വീന്�ാരുങ്ങുന്.

•	 ോ�് സമ്പൂർണ  
ശുചിത്വത്ിനലക്്.

•	 ന്വളിയി� വിസർജേ  മുക്ത 
സംസ്ാേന്മ് പദവി 
കകടയത്ും	ദൂരത്ത്.

•	 വികസേത്ിന്റെ പച്ചപ്ായി 
ഹരിതനകരളം.

•	 അ�ിസ്ാേ 
സൗകര്യവികസേത്ിേ് പുതിയ 
കുതിപ്്.

•	 ഗ്രാമസഭകൾക്് പുതുജീവൻ.

72



73

അവഗണേയുന്� ോളുകൾക്്  അറുതി 
വരുത്ി  ശബ്ദമില്ലാത്വരുന്� ശബ്ദം ഉയരാനും  
ഇ�മില്ലാത്വർക്്  ഇ�മുണ്ാക്ാനുമാണ് 
സർക്ാരിന്റെ ശ്രമം.എല്ലാവർക്കും 
തലചായ്കാന്ോരി�ം എ് സ്വപ്നം കല�ിലൂന്� 
ഈ സർക്ാർ യാഥാർഥ്യമാക്കുകയാണ്.
ഗ്രാമസഭകൾക്് പുതു ജീവൻ പകർ്്  
ജേകീയാസൂത്രണം പുതിയ  ഘട്ടത്ിനലക്് 
ക�ന് കഴിഞ്ഞു .ഇനപ്ാൾ ഗ്രാമപ്ഞ്ായത്തുകൾ 
ോട്ടിന്ല മിേി സർക്ാരുകൾ കൂ�ിയാണ് 
.തനദശ സ്വയം ഭരണ സ്ാപേങ്ങന്ള 
എല്ലാ അർഥത്ിലും ജേകീയമാക്ാൻ 
കഴിഞ്ഞുന്വ്താണ് ഈ രംഗന്ത് 
നേട്ടം .ഒപ്ം നകരളത്ിന്ല സ്ത്രീകളുന്� 
ഉ്മേത്ിന്റെ അ�യാളമായി കുടുബശ്രീയുന്� 
പ്വർത്േങ്ങന്ള മാറ്ാനും കഴിഞ്ഞു 
.1998 ൽ തു�ക്ം കുറിക്ന്പ്ട്ട കുടുംബശ്രീ, 
പ്തീക്ിച്ചിരു്തിനേക്ാൾ നവഗത്ിൽ 
നകരളത്ിന്ല സ്ത്രീകളുന്� വിശ്വാസമാർജിച്ചു 
സ്ത്രീശാക്തീകരണന്മ് ലക്്യന്ത് 
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്ിനുനവണ്ിയുള്ള 
മുൻകക പ്വർത്േവമായി കൂട്ടിയിണക്ാൻ 
കഴിഞ്താണ് കുടുംബശ്രീയുന്� വിജയം.

നഡാ. ന്ക. �ി. ജലീൽ 
തനദശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്് മ�ി

ന്�രളം ജന�രീയകൊസൂ്ണത്തികറെ 
സുവർണ �കൊൈത്തിന്ൈ്ച്

പതിമൂ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതിയിന്ല 
ജേകീയാസൂത്രണ പ്വർത്േങ്ങൾക്് 
തു�ക്മായി .ഇനതാന്� േവനകരളത്ിനു 

ജേകീയാസൂത്രണം എ് ലക്്യനത്ാന്� ആരംഭിച്ച 
ആസൂത്രണ പ്വർത്േങ്ങൾ തനദശ സ്വയം ഭരണ 
സ്ാപേങ്ങൾക്് പുതുജീവൻ പകരുകയാണ്.
സാമ്പത്ിക വർഷത്ിന്റെ ആദ്യപാദത്ിൽ തന്് 
േിർവഹണ പ്വർത്േങ്ങൾ ആരംഭിക്ത്ക് 
തരത്ിൽ മാർഗ േിർനദശങ്ങളും സബ്സിഡി 
മാേദണ്ഡങ്ങളും ഇതിേകം പ്ഖ്യാപിച്ചു. മാത്രമല്ല 
360 തനദശ സ്വയംഭരണ സ്ാപേങ്ങളിൽ ഉറവി� 
മാലിേ്യ സംസ് കരണത്ിനുള്ള കർമപദ്ധതിക്കും 
അംഗീകാരം േൽകി .ഈ പദ്ധതിയിലൂന്� 6000 

കുടുംബങ്ങൾക്് ഗാർഹിക ബനയാഗ്യാസ് പ്ാന്റും 
,27,000 കുടുംബങ്ങൾക്് കനമ്പാ്റേിംഗ് ഉപാധികളും 
ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്്യം .
 83 ന്പ്ാന്ജക്ടുകളിലായി 4.27 ലക്ം ന്ഹക്�ർ 
പ്നദശത്് േീർത്�പരിപാലേ പ്വർത്േങ്ങളാണ് 
ഏന്റ്ടുത്ത്.ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 18.36 
ന്ഹക്�ർ പ്നദശത്തു അധികമായി ജലനസചേ 
സൗകര്യങ്ങൾ എത്ിക്ാനും 13,016 കർഷകർക്് 
അതിന്റെ പ്നയാജേം ലഭ്യമാക്ാനും സാധിച്ചു 
.കൂ�ാന്ത മഴന്ക്ായ്ത്ിനും ജലസഭരണത്ിനും 
ഉതകു് 439 പുതിയ േിർമാണപ്വർത്േങ്ങൾ 
പൂർത്ിയാക്ി.
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േഗരസഭകളിൽ  13,17 പുതിയ തസ്ികകൾ, 
കണ്ിജറെ് ജീവേക്ാർക്് പൂർണ ശമ്പള 
സ് ന്കയിൽ, ഭവേവായ്പാ പദ്ധതി
മദ്രസ അധ്യാപകർക്് ഭവേവായ്പാ പദ്ധതി, 
വഖ�് നബാർഡ്  േിയമേങ്ങൾ പി എസ് സി ക്്
4.27ലക്ം ന്ഹക്�ർ സ്ലത്് േീർത്� 
പരിപാലേ പ്വർത്േങ്ങൾ, മഹാത്മാഗാന്ധി 
നദശീയ ഗ്രാമീണ ന്താഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ 
മാർച് 31 വന്ര 683.73 ലക്ം ന്താഴിൽ 
ദിേങ്ങൾ, നലബർ ബഡ്ജറ്ിന്റെ 113 ശതമാേം 
നേട്ടം. അയ്യങ്ാളി േഗര ന്താഴിലുറപ്് പദ്ധതിയ്ക് 
15 നകാ�ി രൂപ, പി.എം.ജി. എസ് കവയിൽ 294 
കി.മീ. ഗ്രാമീണ നറാഡുകൾ
2,02,178 ഗാർഹിക  
ശൗചാലയങ്ങൾ,സംസ്ാേം സമ്പൂർണ 
ന്വളിയി� വിസർജേ വിമുക്തം 
7,000 കുടുംബങ്ങൾക്് ഗാർഹിക ബനയാഗ്യാസ് 
പ്ാറെ്, 75,000 കുടുംബങ്ങൾക്് കംനപാസ്റ്് 
സൗകര്യം.
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിനലക്് 10 ലക്ം കുടുംബങ്ങൾ 
കൂ�ി, 12,965 പുതിയ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, 
നകാഴിനക്ാ�്,എറണാകുളം ,കാസർനകാ�് , 

നകാട്ടയം എ്ീ ജില്ലകളിൽ ്രാൻസ്ന്ജൻഡർ 
വിഭാഗത്ിനും  
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ
പരാതി പരിഹാരത്ിേ് ന്വബ് അധിഷ്ിത 
സംവിധാേം - ന�ാർ ദ പീപ്ിൾ,പതിമൂ്ാം 
പദ്ധതിയിൽ സുസ്ിര വികസേത്ിേ് ഊ്ൽ
മദ്രസ അധ്യാപകർക്്  േയൂേപക് 
നക്മ വകുപ്ിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് , 
ഇൻ�ർനമഷൻ  നകരള മിഷൻ ജീവേക്ാർക്് 
ശമ്പളപരിഷ് ക്രണം,30 ന്മറ്ീരിയൽ റിക്വറി 
ന്സറെറുകൾ
എല്ലാ േഗരസഭകൾക്കും  ഒൻപതു മാസം 
ന്കാണ്് മാ്റേർ പ്ാൻ,ജൻ ആഹാർ ന്റയിൽനവ 
കുടുംബശ്രീ കാറെീൻ
ശബരിമല തീർഥാ�കർക്്  കുടുംബശ്രീ കന� 
യൂണിറ്റുകൾ,റ�ർ നബാർഡുമായി നചർ്്  
ഹരിതനസേ
141 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളിൽ കിണർ റീചാർജ്  
‘ജലസുഭിക് ‘എ് നപരിൽ ആരംഭിച്ചു .2.25 
ലക്ം കിണറുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്ിൽ റീചാർജ് 
ന്ചയ്യു്ത്  

   ചുവടുകൾ 

േ മ്മു ന് � 
സ്  കൂ ള ി ന് ല ാ ന് ക് 

വീ�ില്ലാത് ഒരുപാ�് കുട്ടികളുണ്് 
.അവർന്ക്ാന്ക് ഉ�ന്േ േല്ല 

സൗകര്യമുള്ള വീ�് ഗവൺന്മറെ് 
വച്ചുന്കാടുക്കുന്മ്് സാറമ്ാര് 
പറഞ്ഞു .അതുനകട്ടനപ്ാ ഞങ്ങൾക്് 
സനതൊഷമായി .എല്ലാർക്കും വീടും 
ആഹാരവം ഒന്ക് ന്കാടുക്ണം 
.എ്ാലനല്ല േമ്ന്� ോ�് േ്ാവൂ .

ഗൗ�ം 
സ് കൂൾ വിദ്യർത്ി, ക്കാല്ം 
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ഒ്ാം വർഷം
േവനകരളത്ിന്റെ

മുന്ാട്ട് 
•	 അഞ്് വർഷം  ന്കാണ്് അർഹരായ  

എല്ലാവർക്കും വീ�്
•	 81 പി.എം.ജി. എസ്. കവ. നറാഡുകൾ
•	 പുതിയ മുേിസിപ്ാലിറ്ികൾക്്   ഓ�ീസ് 

ന്കട്ടി�ം
•	 കജവമാലിേ്യ സംസ് കരണത്ിേ് 

ബനയാ ന്മത്നോൾ രീതി - ആദ്യപ്ാറെ്  
സുൽത്ാൻ ബനത്രി േഗരസഭയിൽ

•	 ആധുേികശ്മശാേങ്ങൾ - ആദ്യഘട്ടത്ിൽ 
10 ഇ�ങ്ങൾ

•	 ആധുേിക സൗകര്യങ്ങനളാടുകൂ�ിയ 
അറവശാലകൾ

•	 2017-18 സൂക്്മ സംരംഭ വർഷം  - 
എല്ലാ സി.ഡി.എസുകളിലും പുതിയ ഗ്രൂപ്് 
വ്യക്തിഗത സംരംഭങ്ങൾ.

•	 എല്ലാ ജില്ലകളിലും കുടുംബശ്രീ നഹാം നഷാപ്് 
വിപണേശംഖല
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നമ്മുകട കനല്ച് നമ്മുകട അനേം
ന്േൽവിസ്തൃതി 2.02 ലക്ം 

ന്ഹക്�റാക്ി ഉയർത്ി . 
ഒരുവർഷത്ിനുള്ളിൽ ന്േൽകൃഷി 

വികസേത്ിോയി 4331 ലക്ം രൂപ ന്ചലവഴിച്ചു. 
ന്േൽകൃഷിക്് പ്ാധാേ്യം േൽകി േമ്മുന്� ന്േല്ല് 
േമ്മുന്� അ്ം എ് മുദ്രാവാക്യനത്ാന്� ഒരു 
വർഷം ന്േൽവർഷമായി 100 കർമ്പരിപാ�ികൾ 
ഉൾന്പ്ടുത്ി ആചരിക്കുകയാണ്.  3000 ഏക്റിൽ 
കരന്േൽകൃഷി ഉൾന്പ്ന്� 15000 ഏക്ർ 

തരിശുേിലങ്ങൾ ന്േൽകൃഷിയിൽ  ന്കാണ്ടുവരാൻ 
കഴിഞ്ഞു. വിമാേത്ാവളത്ിന്റെ നപരിൽ 
ആറൻമുളയിൽ ഉനപക്ിച്ച 252 ഏക്ർ ന്േൽകൃഷി, 
ന്മത്രാൻ കായലിൽ ടൂറിസം വികസേത്ിന്റെ 
നപരിൽ ഒഴിവാക്ിയ 300 ഏക്ർ ന്േൽകൃഷി, രണ്് 
ദശാബ്ദങ്ങളായി തരിശുകി�് റാണി-ചിത്ിര 
കായലിൽ 500 ഏക്ർ ന്േൽകൃഷി എ്ിവ പ്ധാേ 
നേട്ടങ്ങളാണ്.  

76



77

ന്�രകൃഷ്ി വി�സനത്തിനകൊയി 
45 ന്�കൊടിയുകട പദ്ധതി�ൾ 

സമഗ്ര ോളിനകരകൃഷി വികസേം ക്ല്റേർ 
അ�ിസ്ാേത്ിൽ  േ�പ്ിലാക്ാൻ 500 ന്ഹക്�ർ 
 വിസ്തൃതിയുളള 30 നകരഗ്രാമങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു.
സംനയാജിത ന്തങ്ങ് കൃഷി പരിപാലേ മുറകളായ 
ത�ംതുറക്ൽ, കളേിയ�ണം, പുതയി�ൽ, 
ന്താണ്ടുക്ൽ, കുമ്ായ വസ്തുക്ൾ, മനേീഷ്യം 
സൾന�റ്്, കജവരാസവളങ്ങൾ, ജീവാണുവളം, 
സസ്യസംരക്നണാപാധികൾ, ഇ�വിള    കൃഷി, 
നരാഗബാധിതമായി ഉത്പാദേക്മത കുറഞ് 
ന്തങ്ങുകൾ ന്വട്ടിമാറ്ി പുതിയ ന്തങ്ങിൻ 
കതകൾ േടുക എ്ിവ 11978 ന്ഹക്�ർ 
സ്ലത്തു േ�പ്ിലാക്ി. 1241 ന്ഹക്�ർ ന്തങ്ങിൻ 
നതാപ്പുകളിൽ അധികമായി ജലനസചേ 
സൗകര്യം വർദ്ധിപ്ിക്കു്തിേ് 316 ലക്ം രൂപ 

ന്ചലവഴിച്ചു.2000 രൂപ സബ് സിഡി േിരക്ിൽ 3828 
ന്തങ്ങ് കയറ് യ�ങ്ങൾ വിതരണം ന്ചയ്തു.വിവിധ 
നകരഗ്രാമങ്ങളിലായി പുതുതായി 454 കജവവള 
േിർമ്ാണ യൂണിറ്റുകൾ സ്ാപിക്കു്തിോയി 
25 ലക്ം രൂപയുന്� സഹായം േൽകി. േല്ലയിേം 
ന്തങ്ങിൻകതകൾ പ്ാനദശികമായി ലഭ്യമാക്കുവാൻ 
14 ന്ചറുകി� ന്തങ്ങിൻകത ഉല്പാദേ േഴ് സറികൾ 
സ്ാപിച്ചു.മൂല്യവർദ്ധിത സംസ് കരണ യൂണിറ്റുകൾ 
സ്ാപിക്കു്തിനും നകര കൃഷിനമഖലയിന്ല 
കൂട്ടായ പ്വർത്േങ്ങൾക്കുമായി 281.5 ലക്ം 
രൂപയുന്� സഹായം േൽകി. പച്ചനത്ങ്ങ സംഭരണം 
ഊർജ്ജിതന്പ്ടുത്തും.

േിലവിലുള്ള 250 റീന്ട്ടയിൽ ഔട്ട് ന്ലറ്റുകൾക്് 
പുറന്മ നഹാർട്ടിനകാർപ് ഔട്ട് ലറ്റുകളുന്� എണ്ം 
അഞ്ഞൂറാക്ി വർധിപ്ിക്കും.സംസ്ാേന്ത് ഓനരാ 
േിനയാജകമണ്ഡലത്ിലും ഒരു നഹാർട്ടിനകാർപ് 
ഔട്ട് ന്ലറ്് എ് ലക്്യം പൂർത്ിയാക്കു്തിേ് 
ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഔട്ട് ന്ലറ്റുകൾ തു�ങ്ങു്ത് . 
ഒപ്ം പച്ചക്റി ജില്ലാ സംഭരണനക�ങ്ങൾ 
പ്വർത്േസജജമാക്കും.
കൃഷി വകുപ്് േ�ത്ിയ കവഗ 2016 ശില്പശാലയിൽ 
ഉരുത്ിരിഞ് ആശയങ്ങൾ അ�ിസ്ാേമാക്ി 
മൂല്യവർദ്ധേവം ഉത്പ് കവവിധ്യവത്ക്രണവം 
ലക്്യമാക്ിയുളള പ്വർത്േങ്ങളാണ് നകരന്�ഡ് 
േ�പ്ാക്ാനുനദേശിക്കു്ത്.ഇതനുസരിച്ച് ോളിനകര 
പാൽന്പ്ാ�ി, ന്ഡസിനക്റ്ഡ് ോളിനകരം, 
നകരജം നകശാമൃത് ന്ഹർബൽ ന്ഹയർ ഓയിൽ, 
ചമ്തെിന്പ്ാ�ി, ന്വർജിൻ നകാക്േട്ട് ഓയിൽ 
തു�ങ്ങിയവയുന്� വിപണേം ഉൾന്പ്ന്�യുളള 
പദ്ധതികൾ േ�പ്ാക്കും.

250 ന്െകൊട്ടി ന്�കൊർപ്പച്  
ഔട്ടച് കൈറ്റു�ൾ 

ഒരുവർഷ്ത്തിനുള്ളിൽ

ഹരിത നകരളം പദ്ധതിയുന്� ഭാഗമായി 
കാർഷിക അനുബന്ധ നമഖലകന്ള 
സംനയാജിപ്ിച്ച സുജലം സു�ലം എ് 
നപരിൽ കാർഷികനമഖലകളിന്ല പദ്ധതികൾ 
ആവിഷ് കരിച്ചിട്ടുണ്്. 
ആദ്യഘട്ടന്മ്േിലയിൽ അനേകം 
തരിശു േിലങ്ങളിൽ കൃഷിയിറക്കുവാൻ 
സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല കഴിഞ് പതിന്ോന് 
മാസം ന്കാണ്് കൃഷി വകുപ്ിന്റെ കീഴിന്ല 
ന്പാതുനമഖലാ സ്ാപേങ്ങൾ പലതും 
ലാഭത്ിലാക്കുവാനും ഈ സർക്ാരിനു 
കഴിഞ്ഞു. ന്റേറ്് �ാമിംഗ് നകാർപ്നറഷൻ 
�ാക്�റികളുന്� പ്വർത്േം രാജ്യാതെര 
േിലവാരത്ിനലക്് ഉയർത്തു്തിന്റെ 
ഭാഗമായി ഐ.എസ്.ഒ 14001 
സർട്ടി�ിനക്ഷൻ േ�പ്ിലാക്ി. 
മായമില്ലാത് ‘കുട്ടോ�ൻ കറസി’ ന്റെ 
വിപണേനകേ്ദ്രങ്ങൾ നകാട്ടയം, ഏരൂർ, 
ചിതറ, കുളത്തൂപ്പുഴ എ്ിവി�ങ്ങളിൽ 
പ്വർത്േം ആരംഭിച്ചു. സർക്ാർ 
േ�ത്ിയ ഇ�ന്പ�ലുകളുന്� �ലമായി 
നഹാർട്ടിനകാർപ്് മുനഖേ കർഷകർ 
ഉത്പാദിപ്ിക്കു് ഉത്പ്ങ്ങൾക്് കനമ്പാള 
വിലനയക്ാൾ ഉയർ് വില േൽകി 
സംഭരിച്ച് േ്യായവിലയ്ക് ന്പാതുജേങ്ങൾക്് 
േൽകു്തിനും സാധിച്ചു.വിഷരഹിതോ�ൻ 
പച്ചക്റികൾ ജേങ്ങളിന്ലത്ിക്കു്തിോവം 
സർക്ാരിന്റെ പ്ഥമ പരിഗണേ

വി എസ് സുേിൽകുമാർ 
കൃഷി മേ്ത്രി
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ഒ്ാം വർഷം
േവനകരളത്ിന്റെ

•	 സുഗന്ധവിളകളുന്� വികസേത്ിേ് 
ഇടുക്ി ജില്ലക്് പ്നത്യക പദ്ധതികൾ 
ഉത്പ്സംസ് കരണം ലക്്യമിട്ട് 
അനഗ്രാപാർക്കുകൾ ,കൃഷിയ്ക്കും 
സൂപ്ർബസാറുകൾ 

•	 നകരളത്ിന്ല മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പ്ങ്ങൾ 
ഒന്രാറ് ബ്ാൻഡ് ോമത്ിൽ വിപണേം 
ന്ചയ്യു്തിോയി നകരളാ അഗ്രി 
ബിസിേസ്സ് കമ്പേി തരിശ്ശുഭൂമി മാപ്ിംഗ് 
േ�ത്ി കൃഷിനയാഗ്യമാക്കു്തിനും കൃഷി 
ന്ചയ്യു്തിനും േ�പ�ി 

•	 പ്നത്യക ഇേങ്ങളായ ബസുമതി, 
ജീരകശാല, ഗന്ധകശാല ഇേങ്ങളുന്� 
സംസ് കരണത്ിേ് മിേികറസ് മില്ലുകൾ 

•	 നകരളത്ിന്ല കർഷകരുന്� ഉത്പ്ങ്ങൾ 
മറുോട്ടിലുളള മലയാളികൾക്കു കൂ�ി 
ലഭ്യമാകു് തരത്ിൽ ന്കാൽക്ത്, 
ന്ചക്, മുംകബ, ബാംഗ്ലൂർ എ്ീ 
സ്ലങ്ങളിൽ വിപണേശാലകൾ 
ആരംഭിക്കു്തിനുളള േ�പ�ി 

•	 കർഷക നക്മ നബാർഡ് പ്വർത്േം 
ആരംഭിക്കും. കൃഷി �ാമുകളുന്� 
േവീകരണത്ിേ് േ�പ�ി സ്വീകരിക്കും.

•	 കൃഷി വകുപ്ിൽ ജീവേക്ാരുന്� 
സ്ലംമാറ്ം ഓൺകലോയി കുറ്മറ് 
രീതിയിൽ േ�പ്ിലാക്കും. ന്വളിന്ച്ചണ്യുന്� 
ഗുണം നബാധ്യന്പ്ടുത്ാൻ 
നബാധവൽക്രണം

•	 വയോ�് ജില്ലയിന്ല മുളളൻന്കാല്ലി, 
പുൽപ്ളളി പഞ്ായത്തുകളിന്ല വരൾച്ചാ 
േിവാരണത്ിോയി 80 നകാ�ി രൂപയുന്� 
പദ്ധതി 

•	 സംസ്ാേത്തു�േീളം എല്ലാ കർഷകരക്കും 
നസായിൽ ന്ഹൽത്് കാർഡ് വിതരണം. 
നസായിൽ മയൂസിയം അതൊരാഷ്്ര 
േിലവാരത്ിനലയ്ക് ഉയർത്തും

•	  പുതുതായി 50 വാട്ടർന്ഷഡ് പദ്ധതികളുലൂന്� 
മണ്് ജല സംരക്ണ പ്വർത്േങ്ങൾ 
സംസ്ാേത്തു�േിളം േ�പ്ിലാക്കും . 
സംസ്ാേന്ത് മണ്ിന്േക്കുറിച്ചുളള 
ഡിജിറ്ൽ വിവരനശഖരണം തയ്യാറാക്കും

•	 സംസ്ാേം, േീർത്� വികസേ 
പരിപാലേ പരിശീലേ നക�ത്ിലൂന്� 
കർഷകർ, വിദ്യാർത്ികൾ, ഉനദ്യാഗസ്ർ, 

ജേപ്തിേിധികൾ എ്ിവർക്് 100 
പരിശീലേ പരിപാ�ികൾ േ�പ്ിലാക്കും 

•	 കമനക്രാന്ലവൽ ഇൻ�ർനമഷൻ സി്റേം 
ഓ�് നസായിൽച് ഓ�് നകരളയുന്� 
ആദ്യഘട്ടമായി തൃശ്ശൂർ, വയോ�് 
ജില്ലകളിന്ല കർഷകരുന്� ഭൂമിയുന്� സർനവ്വ 
േമ്പർ തലത്ിലുളള ഭൂവിഭവ വിവരങ്ങൾ 
ലഭ്യമാക്കു് േ�പ�ികൾ പൂർത്ീകരിക്കും

•	 ന്ക.എൽ.ഡി.സി ലാഭത്ിന്ലത്ിക്കും 
ന്റേറ്് �ാമിംഗ് നകാർപ്നറഷൻ റീ പ്ാറെ് 
ന്ചയ്ത കൃഷിയി�ങ്ങിൽ സൗനരാർജ്ജ നവലി 
േിർമ്ാണം പൂർത്ിയാക്കും

•	 ഓയിൽ പാം ഇതെ്യാ ലിമിറ്ഡ് കമ്പേിയുന്� 
ഉ�മസ്തയിൽ തരിശായി കി�ക്കു് 50 
ന്ഹക്�റിൽ കശുമാവ് കൃഷി ആരംഭിക്കും.  
കഹന്�ക് ഡയറി �ാം, കജവവള 
േിർമ്ാണം, ന്കാനക്ാ കൃഷി, കഹന്�ക് 
വച്ചക്റി കൃഷി, മത്്യകൃഷി എ്ിവ 
ആരംഭിക്കും.

•	 പ്ാനറെഷൻ നകാർപ്നറഷൻഡയറി�ാം, 
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി, മീൻ വളർത്ൽ, 
താറാവ്, കാ�, നതേീച്ച വളർത്ൽ, 
നപാത്തുകുട്ടി പരിപാലേം എ്ിവ തു�ങ്ങും

•	 ശുചിത്വ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി 
കുതിര ശക്തി കുറഞ് ്രാക്�ർ മാർക്റ്റു 
ന്ചയ്യും.  കൂടുതൽ സൗകര്യപ്ദമായ 
ന്കായ്ത്് ന്മതി യ�ങ്ങൾ 
വിപണിയിന്ലത്ിക്കും.

•	 50 കൃഷിഭവനുകളിൽ കൂ�ി കാർഷിക 
ക് ളിേിക്കുകൾ സ്ാപിക്കും. 
കുട്ടോ�് ന്േൽകൃഷി നമഖലയിൽ 
േല്ല  കൃഷി സമ്പ്ദായങ്ങൾ പാലിച്ച് 
േ�പ്ിലാക്കു്തിേ് പദ്ധതികൾ

•	 പുതിയ അനഗ്രാസർവീസ് ന്സറെറുകൾ 
സ്ാപിക്കും .കാർഷിക കർമ് 
നസേകളുന്� പ്വർത്േം ശക്തന്പ്ടുത്തും. 
ആദിവാസി നമഖലകളിന്ല ഔഷധ 
സസ്യങ്ങളുന്� വ്യാപേത്ിോയി പ്നത്യക 
പദ്ധതികൾ േ�പ്ിലാക്കും. കാർഷിക 
വിപണേ നമഖല ശക്തീകരിക്കും. 
കാർഷിക വിപണേ മൂല്യ വർദ്ധേവിനും 
സഹായത്ിനുമായി നകരള അനഗ്രാ 
ബിസിേസ്സ് കമ്പേി സ്ാപിക്കും. 
ഉപനയാഗിച്ച് നഹാംന്്റേഡ് പാം എ്ീ 
പദ്ധതികളും േ�പ്ിലാക്കും. 

മുന്ാട്ട് 
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•	 കർഷകന്പൻഷൻ 600 രൂപയിൽ 
േിന്ം 1000 രൂപയായി

•	 കജവകൃഷി പദ്ധതിയിലൂന്� 
safe to eat ഉത്പ്ങ്ങൾക്് 
മുൻതൂക്ം േൽകി 407 ക്ല്റേറുകൾ 
രൂപീകരിച്ചു. നകരള ഓർഗാേിക് 
എ് ബ്ാൻഡ് ോമത്ിൽ ഈ 
ക്ല്റേറുകൾ ഉത്പാദിപ്ിച്ച പച്ചക്റികൾ 
66 ഇനക്ാനഷാപ്പുകൾ വഴി 
വിപണിയിന്ലത്ിച്ചു. 

•	 സുഗന്ധവിള വികസേത്ിോയി 
10 നകാ�ി ന്ചലവിൽ സമഗ്ര പദ്ധതി 
േ�പ്ിലാക്ി.

•	 സംസ്ാേത്് അനഗ്രാ സർവ്വീസ് 
ന്സറെറുകളുന്� പ്വർത്േം കൂടുതൽ 
നബ്ാക്കുകളിനലക്് വ്യാപിപ്ിച്ചു.1275 
ലക്ം രൂപ ന്ചലവഴിച്ച് വയോ�് 
കാർഷിക പാനക്ജ് േ�പ്ിലാക്ി.

•	 ഗ്രാമീണ -േഗര -കാർഷിക 
മാർക്റ്റുകളിൽ ഇ�ന്പട്ട് കർഷകർക്്  
സഹായം േൽകി. 7781 ലക്ം 
രൂപ ന്ചലവഴിച്ച് അ�ിസ്ാേ 
സൗകര്യങ്ങൾ  വർദ്ധിപ്ിച്ചു.

•	 തിരുവേതെപുരത്് കേകക്കു്ിൽ 
അതെർനദശീയ ശില്പശാലയും 
പ്ദർശേവം േ�ത്ി

   ചുവടുകൾ 

കാർഷിക നമഖലക്് 
ഒരു ഉണർവ് വ്ത് ഈ 

സർക്ാരിന്റെ കാലത്ാണ് . 
ഓണത്ിോയാലും വിഷുവിോയാലും 

േമ്മുന്� ോട്ടില് ഉണ്ാക്കു് പച്ചക്റികളും 
കാർഷികവിളകളും ഒന്ക് ഉപനയാഗിക്ാൻ 

പറ്റുന് . ഞാൻ മരച്ചീേി മന്റ്ാരുസ്ലത്തുേിന്ം 
വാങ്ങി കച്ചവ�ം ന്ചയ്യു് ആളാണ് .പന്ക് 
ഇനപ്ാൾ നതാന്ന് ,സ്വതെമായി ഇന്താന്ക് 
ോട്ടുേേച്ചു ഉണ്ാക്ണന്മ്്.കാലാവസ് 
േല്ലതായാൽ േമ്മുന്� ോ�് േ്ാവാൻ 
കൃഷി മാത്രം മതി.ഇനപ്ാൾ നകരളത്ിൽ 

കൃഷിക്് േല്ല കാലമാണ് 
സുനര�ൻ  

കർഷകൻ
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തൈസ്കൊന നഗരത്തികറെ 
കുടികവള്ളപ്രതിസന്ി്ച് പരിെകൊരം

തിരുവേതെപുരം േഗരത്ിന്റെ 
ജലവിതരണ ആവശ്യം ഏന്റ 
പ്നത്യകതയുള്ളതാണ്. ജലാവശ്യങ്ങൾ 

േിർവഹിക്ന്പ്ടു്ത് . ഏതാണ്് പൂർണ്മായും 
ജലഅനതാറിറ്ിയുന്� വിതരണന്ത് 
ആശ്രയിച്ചാണ്. അരുവിക്രയിന്ല ്രീറ്് ന്മറെ് 
പ്ാറെിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച ജലമാണ് േഗരത്ിൽ 
പ്ധാേമായും വിതരണം ന്ചയ്യു്ത്. അതിനുള്ള 
മുഖ്യ നരോതസ്സാകന്ട്ട നപപ്ാറ ഡാമാണ്. നപപ്ാറ 
ഡാമിന്ല ജലേിരപ്് മാർച്ചുമാസത്ിൽത്ന്് 
ആശങ്ാജേകമാംവിധം താഴ്്  േിലയിന്ലത്ി. 
ഇതുമൂലം  നമയ് പകുതിനയാന്� േഗരത്ിന്ല 
ജലവിതരണം പൂർണ്മായി േിലയ്ക്കുന്മ് 
വിലയിരുത്ലാണുണ്ായത്. പമ്പിംഗ് ഇരുപത്ഞ്ചു 
ശതമാേനത്ാളം കുറച്ചും  വിതരണത്ിൽ 
േിയ�ണം ഏർന്പ്ടുത്ിയും  നമയ് ഇരുപത്ഞ്ചു 
വന്രന്യങ്ിലും പി�ിച്ചുേിൽക്ാോയിരുന് 

ആദ്യശ്രമം. എ്ാൽ േിയ�ണം മൂലമുണ്ായ 
ദുരിതങ്ങൾ പ്തീക്ിച്ചതിനലന്റയായിരുന്. 
ഈ സാഹചര്യത്ിലാണ് ന്േയ്യാർ ഡാമിന്ല 
ജലം  അരുവിക്രയിന്ലത്ിക്കു്തിനുള്ള 
ആശയന്ത്ക്കുറിച്ചു ചിതെിച്ചത്. ഏതാണ്ടു ോൽപ്തു 
നകാ�ി രൂപന്യങ്ിലും നവണ്ിവരു്തും തൽക്ാലം 
പൂർത്ീകരിക്ാോവാത്തുന്മ്ായിരുന് 
വിദഗ്രുന്� ആദ്യവിലയിരുത്ൽ. അതിനു 
പകരമായി ജലനസചേവകുപ്ിന്റെയും ്രാവൻകൂർ 
സിമറെ് സിന്റെയും രണ്ടു രൈഡ്ജറുകൾ എത്ിച്ച് 
പമ്പിംഗ് ആരംഭിച്ചു. രണ്് മുങ്ങിപ്മ്പുകൾ ആസ്ിയായി 
വാങ്ങുക കൂ�ി ന്ചയ്ത് പ്തീക്ിച്ചതിലും നേരന്ത് 
�ലപ്ാപ്ിയിന്ലത്ിക്ാൻ കഴിഞ്ഞു.പ്തിദിേം 
പതിന്ോന്കാൽ നകാ�ി ലിറ്ർ ജലം ന്േയ്യാറിൽ 
േിന്ം കരമേയാറിൽ എത്ിച്ചു.

ജീവോധാരവം ഏറ്വം അ�ിസ്ാേ 
ആവശ്യങ്ങളിന്ലാന്മായ ജലവിഭവന്ത് 
കാര്യക്മമായി കകകാര്യം ന്ചയ്യു്തിനുള്ള 
പല  സുപ്ധാേ േ�പ�ികൾക്കും കഴിഞ് 
ഒരു വർഷത്ിേി�യിൽ തു�ക്ം കുറിക്ാൻ 
കഴിഞ്ഞു . ന്കാ�ിയ വരൾച്ചയുണ്ാകുന്മ് 
മു്റിയിപ്പുകൾ തിരിച്ചറിഞ് മികച്ച 
പ്തിനരാധം തീർക്ാോണ് സർക്ാരിന്റെ 
ശ്രമം .ജലാശയങ്ങൾ വീന്ണ്ടുക്ാനും 
ശുദ്ധജലനരോതസുകന്ള സംരക്ിക്ാനുമായി 
ഹരിതനകരളം എ് പദ്ധതി തന്് ബഹുജേ 
പങ്ാളിത്നത്ാന്� നകരളം  േ�പ്ാക്കുകയാണ് 
.ഇക്ാര്യത്ിൽ േമുക്കുണ്ായ ഉണർവ്  
േമ്മുന്� േിലേില്പിന്റെയും ആവാസ 
വ്യവസ്യുന്�യും കൂ�ി സംരക്ണത്ിനുള്ള 
സമ്പാദ്യമാണ് .തലസ്ാേ വാസികന്ള 
പ്തിസന്ധിയിലാക്കുമായിരു് 
കു�ിന്വള്ളക്ാമം ന്വല്ലുവിളികന്ള അതിജീവിച്ചു 
പരിഹരിക്ാൻ സാധിച്ചതിലും വലിയ 
അഭിമാേമുണ്് .പ്തിദിേം പതിന്ോന്കാൽ 
നകാ�ി ലിറ്ർ ജലം ന്േയ്യാറിൽ േിന്ം 
എത്ിക്ാൻ കഴിഞ്ിരു്ിന്ല്ലങ്ിൽ 
ഇതിനോ�കംതന്് തലസ്ാേേഗരം വലിയ 
പ്തിസന്ധിയിൽ അകന്പ്ട്ടു നപാകുമായിരുന്.

മാതയു �ി നതാമസ് 
ജലവിഭവ  വകുപ്് മ�ി8080
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വരൾച്ച രൂക്മായ ഈ വർഷം ഈ 
രംഗത്് സ്വീകരിക്കു് ഏതു േ�പ�ിയും 
ദുരതെേിവാരണപരിപാ�ി കൂ�ിയാണ്. ഈ ഗൗരവം 
ഉൾന്ക്ാണ്്  എല്ലാ േിയമസഭാസാമാജികന്രയും 
ജല അനതാറിറ്ി ഉനദ്യാഗസ്ന്രയും പന്ങ്ടുപ്ിച്ച് 
ജില്ലാ�ിസ്ാേത്ിലുള്ള അവനലാകേനയാഗങ്ങൾ 
േ�ത്ി.വരൾച്ചയുന്� പ്നത്യക സാഹചര്യത്ിൽ 
ജലക്ാമന്ത് നേരിടു്തിോയി ഭൂജലവകുപ്ിലൂന്� 
പ�ണ്ടുനകാ�ി ോൽപ്തു ലക്ത്ി മുപ്ത്ിമൂവായിരം 
രൂപയുന്� പദ്ധതി േ�പ്ിലാക്ി. കു�ിന്വള്ള 
പദ്ധതി േിലവിലില്ലാത്നതാ ഭാഗികമായി 
മാത്രമുള്ളനതാ ആയ പഞ്ായത്തുകളിൽ 
ജലനരോതസ്സുകന്ള പുേരുജ്ജീവിപ്ിക്കു്തിനും 
ഭൂഗർഭജലം ലഭ്യമാക്കു്തിോയി കകപ്മ്പുകൾ 
ഉപനയാഗക്മമാക്കു്തിനുമുള്ള പദ്ധതികളാണ് 
ഇതിലൂന്� ആവിഷ് കരിച്ചത്. 5505 കകപ്മ്പുകളുന്� 
അറ്കുറ്പ്ണികളും 585 ന്ചറുകി� കു�ിന്വള്ള 
പദ്ധതികളുന്� േവീകരണവം ലക്്യമിട്ടിരു്തിൽ 

ഭൂരിഭാഗവം പൂർത്ീകരിച്ചു. ബാക്ിയുള്ളവയും 
പൂർത്ീകരക്കു്തിനുള്ള േ�പ�ികൾ 
പുനരാഗമിക്കുന്.പത്േംതിട്ട ജില്ലയിന്ല തിരുവല്ല 
താലൂക്ിൽന്പ്ട്ട ക�പ്യിൽ േിന്ം പമ്പാജലം 
നശഖരിച്ച് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അമ്പലപ്പുഴയ്കടുത്് 
കരുമാ�ിയിന്ല  ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ 
ശുദ്ധീകരിച്ച് ആലപ്പുഴ മുേിസിപ്ാലിറ്ിയിലും 
എട്ടു  പഞ്ായത്തുകളിലുമായി ോനലമുക്ാൽ 
ലക്നത്ാളം ജേങ്ങൾക്കു ശുദ്ധജലവിതരണം 
േ�ത്തു് ആലപ്പുഴ കു�ിന്വള്ളപദ്ധതി ഭാഗികമായി 
കമ്ീഷൻ ന്ചയ്തു.  മൂവാറ്റുപുഴ വാലി ജലനസചേ 
പദ്ധതിയുന്� ഡാമിന്റെയും കോലിന്റെയും പണികൾ 
പൂർത്ീകരിച്ചു. ഡിസ്്രിബയൂട്ടറികളുന്� പണി 
ന്താണ്ണൂറു ശതമാേവം തീർന്. കക്ാ�്, ഓണക്കൂർ 
ഡിസ്്രിബയൂട്ടറികളുന്�യും പണികൾ  മിക്വാറും 
പൂർത്ീകരിച്ചു. ജലവിതരണം ഉ�ൻ ആരംഭിക്കും.

േമ്മുന്� ോട്ടിന്ല 
നതാടും പുഴകളും ജലാശയങ്ങളും 

ഒന്ക്  സംരക്ിക്ാത്തു 
ന്കാണ്ാണ് ോട്ടിൽ കു�ിന്വള്ളക്ാമം 

ഉണ്ാകു്ത് .എ്ിട്ടു ന്വള്ളമില്ലാന്ത 
വരുനമ്പാൾ സർക്ാരിന്േ കുറ്ം പറയും 

.അക്ാര്യത്ിൽ ഇനപ്ാഴന്ത് സർക്ാരിനറെത് 
കറക്�് േിലപാ�ാ .ഒരു വശത്തു ജലാശയങ്ങൾ 
വീന്ണ്ടുക്കുക.ഉള്ളത് സംരക്ിക്കുക.
അരുവിക്യിൽ േി്് പറഞ്ഞു തീരും മുൻനപ 
തിരുവതെപുരന്ത് കു�ിന്വള്ളവം എത്ിച്ചു.
കിഡിലൻഭരണം. ലാൽസലാം  

മനോജ് 
ന്സയിൽസ് മാനേജർ 
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ഭരണം കാര്യക്മമാക്കുക എ് ലക്്യനത്ാന്� 
േ�പ്ിലാക്ിയ �യൽ അദാലത്ിലൂന്� 
വർഷങ്ങളായി ന്കട്ടിക്ി�് �യലുകളിൽ വന്ര 
തീർപ്പു കല്പിക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. 
ശബരിമലയിൽ കുപ്ിന്വള്ളം 
േിനരാധിച്ചതിന്േത്തു�ർ്് �ലപ്ദമായ ഇ�ന്പ�ൽ 
േ�ത്ി കുറ്മറ് കു�ിന്വള്ള വിതരണശംഖല 
സ്ാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. റിനവഴ് സ് ഓസ് നമാസിസ് 
പ്ാന്റുകളും കു�ിന്വള്ള കിനയാസ് കുകളും സ്ാപിച്ച് 
പ്തിദിേം ഏഴര ലക്ം ലിറ്ർ കു�ിന്വള്ളമാണ് 
സൗജേ്യമായി ലഭ്യമാക്ിയത്.
 ഭരണത്ിന്റെ ആദ്യ നൂറു 
ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽത്ന്് ജല അനതാറിറ്ിയിൽ 
533 ലക്ം രൂപയുന്� പദ്ധതികൾ പൂർത്ീകരിച്ചു.
പ്നത്യകേിനക്പപദ്ധതിയിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി 2387 
നകാ�ി രൂപയുന്� പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്ി.
പമ്പ- ആളിയാർ പദ്ധതി കരാർ പ്കാരം 
നകരളത്ിേ് അർഹമായ ജലം പാലക്ാ�് ജില്ലയിൽ 
ലഭിച്ചുതു�ങ്ങി
കിനയാസ് കുകൾ സ്ാപിച്ചും ശുദ്ധീകണ പ്ാറെിൽ 
ശുദ്ധീകരിച്ച ജലം കിനയാസ് കുകളിൽ എത്ിച്ചും 
വരൾച്ചന്യ നേരി�ാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങന്ളാരുക്ി. 
കൂ�ാന്ത ഒമ്പതു പഞ്ായത്തുകളിലായി ഇരുനൂറു വീതം 
ആന്ക ആയിരന്ത്ണ്ണൂറ് ജലസംഭരണികൾക്ായി 
10.968 നകാ�ി രൂപ അനുവദിച്ചു. 
കി�്ബിയിൽ േിന്ള്ള 1596.47 നകാ�ി രൂപ 
ഉപനയാഗിച്ച് മുന്നൂറ്മ്പത് നലാ ന്�ൻഷൻ പമ്പുകൾ 
മാറ്ി സ്ാപിക്കു്തിനുള്ള നൂന്റ്ഴുപത് പദ്ധതികളും 
പഴയ കപപ്പുകൾ മാറ്ി ോനൂന്റ്ൺപന്ത്ട്ട് 

കിട്ലാമീറ്റർ	ദൂരത്തിൽ	എ.സി.	ടരൊട്മാ	കപപ്പുകൾ	
സ്ാപിക്കു്തിനുള്ള നൂന്റ്ഴുപത്ിരണ്് പദ്ധതികളും 
േ�ത്തു്തിനുള്ള അനുമതി േൽകി.
വൻകി� പദ്ധതികളുന്� േ�ത്ിപ്ിോയി ചീ�് 
എൻജിേിയറുന്� (നപ്ാജക്�് സ് ) കീഴിൽ 
പ്നത്യക സംവിധാേം ഏർന്പ്ടുത്ി. ജലേഷ്വം 
വിതരണമു�ക്വമുണ്ാക്കു് പഴയ കപപ്പുകൾ 
മാറ്ി പുതിയവ സ്ാപിക്കു്തിോയി 
മാദേ്യവിരുദ്ധപാനക്ജിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി 526 നകാ�ി 
രൂപ അനുവദിച്ചു.
ജലനസചേ വിഭാഗത്ിനു കീഴിൽ ത�യണകൾ, 
റഗുനലറ്റുകൾ, പുലിമുട്ടുകൾ, പാർശ്വഭിത്ി/
ക�ൽഭിത്ി, ജലനസചേ ചാേലുകൾ എ്ിങ്ങന്േ 
േിരവധി േിർമ്ാണപ്വർത്േങ്ങൾ പൂർത്ീകരിച്ചു
ഉനദ്യാഗസ്സംവിധാേം അഴിമതിരഹിതവം 
കാര്യക്മവമാക്കു്തിോയി കൂടുതൽ സുതാര്യവം 
മാേദണ്ഡങ്ങളിലധിഷ്ിതവമായ സംവിധാേം 
ന്കാണ്ടുവരു്തിേ് േ�പ�ി 
ജല അനതാറിറ്ിയുന്� പ്വർത്േങ്ങളിൽ 
ന്പാതുജേങ്ങൾക്് പരാതികളും അഭിപ്ായങ്ങളും 
അറിയിക്കു്തിോയി ന�ാൾ ഫ്ീ േമ്പർ 
കാര്യക്മമാക്ി. 
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•	 പശ്ിമന്കാച്ചിയിൽ ജലം 
ലഭ്യമാക്കു്തിനുള്ള പണികൾ 
അവസാേഘട്ടത്ിൽ.

•	 എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 
പുറപ്ള്ളിക്ാവിൽ നൂറുനകാ�ി രൂപ 
ന്ചലവിൽ ജലനസചേവകുപ്് 
േിർമ്ിക്കു് റഗുനലറ്ർ കം 
ബ്ിഡ്ജിന്റെ േിർമ്ാണം ഉ�ൻ 
പൂർത്ിയാക്കും 

•	 കാസർനഗാഡ് ജില്ലയിൽ 
പാലയ് വളവിൽ കാര്യംനകാ�് 
പുഴയ്ക്കു കുറുന്ക (ഉപ്പുന്വള്ളം 
ത�യു്തിനുള്ള റഗുനലറ്ർ 
കം ബ്ിഡ്ജ് ) േിർമ്ാണം 
(അറുപത്ഞ്ചു നകാ�ി 
രൂപ), ഭൂഗർഭ ജലാധിഷ്ിത 
കു�ിന്വള്ളപദ്ധതികൾ (ഒരുനകാ�ി 
രൂപ) എ്ിവയും എഴുനൂറുനകാ�ി 
രൂപയുന്� ജലേിധി പദ്ധതികളും 
ഉ�ൻ പൂർത്ിയാക്കും

ഒ്ാം വർഷം
േവനകരളത്ിന്റെ

മുന്ാട്ട് 
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ഇതെ്യയിന്ല ആദ്യന്ത് സമ്പൂർണ ന്വളിയി�                                          
വിസർജ്യ വിമുക്ത സംസ്ാേം

ഇതെ്യയിന്ല ആദ്യന്ത് സമ്പൂർണ 
കവദയുതീകരണ സംസ്ാേം

ഇതെ്യാ ടുനഡ സർനവ പ്കാരം  
ക്രമസമാധാേത്ിൽ  രാജ്യന്ത്                            
ഏറ്വം മികച്ച സംസ്ാേം

ഇതെ്യയിൽ അഴിമതി ഏറ്വം കുറഞ് 
സംസ്ാേമായി  നകരളന്ത് ന്സറെർ ന�ാർ 
മീഡിയ ്റേഡീസിന്റെ സർനവ കന്ണ്ത്ി 

സമഗ്രവികസനത്ിനായി നാലുമിഷനുകൾ 
ഹരിതനകരളം, ആർദ്രം, കല�്, 
ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ണ യജ്ഞം  

നകാഴിനക്ാട്ടും തിരുവേതെപുരത്തും കലറ്് ന്മന്രാ, 
ന്കാച്ചിയിൽ വാട്ടർ ന്മന്രാ 

േവ
നകരളം

േവ
നകരളം

േവ
നകരളം

േവ
നകരളം

േവ
നകരളം

േവ
നകരളം

േവ
നകരളം

സഹകരണ സ്ാപേങ്ങന്ള നകാർത്ിണക്ി                           
മലയാളികളുന്� സ്വതെം നകരളാ  ബാങ്്
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