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മുഖക്കുറിപ്പ്
രഞ്ഞെടുപ്പുഘട്ടത്ിൽ നൽകിയ വാഗ്ാനങ്ങൾ എത്രതത്ാളം നടപ്ിലാ
ക്ി എന്ന കാര്ം ഒതരാ വർഷവം പരിത�ാധിച്പ് ജനങ്ങൾക്കു മുമ്ാഞ്ക 
അവതരിപ്ിക്കുഞ്െന്നപ് എൽഡിഎഫിഞ്റെ പ്രകടനപത്രികയിൽ ഉറപ്പുനൽ

കിയിരുന്നു. അതപ് നിറതവറ്റുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയാണപ് ഈ തപ്രാഗ്രസ്പ് റിതപ്ാർട്ടപ് 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതപ്. സർക്ാരിഞ്റെ ഒതരാ വാർഷികത്ിലം ഇത്രം തപ്രാഗ്ര
സ്പ് റിതപ്ാർട്ടപ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്പ്.

ഞ്തരഞ്ഞെടുപ്പു വാഗ്ാനങ്ങൾ എത്രതത്ാളം നടപ്ിലാക്ി എന്നതപ് അറിയാനു
ള്ള അവകാ�ം ജനങ്ങൾക്കുണ്പ്. ഈ ജനാധിപത്കാഴ്ചപ്ാടപ് ഉയർത്ിപ്ിടിച്ചു
ഞ്കാണ്ാണപ് തപ്രാഗ്രസ്പ് റിതപ്ാർട്ടപ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതപ്. ഇന്്യ്ക്കു പല 
രംഗത്ം ൊതൃക കാട്ടിയ തകരളം ഇതിലൂഞ്ട െഞ്്ാരു ചുവടുഞ്വയ്ാണപ് നടത്ിയ
തപ്. ജനങ്ങളിൽനിന്നപ് അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്ധീകരിച്ചു രൂപവതപ്ക്രിച് പ്രകടനപ
ത്രികതഞ്ന്ന പുതിയ കാൽഞ്വയ്ായിരുന്നു. അന്നഞ്ത് സാഹചര്ത്ിൽ രൂപ
ഞ്പ്ട്ടുവന്ന കാഴ്ചപ്ാടുകളായിരിക്കും ഇതിഞ്ന നയിച്തപ് എന്നു പ്രതത്കം 
പറതയണ്തില്ലതല്ലാ. വർഷങ്ങൾ ഞ്കാഴിയുന്നതിനിടയിൽ പല പുതിയ പ്ര�പ് ന
ങ്ങളം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്പ്. അതുഞ്കാണ്ടുതഞ്ന്ന ചിലതു വിപുലധീകരിച്ചും ആവ�്
ൊയ ൊ്ങ്ങൾ വരുത്ിയുൊണു നടപ്ിലാക്ിയിട്ടുള്ളതപ്.

സർക്ാരിഞ്ന സംബന്ിച്ിടതത്ാളം അപ്രതധീക്ിതൊയ നിരവധി പ്രതിസ
ന്ികൾ ഈ കാലയളവിൽ തനരിതടണ്ിവന്നിട്ടുണ്പ്. തകരളത്ിഞ്റെ കടതലാരതെ
ഖലഞ്യ തകർഞ്ത്റിഞെ ഓഖി ദുരന്വം നിപ് വവറസപ് ബാധയും കഴിഞെ 
വർഷങ്ങളിലാണപ് ഉണ്ായതപ്. എന്നാൽ മൂന്നാംവർഷത്ിലാണപ് തകരളഞ്ത്യാ
കൊനം ദുരിതത്ിലാഴ്തിയ ഈ നൂ്ാണ്ടു കണ് എ്വം വലിയ പ്രളയദുരന്ത്ിനു 
തകരളം സാക്്ംവഹിച്തപ്. ഈ കാലയളവിൽത്ഞ്ന്നയാണപ് സംസ്ാനത്ി
ഞ്റെ വിഭവസൊഹരണത്ിനു തിരിച്ടിയായ തനാട്ടുനിതരാധനവം വികലൊയ 
ജി.എസപ്.്ി. നടപ്ാക്ലം ഉണ്ായതപ്. ഈ പ്രതിസന്ികൾക്ിടയിലം ജന
ങ്ങൾക്കു നൽകിയ വാഗ്ാനങ്ങൾ നിറതവറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളാണപ് സം
സ്ാനസർക്ാർ നടത്ിയതപ്. ഈ തപ്രാഗ്രസ്പ് റിതപ്ാർട്ടപ് പരിത�ാധിച്ാൽ 
അക്ാര്ം വ്ക്തൊകം.

െതനിരതപക്വം അഴിെതിരഹിതവം വികസിതവൊയ തകരളം സൃഷ്ിക്കുന്നതി 
നുള്ള കർമ്മപദ്തിയാണപ് പ്രകടനപത്രികയിലൂഞ്ട മുതന്നാട്ടുവച്തപ്. അതു നടപ്ി
ലാക്കുന്നതിനപ് ആത്ാർത്ഥൊയ പരിശ്രെം സർക്ാരിഞ്റെ ഭാഗത്നിന്നപ് ഉണ്ാ
യിട്ടുണ്പ്. തകരളത്ിഞ്റെ നതവാത്ഥാനമൂല്ങ്ങഞ്ളയും െതനിരതപക്പാരമ്ര്ങ്ങ
ഞ്ളയും സംരക്ിച്ചു മുതന്നാട്ടുതപാകന്നതിനുള്ള ഇടഞ്പടൽ സർക്ാർ നടത്ി 
യിട്ടുണ്പ്. തലാകഞ്ത്മ്ാടുമുള്ള അറിവകൾ സ്ാം�ധീകരിച്പ് ഉതപ്പാദനവം 
ഉതപ്പാദനക്െതയും വർദ്ിപ്ിക്ാനാണപ് സർക്ാർ ശ്രെിക്കുന്നതപ്. അതിലൂഞ്ട 
ഉണ്ാകന്ന ഉതപ്പാദനഞ്ത് നധീതിയുക്തൊയി വിതരണം ഞ്ചയ്തുഞ്കാണ്പ് ജനജധീ
വിതം മുതന്നാട്ടുഞ്കാണ്ടുതപാകാനും സർക്ാർ ലക്്െിടുന്നു.

പ്രകടനപത്രികയിൽ നൽകിയ 600 വാഗ്ാനങ്ങൾ എത്രതത്ാളം നടപ്ിലാക്ി 
എന്നതാണപ് വിലയിരുത്ിയിട്ടുള്ളതപ്. അതുഞ്കാണ്ടുതഞ്ന്ന പ്രകടനപത്രികയിൽ 
പറഞെ കാര്ങ്ങൾ ൊത്രതെ ഇതിഞ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അതിതലഞ്റ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ സർക്ാർ നടത്ിയിട്ടുണ്പ്. അത്രം ചില കാര്ങ്ങൾ അനുബ
ന്ൊയി തരഖഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്.

ഞ്ത
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ഈ സർക്ാരിനപ് ഇനിയും രണ്ടു വർഷക്ാലമുണ്പ്. ജനങ്ങൾക്കു നൽകിയ വാ
ഗ്ാനങ്ങൾ ഈ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ നിറതവ്ി മുതന്നാട്ടുതപാകാനാവഞ്െന്നാണപ് 
സർക്ാരിഞ്റെ പ്രതധീക്. അതിനുള്ള കർമ്മപദ്തികളം സർക്ാർ തയ്ാറാക്ി
യിട്ടുണ്പ്. അതിനുള്ള തയ്ാഞ്റടുപ്പും ഏകതദ�ം പൂർത്ിയായിട്ടുമുണ്പ്.

തപ്രാഗ്രസ്പ് റിതപ്ാർട്ടപ് ഞ്പാതുജനങ്ങളാഞ്ക അറിതയണ് ഒന്നാണപ്. അതുഞ്കാണ്ടു
തഞ്ന്ന സർക്ാർ ഞ്വബപ് വസ്ിലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. തപ്രാഗ്രസ്പ് റിതപ്ാർട്ടപ് 
സംബന്ിച് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇ-ഞ്െയിൽ മുഖാന്രതൊ തപാൽ മുതഖനഞ്യതയാ 
അയച്ാൽ അവകൂടി പരിഗണിച്പ് കൂടുതൽ കാര്ക്െൊയി പൂർത്ധീകരിക്ാ 
നാവം. ഇക്ാര്ത്ിൽ എല്ലാ സഹകരണവം പ്രതധീക്ിക്കുന്നു. 

തനേഹപൂർവ്ം,

പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്െന്തി

24-05-2019
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പിണറായി വിജയൻ സർക്ാരിന്റെ

പ്രോഗ്രസ ്റിപ്്ാർട്്
കൃഷി

a. പച്ചക്കറിയിൽ സ്വയംപര്ാപ്ി കൈവരിക്ം. 
ഇതിനായി കജവപച്ചക്കറിയിൽ ഊന്ിയുള്ള ജന
ൈീയൈാമ്പയിൻ ആരംഭിക്ം.

കൃഷിവകപ്പും ഹരിതതകരള െിഷനും വജവപച്ക്റിക്കൃ
ഷി തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്ാനുളള ജനകധീയ ക്ാമ്യിൻ നട
ത്ിവരുന്നു. തരിശുഭൂെിയിൽ പച്ക്റിക്കൃഷി വ്ാപിപ്ി
ച്ചു. ഉത്വകാലങ്ങളിൽ വജവപച്ക്റി ലഭ്ൊക്ാൻ 
പ്രതത്കപദ്തി നടപ്ിലാക്ി. 'ഓണത്ിനപ് ഒരുമുറം 
പച്ക്റി', 'വിഷുക്ണി' എന്നധീ തപരുകളിൽ പച്ക്റി 
ച്ന്കൾ വിപുലൊയി സംഘടിപ്ിച്ചു. പച്ക്റി ഉതപ്പാ
ദനം 6.5 ലക്ം ഞ്െട്ികപ് ടണ്ിൽ നിന്നു 10.12 ലക്ം 
ഞ്െട്ികപ് ടണ്ായി വർദ്ിച്ചു. 2015-16-ൊയി താരതെ്ം 
ഞ്ചയ്യുതമ്ാൾ 22,500 ഏക്ർ സ്ലത്പ് കൃഷി വർദ്ിപ്ി
ക്ാനും 3.5 ലക്ം ടണ് പച്ക്റി അധികൊയി ഉതപ്പാ
ദിപ്ിക്ാനും കഴിഞ്ഞു.

സംസ്ാനഞ്ത് പ്രധാന പച്ക്റിയുതപ്പാദനതെഖല
യായ കാന്ല്ലൂർ, വട്ടവട പ്രതദ�ത്പ് പ്രതത്ക കാർഷിക
തെഖല രൂപവതപ്കരിച്ചു. ഉതപ്പാദനത്ിനനുസരിച്പ് ഇൻ
ഞ്സറെധീവം ഏർഞ്പ്ടുത്ി. വട്ടവടയിൽ തകരള ഗ്രാെധീണ് 

ബാകേപ് �ാഖ തുടങ്ങി. കർഷകർക്കു കറഞെ നിരക്ിൽ 
വായ് ലഭ്ൊക്ാൻ 'ഹരിതകാർഡപ് ' പുറത്ിറക്ി. 
2018-19-ൽ രണ്ടു തകാടി വിത്പാക്റ്റുകളം പച്ക്റി
വത്കളം വിതരണം ഞ്ചയ്തു.

b. 50,000 ഹെക്ടറിൽ കജവപച്ചക്കറിക്കൃഷി 
ആരംഭിക്ം. കൃഷിക്കാരുഹെ ഹരൊഡ്യൂസർ ൈമ്പനി
ൈൾ, ഹൊർട്ിൈൾച്ചർ ഹൈാർപ്പഹറഷൻ എന്ിവ 
വഴി പച്ചക്കറിക്കക് തറവില നല്ം.

വജവ കൃഷിയും ഉത്െ കൃഷിമുറകളം പാലിച്ചുഞ്കാണ്പ് 
50,000 ത്ിലധികം ഞ്ഹക്ടറിൽ പച്ക്റികളം വാഴയും 
കൃഷിഞ്ചയ്തുവരുന്നു. 460 ൽപ്രം ഇതക്ാതഷാപ്പുകൾ 
വജവകൃഷി തപ്രാത്ാഹനത്ിനായി ആരംഭിച്ചു. സം
സ്ാനത്പ് പൂർണ്ൊയും വജവരധീതിയിൽ ഉതപ്പാദിപ്ി
ക്കുന്ന പച്ക്റി ഉയർന്ന വിലയ്ക്കു സംഭരിച്പ് 'തകരള ഓർ
ഗാനികപ് ' ബ്ാൻഡിൽ വിതരണം ഞ്ചയ്തു. ഇതിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി നാലലക്ം ഞ്െട്ികപ് ടണ് പച്ക്റി അധിക
ൊയി ഉതപ്പാദിപ്ിച്ചു. സെഗ്ര പച്ക്റിക്കൃഷി വികസന 
പദ്തിയിൻകധീഴിൽ പച്ക്റിയുതപ്പാദന കമ്നികൾ 
സ്ാപിക്ാൻ ഫധീൽഡപ് സർതവ് പൂർത്ികരിച്പ് പ്രാഥ
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െിക ഞ്പ്രാതപ്ാസൽ തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

പച്ക്റികൾക്കു ന്ായവില ഉറപ്പുവരുത്ാൻ ഓണസമൃ
ദ്ി എന്ന പദ്തി കൃഷിവകപ്പ്, തഹാർട്ടിതകാർപ്പ്, 
വി.എഫപ്.പി.സി.ഞ്ക എന്നിവയുഞ്ട സംയുക്താഭിമുഖ്
ത്ിൽ കഴിഞെ 3 വർഷം ഓണക്ാലത് നടപ്ിലാ
ക്ി. കൂടാഞ്ത വിഷുക്ാലത്പ് വിഷുക്ണി എന്ന തപരിൽ 
പഴം-പച്ക്റി വിപണികൾ സംഘടിപ്ിച്ചു. നാടൻ പച്
ക്റികൾ 10 �തൊനവം വജവപച്ക്റികൾ 20 �ത
ൊനവം അധികവില കർഷകർക്പ് നല്ി ഇതുവഴി സംഭ
രിച്ചു. അതുതപാഞ്ല, ഗുണതഭാക്താക്ൾ നൽതകണ് 
വിപണിയിഞ്ല അധികവില നിയന്തിക്ാൻ ഞ്പാതുവി
പണയിൽനിന്നും 30 �തൊനം വഞ്ര വില കറച്പ് പച്
ക്റികൾ വിതരണം ഞ്ചയ്യുകയും ഞ്ചയ്തുവരുന്നു. 

c. പച്ചക്കറിയുതക്പാദനഹൈന്ദ്രങ്ങളിൽ സംഭരണ
ത്ിനക് ചില്ലർ സക് ഹ്ാഹറജുൈൾ ഏർഹപ്പടുത്ം. 

സെഗ്ര പച്ക്റിക്കൃഷി വികസന പദ്തിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടു
ത്ി പച്ക്റി സംഭരണത്ിനുളള, വവദയുതി ആവ�്
െില്ലാത്, �ധീതധീകരണയറകൾക്ായി യൂണിഞ്്ാന്നിനപ് 
15,000 രൂപ വഞ്ര എന്ന നിരക്ിൽ 1736 യൂണിറ്റുകൾക്പ് 
ധനസഹായം നല്ി നടപ്ിലാക്ി. വട്ടവടയിൽ �ധീതധീക
രിച് പച്ക്റി സ്റാളകൾ ആരംഭിച്ചു. പച്ക്റി സംഭരണ
ത്ിനായി �ധീതധീകരിച് വാനുകൾ വാങ്ങി. ഞ്സൻട്വല
സപ്ഡപ് തപയിംഗപ് സംവിധാനവം ഏർഞ്പ്ടുത്ി.

a. സംഹയാജിത ബഹുവിള പുരയിെക്കൃഷി വിൈസന
ത്ിനക് വീട്ടുവളപ്പക് അയൽക്കൂട്ങ്ങളുഹെ ക്ലസ്റ്റർ രൂപ
വതക്ക്കരിച്ചക് ഉതക്പാദഹനാപാധിൈളുഹെ വിതരണം, 
ഹചറുൈിെയന്ത്രവൽക്കരണം, സസ്സംരക്ഷണ 
രെവർത്നങ്ങൾ എന്ിവ ൈാര്ക്ഷമമാക്ം.

കാർഷികവിജ്ാനവ്ാപനം, �ക്തിഞ്പ്ടുത്ൽ എന്ന 
പദ്തിയിൽ, കർഷകർക്കു ലഭ്ൊയ ഭൂെിയുഞ്ട വിസ്തൃതി
ക്നുസരിച്പ് 2300 സംതയാജിത ൊതൃകാ കൃഷിതത്ാട്ട 
ങ്ങൾ സ്ാപിച്ചു. 5330 സസ്സംരക്ണ ഉപകരണ
ങ്ങൾ കർഷകർക്പ് വിതരണം ഞ്ചയ്തു. രണ്ടു തകാടി പച്
ക്റിവത്കളം 1.5 തകാടി വിത്പായ്ക്കറ്റുകളം 2018-19 
ൽ വിതരണം ഞ്ചയ്തു.

b. നഗരക്കൃഷിക് ഹരൊത്ാെനം നല്ം.

നഗരങ്ങളിൽ ഹരിതനഗരി പദ്തി നടപ്ിലാക്ി. 
ഞ്ടറസ്സു കൃഷിക്കു തപ്രാത്ാഹനവം പ്രചാരവം നല്ി. 
റസിഡൻഷ്ൽ അതസാസിതയഷനുകൾ തകന്ദധീകരിച്പ് 
74 ഹരിത ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. ൊലിന് സംസപ് ക
രണത്ിനായി 4859 ഗാർഹിക ൊലിന് സംസപ് കരണ 
യൂണിറ്റുകൾ സ്ാപിച്ചു. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 63 ലക്ം 
കടുംബങ്ങൾക്കു പച്ക്റിപായ്ക്കറ്റുകൾ വിതരണം ഞ്ചയ്തു 
1,20,918 തഗ്രാബാഗപ് യൂണിറ്റുകൾ (ഒരു യൂണി്പ് 25 
തഗ്രാബാഗപ് ) സബപ് സിഡി നിരക്ിൽ വിതരണം ഞ്ചയ്തു. 
മുൻവർഷങ്ങളിൽ നല്ിയ 1,12,271 തഗ്രാബാഗപ് യൂണിറ്റുക

ളിൽ നിന്നും വധീണ്ടും കൃഷി ഞ്ചയ്ാനായി വിത്പ്, 
വതകൾ, െ്പ് ഉതപ്പാദതനാപാധികൾ എന്നിവ 
വിതരണം ഞ്ചയ്തു. പച്ക്റിക്കൃഷിയ്ക്കുതകം വിധം െലിന
ജല പുനഃചംരൈെണം (10 ലക്ം രൂപ) - ഫപ് ളാ്പ് സമുച്യ
ങ്ങളിലം വധീടുകളിലം െലിനജലം ശുദ്ധീകരിച്പ് പച്ക്
റിക്കൃഷിയ്ക്കപ് ഉപതയാഗിക്ാൻ-തപ്രാജക്ടപ് നടപ്ിലാക്ി.

3  a. ഹനൽക്കൃഷിഭൂമിയുഹെ വിസ്തൃതി മൂന്നുലക്ഷം ഹെക്ട
റായി വർദ്ിപ്പിക്ം. ഉതക്പാദനം 10 ലക്ഷം െണ്ാ
ക്ം. റിയൽ എസക് ഹ്റ്റുൈാർ വാങ്ങി തരിശ്ിടുന് പാ
െഹേഖരങ്ങൾ ഏഹ്ടുത്ക് ൈർഷൈഗ്രൂപ്പുൈൾ വഴി 
കൃഷി ഹചയ്ാനുള്ള അധിൈാരം പഞ്ായത്ൈൾ
ക് നല്ം.

ഞ്നൽക്കൃഷിഭൂെിയുഞ്ട വിസ്തൃതി ഈ പഞ്ചവത്രപദ്തി
ക്ാലം പൂർത്ിയാകതമ്ാൾ മൂന്നുലക്ം ഞ്ഹക്ടറായി 
വർദ്ിക്കുന്ന തരത്ിൽ നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുകഴി
ഞ്ഞു. സെഗ്ര ഞ്നൽക്കൃഷിവികസനപദ്തി പ്രകാരം 
സുസ്ിര കൃഷിവികസനം, സവിത�ഷ ഞ്നല്ലിനങ്ങളഞ്ട 
വ്ാപനം, കരഞ്നൽക്കൃഷി, തുടർച്യായി മൂന്നുവർഷം 
ആനുകൂല്ം നല്കുന്ന തരിശുനിലക്കൃഷി, ഒരുപൂ കൃഷി 
ഇരുപൂവം ഇരുപൂ കൃഷി മൂപ്പൂവം ആക്ാനുളള ധനസഹാ
യം, പദ്തിയധിഷ്ിതൊയി നഗരപ്രതദ�ങ്ങളിൽ വി
ദ്ാഭ്ാസസ്ാപനങ്ങൾ ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുളള സ്ലങ്ങളിൽ 
കൃഷി, നൂതന കൃഷിസമ്പ്രദായങ്ങൾ നടപ്ാക്ാനുമുളള 
പദ്തി, ത്ാക്കുതലത്ിൽ നടപടികളഞ്ട സംതയാ 
ജനം, മൂല്വർദ്നയ്ക്കും െില്ലുകൾ സ്ാപിക്ാനുമുളള 
പദ്തി, ഗ്രൂപ്പ് ഫാെിങപ് തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്ൽ, ഞ്നൽക്കൃ
ഷി വികസന ഏജൻസികൾക്പ് ധനസഹായം എന്നി
ങ്ങഞ്ന വിവിധ പരിപാടികൾ നടപ്ാക്ിയതിലൂഞ്ട 
ഞ്നൽക്കൃഷിവിസ്തൃതി വർദ്ിപ്ിക്ാൻ സാധിച്ചു. തരിശു
നിലക്കൃഷിക്പ് അവാർഡം പ്രഖ്ാപിച്ിട്ടുണ്പ്. 
തിരി�ായി കിടന്നിരുന്ന ആറൻമുള, ഞ്െത്രാൻകായൽ 
ആവളപ്ാണ്ി, തഴവ കായൽ പുഞ്ച, കധീഴാൽ പാടത�ഖ
രം, റാണി- ചിത്ിര കായൽ എന്നധീ പ്രതദ�ങ്ങളിൽ കർ
ഷകഗ്രൂപ്പുകളഞ്ട സഹായതത്ാഞ്ട ഞ്നൽക്കൃഷി പ്രാവർ
ത്ികൊക്ാൻ സാധിച്ചു. രൂക്ൊയ വരൾച്യിൽ 
പതിനായിരക്ണക്ിനപ് ഞ്ഹക്ടർ കൃഷി ന�ിച്ിട്ടും 
2016-17 വർഷത്ിൽ 1,71,398 ഞ്ഹക്ടറിൽ ഞ്നൽക്കൃഷി 
ഞ്ചയ്ിരുന്നു. 2017-18 വർഷം 2,20,449 ഞ്ഹക്ടർ ഞ്നൽക്കൃ
ഷി ഞ്ചയ്തു. ഇതിൽ നിന്നപ് 6 ലക്ത്ിലധികം ഞ്െട്ികപ് 
ടണ് അരി ഉതപ്പാദിപ്ിച്ചു. ഈ നൂ്ാണ്ിഞ്ല ഏ്വം രൂ
ക്ൊയ ഞ്വളളഞ്പ്ാക്ത്ിൽ പതിനായിരക്ണക്ിനു 
ഞ്ഹക്ടർ കൃഷി ന�ിച്ിട്ടും പുനർജ്ജനി പ്രവർത്നങ്ങ 
ളിലൂഞ്ട �ക്തൊയി തിരിച്ചുവരികയും ആഞ്ക 2 ലക്ം 
ഞ്ഹക്ടർ ഞ്നൽക്കൃഷി ഞ്ചയ്യുകയും ഞ്ചയ്തു. ഇത്വണ 
ഉതപ്പാദനക്െതയിൽ ഗണ്ൊയ വർദ്ന ഉണ്ായി. 
തരിശ്ിടുന്ന പാടത�ഖരങ്ങൾ ഏഞ്്ടുത്പ് കർഷകഗ്രൂപ്പു
കൾ വഴി കൃഷിഞ്ചയ്ാനുളള അധികാരം പഞ്ചായത്
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കൾക്കു നല്ിയിട്ടുണ്പ്. കൂടുതൽ ഫലപ്രദൊക്ാൻ തണ്ധീർ
ത്ടസംരക്ണ നിയെത്ിൽ ആവ�്ൊയ തഭദഗതി 
വരുത്ിയിട്ടുണ്പ്. 16,000 ഞ്ഹക്ടർ തരിശുനിലം കതിര
ണിഞ്ഞു.

b. ഗ്രൂപ്പക് ഫാമിങക് ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം. ഹനൽക്കൃഷി
യിൽ മൾട്ിഹലവൽ പാർട്ിസിഹപ്പ്റി ഫാമിങക് 
സമ്പ്രദായം ഏർഹപ്പടുത്ം. കറസക് ബഹയാപാർ
ക്കക് സ്ാപിക്ം. 

ഗ്രൂപ്പ് ഫാെിങപ് തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്ാൻ പാടത�ഖരസെി
തികൾ മുഖാന്രം നടപ്ാക്കുന്ന സുസ്ിരകൃഷി 
വികസനം, സവിത�ഷഞ്നല്ലിനങ്ങളഞ്ട വ്ാപനം, കര
ഞ്നൽക്കൃഷി എന്നിവ നടപ്ാക്ി. പാടത�ഖരാടിസ്ാന
ത്ിലളള പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏതകാപിപ്ിക്ാൻ ഗ്രൂപ്പ് 
ഫാെിങപ് സെിതികൾക്കുളള ധനസഹായം, ഞ്നൽക്കൃഷി
വികസന ഏജൻസികൾക്കു ധനസഹായം എന്നധീ പദ്
തികളം നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. വറസപ് അതഗ്രാപാർക്പ് 
തുടങ്ങുന്നതിനുളള നടപടികൾ പൂർത്ിയായി വരുന്നു. 

ഞ്നൽക്കൃഷിയിൽ ഉത്െ കൃഷിമുറകൾ പാലിക്കുന്നതി
നായി കട്ടനാടപ് ജി.എ.പി പദ്തിയിൽ കട്ടനാട്ടിഞ്ല 
വരിഞ്നല്ലിഞ്റെ നിയന്തണം, കട്ടനാടപ് കരിെണ്ിഞ്റെ പരി
പാലനം, വജവ ഉപാധികളഞ്ട നിർമ്മാണം, കള നിയ
ന്തണം, ൊർക്്പ് ഇറെർഞ്വൻഷൻ, െ്പ് വജവകാർഷിക
മുറകൾ ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുളള പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ി 
വരുന്നു. സംതയാജിത വറസപ് പാർക്പ് സ്ാപിക്കുന്നതി 
നുള്ള നടപടികൾ ഇത്വണഞ്ത് ബജ്ിൽ പ്രഖ്ാപിച്ചു 
കഴിഞ്ഞു. അതിഞ്റെ നടപടിരൈെങ്ങൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

4  എല്ലാ ൈാർഷിഹൈാതക്പന്ങ്ങൾക്ം ആദായൈര
മായ വില ഉറപ്പാക്ം. ഉതക്പാദനഹച്ചലവിനനുസൃത
മായി ഹനല്ലിഹറെ സംഭരണവില ഉയർത്ം. ൈാർഷിൈ 
സെൈരണസംഘങ്ങളുമായി ബന്ധഹപ്പടുത്ി ഒരാഴ്ച
യ്ക്കൈം കൃഷിക്കാർക് പണം ലഭ്മാക്ം. 

എല്ലാ കാർഷിതകാൽപന്നങ്ങൾക്കും ആദായകരൊയ 
വില ഉറപ്ാക്ാനുളള നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.  പച്
ക്റിക്കൃഷിയിൽ സ്യംപര്ാപ്ി ലക്്െിട്ടപ് വജവകൃഷി 
ആസ്പദൊക്ിയുളള ജനകധീയ കാമ്യിൻ കൂടുതൽ തെഖ
ലകളിതലക്കു വ്ാപിപ്ിച്ചു. കൂടുതലായുളള ഉതപ്പന്നങ്ങൾ 
ഞ്െച്ഞ്പ്ട്ട വിലയ്ക്കപ് കർഷകരിൽ നിന്നും സംഭരിച്പ് ന്ാ
യവിലയ്ക്കപ് ഉപതഭാക്താക്ളിഞ്ലത്ിക്കുന്നതിനുളള വിപ
ണിയിടഞ്പടലകൾ സജധീവൊയി തുടർന്നു വരികയും 
കൂടുതൽ സ്ലങ്ങളിതലയ്ക്കപ് വ്ാപിപ്ിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. 
സംഭരിച് ഞ്നല്ലിഞ്റെ വില സിവിൽ സവലൈസപ് തകാർപ
തറഷൻ മുതഖന കർഷകർക്കു നല്കുന്നു. സിവിൽ 
സവലൈസപ് തകാർപ്തറഷൻ ഞ്നൽവില നല്ാൻ കാലതാ
െസം തനരിടുതമ്ാൾ കർഷകർക്കു തുക ലഭിക്ാൻ പി. 
ആർ. എസപ് തലാണ് സമ്പ്രദായം ബാങ്കുകൾ മുതഖന നട
പ്ിലാക്ി. പലി� വഹിക്കുന്നതു സംസ്ാനസർക്ാരാ

ണപ്. ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ എത്തമ്ാൾ 
22.50 രൂപ ആയിരുന്ന ഞ്നല്ലിഞ്റെ സംഭരണവില കി
തലാഗ്രാെിനപ് 26.30 രൂപ ആക്ി ഉയർത്ിയിട്ടുണ്പ്.

5  a. രെകൃതിദത് ജലസംഭരണിയായ ഹനൽവയലു
ൈൾ സംരക്ഷിക്ന്തക് രെകൃതി, ആവാസവ്വസ് 
സംരക്ഷണമായി ൈണ്ക് വിസ്തൃതിക്കനുസരിച്ചക് നില
മുെമസ്ർക് ഹറായൽ്ി നല്ം.

ഞ്നൽവയലടെകൾക്കു തറായൽ്ി നല്ാനുളള ഘടകം 
2018-19 -ഞ്ല വാർഷിക ലൈാൻ ഞ്പ്രാതപ്ാസലിൽ ഉൾഞ്പ്
ടുത്ിയിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിലണ്ായിരുന്ന ഞ്നൽക്കൃ
ഷി സബപ് സിഡി(ആർ.ഞ്ക.വി.വവ.)യിൽനിന്നപ് തകന്ദ
സർക്ാർ പിൻവാങ്ങിയതിനാൽ ഈ തുക പൂർണ്ൊയും 
സംസ്ാനപദ്തിയിൽനിന്നു വകയിരുതത്ണ് സ്ി
തിയായി. ഈ പശ്ാത്ലത്ിൽ തറായൽ്ി എന്ന 
ആ�യം കഴിഞെ വർഷഞ്ത് ബജ്ിൽനിന്നു തൽക്ാ
ലം ൊ്ിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തറായൽ്ി നല്കുന്ന കാര്ം 
സർക്ാരിഞ്റെ സജധീവ പരിഗണനയിലാണപ്.

b. ഉെമസ്രുഹെ അവൈാേം സംരക്ഷിച്ചക് ഹനൽവ
യലുൈഹള സംസ്ാനഹത് സംരക്ഷിതഹനൽരെഹദ
േങ്ങളായി രെഖ്ാപിക്ം.

ഞ്നൽവയലകൾ സംരക്ിക്കുവാനും തരി�ിടുന്ന പ്രതദ
�ങ്ങളിൽ ഉടെസ്രുഞ്ട അവകാ�ം സംരക്ിച്പ് കൃഷി 
ഞ്ചയ്യുന്നതിനുമുള്ള വ്വസ്കൾ 2018-ഞ്ല തകരള ഞ്നൽ
വയൽ - തണ്ധീർത്ട സംരക്ണനിയെത്ിൽ 
ഉൾഞ്ക്ാള്ളിച്ിട്ടുണ്പ്.

c. ഹൈരളത്ിഹറെ ഭൂരെകൃതിയുഹെ രെഹത്ൈത 
ൈൾമൂലം നീർത്ൊധിഷ്ിത ആസൂത്രണം ൈാർഷി
ൈാഭിവൃദ്ിക്കക് അത്ന്ാഹപക്ഷിതമാണക്. ഇതിനാ
വേ്മായ ജലസംഭരണിൈളും ജലനിർഗ്ഗമനച്ചാലു
ൈളും മണ്ണുസംരക്ഷണനിർമ്ിതിൈളും സൃഷ്ിക്ൈ 
യും പരിപാലിക്ൈയും ഹവണം. ഇതിനായി ഹതാഴി
ലുറപ്പുപദ്തിഹയ വിപുലമായ ഹതാതിൽ ഉപഹയാഗ
ഹപ്പടുത്ം. അതുവഴി 100 ദിവസഹത് ഹതാഴിൽദിന
ങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്ം. 

തകരളത്ിഞ്ല െലനാടപ്, ഇടനാടപ്, തധീരപ്രതദ�ം എന്നി
വിടങ്ങളിൽ ഘട്ടംഘട്ടൊയി എൻ.ഇ.്ി (NET) ലൈാൻ 
അടിസ്ാനത്ിൽ നധീർത്ട ൊസ്റർലൈാൻ പരിഷപ് ക്രി
ക്ാനുള്ള ൊർഗ്ഗതരഖകൾ പുറഞ്പ്ടുവിച്ചു.

6  ൈാർഷിൈൈഹമഖലയിഹല നിഹക്ഷപം വർദ്ിപ്പിക്ം. 
ൈാർഷിൈഹമഖലയ്ക്കുള്ള സർക്കാർഹചലവക് ൈഴിഞ്ഞ 
രണ്ടു ദോബ്ദമായി സംസ്ാനവരുമാനത്ിഹറെ 35 
േതമാനമാണക്. അഖിഹലന്്ാെിസ്ാനത്ിൽ ഇതക് 
6-10 േതമാനമാണക്. തഹദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളുഹെ പദ്തിൈളിൽ മുൻൈാല ത്ണ്ായിരുന് 
ഉതക്പാദന ഹമഖലയ്ക്കുള്ള മിനിമം വൈയിരുത്ൽ നി
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ബന്ധന പുനഃസ്ാ പിക്ം. ഹപാതുനിഹക്ഷപം പത്
േതമാനമായി ഉയർത്ം. ഫാമുൈളിൽ സമഗ്രമായ 
കവവിദ്്വൽക്കരണവം ആവേ്മുള്ളിെങ്ങളിൽ 
യന്ത്രവൽക്കരണവം നെപ്പിലാക്ം.

കാർഷികതെഖലയിഞ്ല നിതക്പം രൈൊനുഗതൊയി 
വർദ്ിപ്ിക്കുന്നു. 2018-19 ൽ കാർഷിക തെഖലയ്ക്കുള്ള സർ
ക്ാർഞ്ച്ലവപ് 9.91 �തൊനൊയിരുന്നു. തതദേ� സ്യംഭ
രണ സ്ാപനങ്ങളഞ്ട പദ്തികൾക്പ് ഉതപ്പാദനതെഖല
യ്ക്കുള്ള വകയിരുത്ാൻ ഉറപ്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഫാമുകളിൽ 
സെഗ്രൊയ വവവിദ്്വൽക്രണവം യന്തവൽക്രണ
വം നടപ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

7  a. സംസ്ാനഹത് വിളൈൾ സംരക്ഷിക്കാനും ൈർ
ഷൈഹര രക്ഷിക്കാനും വാലയൂ ആഡ്ഡ്ക് ഹരൊഡ്ക്ടക് 
ഓഫക് ഹൈരള (പാർക്ൈൾ) സ്ാപിക്ം. സാദ്്
മായ എല്ലാ ഹമഖലൈളിലും മൂല്വർദ്ിതവസ്തുക്കൾ 
നിർമ്ിക്ന് ൈമ്പനിൈൾ സ്ാപിക്ം.

സംസ്ാനഞ്ത് വിളകൾ സംരക്ിക്ാനും കർഷകഞ്ര 
രക്ിക്ാനും മൂല്വർദ്ിത ഉൽപ്ന്നങ്ങളഞ്ട ഉൽപാദന
ത്ിനുൊയി വിവിധ വിളകഞ്ള അടിസ്ാനഞ്പ്ടുത്ി 17 
അതഗ്രാപാർക്കുകൾ സ്ാപിക്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചു
വരുന്നു. ഞ്നല്ലപ്, ഞ്തങ്ങപ്, റബ്ബർ, തതയില, സുഗന്വ്ഞ്ജന 
വിളകൾ, കാപ്ി, സവിത�ഷ ഞ്നല്ലിനങ്ങൾ, പച്ക്റി, 
ചക്, ൊങ്ങ, തതൻ എന്നിവയ്ക്കായി അതഗ്രാപാർക്കുകൾ 
ആരംഭിക്ാൻ പ്രധീ-ഫധീസിബിലി് ി പഠനം, നാബപ് തകാണ്സപ് 
(NABCONS) എന്ന ഏജൻസി വഴി നടത്ിയിട്ടുണ്പ്. 

തതൻ-തതനുല്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുഞ്ട മൂല്വർദ്നയും 
വിപണനവം ലക്്െിട്ടപ് ൊതവലിക്രയിൽ ആദ്ഞ്ത് 
ഹണിപാർക്പ് സ്ാപിച്ചു. തതനധീച്ക്ർഷകരിൽനിന്നു 
തനരിട്ടപ് തതൻ സംഭരണം ആരംഭിച്ചു. തതൻ വിപണന
ത്ിൽ വർദ്ന ഉണ്ായി.

കാർഷിതകാതപ്പന്നസംസപ് കരണം - മൂല്വർദ്ന 
ലക്്െിട്ടപ് 'വവഗ' എന്ന തപരിൽ അന്ാരാഷ്ട്ര �ില്പ�ാ
ലയും പ്രദർ�നവം നടത്ിവരുന്നു. വിവിധ വിളകഞ്ള 
ആസ്പദൊക്ി മൂന്നു വർഷം ഇതു നടത്കയും നിരവധി 
യുവസംരംഭകഞ്ര സൃഷ്ിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു.

b. കൃഷിരംഗഹത്ക് വരുന് യുവാക്കഹള പരിേീലി
പ്പിച്ചക് അവരുഹെ ൈഴിവിനനുസൃതമായി ഹരൊത്ാെി
പ്പിക്ം.

കൃഷിരംഗതത്ക്കു വരുന്ന യുവാക്ൾക്പ് അവർക്പ് 
താൽപ്ര്മുള്ള കാർഷികവൃത്ിയിൽ പ്രാവധീണ്ം ലഭി
ക്ാൻ കൃഷിവകപ്ിഞ്റെ ഒൻപതു പരി�ധീലനതകന്ദങ്ങൾ 
മുതഖന പരി�ധീലനം നല്ിവരുന്നു.

8  a. ൈർഷൈഹക്ഷമഹബാർഡ്ിഹറെ രെവർത്നം യാ
ഥാർത്്മാക്ം. ൈർഷൈ ഹരൊവിഡ്റെക് ഫണ്ക് 

ആേയം രൊവർത്ിൈമാക്കി അതിൽ അംഗങ്ങളാ
കുന് ൈർഷൈർക്കക് ഇ.എസക്.ഐ ഹമാഡ്ൽ ചിൈിത് 
നല്ം.

കർഷകതക്െ നിധി ബിൽ നിയെസഭയിൽ അവതരി
പ്ിച്ചു.

b. ആത്മെത് ഹചയ്ത കൃഷിക്കാരുഹെ കുടുംബഹത് 
സംരക്ഷിക്കാൻ രെഹത്ൈ സക് ൈീം ഹൈാണ്ടുവരും. 

തനരഞ്ത്ത്ഞ്ന്ന കർഷകരുഞ്ട കടങ്ങൾക്പ് പലി� 
ഇളവപ് ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുളള നടപടികൾ സർക്ാർ സ്ധീകരി
ച്ിരുന്നു. കർഷകരുഞ്ട പ്രയാസം പരിഹരിക്കുന്നതിനു
ളള നടപടികളഞ്ട ഭാഗൊയാണപ് ഇടുക്ി, വയനാടപ് ജില്ല
കൾക്കും കട്ടനാടിനും തവണ്ി പ്രതത്ക പാതക്ജപ് 
പ്രഖ്ാപിച്തപ്. കാർഷിതകാതപ്പന്നങ്ങളിൽനിന്നു മൂല്
വർദ്ിത ഉതപ്പന്നങ്ങൾ ഉതപ്പാദിപ്ിക്ാനുളള ഇടഞ്പട
ലം ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊണപ്. 

ഞ്പാതുതെഖലാ, വാണിജ്, സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ 
നിന്നപ് കർഷകർ എടുത്ിട്ടുളള കാർഷികവായ്കളിതമേല
ളള ജപ്ിനടപടികൾക്പ് തനരഞ്ത് പ്രഖ്ാപിച് ഞ്ൊറ
തട്ടാറിയം ദധീർഘിപ്ിക്കുവാൻ തിരുൊനിച്ചു. ഇതപ് കർഷ
കർ എടുത്ിട്ടുളള എല്ലാ വായ്കൾക്കും 2019 ഡിസംബർ 
31-വഞ്ര ബാധകൊയിരിക്കും.

കാർഷികകടാ�്ാസക്മ്മിഷൻ മുതഖന നിലവിൽ 
വയനാടപ് ജില്ലയിൽ 2014 ൊർച്പ് 31 വഞ്രയുളള കാർഷിക 
വായ്കൾക്കും െറ്റു ജില്ലകളിൽ 2011 ഒകപ് തടാബർ 31 വഞ്ര
യുളള കാർഷിക വായ്കൾക്കുൊണപ് ആനുകൂല്ം ലഭിക്കു
ന്നതപ്. പ്രസ്തുത തധീയതി ഇടുക്ി, വയനാടപ് ജില്ലകളിഞ്ല 
കൃഷിക്ാരുഞ്ട 2018 ആഗസ്റപ് 31 വഞ്രയുളള വായ്കൾക്പ് 
ദധീർഘിപ്ിച്ചു നല്ാൻ തധീരുൊനിച്ചു. െറ്റു ജില്ലകളിൽ 2014 
ൊർച്പ് 31 വഞ്രയുളള വായ്കൾക്ാവം ഈ ആനുകൂല്ം 
ബാധകൊവക.

കാർഷിക കടാ�്ാസ കമ്മിഷൻ 50,000 രൂപയ്ക്കു 
തെലളള കടി�ികയ്ക്കപ് നല്കുന്ന ആനുകൂല്ം ഒരു ലക്ം 
രൂപയിൽ നിന്നപ് രണ്ടുലക്ം രൂപയായി വർദ്ിപ്ി
ക്ാൻ തധീരുൊനിച്ചു.

9  a. ൈർഷൈഹത്ാഴിലാളിഹമഖല കൂടുതൽ ആൈർഷ
ൈമാക്കാൻ നിശ്ിതദിവസം ഹതാഴിലുറപ്പും വരുമാ
നവം ആഹരാഗ്സംരക്ഷണം, കുട്ിൈളുഹെ വിദ്ാ
ഭ്ാസം തുെങ്ങിയവയ്ക്കുഹവണ് സൊയങ്ങളും 
ഉറപ്പുവരുത്ം. ആധുനിൈ കൃഷിസഹകേതങ്ങളിൽ 
ഹതാഴിലാളിൈൾക് പരിേീലനം നല്ൈയും 
ഹവണം. ഹമച്ചഹപ്പട് ഹസവനം കൃഷിക്കാർക് ലഭ്
മാക്കാനും ആവേ്ഹമകേിൽ ഹനരിട്ടു കൃഷി ഹചയ്ാനു
മുള്ള െരിതഹസനയും ഹലബർ ബാങ്ം ഹപാലുള്ള 
ഏജൻസിൈൾ എല്ലാ പഞ്ായത്ിലും രൂപവ
തക്ക്കരിക്ം.
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കർഷകഞ്ത്ാഴിലാളിക്ാെം പരിഹരിക്കുന്നതിനും കർ
ഷകഞ്ത്ാഴിലാളിക്പ് നിശ്ിത തവതനം ലഭിക്ത്ക് 
വിധത്ിലം പഞ്ചായത്പ് തലത്ിൽ 297 കാർഷിക 
കർമ്മതസനകളം ത്ാക്പ് തലത്ിൽ 97 അതഗ്രാ സർ
വ്ധീസപ് ഞ്സറെറുകളം രൂപവതപ്ക്രിക്കുകയും ആധുനിക 
സാതകേതിക വിദ്കളിലം ഞ്െച്ഞ്പ്ട്ട യന്തങ്ങളഞ്ട ഉപ
തയാഗത്ിലം ഉള്ള പരി�ധീലനം നല്കുകയും ഞ്ചയ്യുന്നു. 
അതഗ്രാ സർവ്ധീസപ് ഞ്സറെറുകളഞ്ടയും കാർഷിക കർമ്മ
തസനകളഞ്ടയും പ്രവർത്നം സംസ്ാനതലത്ിൽ 
ഏതകാപിപ്ിക്കുന്നതിനായി തകരള സംസ്ാന 
കാർഷിക യന്തവതപ്ക്രണ െിഷൻ രൂപവതപ്ക്രിച്പ് 
പ്രവൃത്ിക്കുന്നു. ഇതിഞ്റെ കധീഴിൽ ഞ്െച്ഞ്പ്ട്ട തസവനം 
കർഷകഞ്ത്ാഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്ാർക്കും ഉറപ്പുവ
രുത്ന്നതിനപ് നടപടി ആരംഭിച്ചു.

b. ഹതങ്ങുൈയ്ഹത്ാഴിലാളിൈളുഹെ രെശ്നങ്ങൾ 
പരിെരിക്കാനുള്ള നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം. 

ഞ്തങ്ങുകയ്ത്ിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളം പരി�ധീലനവം 
ലഭ്ൊക്കുന്നു.  ഞ്തങ്ങിൽ നിന്നുള്ള വിളഞ്വടുപ്പ് സുഗെൊ
ക്ാനും ഉതപ്പാദനം വർദ്ിപ്ിക്ാനും കറിയ ഇനം ഞ്ത
ങ്ങിൻവതകളം സകേരഇനം ഞ്തങ്ങിൻവതകളം 
ഉതപ്പാദിപ്ിച്പ് വിതരണം ഞ്ചയ്തുവരുന്നു.

10  രൊയാധിൈ്ംഹൈാണ്ടും ഹരാഗൈീെബാധമൂലവം 
ഉതക്പാദനക്ഷമത തീഹര കുറഞ്ഞ ഹതങ്ങുൈൾ മുറി
ച്ചുമാ്ി ഹമച്ചഹപ്പട് ഇനങ്ങളുഹെ കതൈൾ നടുന്തി
നുള്ള പുനരുദ്ാരണപദ്തിൈൾ നാളിഹൈരവിൈ
സനഹബാർഡുമായി സെൈരിച്ചക് സംസ്ാനഹത് 
എല്ലാ രെധാന ജില്ലൈളിലും നെപ്പിലാക്ം.

�ാസ്തധീയ സംതയാജിത കൃഷിപരിപാലനമുറകൾ സ്ധീക
രിച്ചുള്ള ഞ്തങ്ങിൻതതാട്ടങ്ങളഞ്ട പുനുരുദ്ാരണം അടങ്ങു
ന്ന മൂന്നു ഘട്ടങ്ങൾ നാളിതകരവികസന തബാർഡിഞ്റെ 
സഹായതത്ാഞ്ട നടപ്ിലാക്ി. നടപ്പുവർഷവം ഈ 
പദ്തി തുടരുന്നു.

തകരകൃഷിയുഞ്ട നഷ്പ്രതാപം വധീഞ്ടുക്ാൻ 2019-2029 
വഞ്ര 10 വർഷം നധീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു ബൃഹദപ്പദ്തിയ്ക്കപ് 
രൂപം നല്കുന്നതിനായി കൃഷിവകപ്പ് െന്തി ഞ്ചയർൊനാ
യി തകരള നാളിതകരവികസന കൗണ്സിലിനപ് രൂപം 
നല്ി. എല്ലാ വാർഡകളിലം ഗുണതെമേയുളള 75 ഞ്ത
ങ്ങിൻവതകൾ വിതരണം ഞ്ചയ്യുന്ന പദ്തി ഉടൻ 
ആരംഭിക്കും. ഉതപ്പാദനത�ഷി കറഞെ ഞ്തങ്ങിൻ തതാ
ട്ടങ്ങളഞ്ട പുനർജ്ജധീവനത്ിനപ് 5 തകാടി രൂപയുഞ്ട 
പദ്തി നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. ഞ്തങ്ങിഞ്റെ ഉതപ്പാദനക്
െത വർദ്ിപ്ിക്കുതിനപ് പ്രതത്ക പദ്തി ആരംഭിക്കുന്നു.

11  ഹൈരൈർഷൈകൂട്ായ്മൈളുഹെ ഹനതൃത്വത്ിൽ ഹൈ
ഹരാതക്പന്മൂല്വർദ്ന, കവവിദ്്വൽക്കരണ 
സംരംഭങ്ങൾ എന്ിവ ഹരൊത്ാെിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ 

ജില്ലയിലും നാളിഹൈര ഉതക്പാദൈ ഹഫഡ്ഹറഷനുൈ
ളുഹെയും ഹരൊഡ്യൂസർ ൈമ്പനിൈളുഹെയും ആഭിമുഖ്
ത്ിൽ നാളിഹൈരപാർക്ൈൾ ആരംഭിക്ം. 
നീരയും ഹവളിഹച്ചണ്യും മാത്രമല്ല, അവയിൽനിന്നു
ള്ള മൂല്വർദ്ിഹതാതക്പന്ങ്ങളും ഈ പാർക്ൈ
ളിൽ ഉതക്പാദിപ്പിക്ം. ഉതക്പാദനഹച്ചലവമായി 
ബന്ധഹപ്പടുത്ി സംഭരണവില ൈാഹലാചിതമായി 
പരിഷക് ൈരിക്ം.

നാളിതകരത്ിഞ്റെ മൂല്വർദ്ന, വവവിദ്്വൽക്രണ 
സംരംഭങ്ങൾ തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുവാൻ നാളിതകര 
അതഗ്രാപാർക്കുകൾ ഉടഞ്ന സ്ാപിക്കുന്നതാണപ്. ഇവ 
നിലവിൽ വരുന്നതതാഞ്ട നാളിതകരത്ിഞ്റെ വിവിധ മൂ
ല്വർദ്ിതതാല്പന്നങ്ങളഞ്ട ഉതപ്പാദനം വർദ്ിപ്ിക്കുക
യും അതിലൂഞ്ട കർഷകരുഞ്ട വരുൊനം കൂടുകയും ഞ്ചയ്യും. 
അതഗ്രാപാർക്കുകളഞ്ട സ്ാപനത്ിനും അവയുഞ്ട പ്ര
വർത്തനതകാപനത്ിനുൊയി തകരള അതഗ്രാ 
ബിസിനസപ് കമ്നി രൂപവൽക്രിച്പ് രജിസ്റർ ഞ്ചയ്ാ
നുള്ള നടപടികൾ ഞ്കയപ് തകാ (KAICO) യുഞ്ട തനതൃത്
ത്ിൽ നടന്നുവരുന്നു.

നധീരയുഞ്ട ഗുണനിലവാരൊനദണ്ഡങ്ങൾ നിഷപ് കർഷിച്പ് 
സർക്ാർ ഉത്രവിറക്ി. വാണിജ്ാടിസ്ാനത്ിൽ 
നധീര വിപണിയിഞ്ലത്ിക്കുന്നതിനപ് നടപടികൾ ത്രി
തഗതിയിൽ പുതരാഗെിക്കുന്നു.

തകരള തസ്റ്പ് തകാക്നട്ടപ് ഞ്ഡവലപ്പ് ഞ്െൻറപ് തകാർപ്തറ
ഷൻ പ്രവർത്നസജ്ജൊക്കുന്നതിനുളള നടപടികൾ 
ആരംഭിച്ചു. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി പാളയത്പ് ഒരു തകാക്
നട്ടപ് തഷാപ്പും എറണാകളത്പ് ഇടപ്ളളിയിൽ ഒരു 
അതഗ്രാ ബസാറും പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു. ആ്ിങ്ങൽ 
ൊെത്പ് സ്ാപിച്ിട്ടുളള ഞ്വർജിൻ തകാക്നട്ടപ് ഓയിൽ 
ലൈാന്ം പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു. തകാഴിതക്ാടപ് ഏലത്തൂ
രിൽ നധീര ലൈാറെപ് പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു. ആറളം 
ഫാെിൽ നധീര ഉതപ്പാദനം ആരംഭിക്കുന്നതിനും സം
സപ് കരണ ലൈാറെപ് സ്ാപിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്ധീകരി
ച്ചു. തിരുവനന്പുരം ജില്ലയിഞ്ല ആ്ിങ്ങലിൽ 30 
ഞ്െട്ികപ് ടണ് കപ്ാസി്ിയുള്ള ഞ്വളിഞ്ച്ണ് ലൈാറെപ് 5 ൊ
സത്ിനകം പ്രവർത്നക്െൊകം. തകാഴിതക്ാടപ് ഏല
ത്തൂരിൽ തകാക്നട്ടപ് െിൽക്കും ചിപപ് സും നിർമ്മിക്കുന്ന
തിനുള്ള ലൈാറെപ് 6 ൊസത്ിനകം പ്രവർത്നം 
ആരംഭിക്കും.

12 ഹനൽക്കൃഷി ഹമഖലയിലാണു പരിമിതമായ യന്ത്ര
വൽക്കരണം നെപ്പായിട്ടുള്ളതക്. മറ്റു വിളൈൾക്കക് 
ആവേ്മായ യന്ത്രങ്ങൾ ഇനിയും ൈണ്ടുപിെിഹക്ക
ണ്ിയിരിക്ന്നു. ഹപാക്കാളിപ്പാെങ്ങൾക്കക് അനുഹയാ
ജ്മായ ഉഴവക്, ഹൈായ്തക് യന്ത്രങ്ങൾ ലഭ്മല്ല. യുദ്
ൈാലാെിസ്നത്ിൽ ൈാർഷിൈഹമഖലയിഹല 
യന്ത്രവൽക്കരണം ഹതാഴിലാളിസംഘെനൈളുമായി 
ചർച്ചഹചയ്തു നെപ്പിലാക്ം. ഹ്ാക്കെിസ്ാനത്ിൽ 
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അഹഗ്രാ സർവ്ീസക് ഹസറെറുൈൾ ആരംഭിക്ം. 

ഞ്പാക്ാളിപ്ാടങ്ങൾക്പ് തയാജിച് യന്തങ്ങൾ കഞ്ണ്
ത്ന്നതിനും വികസിപ്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടി സ്ധീക
രിച്ചുവരുന്നു. നിലം ഒരുക്കുന്നതുമുതൽ ഞ്കായ്ത്തുവഞ്ര എല്ലാ 
കാർഷിക വൃത്ികൾക്കും യന്തങ്ങൾ കൃഷിക്ാർക്പ് 
നിലവിൽ ലഭ്ൊണപ്. കർഷകർക്പ് അസിസ്ററെപ് എകപ് സി
കയുട്ടധീവപ് എൻജിനധീയർ ഓഫധീസുൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ട കസ്റം 
ഹയറിംഗപ് ഞ്സറെർ, ത്ാക്കുതലത്ിലള്ള കൃഷിവകപ്ി 
ഞ്റെ അതഗ്രാ സർവ്ധീസപ് ഞ്സറെറുകൾ, പഞ്ചായത്പ് തല
ത്ിലള്ള കാർഷിക കർമ്മതസനകൾ എന്നിവ വഴി ഈ 
യന്തങ്ങളഞ്ട തസവനം ലഭ്ൊക്ാം. അതഗ്രാ സർവ്ിസപ് 
ഞ്സറെറുകളഞ്ടയും കാർഷിക കർമ്മതസനകളഞ്ടയും പ്ര
വർത്നം സംസ്ാനതലത്ിൽ ഏതകാപിപ്ിക്കുന്നതി
നായി തകരള കാർഷിക യന്തവതപ്കരണ െിഷൻ രൂപവ
തപ്ക്രിച്ചു.

13 ൈാർഷിൈസർവ്ൈലാോലയിഹല സാമ്പത്ിൈരെ
തിസന്ധി ഗഹവഷണഹത്യും എൈക് സ്റ്റൻഷൻ രെ
വർത്നങ്ങഹളയും രെതികൂലമായി ബാധിക്ന്നു. 
സർവ്ൈലാോല സമഗ്രമായി പുനഃസംവിധാനം 
ഹചയ്ം. 

പുനഃസംഘാടന നടപടികൾ വകപ്ിനും സർവകലാ�ാ
ലയ്ക്കും ബന്ഞ്പ്ട്ട ഏജൻസികൾക്കും ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

14 മത്്ക്കൃഷി, താറാവവളർത്ൽ തുെങ്ങിയവ ഉൾ
ഹപ്പടുന് സംഹയാജിതകൃഷിരീതി ഹരൊത്ാെി 
പ്പിക്ം.

ഫിഷറധീസപ് വകപ്പ് പദ്തി പ്രകാരം കർഷകർക്പ് ആനു
കൂല്ം നല്ി. കൃഷിവിജ്ാനവ്ാപനം �ക്തിഞ്പ്ടു
ത്ൽ എന്ന പദ്തിയിൽ കൃഷിതയാഞ്ടാപ്ം അനുബന്
തെഖലകളായ മൃഗസംരക്ണം, തകാഴി/താറാവപ് 
വളർത്ൽ, െത്്ക്കൃഷി, കൂണ്കൃഷി, തതനധീച്ക്കൃഷി മു
തലായവ പരസ്പരപൂരകൊയി സംതയാജിപ്ിച്പ് കർഷ
കർക്പ് പരൊവധി വരുൊനം തനടിഞ്ക്ാടുക്കുന്ന സം
തയാജിതകൃഷിരധീതി നടപ്ിലാക്ി.

15 a. നിലവിലുള്ള മണ്ണുപരിഹോധന, ജലപരിഹോ
ധന ലാബുൈൾ േക്ിഹപ്പടുത്ൈയും എല്ലാ ജില്ല
യിലും സൂക്ഷ്മമൂലൈങ്ങൾ ഉൾഹപ്പഹെ പരിഹോധി
ക്കാൻ ൈഴിയുന് തരത്ിലുള്ള ലാബുൈൾ 
വ്ാപിപ്പിക്ൈയും ഹചയ്ം.

കൃഷി വകപ്ിഞ്റെ കധീഴിൽ 14 ജില്ലാ െണ്പ് പിത�ാധന 
ലാബുകളം 11 സഞ്ചരിക്കുന്ന െണ്പ് പരിത�ാധന 
ലാബുകളം നിലവിലണ്പ്. ഇവയിൽ എല്ലാ ജില്ലാ െണ്പ് 
പരിത�ാധനാ ലാബുകളിലം 7 സഞ്ചരിക്കുന്ന െണ്ണുപരി
ത�ാധനാ ലാബുകളിലം െണ്ിഞ്ല സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ ഉൾ
ഞ്പ്ഞ്ട പരിത�ാധിക്ാനുള്ള സംവിധാനം വന്നുകഴി

ഞെിട്ടുണ്പ്. കൂടാഞ്ത തിരുവനന്പുരം പാതറാട്ടുതകാണ 
ത്ള്ള െണ്പ് സസ് ആതരാഗ്തകന്ദത്ിലം ഇത്രം 
സംവിധാനം ഉണ്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

െണ്പ് പര്തവഷണ-െണ്ണുസംരക്ണ വകപ്ിഞ്റെ മൂന്നു 
ലതബാറട്ടറികളിലം പരിത�ാധനാ സംവിധാനം ഉണ്പ്. 

ഞ്വജി്ബിൾ ആൻഡപ് ഫ്രൂട്ടപ് ഞ്പ്രതൊഷൻ കൗണ്സിലി
ഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ രണ്പ് പരിത�ാധനാ ലാബുകൾ ആല
പ്പുഴ ജില്ലയിഞ്ല തുറവൂരും, െലപ്പുറം ജില്ലയിഞ്ല തിരുവാലി
യിലം പ്രവർത്നസജ്ജൊക്ാൻ കഴിഞെിട്ടുണ്പ്.

b. തനതുഫലവൃക്ഷങ്ങളുഹെ ഉതക്പാദനവർദ്നയ്ക്കാ
യി അതിസാന്ദ്രതാകൃഷി ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം. 

വയനാടിഞ്ന ഫലവർഗങ്ങളഞ്ട പ്രതത്ക കാർഷിക തെ
ഖലയായി പ്രഖ്ാപിച്പ് വികസനപ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. സംസ്ാനതഹാൾട്ടിക്ൾച്ർ െിഷൻ, 
വി.എഫപ്.പി.സി.ഞ്ക എന്നിവ മുഖാന്രം വാഴയിൽ 
അതിസാന്ദതാകൃഷി തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്ാനുള്ള പദ്തി 
നടപ്ിലാക്ി. കൂടാഞ്ത കൃഷിവകപ്പ് നടപ്ിലാക്കുന്ന 
ആത് പദ്തിയിലം അതിസാന്ദതാകൃഷിയുഞ്ട പ്രദർ�
നതത്ാട്ട ങ്ങൾ നടപ്ിലാക്ി.

16 a. സാദ്്മായ മിച്ചഭൂമിയും പാട്ക്കരാർ ലംഘിക്
ന് ഹതാട്ം ഭൂമിയും ഏഹ്ടുത്ക് അെിയന്രമായി ഭൂ
രെിതർക് വിതരണം ഹചയ്ം.

വിവിധ ഭൂെിപദ്തി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം സംസ്ാനത്പ് 
1,06,000 തപർക്പ് പട്ടയം നല്ി. ലാൻഡപ് 
ട്ിബയൂണലകളിൽ ഞ്കട്ടിക്ിടന്ന 1,19,004 തകസുകൾ 
തധീർപ്ാക്ി. ലാൻഡപ് തബാർഡകളിൽ ഞ്കട്ടിക്ിടക്കുന്ന 
െിച്ഭൂെിതക്സുകൾ തധീർപ്ാക്ി ചട്ടപ്രകാരം പതിച്ചു 
നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടി തവഗത്ിൽ നടക്കുന്നു.

b. ആദിവാസിൈൾക് കൃഷിഭൂമി ഉറപ്പുവരുത്ാൻ 
വനാവൈാേനിയമം ഊർജ്ിതമായി നെപ്പാക്ം. 

ആദിവാസികൾക്കു കൃഷിഭൂെി ഉറപ്പുവരുത്വാൻ 
വിവിധ പദ്തികൾ നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. കൂടുതൽ ആദി
വാസികടുംബങ്ങൾക്പ് ഇതിനകം ഭൂെി നല്ി. വനാവകാ
�നിയെം ഊർജ്ജിതൊയി നടപ്ാക്ി.

17 a. ഹതനീച്ചവളർത്ൽ ഹരൊത്ാെിപ്പിച്ചക് ൈർഷൈ
രുഹെ ആദായം വർദ്ിപ്പിക്കാനായി ഹതൻഗ്രാമ
ങ്ങൾ സ്ാപിക്ം. ഇതു കൂടുതൽ ഹതാഴിലവസരം 
സൃഷ്ിക്ൈ മാത്രമല്ല, ഹതനീച്ച വഴി പരാഗണം നെ
ത്ന് വിളൈളുഹെ ഉതക്പാദനവം വർദ്ിപ്പിക്ം.

തതനധീച്വളർത്ൽ തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്ാനും സംസ്ാന
ത്പ് തതനിഞ്റെയും തതനധിഷ്ിത ഉതപ്പന്നങ്ങളഞ്ടയും 
ഉതപ്പാദന വർദ്നയ്ക്കുൊയി തസ്റ്പ് തഹാൾട്ടിക്ൾച്ർ 
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െിഷൻ, തഹാൾട്ടിതകാർപ്പ് എന്നിവ മുഖാന്രം ഹണി 
െിഷൻ പദ്തി നടപ്ിലാക്ി. ൊതവലിക്രയിൽ സം
സ്ാനഞ്ത്ആദ്ഞ്ത് ഹണിപാർക്പ് സ്ാപിച്ചു.

b. കൂൺകൃഷി, പുഷ്പക്കൃഷി എന്ിവ ഹരൊത്ാെി 
പ്പിക്ം. 

തസ്റ്പ് തഹാർട്ടികൾച്ർ െിഷൻ മുതഖന കൂണ്കൃഷി തപ്രാ
ത്ാഹിപ്ിച്ചുവരുന്നു. ഇടുക്ി, വയനാടപ് ജില്ലകളിൽ പുഷ്പ
ക്കൃഷിക്ായി വിവിധ പദ്തികൾ ആവിഷപ് കരിച്പ് നട
പ്ിലാക്ിവരുന്നു. വയനാടിഞ്ന പുഷ്പക്കൃഷിയുഞ്ട 
പ്രതത്ക കാർഷികതെഖലയായി പ്രഖ്ാപിച്പ് വികസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

18 ൈാർഷിൈഹമഖലയ്ക്കുള്ള വായ്ാസൗൈര്ങ്ങൾ വർദ്ി
പ്പിക്ം. ഹനൽക്കൃഷിക്കാർക്ം പച്ചക്കറിക്കൃഷി
ക്കാർക്ം പലിേരെിതവായ് ലഭ്മാക്ം. 

നിലവിൽ കാർഷികവായ്കൾ 7% പലി�നിരക്ിലാണപ് 
കർഷകർക്പ് നല്ിവരുന്നതപ്. ഇതിൽ കൃത്ൊയി വായ് 
തിരിച്ടയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്പ് 3% പലി�യിളവപ് തകന്ദസർ
ക്ാർ നല്ിവരുന്നു. ഫലത്ിൽ 4% പലി�നിരക്ിൽ 
കർഷകർക്പ് വായ് ലഭ്ൊണപ്. തകരള ബാകേിഞ്റെ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥൊകന്നതതാടുകൂടി പലി�രഹിത 
വായ്ാ കാര്ങ്ങൾ തധീരുൊനഞ്െടുക്കുന്നതാണപ്. കർഷ
കർക്പ് പലി�രഹിതവായ് നല്കുന്നതിനപ് 4% പലി� സർ
ക്ാർ വഹിക്കുന്ന രധീതിയിൽ പുതിയ പദ്തി ആവി
ഷപ് ക്രിച്ിട്ടുണ്പ്. പ്രളയ ബാധിത പ്രതദ�ങ്ങളിഞ്ല 
കാർഷികവായ്കൾക്പ് 31.07.2018 മുതൽ ഒരു വർഷ
തത്ക്പ് ഞ്ൊറതട്ടാറിയം പ്രഖ്ാപിച്ചു.

19  ൈാർഷിൈഹമഖലയിഹല ഹപാതുഹമഖലാസ്ാപന
ങ്ങളുഹെ ൈാര്ക്ഷമമായ നെത്ിപ്പും കൃത്മായ 
ഹമൽഹനാട്വം ഉറപ്പുവരുത്ം. മാഹനജക് ഹമന്റുസംവി
ധാനം ഹരൊഫഷണൽ രീതിയിലാക്കി ൈാര്ക്ഷമ
മായി രെവർത്ിപ്പിക്കാനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ം. 

   ഞ്പാതുതെഖലാസ്ാപനങ്ങൾ കാര്ക്െൊയി പ്രവർ
ത്ിപ്ിക്കുന്നുണ്പ്. ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് സംവിധാനത്ിൽ ഞ്പ്രാ
ഫഷണലിസം ഞ്കാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്പ്. നഷ്ത്ിലായിരുന്ന 
തകരഞ്ഫഡപ്, ഞ്വയർഹൗസിംഗപ് തകാർപ്തറഷൻ മുതലായ 
സ്ാപനങ്ങൾ പ്രവർത്നലാഭം വകവരിച്ിട്ടുണ്പ്. 

20 കൃഷി സ്കൂൾ സിലബസിഹറെ ഭാഗമാക്ം. കൃഷിവകു
പ്പുമായും മൃഗമണ്ണുസംരക്ഷണ വകുപ്പുമായും ഹചർന്നു 
രെവർത്ിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ാക്ം. 

കൃഷി സ്കൂൾ സിലബസിഞ്റെ ഭാഗൊക്ാൻ നടപടി സ്ധീ
കരിച്ിട്ടുണ്പ്. എല്ലാ സ്കൂളിലം വജവവവവിദ്് പാർക്കു
കൾ ആരംഭിക്കുവാൻ നടപടിയായി. സ്കൂളികളിൽ കൃഷി 
തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്ാനുളള നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നുണ്പ്.

21 പച്ചക്കറിൈളുഹെ വിഷാംേം ോസ്തീയമായി നിരീക്ഷി
ക്കാനുള്ള സംവിധാനം സൃഷ്ിക്ം. ഏഹതകേിലും 
ൈാരണവോൽ വിഷാംേമുള്ള പച്ചക്കറി ൈഹണ്
ത്ിയാൽ ൈർേനനെപെി സ്വീൈരിക്ം.

കാർഷികസർവകലാ�ാലയുഞ്ട കധീടനാ�ിനിയവ�ിഷ് 
പരിത�ാധനാലാബുകൾ മുഖാന്രം കൃഷിസ്ലങ്ങളിൽ 
നിന്നും കതമ്ാളങ്ങളിൽനിന്നും പച്ക്റികളഞ്ടയും പഴ
വർഗങ്ങളഞ്ടയും 1341 സാമ്ിളകൾ 2017-18 വർഷം ത�

മൂന്നുഞ്കാല്ലത്ിനകം ഒരുലക്ത്ിതലഞ്റ കടുംബങ്ങഞ്ള െണ്ിഞ്റെ ഉടെകളാക്ിയ പട്ടയതെളകളിൽ ഒന്നപ്.
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ഖരിച്പ് അവയിഞ്ല അവ�ിഷ്കധീടനാ�ിനികളഞ്ട പരി
ത�ാധന നടത്ി. 

22  മൂല്വർദ്നഫാക്ടറിൈൾക്കക് 'ഹമയക്ഡ്ക് ഇൻ 
ഹഗാഡ്ക് സക് ഓൺ ൈണ്ടി ഹൈരള' എന് ബ്ാൻഡ്ക് 
ഹനയിം നിൽൈി ഉപഹയാഗിക്കാൻ അനുമതി നല്ം. 
അമുൽ മാതൃൈയിൽ റബ്ബർഹമഖലയിൽ ഇെഹപ
ൊൻ പരിശ്രമിക്ം.

കാർഷിതകാതപ്പന്നങ്ങളഞ്ട സംസപ് കരണത്ിനും മൂല്
വർദ്നയ്ക്കും കർഷകർക്പ് പരൊവധി വരുൊനം തനടി
ഞ്ക്ാടുക്ാനുൊയി പ്രധാന വിളകഞ്ള അടിസ്ാനഞ്പ്ടു
ത്ി 14 ഞ്ചറുകിട-ഇടത്രം അതഗ്രാപാർക്കുകളഞ്ട 
ശംഖല സ്ാപിക്ാൻ ഉതദേ�ിക്കുന്നു.

ഈ സംരംഭം ഏതകാപിപ്ിക്ാനായി സംസ്ാനസർ
ക്ാരിഞ്റെ ഉടെസ്തയിൽ 'തകരള അതഗ്രാ ബിസിനസപ് 
കമ്നി' രൂപവതപ്കരിച്പ് രജിസ്റർ ഞ്ചയ്ാനുളള നടപടി
കൾ ഞ്കയപ് തകാ (KAICO)യുഞ്ട തനതൃത്ത്ിൽ നടന്നുവ
രുന്നു.

അതഗ്രാ പാർക്കുകൾ സ്ാപിക്കുന്നതതാഞ്ട തകരളത്ി
ഞ്റെ കാർഷിക മൂല്വർദ്ിതതാതപ്പന്നങ്ങൾ ഏകധീകൃത 
ബ്ാൻഡപ് ഞ്നയിെിൽ പുറത്ിറക്ാൻ സാധിക്കും. 

കൂടാഞ്ത റബ്ബർ ഉതപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്ാൻ CIAL 
(സിയാൽ) ൊതൃകയിൽ കമ്നി സർക്ാർ രൂപവതപ്ക
രിച്ിട്ടുണ്പ്. 

23  a. വന്മൃഗങ്ങഹള സംരക്ഷിക്ന്ഹതാഹൊപ്പം, 
ഇവയുഹെ ആക്രമണത്ിൽനിന്നു കൃഷി സംരക്ഷി
ക്കാനുള്ള നെപെിൈളും സ്വീൈരിക്ം.

വന്മൃഗങ്ങളഞ്ട സാന്നിദ്്ം യഥാസെയം അറിയുവാ
നും അവ ജനവാസതകന്ദങ്ങളിതലയ്ക്കപ് ഇറങ്ങാതിരിക്കു
വാനുള്ള മുൻകരുതൽ വകഞ്കാള്ളാനും സഹായകരൊ
കന്ന തരത്ിൽ െനുഷ്-വന്ജധീവി സംഘർഷം 
ലഘൂകരിക്കുതിനപ് വവൽഡപ് വാച്പ് (Wild Watch) എന്ന 
ഞ്ൊവബൽ ആപപ് വികസിപ്ിച്ചു.

സൗത്പ് വയനാടപ്, തനാർത്പ് വയനാടപ്, പാലക്ാടപ് 
എന്നധീ വനഡിവിഷനുകളിൽ വന്മൃഗ�ല്ം രൂക്ൊയ 
പ്രതദ�ങ്ങളിൽ സൗതരാർജ്ജതവലി നിർമ്മാണം പൂർ
ത്ധീകരിച്ചു. 13.7 കി.െധീ്ർ ദൂരത്ിൽ ആനപ്രതിതരാധെ
തിലം 13.07 കി.െധീ്ർ ആനപ്രതിതരാധ കിടങ്ങും 313.7 
കി.െധീ. വനാതിർത്ിയിൽ സൗതരാർജ്ജ തവലിയും പൂർ
ത്ിയാക്ി.

െനുഷ്-വന്ജധീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനാ
യി തതദേ�ധീയരും ജനപ്രതിനിധികളം വനം വകപ്പ് 
ഉതദ്ാഗസ്രും തചർന്നുള്ള 204 ജനജാഗ്രതാ സെിതി
കൾ രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. ജനവാസതെഖലയിൽ വന്ജധീവി
കൾ എത്ിയാൽ പ്രതദ�വാസികൾക്പ് എസപ്.എം.എ-

സിലൂഞ്ട മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം വന 
സെധീപ്മുള്ള 65 ജനവാസതെഖലകളിൽ നടപ്ിലാക്ി. 
ഇവയുഞ്ട പ്രവർത്നം ഫലപ്രദൊക്ാൻ ആറളം, സുൽ
ത്ാൻ ബതത്രി, െണ്ാർക്ാടപ്, െലയാറ്റൂർ, മൂന്നാർ, 
പുനലൂർ എന്നധീ സ്ലങ്ങളിൽ കണ്തട്ാൾ റൂമുകൾ 
തുറന്നപ് പ്രവർത്നം ഏതകാപിപ്ിക്കുന്നു.

വന്ജധീവികളഞ്ട ആതരാഗ്പരിപാലനം, നാട്ടാനസംര
ക്ണം, വന്ജധീവികളഞ്ട ആരൈെണം തനരിടൽ എന്നി
വയ്ക്കായി വനംവകപ്ിൽ അധികൊയി ഒരു ചധീഫപ് തഫാറ
സ്റപ് ഞ്വ്ിറിനറി ഓഫധീസറുഞ്ടയും 12 അസിസ്ററെപ് 
തഫാറസ്റപ് ഞ്വത്റിനറി ഓഫധീസർൊരുഞ്ടയും തസ്തികൾ 
സൃഷ്ിച്പ് എല്ലാ ജില്ലകളിലം തഫാറസ്റപ് ഞ്വത്റിനറി 
ഓഫധീസർൊരുഞ്ട തസവനം ഉറപ്ാക്ി.

നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന വന്മൃഗങ്ങഞ്ള കാട്ടിനുള്ളിതലയ്ക്കപ് െടക്ി
യയ്ക്കാൻ കകേിയാനകളഞ്ട തസവനം ലഭ്ൊക്ാൻ വനം
വകപ്ിഞ്ല ആനക്ാമ്പുകളിലള്ള അനുതയാജ്രായ 
ആനകഞ്ള തെിഴപ് നാട്ടിൽ എത്ിച്പ് കകേിപരി�ധീലനം 
നല്കുന്ന പരിപാടി തുടങ്ങി. മൂന്നപ് ആനകൾ കകേിപരി�ധീ 
ലനം പൂർത്ധീകരിച്പ് െടങ്ങിഞ്യത്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇവയുഞ്ട 
തസവനം സംസ്ാനഞ്ത് 14 ദ്രുതകർമ്മ തസനകളിൽ 
പ്രതയാജനഞ്പ്ടുത്ിവരുന്നു. കൂടാഞ്ത െറ്റു 3 ആനകൾക്പ് 
കകേി പരി�ധീലനം നടന്നുവരുന്നു.

ഞ്റയിൽ ഞ്ഫൻസിംഗിതനക്ാളം ഞ്ചലവ കറഞെതും 
എന്നാൽ ഫലപ്രദവൊയ രൈാഷപ് ഗാർഡപ് തറാപ്പ് 
ഞ്ഫൻസിങപ് സംവിധാനം രാജ്ത്പ് ആദ്ൊയി തകരള
ത്ിൽ ൊങ്കുളത്പ് നിലവിൽവന്നു. കാട്ടാനകൾ ജനവാ
സതെഖലയിതലയ്ക്കപ് ഇറങ്ങുന്നതപ് തടയുന്നതിനുള്ള ഈ 
സംവിധാനം ൊങ്കുളം വനം ഡിവിഷനിഞ്ല ആനക്കുളം 
മുതൽ വലിയപറക്കുട്ടി വഞ്രയുള്ള 1.2 കിതലാെധീ്ർ നധീള
ത്ിലാണപ് സ്ാപിച്ിട്ടുള്ളതപ്.

തനാർത്പ് വയനാടപ് ഡിവിഷനിഞ്ല കൂടക്ടവപ് മുതൽ 
പാൽഞ്വളിച്ം വഞ്ര 6 കിതലാെധീ്റും വയനാടപ് വവൽഡപ് 
വലഫപ് ഡിവിഷനിൽ ഉൾഞ്പ്ടുന്ന സത്രം കടവപ് മുതൽ 
മൂടഞ്ക്ാല്ലിവഞ്ര 10 കിതലാെധീ്റും ഞ്റയിൽ ഞ്ഫൻസിംഗപ് 
നടത്ന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്ികൾ കിഫപ്ബി പദ്തിയിൽ 
ഉൾഞ്പ്ടുത്ി നടന്നുവരുന്നു. 

വന്ജധീവി കണഞ്ക്ടുപ്പ്, വനനിരധീക്ണം, വനവന്ജധീ
വി സംരക്ണം എന്നിവ കൂടുതൽ കാര്ക്െൊക്കുതി
നായി വനതെഖലഞ്യ പത്പ് ലാൻഡപ് സപ് തകപ്പുകളായി 
തിരിച്പ് 1500 ക്ാെറകൾ സ്ാപിച്പ് വിവരത�ഖരണം 
നടത്ിവരുന്നു. ഒരു സെയം രണ്പ് ലാറെപ് സപ് തകപ്പുകളിൽ 
ക്ാെറകൾ സ്ാപിച്പ് രണ്പ് ൊസം വിവരം ത�ഖരി
ക്കും. ഈ ക്ാെറകൾ െറ്റു ലാൻഡപ് സപ് തകപ്പുകളിതലക്പ് 
പുനർവിന്സിച്പ് ഒരു വർഷംഞ്കാണ്പ് എല്ലാ തെഖലക
ളിലം നിരധീക്ണവം കണഞ്ക്ടുപ്പും പൂർത്ിയാക്കും.

കണ്ണൂർ ഡിവിഷനിഞ്ല വളയംച്ാൽ മുതൽ കരിയംകാപ്പു 
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രതാട്ടവിള

24  റബറിഹറെ റീപ്ാറെിങക് സബക് സിഡ്ി ഹെക്ടറിനക് ഒരു
ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്ം. വിലഹയാടു ബന്ധ
ഹപ്പടുത്ി റബർക്കൃഷിക്കാർക് വരുമാനം ഉറപ്പുവ
രുത്ാൻ ഏക്കർ അെിസ്ാനത്ിൽ സബക് സിഡ്ി 
നല്ം. ഇതിനായി ഹൈന്ദ്രസർക്കാരിൽ േക്മായ 
സമ്ർദേം ഹചലുത്ം. ആവേ്ഹമകേിൽ വമ്പിച്ച 
ജനൈീയരെഹക്ഷാഭത്ിനു സംസ്ാനസർക്കാർ 
തഹന് മുൻകൈഹയടുക്ം. ഈ സബക് സിഡ്ിയുഹെ 
ഭാരത്ിൽ ഒരു ഭാഗം സംസ്ാനസർക്കാരും 
വെിക്ം. 

റബ്ബർ തബാർഡൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ടപ് സബപ് സിഡി വർദ്ി
പ്ിക്ണഞ്െന്നു തകന്ദസർക്ാരിതനാടപ് ആവ�്ഞ്പ്ട്ടിട്ടു
ണ്പ്. തകരളസർക്ാരിഞ്റെ സമ്മർദേഞ്ത് തുടർന്നപ് റബ്ബർ 
തെഖലയിഞ്ല പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പ്രതത്കപരിഹാരം നിർതദേ
�ിക്ാൻ തകരള ചധീഫപ് ഞ്സരൈട്ടറി അദ്്ക്നായി 
കമ്മി്ി രൂപവതപ്കരിച്പ് പഠനം നടത്ി റിതപ്ാർട്ടപ് 
തകന്ദ സർക്ാരിനപ് സെർപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്.

25 a. റബ്ബർ ലാ്ൈക് സം റബ്ബർ ഷീറ്റും ൈാർഷിഹൈാതക്പന്
മായി രെഖ്ാപിക്കാൻ ഹൈന്ദ്രസർക്കാരിൽ സമ്ർ
ദേം ഹചലുത്ം. റബ്ബർ ഇറക്മതി നിയന്ത്രിക്കാനു
ള്ള ഇെഹപെൽ നെത്ം. മൂല്വർദ്ിഹതാ 
തക്പന്ത്ിഹറെ അന്ിമവിലയുഹെ ഒരംേം ൈർഷ
ൈർക് ലഭിക്കത്ക്ക വിധത്ിൽ ആവേ്മായ 
നിയമപരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്ാൻ ഇെഹപടും.

റബ്ബറിഞ്ന കാർഷികവിളയാക്ണഞ്െന്നപ് ആവ�്ഞ്പ്ട്ടപ് 

തകന്ദത്ിൽ സമ്മർദേം ഞ്ചലത്ിവരുന്നു. ഇറക്കുെതി നി
യന്തിക്ണഞ്െന്നു തകന്ദതത്ാടപ് അഭ്ർത്ഥിച്ിട്ടുണ്പ്.

b. ഹതാട്വിളക്കൃഷിക്കാരുഹെ ഹരൊഡ്യൂസർക്കമ്പനി 
ൈൾ രൂപവതക്ക്കരിക്ൈയും അവയുഹെ ആഭിമുഖ്
ത്ിൽ മൂല്വർദ്ിഹതാതക്പാദനം നെത്ൈയും 
ഹചയ്ം. ഇതിനാവേ്മായ ഉദാരമായ ധനസൊ
യം സർക്കാർ നല്ം. ഇതിനായി രെഹത്ൈം വ്വ
സായപാർക്ൈൾ സ്ാപിക്ം.

ഫാർെർ ഞ്പ്രാഡയൂസർ കമ്നികൾ രൂപവതപ്കരിക്കുന്ന 
തിനുളള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നുണ്പ്. ഇതിനകം 
രൂപവതപ്കരിച് കമ്നികൾക്കു ധനസഹായം നല്ിവരു
ന്നു. റബ്ബറിഞ്റെ മൂല്വർദ്ിതതാതപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ാക്ാൻ 
തകാട്ടയം ജില്ലയിൽ അതഗ്രാപാർക്പ് സ്ാപിക്ാൻ 
നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. റബ്ബറുല്പന്ന നിർമ്മാണത്ി
നായി സിയാൽ തൊഡലിൽ ഒരു കമ്നി രൂപവതപ്ക്രി
ച്ചുവരുന്നു.

c. റബ്ബർമരങ്ങഹള വില്പനനികുതിയിൽനിന്നു മൂന്നു
വർഷഹത്ക്കക് ഒഴിവാക്ം. 

ജി.എസപ്.്ി കൗണ്സിലിൽ ഈ ആവ�്ം നിരന്രൊ
യി ഉന്നയിച്ചു സമ്മർദേം �ക്തിഞ്പ്ടുത്ന്നു. റബ്ബർത്ടിയു
ഞ്ട സധീനിയതറജപ് ഒഴിവാക്ിഞ്യടുക്ാൻ കഴിഞെിട്ടുണ്പ്.

26  a. ഹതാട്വിളയുതക്പന്ങ്ങളുഹെ രെചാരവം ഡ്ിമാ 
ൻഡും വർദ്ിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ാവണം.

മൂല്വർദ്നയിലൂഞ്ട പ്രചാരവം കർഷകരുഞ്ട വരുൊന

വഞ്രയുള്ള 9.25 കി.െധീ. ആനപ്രതിതരാധെതിൽ നിർമ്മാ
ണത്ിഞ്റെ തുടർച്യായി 2.13 കി.െധീ. െതിൽകൂടി നിർ
മ്മിക്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചു. 'ഞ്പരിയാർ ഡിക്ലതറഷൻ 
2017' പ്രഖ്ാപനം നടത്ി. വടഗർ റിസർവ്വുകൾക്പ് പുറ
ത്ള്ള കടുവകളഞ്ട സംരക്ണം ഉറപ്ാക്കുക, സംര
ക്ിത വനങ്ങളിഞ്ല വനവാസികളഞ്ട സ്തെധയാ ഉള്ള 
പുനരധിവാസം ത്രിതഞ്പ്ടുത്ക തുടങ്ങി പത്പ് നിർ
തദേ�ങ്ങളാണപ് പ്രഖ്ാപനത്ിനുള്ളതപ്.

b. കൃഷിനാേത്ിനു നഷ്പരിൊരം നല്ം. 

വന്ജധീവിയാരൈെണം മൂലം ജധീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നവ
രുഞ്ട ആശ്രിതർക്പ് 10 ലക്ം  രൂപയും വനത്ിനു 
പുറത്പ് പാമ്പുകടിതയ്പ് െരിക്കുവരുഞ്ട ആശ്രിതർക്പ് 
രണ്ടു ലക്ം രൂപയും വന്ജധീവി ആരൈെണത്ിൽ 
സ്ിരം അംഗവവകല്ം സംഭവിക്കുന്നവർക്പ് രണ്ടു 
ലക്ം രൂപയും പരുക്ിനും െ്പ് നാ�നഷ്ങ്ങൾക്കും 
നഷ്പരിഹാരൊയി ഒരു ലക്ം രൂപയുൊക്ി നഷ്പരി
ഹാരത്ക ഉയർത്ി. വന്ജധീവിയാരൈെണം മൂലമുണ്ാ 

കന്ന നാ�നഷ്ങ്ങൾക്പ് നഷ്പരിഹാരം എത്രയും തവഗം 
ലഭ്ൊക്ാൻ ഓണ്വലൻ സംവിധാനം ഏർഞ്പ്ടുത്ി.

കൃഷിനാ�ം വരുത്ന്ന കാട്ടുപന്നികഞ്ള സ്ന്ം പുരയിട
ത്ിൽവച്പ് ഉപാധികതളാഞ്ട ഞ്വടിവച്പ് ഞ്കാല്ലുന്നതിനപ് 
കർഷകർക്കു നല്ിയിരുന്ന അനുെതിയിഞ്ല അപ്രാതയാ
ഗികത കണക്ിഞ്ലടുത്പ് പ്രശ്നപരിഹാരത്ിനുള്ള 
പുതിയ ഉത്രവിനുള്ള നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

പ്രളയത്ിൽ കൃഷിനാ�ം സംഭവിച്വർക്പ് നഷ്പരി
ഹാരം നല്കുന്ന നടപടിയും സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. കർഷകർ
ക്പ് 176 തകാടി രൂപ നഷ്പരിഹാരഞ്െന്ന നിലയിൽ 
വിതരണം ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. വിള ഇൻഷുറൻസപ് പദ്തിയിൽ 
നിന്നു 18.4 തകാടി രൂപയും പാടങ്ങൾ കൃഷിതയാഗ് 
ൊക്ാനും ജലതസചനസൗകര്ങ്ങൾ പുനസ്ാപി 
ക്ാനും 197.78 തകാടി രൂപയും നല്ിയിട്ടുണ്പ്. ഞ്നൽവി
ത്കളം പച്ക്റിവിത്കളം സൗജന്ൊയി വിതരണം 
ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്.
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വം വർദ്ിപ്ിക്ാനുളള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

b. ഹറാഡുനിർമ്ാണത്ിലും ഇതര നിർമ്ാണരെ
വർത്നങ്ങളിലുമുള്ള റബ്ബറിഹറെ ഉപഹയാഗം വർ
ദ്ിപ്പിക്ം.

പുതിയ തറാഡകളിലം ഞ്ഹവി ഞ്െയിറെനൻസിൽ ഏഞ്്ടു
ക്കുന്ന സംസ്ാനപാതകളിലം പ്രധാന ജില്ലാതറാഡക
ളിലം സ്ാഭാവികറബ്ബർ ഉപതയാഗിച്ചുള്ള നിർമ്മാണപ്ര
വർത്നങ്ങൾ ഏഞ്്ടുത്ിട്ടുണ്പ്. ഈ സർക്ാർ 
വന്നത�ഷം 1480 കിതലാെധീ്ർ തറാഡിൽ റബ്ബർ ഉപ
തയാഗിച്ചു.

c. വൻൈിെറബ്ബർവ്സായം ഹൈരളത്ിൽ ആരംഭി
ക്കാൻ നെപെി സ്വീൈരിക്ം. 

പത്നംതിട്ട, തകാട്ടയം ജില്ലകളിൽ റബ്ബർ പാർക്ിനാ
യി സ്ലഞ്െടുപ്ിനുളള നടപടി ത്രിതഗതിയിൽ നടന്നു
വരുന്നു. റബ്ബറുല്പന്നനിർമ്മാണത്ിനായി സിയാൽ 
തൊഡലിൽ ഒരു കമ്നി രൂപവതപ്ക്രിക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

27 പ്ാഹറെഷൻ ഹമഖലയിഹല മുഖ്രെശ്നം പഴക്കഹമറിയ 
മരങ്ങളാണക്. ഇവ അെിയന്രമായി റീപ്ാറെക് ഹചഹയ്
ണ്തുണ്ക്. ഇതിഹനാരു ഫലരെദമായ മാർഗ്ഗം ഹതാ
ഴിലുറപ്പുപദ്തിഹയ ഇതിനായി ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്
ൈയാണക്. എന്ാൽ, ഇഹതാരു ആവർത്നക്കൃഷി 
രെവർത്നമായി ൈണ്ക് ഹൈന്ദ്രം അനുമതി നിഹഷ
ധിച്ചിരിക്ൈയാണക്. ഇതു തിരുത്ിക്കാൻ സർ
ക്കാർ മുൻകൈഹയടുക്ം. 

ഞ്താഴിലറപ്പുപദ്തിയുൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ട ഈ പ്രശ്നം 
തകന്ദ സർക്ാരിഞ്റെ ശ്രദ്യിൽ ഞ്കാണ്ടുവരുന്നതാണപ്. 
പഴക്തെറിയ െരങ്ങൾ റധീലൈാറെിങ്ങിനായി മുറിച്ചുൊറ്റു 
തമ്ാൾ ഈടാക്ിവന്നിരുന്ന സധീനിയതറജപ് പൂർണ്ൊയി 
ഒഴിവാക്ി.

28  ഹതാട്ം ഹമഖലയിൽ മണ്ക്-ജലസംരക്ഷണത്ിനും 
കജവകവവിദ്്ം നിലനിർത്ാനും ആസൂത്രിത
മായ പരിശ്രമം ഹവണം. കജവകവവിദ്്ം സംര
ക്ഷിക്കഹപ്പെണം. ഇതിനായുള്ള സമഗ്രപരിപാെി 
രൊഹദേിൈതലത്ിൽ തയ്ാറാക്ം. 

  െണ്പ് സംരക്ണ പര്തവഷണ വകപ്ിഞ്റെ ആഭിമുഖ്
ത്ിൽ െണ്ണു സംരക്ണപ്രവർത്നങ്ങൾ നടപ്ിലാക്ി
വരുന്നു. തതാട്ടം തെഖലകളിൽ വജവ വവവിധ്ത്ിനപ് 
ഭധീഷണി ഉയർത്ിയിരുന്ന വലൈതഫാതസ്പ് എന്ന കള
നാ�ിനിയുഞ്ട ഉപതയാഗം നിതരാധിച്ചു.

29 a. മരവൽക്കരണത്ിനുള്ള സാധ്തൈൾ പരമാവ
ധി രെഹയാജനഹപ്പടുത്ണം.

തലാകപരിസ്ിതിദിനതത്ാടനുബന്ിച്പ് സാമൂഹികവ

നവതപ്ക്രണവിഭാഗം 'എഞ്റെ െരം' പദ്തിവഴി സ്കൂൾ 
ക്കുട്ടികൾക്കും 'ഹരിതതകരളം െിഷ'ഞ്റെ ഭാഗൊയി 
പഞ്ചായത്കൾ വഴിയും ലക്ക്ണക്ിനപ് വൃക്വത്
കൾ വിതരണം ഞ്ചയ്തുവരുന്നു. കഴിഞെ വർഷം 78.15 
ലക്ം വൃക്വത്കളാണപ് വിതരണം ഞ്ചയ്തപ്.

ഹരിതതകരളം പദ്തിയിലൂഞ്ട തകരളത്ിലടനധീളം 
2016-17-ൽ വിതരണം ഞ്ചയ്പ് നട്ട 65.29 ലക്ം വൃക്
വത്കളഞ്ടയും 2017-18-ൽ വിതരണം ഞ്ചയ് 66.12 
ലക്ം വൃക്വത്കളഞ്ടയും അതിജധീവന കണഞ്ക്ടു
പ്പ് ആദ്ൊയി സംസ്ാനസർക്ാർ നടത്കയുണ്ായി. 
തകരളത്ിലടനധീളമുള്ള 20-ഓളം തകാഞ്ളജുകളിഞ്ല വി
ദ്ാർത്ഥികഞ്ള പഞ്കേടുപ്ിച്ചു കണഞ്ക്ടുപ്പ് നടത്ിയ
തിൽ 2016-17-ൽ നട്ട വതകളിൽ 55.24% വം 2017-18-
ൽ നട്ട വതകളിൽ 62.53% വതകളം വളർച് 
എത്ിയതായി കഞ്ണ്ത്ിയിട്ടുണ്പ്.

ഭൂവിസ്തൃതി കറവായിട്ടുതപാലം വനാവരണവർദ്ന വരു
ത്ിയതിൽ സംസ്ാനം മൂന്നാം സ്ാനം വകവരിച്ചു.

b. മരത്ിഹറെ ഈെിഹമേൽ രെതിമാസം ദീർഘൈാ
ലവായ്യായി ഓഹരാ ഇനം മരത്ിനും നിശ്ിത
തുൈ സെൈരണബാങ്ൈളിൽനിന്നു ലഭ്മാക്കാനു
ള്ള സക് ൈീം ആവിഷക് ൈരിക്ം. ബാകേിഹറെ വായ്യും 
പലിേയും മരം ഹവട്ടുഹമ്പാൾ നല്ിയാൽ മതിയാകും. 

ഇതിനായി സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്പ് നിർതദേ�ം 
നല്ിയിട്ടുണ്പ്. വയനാടപ് ജില്ലയിൽ െരങ്ങൾ നടുന്നതിനു 
ജിതയാടാഗപ് നല്കുന്നതടക്മുള്ള തഡാകയുഞ്െതറെഷൻ കൃ
ത്ൊയി നടത്ി അന്ർതദ�ധീയ ൊർക്്ിൽ കാർബണ് 
ഞ്രൈഡി്പ് തനടുന്നതിനുള്ള സംവിധാനഞ്ൊരുക്കും. െരം 
ഒന്നിനപ് 50 രൂപവഞ്ര വർഷംതതാറും ബാകേപ് വായ്യായി 
ലഭിക്കും. ഇതിനുള്ള ഗ്ാരണ്ി ബാങ്കുകൾക്പ് സർക്ാർ 
നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്തി ഇത്വണഞ്ത് ബജ്ിൽ മു
തന്നാട്ടുവച്ിട്ടുണ്പ്.

30 a. വിലയിെിവിഹറെ ഹപരുപറഞ്ഞക് വൻൈിെഹതാട്മുെ
മൈൾ ഹതാഴിലാളിൈളുഹെ കൂലിയും മ്ക് ആനുകൂല്
ങ്ങളും ഹവട്ിക്റയ്ക്കുന്തക് അനുവദിക്കാനാവില്ല. 
കൂലിയും ആനുകൂല്ങ്ങളും ഹവട്ിക്റയ്ക്കുന്തക് രെതി
സന്ധിയുഹെ പരിൊരമല്ല. ഉതക്പാദനക്ഷമത വർ
ദ്ിപ്പിക്കാൻ ബദൽമാർഗ്ഗങ്ങൾ ൈഹണ്ത്ൈഹയ 
നിവൃത്ിയുള്ളൂ.

�ാസ്തധീയപരിചരണമുറകളിലൂഞ്ട ഉതപ്പാദനക്െത 
ഉയർത്ാനുളള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. തതാട്ടം 
ഞ്താഴിലാളികളഞ്ട െിനിെം കൂലി സംരക്ിച്ിട്ടുണ്പ്.

b. ഹതാട്ംഹതാഴിലാളിൈൾക് മിനിമം ജീവിതസൗ
ൈര്ങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്ം. രെഹത്ൈ പാർപ്പിെപദ്
തി നെപ്പാക്ം. ഇതിനു തഹദേേഭരണസ്ാപന
ങ്ങൾ വഴി രെഹത്ൈ സക് ൈീമുൈൾ ആവിഷക് ൈരിക്ം. 
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തതാട്ടംഞ്താഴിലാളികളഞ്ട തവതനപരിഷപ് കരണം 
അന്ിെഘട്ടത്ിൽ. ഞ്താഴിലാളികൾക്പ് 2019 ഞ്ഫബ്രുവ
രിൊസം മുതൽ പ്രതിദിനം 50 രൂപ ഇടക്ാലാ�്ാസം 
അനുവദിച്ചു. തതാട്ടംഞ്താഴിലാളികളഞ്ട ഭവനപദ്തിക്പ് 
മൂന്നാറിൽ തുടക്ം കറിച്ചു.

c. മുഴുവൻ ഹതാട്ംഹതാഴിലാളിൈഹളയും ബി.പി.
എൽ ആയി ൈണക്കാക്കി ഹറഷനും മ്ക് ആനുകൂല്
ങ്ങളും നല്ം.

പരിത�ാധിച്ചുവരുന്നു

31 നിയമവിരുദ്മായി ഭൂമി കൈവേം വയ്ക്കുൈയും സർ
ക്കാർഭൂമി കൈഹയ്റുൈയും ഹചയ്തിട്ടുള്ള വൻൈിെ 
ഹതാട്മുെമൈൾഹക്കതിഹര ൈർേനനെപെി സ്വീൈരി
ക്ം. അവരുഹെ കൈവേമുള്ള അത്രം ഭൂമി 
ഹപാതു ആവേ്ങ്ങൾക്ം ഭൂരെിതർക് വിതരണം 
ഹചയ്ാനും ഉപഹയാഗിക്ം. 

നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു

32 a. 01.01.1977 നു മുമ്പുള്ള മുഴുവൻ കുെിഹയ്ൈർഷ
ൈർക്ം റവനയൂ, വനം വകുപ്പുൈളുഹെ സംയുക്ഹവ
രിഫിഹക്കഷൻ പൂർത്ിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ 
നാലക് ഏക്കറിനുവഹര ഉപാധിരെിതമായി പട്യം 
നല്ം.

01.01.1977നു മുമ്പുള്ള മുഴുവൻ കടിതയ് കർഷകർക്പ് 
1993-ഞ്ല വനഭൂെി പതിച്ചു നൽകൽ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം 
ഉപാധിരഹിതൊയി പട്ടയം നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ  
സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

b. പട്യം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ലക്ഷഹത്ാളം കുടും

ബങ്ങൾക് പട്യം നല്ാനുള്ള നെപെി സമയബ
ന്ധിതമായി സ്വീൈരിക്ം.

1,06,000 തപർക്പ് പട്ടയം നല്ിക്ഴിഞ്ഞു. ഇടുക്ിയിഞ്ല 
പത് ചങ്ങല പ്രതദ�ത്പ് മൂന്നു ചങ്ങല വിട്ടുള്ള ഭൂെിക്പ് 
പട്ടയം നല്ി. ഞ്പരിഞ്ചാംകട്ടിയിൽ 158 കടുംബങ്ങൾക്പ് 
പട്ടയം നല്കുന്നതിനപ് ഉത്രവപ് പുറഞ്പ്ടുവിച്ചു.

c. ഭൂരെിതരായ ആദിവാസിൈൾക് ഭൂമിയും അനു
ബന്ധഹരഖൈളും നല്ം.

ആദിവാസി പട്ടയവിതരണം സെയബന്ിതൊയി നട
ത്ാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. പട്ടികവർ
ഗവിഭാഗങ്ങളിഞ്ല 1105 തപർക്പ് 1446 ഏക്ർ ഭൂെി 
വിതരണം ഞ്ചയ്തു. 164 തപർക്പ് 757 ഏക്ർ ഭൂെിയുഞ്ട 
വനാവകാ�തരഖ നല്ി. നിക്ിപ്വനഭൂെി വിതരണ പ്ര
കാരമുള്ള ഭൂെിയും വിതരണം ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. ഈ സർക്ാർ 
ഞ്കാണ്ടുവന്ന ലാൻഡപ് ബാകേപ് പദ്തി പ്രകാരം 428 
ഏക്ർ ഭൂെി വാങ്ങി വിതരണം ഞ്ചയ്ാൻ നടപടിയായി.

33  a. ൈസ്തൂരി രംഗൻ റിഹപ്പാർട്ടുമായി ബന്ധഹപ്പട്ക് പരി
സ്ിതിഹലാലരെഹദേമായി (ഇ.എസക്.എ) ഹനാട്ി 
കഫ ഹചയ്ന് രെഹദേങ്ങളിൽ ജനവാസഹൈന്ദ്ര
ങ്ങൾ, കൃഷിഭൂമിൈൾ, ഹതാട്ങ്ങൾ എന്ിവ ഒഴിവാ
ക്ം.

ഇക്ാര്ത്ിൽ �ക്തൊയ സമ്മർദേം സർക്ാർ ഞ്ചല
ത്ന്നുണ്പ്.

b. യു.ഡ്ി.എഫക് സർക്കാർ ഹൈന്ദ്ര വനം-പരിസ്ി
തി മന്ത്രാലയത്ിനു നല്ിയിട്ടുള്ള ഹരഖൈളിൽ ഇതി
നാവേ്മായ മാ്ം വരുത്ം. 

നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

മൃഗപരിപാെനകം
34  a. പാലുതക്പാദനത്ിൽ സ്വയംപര്ാപ്ി കൈവ 

രിക്ം.

സംസ്ാനഞ്ത് പ്രതിവർഷ പാലൽപാദനം 2016-17-ൽ 
25.2 ലക്ം ടണ്ായിരുന്നതപ് 2017-18-ൽ 25.75 ലക്ം 
ടണ്ായി വർദ്ിച്ചു (തകന്ദസർക്ാർ അവസാനം അംഗധീ
കരിച് കണക്കു പ്രകാരം). പാലൽപാദനത്ിൽ 2018-19 
സാമ്ത്ികവർഷം ആദ്ം പ്രകടൊയ കതിപ്പ് ഉണ്ാ
യിരുഞ്ന്നകേിലം ആഗസ്റപ് ൊസം സംഭവിച് പ്രളയത്ിൽ 
ഇതിനപ് തിരിച്ടി തനരിട്ടു. 2018-19 ൽ പുതുതായി ആവി
ഷപ് ക്രിച് അനിെൽ റിതസാഴ്പ് ഞ്ഡവലപപ് ഞ്െറെപ് (എ.ആർ.
ഡി) എന്ന പദ്തി നടപ്ിലാക്കുകയുണ്ായി. ഈ പദ്
തിയിൽ 4.5 തകാടി രൂപ ഞ്ചലവഴിച്ചു. പ്രസ്തുത പദ്തി 
വഴി പുതുസംരംഭകഞ്ര ആകർഷിക്ാനും, മൃഗസംരക്
ണരംഗഞ്ത് കർഷകരുഞ്ട തലാണുകൾക്പ് പലി�യിന

ത്ിൽ സബപ് സിഡി നല്കുവാനും സാധിച്ചു. 

b. ഇതിനായി മിൽമയുഹെ രെവർത്നങ്ങഹള 
യഥാർത് ആനന്ക് മാതൃൈയിൽ പുനഃസംഘെി 
പ്പിക്ം.

െിൽെയുഞ്ട ഘടനഞ്യ കറിച്പ് പഠിച്പ് റിതപ്ാർട്ടപ് സെർപ്ി
ക്കുന്നതിനായി റിട്ടതയർഡപ് ഐ.എ.എസപ് ഓഫധീസർ 
ശ്രധീെതി. ലിഡ തജക്ബ്ബിഞ്റെ അദ്്ക്തയിൽ സർക്ാ
ർ നിതയാഗിച് പഠന കമ്മി്ി റിതപ്ാർട്ടപ് സെർപ്ിക്കുക
യും അതനുസരിച്ചുള്ള നടപടിരൈെങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും 
ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. 

c. ക്ഷീരഹക്ഷമസംഘങ്ങൾക്കക് സക് ൈീമുൈളുഹെ അെി
സ്ാനത്ിൽ കൂടുതൽ ധനസൊയം നല്ം. 

ക്ധീരസഹകരണസംഘങ്ങൾക്പ് 2,281.61 ലക്ം 
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രൂപയുഞ്ട ധനസഹായപദ്തികൾ നടപ്ിലാക്ി. ക്ധീര
സഹകരണസംഘങ്ങളിഞ്ല ജധീവനക്ാർക്പ് ൊതനജധീരി
യൽ സബപ് സിഡി ഞ്കാണ്ടുവന്നു. 105 ക്ധീര സംഘങ്ങൾ 
പുതുതായി രജിസ്റർ ഞ്ചയ്തു. 150 സംഘങ്ങളഞ്ട പ്രവർത്
നം പുനരുജ്ജധീവിപ്ിച്ചു.

35  a. ൈന്നുകുട്ിപരിപാലനം സക് ൈീം സാർവ്ത്രിൈമാക്ം.

�ാസ്തധീയ കന്നുകട്ടി പരിപാലനം ഉറപ്പു വരുത്ന്നതിനാ
യി പ്രതത്ക കന്നുകട്ടിപരിപാലന പദ്തി, തഗാവർദ്ി
നി എന്നധീ പദ്തികളാണപ് മൃഗസംരക്ണവകപ്പു വഴി 
നടപ്ിലാക്കുന്നതപ്. 2016-17 ൽ ഈ രണ്പ് പദ്തികളില
ൊയി 73,538 കന്നുകട്ടികഞ്ള എൻതറാൾ ഞ്ചയ്തു. 2017-18-
ൽ 35,070 കന്നുകട്ടികൾക്പ് സഹായം നല്ി. 2018-19-ൽ 
ഇരുപദ്തികളിലൊയി 83,554 പശുക്കുട്ടികഞ്ള 
എൻതറാൾ ഞ്ചയ്തു.

b. കുടുംബശ്രീ പശു, ആെക് ഗ്രാമം പദ്തിൈൾ 
േക്ിഹപ്പടുത്ം. 

കടുംബശ്രധീ ക്ധീരസാഗരം - പദ്തി പ്രകാരം ഡയറി 
യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനപ് 5 സ്തധീകൾ ഉൾഞ്പ്ടുന്ന 
സംഘങ്ങൾക്പ് 2.18 ലക്ം രൂപയുഞ്ട സബപ് സിഡി നല്കു
ന്നു. അഞ്ചപ് ആളകൾ തചർന്നപ് രണ്ടുവധീതം പശുക്ഞ്ളയാ
ണപ് (ആഞ്ക 10) വളർത്ന്നതപ്. 608 ക്ധീരസാഗരം യൂ
ണിറ്റുകൾ തുടങ്ങി. ആടുഗ്രാെം പദ്തിയിൽ കടുംബശ്രധീ 
530 യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു. 1000 യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങാൻ 
ആണപ് ലക്്ം

36 a. ൈറവക്കാരുഹെ ദൗർലഭ്മാണക് ഒരു രെധാനരെ
ശ്നം. ഹചറുൈിെയൂണിറ്റുൈളിൽ പാൽ ൈറക്കാൻ 
സൊയൈരമായ രീതിയിൽ ൈറവയന്ത്രങ്ങൾ ഹമച്ച
ഹപ്പടുഹത്ണ്തക് ആവേ്മാണക്.

കഴിഞെ മൂന്നു വർഷംഞ്കാണ്പ് നടപ്ിലാക്ിവരികയാ
ണപ്. 1000 കർഷകർക്പ് ഇക്ാലയളവിൽ പ്രതയാജനം 
ലഭിച്ചു. ഞ്ചറുകിട കറവയന്തങ്ങൾ 38,000 രൂപ മുതൽ 
ൊർക്്ിൽ ലഭ്ൊണപ്. 

b. ക്ഷീരസംഘങ്ങളുഹെ ൈീഴിൽ ഹമാകബൽ ൈറവ
യൂണിറ്റുൈൾ ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം. 

തെഖലാ സഹകരണയൂണിയനുകളഞ്ട ആഭിമുഖ്ത്ിൽ 
ക്ധീരസംഘങ്ങളഞ്ട കധീഴിൽ ഞ്ൊവബൽ കറവ യൂണിറ്റു
കൾ സ്ാപിച്ചുവരുന്നുണ്പ്.

37 a. ൈന്നുൈാലിഹമഖല ഹനരിടുന് ഏ്വം വലിയ 
രെശ്നം ൈാലിത്ീ്യുഹെ ദൗർലഭ്വം വിലയുമാണക്. 
ഹപാതുഹമഖലയിൽ ൈാലിത്ീ് ഉതക്പാദനഹേഷി 
ഇരട്ിയാക്ൈയും ന്ായവിലയ്ക്കു കൃഷിക്കാർക് 
ലഭ്മാക്ൈയും ഹചയ്ം.

െിൽെ, തകരള ഫധീഡപ് സപ് എന്നധീ സ്ാപനങ്ങൾ മുഖാന്

രം ഞ്പാതുതെഖലയിൽ കാലിത്ധീ് ഉല്പാദനത�ഷി വർ
ദ്ിപ്ിച്ചു.

b. തീ്പ്പുൽക്കൃഷിക്കായി ഹതാഴിലുറപ്പുപദ്തി ഉപ
ഹയാഗഹപ്പടുത്ം.

തധീ്പ്പുൽക്കൃഷിക്ായി ഞ്താഴിലറപ്പുപദ്തിയിൽ 
കഴിഞെ മൂന്നു വർഷങ്ങളിൽ 2947 പ്രവൃത്ികൾ ഏഞ്്ടു
ത്ഞ്കാണ്പ് 2730.02 ഏക്ർസ്ലത്പ് കൃഷിയിറക്ി.

തധീ്പ്പുൽ കൃഷിയ്ക്കായി മൃഗസംരക്ണവകപ്പു വഴി 
ഞ്ഹക്ടർ ഒന്നിനപ് 30,000 രൂപ നിരക്ിൽ 1119 കർഷകർ
ക്പ് സഹായം ലഭ്ൊക്ിവരുന്നു.

c. ഹതാഴിലുറപ്പുപദ്തിയിൽ ൈന്നുൈാലിവളർത്ൽ
കൂെി ഉൾഹപ്പടുത്ാൻ ഹൈന്ദ്രസർക്കാരിൽ സമ്ർദേം 
ഹചലുത്ം. 

തദ�ധീയ ഗ്രാെധീണ ഞ്താഴിലറപ്പ് പദ്തിയിൽ കന്നുകാ
ലിവളർത്ൽപദ്തി ഉൾഞ്പ്ടുത്ണഞ്െന്നപ് ആവ�്ഞ്പ്
ട്ടുഞ്കാണ്പ് തകന്ദ സർക്ാരിൽ സമ്മർദേം ഞ്ചലത്ിവരു
ന്നു. എന്നാൽ, സംസ്ാനസർക്ാർ നടപ്ിലാക്കുന്ന 
അയ്ൻകാളി ഞ്താഴിലറപ്പ് പദ്തിയിൽ കറവയുള്ള 
രതണ്ാ അതിലധികതൊ പശുക്ഞ്ള വളർത്ി പരിപാ
ലിക്കുന്ന ക്ധീരകർഷകർക്പ് ഒരു ദിവസഞ്ത് തവതനം 
നല്കുന്ന കാര്ം അംഗധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

38  വിവിധ വലുപ്പത്ിലുള്ള ആധുനിൈ അറവോല
ൈൾക് ോസ്തീയമായ ഹമാഡ്ലുൈൾ തയ്ാറാക്കി 
അനുഹയാജ്മായവ സമയബന്ധിതമായി എല്ലാ മു
നിസിപ്പാലി്ിൈളിലും പഞ്ായത്ൈളിലും സ്ാ 
പിക്ം. 

11 നഗരസഭകളിൽ ആധുനിക അറവ�ാലകൾ സ്ാപി
ക്കുന്നതിനായി 116 തകാടി രൂപ കിഫപ്ബി വഴി സർക്ാർ 
അനുവദിച്ിട്ടുണ്പ്. മുഖ്െന്തി അധ്ക്നായ കമ്മി്ി 
ഈ പദ്തിയുഞ്ട പുതരാഗതി വിലയിരുത്ന്നു. കൂടാഞ്ത, 
വകപ്പു തലത്ിൽ അറവ�ാലകളൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ട വി
ഷയത്ിൽ മൃഗസംരക്ണവകപ്ിഞ്ല ഞ്വ്റിനറി സർ
ജൻൊരുഞ്ട ഒരു സാതകേതികവിദഗ്ദ്ധസെിതി രൂപവ
തപ്ക്രിച്ചു പ്രവർത്നം നടത്ിവരുന്നു.

39 മൂല്വർദ്ിഹതാതക്പ്പന്ങ്ങളിലൂഹെ കവവിദ്്വ
തക്ക്കരണം നെപ്പിലാക്ന്തുവഴി കൃഷിക്കാരുഹെ 
വരുമാനം വർദ്ിപ്പിക്കാനാവം. 

കാർഷിതകാൽപ്ന്നങ്ങളഞ്ട മൂല്വർദ്നയ്ക്കുള്ള വിവിധ 
പദ്തികൾ പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. ഇതുവഴി കർഷകരുഞ്ട 
വരുൊനം വർദ്ിപ്ിക്ാൻ സാധിക്കും. കാപ്ിക്കുരുവിൽ 
നിന്നപ് െലബാർ കാപ്ിഞ്പ്ാടി എന്ന ബ്ാൻഡപ്, നാളിതക
രത്ിൽനിന്നപ് മൂല്വർദ്ിത ഉതപ്പന്നങ്ങൾ, പാലക്ാടപ്, 
തൃശ്ശൂർ, ആലപ്പുഴ വറസപ് പാർക്പ് വഴി ഞ്നല്ലിഞ്റെ മൂല്
വർദ്ിത ഉതപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കപ് ഇത്വണ ബജ
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്ിൽ ഫണ്പ് അനുവദിച്ിട്ടുണ്പ്. 

40  വാൈക് സിനുൈൾ, വിരമരുന്നുൈൾ, ഹരാഗനിർണ്യ
ക്കിറ്റുൈൾ തുെങ്ങിയവ പാഹലാെക് ഹവ്റിനറി ബഹയാ
ളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റി്യൂട്ിൽ ആവേ്ാധിഷ്ിതമായി 
ഉതക്പാദിപ്പിക്ൈയും ഹമഡ്ിക്കൽ സർവ്ീസക് ഹൈാർ
പ്പഹറഷഹറെ ഗുണനിലവാരമുള്ള മരുന്നുൈൾ 
വാങ്ങാൻ തഹദേേഭരണസ്ാപനങ്ങഹള സൊയി
ക്ൈയും ഹചയ്ം. 

വിവിധതരം വാകപ് സിനുകൾ, തരാഗ നിർണയകിറ്റുകൾ 
തുടങ്ങിയവ തിരുവനന്പുരം ജില്ലയിഞ്ല പാതലാടപ് പ്രവൃ
ത്ിക്കുന്ന ഞ്വ്റിനറി ബതയാളജിക്ൽ ഇൻസ്റി്യൂട്ടിൽ 
ഉതപ്പാദിപ്ിച്ചു വിതരണം നടത്ിവരുന്നു. ആടു വസന്, 
എറെതറാതടാകപ് സധീെിയ വാകപ് സിനുകൾ പുതുതായി 
ഉതപ്പാദനം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. കൂടാഞ്ത, തപവിഷപ്രതി
തരാധ വാകപ് സിൻ ഉതപ്പ്ാദിപ്ിക്ാനുള്ള നടപടികളൊ
യി മുതന്നാട്ടപ് തപാകകയാണപ്. 

41 a. അന്സംസ്ാനങ്ങളിൽനിന്നു വരുന് പാൽ 
അെക്കമുള്ള ഉതക്പന്ങ്ങളുഹെ ഗുണനിലവാരപരി 
ഹോധന ൈർേനമായി നെപ്പാക്ം.

അന്സംസ്ാനങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന പാൽ അടക്മു
ളള ഉൽപ്ന്നങ്ങളഞ്ട ഗുണനിലവാര പരിത�ാധനയ്ക്കു 2 
ഞ്ചക്പ് തപാസ്റ്റുകൾ സ്ാപിക്കുകയും അതി ൽ െധീനാക്ി
പുരം ഞ്ചക്പ് തപാസ്റിൽ സ്ിരം പാൽപരിത�ാധനാ 
സംവിധാനം ഏർഞ്പ്ടുത്കയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. 

b. ഹൈരളത്ിൽ മിൽമഹയ കൂൊഹത മാതൃൈാ ക്ഷീര
സെൈരണ സംഘങ്ങളുഹെ ഹനതൃത്വത്ിൽ ഹരൊ
ഡ്യൂസർ ൈമ്പനിൈൾ ആരംഭിക്ം. അവ തീർത്ം 
പാലിഹറെ മൂല്വർദ്ിഹതാതക്പന്ങ്ങൾ നിർമ്ിക്
ന്തായിരിക്ം.

ൊതൃകാ ക്ധീരസഹകരണ സംഘങ്ങളഞ്ട തനതൃത്
ത്ിൽ ഞ്പ്രാഡയൂസർ കമ്നി ആരംഭിക്കുന്ന നടപടികൾ 
ആരംഭിച്ിട്ടില്ല.

42 ഹൈാഴിവളർത്ൽഹമഖലയിൽ അന്സംസ്ാന 
ൊച്ചറിയുെമസ്രുഹെ നീരാളിപ്പിടുത്ം കുറയ്ക്കാൻ 
നെപെിൈൾ സ്വീൈരിഹക്കണ്തുണ്ക്. പുറത്ള്ള ൈച്ച
വെക്കാർക് ഹൈാണ്ടാക്ടക് അെിസ്ാനത്ിലാണക് 
ഹൈരളത്ിഹല നല്ലപകേക് കൃഷിക്കാരും 
രെവൃത്ിക്ന്തക്. ഹപാൾട്ി ഹഡ്വലപക് ഹമറെക് ഹൈാർ
പ്പഹറഷഹറെ ഈ ഹമഖലയിഹല ഇെഹപെൽ കൂടുതൽ 
േക്ിഹപ്പടുത്ം. 

മൃഗസംരക്ണ വകപ്,പ് കടുംബശ്രധീ, പൗൾട്ി ഞ്ഡവല
പപ് ഞ്െറെപ് തകാർപ്തറഷൻ എന്നിവയുഞ്ട സംയുക്തസംരംഭ
ൊയ തകരളാ ചിക്ൻ പദ്തി നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. 45 
ദിവസം ഞ്കാണ്പ് 45,000 രൂപവഞ്ര പദ്തിവഴി കർഷ

കർക്പ് ആദായം ലഭിക്കുന്നുണ്പ്. പദ്തി വിപുലധീകരിക്കു
ന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി കടുംബശ്രധീയുഞ്ട തനതൃത്ത്ിൽ 
ഫാർെർ ഞ്പ്രാഡയൂതസഴപ് സപ് കമ്നി രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. 
ഇതത ആവ�്ത്ിനായി കടുംബശ്രധീയുഞ്ട കധീഴിൽ ഒരു 
ഹാച്റി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളം പ്രാരംഭ 
ഘട്ടത്ിലാണപ്.

43  ഹൈരളത്ിൽ ഒരു വൻൈിെ ഹൈാഴിത്ീ്ഫാക്ടറി 
സ്ാപിക്ം. നമ്മുഹെ നഗരങ്ങളിഹല ഇറച്ചിമാലി
ന്വം മീനവേിഷ്ങ്ങളും അസംസക് കൃതവസ്തുക്കളാ
യി ഉപഹയാഗിക്കാം. മലിനീൈരണമില്ലാഹത ഇത്
രഹമാരു ഫാക്ടറി രെവർത്ിപ്പിക്കാൻ ൈഴിയും 
എന്ാണക് വിഹദേരാജ്ങ്ങളുഹെ അനുഭവങ്ങൾ ൈാ
ണിക്ന്തക്. 

ഇക്ാര്ം പരിത�ാധിച്ചുവരികയാണപ്.

44  ഓമനപ്പക്ഷി വളർത്ൽ, വ്ാവസായിൈാെിസ്ാ
നത്ിൽ നായ്ക്കളുഹെ ബ്ീഡ്ിംഗക്, പരിേീലനം, ഫാം 
ടൂറിസം, തുെങ്ങിയ ഹതാഴിൽസാദ്്തൈൾ വർദ്ി
പ്പിക്ം. ഓമനപക്ഷിൈളുഹെയും നായ്ക്കളുഹെയും മറ്റും 
വാണിജ്ാെിസ്ാനത്ിലുള്ള ബ്ീഡ്ിങക് വിഹൈന്ദ്രീ
കൃതമായി വലിയഹതാതിൽ നെക്ഹമ്പാൾ വിപണി 
ഉറപ്പുവരുത്ണം. ഇതിനായി ഓൺകലൻ വിപ
ണനകസറ്റുൈൾ ആരംഭിക്ം. 

ഓെനപ്ക്ിവളർത്ൽ, വ്ാവസായികാടിസ്ാന
ത്ിൽ നായ്ക്കളഞ്ട ബ്ധീഡിങപ്, പരി�ധീലനം, ഫാം ടൂറിസം 
തുടങ്ങിയ ഞ്താഴിൽ സാധ്തകൾ വർദ്ിപ്ിക്കും. ഈ 
വിഷയം സംബന്ിച്പ് മൃഗസംരക്ണവകപ്ിനു കധീഴില
ള്ള പരി�ധീലനതകന്ദങ്ങളിൽ വിവിധ പരി�ധീലനപരിപാ
ടികൾ നടത്ന്നുണ്പ്. പരി�ധീലനത്ിനായുള്ള സിലബ
സിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉൾഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. 
മൃഗസംരക്ണതെഖലയിഞ്ല കർഷകർക്പ് സഹായകൊ
കന്ന രധീതിയിൽ സെഗ്രൊഞ്യാരു ഞ്വബപ് വസ്പ് ആരംഭി
ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പ്രാരംഭഘട്ടത്ിലാണപ്.

45  a. സംസ്ാനഹത് സ്കൂളുൈൾ ഹൈന്ദ്രീൈരിച്ചക് പഠന
ഹത്ാഹൊപ്പം വരുമാനവം എന് പദ്തിയിലൂഹെ 
ഹൈാഴിവളർത്ൽ സക് ൈീം വിപുലഹപ്പടുത്ം. റബ്ബർ
ഹത്ാട്ങ്ങളിൽ സരക്ഷിതവലയം ഒരുക്കി തുറ
സ്ായ സ്ലത്ക് വലിയഹതാതിൽ നാെൻഹൈാഴിവ
ളർത്ൽ ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം.

സംസ്ാനഞ്ത് സ്കൂളകൾ തകന്ദധീകരിച്പ് പഠനതത്ാഞ്ടാ
പ്ം വരുൊനവം എന്ന പദ്തിയിലൂഞ്ട തകാഴി വളർ
ത്ൽ സപ് കധീം വിപുലഞ്പ്ടുത്ം. സ്കൂൾ പൗൾട്ി ക്ലബ്ബപ് 
പദ്തി മൃഗസംരക്ണവകപ്പു വഴി പ്രാവർത്ികൊക്ി. 
ഒരു വിദ്ാലയത്ിഞ്ല 50 വിദ്ാർത്ഥികൾക്പ് 5 തകാഴി
ക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വധീതവം തധീ്യും നല്കുന്നതാണപ് പദ്തി. 
2016-17-ൽ 701 വിദ്ാലയങ്ങളിലം 2017-18-ൽ 905 വി
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ദ്ാലയങ്ങളിലം ഇതപ് നടപ്ിലാക്ി. 2 വർഷം ഞ്കാണ്പ് 
80,300 വിദ്ാർത്ഥികൾക്പ് 4,01,500 തകാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങ
ഞ്ള വളർത്ന്നതിനപ് നല്ി. 2018-19 സാമ്ത്ിക വർഷം 
പദ്തി വിപുലധീകരിച്പ് 1304 വിദ്ാലയങ്ങളിൽ നടപ്ി
ലാക്ി. 

b. ഹൈാഴിഗ്രാമം പദ്തി വ്ാപൈമാക്ം. 

ഞ്കപപ് തകാ മുഖാന്രം തകാഴിഗ്രാെം പദ്തി വ്ാപകൊ
യി നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു.

46  a. മൃഗസംരക്ഷണഹമഖലയ്ക്കുള്ള വായ്ൈൾ ൈാർഷി
ൈവായ്ൈളായി ൈണക്കാക്കാൻ ബാങ്ൈൾക് 
നിർഹദേേം നല്ാനുള്ള നെപെി കൈഹക്കാള്ം. 

നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 

b. മൃഗസംരക്ഷണഹമഖലയ്ക്കുള്ള സർക്കാർഹച്ചലവക് 
സംസ്ാനവരുമാനത്ിഹറെ ഒരു േതമാനമായി 
ഉയർത്ം. 

മൃഗസംരക്ണതെഖലയ്ക്കുള്ള സർക്ാർഞ്ച്ലവപ് ഉയർത്ി
യിട്ടുണ്പ്. 450 തകാടി രൂപയാണപ് ഈ തെഖലയ്ക്കായി നധീ
ക്ിഞ്വച്ിട്ടുള്ളതപ്.

47  a. ൈന്നുൈാലിൈൾക്കക് സമഗ്ര ഇൻഷ്വറൻസക് ഉറപ്പാക്ം.

മൃഗസംരക്ണവകപ്ിഞ്റെ സെഗ്ര കന്നുകാലി ഇൻഷ്
റൻസപ് പദ്തിയായ 'തഗാസമൃദ്ി' പുതുതായി ഞ്കാണ്ടു 

വന്നു. ഇതിഞ്റെ കധീഴിൽ 65,000-തത്ാളം പശുക്ഞ്ള 
ഇൻഷ്ർ ഞ്ചയ്തു. കൂടാഞ്ത, തകന്ദഫണ്പ് ലഭ്ൊക്ി 
19,000 തത്ാളം പശുക്ഞ്ള ഇൻഷ്ർ ഞ്ചയ്തു. നടപ്പു നാ
മ്ത്ികവർഷം പദ്തിയ്ക്കായി അഞ്ചുതകാടി രൂപ വക
യിരുത്ിയിട്ടുണ്പ്. 2018-19 വർഷം സെഗ്ര ഇൻഷുറൻസപ് 
പദ്തി നടപ്ിലാക്കുന്നതിനായി 195 ലക്ം രൂപ 
വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഞ്ചലവഴിച്ചു. 

b. തഹദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾ നല്ിയവ ൈന്നുൈാ
ലിൈൾ ചത്ഹപായതിഹറെയും ൈറവ 
ശുഷക് ക്കമായതിഹറെയും ഫലമായി ൈെഹക്കണിയി
ലാവൈയും ജപ്ിനെപെിൈൾ അഭിമുഖീൈരിക്ൈയും 
ഹചയ്ത കൃഷിക്കാരുണ്ക്. ഇവഹര സൊയിക്കാൻ 
പദ്തി ആവിഷക് ൈരിക്ം.

കന്നുകാലികൾ ചത്തപായ ക്ധീരകർഷകഞ്ര സഹാ
യിക്ാൻ 76.34 ലക്ം രൂപയുഞ്ട പദ്തി നടപ്ിലാക്ി.

c. ഇന്്യിഹല തനതു ജനുസ്സുൈൾക് രൊധാന്ം 
നല്ി സംരക്ഷിക്ന് തരത്ിൽ ഇെഹപടും.

ഇന്്യിഞ്ല തനതു ജനുസ്സുകൾക്കു പ്രാധാന്ം നല്ിവരു
ന്നുണ്പ്. 

d. എല്ലാ ൈന്നുൈാലിൈൾക്ം ഹെൽത്ക് ൈാർഡ്ക് 
പദ്തി നെപ്പിലാക്ം. 

പശുക്ൾക്പ് ഞ്ഹൽത്പ് കാർഡപ് നല്ാനുള്ള നടപടി പു
തരാഗെിച്ചുവരുന്നു.

48 ൈാർഷിൈഹമഖലയിൽ ഭൂപരിഷക് ൈരണം ഹൈാണ്ടുവ
ന്ക് കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കാർക് വിതരണം ഹചയ്തതു
ഹപാഹല മത്്ഹമഖലയിൽ ൈെലിഹറെ അവൈാേം 
ൈെലിൽ മീൻ പിെിക്ന് മത്്ഹത്ാഴിലാളിൈൾ
ക്കക് ഉറപ്പുവരുത്ന് സമഗ്രമായ ജലപരിഷക് ൈരണ
നിയമം ആവിഷക് ൈരിച്ചുനെപ്പിലാക്ം. അതുവഴി 
മത്്ബന്ധഹനാപൈരണങ്ങളുഹെ ഉെമാവൈാേം, 
ൈെലിഹല മത്്വിഭവങ്ങളുഹെ ഉെമാവൈാേം, ൈെ
ലിഹലക്ള്ള രെഹവേനാധിൈാരം എന്ിവ മത്്
ഹത്ാഴിലാളിൈൾക് മാത്രമായി പരിമിതഹപ്പടു
ത്ാനും പിെിച്ചുഹൈാണ്ടുവരുന് പച്ചമത്്ത്ിഹറെ 
ആദ് വില്പനാവൈാേം മത്്ഹത്ാഴിലാളിൈൾക്
മാത്രമായി നിജഹപ്പടുത്ാനും അഹൈ്വറിയൻ 
റിഹഫാംസിൽ വ്വസ് ഹചയ്ം. 

അതക്റിയം റിതഫാംസിഞ്റെ അന്സത് ഉൾഞ്ക്ാണ്ടു 
െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളി അവകാ�സംരക്ണ നിയെം 
എന്ന തപരിൽ പുതിയ നിയെം ഞ്കാണ്ടുവരുന്നതിനപ് 
നടപടി എടുത്വരുന്നു. കടലിൽനിന്നു പിടിഞ്ച്ടുത് 
െത്്ത്ിഞ്റെ ആദ്വിൽപനാവകാ�ം െത്്ഞ്ത്ാഴി
ലാളികൾക്പ് ഉറപ്ാക്കുന്നതിനും െത്്ത്ിനപ് ന്ായ

െത്സ്യരെഖെ
വില ലഭ്ൊകന്നതിനും ഉതകന്ന തരത്ിൽ തയ്ാറാ
ക്ിയ ഫിഷപ് ൊർക്്ിംഗപ് ആൻഡപ് ഓകപ് ഷനിങപ് ബിൽ 
നിയെസഭയിൽ അവതരിപ്ിക്ാനുള്ള നടപടിരൈെത്ി
ലാണപ്.

49 a. ഫിഷറീസമായി ബന്ധഹപ്പട് നിലവിലുള്ള നിയമ
ങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും മത്്സമ്പത്ിഹറെ സ
സ്ിരത ഉറപ്പാക്കാൻ പര്ാപ്മാകുന്ില്ല. 1995ഹല 
ഉത്രവാദിത്വപര മത്്ബന്ധന ഹപരുമാ്ച്ചട്
ത്ിഹറെ (സി.സി.ആർ.എഫക് ) അെിസ്ാനത്ിൽ 
ഹൈരളത്ിഹറെ തീരക്കെൽമത്്സമ്പത്ക്  സസ്ി
രമായ ഹതാതിൽ പരിപാലിക്കാൻ 1980ഹല 
ഹൈ.എം.എഫക്.ആർ. ആക്ടിൽ പകോളിത്വിഭവപ
രിപാലനത്ിലും നിയന്ത്രണത്ിലും ഊന്ിയുള്ള 
ൈാഹലാചിതമായ ഹഭദഗതിൈൾ വരുത്ം.

പിടിഞ്ച്ടുക്ാവന്ന ചുരുങ്ങിയ വലിപ്ം 58 ഇനം െത്്
ങ്ങൾക്പ് നിശ്യിച്പ് ഉത്രവായിട്ടുണ്പ്. ഇതിലൂഞ്ട ഞ്ചറു
െധീനുകളഞ്ട െത്്ബന്നം വലിയ തതാതിൽ നിയന്തി
ക്ാൻ കഴിഞെിട്ടുമുണ്പ്. െത്്സമ്ത്ിഞ്റെ സുസ്ിരത 
ഉറപ്ാക്ാൻ ഉതകന്ന തരത്ിൽ ഞ്ക.എം.എഫപ്.ആർ 
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ആക്ടിൽ കാതലാചിതൊയ തഭദഗതി വരുത്ിയിട്ടുണ്പ്. 
ഇതിനപ് ആവ�്ൊയ ചട്ടങ്ങൾ തയ്ാറാക്ി അംഗധീകാരം 
നല്ി നിയെം കർക്�ൊയി നടപ്ാക്ിവരുന്നു. തതപ്ഫ
ലൊയി സമുദ്രെതത്്ാല്പാദന ത്ിൽ 12 �തൊനം വർ
ദ്ന വകവരിക്ാനായി.

b. വിഹദേഹട്ാളറുൈൾ മത്്ബന്ധനം നെത്ന് 
രീതി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഹൈന്ദ്രസർക്കാരിൽ സമ്ർദേം 
ഹചലുത്ം. 

തകന്ദ സർക്ാരിനപ് നിതവദനങ്ങൾ സെർപ്ിച്തിഞ്ന തു
ടർന്നപ് വിതദ�തട്ാളറുകഞ്ള െത്്ബന്നം നടത്ാൻ 
അനുവദിക്കുന്ന എൽ.ഒ.പി സമ്പ്രദായം നിർത്ലാ
ക്ാൻ തകന്ദസർക്ാർ തധീരുൊനിച്ിട്ടുണ്പ്.

50 മത്്ഹത്ാഴിലാളിൈൾ, അനുബന്ധഹത്ാഴിലാളി
ൈൾ, ഹബാട്ടുെമൈൾ, ഉഹദ്ാഗസ്ർ, ോസ്തജ്ഞർ, 
സന്ദ്സംഘെനൈൾ തുെങ്ങി മത്്ഹമഖലയുമാ
യി ബന്ധഹപ്പട് എല്ലാവരുഹെയും പകോളിത്ഹത്ാ
ടുകൂെി പകോളിത്വിഭവമാഹനജക് ഹമന്റു നയങ്ങളും 
ൈർമ്പരിപാെിൈളും ആവിഷക് ൈരിക്ം. രൊഹദ
േിൈ, ജില്ലാ, സംസ്ാന തലങ്ങളിൽ മത്്വിഭവ 
മാഹനജക് ഹമറെക് ൈൗൺസിലുൈൾക് രൂപം നല്ം. 

ഞ്ക.എം.എഫപ്.ആർ നിയെത്ിൽ തഭദഗതി വരുത്ി 
പ്രാതദ�ിക, ജില്ലാ, സംസ്ാന തലങ്ങളിൽ െത്്ഞ്ത്ാ
ഴിലാളിപ്രതിനിധികൾ, തബാട്ടുടൊ പ്രതിനിധികൾ, �ാ
സ്തജ്ർ, ഉതദ്ാഗസ്ർ, സന്നദ് സംഘടനകൾ എന്നി
വഞ്ര ഉൾഞ്പ്ടുത്ി സംസ്ാനതല ഫിഷറധീസപ് 
ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് കൗണ്സിൽ രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. ജില്ലാ-ഗ്രാ
െതല ഫിഷറധീസപ് ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് കൗണ്സിലകൾ രൂപ
വതപ്ക്രിക്കുന്ന നടപടികളം അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്. 
ഇതിനായി ഞ്ക.എം.എഫപ്.ആർ നിയെം തഭദഗതി 
ഞ്ചയ്തു. പ്രാതദ�ിക സംസ്ാന-ജില്ലാ-പ്രാതദ�ിക തല
ങ്ങളിൽ െത്്വിഭവൊതനജപ് ഞ്െറെപ് കൗണ്സിലകൾ രൂപ
വതപ്ക്രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളം സ്ധീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

51 മൺസൂൺൈാല മത്്ബന്ധന നിഹരാധനം തുെർ
ന്നും നെപ്പിലാക്ം. 

2018 വർഷത്ിലം ജൂണ് 10 മുതൽ ജൂവല 31 വഞ്ര 52 
ദിവസം തട്ാളിങപ് നിതരാധനം നടപ്ിലാക്ി.

52 a. മുരാരിക്കമ്ി്ിശുപാർേൈൾ നെപ്പിലാക്കാൻ 
സമ്ർദേം ഹചലുത്ം.

വിതദ�ക്പ്ലകൾക്കും സംയുക്തസംരംഭങ്ങൾക്കും ആഴ
ക്ടൽ െത്്ബന്നത്ിനപ് നല്കുന്ന എൽ.ഒ.പി നിർത്
ലാക്ണഞ്െന്നും തകന്ദത്ിൽ പ്രതത്ക ഫിഷറധീസപ് 
െന്താലയം രൂപവതപ്ക്രിക്ണഞ്െന്നും തകന്ദ സർക്ാ
രിതനാടപ് ആവ�്ഞ്പ്ടുകയും ഇതത ആവ�്ം ദക്ിതണ
ന്്ൻ സംസ്ാനങ്ങളിഞ്ല ഫിഷറധീസപ് െന്തിൊരുഞ്ട 

തയാഗം വിളിച്ചുതചർത്പ് ഉന്നയിക്കുകയും തുടർന്നപ് തകന്ദ
ത്ിൽ സമ്മർദേം ഞ്ചലത്കയും ഞ്ചയ്തിഞ്റെ ഫലൊയി 
ഫിഷറധീസിനപ് തകന്ദതലത്ിൽ ഒരു പ്രതത്ക വകപ്പ് 
അനുവദിച്പ് ഉത്രവായി പ്രവർത്നൊ രംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. 
എകേിലം ഒരു സ്തന്ത ഫിഷറധീസപ് െന്താലയം എന്ന 
ആവ�്ം തനടിഞ്യടുക്കുന്നതിനപ് ഇനിയും ശ്രെിക്കുന്ന 
താണപ്. 

b. വംേനാേഭീഷണി ഹനരിടുന് തഹദേേീയമത്്
ങ്ങളുഹെ സംരക്ഷണത്ിനായി സംഹയാജിതപദ്
തിൈൾ നെപ്പിലാക്ം.

തതദേ�ധീയെത്്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളഞ്ട ഉൽപാദനം തപ്രാത്ാ
ഹി പ്ിക്കുന്നതിനായി പധീച്ി, തപാളച്ിറ എന്നിവിടങ്ങ
ളിൽ ഹാച്റികൾ ആരംഭിക്കുകയും തതദേ�ധീയെത്്ങ്ങ
ളഞ്ട സംരക്ണത്ിനായി െത്്സതകേതങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. കാരി, കതല്ലമുട്ടി, വരാൽ, 
കരിെധീൻ, െഞെക്കൂരി എന്നിവയുഞ്ട കഞ്ഞുങ്ങഞ്ള ഉൽ
പ്ാദിപ്ിച്പ് ഞ്പാതു ജലാ�യങ്ങളിൽ നിതക്പിച്ചുവരു
ന്നു.

c. ഹപാതുജലാേയങ്ങളിൽ വിപുലമായ ഹതാതിൽ 
മത്്വിത് നിഹക്ഷപിക്ം.

2016-17 സാമ്ത്ികവർഷം 99.43 ലക്ം രൂപയും 
2017-18 വർഷം 253 ലക്ം രൂപയും 2018-19 സാമ്ത്ി
കവർഷം 295 ലക്ം രൂപയും നധീക്ിഞ്വച്പ് പദ്തിപ്ര
വർത്നങ്ങൾ പൂർത്കരിച്ചു. പ്രസ്തുത പദ്തിയിലൾ
ഞ്പ്ടുത്ി കഴിഞെ 3 വർഷങ്ങളിലായി 14 ജില്ലകളിഞ്ല 
ഉൾനാടൻ ഞ്പാതുജലാ�യങ്ങളിൽ ആഞ്ക 640 ലക്ം 
െത്്/ഞ്ചമ്മധീൻ കഞ്ഞുങ്ങഞ്ള നിതക്പിച്ിട്ടുണ്പ്. 

d. മത്്ങ്ങളുഹെ സ്വാഭാവിൈ രെജനന, ആവാസ
ഹൈന്ദ്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്ം.

െത്്ങ്ങളഞ്ട സ്ാഭാവിക പ്രജനന ആവാസ തകന്ദ
ങ്ങൾ സംരക്ിക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 2017-18 സാമ്
ത്ിക വർഷം അഷ്മുടി, തവമ്നാടപ് കായലകളിലം 
തകാഴിതക്ാടപ്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിഞ്ല കായലകളിലം പ്രജ
നനതകന്ദങ്ങൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനായി 20 ലക്ം 
രൂപയും 2018-19 സാമ്ത്ികവർഷം ഞ്കാല്ലം, തകാട്ടയം 
എന്നധീ ജില്ലകളിതലയ്ക്കായി 20 ലക്ം രൂപയും നധീക്ി 
ഞ്വച്പ് ഈ തകന്ദങ്ങൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനപ് നടപടി സ്ധീ
കരിച്ചു.

53 ആഴക്കെൽ മത്്ബന്ധനഹമഖലയിൽ എൽ.ഒ.
പി. സക് ൈീമിൽ വിഹദേക്കപ്പലുൈളുഹെ ൈെന്നുൈയ്ം 
ഹചറുക്കാൻബദൽ നെപെിയായി മത്്ഹത്ാഴിലാ
ളി സെൈരണസംഘങ്ങൾക്കക് ആഴക്കെൽ മത്്
ബന്ധനത്ിൽ വിദഗ്ദ്ധപരിേീലനം നൽ ൈാനും 
ആഴക്കെൽമത്്ബന്ധനത്ിനു ഹപാകു ന് തഹദേ
േീയയാനങ്ങഹള ആധുനിൈീൈരിക്കാനും പുതിയ 
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യാനങ്ങൾ സ്വായത്മാക്കാനും സബക് സിഡ്ിൈളും 
ഉദാരമായ വായ്ാനയങ്ങളും ആവിഷക് ക്കരിച്ചു നെപ്പി
ലാക്ം. 

ബദൽസംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ തതദേ�ധീയയാനങ്ങ
ഞ്ള ആധുനികധീകരിക്ാനും ആഴക്ടൽ െത്്ബന്നം 
സാദ്്ൊക്ാമുനുളള 600 തകാടി രൂപ ഞ്ചലവപ് പ്രതധീ
ക്ിക്കുന്ന പദ്തി തകന്ദസർക്ാരിഞ്റെ അനുെതിയ്ക്കായി 
സെർപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. പരമ്രാഗതെത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികൾ
ക്പ് ആഴക്ടൽ െത്്ബന്നത്ിനപ് പരി�ധീലനം 
നല്ാനും പദ്തി വിഭാവനം ഞ്ചയ്യുന്നു. ഓഖി 
ദുരന്ത്ിഞ്റെ പശ്ാത്ലത്ിൽ പരമ്രാഗതെത്്
ഞ്ത്ാഴിലാളികളഞ്ട യാനങ്ങൾ ആധുനികധീകരിക്രിക്
രിക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 320 എഫപ്.ആർ.പി. ആഴക്
ടൽ െത്്ബന്നയാനങ്ങൾ െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളി 
ഗ്രൂപ്പുകൾക്പ് നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്തിയക്പ് ഭരണാനുെതി 
നല്ി നിർവ്ഹണം ആരംഭിച്ചു.

54 a. ൈെൽഭിത്ിനിർമ്ാണം യുദ്ൈാലാെിസ്ാന
ത്ിൽ വിപുലഹപ്പടുത്ം.

കടലാരൈെണം രൂക്ൊയ പ്രതദ�ങ്ങളിൽ സംരക്ണ 
ഭിത്ി ഉൾഞ്പ്ഞ്ട നിർമ്മിക്ണഞ്െന്നതപ് ജലതസചന 
വകപ്ിഞ്റെ ശ്രദ്യിൽ ഞ്കാണ്ടു വന്നിട്ടുണ്പ്. ജിതയാ ടയൂബപ് 
തപാലളള ആധുനിക സാതകേതികവിദ്യും പരിത�ാധി
ച്ചുവരുന്നു. പൂന്തുറയിൽ കടൽത്ധീരത് നിന്നപ് 500 െധീ്ർ 
കടൽത്ട്ടിൽ ഒരു ഓഫപ് തഷാർ തബ്ക്പ് വാട്ടർ നിർമ്മി
ച്പ് കടലാരൈെണം തടയുന്നതിനുള്ള പദ്തിക്പ് കിഫപ്ബി 
ധനസഹായം ലഭ്ൊക്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 
കൂടാഞ്ത മുതലഞ്പ്ാഴി, കായംകളം, തതാട്ടപ്ള്ളി, തചറ്റുവ, 
തലായി, െതഞ്ച�്രം എന്നധീ െത്്ബന്ന 
തുറമുഖങ്ങളഞ്ട സെധീപതധീരങ്ങളിൽ കടലാരൈെണം തട
യുന്നതിനപ് പുലിമുട്ടുകൾ സ്ാപിക്കുവാൻ 46.94 തകാടി 
രൂപയുഞ്ട പദ്തി ആവിഷപ് കരിച്പ് കിഫപ്ബി ധനസഹാ
യം ലഭ്ൊക്ി പദ്തി നിർവ്ഹണം ആരംഭിച്ചു. ഞ്കാല്ലം 
ബധീച്പ് മുതൽ താന്നിവഞ്രയുള്ള തധീരസംരക്ണ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ായി കിഫപ്ബി ധനസഹായൊയി 35 
തകാടി രൂപയുഞ്ട പദ്തിയ്ക്കും അംഗധീകാരം ലഭ്ൊക്ി 
നിർവ്ഹണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്ധീകരിച്ചു.

b. ൈെലാക്രമണഭീഷണി ഹനരിടുന് രെഹദേങ്ങളിൽ 
താമസിക്ന് മത്്ഹത്ാഴിലാളിൈൾക്കക്, അവർ
ക് താതക്പര്മുഹണ്കേിൽ, നിലവിലുള്ള ഭൂമിയുഹെ 
അവൈാേം നിലനിർത്ിഹക്കാണ്ടുതഹന് അനു
ഹയാജ്മായ സരക്ഷിതഹമഖലയിഹലക് മാറിത്ാ
മസിക്കാൻ പത്ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസൊ
യം നല്ം.

കടലാരൈെണ ഭധീഷണി തനരിടുന്ന പ്രതദ�ങ്ങളിൽ അധി
വസിക്കുന്ന െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികഞ്ള പുനരധിവസിപ്ി 
ക്കുന്നതിനും തവലിതയ് തരഖയിൽനിന്നപ് 50 െധീ്റിനു

ള്ളിൽ താെസിക്കുന്ന െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികഞ്ള സുര
ക്ിത സ്ാനതത്യ്ക്കപ് ൊ്ി പാർപ്ിക്കുന്നതിനുളള പദ്
തികൾ നടപ്ാക്ിവരുന്നു. കടലാരൈെണഭധീഷണി 
തനരിടുന്ന തധീരതദ�ജില്ലകളിഞ്ല 998 െത്്ഞ്ത്ാഴിലാ
ളികടുംബങ്ങഞ്ള 10 ലക്ം രൂപ ധനഹായം അനുവദിച്പ് 
ൊ്ി പാർപ്ിക്കുന്നതിനുളള നടപടി ഇതിതനാടകം സ്ധീ
കരിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിനു പുറഞ്െ തവലിതയ്തരഖയിൽ നിന്നപ് 
50 െധീ്ിറിനുളളിൽ അധിവസിച്തും സുരക്ിതതെഖ 
ലയിൽ സ്ന്ൊയി ഭൂെിയുണ്ായിരുന്നതുൊയ 400 കടും
ബങ്ങൾക്പ് ഭവനനിർമ്മാണത്ിനപ് 4 ലക്ം രൂപ ധന
സഹായം അനുവദിച്പ് ൊ്ി പാർപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടി ഇതിതനാടകം സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. മുട്ടത്റയിൽ 
192 െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികടുംബങ്ങൾക്പ് ഫപ് ളാ്പ് നിർമ്മി
ച്ചു നൽകി. തകരളത്ിഞ്ല വിവിധ ജില്ലകളിലായി 772 
െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികടുംബങ്ങൾക്പ് ഫപ് ളാ്പ് നിർമ്മിച്ചു 
നല്കുന്നതിനുളള 78.20 തകാടി രൂപയുഞ്ട പദ്തിക്കു ഭര
ണാനുെതിയും നല്ിയിട്ടുണ്പ്.

c. ൈെഹലാരത്ള്ള ഭൂമിയിൽ വച്ചുപിെിപ്പിക്ന് ൈാ
്ാെിമരങ്ങളുഹെയും മറ്റും വരുമാനവം മത്്ഹത്ാ
ഴിലാളിക്കായിരിക്ം.

ഇതു സംബന്ിച്ചുള്ള പദ്തി തയ്ാറാക്ി അംഗധീകാര
ത്ിനായി നബാർഡിനപ് സെർപ്ിഞ്ച്കേിലം അംഗധീകാരം 
ലഭിക്ാത്തിനാൽ പുതുക്ിയ പദ്തിരൂപതരഖ തയ്ാ
റാക്ിവരുന്നു.

d. മത്്ഹത്ാഴിലാളിവീടുൈൾക്കക് സി.ആർ.ഇഹസ
ഡ്ിൽനിന്ക് ഇളവ നല്ി താൽക്കാലിൈ നമ്പർ 
നല്ം.

കളക്ടർ അദ്്ക്നായ ജില്ലാതല തധീരതദ� ൊതനജപ് ഞ്െ
റെപ് സെിതികളഞ്ട ശുപാർ�യുഞ്ട അടിസ്ാനത്ിൽ 
സംസ്ാന തധീരതദ� ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് അതതാറി്ി െത്്
ഞ്ത്ാഴിലാളി ഭവനങ്ങൾക്പ് തധീരതദ� നിയന്തണ 
നിയെം ബാധകൊയ തെഖലകളിൽ ഭവന നിർമ്മാണ
ത്ിനപ് ഇളവകൾ നല്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.  
കൂടാഞ്ത തകന്ദ സർക്ാരിൽ സമ്മർദേം ഞ്ചലത്ി 
തധീരതദ� നിയന്തണ നിയെത്ിഞ്ല വികസന രഹിത 
തെഖലയുഞ്ട വ്ാപ്ി 200 െധീ്റിൽ നിന്നപ് 50 െധീ്ർ ആയി 
കറച്ചുഞ്കാണ്പ് സി.ആർ.ഇസഡപ് നിയെം തഭദഗതി ഞ്ചയ്
ഞ്പ്ട്ടതപ് െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികളഞ്ട ഭവനനിർമ്മാണത്ി
നപ് സഹായകൊയിട്ടുണ്പ്.

55 മത്്ഹമഖലയിൽ വരുമാനവർദ്നയ്ക്കക് പുത്ൻ 
സാഹകേതിൈവിദ്ൈളുഹെ സൊയത്ാൽ മത്്ം 
സംസക് ൈരിച്ചക് മൂല്വർദ്ിഹതാതക്പന്ങ്ങളാക്കി മാറ്റു
ന്തിനും കവവിദ്്വൽക്കരണം ഹൈാണ്ടുവരുന്
തിനും അെിസ്ാനസൗൈര്ഹമാരുക്ൈയും കവദ
ഗ്ദ്ധ്ഹപാഷണത്ിലൂഹെ മത്്ഹത്ാഴിലാളി 
വനിതൈൾക്കക് ആ ഹമഖലയിൽ പുതിയ ഹതാഴിലവ
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സരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ൈയും ഹചയ്ം. 

െത്്ഞ്ഫഡപ്, സാഫപ്, തധീരതദ�വികസന തകാർപ്തറ
ഷൻ എന്നിവ മുഖാന്രം പദ്തികൾ നടപ്ിലാക്ിവരു
ന്നു. ഓഖി ദുരന്ബാധിതരുഞ്ട കടുംബങ്ങൾക്പ് തജാലി 
നല്കുവാൻ കഴിയുൊറപ് വിഴിഞെത്പ് 4 തകാടി രൂപ 
ഞ്ചലവിൽ ഒരു പ്രധീ തപ്രാസ്സ്ിംഗപ് ഞ്സറെർ സ്ാപിക്കു 
ന്നതിനും ഭരണാനുെതി നല്ിയിട്ടുണ്പ്.

56  ഫിഷിങക് ൊർബറുൈൾ, ലാൻഡ്ിങക് ഹസറെറുൈൾ, 
മത്്മാർക്കറ്റുൈൾ എന്ിവയും അവഹയ ഹദേീയ
പാതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്ന് തീരഹദേഹറാഡുൈളും 
വിൈസിപ്പിക്ൈയും ഗുണനിലവാരഹത്ാടുകൂെി സം
രക്ഷിക്ൈയും ഹചയ്ം. സമഗ്രമായ ഹൈാസ്റ്റൽ മാ
ഹനജക് ഹമറെക് പ്ാനിഹറെ ഭാഗമായിട്ടുഹവണം പുതിയ 
ൊർബറുൈൾക്കക് അംഗീൈാരം നൽഹൈണ്തക്. 
ആധുനിൈീൈരണം േക്ിഹപ്പടുത്ം. 

ഹാർബറുകഞ്ള അന്ർതദ�ധീയനിരവാരത്ിതലക്പ് 
ഉയർത്ന്നതിനപ് പദ്തിരൂപതരഖ തയ്ാറാക്ിവരുന്നു. 
ഫിഷറധീസപ് വകപ്പ് മുൻവക എടുത്പ് ഒരു തദ�ധീയ �ില്പ
�ാല നടത്ി. അതിൽനിന്നപ് ലഭിച് നിർതദേ�ങ്ങൾ 
പ്രകാരം ഇറെതഗ്ര്ഡപ് തകാസ്റൽ തസാണ് ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് 
ലൈാൻ ആവിഷപ് കരിക്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 
വി�ദൊയ പഠനങ്ങളഞ്ട അടിസ്ാനത്ിൽ െലപ്പുറം 
ജില്ലയിഞ്ല പരപ്നങ്ങാടി പുതിയ ഹാർബർ നിർമ്മാണ
ത്ിനായി 112.2 തകാടി രൂപയുഞ്ട ഭരണാനുെതി കി
ഫപ്ബിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി നല്കുകയും ദർഘാസപ് ക്ണി
ച്പ് നിർവ്ഹണം ആരംഭിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. കൂടാഞ്ത 
തിരുവനന്പുരം ജില്ലയിൽ ഞ്പാഴിയൂരിൽ ഹാർബർ 
നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പഠനം ആരംഭിച്ചു. 

57  മീൻപിെിത്ൊർബറുൈളുഹെ പരിപാലനത്ിനക് 
മത്്ഹത്ാഴിലാളിൈൾക്കൂെി പകോളിത്മുള്ള 
ൊർബൈർ മാഹനജക് ഹമറെക് ഹസാകസ്ിൈൾക് 
രൂപം നല്ം. ഫിഷിംഗക് ൊർബറുൈളിൽ േീതിൈരിച്ച 
സക് ഹ്ാഹറജക് സൗൈര്ങ്ങൾ ഒരുക്ം. മത്്ബന്ധന
തുറമുഖങ്ങൾ നവീൈരിക്ൈയും അവിഹെഹയല്ലാം 
പശ്ാത്ലസൗൈര്ം ഏർഹപ്പടുത്ൈയും ഹചയ്ം. 

നിലവിൽ മുനമ്ം ഹാർബറിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന പകോ
ളിത് ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് ഞ്സാവസ്ി ൊതൃകയിൽ 
വിഴിഞെം, തകേതശ്രി, നധീണ്കര, കായംകളം, തചറ്റുവ, 
തബപ്പൂർ, പുതിയാപ്, ഞ്കായിലാണ്ി, തചാമ്ാൽ, തലായി, 
ൊപ്ിളതബ, ഞ്ചറുവത്തൂർ എന്നധീ 12 ഹാർബറുകളിൽക്കൂടി 
ഹാർബർ ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് ഞ്സാവസ്ികൾ 
രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. ഹാർബറുകഞ്ള അന്ാരാഷ്ട്രനിലവാര
ത്ിതലക്പ് ഉയർത്ന്നതിനപ് നടപടി സ്ധീകരിച്ചു. ഇതിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി എല്ലാ െത്്ബന്നതുറമുഖങ്ങളിലം �ധീതധീകര
ണസംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്ൊക്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചു. 
നിർമ്മാണം പൂർത്ിയായ തലായി, തചറ്റുവ, തുറമുഖങ്ങൾ 

കമ്മിഷൻ ഞ്ചയ്തു. നധീണ്കര, കായംകളം, തതാട്ടപ്ള്ളി, 
മുനമ്ം, കാസർതഗാഡപ് െത്്ബന്നതുറമുഖങ്ങളഞ്ട 
രണ്ാംഘട്ടവികസനത്ിനായി 54.7 തകാടി രൂപയുഞ്ട ഭര
ണാനുെതി ലഭ്ൊക്ി പ്രവൃത്ി നിർവ്ഹണം ആരംഭിച്ചു.  
അർത്കേൽ, താനൂർ, ഞ്വള്ളയിൽ എന്നധീ െത്്ബന്ന 
തുറമുഖങ്ങളഞ്ട വികസനത്ിനായി 45.3 തകാടി രൂപയുഞ്ട 
പദ്തി തയ്ാറാക്ി നബാർഡിഞ്റെ അനുെതിക്ായി 
സെർപ്ിച്ചു.

58  അപൈെം നിറഞ്ഞ സാെചര്ങ്ങളിൽ മത്്ബ
ന്ധനം നെത്ന് ഹതാഴിലാളിൈൾക് ൈെൽസര
ക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മത്്ബന്ധനഹമഖലയിൽ ഐ.
സി.െി. സാദ്്തൈൾ രെഹയാജഹപ്പടുത്ി സമഗ്ര
മായ ൈെൽസരക്ഷാപാഹക്കജിനു രൂപം നല്ം.

െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികൾക്പ് സുരക് ഉറപ്ാക്കുന്നതിനും 
അപകടത്ിൽഞ്പ്ട്ട െത്്ഞ്താഴിലാളികഞ്ള രക്ഞ്പ് ടു
ത്ന്നതിനുൊയി െവറൻ ആംബുലൻസുകൾ, സധീ 
റസപ് കയൂ സപ് ക്ാഡകൾ, രക്ാ ഉപകരണങ്ങളം, കമ്മയൂ
ണിതക്ഷൻ ഉപകരണങ്ങളം നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്തി
കൾ എന്നിവ നടപ്ാക്ിവരുന്നു. കൂടാഞ്ത െത്്ബന്ന
ത്ിനപ് തപാകന്ന യാനങ്ങളഞ്ടയും െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളി 
കളഞ്ടയും വിവരങ്ങൾ തരഖഞ്പ്ടുത്ന്നതിനപ് സാഗര 
ഞ്ൊവബൽ ആപ്പും പ്രതയാജനഞ്പ്ടുത്ിവരുന്നു. യഥാ
സെയം വിവരങ്ങൾ വകൊറാൻ കഴിയുൊറപ് സാ്വല
്പ് തഫാണ്, നാവികപ് എന്നിവയും െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളി 
കൾക്പ് ലഭ്ൊക്കുന്നതിനപ് നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. 
300 യാനങ്ങളിൽ ട്ാക്ിംഗപ് സംവിധാനം ഏർഞ്പ്ടു ത്
ന്നതിനും നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

59  മത്്ഹക്ഷമസംഘങ്ങളുഹെ രെവർത്നം പുനഃസം
ഘെിപ്പിക്ം. 

െത്്ഞ്ഫഡിൽ അഫിലിതയ്പ് ഞ്ചയ്ിട്ടുളള എല്ലാ െത്്
തക്െ സഹകരണ സംഘങ്ങളഞ്ടയും പ്രവർത്നം �ാ
ക്തധീകരിക്കുന്നതിനപ് നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നതിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി 200 സംഘങ്ങളിൽ ഞ്പയപ്ഡപ് ഞ്സരൈട്ടറിൊഞ്ര 
നിയെിക്കുന്നതിനും സഹകരണസംഘങ്ങൾ കമ്യൂട്ടർ 
വതപ്കരിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

60 മത്്ഹത്ാഴിലാളിൈൾക്ള്ള പട്യവിതരണം 
സമയബന്ധിതമായി പൂർത്ീൈരിക്ം.

തധീരതദ�വാസികൾക്കുള്ള പട്ടയവിതരണവം ഫ്ാ്പ് സമു
ച്ഛയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഭൂെി വിട്ടുനല്കുന്ന നടപ
ടികളം ദ്രുതഗതിയിൽ പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. ഭൂരഹിത
രായ െത്്ഞ്താഴിലാളികൾക്പ് ഭൂെി വാങ്ങുന്നതിനപ് 
സംസ്ാനത്പ് ആദ്ൊയി പദ്തി ആവിഷപ് ക്രിച്ചു. 
കടുംബം ഒന്നിനപ് ആറു ലക്ം രൂപ നിരക്ിൽ മൂന്നപ് ഞ്സറെപ് 
വഞ്ര ഭൂെി വാങ്ങുന്നതിനപ് 48 തകാടി രൂപ നധീക്ിഞ്വച്ിട്ടു
ണ്പ്. 800 കടുംബങ്ങൾക്പ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു. 
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61  എ.പി.എൽ, ബി.പി.എൽ പരിഗണന കൂൊഹത 
എല്ലാ മത്്ഹത്ാഴിലാളിൈൾക്ം സാമൂെിൈസര
ക്ഷാപദ്തിൈളുഹെ രെഹയാജനം ലഭ്മാക്ം.

എല്ലാ െത്്ഞ്താഴിലാളികൾക്കും ബി.പി.എൽ. തറഷൻ
കാർഡപ് ലഭ്ൊക്കുന്നതിനുളള നടപടി സ്ധീകരിച്ചു.

62  ൈയറ്റുമതിക്കാരിൽനിന്ക് ഹക്ഷമനിധിയിഹലക് 
വിെിതം പിരിക്കാൻ നിലവിലുള്ള തെസ്ങ്ങൾ 
നീക്കം ഹചയ്തക് ഹക്ഷമനിധിഹബാർഡ്ിഹറെ സാമ്പത്ി
ൈരെതിസന്ധി പരിെരിക്ം. 

ഞ്സസ്പ് പിരിക്കുന്നതിഞ്നതിരായി കയറ്റുെതിക്ാർ 
ഫയൽ ഞ്ചയ്തും മുൻ സർക്ാരിഞ്റെ കാലത്ത്ഞ്ന്ന 
വഹതക്ാടി വാദം തകട്ടപ് വിധിന്ായം പറയാൻ ൊ്ി
ഞ്വച്ിരുന്നതുൊയ തകസ്ിൽ ഉണ്ായ തധീർപ്ിഞ്നതിഞ്ര 
അപ്ധീൽ നല്ി വഹതക്ാടതിയിൽനിന്നപ് അനുകൂല 
ഉത്രവപ് തനടിഞ്യടുക്ാൻ ശ്രെം നടത്ിവരുന്നു.

63 സമ്പാദ്സമാേ്വാസപദ്തിയുഹെ ആനുകൂല്ം 
3600 രൂപയായി വർദ്ിപ്പിക്കാൻ ൈഴിഞ്ഞ എൽ.
ഡ്ി.എഫക് സർക്കാർ എടുത് തീരുമാനം അെിയ
ന്രമായി നെപ്പിലാക്ം.

4500 രൂപയായി വർദ്ിപ്ിച്പ് ആനുകൂല്ം വിതരണം 
ഞ്ചയ്തു കഴിഞ്ഞു. തകന്ദ സർക്ാരിൽനിന്നപ് ആനുകൂല്ം 
ലഭിക്ാതിരുന്നിട്ടും സംസ്ാനവിഹിതം പ്രതയാജന 
ഞ്പ്ടുത്ി പദ്തി യഥാസെയം നടപ്ാക്ിവരുന്നു.

64  a. മത്്ഹമഖലയിഹല പാർപ്പിെരെശ്നം പരിെരി
ക്കാൻ എല്ലാവർക്ം വീെക്, സാനിട്റി-ൈക്കൂസക്  സൗ
ൈര്ങ്ങൾ, കുെിഹവള്ളം, കവദയുതി, ആഹരാഗ്ൈര
മായ പരിസരം എന്ിവ ഉറപ്പുവരുത്ാൻ 
സമഗ്രമായ തീരഹദേപാർപ്പിെപദ്തി ആവിഷക് ക്ക
രിച്ചു നെപ്പിലാക്ം.

ലക്്സാക്ാതപ്കാരത്ിനായി വിവിധ പദ്തികഞ്ള 
കൂട്ടിതയാജിപ്ിച്ചുളള പ്രവർത്നം നടത്ിവരുന്നു. 
ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി വകപ്പു മുതഖന വിവിധ പദ്തിക
ളിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി 5419 കടുംബങ്ങൾക്പ് സുരക്ിതഭവ
നം ഒരുക്കുന്നതിനും 4000 ഭവനനവധീകരണത്ിനും 
1700 സാനി്റി കക്കൂസുകൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനും 4000 
ഭവനങ്ങളഞ്ട പുനർവവദയുതിവതപ്ക്രണം നടപ്ാക്കുന്ന
തിനും കഴിഞ്ഞു. തിരുവനന്പുരം ജില്ലയിഞ്ല മുട്ടത്റ
യിൽ 192 െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികൾക്പ് നിർമ്മിച്ചു നല്ിയ 
ഫപ് ളാ്ിഞ്റെ അതത ൊതൃകയിൽ തിരുവനന്പുരം ജില്ല
യിഞ്ല വലിയതുറ, കാതരാടപ്, ഞ്കാല്ലം ജില്ലയിഞ്ല കയു.
എസപ്.എസപ് തകാളനി, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിഞ്ല െണ്ണുപ്പുറം, 
െലപ്പുറം ജില്ലയിഞ്ല ഞ്പാന്നാനി, കണ്ണൂർ ജില്ലയിഞ്ല 
ഉപ്ാലവളപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 772 ഫ്ാറ്റുകൾ നിർ
മ്മിക്കുന്നതിനപ് ഭരണാനുെതി നല്ി പ്രവർത്നം ആരം

ഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

b. മാതൃൈാമത്്ഗ്രാമം പദ്തി പുനരാവിഷക് ൈ 
രിക്ം. മത്്ഗ്രാമത്ിൽ ഉണ്ാഹൈണ് മിനിമം 
സൗൈര്ങ്ങളുഹെ മുൻഗണനാപട്ിൈ തയ്ാറാക്ൈ
യും അവ ഉറപ്പുവരുത്ൈയും ഹചയ്ം.

ഓഖി പാതക്ജിഞ്റെ ഭാഗൊയി ടാ്ാ ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് ഓഫപ് 
തസാഷ്ൽ സയൻസസപ്, ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് ഓഫപ് റൂറൽ ൊ
തനജപ് ഞ്െറെപ്, ആനന്പ് എന്നധീ ഗതവഷണസ്ാപനങ്ങളഞ്ട 
സഹായത്ാൽ വിപുലൊയി പഠനങ്ങൾ നടത്ി, ഒരു 
സെഗ്രതധീരതദ�വികസനപദ്തി നടപ്ാക്കുന്നതിനപ് നട
പടികൾ സ്ധീകരിച്ചു വരുന്നു

c. മത്്ഹത്ാഴിലാളിൈളുഹെ ഭവനനിർമ്ാണത്ി
നക് നിർമ്ാണഹച്ചലവിഹറെ ൈാലാനുസൃതമായ വർ
ദ്നയുഹെ അെിസ്ാനത്ിൽ ധനസൊയം 
പുതുക്കി നിശ്യിക്ം. 

ഭവനനിർമ്മാണത്ിനുള്ള ധനസഹായം രണ്പ് ലക്ം രൂ
പയിൽനിന്നു നാല ലക്ം രൂപയായി ഉയർത്ിയിട്ടുണ്പ്.

d. മത്്ഹത്ാഴിലാളിൈളുഹെ പാർപ്പിെനിർമ്ാണ
ത്ിനക് നിയമപരമായി നിലനിൽക്ന് തെസ്ങ്ങൾ 
ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇെഹപടും.

തകന്ദസർക്ാരിൽ സമ്മർദേം ഞ്ചലത്ി തധീരതദ�നിയ
ന്തണനിയെത്ിൽ െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികളഞ്ട ഭവന 
നിർമ്മാണത്ിനപ് അനുകൂലൊയ തഭദഗതികൾ വരു
ത്ാൻ സംസ്ാനസർക്ാരിനപ് കഴിഞെിട്ടുണ്പ്.

65 a. ആഹരാഗ് വിദ്ാഭ്ാസരംഗങ്ങളിൽ മത്്ഹമ
ഖല ഹനരിടുന് പിന്ാക്കാവസ് മാ്ിഹയടുക്കാൻ 
തീരഹദേഹമഖലയ്ക്കക് രെഹത്ൈപാഹക്കജക് ആവിഷക് ൈ
രിച്ചു നെപ്പാക്ം.

തധീരതദ�ഞ്ത് 127 വിദ്ാലയങ്ങളഞ്ടയും 16 ആതരാഗ്
തകന്ദങ്ങളഞ്ടയും അടിസ്ാനസൗകര്ങ്ങൾ ഞ്െച്ഞ്പ്ടു
ത്ന്നതിനായി 102.66 തകാടി രൂപ അനുവദിച്ചു 
കഴിഞ്ഞു.  തധീരതദ�സ്കൂളകൾ ഞ്സറെർ ഓഫപ് എക്സലൻസപ് 
ആക്കുന്ന പദ്തിയും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. തധീരതദ�ഞ്ത് 
െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികളഞ്ട െക്ൾക്പ് എം.ബി.ബി.എസപ് 
അടക്മുളള ഞ്പ്രാഫഷണൽ തകാഴപ് സുകൾക്പ് പ്രതവ�
നം ലഭിക്കുന്നതിനായി പരി�ധീലനം ലഭ്ൊക്കുകയും 
ഇതിനകം 24 വിദ്ാർത്ഥികൾക്പ് എം.ബി.ബി.എസപ് 
അഡ്ിഷൻ ലഭിക്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്.

b. തീരഹദേസ്ക്കൂളുൈളിഹല സൗൈര്ങ്ങൾ വിപുലീൈരി
ക്ം. കലബ്റിൈൾ പഠനവീടുൈളാക്കി മാ്ാൻ 
പദ്തി തയ്ാറാക്ം.

തധീരതദ�വിദ്ാലയങ്ങളിഞ്ല അടിസ്ാനസൗകര്വിക
സനത്ിനപ് സെഗ്രപദ്തി തയ്ാറാക്ിവരുന്നു. തധീരതദ
�ഞ്ത് 71 വിദ്ാലയങ്ങളഞ്ട അടിസ്ാന സൗകര്
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ങ്ങൾക്പ് 294.72 തകാടി രൂപയുഞ്ട പദ്തിക്പ് 
കിഫപ്ബിയുഞ്ട ഭാഗൊയി അംഗധീകാരൊയിട്ടുണ്പ്. 

c. സ്വാശ്രയഹൈാഹളജുൈളിൽ പഠിക്ന് മത്്
ഹത്ാഴിലാളിക്ട്ിൈളുഹെ പഠനഹച്ചലവക് സർക്കാർ 
പൂർണ്മായും വെിക്ം.

സ്ാശ്രയതകാഞ്ളജുകളിൽ ഞ്െറിറ്റു സധീ്ിൽ അഡ്ിഷൻ 
തനടുന്ന കട്ടികളഞ്ട പഠനഞ്ച്ലവപ് സർക്ാർ വഹിച്ചുവരു
ന്നു. 2018-19-ൽ ആനുകൂല്ത്ിനായി അതപക് സെർ
പ്ിച്ിട്ടുളള അർഹതയുളള എല്ലാ വിദ്ാർത്ഥികൾക്കും 
ഇതിനകം ആനുകൂല്ം അനുവദിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

d. പട്ിൈവിഭാഗങ്ങൾക്ള്ള എല്ലാ വിദ്ാഭ്ാസാനു
കൂല്ങ്ങളും മത്്ഹത്ാഴിലാളിക്ട്ിൈൾക്ം ലഭ്
മാക്ം.

ലഭ്ൊക്ിയിട്ടുണ്പ്.

e. മത്്ഹത്ാഴിലാളികുടുംബങ്ങളുഹെ സാമ്പത്ി
ൈസ്ിതി ൈണക്കിഹലടുത്ക് ബി.പി.എൽ. മാനദ
ണ്ം അനുവദിക്കാൻ ഇെഹപടും.

നടപടി സ്ധീകരിച്ചു.

66 മത്്ഹത്ാഴിലാളിൈഹള ൈെബാദ്്തയിൽനിന്നു 
ഹമാചിപ്പിക്കാൻ എൽ.ഡ്ി.എഫക്. സർക്കാർ ഹൈാ
ണ്ടുവന് ൈൊേ്വാസനെപെിൈൾ പൂർത്ീൈരിക്ം.

കടാ�്ാസത്ിഞ്റെ കാലാവധി 2007 ഡിസംബർ 31-ൽ 
നിന്നപ് 2008-ഡിസംബർ 31-എന്നപ് ഒരു വർഷംകൂടി ദധീർ
ഘിപ്ിച്ചു ഞ്കാണ്ടുളള നിയെതഭദഗതി നടപ്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്. 
കൂടാഞ്ത പ്രകൃതിതക്ാഭംമൂലം െത്്ബന്നയാനങ്ങൾ 
നഷ്ഞ്പ്ടുന്നവരുഞ്ട കടങ്ങൾക്പ് തെൽപ്റഞെ 
കാലാവധി പരിഗണിക്ാഞ്തതഞ്ന്ന കടാ�്ാസം അനു
വദിക്ാനും അവർക്പ് പുനർവായ് ലഭ്ൊക്ാനും െത്്
ഞ്ത്ാഴിലാളികടാ�്ാസകമ്മിഷഞ്ന അധികാരഞ്പ്ടു
ത്ിഞ്ക്ാണ്ടുള്ള നിയെതഭദഗതികൂടി ഞ്കാണ്ടുവന്നു.

67  ഹതാഴിലുപൈരണങ്ങൾക്ം ഇൻഷ്വറൻസക് ഏർഹപ്പടു
ത്ം. ഇൻഷ്വറൻസക് ആനുകൂല്ങ്ങൾ വർദ്ിപ്പിക്ം. 

പരമ്രാഗതെത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികളഞ്ട െത്്ബന്ന 
യാനങ്ങൾ ഇൻഷുർ ഞ്ചയ്യുന്നതിനപ് പ്രധീെിയം തുകയുഞ്ട 
90% സർക്ാർവിഹിതൊയുളള പദ്തി നടപ്ാക്ി. 
2018-19 വർഷത്ിൽ 648 യാനങ്ങൾ ഇൻഷ്ർ ഞ്ചയ്ിട്ടു
ണ്പ്. െത്്ഞ്താഴിലാളികളഞ്ട അപകട ഇൻഷുറൻസപ് 5 
ലക്ം രൂപയിൽനിന്നപ് 10 ലക്ം ആക്ി വർദ്ിപ്ിച്ചു.

68 വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖപദ്തി നെപ്പിലാക്ന്തിലൂഹെ 
ഹതാഴിലും ഉപജീവനസൗൈര്ങ്ങളും ആവാസവ്
വസ്യും നഷ്ഹപ്പടുന് മത്്ഹത്ാഴിലാളിൈൾക്കക് 
അനുഹയാജ്മായ പുനരധിവാസവം മതിയായ 

നഷ്പരിൊരവം ഉറപ്പാക്ം. തുറമുഖനവീൈരണ 
വമായി ബന്ധഹപ്പട്ക് ഇത്രം രെശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നുവ
രുന് രെഹദേങ്ങളിൽ ഇഹത നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

പുനരധിവാസപാതക്ജപ് നടപ്ാക്കുന്നതിനായി തപ്രാജ
ക്ടപ് ഇംലൈിഞ്െതറെഷൻ യൂണി്പ് രൂപവതപ്ക്രിച്പ് പ്രവർ 
ത്നം നടത്ിവരുന്നു.

69 a. മത്്വിപണന ഹമഖലയിൽ പണിഹയടുക്ന് 
സ്തീൈൾക്കക് മാർക്കറ്റുൈളിൽ കുെിഹവള്ളം, 
േൗചാലയം, വിശ്രമസൗൈര്ങ്ങൾ, േീതസംഭര
ണസൗൈര്ങ്ങൾ എന്ിവ ഉറപ്പുവരുത്ം. മത്്
വിപണന സംസക് ൈരണഹമഖലൈളിൽ ഹതാഴിഹലടു
ക്ന് സ്തീഹത്ാഴിലാളിൈൾ ഹനരിടുന് ചൂഷണം 
അവസാനിപ്പിക്ം.

ത്്ൊർക്റ്റുകളിൽ പ്രാഥെികസൗകര്ം ഏർഞ്പ്ടുത്
ന്നതിനും സ്തധീസൗഹൃദൊക്കുന്നതിനും ൊർക്റ്റുകഞ്ള 
ആധുനികധീകരിക്ാനുളള നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 
െത്്ംസുക്ിക്കുന്നതിനപ് ചിൽ റൂം സൗകര്ം, െത്്വി
പണനഞ്താഴിലാളികൾക്പ് വിശ്രെത്ിനും ഡ്രസിംഗി
നും പ്രതത്കസൗകര്ം, ശുചിമുറികൾ, തഫ്ക്പ് ഐസപ് 
യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ നടപ്ിലാക്ി. സെഗ്ര ആതരാഗ് 
ഇൻഷുറൻസപ് പദ്തിയിൽ രജിസപ് തട്ഷൻ തുക സർ
ക്ാർ വഹിക്കും.

b. മത്്മാർക്കറ്റുൈൾ നവീൈരിക്കാനും അെിസ്ാ
നസൗൈര്ങ്ങൾ ഏർഹപ്പടുത്ാനും നെപെി സ്വീൈ
രിക്ം.

കരിതക്ാടപ്, െയ്നാടപ് എന്നധീ ൊർക്റ്റുകൾ നവധീകരിച്ചുവ
രുന്നു. കിഫപ്ബിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി 70 ൊർക്റ്റുകൾ 
നവധീകരിക്കുന്നതിനപ് 193.47 തകാടി രൂപയുഞ്ട പദ്തി
ക്പ് തത്ത്ിൽ അംഗധീകാരം ലഭിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിനപ് ആവ
�്ൊയ ഡി.പി.ആർ തയ്ാറാക്കുന്ന നടപടികൾ നടന്നു 
വരുന്നു. തധീരത്നിന്നു തനരിട്ടപ് സംഭരിക്കുന്ന പച്െത്്ം 
ഉപതഭാക്താക്ളിതലക്പ് ഗുണതെമേ തചാരാഞ്ത എത്ി
ക്ാൻ െത്്ഞ്ഫഡപ് 'അന്ിപ്ച്' എന്ന തപരിൽ 
ഞ്ൊവബൽ ഫിഷപ്  ൊർട്ടുകൾ ആരംഭിച്പ് വ്ാപകൊക്ി
വരുന്നു.

70 a. മത്്ഹൈരളം പദ്തി പുനരാവിഷക് ൈരിക്ം. 
ഉൾനാെൻ മത്്ലഭ്ത അഞ്ചുവർഷംഹൈാണ്ക് 
ഇരട്ിയാക്കാനാണു ലക്ഷ്മിടുന്തക്.

ഈ ലക്്ം വകവരിക്കുന്നതിനപ് ജനകധീയ െത്്ക്കൃ
ഷി-II പദ്തി നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. പദ്തിയുഞ്ട 
ഭാഗൊയി 4600 ഞ്ഹക്ടർ കളങ്ങളിൽ െത്്ക്കൃഷി പ്ര
വർത്നം ഏർഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. 460 പുനഃപര്യന 
െത്്ക്കൃഷി (ആർ.എ.എസപ് ) യൂണിറ്റുകൾ, 2600 കല്ലു
തമ്മക്ായ കൃഷി യൂണിറ്റുകൾ, 670 കൂടപ് െത്്ക്കൃഷി യൂ
ണിറ്റുകൾ എന്നിവ പുതുതായി ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. 2019-20 
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പരിസ്ിതി

71 a. സർക്കാർ അധിൈാരഹമ്ക് ആറുമാസത്ിനൈം 
പരിസ്ിതിയുഹെ ഇന്ഹത് അവസ്ഹയപ്പ്ി ധവ
ളപത്രം ഇറക്ം. 

പരിസ്ിതി ധവളപത്രം പുറത്ിറക്ി.

b. മുൻ സർക്കാരിഹറെ പരിസ്ിതിവിരുദ്വം ജനവിരു
ദ്വമായ എല്ലാ ഉത്രവൈളും പുനഃപരിഹോധിക്ം. 

അത്രം എല്ലാ ഉത്രവകളം െന്തിസഭ പുനപരിത�ാ
ധിച്ചു. ചില ഉത്രവകൾ റദോക്ി. െറ്റുചിലതപ് തഭദഗതി 
വരുത്ി.

72  സംസ്ാന ഹനൽവയൽ നീർത്െ സംരക്ഷണനി
യമം അനുോസിക്ന് രെൈാരം ഉപഗ്രെഭൂപെ
ത്ിഹറെ സൊയഹത്ാഹെ ഹഡ്്ാ ബാങ്ൈൾ ആറു
മാസത്ിനൈം രെസിദ്ീൈരിക്ൈയും ജനൈീയ 
പരിഹോധനയ്ക്കുഹേഷം ഒരു വർഷത്ിനുള്ളിൽ 
അന്ിമരൂപം നല്ൈയും ഹചയ്ം. ഇതിനാവേ്
മായ അധിൈ ഉഹദ്ാഗസ്ഹര നിയമിക്ം. 

2017-ഞ്ല തകരള ഞ്നൽവയൽ തണ്ധീർത്ടസംരക്ണച്
ട്ടങ്ങൾ (ഓർഡിനൻസപ് ) പുറഞ്പ്ടുവിച്ചുഞ്കാണ്പ് ഡാ്ാ
ബാകേിൽ ആതക്പം ഉള്ളവർക്പ് അവ പരിത�ാധിച്പ് 
തിരുത്ാനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു. ഡാ്ാബാകേിൽ 
ഞ്ത്ായി ഉൾഞ്പ്ട്ട ഭൂെി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള അപ്ധീൽ വ്
വസ് 2018-ഞ്ല തകരള ഞ്നൽവയൽ - തണ്ധീർത്ട സംര
ക്ണ ആക്റിഞ്ല വ്വസ്കൾ പ്രകാരം ഉൾഞ്പ്ടുത്ി.

73 a. ഹനൽവയൽ സംരക്ഷണനിയമം, ഹൈരള ഭൂവി
നിഹയാഗ ഓർഡ്ർ എന്ിവയിൽ ഹവള്ളം ഹചർക്കാ
നുള്ള യു.ഡ്ി.എഫിഹറെ നെപെിൈൾ ഉഹപക്ഷിക്ം.

2018-ൽ തകരള ഞ്നൽവയൽ - തണ്ധീർത്ട സംരക്ണ 
ആക്റിൽ തഭദഗതി ഞ്കാണ്ടുവന്നുഞ്കാണ്പ് നിയെം 
കൂടുതൽ �ക്തൊക്കുകയു ജതനാപകാരപ്രദൊക്കുകയും 
പരിസ്ിതിക്നുസൃതൊക്കുകയും ഞ്ചയ്തു.

b. നിയമവിരുദ് നിലംനിൈത്ലുൈൾക്ഹനഹര 

ൈർേന നെപെിഹയടുക്ം. ഭൂപരിധിനിയമം ബിനാമി 
ഇെപാടുൈളിലൂഹെ ലംഘിക്ന്തിനു തെയിടും. 

കർ�നനടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. നൂറുകണക്ിനു 
തകസുകൾ എടുത്ിട്ടുണ്പ്.

74  ഹൈരളത്ിഹറെ പരിസ്ിതിസംരക്ഷണത്ിൽ 
പശ്ിമഘട്ത്ിഹറെ രൊധാന്ം ഉൾഹക്കാണ്ടുഹൈാ
ണ്ക് രൊഹദേിൈജനവിഭാഗങ്ങളുഹെയും ൈർഷൈരു
ഹെയും പകോളിത്ം ഉറപ്പാക്കിഹക്കാണ്ക് പശ്ിമഘ
ട്സംരക്ഷണപദ്തിക് രൂപം നല്ം.

തകരളത്ിഞ്റെ തധീരതദ�ം, ഉൾനാടൻജലാ�യങ്ങൾ, 
പർവ്തങ്ങൾ, കാടുകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, വലതും ഞ്ചറുതു
ൊയ ജലതരോതസ്സുകൾ എന്നിവയുഞ്ട നഗര, ഗ്രാെധീണ 
ഭൂപ്രകൃതിസംരക്ണം ലക്്െിട്ടാണപ് ഹരിതതകരളം 
െിഷൻ ആരംഭിച്ിട്ടുള്ളതപ്. പശ്ിെഘട്ടസംരക്ണം 
െിഷഞ്റെ ഉതദേ�്ലക്്ങ്ങളിഞ്ലാന്നാണപ്. 

75 ോസ്തസാഹകേതിൈവിദ്ൈൾ മലിനീൈരണം ഒഴിവാ
ക്കാൻ ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്ന് തരത്ിലുള്ള നെപ
െിൈൾ സ്വീൈരിക്ം. വ്വസായസ്ാപനങ്ങളിൽ 
മലിനീൈരണനിയന്ത്രണം ഉറപ്പുവരുത്ം.

പരിസരെലിനധീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നവിധത്ിലള്ള സാ
തകേതികവിദ്കൾ ഉപതയാഗിച്ചുഞ്കാണ്ടുള്ള വിവിധ  
തപ്രാജക്ടുകൾക്പ് തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ 
രൂപം നല്ിയിട്ടുണ്പ്. സാതകേതികവിദ്കൾ ഇത്ര
ത്ിൽ ഉപതയാഗഞ്പ്ടുത്ിഞ്ക്ാണ്പ് സ്യംപര്ാപ്ത 
തനടുക എന്നതാണപ് സർക്ാരിഞ്റെ ലക്്ം. വിവിധ സാ
തകേതികവിദ്കൾ ഉപതയാഗിച്ചുഞ്കാണ്ടുള്ള ൊലിന്ലൈാ
ന്കൾ നഗരപ്രതദ�ങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നട
പടികൾ എടുത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്പ്. ഇതപ് പ്രാവർത്ി 
കൊക്കുന്നതിനുള്ള സാതകേതികതടസ്ങ്ങൾ നധീക്ിഞ്ക്ാ
ണ്പ് ഇടഞ്പടുകയും ഞ്ചയ്യുന്നുണ്പ്. ആലപ്പുഴ ഉറവിട ൊലി
ന്സംസപ് കരണ പദ്തിക്പ് യുഎൻഡിപിയുഞ്ട പ്ര
തത്ക പരാെർ�ം ലഭിക്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. ൊലിന് 
സംസപ് കരണത്ിനായി വിവിധ പദ്തികൾ സംസ്ാ

വർഷം ജലക്കൃഷിപ്രവർത്നങ്ങൾക്ായി 74.2 തകാടി 
രൂപയുഞ്ട ഭരണാനുെതി പുറഞ്പ്ടുവിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതുവഴി 
40,000 ഞ്െട്ികപ് ടണ് െത്്ം നടപ്പുസാമ്ത്ികവർഷ
ത്ിൽ ഉൽപ്ാദിപ്ിക്ാനാകം.

b. കുളങ്ങളിലും ഡ്ാമുൈളിലും മാത്രമല്ല, വയലുൈ
ളിൽ സംഹയാജിതമത്്ക്കൃഷിയും ഹരൊത്ാെി 
പ്പിക്ം. ൈായലുൈളിലും നദിൈളിലും മത്്വംേ
വർദ്ന ലക്ഷ്മിട്ടു വലിയഹതാതിൽ മത്്ക്ഞ്ഞു
ങ്ങഹള നിഹക്ഷപിക്ം. 

6500 ഞ്ഹക്ടതറാളം പാടത�ഖരങ്ങളിൽ െത്്ക്കൃഷി 
ഏർഞ്പ്ടുത്വാൻ ജനകധീയെത്്ക്കൃഷി പദ്തിവഴി 
സാധിച്ിട്ടുണ്പ്. കായലകളിലം നദികളിലം 640 ലക്ം 
െത്്/ഞ്ചമ്മധീൻ കഞ്ഞുങ്ങഞ്ള നിതക്പിച്പ് അതു പഠന 
വിതധയവം ആക്ിവരുന്നു.

6500 ഞ്ഹക്ടർ പാടത�ഖരത്ിൽ ഞ്നൽക്കൃഷിയുൊയി 
സംതയാജിപ്ിച്പ് െത്്ക്കൃഷി നടത്ിവരുന്നു. ഇതിനു 
പുറഞ്െ 10 ഞ്ഹക്ടർ പ്രതദ�ത്പ് താറാവപ്/തകാഴി വളർത്
ലൊയി സംതയാജിപ്ിച്ചും െത്്ക്കൃഷി നടത്ിവരുന്നു.
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നഞ്ത്മ്ാടും പുതിയ അറിവകളഞ്ട പശ്ാത്ലത്ിൽ 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. മുഖ്െന്തിയുഞ്ട തനതൃത്ത്ിൽ 2019 
തെയിൽ നടത്ിയ യൂതറാപ്പുപര്ടനത്ിൽ ധാരാളം 
പുതിയ ആ�യങ്ങളം സാദ്്തകളം വകവന്നിട്ടുമുണ്പ്.

76 ോസ്തീയമായ പഠനത്ിഹറെയും സാമൂെിൈനിയ
ന്ത്രണത്ിഹറെയും അെിസ്ാനത്ിഹല പാറ, 
മണൽ ഖനനം നെത്ാൻ അനുമതി നല്ൈയുള്ളൂ. 
നദീതെമണലിഹറെ അമിതമായ ചൂഷണം ഒഴിവാ
ക്കാൻ ഹേഷിപഠനവം നിയന്ത്രണവം ഹൈാണ്ടുവ
രും. 

ജനങ്ങളഞ്ട ജധീവതനാപാധികൾ സംരക്ിച്ചുഞ്കാണ്പ് പാ
രിസ്ിതികസംരക്ണ പ്രവർത്നത്ിൽ അവഞ്രക്കൂ
ടി ഭാഗഭാക്ാക്ിഞ്ക്ാണ്ടുള്ള കാഴ്ചപ്ാതടാഞ്ടയാണപ് ഈ 
രംഗത്പ് സർക്ാർ ഇടഞ്പടൽ നടത്ന്നതപ്.

ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി പുതിയ െണൽനയം രൂപവതപ്ക്രി 
ച്ിട്ടുണ്പ്. തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളിൽ രജിസ്റർ 
ഞ്ചയ്തുഞ്കാണ്പ് െണൽഖനനത്ിനുള്ള ഇടഞ്പടലാണപ് 
നടത്ിയതപ്. ഡാമുകളിഞ്ല െണലം കളിെണ്ണും പ്രതയാജ
നഞ്പ്ടുത്ന്നതിനുള്ള സ്റാതറെർഡപ് ഓപ്തറ്ിംഗപ് ഞ്പ്രാ
സധീജിയർ തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഈ വപല്പ് പദ്തി 
െംഗലം ചുള്ളിയാർ ഡാമുകളിൽ നടത്ന്നതിനുള്ള നട
പടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നുണ്പ്. തുറമുഖങ്ങളിൽ ൊന്ൽ 
ഡ്രജിംഗപ് നടത്ി െണൽ ത�ഖരിച്പ് തുറമുഖവകപ്പ് വഴി 
വിതരണം ഞ്ചയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്തികളം നടപ്ിലാക്ി
വരുന്നു. പാറഖനനത്ിൽ നടപടിരൈെം പാലിച്ചുഞ്കാ
ണ്പ് ഖനനാനുെതി നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണപ് സ്ധീ
കരിച്തപ്. െണൽ സംസപ് കരണ സംവിധാനം 
ഞ്പാന്നാനിയിൽ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

77 ഹൈരളത്ിഹറെ ഖനിജങ്ങൾ ഹപാതുഉെമസ്തയി
ലാക്ൈയും ഖനനത്ിനു േക്മായ സാമൂെിൈ
നിയന്ത്രണസംവിധാനം ഹൈാണ്ടുവരിൈയും ഹചയ്ം. 
ആവേ്മായ പാരിസ്ിതിൈസംരക്ഷണം ഉറപ്പുവ
രുത്ി, ഹപാതുഹമഖലയുഹെ മുൻകൈയിൽ മൂല്വർ
ദ്ിഹതാതക്പാദനത്ിനുഹവണ്ി ൈരിമണൽ ഖനനം 
നെത്ാനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

കരിെണലിൽനിന്നപ് മൂല്വർദ്ിത ഉതപ്പന്നങ്ങൾ നിർ
മ്മിക്കുന്നതിനായി ചവറയിൽ 180 ഏക്ർ സ്ലം ഏഞ്്
ടുക്കുകയാണപ്. ഇവിഞ്ട പുതിയ ലൈാറെപ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു
ള്ള നടപടികളം തുടങ്ങിക്ഴിഞ്ഞു. അതിഞ്റെ 
അടിസ്ാനത്ിൽ മൂല്വർദ്ിത ഉതപ്പാദനം നടത്ന്ന
തിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

78  ഹൈരളം ഹനരിടുന് ഒരു രെധാന രെശ്നനമായ ജലമ
ലിനീൈരണം പരിെരിക്കാനുള്ള നെപെി സ്വീൈരി
ക്ം. ഇതിഹറെ ഭാഗമായി നിശ്ിത ഇഹെവളൈളിൽ 
ജലഗുണനിലവാര പരിഹോധനയും അതിനനുസരി

ച്ചുള്ള ജലഹരോതസക് പരിപാലനവം ഉറപ്പാക്കാനാ
വേ്മായ സംവിധാനം തഹദേേഭരണസ്ാപന
ങ്ങൾക് ൈീഴിൽ ഉണ്ാക്ം. എല്ലാത്രത്ിലുമുള്ള 
നീർത്െങ്ങളും പൗരാണിൈഹൈട്ിെങ്ങളും സംരക്ഷി
ക്കാൻ തഹദേേസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങളുഹെ 
സൊയഹത്ാഹെ പദ്തിൈൾ ആവിഷക് ൈരിക്ം.

നദധീപുനരുജ്ജധീവനപ്രവർത്നങ്ങൾ ഞ്താഴിലറപ്പ് പദ്
തിടയിൽ വളഞ്ര പ്രാധാന്ം നല്ി ഏഞ്്ടുത് വരുന്ന 
പ്രവൃത്ിയാണപ്. സംസ്ാനത്പ് പുനരുജ്ജധീവനം ആവ
�്ൊയ നദികഞ്ള ജില്ലാതലത്ിൽ ഞ്തരഞ്ഞെടുക്കുക
യും അവയുഞ്ട പുനരുദ്ാരണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഞ്താ
ഴിലറപ്പ് പദ്തിയുഞ്ട സാധ്തകൾ പ്രതയാജന 
ഞ്പ്ടുത്കയും ഞ്ചയ്യുന്നു. വരട്ടാർ (പത്നംതിട്ട), കിള്ളി
യാർ (തിരുവനന്പുരം), കട്ടംതപരൂരാർ (ആലപ്പുഴ), െധീ
നച്ിലാർ (തകാട്ടയം), കരുൊത്തൂർ (കണ്ണൂർ), ചാലിയാർ 
(െലപ്പുറം), കണ്ാടിപ്പുഴ (പാലക്ാടപ് ), ഗായത്രിപ്പുഴ (പാ
ലക്ാടപ് ), തകാരയാർപ്പുഴ (പാലക്ാടപ് ) എന്നധീ നദികള
ഞ്ട പുനരുജ്ജധീവനം ഇതിഞ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണപ്. ക
ട്ടൻതപരൂരാർ, കരുൊത്തൂർ പുഴ, കണ്ാടിപ്പുഴ, തകാരയാർ 
പ്പുഴ എന്നധീ നദികളഞ്ട പുനരുദ്ാരണ നടപടികൾ പൂർ
ത്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

നദികളഞ്ട പാർ�്ഭിത്ികൾ ഇടിഞെപ് നദികൾ 
നികന്നു തപാകന്നതിനാൽ പാർ�്ഭിത്ികൾ ബലഞ്പ്
ടുത്ന്നതിനപ് വസഡപ് ഞ്പ്രാട്ടക്ൻ പ്രവൃത്ികൾ ഞ്താ
ഴിലറപ്പ് പദ്തിയിൽ ഏഞ്്ടുത് വരുന്നുണ്പ്. രാെച്ം, 
കയർ ഭൂവസ്തം എന്നിവ ഉപതയാഗിച്പ് ബലഞ്പ്ടുത്ൽ, 
നദധീതധീരങ്ങളിൽ ആറ്റുവഞ്ചി ഞ്ചടി, മുള മുതലായവ വച്ചു
പിടിപ്ിക്ൽ എന്നിവയാണപ് പദ്തിയിൽ ഏഞ്്ടുത്പ് 
നടപ്ിലാക്ിവരുന്നതപ്.

വകവഴികളിൽ നധീഞ്രാഴുക്പ് ഉറപ്ാക്ാൻ തടയണകള
ഞ്ട നിർമ്മാണവം വൃഷ്ിപ്രതദ�ങ്ങളിൽ െഴഞ്വള്ളം 
ഭൂെിയിൽ ഇറക്കുന്നതിനുളള െഴക്കുഴി നിർമ്മാണം ഉൾ
ഞ്പ്ഞ്ടയുളള പ്രവൃത്ികളം ഏഞ്്ടുത് നടപ്ിലാക്ിവരു
ന്നുണ്പ്.

സംസ്ാനഞ്ത് പ്രധാന പരമ്രാഗതജലതരോതസ്ായ 
ഞ്പാതുകളങ്ങളഞ്ട പുനരുദ്ാരണത്ിനപ് ഞ്താഴിലറപ്പ് 
പദ്തിയിൽ പ്രവൃത്ികൾ ഏഞ്്ടുത്ിട്ടുണ്പ്. 2018-19 ൽ 
5250 പരമ്രാഗത ജലതരോതസ്സുകളഞ്ട പുനരുദ്ാരണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്ിയായിട്ടുണ്പ്. കൂടാഞ്ത, കൃഷിയ്ക്കപ് 
ജലം ലഭ്ൊക്കുന്നതിനായി പുതുതായി 3301 കളങ്ങളം 
2018-19ൽ കഴിച്ിട്ടുണ്പ്.

79 ഹചറുനീർത്െങ്ങഹള അെിസ്ാനമാക്കിയുള്ള ജല
സംരക്ഷണ, ജലവിനിഹയാഗ, വിൈസന, പരിപാ
ലന ൈർമ്പരിപാെിൈൾ തയ്ാറാക്ൈയും അവ 
സംഹയാജിപ്പിച്ചുൈാണ്ക് നദീതെതല ജലപരിപാല
നപദ്തിയും സംസ്ാനതല ജലപരിപാലന 
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പദ്തിയും നെപ്പിലാക്ൈയും ഹചയ്ം. ഹതഹദേേഭര
ണസ്ാപനങ്ങളുഹെ ഉത്രവാദിത്ത്ിൽ 
ഇത്രം നീർത്െതല പരിപാെിൈൾ നെപ്പിലാക്
ന്നുഹണ്ന്ക് ഉറപ്പുവരുത്ം. ഗാർെിൈ, സ്ാപന, 
വ്ാവസായിൈസംരംഭതലങ്ങളിഹലല്ലാം മഴഹവള്ള
ഹക്കായ്തക്, ജലപുനരുപഹയാഗം തുെങ്ങിയ നെപെി
ൈൾ അെങ്ങുന് ൈർമ്പരിപാെി നെപ്പിലാക്ം.

െഹാത്ാഗാന്ി തദ�ധീയ ഗ്രാെധീണ ഞ്താഴിലറപ്പ് പദ്
തിയിൻ കധീഴിൽ പ്രകൃതിവിഭവപരിപാലന പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾ സെഗ്രനധീർത്ടകാഴ്ചപ്ാടിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ 
ഞ്ചയ്യുന്നതിനായി 'ജലസംരക്ണ െിഷൻ'പദ്തി സം
സ്ാനത്പ് നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. ആദ്ഘട്ടത്ിൽ രൂ
ക്ൊയ ജലഞ്ദൗർലഭ്ം അനുഭവിക്കുന്ന ത്ാക്കുക 
ളിലാണപ് പദ്തി നടപ്ിലാക്ിവരുന്നതപ്. ഹരിത 
തകരളം െിഷനുൊയി തചർന്നപ് സംസ്ാനത്പ് പ്രകൃതിവി
ഭവപരിപാലനപ്രവർത്നങ്ങൾ സെഗ്ര നധീർത്ടകാഴ്ച
പ്ാടിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ �ാസ്തധീയൊയി ഏഞ്്ടുക്കു
ന്നതിനുളള പ്രവർത്നങ്ങളാണപ് ഞ്താഴിലറപ്പ് 
പദ്തിയിൽ നടപ്ിലാക്ി വരുന്നതപ്.

ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത്കളഞ്ട നധീർത്ടലൈാനുകൾ തയ്ാറാക്ി 
ഇതപ്ാൾ സംസ്ാനഞ്ത് െലനാടപ്, ഇടനാടപ് പ്രതദ�ങ്ങ
ളിൽ സ്ിതിഞ്ചയ്യുന്ന ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത്കളഞ്ട ൊസ്റർ 
ലൈാൻ പുതുക്കുന്നതിനുളള നിർതദേ�ം നല്ിയിട്ടുണ്പ്.

നധീർത്ട ൊസ്റർ ലൈാനിൽ ഉൾഞ്പ്ട്ടപ് വരുന്ന പ്രവൃത്ികൾ 
ഞ്താഴിലറപ്പ് പദ്തിയുഞ്ട വാർഷികകർമ്മപദ്തിയിൽ 
ഉൾഞ്പ്ടുത് ന്നുണ്പ്. 1,47,239 ഏക്ർ വൃഷ്ിപ്രതദ�പരിപാ 
ലനം പൂർത്ധീകരിച്ചു. 

പ്രവൃത്ികളഞ്ട ഫലൊയി നധീഞ്രാഴുക്പ് വർദ്ിപ്ിക്കുന്ന
തിനും, കിണറുകളിഞ്ല ജലനിരപ്പ് ഉയർത്ന്നതിനും 
സാധിച്ചു. വരൾച് രൂക്ൊയിരുന്ന പ്രതദ�ങ്ങളിൽ കടി
ഞ്വളളക്ാെം ഒരു പരിധിവഞ്ര തടയുവാൻ കഴിഞെിട്ടു
ണ്പ്. ഭൂഗർഭജലത്ിഞ്റെ അളവപ് വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും 
കൃഷിക്പ് ആവ�്ൊയ ഞ്വളളം എത്ിക്കുന്നതിനും 
പദ്തിക്പ് കഴിഞെിട്ടുണ്പ്.

80 സംസ്ാനഹത് എല്ലാ പഞ്ായത്ൈളിലും നീർ
ത്െങ്ങളുഹെ (കുളങ്ങൾ, ൊകേക്, ൈനാൽ, അരുവി, 
പുഴ) പട്ിൈ തയ്ാറാക്ം. ഇതിഹറെ വ്ാപ്ി, ആഴം, 
കജവകവവിദ്്ം എന്ിവ രെതിപാദിക്ം. 
ഇങ്ങഹന സൂക്ഷിക്ന് തണ്ീർത്െപ്പട്ിൈ അതതു 
പഞ്ായത്ിൽ സൂക്ഷിക്ം. അവയുഹെ പരിപാല
ഹനാത്രവാദിത്വം പഞ്ായത്ൈളിൽ നിക്ഷിപ്
മായിരിക്ം.

സംസ്ാനഞ്ത് തതദേ�സ്ാപനങ്ങൾ നധീർത്ടവിവര
ത�ഖരണം പൂർത്ിയാക്ിവരുന്നു. 778 ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത് 
കളിലം 63 മുനിസിപ്ാലി്ികളിലം രണ്പ് മുനിസിപ്ൽ 
തകാർപ്തറഷനുകളിലൊയി നധീർത്ട ലൈാനുകൾ തയ്ാ

റാക്ി. ത്ാക്പ് അടിസ്ാനത്ിൽ ഏതകാപിപ്ിച്പ് 
നധീർത്ടൊസ്റർലൈാനുകൾ തയ്ാറായിവരുന്നു.

81  ഉതക്പാദനവർദ്ന ലക്ഷ്മാക്കിഹക്കാണ്ടുള്ള ഒരു 
സമഗ്രതീരഹദേമത്്ബന്ധനനയം ഹൈാണ്ടുവ
രും. ൈായൽ, അഴിമുഖം, ഹപാഴി, ൈണ്ൽ എന്ിവ 
സംരക്ഷിച്ചും ഈ ആവാസവ്വസ്ൈളിഹലക്ള്ള 
പുഴയുഹെ നീഹരാഴുക്കക് നിലനിർത്ി ഹക്കാണ്ടും മലി
നീൈരണം ഒഴിവാക്കിഹക്കാണ്ടുമുള്ള ഒരു നയം സ്വീ
ൈരിക്ം.

കടലിൽനിന്നു പിടിഞ്ച്ടുത് െത്്ത്ിഞ്റെ ആദ് വില്പ
നാവകാ�ം െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികൾക്പ് ഉറപ്ാക്കുന്നതി
നും െത്്ത്ിനപ് ന്ായവില ലഭ്ൊകന്നതിനും ഉതക
ന്ന തരത്ിൽ തയ്ാറാക്ിയ ഫിഷപ് ൊർക്്ിംഗപ് 
ആൻഡപ് ഓകപ് ഷണിംഗപ് ബിൽ നിയെസഭ പ്രസിദ്ധീക 
രിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഞ്താട്ടടുത് നിയെസഭാസതമ്മളനത്ിൽ 
അവതരിപ്ിക്കുന്നതാണപ്. 

ആവാസവ്വസ്കളഞ്ട സംരക്ണവം െലിനധീകരണ
ഞ്ൊഴിവാക്ലം ലക്്െിട്ടുള്ള പദ്തികൾ ഓതരാ തെഖ
ലയ്ക്കും പ്രതത്കൊയി വിഭാവനം ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. 

82 ഒരു വിധത്ിലുള്ള വനം ൈഹയ്്വം അനുവദിക്
ന്തല്ല. വനഹമഖലൈളിഹല ൈാമ്പക് ഹമഖലൈൾ 
അസ്പർേിത ഉൾവനങ്ങളായി നിലനിർത്ം. നില
വിലുള്ള വനഹമഖലൈഹള സംരക്ഷിക്കാൻ തഹദേേ
സ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങഹളയും രൊഹദേിൈസമൂെ 
ഹത്യും പകോളിൈളാക്ം.

വനംവകതയ്്ം പൂർണ്ൊയും തടയുന്നതിനപ് വനങ്ങളഞ്ട 
അതിർത്ിസർതവ് നടത്ി സ്ിരം ജണ്കൾ ഞ്കട്ടി 
തവർതിരിക്കുന്ന പദ്തി നടപ്ാക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
മൂന്നപ് വർഷത്ിനുള്ളിൽ (ഈ സർക്ാർ അധികാര
ത്ിൽ വന്നതിനുത�ഷം) 41,856 ജണ്കൾ നിർമ്മിച്ചു. 
2019-20 വർഷത്ിൽ 13,507 ജണ്കൾ നിർമ്മിച്പ് പൂർ
ത്ധീകരിക്കുന്നതിനപ് ലക്്െിടുന്നു.

വനതെഖലകൾ സംരക്ിക്ാനും െനുഷ്വന്ജധീവി 
സംഘർഷം ലഘൂകരിക്ാനുൊയി പഞ്ചായത്പ്/ മുൻസി
പ്ാലി്ി തലത്ിൽ തതദേ�ധീയരും ജനപ്രതിനിധികളം 
വനം ഉതദ്ാഗസ്രും തചർന്നുള്ള 204 ജനജാഗ്രതാ 
സെിതികൾ സംസ്ാനഞ്ൊട്ടാഞ്ക രൂപവതപ്ക്രിച്ചു.

വനസംരക്ണം ഉറപ്പു വരുത്ന്നതിനപ് ഉൾവന പ്രതദ�
ങ്ങളിൽ ജധീവനക്ാർക്പ് ക്ാമ്പ് ഞ്ചയ്ാനായി 24 ഇറെധീ
റിയൽ ഞ്പ്രാട്ടകപ് ഷൻ ക്ാമ്പുകൾ സ്ാപിച്ചു. 8 എണ്
ത്ിഞ്റെ പ്രവൃത്ി പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. 

വനം വകപ്ിൽ വനസംരക്ണപ്രവർത്നങ്ങൾക്പ് 
പ്രധാന ഞ്വല്ലുവിളിയായ ആ�യവിനിെയ സംവിധാന
ങ്ങളഞ്ട അപര്ാപ്ി പരിഹരിക്ാനും വനതെഖല മുഴുവ
നായി ബന്ിപ്ിക്ത്ക് രധീതിയിലള്ള പ്രവൃത്ികൾ 
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നിറതവറ്റുവാനും ഡിജി്ൽ വയർഞ്ലസപ് കമ്മയൂണിതക്
ഷൻ ഞ്ന്പ് വർക്പ് (Digital Wireless Communication 
Network) നടപ്ാക്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചു.

വഹതക്ാടതിയിഞ്ല വനം തകസുകളഞ്ട നടത്ിപ്പ് 
അവതലാകനം ഞ്ചയ്യുന്നതിതലയ്ക്കായി 'വഹതക്ാർട്ടപ് 
തകസപ് തൊണി്റിംങപ് സിസ്റം' എന്ന തസാഫ്റപ് ഞ്വയർ 
തയ്ാറാക്ി തകസ്സുകളഞ്ട വിവരം അപപ് തഡ്പ് ഞ്ചയ്തു 
വരുന്നു.

വനക്കൃത്വിവരങ്ങൾ ഏകധീകൃതൊതൃകയിൽ ത�ഖരി
ക്കുന്നതിനും തുടർന്നുള്ള തകസപ് അതന്ഷണം, ചാർജ്ജപ് 
സെർപ്ിക്ൽ, വിചാരണ എന്നിവ വിലയിരുത്ന്നതി
നുൊയി നൂതനസാതകേതികവിദ് ഉപതയാഗിച്പ്  HAWK 
(Hostile Activity Watch Kernel) എന്ന ഓണ്വലൻ 
തൊഡയൂൾ വികസിപ്ിച്ചു. 

വന്മൃഗങ്ങളഞ്ട െരണവിവരം അറിയുന്ന തവളയിൽ 
ത്ഞ്ന്ന തെലതദ്ാഗസ്ഞ്ര എസപ്.എം.എസിലൂഞ്ട അറി
യിക്കുന്നതിനും, തുടർന്നപ് തയ്ാറാക്കുന്ന െഹസ്ർ, തഫാ
തട്ടാകൾ, െറ്റു തരഖകൾ എന്നിവ യഥാസെയം തെതലാഫധീ
സിതലയ്ക്കപ് ഇ-ഞ്െയിൽ മുഖാന്രം ലഭ്ൊക്കുന്നതിനും 
ഉപതയാഗപ്രദൊയ 'വവൽഡപ് വലഫപ് ഞ്ഡത്പ് റിതപ്ാർ
ട്ടിംഗപ് തൊഡയൂൾ' വികസിപ്ിച്ചു.

പുന്നല, ഏഴംകളം, കടൊൻപാറ, കംഭാവരുട്ടി, കക്യം, 
ഞ്പരുവണ്ാമൂഴി, പുൽപ്ള്ളി, വവത്ിരി, മുണ്ക്ൽ, 
നരിക്ടവപ് എന്നധീ സ്ലങ്ങളിൽ പുതുതായി 10 തഫാറ
സ്റപ് തസ്റഷനുകൾ നിലവിൽവന്നു. കൂടാഞ്ത തവഞ്കോല്ല, 
ആനപ്ാറ, ഊന്നുകൽ, അരുവിക്ാടപ്, വരന്രപ്ള്ളി, 
വാളയാർ, ആനക്ാംതപായിൽ, കട്ടിലപ്ാറ സത്രം, കരി
പ്പൂർ, അമ്ലപ്ാറ എന്നധീ സ്ലങ്ങളിൽ പുതിയ തഫാറ
സ്റപ് തസ്റഷനുകൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ആരം
ഭിച്ചു. പുതിയ തസ്റഷനുകളഞ്ട നടത്ിപ്ിനായി 99 
പുതിയ തസ്തികകൾ അനുവദിച്ചു.

319.50401 ഞ്ഹക്ടർ വനഭൂെി തകരളത്ിഞ്റെ വിവിധ ഭാഗ
ങ്ങളിൽ വനനിയെം ഞ്സക്ൻ (4) പ്രകാരം ഞ്പ്രതപ്ാ
സപ്ഡപ് റിസർവ്പ് വനൊയി പ്രഖ്ാപിച്ചു. വനം വകപ്പ് പാ
ട്ടത്ിനപ് നല്ിയ സ്ലങ്ങൾ സംബന്ിച്പ് വിവര 
ത�ഖരണം നടത്ി തരൈാഡധീകരിക്കുതിനുള്ള ലധീസപ് തൊ
ഡയൂളിനപ് രൂപം നല്ി നടപ്ിലാക്ി. വനാതിർത്ി 
സർതവ് ഞ്ചയ്യുന്നതിനപ് ഉതദ്ാഗസ്രുഞ്ട കറവപ് പരിഗ
ണിച്പ് ബധീ്പ് തഫാറസ്റപ് ഓഫധീസർ/ഞ്സക്ൻ തഫാറസ്റപ് 
ഓഫധീസർ തലത്ിലള്ള 240 ജധീവനക്ാർ 8 ബാച്ചുകളി
ലായി പരി�ധീലനം വിജയകരൊയി പൂർത്ിയാക്ി 
വനാതിർത്ിസർതവ് തജാലികൾ നിറതവറ്റുന്നു. 

വനം വകപ്ിഞ്ല സംരക്ണവിഭാഗ ജധീവനക്ാർക്പ് 
നല്കുന്ന വകപ്പുതലപരി�ധീലനത്ിഞ്റെ സിലബസപ് പരി
ഷപ് ക്രിച്ചുവരുന്നു. വനംവകപ്ിഞ്റെ വകവ�മുള്ളതും തക
രളത്ിഞ്റെ വനഭൂെിഞ്യ സംബന്ിച്ചുള്ളതുൊയ സർഞ്വ് 

സപ് ഞ്കച്ചുകളം അനുബന്തരഖകളം ഭദ്രൊയി സൂക്ിക്കു
ന്നതിനപ് തകാഴിതക്ാടപ് ഒരു തകന്ദധീകൃതസർതവ്തരഖാമുറി 
സ്ാപിച്ചു.

വനങ്ങഞ്ള കാട്ടുതധീയിൽനിന്നപ് സംരക്ിക്കുന്നതിനായി 
സാതകേതികവിദ് പ്രതയാജനഞ്പ്ടുത്ി ഞ്ഡറാഡൂണിഞ്ല 
തഫാറസ്റപ് സർതവ് ഓഫപ് ഇന്്യുഞ്ട സഹായതത്ാഞ്ട 
ഫയർ അലർട്ടപ് സിസ്റം നടപ്ിലാക്ി. കാട്ടുതധീസാദ്്ത 
മുൻകൂട്ടി അറിയുവാൻ ഫയർ വാണിംഗപ് സിസ്റം നടപ്ി
ലാക്ി. അഗ്ിപ്രതിതരാധപ്രവർത്നങ്ങൾക്പ് തെൽ
തനാട്ടം വഹിക്ാനായി സംസ്ാനതലത്ിൽ വനം 
വകപ്പ് ആസ്ാനത്പ് 24 െണിക്കൂറും പ്രവൃത്ിക്കുന്ന 
ഫയർ തൊണി്റിങപ് ഞ്സല്ലിഞ്റെ പ്രവർത്നം ആരംഭി
ച്ചു. കാട്ടുതധീയിൽനിന്നുള്ള വനസംരക്ണപ്രവൃത്ികൾ 
വിലയിരുത്ന്നതിനും െറ്റു വകപ്പുകളഞ്ട ഏതകാപനം 
ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിനുൊയി തസ്റ്പ് ഞ്ലവൽ തൊണി്റിം
ഗപ് കമ്മി്ി രൂപവതപ്ക്രിച്പ് പ്രവർത്നം നടത്ിവരു
ന്നു. കാട്ടുതധീ ഉണ്ായാൽ എത്രയും തവഗം അണയ്ക്കുന്നതിതല
ക്ായി വനംവകപ്ിനപ് തഫാറസ്റപ് െിനി ഫയർ ഞ്ടറെർ 
വാഹനങ്ങൾ ലഭ്ൊക്ാൻ തവണ് നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു. 

ജനങ്ങഞ്ള തബാധവതപ്ക്രിക്കുന്നതിതലക്പ് ക്ലാസ്സുകൾ, 
തഡാകയുഞ്െറെറികളഞ്ട പ്രദർ�നം, തപാസ്റർ, ബാനർ 
വിതരണം, റാലികൾ തുടങ്ങിയവ നടത്ന്നു. കൂടാഞ്ത 
അത്ാവ�്ം തവണ് പ്രതദ�ങ്ങളിൽ ഫയർവലൻ 
ഞ്തളിച്ചും ഫയർ ഗ്ാങുകഞ്ളയും ഫയർ വാച്ർൊഞ്രയും 
നിതയാഗിച്ചു കാട്ടുതധീയിൽനിന്നു വനതെഖലഞ്യ സംര
ക്ിച്ചുവരുന്നു. 

വയനാടപ് ജില്ലയിൽ പന്നൽഞ്ച്ടികളഞ്ട സംരക്ണവം 
പ്രദർ�നവം ലക്്ൊക്ിയുള്ള തഫർണറിയുഞ്ട പ്രവർ
ത്നം തുടങ്ങി. െനുഷ്-വന്ജധീവിസംഘർഷം ലഘൂക
രിക്ൽ, കാട്ടുതധീ പ്രതിതരാധം, െറ്റു വനസംരക്ണ/ 
പരിപാലന പ്രവൃത്ികൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ജധീവനക്ാ
രുഞ്ട യാത്ര തവഗവം സുഗെവം ആക്കുക എന്ന ലക്്
തത്ാഞ്ട, ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നതിനു
ത�ഷം 110 പുതിയ വാഹനങ്ങൾ നല്ി.

83 തെിയാവേ്ം നിഹറവ്ാൻ ൈാെിനു പുറത്ക് ൈാർ
ഷിൈവനവല്ക്കരണം നെപ്പിലാക്ം. വനാവൈാേനി
യമം ൈർേനമായി നെപ്പിലാക്ം. തെിയിതരവന
വിഭവങ്ങൾ ഹേഖരിക്കാനും വിൽക്കാനുമുള്ള 
അവൈാേം ആദിവാസിൈൾക്കക് ഉറപ്പാക്ം.

ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നത�ഷം വയനാടപ് 
വന്ജധീവി സതകേതത്ിൽ അഞ്ചപ് ഞ്സ്ിൽഞ്െന്കളിലാ
യി അർഹതയുള്ള 57 ആദിവാസികടുംബങ്ങഞ്ള പുനര
ധിവസിപ്ിച്ചു. വനാവകാ�നിയെം കർ�നൊയി നടപ്ി
ലാക്ി. തടിഞ്യാഴിഞ്കയുള്ള വനവിഭവങ്ങൾ 
ത�ഖരിക്ാനും വില്കാനുമുള്ള അവകാ�ം ആദിവാസി
കൾക്പ് ഉറപ്ാക്ി. 31-01-2018 വഞ്ര വ്ക്തിഗതാവ�്
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ങ്ങൾക്ായി വനാവകാ�നിർണ്യക്മ്മി്ി ശുപാർ� 
ഞ്ചയ് 35,387 അതപക്കളിൽ 906 എണ്ം പാസ്ാക്ി. 
ആഞ്ക 25,109 വനാവകാ�തരഖകൾ നല്ി. സാമൂഹികാ
വ�്ങ്ങൾക്ായി ലഭിച് 976 അതപക്കളിൽ 7 എണ്
ത്ിനപ് വട്ിലകൾ നല്ി. വികസനാവ�്ങ്ങൾക്ായി 
ലഭിച് 756 അതപക്കളിൽ 464 എണ്ത്ിൽ 
അവകാ�ം നല്ി. വനവാസികളഞ്ട തക്െം ലക്്ൊ
ക്ി പകോളിത്വനപരിപാലനം ഊർജ്ജിതൊയി നട
പ്ിലാക്ി. 

കളത്തൂപ്പുഴ, തകാന്നി, വധീട്ടൂർ, ചാലിയം, കതണ്ാത്പ്, 
പരപ് എന്നിവിടങ്ങളിഞ്ല സർക്ാർ തടി ഡിതപ്ാകഞ്ള 
ചന്നത്ിഞ്റെ ചില്ലറ വിൽപ്നതകന്ദൊയ അംഗധീകൃത 
ഡിതപ്ാകളായി ഉയർത്ി. ഗൃഹനിർമ്മാണത്ിനാവ�് 
ൊയ തടി സാധാരണക്ാർക്പ് ലഭ്ൊക്കുന്നതിനപ് സർ
ക്ാർ തടി ഡിതപ്ാകളിൽ ചില്ലറ വിൽപ്ന ആരംഭിച്ചു. 
വന്ജധീവിസംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
വയനാടപ് ജില്ലയിഞ്ല ഞ്ചട്ടിയാലത്തൂർ ഞ്സ്ിൽഞ്െറെിഞ്ല 
അർഹരായ 100 ഗുണതഭാക്താക്ഞ്ള പുനരധിവസിപ്ിച്ചു.

അട്ടപ്ാടിയിഞ്ല ചന്നെരങ്ങളഞ്ട സ്ാഭാവികപുനരു
ജ്ജധീവനം ഉറപ്പു വരുത്ന്നതിനപ് െറയൂർ ചന്ന റിസർവ്ി
നപ് നല്കുന്ന രധീതിയിൽ സംരക്ണം നല്കുന്നതിനപ് പ്ര
തത്ക കർമ്മപദ്തി തയ്ാറാക്ി നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. 
തടിയധിഷ്ിതവ്വസായങ്ങളഞ്ട വലസൻസിനുള്ള 
അതപക്കൾ ഓണ്വലനായി സെർപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
സംവിധാനം ആരംഭിക്ാനുള്ള  പ്രവൃത്ികൾ ആരംഭിച്ചു.

84  വനങ്ങൾക്കക് പുഹറമ ൈണ്ൽക്കാടുൈൾ, ൈാവൈൾ, 
നദീതീരസ്വാഭാവിൈസസ്ജാലങ്ങൾ, ജലാേയങ്ങ
ളുഹെ വാെൈരെഹദേങ്ങൾ തുെങ്ങിയവഹയാഹക്ക 
സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ം. ഹപാതുവ
െമസ്തയിൽ ലഭ്മായ മ്ക് എല്ലാ ഉചിതമായ രെ
ഹദേങ്ങളിലും വനവതക്ക്കരണത്ിനും െരിതവ
തക്ക്കരണത്ിനും ഹതദേേഭരണസ്ാപനതല 
ത്ിൽ പരിപാെി ആവിഷക് ൈരിക്ം.

അമൂല്ങ്ങളായ വനങ്ങളഞ്ട പ്രതത്കതകൾ ജനങ്ങൾ
ക്പ് അറിയുവാനും, വനാശ്രിതസമൂഹത്ിഞ്റെ ജധീവിത 
നിലവാരം ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്വാനും സഹായിക്കുന്ന പകോളി
ത് ഇതക്ാ ടൂറിസം പരിപാടികൾ വിജയകരൊയി നട
പ്ിലാക്ി. ഹരിതതകരളം െിഷഞ്റെ ഭാഗൊയി വനത്ി
നുള്ളിഞ്ല  ജലാ�യങ്ങളം നദികളം ൊലിന്മുക്ത 
ൊക്കുതിനുള്ള നടപടികൾ വകഞ്ക്ാണ്ടു. 169 കളങ്ങൾ 
വൃത്ിയാക്ി. നൂറുകണക്ിനപ് ജലതരോതസ്സുകൾ പുന
രുജ്ജധീവിപ്ിക്ാനും സംരക്ിക്ാനും നടപടികഞ്ളടുത്.

വനത്ിനുള്ളിൽ 350 ഞ്ചക്പ് ഡാമുകൾ നിർമ്മിച്ചു. വൃക്
ലതാദികളഞ്ട പുഷ്ിതയാടുള്ള വളർച്യ്ക്കും വന്ജധീവികൾ
ക്പ് ആവ�്ത്ിനപ് കടിനധീരിഞ്റെ ലഭ്ത വർദ്ിപ്ിക്ാ
നും പുതിയ ഞ്ചക്പ്ഡാമുകൾ സഹായകരൊയി.

72.05 ലക്ം വൃക്വത്കൾ ഉതപ്പാദിപ്ിച്പ് വിതരണം 
ഞ്ചയ്തു. കാസർതകാടപ്, തൃശ്ശൂർ, പാലക്ാടപ്, ഇടുക്ി, 
തകാട്ടയം, പത്നംതിട്ട എന്നധീ ജില്ലകളിലായി 316 
ഞ്ഹക്ടർ സ്ലം റിസർവ്പ് വനൊയി പ്രഖ്ാപിച്ചു. ഇതിൽ 
58 ഞ്ഹക്ടർ സ്ലം കണ്ൽക്ാടുകളാണപ്. കണ്ൽക്ാടു
കൾ സംരക്ിക്ാനായി 4000 രൂപ നിരക്ിൽ ധനസ
ഹായം നല്ിവരുന്നുണ്പ്. കാവ സംരക്ണത്ിനായി ഞ്ത
രഞ്ഞെടുത് കാവകൾക്പ് ധനസഹായം നല്ിവരുന്നു.

ജലായാനം എന്ന പദ്തിയിലൂഞ്ട തണ്ധീർത്ടങ്ങളഞ്ട 
പുനരുജ്ജധീവനത്ിനും നദധീതധീരസ്ാഭാവികസസ്ജലാ
ങ്ങളഞ്ടയും ജലജന്സസ്ജാലങ്ങളഞ്ടയും സംരക്ണ
ത്ിനും തുടക്ം കറിച്ചു. ഇതിനുപുറഞ്െ, �ാസ്തസാതകേതി
കവകപ്പു മുഖാന്രവം കാവകളഞ്ട സംരക്ണത്ിനപ് 
ധനസഹായം നല്ിവരുന്നു.

ഞ്നടുമ്ാതശ്രിയിഞ്ല 'സുവർതണ്ാദ്ാനം ബതയാളജി
ക്ൽ പാർക്പ് താെരപ്പൂക്ൾ വിരിയുന്ന തണ്ധീർത്ട
ങ്ങൾ, ഉൾവനത്ിൽ നിന്നുള്ള ഓർക്ിഡപ്, പന്നൽ ഞ്ച
ടികളഞ്ട (തഫണ്സപ് ) ത�ഖരം, ഔഷധസസ്ങ്ങൾ, 
തറാസപ്ഗാർഡൻ, ബാംബൂ ഹട്ടുകൾ, വിവിധയിനം 
മുളകൾ എന്നിവ ഉൾഞ്പ്ടുന്ന പശ്ിെഘട്ടത്ിഞ്റെ 
തനതായ സസ്വവവിധ്വിജ്ാതനാദ്ാനം സജ്ജധീ
കരിക്കുകയും ഞ്പാതുജനങ്ങൾക്ായി തുറന്നുഞ്കാടുക്കു 
കയും ഞ്ചയ്തു. വനസംരക്ണസെിതികളഞ്ട സഹകരണ
തത്ാഞ്ട ഇതക്ാ ടൂറിസം പ്രവർത്നങ്ങളം ഇവിഞ്ട 
ആരംഭിച്ചു.

'ഗ്രധീൻ ഇന്് െിഷൻ' പദ്തിയിൽ അതഗ്രാ തഫാറസ്ടി, 
തണ്ധീർത്ടസംരക്ണം, ശുദ്ജലസുരക് എന്നിവയ്ക്കപ് 
പ്രതത്ക പരിഗണന നല്ി പദ്തികൾ നടപ്ിലാക്ിവ
രുന്നു. ഫധീൽഡപ് ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് കാര്ക്െൊക്കുന്നതിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി വനഭൂപടങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുന്ന പദ്തി ആരം
ഭിച്ചു. 34 വനം ഡിവിഷനുകളഞ്ട വനഭൂപടം തയ്ാറാക്ി. 
സംരക്ണജധീവനക്ാർക്പ് ഫധീൽഡിൽ ഞ്കാണ്ടുതപാ
കാൻ ഉതകന്നതരത്ിലള്ള തപാക്്പ് ൊപ്പുകൾ നല്ി. 
വനതെഖലയിൽ ജല സംരക്ണത്ിനായി സ്ാഭാവി
കവം െനുഷ്നിർമ്മിതവൊയ ജല തരോതസ്സുകൾ 
കഞ്ണ്ത്ി, പരിചരണ/സംരക്ണപ്രവർത്ന ങ്ങൾ 
ഊർജ്ജിതൊക്ി.

കളത്തൂപ്പുഴയിഞ്ല സഞ്ജധീവനി വനത്ിഞ്റെ 
പുനരുദ്ാരണം നടത്ി ഞ്പാതുജനങ്ങൾക്ായി തുറന്നു 
ഞ്കാടുത്. വനംവകപ്ിഞ്റെ അധധീനതയിലള്ള എല്ലാ 
ഔഷധസസ്തത്ാട്ടങ്ങളം പുനരുദ്രിക്കുവാനുള്ള സെ
ഗ്രപദ്തിയ്ക്കപ് രൂപം നല്ി നടപ്ാക്ിവരുന്നു. വജവവവ
വിദ്്ം, വനസംരക്ണം എന്നധീ തെഖലയിൽ ജനങ്ങൾ
ക്പ് അവതബാധം സൃഷ്ിക്കുക ലക്്ൊക്ി 
കാസർതഗാഡപ് പരപ്യിൽ പ്രകൃതിപഠനതകന്ദം പ്രവർ
ത്നം ആരംഭിച്ചു.

ഇതക്ാ ടൂറിസം ഞ്സറെറുകഞ്ളയും വനം ഉല്പന്നങ്ങഞ്ളയും 
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സംബന്ിച് വിവരങ്ങൾ, നൂതനപദ്തികൾ, ജനങ്ങള
ഞ്ട പരാതികൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നിവ സ്ധീകരിക്കുന്ന
തിനുള്ള സംവിധാനം, ഇ-തലലം, ഇ-ഞ്ടണ്ർ, വകപ്പുതല 
വാർത്കൾ, അറിയിപ്പുകൾ, വകപ്ിഞ്റെ നിലപാടുകൾ 
എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം, ജധീവ
നക്ാരുഞ്ട വിവരം, ബന്ഞ്പ്തടണ് ഞ്ടലിതഫാണ് നമ്രു
കൾ, പ്രകൃതിപഠനക്ാമ്പ് സംബന്ിച് വിവരങ്ങൾ, 
ജിതയാ തപാർട്ടൽ എന്നിവ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി തകരള വനം 
വകപ്പ് ഞ്വബപ് വസ്പ് പരിഷപ് കരിച്ചു

കണ്ൽക്ാടുകൾ സംരക്ിക്കുന്നതിനായി കാസർതഗാ
ഡപ്, കണ്ണൂർ, തകാഴിതക്ാടപ്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിൽ 5001 
ഞ്ഹക്ടർ കണ്ൽക്ാടുകഞ്ള കൂടി റിസർവ്പ് വനൊയി  പ്ര
ഖ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിക്കും. നദിക
ളഞ്ടയും പുഴകളഞ്ടയും െലിനധീകരണം ഒഴിവാക്ാൻ 
ലക്്ൊക്ിയുള്ള 'പുഴതയാരസംരക്ണപദ്തി' പ്രകാരം 
നദിതയാരങ്ങളിൽ മുളവതപ്ക്രണം നടപ്ിലാക്ി. 'െിഷൻ 
ഗ്രധീൻ �ബരിെല' പദ്തിയുഞ്ട ഭാഗൊയി പൂകോവനവം നട
പ്ാതകളം ൊലിന്മുക്തൊക്ാൻ നടപടിഞ്യടുത്.

ഇതക്ാ ടൂറിസം തകന്ദങ്ങൾ, വന്ജധീവിസംരക്ണതക
ന്ദങ്ങൾ എന്നിവ ലൈാസ്റികപ് വിമുക്തൊക്കുവാൻ ൊതൃകാ
പരൊയ നടപടികഞ്ളടുത്. �ബരിെല ലൈാസ്റികപ് വിമു
ക്തൊക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വിജയത്ിതലക്പ്. 
'ൊലിന്മുക്തതകരളം പദ്തി' യുഞ്ട ഭാഗൊയി ഇതക്ാടൂറി
സം തെഖലകളിലം െറ്റു വനതെഖലകളിലം ൊലിന്ം നി
തക്പിക്കുന്ന സ്ലങ്ങൾ കഞ്ണ്ത്ി യഥാസെയം ത�ഖ
രിച്പ് �ാസ്തധീയൊയി സംസപ് കരിക്കുന്നതിനപ് 'തപ്രാജക്റപ് 
ഗ്രധീൻ ഗ്രാസപ് പദ്തി'-ക്കു രൂപതരഖ തയ്ാറാക്ി.

85 സംസ്ാനഹത് എല്ലാ നിർമ്ാണവസ്തുക്കളുഹെയും 
ആവേ്വം ലഭ്തയും ൈണക്കിഹലടുക്ന് ഒരു മാ
സ്റ്റർ പ്ാൻ തയ്ാറാക്ം. നിർമ്ാണവസ്തുക്കൾ ൈഴി
യുന്ിെത്ാളം പുനരുപഹയാഗിക്ന് രീതിയും  
ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം.

ൊസ്റർ ലൈാൻ തയ്ാറാക്ിയിട്ടില്ല. നിർമ്മാണവസ്തുക്ൾ 
പരൊവധി പുനരുപതയാഗിക്കുന്ന പദ്തികൾക്കു സം
സ്ാനത് തുടക്ംകറിച്ചു. നിലവിലള്ള തറാഡപ് ഞ്പാളി
ഞ്ച്ടുത്പ് അതത സാധനങ്ങൾ വധീണ്ടും ഉപതയാഗിച്പ് 
അനിവാര്ൊയ ടാർ ൊത്രം കൂട്ടിതച്ത് നിർമ്മാണത്ി
നപ് ഉപതയാഗിക്കുന്ന രധീതി നടപ്ാക്ി. ജർമ്മൻ സാതകേ
തികവിദ്യായ ഫുൾ ഞ്ഡപ്പ് റിക്ലതെഷൻ യന്തങ്ങൾ 
ഉപതയാഗിച്പ് റധീ വസക്ിൾഡപ് തസായിൽ സ്റബിവല
സഡപ് സബപ് തബസപ് തയ്ാറാക്ി 5.90 കിതലാെധീ്ർ 
തറാഡപ് പരധീക്ണാടിസ്ാനത്ിൽ നിർമ്മിച്ചു. ലൈാസ്റികപ് 
ൊലിന്ം സംസപ് കരിച്പ് ഉപതയാഗിച്പ് 170 കിതലാെധീ്ർ 
തറാഡപ് പണിതധീർത്.

86 തീരനിയന്ത്രണനിയമം മത്്ഹത്ാഴിലാളിൈളുഹെ 
രെശ്നങ്ങൾകൂെി ൈണക്കിഹലടുത്ക് പുതുക്ം. തീരഹദ

േഅഹതാറി്ിയുഹെ രെവർത്നം വിഹൈന്ദ്രീൈരി
ക്ം. അവയുഹെ രെവർത്നം സതാര്മാകുഹമന്ക് 
ഉറപ്പുവരുത്ം.

ജില്ലാകളക്ടർ അദ്്ക്നായ ജില്ലാതല തധീരതദ� ൊതന
ജപ് ഞ്െറെപ് സെിതികളഞ്ട ശുപാർ�യുഞ്ട അടിസ്ാന
ത്ിൽ സംസ്ാന തധീരതദ� ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് അതതാറി്ി 
െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളിഭവനങ്ങൾക്പ് തധീരതദ�നിയന്തണ 
നിയെം ബാധകൊയ തെഖലകളിൽ ഭവനനിർമ്മാണ
ത്ിനപ് ഇളവകൾ നല്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.  
കൂടാഞ്ത തകന്ദസർക്ാരിൽ സമ്മർദേം ഞ്ചലത്ി തധീരതദ
�നിയന്തണനിയെത്ിഞ്ല വികസനരഹിതതെഖലയു
ഞ്ട വ്ാപ്ി 200 െധീ്റിൽ നിന്നപ് 50 െധീ്ർ ആയി  കറച്ചു
ഞ്കാണ്പ് സി.ആർ.ഇസഡപ് നിയെം തഭദഗതി 
ഞ്ചയ്ഞ്പ്ട്ടതപ് െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികളഞ്ട ഭവനനിർമ്മാ
ണത്ിനപ് സഹായകൊയിട്ടുണ്പ്.

87  പ്ിൈക് ട്ാൻസക് ഹപാർട്ക് സംവിധാനം ഹരൊത്ാ
െിപ്പിക്ം. സസ്ിരഗതാഗതസംവിധാനങ്ങൾക് 
മുൻഗണന നല്ം.

സ്കാര്വാഹനങ്ങളഞ്ട ഞ്പരുപ്ം നിയന്തിക്കുന്നതിനാ
യി കൂടുതൽ തസ്റജപ് കാതര്ജപ് ബസ്സുകൾ ഓടിക്കുന്നതിനു
ള്ള വിവിധ നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു. ഞ്പാതുഗതാഗത
ത്ിനുള്ള വാഹനങ്ങൾക്പ് നികതി വർദ്ിപ്ിക്ാഞ്ത 
പഴയ നിരക്പ് തുടരുകയും സ്കാര്വാഹനങ്ങളഞ്ട 
നികതി വർദ്ിപ്ിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു.

2018-ഞ്ല തകരളാ ഞ്െതട്ാതപാളി്ൻ ട്ാൻസപ് തപാർട്ടപ് 
അതതാറി്ി ബിൽ നിയെസഭയിൽ അവതരിപ്ിച്ചു. സം
സ്ാനഞ്ത് പ്രധാന നഗരപ്രതദ�ങ്ങഞ്ള അർബൻ ഞ്ൊ
ബിലി്ി പ്രതദ�ങ്ങളായി കണക്ാക്കുന്നതിനും നഗര 
ഗതാഗതത്ിഞ്റെ ആസൂത്രണം, തെൽതനാട്ടം, 
ഏതകാപനം, വികസനം, നിയന്തണം എന്നിവയ്ക്കും നഗ
രപ്രതദ�ങ്ങളിലള്ള ഗതാഗതവൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ട െ്പ് 
തസവനങ്ങൾക്കും തവണ്ി ഞ്െതട്ാതപാളി്ൻ ട്ാൻ
സപ് തപാർട്ടപ് അതതാറി്ികൾ രൂപവതപ്ക്രിക്കുക എന്ന
താണപ് ബില്ലിഞ്റെ ഉതദേ�്ം. ബിൽ വി�ദൊയി പരിത�ാ
ധിച്പ് റിതപ്ാർട്ടപ് സെർപ്ിക്കുന്നതിനായി നിയെസഭയുഞ്ട 
ഞ്സലക്ടപ് കമ്മി്ിയുഞ്ട പരിഗണനയിലാണപ്.

ഞ്പാതുഗതാഗതസംവിധാനം തപ്രാൽസാഹിപ്ിക്കുന്ന 
തിഞ്റെ ഭാഗൊയി തസ്റജപ് കാതര്ജപ് ബസ്സുകളഞ്ട കാല 
വദർഘ്ം 15 വർഷത്ിൽനിന്നപ് 20 വർഷം ആക്കുക
യും അവ ഇലക്ടികപ് ബസ്സുകളാക്ി ൊറ്റുന്നതിനുള്ള 
സാവകാ�ം നല്കുകയും ഞ്ചയ്തു. ഞ്ക.എസപ്.ആർ.ടി.
സിയുഞ്ട ഫാസ്റപ് പാസഞ്ചർ, സൂപ്ർ ഫാസ്റപ് സർവ്ധീസിനപ് 
ഉപതയാഗിക്ാവന്ന ബസ്സുകളഞ്ട കാലവദർഘ്ം 5 വർ
ഷത്ിൽനിന്നപ് 7 വർഷൊയി വർദ്ിപ്ിച്ചു.

ഇലക്ടികപ് വാഹന നയം സർക്ാർ അംഗധീകരിച്ചു. ഓതട്ടാ
റിക്, ബസ്സുകൾ, തബാട്ടുകൾ എന്നിവ വവദയുതവാഹന
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ങ്ങളായി ഘട്ടംഘട്ടൊയി ൊറ്റുന്നതിനപ് ലക്്െിടുന്നു. 
ആദ്ഘട്ടൊയി തിരുവനന്പുരം, തകാഴിതക്ാടപ്, എറ
ണാകളം ജില്ലകളിൽ പുതിയ ഓതട്ടാ ഞ്പർെിറ്റുകൾ വവ
ദയുതഓതട്ടാകൾക്പ് ൊത്രൊയി ഇനി നല്കുക. വവദയുതവാ
ഹനങ്ങൾ ചാർജപ് ഞ്ചയ്ാനുള്ള അടിസ്ാന സൗകര്ം 
ഞ്ക.എസപ്.ഇ.ബി ഏർഞ്പ്ടുത്കയും ഒരു യൂണി്പ് 
വവദയുതി ചാർജപ് 5.50 ആയി നിജഞ്പ്ടുത്കയും ഞ്ച
യ്ിട്ടുണ്പ്. ഞ്ക.എസപ്.ആർ.ടി.സി 10 വവദയുത ബസുകൾ 
പമ്-നിലയ്ക്കൽ റൂട്ടിൽ വിജയകരൊയി പരധീക്ിച്ചു. തിരു
വനന്പുരം നഗരത്ിഞ്ല ഞ്ൊത്ം ഞ്ക.എസപ്.ആർ.
ടി.സി ബസുകളം ഈ വർഷം വവദയുത ബസുകളായി 
ൊറ്റും.

88 േബ്ദമലിനീൈരണത്ിഹനതിഹര സമഗ്രമായ നിയ
ന്ത്രണങ്ങൾ ഹൈാണ്ടുവരും. 

ഇതു സംബന്ിച്പ് വി�ദൊയ കാമ്യിൻ നടത്ിയിട്ടു
ണ്പ്. �ബ്ദെലിനധീകരണം നിയന്തിക്ാനുള്ള നടപടി 
സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. തുടർനടപടികളം സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

89 എല്ലാ പഞ്ായത്ിലും മുനിസിപ്പാലി്ിയിലും കജ
വകവവിദ്്രജിസ്റ്റർ തയ്ാറാക്ം. നിലവിലുള്ളവ 
ോസ്തീയമായി പുതുക്കി സമ്പൂർണ്മാക്ം. ഇതിഹറെ 
അെിസ്ാനത്ിൽ കജവകവവിദ്്ം വർദ്ിപ്പി
ക്കാൻ സമയബന്ധിതപരിപാെി തയ്ാറാക്ം.

തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ ജനപകോളിത്തത്ാ
ഞ്ട വജവവവവിദ്്രജിസ്റർ തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

90 എൻഹഡ്ാസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതഹര സംരക്ഷി
ക്കാനുള്ള നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

എൻതഡാസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുഞ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സജധീവ ഇടഞ്പടൽ ഉണ്ായി. 
എൻതഡാസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുഞ്ട 50,000 മുതൽ 
3 ലക്ം രൂപവഞ്രയുള്ള കടബാധ്തകൾ എഴുതിത്

ള്ളാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചു. ഇതിനായി 7 തകാടിതയാളം 
രൂപയാണപ് അനുവദിച്തപ്. എൻതഡാസൾഫാൻ ദുരിത 
ബാധിതർക്പ് ധനസഹായംത്ിനപ് 9.35 തകാടി രൂപയും 
അനുവദിച്ിട്ടുണ്പ്. 2017 ൽ നടത്ിയ ഞ്െഡിക്ൽ ക്ാമ്പ് 
വഴി ദുരിതബാധിതരുഞ്ട പട്ടികയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ിയ 
279 തപർക്പ് ഈ തുക ലഭിക്കും. ഈ ക്ാമ്ിൽനിന്നു 
കഞ്ണ്ത്ിയ ദുരിതബാധിതപട്ടികയിൽ ഉൾഞ്പ്ടാത് 
657 തപർക്പ് സൗജന്ചികിത്ാ സഹായം അനുവദി
ച്ിട്ടുണ്പ്. ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള മൂന്നാം ഗഡ അനുവദി
ക്കുന്നതിനായി 56.76 തകാടി രൂപ സർക്ാർ അനുവദി
ച്ിരുന്നു.   

എൻതഡാസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്പ് വവദയുതി 
സൗജന്ൊക്ി. ഈ തെഖലയിൽ കൂടുതൽ ബഡപ് സപ് സ്കൂ
ളകൾ ആരംഭിച്ചു. കാസർതഗാഡപ് ജില്ലയിൽ ഞ്െഡിക്ൽ 
തകാഞ്ളജപ് നിർമ്മാണപ്രവർത്നവം ആരംഭിച്ചു. രണ്ടു 
വർഷത്ിനകം ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജപ് യാഥാർത്ഥ്ൊ
ക്ാനാണപ് ശ്രെം. എൻതഡാസൾഫാൻ ദുരിതബാധിത 
ർക്പ് പുനരധിവാസഗ്രാെം നിർമ്മിക്ാനുള്ള പ്രവർത്ന
ങ്ങളൊയി സർക്ാർ മുതന്നാട്ടുതപാവകയാണപ്. കാസർ
തകാടപ് ജില്ലയിഞ്ല മുളിയാർ വിതല്ലജിൽ പ്രാരംഭ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. നിർമ്മാണപ്രവർത്നങ്ങൾ 
ക്ായി ഊരാളകേൽ തലബർ തകാണ്ട്ാക്ടപ് ഞ്സാവസ്ി
ഞ്യ ചുെതലഞ്പ്ടുത്കയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. സാമൂഹികതസ
വന തെഖലയിൽ അടിസ്ാനസൗകര്ങ്ങഞ്ളാരുക്ാൻ 
233 പദ്തികൾക്പ് ഭരണാനുെതി നല്ി. ഇതിൽ 199 
എണ്ം പൂർത്ിയാക്ിക്ഴിഞ്ഞു. എൻതഡാസൾഫാൻ 
ദുരിതബാധിതഞ്ര സഹായിക്ാൻ 20 തകാടി രൂപ ഈ 
ബജ്ിൽ സർക്ാർ നധീക്ിവച്ിട്ടുമുണ്പ്.

91 പ്ാച്ചിമെയിഹല ജലചൂഷണവമായി ബന്ധഹപ്പട്ക് 
സംസ്ാനനിയമസഭ അംഗീൈരിച്ച നിയമം നെപ്പി
ലാക്കാൻ ഹൈന്ദ്രസർക്കാരിൽ സമ്ർദേം ഹചലുത്ം.

സമ്മർദേം ഞ്ചലത്ിയിട്ടുണ്പ്.

പരമ്പരാഗത വസ്യവസായങ്ങൾ
ൈയർ

92 a. രണ്ാം ൈയർ പുനഃസംഘാെനസക് ൈീമിനു രൂപം 
നല്ം.

രണ്ാം കയർ പുനഃസംഘാടനം ആരംഭിച്ചു. യന്തവതപ്ക
രണത്ിനും പരമ്രാഗതഞ്താഴിൽസംരക്ണത്ിനും 
ഊന്നൽ. കയർ സംഭരണവം കയർ വിൽപ്നയും ഇരട്ടി
യാക്ി. 2015-16 ൽ കയർഞ്ഫഡിഞ്റെ കയർ സംഭരണം 
78,820 ക്ിറെൽ ആയിരുന്നതപ് 2019 ൊർച്ിൽ 1,55,000 
ക്ിറെലായി ഉയർന്നു. കയറിഞ്റെ വിൽപ്ന 59,738 ക്ി
റെലിൽനിന്നപ് 1,49,319 ക്ിറെലായി ഉയർന്നു. കയർ ഭൂവ

സ്തനിർമ്മാണത്ിൽ പുത്ൻ ഉണർവപ്. 

എൻസിഡിസി സഹായതത്ാഞ്ടയുള്ള കയർ പുനഃസം
ഘാടനപരിപാടി ഊർജ്ജിതൊയി മുതന്നറുന്നു. 200 
തകാടിയുഞ്ട സഹായം ലഭിച്ചു. മൂന്നപ് ഘടകങ്ങളാണപ് 
എൻസിഡിസി പദ്തിയുഞ്ട ഭാഗൊയി നടക്കുന്നതപ്. 
ഒന്നപ്, ചകിരി ഉൽപ്ാദനത്ിൽ വലിയ തതാതിൽ സ്ാ
ശ്രയത്ം വകവരിക്കുക. രണ്പ്, കയർപിരി തെഖല ഇല
തക്ടാണികപ് റാട്ടുകളഞ്ടയും ഓതട്ടാൊ്ികപ് സ്പിന്നിംഗപ് െില്ലു
കളഞ്ടയും അടിസ്ാനത്ിൽ സമ്പൂർണ്ൊയി 
പുനഃസംഘടിപ്ിക്കുക. മൂന്നപ്, കയർ വ്വസായഞ്ത് 
പുത്ൻ ഉൽപ്ന്നങ്ങളിതലയ്ക്കപ് വകപിടിച്പ് ഉയർത്ക. 
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ഈ മൂന്നപ് തെഖലകളിലം പ്രവർത്നം ഊർജ്ജിതൊയി 
മുതന്നറുകയാണപ്.

b. ൈയർ സംഘങ്ങളുഹെയും നാളിഹൈര ഉതക്പന് 
ഹരൊഡ്യൂസർ ൈമ്പനിൈളുഹെയും ആഭിമുഖ്ത്ിൽ 
ഹൈരളത്ിഹല 30 േതമാനം ഹതാഹണ്കേിലും സം
ഭരിച്ചക് ചൈിരി ഉതക്പാദിപ്പിക്ം. ഇതിനക് ആവേ്
മായ സബക് സിഡ്ി നല്ം.

സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നതിനുത�ഷം 100 
പുതിയ ചകിരിെില്ലുകൾ തകരളത്ിനകത്പ് സ്ാപിച്ചു. 
സഹകരണസംഘങ്ങൾ, നാളിതകര ഉൽപ്ാദന കമ്നി
കൾ, സ്കാര്സംരംഭകർ, കയർ സംഘങ്ങളഞ്ട കണ്
തസാർഷ്ം തുടങ്ങി എല്ലാ സാധ്തകളം ചകിരിെില്ലു
കൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനപ് ഉപതയാഗഞ്പ്ടുത്ിവരുന്നു. 
പിരിസംഘങ്ങൾക്ായി കയർഞ്ഫഡപ് വിതരണം ഞ്ചയ്യു
ന്ന ചകിരിയുഞ്ട 22 �തൊനം ഈ െില്ലുകളിലൂഞ്ടയുള്ള 
ആഭ്ന്തരാൽപ്ാദനൊണപ്. 2019-20 സാമ്ത്ികവർ
ഷത്ിൽ ഇതപ് 50-60 �തൊനൊക്ി ഉയർത്ാനാണപ് 
ലക്്െിടുന്നതപ്. 

93  സമൂലമായ മാ്ം വഹരണ്ടുന് ഹമഖല ൈയർപിരി
സംഘങ്ങളുഹെ രെവർത്നമാണക്. നിലവിലുള്ള 
സംഘങ്ങൾ പരിഹോധിച്ചക് പുനരുജ്ീവിപ്പിക്കാൻ 
സാദ്്മല്ലാത്വ അവസാനിപ്പിക്ം. ദുർബ്ബലമായ 
സംഘങ്ങഹള സംഹയാജിപ്പിക്കാനുള്ള നെപെി സ്വീ
ൈരിക്ം. അവരുഹെ വായ്ൈൾ ഹഷയറാക്ം. 
പലിേ എഴുതിത്ള്ം. വിനിഹയാഗിക്കഹപ്പൊത് 
ആസ്ിൈൾ ഫലരെദമായി ഉപഹയാഗിക്കാനുള്ള 
സ്വാതന്ത്ര്ം നല്ം.

കയർ സഹകരണസംഘങ്ങളഞ്ട പുനഃസംഘാടനം 
ആരംഭിച്ചു. പ്രവർത്നമൂലധനം, ൊതനജധീരിയൽ 
സബപ് സിഡി, സഹകരണസംഘം ജധീവനക്ാർക്കുള്ള 
വിരെിക്ൽ ആനുകൂല്ം എന്നിവ ലഭ്ൊക്ി.

94 ൈയർഹമഖലയിൽ യന്ത്രവൽക്കരണം നെപ്പാക്ം. 
ആധുനിൈ ഡ്ീകഫബറിങക് യന്ത്രങ്ങൾ, ഓഹട്ാമാ്ി
ൈക് സ്പിന്ിങക് യന്ത്രങ്ങൾ, െഫ്ിംങക് തുെങ്ങിയ യന്ത്ര
സംവിധാനങ്ങൾ ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം. നിലവിലുള്ള 
ഹതാഴിലാളിൈൾക്കക് സർക്കാർ സമ്പൂർണ്സരക്ഷ 
ഉറപ്പുവരുത്ം. 

കയർ പുനഃസംഘാടത്ിഞ്റെ സുപ്രധാനഘടകം യന്തവ
തപ്കരണവം ആധുനികധീകരണവൊണപ്. ഡധീവഫബറി
ങപ് െില്ലുകൾ വ്ാപകൊയി സ്ാപിച്ചുതുടങ്ങി. 100 
എണ്ം പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു. 500 എണ്ൊണപ് ലക്്
െിടുന്നതപ്. കയർ സഹകരണസംഘങ്ങളിൽ ഓതട്ടാൊ്ി
കപ് കയർപിരിയന്തങ്ങൾ ഫാക്ടറിയടിസ്ാനത്ിൽ 
സ്ാപിക്കുന്നതിനപ് തുടക്ൊയിട്ടുണ്പ്. പരമ്രാഗത റാട്ടു
കൾ മുഴുവൻ ൊ്ി ഇലതക്ടാണിക്പ് റാട്ടുകളാക്ി ൊറ്റുന്ന 

പ്രവർത്നം അതിദ്രുതം പുതരാഗെിക്കുന്നു. 10,000 ഇല
തക്ടാണികപ് റാട്ടുകളം 5,000 ഓതട്ടാൊ്ികപ് സ്പിന്നിംഗപ് െി
ല്ലുകളം ലക്്ംവച്ാണപ് പ്രവർത്നം പുതരാഗെിക്കുന്നതപ്. 
യന്തങ്ങളഞ്ട ഉയർന്ന ആവ�്കത പരിഗണിച്പ് കയർ 
യന്തനിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയുഞ്ട ഉൽപ്ാദനം ഗണ്ൊയി 
വർദ്ിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. ഞ്െഷധീൻ ഫാക്ടറി ഡിവസൻ ഞ്ചയ് 
ചകിരിെില്ലുകളഞ്ടയും ഓതട്ടാൊ്ികപ് സ്പിന്നിംഗപ് െില്ലുകള
ഞ്ടയും ഗുണനിലവാരം ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ന്നതിനും സ്റാൻ
തഡർവഡതസഷനുമുള്ള നടപടികളം ഇതിതനാഞ്ടാപ്ം 
പുതരാഗെിക്കുന്നു. വ്ാവസായികാടിസ്ാനത്ിൽ കയർ 
പിത്പ് ഉപതയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രെങ്ങളം ഫലം 
കണ്ടുതുടങ്ങി. കയർ തകാതമ്ാസി്പ് നിർമ്മാണം അത്ധി
കം പ്രതധീക്ാനിർഭരൊയ ദി�യിതലയ്ക്കപ് വളരുകയാണപ്. 
ഈ വർഷം അതപ് ഫലപ്രാപ്ിയിഞ്ലത്ം. അതുവഴി സാമൂ
ഹ്സുരക് ഉറപ്ാക്ാനാവം.

95 സംഘങ്ങൾ ഉതക്പാദിപ്പിക്ന് ൈയർ മിനിമം കൂലി 
ഉറപ്പുവരുത്ി ൈയർ ഹഫഡും ൈയറുൽപന്ങ്ങൾ 
ൈയർ ഹൈാർപ്പഹറഷനും വാങ്ങും. ഈ ൈയർ ൈയറ്റു
മതിക്കാർക്ം ആഭ്ന്രവ്ാപാരിൈൾക്ം വ്വ
സായിൈൾക്ം വിൽക്ഹമ്പാഴുണ്ാകുന് നഷ്ം 
സർക്കാർ വെിക്ം. ഇതുവഴി കൈഹത്ാഴിലുൈാ
രുഹെ വരുമാനം ഉറപ്പുവരുത്ാനാകും.

കയർ കയർ ഞ്ഫഡ്ം കയറുല്പന്നങ്ങൾ കയർ തകാർപതറ
ഷനും സംഭരിക്കുന്നു. കയർ സംഭരണത്ിൽ യുഡിഎഫപ് 
കാലതത്തിൽനിന്നു 100 �തൊനം വളർച് വകവരി
ച്ചു. കയറുൽപ്ന്നസംഭരണത്ിൽ കയർ തകാർപ്തറഷൻ 
70 �തൊനം വളർച് വകവരിച്ചു. കയർ തകാർപ്തറഷ
ഞ്റെ വിറ്റുവരവപ് 175 തകാടി രൂപയായി കതിച്ചുയർന്നു.

96 ൈയർ ഹഫഡ്ിഹറെ തൈർച്ചയാണക് വ്വസായത്ി
ഹറെ സ്ിതി ഇതുഹപാഹല പരിതാപൈരമാൈാൻ 
വഴിഹയാരുക്കിയതക്. ൈയർ ഹഫഡ്ിഹറെ ൈെബാദ്്
തൈൾ എഴുതിത്ള്ളി പുതിയ ധർമ്ങ്ങൾ നിർവ്
െിക്കാൻ പര്ാപ്മാക്ം.

കയർ ഞ്ഫഡപ് ഞ്തരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്ി പുതിയ ഭരണസ
െിതി അധികാരതെറ്റു. കയർ ഞ്ഫഡിഞ്റെ പുനഃസംഘാട
നത്ിനപ് എൻസിഡിസി പദ്തിയിൽ പ്രതത്ക 
സഹായം അനുവദിച്ചു. ജില്ലാ സഹകരണബാകേിൽ 
കയർ ഞ്ഫഡിനപ് ഉണ്ായിരുന്ന കടി�ിക ഒ്ത്വണ 
തധീർപ്ാക്ൽ പദ്തിയിൽ സർക്ാർ ഞ്കാടുത് 
ബാധ്ത ഒഴിവാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

97 a. വിഹദേവിപണിഹയാഹൊപ്പം ഇന്ക് ആഭ്ന്ര 
വിപണിയും രെധാനമാണക്. എൽ.ഡ്ി.എഫക്. സർ
ക്കാർ ആവിഷക് ൈരിച്ച ''ഒരു വീട്ിൽ ഒരു ൈയറുല്പ
ന്ം'' ൈ്ാമ്പയിനിനു വലിയ ഹരൊത്ാെനമാണു 
ലഭിച്ചതക്. ൈയർ ജിഹയാഹെൈക് സക് ഹ്ലിഹന ഒരു നിർ



പിണറായി വിജയന് സര്കാരിന്റെ പ്ാഗ്രസ് റിപ്ാര്ട് 201934

മ്ാണസാമഗ്രിയായി ഹപാതുമരാമത്ക് മാന്വലിൽ 
അംഗീൈരിച്ചതക് രൊഹയാഗിൈമായി നെപ്പാക്ം.

ഹരിതതകരളം െിഷനുൊയി ബന്ഞ്പ്ടുത്ി െണ്ണു
-ജലസംരക്ണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു വ്ാപകൊയി 
കയർ ഭൂവസ്തം ഉപതയാഗിക്കുന്നു. 2017 'കയർ തക
രള'യിൽ 120 തകാടി രൂപയുഞ്ട കയർ ഭൂവസ്തത്ിനപ് 
ഓർഡർ ലഭിച്ചു. 2019 കയർ തകരളയിൽ പരമ്രാഗത 
കയറുൽപ്ന്നങ്ങളഞ്ട ആഭ്ന്രവിപണനം സംബന്ി
ച്പ് ഫലപ്രദൊയ കരാറിതലയ്ക്കപ് എത്ം.

b. ൈയർ ൈയറ്റുമതി ഹരൊത്ാെിപ്പിക്കാൻ ൈ്വാളി്ി 
ൈഹണ്ടാൾ പുനഃസ്ാപിക്കാൻ ൈയർ ഹബാർഡും 
ഹൈന്ദ്രസർക്കാവരും തയ്ാറാൈണം. അതിനാവേ്
മായ സമ്ർദേം ഹചലുത്ം.

കയർ കയറ്റുെതി തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്ാൻ ക്ാളി്ി കണ്
തട്ാൾ പുനഃസ്ാപിക്ാൻ തകന്ദത്ിൽ സമ്മർദേം ഞ്ചല
ത്ിവരുന്നു.

ൈശുവണ്ി

98 a. ൈശുവണ്ിഹത്ാഴിലാളിൈൾക് വർഷം മുഴുവൻ 
ഹതാഴിൽ ഉറപ്പുവരുത്ാനുള്ള ഇെഹപെൽ നെത്ം.

കാഷയു തകാർപ്തറഷഞ്റെയും കാപ്കപ് സിഞ്റെയും കധീഴില
ള്ള നാൽപ്തപ് ഫാക്ടറികളിൽ തജാലി ഞ്ചയ്യുന്ന മുഴുവൻ 
ഞ്താഴിലാളികൾക്കും ഞ്താഴിൽ ഉറപ്പു വരുത്ിയിട്ടുണ്പ്. 
അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്കാര്ഫാക്ടറികൾ തുറന്നു പ്രവർ
ത്ിപ്ിച്പ് ഞ്താഴിലാളികൾക്പ് ഞ്താഴിൽ ഉറപ്പു വരുത്
ന്നതിനപ് നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

b. അെഞ്ഞുൈിെക്ന് ഫാക്ടറിൈൾ തുറന്നുരെവർ 
ത്ിക്കാനുള്ള നെപെിൈൾ കൈഹക്കാള്ം.

ഞ്പാതുതെഖലയിൽ അടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഫാക്ടറികൾ 
തുറന്നിട്ടുണ്പ്. സ്കാര് ഫാക്ടറികൾ മുഴുവനും തുറക്കുന്ന 
തിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. തകരള കാഷയു 
ഫാക്ടറധീസപ് അക്ിസിഷൻ ആക്ടപ് പ്രകാരമുള്ള നിയെ 
നടപടികൾ സ്ധീകരിച്തിഞ്ന തുടർന്നപ് ചില സ്കാര് 
ഫാക്ടറികൾ തുറന്നപ് പ്രവർത്ിപ്ിക്ാൻ സർക്ാരിനപ് 
സാധിച്ിട്ടുണ്പ്.

സ്കാര്വ്വസായികളഞ്ട നിലവിലള്ള വായ് പുനഃരൈ
െധീകരിക്കുന്നതിനപ് പിഴപ്ലി� പൂർണ്ൊയും ഒഴിവാക്ാ
നും നിലവിലള്ള വായ് ദധീർഘകാലവായ്യാക്ി നിശ്
യിക്ാനും പലി� 9 �തൊനൊക്ി ഏകധീകരിക്ാനും 
തധീരുൊനിച്ിട്ടുണ്പ്.  കൂടാഞ്ത പ്രവർത്നമൂലധനൊയി 
നല്കുന്ന വായ്യുഞ്ട പലി� ഒരു വർഷതത്ക്പ് സർക്ാർ 
ഏഞ്്ടുക്ാനും വ്വസായികൾ സർക്ാരിലടതയ്ക്കണ് 
നികതി ബാദ്്തയ്ക്കപ് ഒരു വർഷം തൊറതട്ടാറിയം പ്രഖ്ാ
പിക്ാനും തധീരുൊനിച്ിട്ടുണ്പ്. വ്വസായത്ിനാവ�്

ൊയ തതാട്ടണ്ി തകരള കാഷയു തബാർഡപ് എക്സപ്്രൂ 
അക്ൗണ്പ് അടിസ്ാനത്ിൽ ലഭ്ൊക്ാനും പരൊവ
ധി വ്വസായങ്ങൾക്പ് പ്രവർത്നമൂലധനം ലഭ്ൊക്ാ
നും തധീരുൊനിച്ിട്ടുണ്പ്. ആസ്തിപുനരുദ്ാരണ കമ്മി്ി
ക്പ് വകൊറിയ വ്വസായങ്ങളഞ്ടയും ഒ്ത്വണ 
തധീർപ്ാക്ാൻ നിശ്യിച് വ്വസായങ്ങളഞ്ടയും കാര്
ത്ിൽ പുനഃപരിത�ാധന നടത്ാനും തധീരുൊനിച്ിട്ടു
ണ്പ്.

2019 ഞ്ഫബ്രുവരി 26-നപ് 30 സ്കാര്വ്വസായികൾക്പ് 
അധികവായ്യുഞ്ട അനുെതിപത്രം വിതരണം ഞ്ചയ്ിട്ടു
ണ്പ്. െറ്റു വ്വസായങ്ങൾക്കുള്ള പുനരുദ്ാരണ പാതക്ജപ് 
നടപ്ാക്ിവരികയാണപ്.  പുനരുദ്ാരണ ഞ്ത്ക്കുറിച്പ് 
വിലയിരുത്ി റിതപ്ാർട്ടപ് ഞ്ചയ്ാൻ നിതയാഗിക്ഞ്പ്ട്ട 
കമ്മി്ി വ്വസായങ്ങഞ്ള തനരിൽ തകൾക്കുന്ന നടപടി
യും തുടർന്നുവരികയാണപ്. വ്വസായികളഞ്ട വായ്യി
തമേൽ പലി� നല്കുന്നതിനായി 2019-20 ബജ്ിൽ 25 
തകാടി രൂപ സർക്ാർ വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്പ്. 

99 ഹൈരളത്ിഹല ഹതാട്ണ്ിയുഹെ ആഭ്ന്ര ഉതക്പാദ
നം വർദ്ിപ്പിക്കാഹത വ്വസായഹത് നിലനിർ
ത്ാനാവില്ല. ഇതിനക് ഉതക്പാദനക്ഷമത കൂെിയതും 
പന്ലിച്ചു വളരാത്തുമായ ൈശുമാവിനങ്ങൾ ഹരൊ
ത്ാെിപ്പിക്ം.

തകരള സംസ്ാന കശുൊവ കൃഷി വികസന ഏജൻസി
യുഞ്ട ആഭിമുഖ്ത്ിൽ ഉതപ്പ്ാദനക്െത കൂടിയതും 
പന്ലിച്പ് വളരാത്തുൊയ കശുൊവിനങ്ങൾ കൃഷി ഞ്ച
യ്യുന്നതിനുള്ള വിപുലൊയ നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരു
ന്നു. കൃഷി, വനം, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗതക്െം, തതദേ
�സ്യംഭരണം, റവനയൂ എന്നധീ വകപ്പുകളൊയി തചർന്നപ് 
എതസ്റ്പ് അടിസ്ാനത്ിൽ കശുൊവപ് കൃഷി വ്ാപിപ്ി
ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രെങ്ങളാണപ് നടത്ിവരുന്നതപ്. പ്രകൃതി
ക്പ് തദാഷകരൊയ അതക്ഷ് ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ള െരങ്ങൾ
ക്കു പകരം കശുൊവപ് കൃഷി ഞ്ചയ്യുന്നതിനും നടപടി 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. കാഷയു തകാർപ്തറഷഞ്റെയും കാപ്
കപ് സിഞ്റെയും അധധീനതയിലള്ള സ്ലങ്ങളിലം ഞ്പാതു
തെഖലയിലം സ്കാര്തെഖലയിലള്ള തരിശുഭൂെികളി
ലം നല്ലയിനം കശുൊവപ് കൃഷി ഞ്ചയ്യുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. തകരളത്ിൽ ഉതപ്പ്ാദി
പ്ിക്കുന്ന കശുവണ്ി സംഭരിച്പ് കാപ്കപ് സിനും കാഷയു 
തകാർപ്തറഷനും ലഭ്ൊക്ാനും 2017 മുതൽ നടപടികൾ 
സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതുവഴി തകരളത്ിഞ്ല കശുൊവപ് കൃ
ഷിക്ാർക്പ് അവരുഞ്ട തതാട്ടണ്ിക്പ് നല്ല വില ലഭ്ൊ
ക്ാനും സാധിച്ിട്ടുണ്പ്.

100 a. ഇറക്മതിയിലുണ്ായിട്ടുള്ള അനാഹരാഗ്രെവ
ണതൈൾ ഒഴിവാക്ം.

ഞ്പാതുതെഖലയിലം സ്കാര്തെഖലയിലമുള്ള ഫാക്ടറി
കൾക്പ് ആവ�്ൊയ തതാട്ടണ്ി, തതാട്ടണ്ി ഉതപ്പ്ാദക 
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രാജ്ങ്ങളിൽനിന്നപ് ഇടനിലക്ാരില്ലാഞ്ത തനരിട്ടപ് ഇറക്കുെ
തി ഞ്ചയ്യുന്നതിനും സംസപ് കരിച് പരിപ്പ് വിപണനം ഞ്ചയ്യു
ന്നതിനും ഉതദേ�ിച്ചുഞ്കാണ്പ് തകരള കാഷയു തബാർഡപ് ലിെി
്ഡപ് എന്ന തപരിൽ ഒരു കമ്നി രൂപവതപ്ക്രിച്ിട്ടുണ്പ്.  
കമ്നിയുഞ്ട തനതൃത്ത്ിൽ തതാട്ടണ്ി ലഭ്ൊക്ിവരുന്നു. 

ഇതിനകം 6000 ഞ്െട്ികപ് ടണ് തതാട്ടണ്ി ഇറക്കുെതി 
ഞ്ചയ്തു. വരുംൊസങ്ങളിൽ തുടർച്യായി തതാട്ടണ്ി ഇറ
ക്കുെതി ഞ്ചയ്ാനാണപ് ഉതദേ�ിക്കുന്നതപ്. ഇതിനാവ�്
ൊയ തുക തകരള കാഷയു തബാർഡിനപ് സർക്ാർ ഞ്ഷയർ 
ക്ാപ്ി്ൽ വിഹിതൊയും 100 തകാടി സർക്ാർ ഗ്ാര
റെിയിൽ സംസ്ാന സഹകരണബാകേിൽനിന്നും ലഭ്
ൊക്ിയിട്ടുണ്പ്. അധികൊയി 250 തകാടി രൂപ കൂടി സർ
ക്ാർ ഗ്ാരറെിയിൽ തബാർഡിനപ് ലഭ്ൊക്ാനും 
നടപടിഞ്യടുത്ിട്ടുണ്പ്.

b. ഹപാതുഹമഖലയിഹല ഹതാട്ണ്ി ഇറക്മതിയിഹല 
നെപെിക്രമങ്ങൾ സമഗ്രമായി പരിഹോധിച്ചക് അവ 
കൂടുതൽ സതാര്വം അഴിമതിരെിതവമാക്ം. 
അഴിമതിഹക്കതിഹര ൈർേന നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

തകാർപ്തറഷനും കാപ്കപ് സിനും തവണ് തതാട്ടണ്ി സു
താര്ൊയ രധീതിയിലം ഞ്ടണ്ർ നടപടിരൈെങ്ങൾ കർ�
നൊയി പാലിച്ചുൊണപ് ലഭ്ൊക്ിവരുന്നതപ്. എന്നാൽ 
ഞ്പാതുതെഖലാസ്ാപനങ്ങൾക്പ് ആവ�്ൊയ തതാട്ട
ണ്ി ഇതപ്ാൾ ഞ്ടണ്ർ നടപടിരൈെങ്ങൾ പാലിച്പ് തകരള 
കാഷയു തബാർഡപ് ലഭ്ൊക്ിവരുന്നുണ്പ്. എം.ഒ.യു അടി
സ്ാനത്ിൽ ഐവറി തകാസ്റിൽനിന്നും ഞ്സനഗലിൽ
നിന്നും അതാതിടഞ്ത് സർക്ാരുകൾ മുഖാന്രം (G to 
G) തതാട്ടണ്ി ഇറക്കുെതി ഞ്ചയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിരൈെ
ങ്ങളം അതിഞ്റെ അവസാനഘട്ടത്ിലാണപ്. 

c. ഹതാട്ണ്ി ഇറക്മതി ഹചയ്തു ൈച്ചവെം മാത്രം 
നെത്ന് ഹട്ഹഡ്ഴക് സിഹന വ്വസായത്ിൽനിന്ക് 
ഒഴിവാക്കാനുള്ള ൈർേനനെപെി സ്വീൈരിക്ം.

തതാട്ടണ്ിദൗർലഭ്ംമൂലം ഉണ്ാകന്ന അനിശ്ിതാവസ് 
തബാർഡിനപ് പരിഹരിക്ാൻ കഴിയുതമ്ാൾ ൊത്രതെ 
കച്വടം ൊത്രം നടത്ന്ന തട്തഡഴപ് സിഞ്ന ഈ വ്വ
സായത്ിൽനിന്നപ് ഒഴിവാക്ാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 
അതുഞ്കാണ് തഞ്ന്ന ഞ്പാതുതെഖലാവ്വസായങ്ങൾ
ക്കും ഞ്ചറുകിടസ്കാര്വ്വസായസ്ാപനങ്ങൾക്കും 
തടസ്െില്ലാഞ്ത ന്ായവിലയിൽ തതാട്ടണ്ി ലഭ്ൊക്കു
ന്നതിനു തവണ്ിയാണപ് തകരള കാഷയു തബാർഡപ് രൂപവ
തപ്ക്രിച്തപ്. തബാർഡിഞ്റെ പ്രവർത്നം പൂർണ്തതാ
തിൽ എത്ിക്കുന്നതിലൂഞ്ട ഇതപ് പരിഹരിക്ാൻ 
സാധിക്കും.

101 a. കലസൻസക് പുതുക്കി നല്ഹമ്പാൾ ഹതാഴിലാളി
ൈൾക്കക് ആവേ്മായ പശ്ാത്ലസൗൈര്ങ്ങളും 
ഹസവന-ഹവതനവ്വസ്ൈളും നെപ്പാക്കിയിട്ടു
ഹണ്ന്ക് ഉറപ്പുവരുത്ം.

ആതരാഗ്കരൊയ അന്രധീക്ത്ിൽ തജാലി ഞ്ചയ്യുന്ന
തിനുതവണ് പശ്ാത്ലസൗകര്ങ്ങളം െ്പ് തക്െനടപ
ടികളം ഉറപ്പ് വരുത്ന്നതിനു തുടക്ംമുതതല തുടർച്യാ
യി സർക്ാർ ഇടഞ്പടുന്നുണ്പ്.

b. പി.എഫക് ൈാർഡുൈളും ഇ.എസക്.ഐ. സ്ാർട്ക് 
ൈാർഡുൈളും എല്ലാ ഹതാഴിലാളിക്ം ലഭിക്ന്നു
ഹണ്ന്ക് ഉറപ്പുവരുത്ാൻ പരിഹോധന ഊർജ്ി
തഹപ്പടുത്ം.

ഞ്പാതുതെഖലയിഞ്ല 40 ഫാക്ടറികളിലം ഇ.പി.എഫപ്. 
കാർഡകളം ഇ.എസപ്.ഐ. സ്ാർട്ടപ് കാർഡകളം ഉറപ്പു വരു
ത്ിയിട്ടുണ്പ്. സ്കാര്തെഖലയിഞ്ല ഞ്താഴിലാളികൾക്പ് 
ഇവ ഉറപ്പു വരുത്ന്നതിനുള്ള പരിത�ാധനകളിലൂഞ്ട ഇതപ് 
നടപ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടഞ്പടൽ നടത്ന്നുണ്പ്.

c. അനധികൃതസംസക് ക്കരണയൂണിറ്റുൈൾ, കുെിവറു
പ്പക് എന്ിവ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ൈർേനനെപെിൈൾ 
സ്വീൈരിക്ം.

അനധികൃതസംസപ് കരണയൂണിറ്റുകൾ, കടിവറുപ്പ് 
എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കാഷയു 
സപ് ഞ്പഷ്ൽ ഓഫധീസപ് മുഖാന്രവം ഫാക്ടറധീസപ് ആൻഡപ് 
തബായിതലഴപ് സപ് മുഖാന്രവം തുടർച്യായി സ്ധീകരിച്ചു
വരുന്നുണ്പ്.

102 മൂല്വർദ്ിഹതാൽപന്ങ്ങളുഹെ ഉതക്പാദനവം വിപ
ണനവം പരമാവധി ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം.

മൂല്വർദ്ിത ഉൽപ്ന്നങ്ങളഞ്ട ഉൽപ്ാദനവം വിപണന
വം പരൊവധി തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനായി സ്യം
സഹായസംഘങ്ങൾ മുതഖന ഞ്ചറുകിടയൂണിറ്റുകൾ തുട
ങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. കാഷയു 
തകാർപ്തറഷഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ മൂല്വർദ്ിത ഉൽപ്
ന്നങ്ങൾ ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രതത്ക 
യൂണി്പ് തഞ്ന്ന പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നുണ്പ്. വിവിധ തരത്ി
ലള്ള ഉതപ്പന്നങ്ങൾ ഇതപ് വിപണനം ഞ്ചയ്യുന്നു. ഇതപ് 
ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ന്നതിനും സർക്ാർ തുടർച്യായി ഇടഞ്പടു
ന്നുണ്പ്. ഇവിഞ്ട കാഷയുവി്, കാഷയു പൗഡർ, കാഷയു 
സൂപ്പ്, തചാതക്ാ കാജു എന്നിവ ഉതപ്പ്ാദിപ്ിച്പ് 
വിപണനം ഞ്ചയ്തുവരുന്നു. ഈ പ്രവർത്നം കൂടുതൽ 
�ക്തിഞ്പ്ടുത്ന്നതാണപ്.

103 നിലവിലുള്ള മുഴുവൻ ഹതാഴിലാളിൈൾക്ം ഹതാഴിൽ 
നല്ഹമന് ഉറപ്പക് ഹരഖാമൂലം നല്ന് ഹതാഴിലുെമയ്ക്കക് 
ഹഷല്ലിങക് ഹമഖലയിൽ പരിമിതമായ രൂപത്ിൽ 
യന്ത്രവൽക്കരണം ഏർഹപ്പടുത്ാൻ അംഗീൈാരം 
നല്ം.

യന്തവതപ്ക്രണം ഞ്താഴിലാളികളഞ്ട ഞ്താഴിലിഞ്ന 
ബാധിക്ാത് വിധം നടപ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടഞ്പട
ലാണപ് സർക്ാർ നടത്ന്നതപ്. ഇത്രം നിലപാടിഞ്റെ 
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തുടർച്യായി ഭാഗികൊയ യന്തവതപ്ക്രണം നടപ്ിലാ
ക്കുതമ്ാഴും തകാർപ്തറഷനിലം കാപ്കപ് സിലം നിരവധി 
പുതിയ ഞ്താഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും കഴി
ഞെിട്ടുണ്പ്.

കൈത്റി

104 ഉതക്പാദനരീതിൈളുഹെ നവീൈരണവം ഉൽപന് 
കവവിദ്്വതക്ക്കണവം ഉറപ്പുവരുത്ം.

തകരള ഹാൻഡപ് ലൂംസിഞ്ന ഒരു ഞ്പാതു ബ്ാൻഡിഞ്റെ 
കധീഴിൽ ഞ്കാണ്ടുവരാൻ പുതിയ 75 ഡിവസനുകൾ വിക
സിപ്ിച്പ് ഉൽപ്ാദിപ്ിച്പ് വിപണനം നടത്ന്നതിനുള്ളപ് 
ഞ്പ്രാതപ്ാസലകൾ സർക്ാർ അംഗധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. 
ഇതിനപ് നാഷണൽ ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് ഓഫപ് ഫാഷൻ ഞ്ട
കപ് തനാളജി, കണ്ണൂർ വികസിപ്ിച് ഡിവസനുകൾ 
ഐ.ഐ.എച്പ്.ടിയുഞ്ടയും വകത്റിഡയറക്ടറുഞ്ടയും 
തനതൃത്ത്ിൽ നടപ്ിലാക്ാനുള്ള നടപടി സ്ധീകരിച്ി
ട്ടുണ്പ്. തകരള ബ്ാൻഡിനുതവണ് പുതിയ തലാതഗാ, ക്ാ
പപ്ഷൻ എന്നിവ തയ്റാക്ിവരുന്നു. കണ്ണൂരിലം തിരുവന
ന്പുരത്ം ഡിവസൻ ഞ്സറെറുകൾ ആരംഭിക്കുകയും 
ആവ�്ൊയ ഡിവസനർൊഞ്ര നിയെിക്കുകയും ഞ്ചയ്ി
ട്ടുണ്പ്. തകരളത്ിഞ്ല വിവിധ വകത്റിസംഘങ്ങളിഞ്ല 
വിദഗപ്ധഞ്നയ്ത്തുകാഞ്രഞ്ക്ാണ്പ് ആധുനിക ഡിവസനുക
ളിൽ വകത്റിത്ണികൾ ഉൽപ്ാദിപ്ിച്പ് ൊർക്്പ് 
ഞ്ചയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്തി 'വകത്റിസുരക്' എന്ന 
തപരിൽ ഹാൻഞ്ടകപ് സപ് ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. കണ്ണൂർ 
വകത്റി തെഖലയിൽ 'കാൻലൂം' എന്ന തപരിൽ 
ഓണ്വലൻ ൊർക്്ിംഗപ് ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. പ്രകൃതി 
ദത്ചായങ്ങൾ ഉപതയാഗിച്ചു നൂലകൾ വഡ ഞ്ചയ്പ് 
ഉൽപ്ാദനവം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

105 a. നൂലിഹറെ അമിതമായ വിലക്കയ്മാണക് കൈ
ത്റിഹമഖല ഹനരിടുന് മഹ്ാരു മുഖ്രെശ്നം. അസം
സക് കൃതവസ്തുവായ ൈഴിനൂലിഹറെ ദൗർലഭ്ം പരിെരി
ക്കാൻ ഹൈരളത്ിഹല സെൈരണസ്പിന്ിങക് 
മില്ലുൈഹളാെനുബന്ധിച്ചക് ൈഴിനൂൽ നിർമ്ാണഹൈന്ദ്ര
ങ്ങൾ സ്ാപിക്കാൻ സർക്കാർ ധനസൊയം നല്ം. 

തകരളത്ിഞ്ല സ്പിന്നിംഗപ് െില്ലുകളിൽ ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുന്ന 
വിവിധതരം നൂലകൾ വകത്റിതെഖലയ്ക്കപ് ആവ�്
ൊയ വിധത്ിൽ ഹാൻകപ് യാണും തകാണ്യാണും ഉപ
തയാഗപ്രദൊക്കുന്നുണ്പ്. വകത്റി സപ് ക്കൂൾ യൂണിതഫാ
െിനാവ�്ൊയ നൂൽ തകാണിലാണപ് നല്ിവരുന്നതപ്. 
ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവം തകരളത്ിഞ്ല സ്പിന്നിംഗപ് െില്ലുക
ളിൽ ഉൽപ്ാദിപ്ിച്പ് എൻ.എച്പ്.ഡി.സി വഴി നല്ിവരു
ന്നു. തകരളത്ിഞ്ല സ്പിന്നിംഗപ് െില്ലുകൾക്പ് കഴിനൂൽ 
ഉൽപ്ാദനത്ിനപ് ആവ�്ൊയ ധനസഹായം നല്കുന്ന
തിനപ് നടപടികൾ സ്ധീകരിക്കുന്നതാണപ്.

b. ഒരു നൂൽസംസക് ൈരണോല സ്ാപിക്ം. സ്പി
ന്ിങക് മില്ലുൈളിൽ ൊങ്ങിയാൺ (ൈഴിനൂൽ) ഒരു 
നിശ്ിതേതമാനം ഉതക്പാദിപ്പിക്ന്നുഹണ്ന്ക് ഉറപ്പു
വരുത്ം.

വകത്റിതെഖലയ്ക്കാവ�്ൊയ കഴിനൂൽ ഉൽപ്ാദനം 
കണ്ണൂർ, ആലപ്പുഴ സ്പിന്നിംഗപ് െില്ലുകളിൽ നടപ്ിലാക്ിവ
രുന്നു. കണ്ണൂർ നാടുകാണിയിൽ നൂൽ സംസപ് ക്രണ
�ാല ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരു
ന്നു. കാസർതകാടപ് ഉദുെ സ്പിന്നിംഗപ് െിൽ, ആലപ്പുഴ 
തകാെളപുരം സ്പിന്നിംഗപ് െിൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നൂൽ 
ഉൽപ്ാദനം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

106  a. സെൈരണസംഘങ്ങളുഹെ പുനഃസംഘാെന
ത്ിനു കൂടുതൽ പണം ലഭ്മാക്ന്ഹതാഹൊപ്പം 
ബിനാമി സംഘങ്ങഹള നീക്കം ഹചയ്ാനുള്ള നെപെി
ൈളും സ്വീൈരിക്ം. 

സഹകരണസംഘങ്ങളഞ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ ഞ്െച്ഞ്പ്ട്ടു
വരികയാണപ്. ചില സഹകരണ സംഘങ്ങഞ്ള ഐ.
എസപ്.ഒ നിലവാരത്ിതലയ്ക്കപ് ഉയർത്വാനുള്ള നടപടി
കൾ സ്ധീകരിച്ചുവരികയാണപ്. പ്രവർത്നരഹിതൊയി 
കിടന്നിരുന്ന വിവിധ സംഘങ്ങൾ സപ് ക്കൂൾ യൂണിതഫാം 
ഉൽപ്ാദനം ആരംഭിച്തിഞ്നത്ടർന്നപ് വധീണ്ടും തുറന്നു 
പ്രവൃത്ിപ്ിക്കുവാൻ കഴിഞെിട്ടുണ്പ്. തകരളത്ിൽ അട
ഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന 15 വകത്റിസഹകരണസംഘങ്ങൾ 
തുറന്നുപ്രവർത്ിപ്ിക്കുവാനും 6,805 ഞ്താഴിലാളികൾ
ക്പ് പുതുതായി തജാലി നല്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. 4,567 ഞ്ന
യ്ത്തുറികൾ പുതുതായി പ്രവർത്നസജ്ജൊക്കുകയുണ്ായി. 
ബിനാെിസംഘങ്ങഞ്ള കഞ്ണ്ത്ാനുള്ള നടപടികൾ 
സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

b. ൊഹറെൈക് സിഹറെയും ൊൻവീവിഹറെയും പുനഃ
സംഘാെനം പൂർത്ിയാക്ം.

ഹാൻവധീവിഞ്റെ വികസനത്ിനായുള്ള പുതിയ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്പ് ആവ�്ൊയ നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരു
ന്നു. തിരുവനന്പുരത്ം എറണാകളത്ം പുതിയ റധീജി
യണൽ ഓഫധീസപ് കം തഷാറൂമുകൾ പ്രവർത്നം 
ആരംഭിക്കുന്നതിനപ് തറക്ല്ലിട്ടു  ഹാൻഞ്ടകപ് സപ് പുനഃസം
ഘാടനത്ിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു വരികയാണപ്. 
ഹാൻഞ്ടകപ് സപ് ൊർക്്ിംഗപ് വിപുലഞ്പ്ടുത്ന്നതിനപ് 
ഓണ്വലൻ ൊർക്്ിംഗപ് ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ള പദ്തികൾ 
ആവിഷപ് ക്രിച്പ് നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. ഹാൻഞ്ടകപ് സപ്, 
ഹാൻവധീവപ് തഷാറൂമുകളഞ്ട ആധുനികധീകരണവം നടപ്ി
ലാക്ിവരികയാണപ്. ഹാൻവധീവിഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ 
തനെത്പ് സിൽക്പ് വധീവിംഗപ് ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ള പദ്തിയ്ക്കപ് 
രൂപം നല്ി.

c. റിഹബ്ക് പുനഃസ്ാപിക്ം.

2010-11 മുതൽ 2016-17 റംസാൻ കാലയളവപ് വഞ്രയുള്ള 



37പിണറായി വിജയന് സര്കാരിന്റെ പ്ാഗ്രസ് റിപ്ാര്ട് 2019

റിതബ്പ് കടിശ്ിക നല്ിക്ഴിഞ്ഞു. തകന്ദസർക്ാർ നിർ
ത്ലാക്ിയ റിതബ്പ് എൽ.ഡി.എഫപ് സർക്ാർ പുനഃ
സ്ാപിച്ിട്ടുണ്പ്. വകത്റി റിതബ്പ് തകരളത്ിൽ ഉൽ
പ്ാദിപ്ിക്കുന്ന വകത്റി ഉൽപ്ന്നങ്ങൾക്പ് ൊത്രൊയി 
നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. വർഷം 41 ദിവസം 20 �തൊനം 
നിരക്ിലം സപ് ക്കൂൾ യൂണിതഫാെിനപ് 15 ദിവസം 30 
�തൊനം നിരക്ിലം റിതബ്പ് അനുവദിക്കുന്നു. ഇക്ഴി
ഞെ മൂന്നപ് വർഷം സർക്ാർ റിതബ്പ് ഇനത്ിൽ 42.35 
തകാടി രൂപ വിനിതയാഗിച്ിട്ടുണ്പ്.

107 a. വരുമാന ഉറപ്പു പദ്തിയുഹെ ഭാഗമായി 100 ദിവ
സഹത്ഹയകേിലും ഉതക്പാദനം മിനിമം കൂലി ഉറപ്പു
വരുത്ന് നിലയ്ക്കക് സർക്കാർ വാങ്ങി സംഭരിക്ം. 

സൗജന് വകത്റി സപ് ക്കൂൾ യൂണിതഫാം പദ്തി നട
പ്ിലാക്ിയതിഞ്റെ ഫലൊയി 5,300 ഓളം ഞ്നയ്ത്തുഞ്താഴി
ലാളികൾക്കും അതിതലഞ്റ അനുബന് ഞ്താഴിലാളികൾ
ക്കും വർഷം 100 മുതൽ 300 വഞ്ര ദിവസങ്ങളിൽ 
ഞ്താഴിൽ നല്ാൻ കഴിഞെിട്ടുണ്പ്. സപ് ക്കൂൾ യൂണിതഫാം 
നിർമ്മാണത്ിഞ്റെ കൂലി ഇനത്ിൽ 103 തകാടി രൂപയും 
ഞ്പ്രാഡകപ് ഷൻ ഇൻഞ്സറെധീവപ് ഇനത്ിൽ 16.69 തകാടി 
രൂപയും ഈ മൂന്നപ് വർഷക്ാലത്ിനുള്ളിൽ നല്ിയിട്ടു
ണ്പ്. സപ് ക്കൂൾ യൂണിതഫാം പദ്തി തുടർന്നുവരികയാണപ്. 
2019-20 അദ്്ായനവർഷം 1 മുതൽ 7 വഞ്രയുള്ള സർ
ക്ാർ സപ് ക്കൂളകൾക്പ് പുറതെ എയപ്ഡഡപ് തെഖലയിഞ്ല 1 
മുതൽ 4 വഞ്രയുള്ള സപ് ക്കൂൾ വിദ്ാർത്ഥികൾക്കും 
യൂണിതഫാം വിതരണം നടന്നുവരികയാണപ്. നൂലം 
കൂലിയും സർക്ാർ നല്ി ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുന്ന യൂണിതഫാം 
തുണി പൂർണ്ൊയും വകത്റി സംഘങ്ങളിൽനിന്നു 
സംഭരിച്പ് വിദ്ാർത്ഥികൾക്പ് വിതരണം ഞ്ചയ്തുവരിക
യാണപ്.

b. സർക്കാർ വകുപ്പുൈൾക്കക് ആവേ്മായ പുതപ്പുൈ
ളും വിരിൈളും ഹതാഴിലുറപ്പുൈാർക്ള്ള ഓണസമ്ാ
നമായ സാരിൈളും കുട്ിൈൾക്ള്ള സക് ക്കൂൾ യൂണി
ഹഫാമുൈളുഹമല്ലാം ഇത്രത്ിൽ ഉതക്പാദിപ്പിക്കാ 
നാവം. സ്കൂൾ യൂണിഹഫാമുൈൾഹക്കല്ലാം ൈഴിയാവ
ന്ിെഹത്ാളം കൈത്റിത്ണി ഉപഹയാഗിക്കാൻ
നിർഹദേേം നല്ം.

സർക്ാർ വകപ്പുകൾക്ാവ�്ൊയ പുതപ്പുകളം െ്പ് തു
ണിത്രങ്ങളം ഹാൻഞ്ടകപ് സപ്, ഹാൻവധീവപ് എന്നധീ സ്ാ
പനങ്ങൾ പരിെിതൊയ തതാതിൽ വിതരണം നടത്ിവ
രുന്നുണ്പ്. ഈ കാര്ത്ിൽ വിവിധ വകപ്പുകൾക്പ് 
ആവ�്ൊയ വകത്റി ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ വിൽപ്ന നട
ത്ന്നതിനപ് സ്ാപനങ്ങഞ്ള സെധീപിച്ചുവരുന്നുണ്പ്. 
സപ് ക്കൂൾ യൂണിതഫാെിനു കഴിഞെ 3 വർഷൊയി 
ഏകതദ�ം 70 ലക്തത്ാളം െധീ്ർ തുണി ഉൽപ്ാദിപ്ി
ച്പ് വിതരണം നടത്ിയിട്ടുണ്പ്.

ഖാദി, ഗ്രാമീണവ്വസായം

108 സിൽക്കക് തുണി ഹനയ്തക്, ഹറഡ്ിഹമയക്ഡ്ക് വാർപ്പിങക് 
യൂണിറ്റുൈൾ, ഹറഡ്ിഹമയക്ഡ്ക് വസ്തനിർമ്ാണയൂണിറ്റു
ൈൾ, ഹനയ്ത്തുപൈരണങ്ങളുഹെ നവീൈരണം, ഖാദി 
ക്ലസ്റ്റർ പരിപാെി തുെങ്ങിയ സക് ക്കീമുൈൾ േക്ിഹപ്പടു
ഹത്ണ്തുണ്ക്. കൈത്റിയിഹലന്ഹപാഹല ഖാദി 
യുഹെ വിപണനത്ിനും സ്വീൈരിച്ചിരിക്ന് രെ
ഹത്ൈ രെചാരണപരിപാെിൈൾ േക്ിഹപ്പടുത്ം. 
വരുമാന ഉറപ്പുപദ്തി നെപ്പാക്ം. 

ഖാദിതെഖലയിൽ പുതുതായി 5,000 തപർക്പ് ഞ്താഴിൽ 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുതവണ്ി ഖാദി ഗ്രാെം പദ്തി നടപ്ിലാ
ക്ിവരുന്നു. അതിനായി 250 ചർക്കളം 10 തറികളം 
അതിഞ്റെ സപ് ഞ്പയർപാർട്ടുകളം പുതുതായി വാങ്ങുകയും 
തഗാഡൗണ്, ചർക്, തറി റിപ്യർ ഞ്സറെർ എന്നിവ 
സ്ാപിക്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. സംസ്ാനത്പ് സിൽക്പ് 
ഞ്നയ്തപ് വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനുതവണ്ി പയ്ന്നൂർ, പാലക്ാ
ടപ്, തിരുവനന്പുരം തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിഞ്ല വിവിധ തക
ന്ദങ്ങളിൽ 100 തറികളിൽ ഞ്നയ്തപ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. പാപ്ിനിതശ്രിയിൽ 
പരി�ധീലനത്ിനുള്ള ഞ്സറെറും തകാട്ടയം, ഞ്കാല്ലം, 
തൃശൂർ, തകാഴിതക്ാടപ്, പാലക്ാടപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഞ്റ
ഡിഞ്െയപ്ഡപ് പാവപ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കു
ന്നതിനുള്ള നടപടികളം സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. നൂൽനൂൽ
പ്പ് തെഖലയിൽ ഞ്സെി ഓതട്ടാതെഷൻ നടപ്ിലാക്കുന്ന 
തിനുള്ള പഠനറിതപ്ാർട്ടപ് നല്കുന്നതിനപ് തെിഴപ് നാട്ടിലള്ള 
റൂട്ടാഗിഞ്ന ചുെതലഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. പ്രസ്തുത റിതപ്ാർട്ടി
ഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ നടപടികൾ സ്ധീകരിക്കുന്നതാ
ണപ്. ഏറ്റുകടുക് തകാട്ടണ് തപ്രാസസ്ിംഗപ് യൂണി്ിൽ 
പുതിയ കാർഡിംഗപ് ഞ്െഷധീനും തഡ്രായിംഗപ് ഞ്െഷധീനും 
സ്ാപിച്പ് ഉൽപ്ാദനം വർദ്ിപ്ിച്ചു. കൂടാഞ്ത ത്ാറൂം 
വിത്പ് ചൂട്ടപ് ഫധീഡിംഗപ് ഞ്െഷധീൻ സ്ാപിക്കുവാനുള്ള നട
പടികളം സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. ഖാദി ഞ്താഴിലാളികളഞ്ട 
െിനിെം കൂലി പരിഷപ് ക്രിച്പ് പ്രഖ്ാപിച്പ് അവ നടപ്ി
ലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരികയുൊണപ്. 
നിലവിലള്ള നിരക്ിൽ െിനിെം കൂലി നടപ്ിലാക്കുന്ന
തിനപ് ഇൻകം സതപ്ാർട്ടപ് ഇനത്ിൽ 81.76 തകാടി രൂപ 
3 വർഷൊയി 13,600 ഓളം ഞ്താഴിലാളികൾക്പ് 
വിതരണം നടത്ിയിട്ടുണ്പ്. ഖാദിഞ്ത്ാഴിലാളികൾക്പ് 
ഉൽപ്ാദന ഇൻഞ്സറെധീവപ് ഇനത്ിൽ 18 തകാടിതയാളം 
രൂപയും ഖാദി വിൽപ്ന തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനപ് 
ഖാദി റിതബ്പ് ഇനത്ിൽ 42.35 തകാടി രൂപയും നല്ി
യിട്ടുണ്പ്. നിലവിലള്ള ഖാദി ഉൽപ്ന്നങ്ങളഞ്ട വിൽപ്ന 
വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനപ് പ്രതത്ക നടപടി സ്ധീകരിച്ചു.

109  ഖാദി ഗ്രാമീണവ്വസായ സംരംഭൈർക്കക് ഒരു ഒ്
ത്വണ തീർപ്പാക്കൽപദ്തിയിലൂഹെ ൈൊേ്വാസം 
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നല്ാനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ം. സംഘങ്ങഹള പു
നഃസംഘെിപ്പിക്ം.

ഖാദിതെഖലയിൽ ഒ്ത്വണതധീർപ്ാക്ൽ നടപ്ിലാക്ി. 
ഗാന്ിജിയുഞ്ട 150-ാം ജമേവാർഷികം പ്രൊണിച്പ് ഗാന്ി 
സ്മൃതിസദസ്സും ഖാദി തെളയും സംഘടിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്.

110 പട്ടുനൂൽ സംസക് ൈരണഹൈന്ദ്രങ്ങൾ മൾബറിക്കൃഷി
രെഹദേങ്ങളിൽ സ്ാപിക്ം.

പ്രാതയാഗികൊയ പ്രശ്നങ്ങളാൽ നടപടി സ്ധീകരിക്കു
വാൻ കഴിഞെിട്ടില്ല.

മറ്റു പരമ്പരാഗത
വ്വസായങ്ങൾ

111 സംസ്ാന ബാംബൂ ഹൈാർപ്പഹറഷഹറെ രെവർത്
നം സമഗ്രമായി അവഹലാൈനം ഹചയ്തു പുനഃസംഘ
െിപ്പിക്ം. ഹതാഴിലുറപ്പുപദ്തിയിൽ ഉൾഹപ്പടുത്ി 
മുള വ്ാപൈമായി വച്ചുപിെിപ്പിക്ം.

സംസ്ാന ബാംബൂ തകാർപ്തറഷൻ പുനഃസംഘടിപ്ിച്ചു. 
ഞ്പ്രാഫഷണൽ ഡയറക്ടഞ്റ നിയെിച്ചു. തകന്ദ ബാംബു 
െിഷൻ മുമ്ാഞ്ക അവതരിപ്ിച് പദ്തികൾക്പ് 
അംഗധീകാരം തനടാനും അവ നടപ്ിലാക്ാനും കഴിഞെി
ട്ടുണ്പ്. മുള വ്ാപകൊയി ഞ്വച്ചുപിടിപ്ിക്കുക എന്ന കാഴ്ച
പ്ാടിഞ്റെ ഭാഗൊയി 500 ഞ്ഹക്ടറിലധികം ഭൂെിയിൽ 
അവ കൃഷി ഞ്ചയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ിട്ടു
ണ്പ്. വനങ്ങളിൽനിന്നപ് യഥാസെയം ഈ്, മുള എന്നിവ 
ലഭ്ൊക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളം ഒപ്ം സ്ധീകരിച്ിട്ടു
ണ്പ്. പനമ്പു ഞ്നയ്തപ് ഞ്താഴിലാളികൾക്പ് തജാലിഭാരം 
ലഘൂകരിച്പ് ഉൽപ്ാദനത്ിനപ് തനരിട്ടപ് ഉപതയാഗിക്കു
വാൻ കഴിയുന്ന വിധത്ിൽ അസംസപ് ക്കൃതസാധനങ്ങൾ 
ഭാഗികൊയി സംസപ് ക്രിച്പ് നല്ാനും കഴിഞെിട്ടുണ്പ്. 
ഇതുവഴി ഞ്താഴിലാളികൾക്പ് കൂടുതൽ ഉൽപ്ാദനവം 
വരുൊനവം വർദ്ിപ്ിക്ാൻ കഴിയുന്നു. പ്രകൃതിദത്ൊയ 
മുള ഉപതയാഗിച്ചുണ്ാക്ിയ ബാംബൂ വടൽ കണ്ണൂർ, തകാ
ഴിതക്ാടപ് എയർതപാർട്ടിനപ് ആവ�്ൊയ തതാതിൽ 
നല്ാൻ കഴിഞെിട്ടുണ്പ്. ആറളം ഫം ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ള 
വിവിധ സ്ലങ്ങളിൽ വ്ാപകൊയി മുള വച്ചുപിടിപ്ിക്കു
ന്നതിനപ് തവണ് നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

112 സംസ്ാനത്ക് മുള വ്ാവസായിഹൈാതക്പന്മായി 
വിപണനം ഹചയ്ന് സംസ്ാന ബാംബൂ ഹൈാർപ്പ
ഹറഷഹറെ രെവർത്നം കൂടുതൽ ൈാര്ക്ഷമമാൈ
ണം. പരമ്പരാഗതഹതാഴിലാളിൈളുഹെ സംരക്ഷണ
ത്ിനു ഹൈാട്ം തട്ാഹത ഹൈാർപ്പഹറഷഹറെ 
ൈീഴിലുള്ള നല്ലളം കെഹെൈക് ഹ്ാറിങക് കെൽ 

ഫാക്ടറി വിപുലീൈരിക്ം. മരത്ിനു പൈരം മുള 
എന് സമീപനം ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം.

മുള ഉതപ്പന്നങ്ങളഞ്ട വികസനം ലക്്ംവച്ചു ബാംബൂ 
ഇന്നതവഷൻ ഞ്സറെർ പ്രവർത്ിപ്ിക്കുന്നു. മുളഞ്യ ഒരു 
വ്ാവസായിക നിർമ്മാണവസ്തുവായി ഉയർത്ാനുള്ള 
പദ്തികളഞ്ട ഭാഗൊയി മുള ഉപതയാഗിച്പ് വിവിധ 
ഉതപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീ
കരിച്ചുവരുന്നുണ്പ്. തറതയാടപ്, ബാംബൂവലൈ ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയു
ള്ള ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ നല്ലളം ആസ്ാനൊയും ൊനന്വാടി, 
നാദാപുരം, പാലക്ാടപ് തുടങ്ങിയ അനുബന് യൂണിറ്റുക
ളിലം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ിട്ടു
ണ്പ്.

113 ഹതങ്ങിൻതെി വീടുനിർമ്ാണത്ിനും വീട്ടുപൈരണ 
നിർമ്ാണത്ിനുമായി ഉപഹയാഗിക്കാൻ സൊ
യിക്ന് വ്വസായോലൈൾ സ്ാപിക്കാൻ സം
രംഭൈഹര ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം.

ഞ്തങ്ങിൻതടി ഉപതയാഗിച്ചുള്ള വിവിധ ഉൽപ്ന്നനിർ
മ്മാണത്ിഞ്റെ സാധ്താപഠനം തകരള ആർട്ടിസാൻസപ് 
ഡവഞ്ലപപ് ഞ്െറെപ് തകാർപ്തറഷഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ നട
ത്കയുണ്ായി. അത്രം പഠനത്ിൽനിന്നപ് ഉൾഞ്ക്ാ
ള്ളാൻ കഴിയാവന്ന കാര്ങ്ങളഞ്ട അടിസ്ാനത്ിൽ 
നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരികയാണപ്.

114 കുട്, പായ, പനമ്പക് ഹനയ്തക് തുെങ്ങിയ കൈഹത്ാഴി
ലുൈൾ സംരക്ഷിക്ന് നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

ബാംബൂ തകാർപ്തറഷൻ അംഗധീകൃത ഈ് ഞ്വട്ടപ്, പനമ്പ് 
ഞ്നയ്ത്തു ഞ്താഴിലാളികൾക്പ് െിനിെം തവജസ്പ് നടപ്ിലാ
ക്ിയതുവഴി കൂടുതൽ ഞ്താഴിലാളികഞ്ള ഈ തെഖല
യിൽ നിലനിർത്വാൻ സാധിച്ിട്ടുണ്പ്. പനമ്പു ഞ്നയ്തപ് 
ഞ്താഴിലാളികളഞ്ട അദ്്ാനഭാരം ലഘൂകരിക്ാൻ സാമൂ 
ഹിക യന്തവൽക്കൃത പനമ്പു ഞ്നയ്തപ് തകന്ദങ്ങൾ കൂടുതൽ 
ആരംഭിക്ാൻ പദ്തികൾ ആവിഷപ് ക്രിച്ചുവരുന്നു.

കട്ട, പായ, പനമ്പ്, ഞ്നയ്തപ് ഞ്താഴിലാളികളഞ്ട തക്െം 
ഉറപ്പ് വരുത്ാൻ തകരള ഈ്, കാട്ടുവള്ളി, തഴ 
ഞ്താഴിലാളി തക്െനിധി തബാർഡപ് മുതഖന ആനുകൂല് 
വിതരണം. ഇൻകം സതപ്ാർട്ടപ് സപ് കധീം പ്രകാരം ഞ്താഴി
ലാളികൾക്പ് 10,38,37,250 രൂപയുഞ്ട ആനുകൂല്ം.

115 a. ൈളിമൺ വ്വസായത്ിനക് ആവേ്മായ 
ഹചളി ഡ്ാമുൈളിൽനിന്നും മറ്റും ലഭ്മാക്കാൻ 
നെപെി സ്വീൈരിക്ം. ഹമൽമണ്ണു നഷ്ഹപ്പൊത് 
രീതിയിലും വയലുൈളിൽ ഹവള്ളഹക്കട്ക് ഒഴിവാക്കി
യും ഹചളി ലഭ്മാക്ം

കളിെണ് വ്വസായത്ിനപ് ആവ�്ൊയ െണ്ണു ത�ഖരി
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ക്കുന്നതിനപ് നിയെത്ിൽ ഇളവപ് വരുത്ിയിട്ടുണ്പ്. 
വിവിധ പ്രതദ�ങ്ങളിൽനിന്നപ് െണ്പ് ത�ഖരിക്കുന്നതിനു 
വിദൂരസംതവദനസാതകേതികവിദ് ഉപതയാഗിച്ചുള്ള പഠ
നങ്ങളം നടത്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ 
ഖനനാനുെതി തനടിഞ്യടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
സ്ധീകരിച്ചുവരികയാണപ്.

b. മൺപാത്രങ്ങളും മറ്റു ൈളിമണ്ണുൽപ്പന്ങ്ങളും 
ആധുനിൈ ഡ്ികസനിൽ മൂല്വർദ്ിഹതാൽപന് 
ങ്ങളാക്കി മാ്ാനുള്ള നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

കളിെണ് ത�ഖരിക്കുന്നതിനും ഉതപ്പാദിപ്ിക്ഞ്പ്ടുന്ന 
ഉല്പന്നങ്ങൾ ന്ായൊയ വില നല്ി ത�ഖരിക്കുന്നതിനും 
വിപണി കഞ്ണ്ത്ി വിൽപ്ന നടത്ന്നതിനും സഹക
രണാടിസ്ാനത്ിൽ കളിെണ് തറാഞ്െ്ധീരിയൽ ബാകേപ് 
രൂപവതപ്ക്രിച്ിട്ടുണ്പ്. ഞ്താഴിലാളികൾക്ാവ�്ൊയ 
സാധനങ്ങൾ ഞ്സെി ഫിനിഷപ്ഡപ് ആക്ി വിതരണം നട
ത്ന്നതിനും പദ്തികൾ ആവിഷപ് ക്രിക്കുന്നുണ്പ്.

c. ടൂറിസവമായി ബന്ധഹപ്പടുത്ി ൈരൈൗേലഹമഖ
ലയിഹല ആസൂത്രിതമായ വിൈസനത്ിനക് പരിപാ
െിൈൾ ആവിഷക് ൈരിക്ം. ഹൈരള സക് ഹ്്ക് ഇൻസ്റ്റി്യൂ
ട്ക് ഓഫക് ഡ്ികസൻസിഹറെ രെവർത്നം കൂടുതൽ 
ഹമച്ചഹപ്പടുത്ം.

കരകൗ�ല തെഖലയ്ക്കപ് ടൂറിസവൊയി വളഞ്ര അടുത് 
ബന്ൊണുള്ളതപ്. വിതനാദസഞ്ചാരതെഖലയിൽ വിപുല
ൊയ വിപണനതകന്ദങ്ങൾ സംഘടിപ്ിക്ാനും അർ
ബൻഹാ്പ് ൊതൃകയിൽ വിപണനതകന്ദങ്ങൾ ആരംഭി
ക്കുവാനും പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റുതകന്ദങ്ങളിൽ രൈാഫ്റപ് വിതല്ലജു 
കളം തധീം പവലിയനുകളം നിർമ്മിക്കുവാനുമുള്ള നടപടി
കൾ സ്ധീകരിച്ചുവരികയാണപ്. പ്രധാന ടൂറിസ്റപ് തകന്ദങ്ങ
ളിൽ കരകൗ�ല ഉൽപന്നങ്ങൾ പ്രദർ�ിപ്ിക്കുന്ന കി
തയാസ്ക്കുകൾ സ്ാപിക്കുവാനും തധീം ഞ്ബയപ് സപ്ഡപ് 
സുവനധീർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും തകരള ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് ഓഫപ് 
ഡിവസനുൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ടപ് പദ്തികൾ ആവിഷപ് ക്
രിച്ചുവരുന്നു. കരകൗ�ലതെഖലയുഞ്ട വികസനം ലക്്ം 
ഞ്വച്പ് സൂരജപ്കണ്പ് ൊതൃകയിൽ 2018 ൽ പാലക്ാടും 
2019 ൽ കണ്ണൂരിലം അന്ർതദ�ധീയ കരകൗ�ലതെള സം
ഘടിപ്ിച്ചു. ശ്രധീലകേ ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ള വിതദ� രാജ്ങ്ങ
ളിൽനിന്നും ഇന്്യിഞ്ല 22 സംസ്ാനങ്ങളിൽനിന്നുമു
ള്ള സംരഭകരും സംസ്ാനത്ിനകഞ്ത് നൂറിൽപ്രം 
യൂണിറ്റുകളം പഞ്കേടുത്.

ടൂറിസവൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ടപ് ഇരിങ്ങൽ രൈാഫ്റപ് വിതല്ലജപ് പ്ര
�ംസനധീയൊയ നിലവാരത്ിതലക്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്പ്. തി
രുവനന്പുരത്ം അതതരധീതിയിൽ രൈാഫ്റപ് വിതല്ലജപ് വി
കസിപ്ിഞ്ച്ടുക്ാൻ നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. 
തകരള ആർട്ടിസാൻസപ് ഞ്ഡവഞ്ലപപ് ഞ്െറെപ് തകാർപ്തറഷ
ഞ്റെ കധീഴിൽ വസ്തഗ്രാെം, സർവ്ധീസപ് ആൻഡപ് സവലൈ

സപ് കധീം തുടങ്ങിയ പദ്തികളിലൂഞ്ട 33,000 ഓളം കര
കൗ�ല ഞ്താഴിലാളികൾക്പ് ഞ്താഴിൽ നല്കുവാൻ 
കഴിഞെിട്ടുണ്പ്. ഹാൻഡിരൈാഫ്റപ് ഡവഞ്ലപപ് ഞ്െറെപ് തകാർ
പ്തറഷഞ്റെ കധീഴിൽ തകായമ്ത്തൂരിലം തകാഴിതക്ാടും 
തിരുവനന്പുരം ൊത്ാട്ടപ് തഹാട്ടലിലം പുതിയ തഷാറൂം 
പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

116 ൈക്ക വ്വസായത്ിൽനിന്നു സർക്കാരിനു ലഭിക്
ന് വരുമാനം ഈ ഹമഖലയിഹല ഹതാഴിലാളിൈളു
ഹെ ഹക്ഷമത്ിനായിത്ഹന് ഉപഹയാഗിക്കാനുള്ള 
നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

പരമ്രാഗത രധീതിതിൽ കക് വാരി ഉപജധീവനം 
നടത്ി വരുന്ന ഞ്താഴിലാളികൾക്പ് കക് വാരുന്നതിനു
ള്ള അനുെതി നൽകാൻ ത്രിതഗതിയിൽ നടപടി സ്ധീ
കരിച്ചുവരുന്നുണ്പ്.

117 ബീഡ്ി, ചുരുട്ക് ഹതാഴിലാളിൈൾക്ള്ള രെഹത്ൈ 
സാമൂെിൈസരക്ഷാഹപൻഷൻപദ്തി വിപുലഹപ്പടു
ത്ം. പുതുതായി ഏർഹപ്പപടുത്ിയ അധിൈനികു
തി ഇല്ലാതാക്കാൻ നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

ബധീഡി-ചുരുട്ടപ് ഞ്താഴിലാളികൾക്ായി തക്െനിധി 
തബാർഡപ് മുതഖന 20 തകാടി രൂപയുഞ്ട പ്രതത്ക 
പാതക്ജപ് പ്രഖ്ാപിച്പ് നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു.

സാമൂഹിക സുരക്ാഞ്പൻഷനുകളം തക്െഞ്പൻഷനു 
കളം 1,200 രൂപയായി ഉയർത്ി ഏകധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. 
ജി.എസപ്.ടിയിലൂഞ്ട ബധീഡിയ്ക്കപ് ചുെത്ന്ന നികതിയും 
ഞ്സസും തിരിഞ്ക നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സർക്ാർ 
സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി സംസ്ാനവി
ഹിതൊയി 12 തകാടി രൂപ ദിതന�പ് തകന്ദസംഘത്ിനപ് 
അനുവദിച്ചുനല്ിയിട്ടുണ്പ്.

118 a. ഹചത്വ്വസായത്ിനക് അനുഹയാജ്മായ 
ഹപാക്കം കുറഞ്ഞ സകേരയിനം ഹതങ്ങുൈൾ നൊൻ 
രെഹത്ൈഹരൊത്ാെനം നല്ം. ൈളളുഷാപ്പുൈൾ 
നവീൈരിക്കാനും ആധുനിൈീൈരിക്കാനും ഹരൊഹട്ാ 
ഹക്കാളിനക് രൂപം നല്ൈയും സംരംഭൈർക്കക് ആവ
േ്മായ വായ്ൈൾ ലഭ്മാക്ൈയും ഹചയ്ം.

ഇത്രം കാര്ങ്ങൾ നടപ്ിലാക്കുന്നതിനപ് സഹായി
ക്ാൻ ഉതകന്ന 'തടാഡി തബാർഡി' ഞ്റെ രൂപവതപ്ക്രണം 
െദ്നയത്ിത്ഞ്ന്ന പ്രഖ്ാപിച്പ് തുടർനടപടികൾ സ്ധീ
കരിച്ചു വരികയാണപ്.

b. വ്ാജമദ്ത്ിഹനതിഹരയുള്ള നെപെിൈൾ ഊർ
ജ്ിതഹപ്പടുത്ം.

പുതിയ െദ്നയത്ിലൂഞ്ട വ്ാജെദ്ം സംസ്ാനത് 
വൻതതാതിൽ കറയുകയും ഇത്രം തകസുകൾക്ായി 



പിണറായി വിജയന് സര്കാരിന്റെ പ്ാഗ്രസ് റിപ്ാര്ട് 201940

എൻതഫാഴപ് സപ് ഞ്െറെപ് നടപടികൾ �ക്തിഞ്പ്ടുത്കയും 
ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. 

c. ഹചത്സെൈരണസംഘങ്ങഹള ഹരൊത്ാെി 
പ്പിക്ം.

ഞ്ചത്സഹകരണസംഘങ്ങൾക്പ് തലലത്ിൽ മുൻഗ
ണന നല്ിഞ്ക്ാണ്പ് അവഞ്യ തപ്രാത്ാഹിപ്ി 
ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരികയാണപ്. 

119 ഹൈരളത്ിൽ രെധാനഹപ്പട് ടൂറിസ്റ്റക് ഹൈന്ദ്രങ്ങളിൽ 
ക്രാഫ്ക് വിഹല്ലജുൈൾ ആരംഭിക്ം. കൈഹവലക്കാർ
ക്കക് അവരുഹെ ൈഴിവൈൾ രെദർേിപ്പിക്കാനും ഉൽ
പന്ങ്ങൾ വിപണനം നെത്ാനും ഇതുവഴി 
ൈഴിയും.

പ്രധാനഞ്പ്ട്ട ടൂറിസ്റപ് തകന്ദങ്ങളിൽ രൈാഫ്റപ് വിതല്ലജുകളം 
തധീം പവലിയനുകളം നിർമ്മിക്ാനുള്ള നടപടികൾ 
സ്ധീകരിച്ചു വരുന്നു.

120 a. സംസ്ാനത്ിഹറെ തനതു പാരമ്പഹര്ാൽപന്
ങ്ങൾക് വിപണി ഉറപ്പാക്കാൻ 'മാർക്ക്ക് ഹൈരള' 
എന് പദ്തി ഹൈാണ്ടുവരും.

ഇതിനായി സംസ്ാനതലത്ിൽ ഒരു കണ്തസാർഷ്ം 
രൂപവതപ്ക്രിച്പ് പ്രവൃത്ിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
സ്ധീകരിക്കുകയാണപ്. ഉതപ്പന്നങ്ങളഞ്ട വിപണിക്ായി 
രാജ്ഞ്ത്മ്ാടും എകപ് സിബിഷൻ സംഘടിപ്ിച്ചുവരു
ന്നുണ്പ്. ഇവയ്ക്കപ് പുറഞ്െ െലബാർ ഞ്ഫസ്റപ്, ഇരിങ്ങൽ രൈാഫ്റപ്  
ഞ്ഫയർ എന്നധീ തെളകളിൽ തകരളത്ിഞ്ല പരമ്രാഗ 
തതാല്പന്നങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്ം നല്ിഞ്ക്ാണ്ടുള്ള പ്രതത്ക 
പവലിയനുകൾ സജജധീകരിക്കുകയും ഞ്ചയ്യുന്നുണ്പ്.

b. ഹൈരളത്ിൽനിന്നുള്ള ഉൽപന്ങ്ങൾ വിഹദേ
ത്ം സ്വഹദേത്ം വി്ഴിക്കാനുള്ള സജ്ീൈരണ
ങ്ങൾ ഹചയ്ം. ഇതിലൂഹെ ഹൈരളത്ിഹറെ ഉൽപന്
ങ്ങൾക്കക് ആഹഗാളതലത്ിലും ആഭ്ന്രമായും 
വിപണി ൈഹണ്ത്ം.

തകരളത്ിൽനിന്നുള്ള ഉൽപ്ന്നങ്ങൾക്പ് ആതഗാള 
വിപണി കഞ്ണ്ത്ാനായി കയറ്റുെതി ഞ്ചയ്യുന്ന ഉല്പന്ന
ങ്ങൾക്പ് നിശ്ിതവിഹിതം ധനസഹായം ഞ്ചയ്ാനുള്ള 
ഞ്പ്രാതപ്ാസൽ പരിത�ാധിച്ചു വരികയാണപ്. 

തകരളത്ിഞ്റെ തനതപ് പരമ്രാഗത ഉല്പന്നങ്ങൾക്പ് പ്ര
തത്ക പ്രാധാന്ം നല്ിഞ്ക്ാണ്ടുള്ള പുതിയ വിപണന 
തകന്ദം, ഐവറികാസ്റപ് പ്രദർ�ിപ്ിക്ാനുള്ള െയൂസിയം 
എന്നിവ എസ്പ്.എം.എസ്പ്.എം. ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് ഞ്സറെിനറി 
ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരുക്കുന്നതിഞ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്
നങ്ങൾ അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്. ഈ സാമ്ത്ിക 

വർഷം ഇതപ് പ്രവർത്ിച്ചു തുടങ്ങും. വാണിജ് െിഷൻ 
രൂപവതപ്ക്രിച്ിട്ടുണ്പ്. െിഷൻ പ്രവർത്നങ്ങൾ ത്രിത 
ഗതിയിൽ നടന്നുവരുന്നുണ്പ്.

121 പുതിയ സാെചര്ങ്ങളുഹെ ഹവല്ലുവിളി അതിജീവി
ക്കാനും സാദ്്തൈൾ ഉപയുക്മാക്കാനും 
ഹഫയർ ഹട്ഡ്ക് ൈമ്യൂണി്ി ഹട്ഡ്ക് പരിധിയിൽ 
പരമ്പരാഗതവ്വസായഹത്യും ഉൾഹപ്പടുത്ം. 
രെധാന പരമ്പരാഗതവ്വസായങ്ങഹള ഹെറിഹ്
ജക് സക് ൈിൽ ആയി രെഖ്ാപിച്ചു സംരക്ഷിക്ം.

പ്രധാന ഉത്വസധീസണുകളിൽ പരമ്രാഗത ഉൽപ്ന്ന
ങ്ങൾ വി്ഴിക്കുന്നതിനപ് പ്രതത്ക വിപണനതെള സംഘ
ടിപ്ിച്ചുവരുന്നു. തദ�ധീയതലത്ിലം ഇതരസംസ്ാനങ്ങ
ളിലം നടക്കുന്ന തെളകളിലം പഞ്കേടുത്പ് പ്രസ്തുത 
ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ വി്ഴിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീക
രിച്ചുവരുന്നു. ഞ്ഹറിത്ജപ് സപ് കിൽ വികസിപ്ിക്കുന്നതി
ഞ്റെ ഭാഗൊയി കരകൗ�ല തെഖലയിൽ ക്ലസ്റർ വികസന 
പദ്തി ആവിഷപ് ക്രിച്പ് നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു.

122 ആർട്ിസാൻസക് ഹൈാർപ്പഹറഷഹറെ രെവർത്ന
ങ്ങൾ േക്ിഹപ്പടുത്ം. സർക്കാരിഹറെ സൊയ
ങ്ങൾ വർദ്ിപ്പിക്കാനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ം. 
ൈരൈൗേലഹത്ാഴിലാളിൈളുഹെ വിവിധ രെശ്ന
ങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു പഠിച്ച േകേരൻ ൈമ്ി്ി റി
ഹപ്പാർട്ടു പരിഹോധിച്ചക് ബന്ധഹപ്പട് സംഘെനൈളു
മായി ചർച്ച ഹചയ്തക് ആവേ്മായ തീരുമാനങ്ങഹള 
ടുക്ം. ൈരൈൗേലഹത്ാഴിലാളിൈഹള പരമ്പരാഗ
തഹതാഴിൽസമൂെം എന് നിലയിൽ ൈണ്ടുഹൈാ
ണ്ടുള്ള ആനുകൂല്ങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള ഇെഹപെൽ 
നെത്ം.

കരകൗ�ലഞ്താഴിലാളികൾക്പ് വിവിധ തെഖലകളിൽ 
അടിസ്ാനസൗകര്വികസന സാതകേതികവം സാമ്
ത്ികവൊയ സഹായങ്ങളം ഞ്ചയ്തുവരുന്നു. സർവ്ധീസപ് 
ആൻഡപ് സവലൈ സപ് കധീം പ്രകാരവം ആവ�്ൊയ ധന
സഹായം നല്ിവരുന്നു. െരപ്ണി, ഇരുമ്പു പണി 
തഗാൾഡപ് സ്ിത്പ് തുടങ്ങിയ തെഖലകളിൽ ഞ്കാല്ലം, 
തകാഴിതക്ാടപ്, ആലപ്പുഴ തകന്ദങ്ങളിൽ ഞ്പാതുതസവന 
തകന്ദങ്ങൾ പ്രവർത്ിപ്ിക്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരു
ന്നു. തകാർപ്തറഷഞ്റെ പ്രവർത്നം �ക്തിഞ്പ്ടുത്ിയതി
ഞ്റെ ഫലൊയി വിറ്റുവരവിലം വർദ്ന ദൃ�്ൊണപ്.

123 വിഹനാദസഞ്ാരവിൈസനവമായി ബന്ധഹപ്പട്ക് 
ആനുകൂല്ങ്ങളും ഇളവൈളും ഹനടുന് ഹെറിഹ്ജക് 
ഹൊട്ലുൈളിൽ പരമ്പരാഗതവ്വസാഹയാല്പന്
ങ്ങൾ മിനിമം ഹതാതിഹലകേിലും നിർബ്ബന്ധമാക്ം.

ഇതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നുണ്പ്.
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124 a. എഫക്.എ.സി.െി, എച്ചക്.എം.െി, എച്ചക്.ഒ.സി, 
ഹൈാച്ചിൻ ഷിപക് യാർഡ്ക് തുെങ്ങിയ ഹൈന്ദ്രഹപാതുഹമ
ഖലാസ്ാപനങ്ങളുഹെ നവീൈരണത്ിനും വിപു
ലീൈരണത്ിനുംഹവണ്ി േക്മായ സമ്ർദേം 
ഹചലുത്ം. 

തകന്ദഞ്പാതുതെഖലാസ്ാപനങ്ങഞ്ള സ്കാര്വൽക്രി
ക്രുഞ്തന്നും ഞ്പാതുതെഖലയിൽത്ഞ്ന്ന നിലനിർത്
ണഞ്െന്നും സംസ്ാനസർക്ാർ തകന്ദസർക്ാരിതനാടപ് 
കത്കൾ മുതഖനയും നിതവദനങ്ങൾ മുതഖനയും ആവർ
ത്ിച്പ് അഭ്ർത്ഥന നടത്ിയിട്ടുണ്പ്. കൂടാഞ്ത സംസ്ാ
നഞ്ത് എം.പിൊർ മുതഖനയും ഈ ആവ�്ം തകന്ദസർ
ക്ാരിഞ്റെ ശ്രദ്യിൽഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. ഞ്പാതുതെഖലാ 
സ്ാപനൊയ ഹിന്ദുസ്ാൻ നയൂസപ് പ്രിറെപ് ലിെി്ഡിഞ്ന 
ഞ്പാതുതെഖലയിൽ നിലനിർത്ന്നതിനും വവവിധ്
വൽക്രണത്ിലൂഞ്ട മുതന്നാട്ടപ് ഞ്കാണ്ടുതപാകന്നതിനും 
ആവ�്ൊയ നടപടി സ്ധീകരിക്ണഞ്െന്നപ് അഭ്ർത്ഥി
ച്ചുഞ്കാണ്പ് തകരള നിയെസഭ 13.03.2017 ൽ ഐകക
ണപ്തഠ്ാന പ്രതെയം പാസ്ാക്ി തകന്ദസർക്ാരിനപ് നല്ി
യിട്ടുണ്പ്. 

b. ഹപഹട്ാഹൈമിക്കൽ ഹൈാംപ്ൈക് സക് എത്രയും 
ഹവഗം പൂർത്ിയാക്കാൻ സമ്ർദേം ഹചലുത്ം. 

ഇതിനുതവണ്ി എഫപ്.എ.സി.്ിയുഞ്ട 481 ഏക്ർ സ്ലം 
ഏഞ്്ടുക്ാനുള്ള ധാരണാപത്രം ഒപ്പുഞ്വച്ചു കഴിഞ്ഞു. തക
ന്ദസർക്ാരിഞ്റെ അനുെതിക്ായി കാത്നിൽക്കുക
യാണപ്.

c. 1970ൽ ഹൈന്ദ്രനിഹക്ഷപത്ിഹറെ 3.1 േതമാനമാ
ണക് ഹൈരളത്ിൽ ഉണ്ായിരുന്ഹതകേിൽ ഇന്തക് 
2.6 േതമാനമായിട്ടുണ്ക്. ഹൈന്ദ്രഹപാതുഹമഖലാ 
നിഹക്ഷപം ഉയർത്ാനും നിലവിലുള്ള ഫാക്ടറിൈളു
ഹെ നവീൈരണത്ിനും ഹൈാച്ചക് ഫാക്ടറി ഹപാലുള്ള 
പുതിയവയുഹെ സ്ാപനത്ിനും ഹവണ്ി േക്
മായ സമ്ർദേം ഉയർത്ം.

എം.പി.ൊരുഞ്ട തകാണ്ഫറൻസിൽ ഈ വിഷയം ചർച് 
ഞ്ചയ്പ് തുടർനടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. സ്കാര്വ
തപ്കരിക്ാൻ തധീരുൊനിച് തകന്ദഞ്പാതുതെഖലാസ്ാപ
നങ്ങൾ ഏഞ്്ടുക്കുന്നതപ് ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ള ഇടഞ്പടലകൾ 
നടത്ിയിട്ടുണ്പ്. തിരുവനന്പുരം അന്ാരാഷ്ട്രവിൊന
ത്ാവളം സ്കാര്വൽക്രിക്ാനുള്ള നടപടിയിൽ 
നിന്നും തകന്ദസർക്ാർ പിൻൊറണഞ്െന്നും ഞ്പാതുതെഖ
ലയിൽത്ഞ്ന്ന നിലനിർത്ണഞ്െന്നും സംസ്ാനസർ
ക്ാർ തകന്ദതത്ാടപ് ആവർത്ിച്പ് ആവ�്ഞ്പ്ട്ടു. സ്കാ
ര്വൽക്രിക്കുവാനുള്ള നിർതദേ�വൊയി തകന്ദസർ 
ക്ാർ മുതന്നാട്ടുതപായ സാഹചര്ത്ിൽ വിൊനത്ാവള
ത്ിഞ്റെ നടത്ിപ്പ് സംസ്ാനഞ്ത് ഏൽപ്ിക്ണഞ്െ

ആധുനികവസ്യവസായങ്ങൾ
ന്നപ് അഭ്ർത്ഥിച്ചു. പ്രസ്തുത നിർതദേ�ം തള്ളിക്ളഞെ 
സാഹചര്ത്ിൽ വിൊനത്ാവളം സ്കാര്വൽക്രി
ക്ാനായി പരസ്ഞ്പ്ടുത്ിയ ഞ്ടൻഡറിൽ ഞ്പാതുതെഖ
ലാസ്ാപനൊയ ഞ്ക.എസപ്.ഐ.ഡി.സി പഞ്കേടുത്. 
എന്നാൽ ഞ്ടൻഡർ തനടാനായില്ല. 

BHEL – EML എന്ന സംയുക്തസംരംഭസ്ാപനത്ിനപ് 
സംസ്ാനസർക്ാർ 6.5 തകാടി രൂപ വായ്യായി നല്ി 
ക്ഴിഞെിട്ടുണ്പ്.

125 a. ഹൈാച്ചിയിഹല രെകൃതിവാതൈഹെർമിനലിൽ 
നിന്നു കുറഞ്ഞ ഹചലവിൽ ധാരളമായി ലഭ്മായിട്ടു
ള്ള സാെചര്ത്ിൽ ഒരു ഹമത്ഹനാൾ പ്ാറെക്, 
ഹക്ലാറിൻ സംയുക്ങ്ങൾ, ഹപഹട്ാഹൈമിക്കൽ ഉല്പ
ന്ങ്ങൾ, വാതൈാധിഷ്ിത കവദയുതിനിലയങ്ങൾ, 
സി്ി ഗ്ാസക് പദ്തിൈൾ എന്ിവ നെപ്പിലാക്ം. 

FACTഞ്റെ 481 ഏക്ർ സ്ലം ഏഞ്്ടുക്ാനുള്ള ധാരണാ 
പത്രം ഒപ്ിട്ടു. ഞ്പതട്ാഞ്കെിക്ൽ പാർക്ിഞ്റെ സ്ാപന
ത്ിനുള്ള നടപടികൾ പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു.

b. നിർദേിഷ് കപപ്പക് കലൻ പദ്തി അതിഹവഗം 
പൂർത്ീൈരിച്ചക് ഹദേീയവാതൈഗ്രിഡുമായി ഹൈാച്ചി 
രെകൃതിവാതൈഹെർമിനലിഹന ബന്ധിപ്പിക്ം.

പദ്തി ത്രിതഗതിയിൽ പുതരാഗെിക്കുന്നു. ഞ്കാച്ി - കൂ
്നാടപ് വലനും കൂ്നാടപ്- െംഗലാപുരം വലനും 2019 
ആഗസ്റിൽ പൂർത്ിയാക്ാനുള്ള ശ്രെത്ിലാണപ്. 
2018ഞ്ല പ്രളയം വപവപ്ലൈൻ പദ്തിയുഞ്ട പുതരാഗതി
ഞ്യ സാരൊയി ബാധിച്ിട്ടുഞ്ണ്കേിലം അവ പൂർത്ധീകരി
ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിക്കുകയാണപ്.

126 a. ഹൈരളത്ിഹറെ അമൂല്മായ ധാതുസമ്പത്ാ
ണു തീരരെഹദേഹത് ധാതുമണൽ. ഒരു ൈാരണ
വോലും അതക് അസംസക് കൃതവസ്തുവായി ൈയറ്റുമ
തി ഹചയ്ാൻ പാെില്ല. മൂല്വർദ്ന കെ്ാനിയ 
ത്ിൽ ഒതുക്കാഹത കെ്ാനിയം ഹമ്ലിഹലക് 
നീങ്ങാനാവേ്മായ വൻൈിെപ്ാറെക് കൂെിഹയതീരൂ. 
ഇതിനാവേ്മായ സാഹകേതിൈവിദ് ഈ 
രംഗഹത് രെമുഖരുമായുള്ള കൂട്ടുസംരംഭങ്ങളിലൂഹെ 
ൈഹണ്ത്ാനാവം.

ചവറയിൽ 180 ഏക്ർ സ്ലം ഏഞ്്ടുക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടി സ്ധീകരിക്കുകയാണപ്. പുതിയ ലൈാറെപ് നിർമ്മിക്കു
ന്നതിനുള്ള നടപടികളം സ്ധീകരിച്ചുവരികയാണപ്. വട
്ാനിയം തകാംലൈകപ് സപ് സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള ൊർക്്പ് 
സ്റഡി റിതപ്ാർട്ടപ് ലഭിച്ചു. ഇതിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ 
അവ നടപ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും തുട
ക്ംകറിച്ചു. 
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b. പരിസ്ിതിക്കനുഹയാജ്മായ രീതിയിൽ ബൃെ
ത്ായ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ാനിഹറെ അെിസ്ാനത്ിൽ 
അതീവഹലാലമായ ൈെൽത്ീരഹത് ഹലാെമ
ണൽഘനനം ഏഹൈാപിപ്പിക്ൈയും ഹവണം.

ഇതിനായി KEMDEL ഞ്ന �ക്തിഞ്പ്ടുത്ാനുള്ള നധീക്ം 
നടന്നുവരുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 11 പുതിയ തസ്തികകൾ 
സൃഷ്ിച്പ് ഉത്രവായിട്ടുണ്പ്. നിയെനനടപടികൾ പുതരാ
ഗെിക്കുന്നു.

127 56 വർഷം മുൻപക് വിഭാവനം ഹചയ്ത ആമ്പല്ലൂർ ഇല
ഹ്രോണിൈക് ൊർഡ്ക് ഹവയർ പാർക്കിനാവേ്മായ 
സ്ലഹമടുപ്പുഹപാലും പൂർത്ിയാക്കാൻ ൈഴിഞ്ഞിട്ി
ല്ല. ഹസാഫ്ക് ഹവയർ രംഗഹത് നമ്മുഹെ വിൈസന
ത്ിനക് അനുരൂപമായി ഇലഹ്രോണിൈക് ൊർഡ്ക് ഹവ
യർ നിർമ്ാണത്ിനക് ആവേ്മായ പദ്തിൈൾ 
അെിയന്രമായി ആവിഷക് ക്കരിക്ം.

2019 ൊർച്പ് ൊസം 1.58 ഏക്ർ ഭൂെി ഞ്ക.എസപ്.ഐ.ഡി.
സി. യുഞ്ട തപരിൽ രജിസ്റർ ഞ്ചയ്തു. ബാക്ിയുള്ള സ്ല
ത്ിഞ്റെ ആധാരത്ിഞ്റെ നക്ൽ തയ്ാറാക്ി സ്ലഞ്െടു
പ്പ് തഹസിൽദാരുഞ്ട അനുെതിതയാഞ്ട സ്ലം ഞ്ക.
എസപ്.ഐ.ഡി.സി യുഞ്ട തപരിൽ രജിസ്റർ ഞ്ചയ്യുന്നതി
നുള്ള നടപടികൾ പുതരാഗെിക്കുന്നു.

ഞ്കൽതട്ാണും െറ്റുചില ഇലകപ് തട്ാണികപ് കമ്നികളൊയി 
തചർന്നപ് ലാപപ് തടാപ്പും സർവ്റുകളം നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള 
സംയുക്തസംരംഭം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. ഈ കമ്നിയുഞ്ട 
ഞ്കാതക്ാണികപ് സപ് എന്ന ബ്ാൻഡിലള്ള ലാപപ് തടാപ്പുകൾ 
2019 ഞ്ഫബ്രുവരിയിൽ ഡൽഹിയിൽ പുറത്ിറക്ി. ഉൽ
പാദനം �ക്തിഞ്പ്ടുത്ാനുള്ള നടപടി എടുത്വരുന്നു.

128 a. സക് ൈിൽ ഹഡ്വലപക് ഹമറെക്, ൈരിയർ കഗഡ്ൻസക് 
എന്ിവവഴി പത്ലക്ഷം പുതിയ ഹതാഴിലവസര
ങ്ങൾ നല്ന്തിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ാക്ം.

എംതലൈായപ് ഞ്െറെപ് എകപ് തചഞ്ചുകഞ്ള ഞ്താഴിൽ വനപുണ് 
തകന്ദങ്ങളാക്ി ൊറ്റുന്നതിനപ് ജില്ലാ എംതലൈായപ് ഞ്െറെപ് 
എകപ് തചഞ്ചുകതളാടപ് അനുബന്ിച്പ് എംതലൈായബിലി്ി 
ഞ്സറെറും ഗ്രാെധീണതെഖലയിൽ കരിയർ ഡവലപപ് ഞ്െറെപ് 
ഞ്സറെറുകളം ആരംഭിച്ചു. ഞ്കാല്ലം, ആലപ്പുഴ, തകാട്ടയം, 
എറണാകളം, പാലക്ാടപ്, തകാഴിതക്ാടപ്, കണ്ണൂർ, െലപ്പു
റം, തൃശ്ശൂർ, കാസർതഗാഡപ് എന്നധീ 10 ജില്ലകളിൽ എം
തലൈായബിലി്ി ഞ്സറെറുകളം തപരാമ്പ്ര, ചിറ്റൂർ, ഞ്നയ്ാ
്ിൻകര, പാതലാടപ്, കായംകളം, തൃപ്പുണിത്റ 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ കരിയർ ഡവലപപ് ഞ്െറെപ് ഞ്സറെറുകളം 
പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു. ഞ്വാതക്ഷണൽ വഗഡൻസപ് യൂ
ണിറ്റുകൾ �ക്തിഞ്പ്ടുത്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചു. KASE
ഞ്ന സപ് കിൽ ഡവലപപ് ഞ്െറെപ് െിഷനായി ചുെതലഞ്പ്ടുത്ി.

b. ഇലഹ്രോണിൈക് സക് സാധനങ്ങൾ ഉതക്പാദിപ്പിക്
ന് സംവിധാനമുണ്ാക്കി ഉയർന് സാഹകേതിൈ

കവദഗ്ദ്ധ്മുള്ള രണ്ടുലക്ഷംഹപർക്ം സാഹകേതിൈ
കവദഗ്ദ്ധ്ം കുറഞ്ഞ രണ്ടുലക്ഷംഹപർക്ം 
ഹതാഴിലവസരം ഉണ്ാക്ം.

ഇതിനുള്ള നടപടി പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. 

c. വർഷം ഒരുലക്ഷഹത്ാളം പുതിയ എൻജിനീ
യർമാർ പുറത്വരുന്നുണ്ക്. ഇവർക് ഹതാഴിലവസ
രം ഉറപ്പുവരുത്ാൻ വിവിധ തുറൈളിഹല സാദ്്ത
ൈൾ സംഹയാജിപ്പിച്ചക് സംവിധാനമുണ്ാക്ം. 

സംസ്ാനഞ്ത് എഞ്ചിനിയറിംഗപ് തകാഞ്ളജപ് വിദ്ാർ
ത്ഥികഞ്ള ഞ്താഴിൽതെഖലയ്ക്കപ് അനുതയാജ്രാക്ി ൊറ്റുക 
എന്ന ലക്്തത്ാഞ്ട സപ് കിൽ ഞ്ഡലിവറി ലൈാ്പ് തഫാം 
ആരംഭിച്ചു. എഞ്ചിനിയറിംഗപ് തകാഞ്ളജുകഞ്ള വഹഞ്ടകപ് 
ക്ലാസപ് റൂം വഴി ബന്ിപ്ിക്കുന്നതാണപ് ഈ പദ്തി. സം
സ്ാനഞ്ത് 150 എഞ്ചിനിയറിംഗപ് തകാഞ്ളജുകതളയും 
ഇത്രത്ിൽ ബന്ിപ്ിച്ിരിക്കുന്നു. വലവപ് ക്ലാസറൂമുക
ളിലൂഞ്ട പരസ്പരം ആ�യവിനിെയം സാധ്ൊക്ി ഒരു 
തകന്ദത്ിൽനിന്നു വിദഗപ്ധർ ക്ലാസുകൾ വകകാര്ം 
ഞ്ചയ്യുന്നതാണപ് പദ്തി. ഞ്താഴിൽസാധ്ത സംബന്ി
ച് ഞ്സെിനാറുകളം ക്ലാസുകളം പദ്തിയുഞ്ട ഭാഗൊയി 
നടത്ന്നു. വ്വസായ തെഖലയിഞ്ല പ്രമുഖതരയും ഞ്പ്രാ
ഫഷണലകതളയും പദ്തിയുഞ്ട ഭാഗൊക്കുന്നുണ്പ്. പ്രാ
തയാഗിക അറിവപ് കൂടി വിദ്ാർത്ഥികൾക്പ് പകർന്നുന
ല്ാൻ കഴിയുന്ന തരത്ിലാണപ് പദ്തി നടപ്ാക്കുന്നതപ്.

129 സംസ്ാനത്ക് സലഭമായ പൂക്കൾ, പഴങ്ങൾ, സ
ഗന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങൾ എന്ിവ ഉപഹയാഗിച്ചക് 
നാനാതരം ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ ഉണ്ാക്കാൻ ൈഴിയും. 
ഇത്രത്ിൽ രെകൃതിജന്മായ റസിനുൈൾ, ചാ
യങ്ങൾ, ഹപാഷൈങ്ങൾ, ഹലപങ്ങൾ എന്ിവ നിർ
മ്ിക്കാൻ ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം.

നടപടികൾ പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു

130 സൂക്ഷ്മഹതാഴിൽസംരംഭങ്ങൾ ഹരൊത്ാെിപ്പി
ക്കാൻ വായ്ഹയാഹൊപ്പം സാഹകേതിൈവിദ്, പരിേീ
ലനം, വിപണി തുെങ്ങിയവഹയല്ലാം ഒരു പാഹക്കജാ
യി നല്ാൻ ൈഴിയണം. ബന്ധഹപ്പട് വ്വസായങ്ങൾ 
ക്ലസ്റ്റർ അെിസ്ാനത്ിൽ സ്ാപിച്ചക് ഉൽപന്
ങ്ങൾക് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കി 
ബ്ാൻഡുനാമത്ിൽ ഹൈന്ദ്രീകൃതമായി വിപണനം 
ഹചയ്ാനുള്ള പദ്തിൈളാണക് അഭിൈാമ്ം.

വകപ്ിഞ്റെ ആഭിമുഖ്ത്ിൽ സംരംഭകത്പരി�ധീലന 
പരിപാടികൾ, ഞ്സെിനാറുകൾ എന്നിവ ത്ാക്പ്, 
താലൂക്പ്, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ സംഘടിപ്ിച്ചു വരുന്നുണ്പ്. 
കൂടാഞ്ത വിവിധ സാതകേതികവിദ്ാ തെഖലകളിൽ പ്രാ
തയാഗികപരി�ധീലനം, ഞ്ടകപ് നിക്ൽ ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് ഞ്ഡ
വലപ്പ് ഞ്െറെപ് തപ്രാഗ്രാം, നിതക്പസംഗെം എന്നിവ 
എല്ലാ ജില്ലകളിലം നടത്ിവരുന്നുണ്പ്. എല്ലാ ജില്ലാ വ്
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വസായതകന്ദങ്ങളിലം ബിസിനസപ് ഇൻകതബഷൻ 
ഞ്സറെർ ആരംഭിക്കുന്നതിനും വകപ്പ് മുൻഗണന നല്ിയി
ട്ടുണ്പ്. യുവജനങ്ങളിൽ സംരഭകത്ം വളർത്ന്നതിതല
ക്ായി വിദ്ാഭ്ാസസ്ാപനങ്ങളിൽ വകപ്ിഞ്റെ ധന
സഹായതത്ാഞ്ട ഇഡികപ് ളബുകൾ രൂപവൽക്രിച്പ് 
പ്രവർത്ിച്ചു വരുന്നുണ്പ്. കൂടാഞ്ത വകപ്ിഞ്റെ നിയന്ത
ണത്ിൽ പ്രവൃത്ിക്കുന്ന തകരള ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് ഓഫപ് 
ഓന്തഞ്പ്രഞ്ണഴപ് സപ് ഞ്ഡവലഞ്പ്ഞ്െറെപ് മുതഖനയും സംരം
ഭകർക്പ് പരി�ധീലനം നല്ിവരുന്നുണ്പ്. തകരളത്ിഞ്ല 
ഞ്ചറുകിട-സൂക്ഷ്മ തെഖലയിഞ്ല ഉൽപ്ന്നങ്ങൾക്പ് 
തദ�ധീയ, അന്ർതദ�ധീയ വിപണി സജ്ജൊക്കുന്നതിതല
ക്ായി ഒരു ഞ്വബപ് തപാർട്ടൽ 2017-18 സാമ്ത്ിക വർ
ഷത്ിൽ രൂപവതപ്ക്രിച്ിട്ടുണ്പ്. MSME തെഖലയിഞ്ല 
വ്വസായ സംരഭകരുഞ്ട ഞ്പാതു ആവ�്ങ്ങൾ നിറതവ
്ാനും അതുവഴി അവയുഞ്ട പ്രവർത്നതെഖല വിപുലധീക
രിക്ാനുമുള്ള ഞ്പാതുതസവനതകന്ദങ്ങൾ, ക്ലസ്റർ ഞ്ഡവ
ലപപ്ഞ്െറെപ് പദ്തി പ്രകാരം നടപ്ിലാക്ാനുമുള്ള സജധീവ 
ശ്രെങ്ങൾ നടത്ിവരുന്നുണ്പ്. ഇതപ്ാൾ എം.എസപ്.ഇ 
-സി.ഡി.പി പദ്തി പ്രകാരം 11 ക്ലസ്ററുകൾ സംസ്ാന
ത്പ് പ്രവർത്ിച്ചു വരുന്നുണ്പ്. 3 കപ് ളസ്ററുകൾ നിർവ്ഹ
ണത്ിഞ്റെ അവസാന ഘട്ടത്ിലാണപ്. ഇതിനു പുറഞ്െ 
വിവിധ ജില്ലകളിലായി 26 ക്ലസ്ററുകൾ കഞ്ണ്ത്ിയിട്ടു
ണ്പ്. അവയുഞ്ട പ്രാരംഭപ്രവർത്നങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.

131 എല്ലാ ജില്ലയിലും അനുഹയാജ്മായ വ്വസായഹമ
ഖലൈളിൽ ഹചറുൈിെ, ഇെത്രം വ്വസായോല
ൈളുഹെ ക്ലസ്റ്ററുൈൾ സ്ാപിക്ം. ഇഹപ്പാൾ ഇത്ര
ത്ിൽ ക്ലസ്റ്ററുൈളായി രെവൃത്ിക്ന് റബ്ബർ, 

കപ്വഡ്ക്, ഹനല്ലുകുത്ക്, നാെൻ ഭക്ഷണം, സ്വർ
ണ്ാഭരണം, വജ്ം ഹപാളിഷിങക്, പ്ാസ്റ്റിൈക് വസ്തു
ക്കൾ, കെലുൈൾ, കുപ്പായങ്ങൾ, ഹതാൽ, മുള, 
സിൽക്കക്, ഭക്ഷ്സംസക് ക്കരണം, ഹപയിറെക്, ജനറൽ 
എൻജിനീയറിങക് തുെങ്ങിയ വ്വസായങ്ങളുഹെ രെ
വർത്നം പരിഹോധിക്ൈയും പാഠങ്ങൾ ഉൾ
ഹക്കാള്ൈയും ഹചയ്ം.

പ്രിൻസിപ്ൽ ഞ്സരൈട്ടറി/ഡയറക്ടർ തലത്ിൽ ഉതദ്ാഗ
സ്രുഞ്ട തയാഗങ്ങൾ കൂടി ജില്ലാവ്വസായതകന്ദം 
ജനറൽ ൊതനജർൊർക്പ് ആവ�്ൊയ ൊർഗ്ഗനിർതദേ�
ങ്ങൾ നല്ി സംസ്ാനത്പ് പരൊവധി ക്ലസ്റർ സ്ാപി
ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു വരുന്നുണ്പ്. 11 ക്ല
സ്ററുകൾ സംസ്ാനത്പ് പ്രവർത്ിച്ചു വരുന്നുണ്പ്.

132 ഹചറുൈിെവ്വസായങ്ങൾക്ള്ള വായ്ൈൾ സൊ
യപലിേയ്ക്കു ലഭ്മാക്ം. ഇതിനുള്ള ഏജൻസിയാ
യി ഹൈരള ഫിനാൻഷ്ൽ ഹൈാർപ്പഹറഷഹന രൂപാ
ന്രഹപ്പടുത്ം.

സംസ്ാനത്പ് ആരംഭിച്ിട്ടുള്ളതും ആരംഭിക്കുന്നതുൊയ 
നാതനാ വ്വസായ യൂണിറ്റുകൾ ധനകാര്സ്ാപനങ്ങ
ളിൽനിന്നപ് എടുക്കുന്ന വായ്കൾക്പ് 6 മുതൽ 8 വഞ്ര 
�തൊനം പലി� സബപ് സിഡി നല്ിവരുന്നുണ്പ്. സ്റാർട്ട
പ്പുകൾക്പ് ചുരുങ്ങിയ പലി�നിരക്ിൽ വായ് നല്കുന്നതി
നുള്ള നടപടികളം സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നുണ്പ്. ഞ്കഎഫപ് സി
യാവഞ്ട്ട ഞ്പാതുതെഖല, ഞ്ചറുകിടവ്വസായങ്ങൾക്കുള്ള 
വായ്യും പലി�നിരക്കും ഉദാരൊക്ി നടപടികൾ ലഘൂ
കരിച്ിട്ടുമുണ്പ്.

ജപ്ാൻ കമ്നിയായ നിസാൻ തകരളത്ിൽ മുതൽ മുടക്കുന്നതുൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ട ചടങ്ങിൽ 
മുഖ്െന്തി പിണറായി വിജയൻ ദരുെ പാവയ്ക്കു കണ്ണുവരയ്ക്കുന്നു.
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136 മണൽ, ൈല്ലക് തുെങ്ങിയ അവേ്വസ്തുക്കൾ നാെിഹറെ 
സമ്പത്ാണക്. ഹൈരളത്ിഹല മണൽ, ൈ്വാറി തുെ
ങ്ങിയ ഹമഖലൈളിൽ സർക്കാരിെഹപെലിലൂഹെ അവ 
ഹപാതുജനങ്ങൾക് സൊയവിലയ്ക്കും വൻൈിെനിർ
മ്ാണത്ിനു മാർക്ക്ക് വിലയ്ക്കും നീതിപൂർവ്ം ലഭ്
മാക്ം. നാച്വറൽ റിഹസാഴക് സസക്  ഹൈാർപ്പഹറഷഹന 
ഇതിനായി ഇെഹപൊൻ സജ്മാക്ം.

ജില്ലാ ജിതയാളജിസ്റ്റുൊരുഞ്ട തയാഗം വിളിച്ചുതചർത്പ് 
ഈ തെഖലയിഞ്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച് ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. 
ഞ്കംഡലിഞ്ന ഇതിനായി സജ്ജൊക്ിയിട്ടുണ്പ്.

137 a. നിർമ്ാണരംഗഹത് രെതിസന്ധി പരിെരി
ക്കാൻ അയൽസംസ്ാനങ്ങളിൽനിന്നു മണൽ 
ഇറക്മതി, റിസർഹവ്ായറിഹല മണൽ വാരൽ, 
പരിസ്ിതിമാനദണ്ങ്ങൾ പാലിച്ചുഹൈാണ്ടുള്ള 
ൈ്വാറിൈളുഹെ രെവർത്നം, ബദൽസാമഗ്രിൈളുഹെ 
ഉതക്പാദനം തുെങ്ങിയ നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

ക്ാറികൾക്പ് പാരിസ്ിതികകാര്ങ്ങൾ കൂടി പരിത�ാ
ധിച്പ് അനുെതി നല്ാൻ സത്രനടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു
വരുന്നു. െണൽ ഇറക്കുെതി ഞ്ചയ്ാൻ അനുെതി നല്ിയി

നിർമാണരെഖെ
ട്ടുണ്പ്. പുതിയ െണൽനയം രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. ഞ്പാന്നാനി 
യിൽ സ്കാര്പകോളിത്തത്ാഞ്ട െണൽ സംസപ് കരി
ക്കുന്ന സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു. ഈ സംരംഭം തനരിട്ട 
പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്പ് െ്പ് തുറമുഖങ്ങളിൽക്കൂടി തുടങ്ങു
ന്നതിനപ് നടപടി ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. തലാവർ ഞ്പരിയാർ 
റിസർതവായറിഞ്ല െണലം ഞ്ചളിയും നധീക്ം ഞ്ചയ്യുന്ന
തിനുള്ള നടപടികൾ ത്രിത ഗതിയിൽ എടുത് 
വരുന്നു.

b. ഊർഹജ്ാപഹഭാഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന് ഗ്രീൻ 
ന ി ർ മ് ാ ണ സ ാ ഹ കേ ത ി ൈ വ ി ദ ്ൈ ൾ ക് 
ഹരൊത്ാെനം നല്ം.

ഹരിതനിർമ്മാണസാതകേതികവിദ്കൾ െരാെത് വക
പ്ിൽ പരി�ധീലനം നല്ി നടപ്ിലാക്ി. െറ്റു നിർമ്മാണ 
തെഖലകളിലം തപ്രാത്ാഹനം നല്ിവരുന്നു. ഇത്രം 
സാതകേതികവിദ്കൾ വിവിധ പ്രവർത്ന ങ്ങളിൽ ഉപ
തയാഗിച്ചുവരുന്നുണ്പ്.

138 സിമറെക്, ൈമ്പി, ഹപയിന്റുൈൾ തുെങ്ങിയവയുഹെ വില 
ഉതക്പാദനഹച്ചലവമായി ബന്ധഹപ്പടുത്ാഹത ഏൈ
പക്ഷീയമായി ഉയർത്ന് കുത്ൈനയ ങ്ങൾഹക്ക

133 a. ഹൈരളത്ിഹല മഹ്ാരു സമ്പത്ായ ൈരിമ
ണൽ മൂല്വർദ്ിതവസ്തുക്കളായി മാത്രഹമ ഹൈരളത്ി
നു പുറത്ഹപാൈാവൂ എന് നിയമം ഹൈാണ്ടുവരും.

തകന്ദത്ിഞ്റെ നിയെത്ിൽ ൊ്ം വരുത്ന്നതിനായി 
തകന്ദസർക്ാരിഞ്ന സെധീപിച്ിട്ടുണ്പ്.

b. ഇതിനായി ഹതാഴിൽസാദ്്തൈളുള്ള മൂല്വർ
ദ്നപദ്തി തുെങ്ങും.

വട്ാനിയം ഞ്െ്ൽ ഉതപ്പാദിപ്ിക്ാൻ ഒരു ലൈാറെപ് ചവ
റയിൽ സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ നടന്നു
വരുന്നുണ്പ്.

c. നാച്വറൽ റിഹസാഴക് സക് ഹൈാർപ്പഹറഷഹറെ 
വരുമാനം ആശുപത്രിൈൾക്ം വിദ്ാഭ്ാസത്ി
നും മാത്രമായി ഉപഹയാഗിക്ം.

നാച്റൽ റിതസഴപ് സപ് തകാർപ്തറഷൻ ഇതുവഞ്ര ആരംഭി
ച്ിട്ടിഞ്ല്ലകേിലം KEMDEL ഞ്ന ഇതിനായി സജ്ജൊക്ാൻ 
തധീരുൊനിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി KEMDEL ൽ 11 
പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്പ്.

134 a. സംരംഭൈഹരൊത്ാെനത്ിനു രെഹത്ൈപരിപാ
െി ആവിഷക് ൈരിക്ം. സ്റ്റാർട്പ്പക് ൈമ്പനിൈൾക്ള്ള 
ധനസൊയവം ഹരൊത്ാെനവം വർദ്ിപ്പിക്ം.

സ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്ാൻ KSIDC 

ഒരു ഞ്സൽ രൂപവതപ്ക്രിക്കുകയും ഇതിഞ്റെ പ്രവർത്ന
ങ്ങളഞ്ട മൂന്നാം ഘട്ടൊയി യങ്ങപ് ഓന്തപ്രതണഴ്പ് സമ്മി്പ് 
എന്ന പരിപാടി ആവിഷപ് കരിക്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. 

b. സംസ്ാന ഇന്ഹവഷൻ ഹപാളിസിക് രൂപം 
നല്ം.

നിലവിലള്ള ഇഞ്ന്നാതവഷൻ കൗണ്സിൽ പുനഃസംഘ
ടിപ്ിച്പ് തദ�ധീയഅന്ർതദ�ധീയതലത്ിൽ അറിയഞ്പ്ടു
ന്ന വിദഗ്ദ്ധഞ്ര ഉൾഞ്പ്ടുത്ി തകരള ഡവലപപ് ഞ്െറെപ് 
ആൻഡപ് ഇഞ്ന്നാതവഷൻ സ്ടാ്ജി കൗണ്സിൽ രൂപവ
തപ്ക്രിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ില തുടർ നടപ
ടികൾ പുതരാഗെിക്കുകയാണപ്.

c. പട്ിൈജാതി, പട്ിൈവർഗ്ഗ സ്റ്റാർട്പ്പക് സംരംഭൈർ
ക് രെഹത്ൈ ധനസൊയവം ഹരൊത്ാെനവം 
നല്ന്താണക്.

ധനസഹായം നല്ാൻ എസപ്.സി., എസപ്.്ി. വികസന
തകാർപതറഷൻ മുതഖന പദ്തി നടപ്ിലാക്ിവരുന്നുണ്പ്.

135 സക് ഹപഷ്ൽ ഇക്കഹണാമിൈക് ഹസാൺ (ഹസസക് ) രെ
വർത്നങ്ങൾ അവഹലാൈനം ഹചയ്തക് ആവേ്മായ 
മാ്ങ്ങൾ വരുത്ാൻ മുൻകൈ എടുക്ം.

KSIDC നടപടികൾ എടുത്വരുന്നു. SEZ നിയെത്ിഞ്റെ 
കാലാവധി 2021 ൽ കഴിയുന്നുണ്പ്. അതുഞ്കാണ്പ് ദധീർഘകാല 
പദ്തികൾ ആവിഷപ് ക്രിതക്ണ് സാഹചര്െില്ല.
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139 ഹൈരള ഇൻസ്റ്റി്യൂട്ക് ഓഫക് റീഹട്യിൽ മാഹനജക് ഹമറെക് 
സ്ാപിക്ം. വ്ാപാരഹമഖലയിൽ സംരംഭൈത്വം 
വളർത്ാനും ആധുനിൈ മാഹനജക് ഹമറെക് വിദഗ്ദ്ധഹര 
പരിേീലിപ്പിഹച്ചടുക്കാനുമാണക് ഇതു സ്ാപിക്ൈ.

നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

140 വാണിജ്മിഷൻ രൂപവതക്ക്കരിക്ം. ഈ ഹമഖല
യിഹല സർക്കാരിഹറെ ഹനാഡ്ൽ ഏജൻസിയായാ
യിരിക്ം വാണിജ്മിഷൻ രെവൃത്ിക്ൈ.  
2025-നൈം കൈവരിഹക്കണ് കൃത്മായ ലക്ഷ്ങ്ങ
ളും റീഹട്യിൽ നയവം രെഖ്ാപിക്ം. വാണിജ്വ
മായി ബന്ധഹപ്പട് എല്ലാ വകുപ്പുൈളുഹെയും രെവർ
ത്നങ്ങൾ രെഖ്ാപിതലക്ഷ്ങ്ങൾക്കക് അനു 
സൃതമായി ഏഹൈാപിപ്പിക്ൈ വാണിജ്മിഷനായി
രിക്ം.

വാണിജ്െിഷൻ രൂപവതപ്കരിച്പ് ഉത്രവായിട്ടുണ്പ്. 
ഇതിനകംതഞ്ന്ന െിഷഞ്റെ പ്രഥെതയാഗം തചരുകയും 
ഭാവി പരിപാടികൾ ആവിഷപ് കരിക്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്.

141 ഹൈരള റീഹട്യിൽ എഹന്ാരു പുതിയ ബ്ാൻഡ്ക് സൃ
ഷ്ിഹക്കണ്തുണ്ക്. ഇതിനാവേ്മായ രെചാരണം ടൂ
റിസവമായി ബന്ധഹപ്പടുത്ി ഹവണം നെത്ാൻ. 
ഹൈരളത്ിഹല വാണിജ്ഹമഖലഹയക്റിച്ചക് ആൈർ
ഷൈമായ രെതിഛായ സൃഷ്ിക്ൈയാണക് ഈ 
ബ്ാൻഡ്ക് രെചാരണത്ിഹറെ ലക്ഷ്ം.

നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

142ഹൈരളത്ിഹല റീഹട്യിൽ ഹമഖല ഹനരിടുന് ഏ്വം 
രെധാന ഹവല്ലുവിളി ഹദേീയകവഹദേിൈ ആഹഗാള
ക്ത്ൈൈളുഹെ റീഹട്യിൽ ശംഖലൈളിൽ 
നിന്ാണക്. ഈ വിപത്ിഹനതിഹരയുള്ള രെഹക്ഷാ
ഭം മുഹന്ാട്ടു ഹൈാണ്ടുഹപാകുന്ഹതാഹൊപ്പം നമ്മുഹെ 
ഹചറുൈിെസ്ാപനങ്ങളുഹെ മത്രഹേഷി ഉയർ
ത്ാനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ൈയും ഹവണം. 
ഇതിൽ ഏ്വം രെധാനഹപ്പട്തക് നാട്ിൻപുറങ്ങളി
ഹലയും നഗരങ്ങളിഹലയും ൈഹമ്പാളങ്ങളിഹല സൗൈ
ര്ങ്ങൾ വിൈസിപ്പിക്ൈയും നാെൻ ചന്ഹയ / 
ബസാറിഹന ഹഷാപ്പിങക് ഹമാളുൈൾക് ബദലായി 
ഉയർത്ൈയുമാണക്. ഹഷാപ്പിങക് ഹമാളിഹലന്ഹപാ

വാണിജസ്യരെഖെ
ഹലതഹന് നിയന്ത്രിതഗുണനിലവാരവം വിലയും 
ആസ്വാദ്ൈരമായ അന്രീക്ഷവം ഓഹരാ ൈഹമ്പാ
ളത്ിലും ഉണ്ാൈണം. ഇത്രം നവീൈരണത്ി
നു സർക്കാരിഹറെ സൊയം നല്ം.

വാണിജ് െിഷൻ ഇതിതനാടകം തഞ്ന്ന രൂപവതപ്കരി 
ച്ിട്ടുണ്പ്. തെൽനടപടികൾ സ്ധീകരിക്കുന്നതിനു 
വാണിജ് െിഷൻ തെൽതനാട്ടം വഹിക്കും.

143 ൈഴിഞ്ഞ എൽ.ഡ്ി.എഫക്. സർക്കാരിഹറെ ൈാലത്ക് 
ആരംഭിച്ച വ്ാപാരീഹക്ഷമനിധി ഇഹപ്പാൾ രെവർ
ത്നക്ഷമമല്ല. വർദ്ിച്ച നികുതിയുഹെ നിശ്ിതേ
തമാനം ഹക്ഷമനിധിയ്ക്കുഹവണ്ി നീക്കിവച്ചതിഹറെ 
ഫലമായാണക് ഹപൻഷൻപദ്തി നെപ്പാക്കാൻ 
ൈഴിഞ്ഞതക്. എന്ാൽ, യു.ഡ്ി.എഫക് സർക്കാർ 
ആവേ്മായ ധനസൊയം നല്ാൻ വിസമ്തിക്
ൈയാണുണ്ായതക്.

നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

144 വ്ാപാരീസൗഹൃദസമീപനമായിരിക്ം ഇെതുപക്ഷ 
ജനാധിപത് മുന്ണി സർക്കാർ കൈഹക്കാള്ൈ. 
യു.ഡ്ി.എഫക് സർക്കാരിനു ൈീഴിൽ ഇന്നു വ്ാപാരി
ൈൾക്ഹമൽ നെക്ന് ഉഹദ്ാഗസ്പീഡ്നം അവ
സാനിപ്പിക്ം. ഇഗഹവണൻസിലൂഹെ ഈ രംഗഹത് 
അഴിമതി കുറയ്ക്കാൻ ൈഴിയും. ജി.എസക്.െി.യു.വിഹറെ 
നെത്ിപ്പു സംബന്ധിച്ചു വ്ാപാരിൈളുമായി വിേദ
മായി ചർച്ച ഹചഹയ്ത തീരുമാനങ്ങഹളടുക്കൂ.

സംസ്ാനത്പ് ജി.എസപ്.്ി കൗണ്സിൽ രൂപവതപ്ക്രി
ച്ചു. കൗണ്സിലിഞ്റെ ഉപതദ�നിർതദേ�ങ്ങൾ സർക്ാരി
ഞ്റെ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു ൊർഗ്ഗനിർതദേ�ൊകന്നുണ്പ്.

145 കട്ബയൂണൽ ഹൈസൈൾക് ത്വരിതഗതിയിൽ തീർ
പ്പുണ്ാക്ം.

നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

146 സ്റ്റാർട്പ്പക് ഇൻഡ്്യുഹെ പരിധിയിൽ വരുന് സ്ാപ
നങ്ങൾക് ഹൈന്ദ്രസർക്കാർ നല്ിയ ഇളവിനു പുറഹമ 
സംസ്ാനത്ക് ഒരു വർഷംകൂെി ഇളവ നല്ം. സത്
സന്ധരായ വ്ാപാരിൈൾക് ഗ്രീൻ ൈാർഡ്ക് നല്ം.

സ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്്യുഞ്ട പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ാപനങ്ങൾ

തിഹര േക്മായ നിലപാടു സ്വീൈരിക്ം.

മുഖ്െന്തി, വ്വസായെന്തി, ധനെന്തി എന്നിവരുഞ്ട 
തനതൃത്ത്ിൽ പലതവണ തയാഗം തചർന്നപ് എടുത് തധീ
രുൊനങ്ങൾ നടപ്ാക്ാനുള്ള നടപടികൾ എടുത് 

വരുന്നു. 2019 ഞ്ഫബ്രുവരിയിൽ വ്വസായെന്തി 
സിഞ്െറെപ് ഉതപ്പാദകരുഞ്ട തയാഗം വിളിച്ചുതചർക്കുകയും 
സംസ്ാനത്പ് സിഞ്െറെിഞ്റെ വില കറയ്ക്കണഞ്െന്നപ് കർ�
നൊയ നിർതദേ�ം നല്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്.
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ക്കു സ്റാർട്ടപ്പ് െിഷൻ മുതഖന വിവിധ ഇളവകൾ ഇതപ്ാൾ
ത്ഞ്ന്ന നല്ിവരുന്നുണ്പ്. സത്സന്രായ വ്ാപാരികൾ

ക്കു ഗ്രധീൻ കാർഡപ് നല്കുക എന്നതപ് ജി.എസപ്.്ി. വന്ന 
സാഹചര്ത്ിൽ പ്രസക്തെല്ലാതായിരിക്കുന്നു.

ന്പാതുരെഖൊവസ്യവസായകം

147 ഹപാതുഹമഖലാവ്വസായസ്ാപനങ്ങഹള മുഴുവൻ 
വീണ്ടും ലാഭത്ിലാക്ം. ൈഴിഞ്ഞ ഇെതുപക്ഷ 
ജനാധിപത് മുന്ണി സർക്കാരിഹറെ ൈാലത് സ്വീ
ൈരിച്ച പുനഃസംഘാെനതന്ത്രം തഹന്യായിരിക്ം 
ഇതിനായി ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്ൈ. ധനപരമായ പു
നഃസംഘാെനം, സർക്കാർ വാങ്ങൽ നയത്ിഹല 
പരിഷക് ൈാരം, ഹപാതുഹമഖലാസ്ാപനങ്ങൾ തമ്ി
ലുള്ള ഏഹൈാപനം, ഹൈന്ദ്ര ഹപാതുഹമഖലാ സ്ാപ
നങ്ങളുമായുള്ള സംഹയാജനം, മാഹനജക് ഹമറെിഹല 
ഹപാളിഹച്ചഴുത്ക്, തുെർച്ചയായ ഹമാണി്റിങക്, 
അഴിമതി ഒഴിവാക്കാനുള്ള സതാര്നെപെിൈൾ തു
െങ്ങിയ ഒരു പാഹക്കജാണക് ഹൈരളത്ിഹല ഹപാതു
ഹമഖലഹയ പുനരുദ്രിച്ചതക്.

2015-16 ൽ 8 ഞ്പാതുതെഖലാ സ്ാപനങ്ങൾ ൊത്രൊണപ് 
ലാഭത്ിലായിരുഞ്ന്നകേിൽ 2016-17 ൽ 13 ഉം 2017-18 ൽ 
14 ഉം 2018-19 ൽ 17 ഉം ആയി വർധിച്ിട്ടുണ്പ്. 2018-19 
ഞ്ല ഞ്ൊത്ം ലാഭം 258.29 തകാടിരൂപയായി ഉയർന്നി
ട്ടുണ്പ്. 2016-17-ൽ 123 തകാടി രൂപയായിരുന്ന പദ്തി 
വിഹിതം 2017-18-ൽ 270 തകാടി രൂപയായും 2018-19 
ൽ 297 തകാടി രൂപയായും ഉയർത്ിയിട്ടുണ്പ്.

148 ഹപാതുഹമഖല വിപുലീൈരിക്ം. മൂന്നു വർഷംഹൈാ
ണ്ക് സ്വന്ം ലാഭത്ിൽനിന്നു വിപുലീൈരണത്ിനു
ള്ള മൂലധനം സ്വായത്മാക്കാൻ ഹപാതുഹമഖലയ്ക്കു 
ൈഴിയും എന്ാണു ൈരുതുന്തക്.

ഇതപ്ാൾത്ഞ്ന്ന ഞ്പാതുതെഖല 258.29 തകാടി രൂപ 
ഞ്ൊത്ത്ിൽ ലാഭത്ിഞ്ലത്ന്ന നിലയുണ്ായിട്ടുണ്പ്. 
തുടർവർഷങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന വിഹിതംകൂടി ഉപതയാഗ
ഞ്പ്ടുത്ി ഞ്പാതുതെഖല വിപുലധീകരിക്ാൻ നടപടി സ്ധീ
കരിക്കും.

149 ആഹഗാളവിപണിയിഹലക്കക് ഇറങ്ങിഹച്ചന്ക് മത്ര
ബുദ്ിഹയാഹെ രെവൃത്ിക്കാനുള്ള ഹേഷിയും ഈ 
സ്ാപനങ്ങൾ കൈവരിക്കണം. വിപണിയുഹെയും 
അസംസക് കൃതവസ്തുക്കളുഹെയും സാമീപ്വം ഹചല
വകുറഞ്ഞ അനുബന്ധഘെൈങ്ങളുഹെ ലഭ്തയും 
ൈണക്കിഹലടുത്ക് ഹപാതുഹമഖലാവ്വസായങ്ങൾ 
ഇന്്യിഹല മറ്റു സംസ്ാനങ്ങളിഹലക്ം ഹവണഹമ
കേിൽ രാജ്ത്ിനുപുറഹത്യ്ക്കും വ്ാപിപ്പിക്കണം.

ഞ്പാതുതെഖലാസ്ാപനങ്ങളഞ്ട ഉൽപ്ന്നങ്ങളഞ്ട വിപ
ണനസാദ്്തകൾകൂടി പരിത�ാധിച് വിപുലധീകരണ 
പദ്തികളഞ്ട ഭാഗൊയി െറ്റു സംസ്ാനങ്ങളിതലക്കു കൂടി 

പ്രവർത്നം വ്ാപിപ്ിക്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

150 ഹപാതുഹമഖലയിഹല അഴിമതി വാങ്ങലും വിൽക്ക
ലുമായി ബന്ധഹപ്പട്ാണക് ഉണ്ാകുന്തക്. ഇതു സം
ബന്ധിച്ച എ.ജി.യുഹെ റിഹപ്പാർട്ടുൈളുഹെയും ദ്രുതാ
ഹന്വഷണത്ിഹറെയും അെിസ്ാനത്ിൽ 
സതാര്ത ഉറപ്പുവരുത്ന് ഒരു ഹപാതുനയത്ി
നു രൂപം നല്ം.

അഴിെതി തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരു
ന്നു.

151 ഹപാതുഹമഖലാസ്ാപനങ്ങൾക് ബാധൈമായി 
ഒരു മാതൃൈാൈമ്പനി ഭരണചാർട്ർ വിൈസിപ്പിഹച്ച
ടുഹക്കണ്താണക്. ഹബാർഡുൈൾ എങ്ങഹന ഹതര
ഹഞ്ഞടുക്കണം, ഹബാർഡ്ിഹറെ ചുമതലൈൾ 
എന്ായിരിക്കണം, ഹബാർഡും മാഹനജക് ഹമന്റും 
തമ്ിലുള്ള ബന്ധം തുെങ്ങിയവ ഈ മാതൃൈാചാർ
ട്റിൽ നിർവ്ചിക്ം. നിശ്ിത വാണിജ്മാനദണ്
ങ്ങൾ പരിപാലിക്ന് ൈമ്പനിൈൾക് പൂർണ്സ്വ
യംഭരണം അനുവദിക്ം.

നടപടികൾ സ്ധീകരിക്കും.

152 ഹൈാർപ്പഹറ്ക് ഭരണത്ിൽ ജീവനക്കാരുഹെ പകോ
ളിത്ം ഉറപ്പുവരുത്ാൻ ഹബാർഡ്ിൽ രൊതിനി
ധ്ം അനുവദിക്ം.

നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

153 ഹപാതുഹമഖലാസ്ാപനങ്ങളിഹല േമ്പളപരിഷക് ൈ
രണം സമയബന്ധിതമായി നെപ്പിലാക്ം.

a. ചില ഞ്പാതുതെഖലാസ്ാപനങ്ങളിഞ്ല �മ്ളപരി
ഷപ് കരണം ഇതിനകം നടപ്ിലാക്ിയിട്ടുണ്പ്. െ്പ് സ്ാപ
നങ്ങളിൽ �മ്ളപരിഷപ് കരണം നടപ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ ത്രിതഗതിയിൽ നധീങ്ങുന്നുണ്പ്. ഇതിനകം 
�മ്ളപരിഷപ് കരണം നടപ്ിലാക്ാൻ കഴിയാത് സ്ാപ
നങ്ങളിൽ ഇടക്ാലാ�്ാസം നല്ാൻ ഉത്രവായിട്ടുണ്പ്.

b. ഹപാതുഹമഖലാസ്ാപനങ്ങളിഹല ജീവനക്കാർ
ക്ഹവണ്ി ജീവനക്കാർ, മാഹനജക് ഹമറെക്, ഗവഹമെറെക് 
എന്ിവ ഹചർന്നുള്ള ഒരു പകോളിത്ഹപൻഷൻപ
ദ്തി (ഹൈാണ്ടിബയൂട്റി ഹപൻഷൻ സക് ൈീം) രൂപവ
തക്ക്കരിക്ം. ഇത്രം ഹപൻഷൻ ഫണ്ിഹലക്ള്ള 
മാഹനജക് ഹമന്റുവിെിതം സ്ാപനത്ിഹറെ ലാഭവം
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വിവര-വിവരവിനിെയ സാരകേതികവിദസ്യാവസ്യവസായങ്ങൾ

കൂെി പരിഗണിച്ചായിരിക്ം.

ഇതിതലക്ായി പ്രാഥെികചർച്കൾ തുടങ്ങി.

154 വ്വസായവാണിജ്ാെിസ്ാനത്ിലല്ലാത് 
എല്ലാ ഹപാതുഹമഖലാസ്ാപനങ്ങഹളയും 
ഹസാഷ്ൽ ഓഡ്ി്ിനു വിഹധയമാക്ം.

നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

155 ഹൈന്ദ്രസർക്കാരിനുൈീഴിലുള്ള സി.എസക്.ഐ.ആർ., 

ഡ്ി.എ.ഇ., ഐ.എസക്.ആർ.ഒ. മുതലായ ഗഹവഷ
ണസ്ാപനങ്ങൾ വിൈസിപ്പിച്ചതും വ്ാപൈമായി 
രെഹയാഗിക്കഹപ്പൊത്തുമായ നിരവധി സാഹകേതി
ൈവിദ്ൈളുണ്ക്. അവ വാങ്ങി ഹപാതുഹമഖലയിൽ 
പല ഉപൈരണങ്ങളും ഉതക്പന്ങ്ങളും ഹസവനങ്ങ
ളും നിർമ്ിക്ം.

നടപടി ആരംഭിച്ചു. ഐ.എസപ്.ആർ.ഒ. വികസിപ്ിഞ്ച്ടു
ത് 'നാവികപ് ' എന്ന ഉപകരണം െത്്ബന്നയാനങ്ങ
ളിൽ ഉപതയാഗിക്കുന്നു.

156 രണ്രലക്ഷം ഹപർക്കക് ഈ ഹമഖലയിൽ ഹതാഴിൽ 
നല്ാൻ ഒരുഹൈാെി ചതുരശ്രയെി ഓഫീസക് 
സക് ഹപസക് സൃഷ്ിക്ം. ഇതിനാവേ്മായ വ്വസാ
യപാർക്ൈൾ നിർമ്ിക്കാൻ സ്ാർട്ക് സി്ി സമയ
ബന്ധിതമായി പൂർത്ീൈരിക്ം. ഇതുഹപാലുള്ള 
വൻൈിെസംരംഭങ്ങഹള ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്ന്
ഹതാഹൊപ്പം ഊരാളുകേൽ ഹലബർ സെൈരണ
സംഘം ഹപാലുള്ള സാമൂെിൈസ്ാപനങ്ങഹളയും 
പ്ിൈക് പീപ്പിൾ പാർട്ക്ണർഷിപ്പക് മാതൃൈൈഹളയും 
ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്ം. 15 ഏക്കർ ഭൂപരിധി നിയമ
ത്ിനൈത് നിന്നുഹൈാണ്ടുതഹന് സ്വൈാര് 
ഐെി പാർക്ൈളുഹെ ആവിർഭാവത്ിനു വഴി
ഹയാരുക്കാനാകും. രെവാസിമൂലധനം പാർക്ൈളു
ഹെ നിർമ്ാണത്ിനായി ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്ം.

2018-19 വർഷതത്ാഞ്ട 50 ലക്ം ചതുരശ്രയടി പുതിയ 
ഓഫധീസപ് സപ് ഞ്പയപ് സപ് തകരളത്ിഞ്റെ ഐടി തെഖല
യിൽ നിലവിൽവന്നു. ഇതിനുപരിയായി ഇന്്യിഞ്ല 
ഏ്വം വലിയ സ്റാർട്ടപ് അപപ് എതക്ാസിസ്റൊയ ഇറെ
തഗ്ര്ഡപ് സ്റാർട്ടപ് അപപ് തകാംലൈകപ് സപ് 1.80 ലക്ം ചതുര
ശ്രയടി പുതിയ ഓഫധീസപ് സപ് ഞ്പയപ് സുൊയി 2019ൽ ഞ്കാ
ച്ിയിൽ പ്രവർത്നൊരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. 

2019-21ൽ തിരുവനന്പുരത്പ് തടാറസപ് ഇൻഞ്വസ്റപ് ഞ്െ
റെപ് സിഞ്റെ 57 ലക്ം ചതുരശ്രയടി ഓഫധീസപ് സപ് ഞ്പയപ് സും 
ഞ്കാച്ിയിൽ സ്ാർട്ടപ് സി്ിയുഞ്ട 88 ലക്ം ചതുരശ്രയടി 
ഓഫധീസപ് സപ് ഞ്പയപ് സും പുതുതായി പ്രവർത്നക്െൊകം. 
2020-ഓഞ്ട ഇറെതഗ്ര്ഡപ് സ്റാർട്ടപ് അപപ് തകാംലൈകപ് സി
ഞ്റെ ഓഫധീസപ് സപ് ഞ്പയപ് സിൽ രണ്ടു ലക്ം ചതുരശ്രയടി
യുഞ്ട വർദ്ന കൂടിയുണ്ാകം. ഇവഞ്യല്ലാം തചരുതമ്ാൾ 
ലക്്െിട്ടതിഞ്റെ ഇരട്ടിതയാളം പുതിയ ഓഫധീസപ് സപ് ഞ്പ
യപ് സാണപ് വകവരിക്ഞ്പ്ടുക. 

പുതുതായി നിലവിൽവന്ന ഓഫധീസപ് സപ് ഞ്പയപ് സിൽ 
50,000-ത്ിൽ അധികം തനരിട്ടുള്ള ഞ്താഴിൽ 
സൃഷ്ിക്ഞ്പ്ട്ടിട്ടുണ്പ്. പതരാക്ൊയി സൃഷ്ിക്ഞ്പ്ട്ടിട്ടുള്ള 

ഞ്താഴിൽ ഒന്നരലക്ത്ിതലഞ്റയാണപ്. ഇതിനുപുറതെ 
പുതുതായി രജിസ്റർ ഞ്ചയ്ഞ്പ്ട്ട സ്റാർട്ടപ്-അപ്പുകളിൽ 
16,000-ത്ിലധികം യുവാക്ൾ ഞ്താഴിഞ്ലടുക്കുന്നു. ഇതി
നുപുറതെ, ഈ സ്റാർട്ടപ്-അപപ് കമ്നികൾ പതരാക്ൊയി 
സൃഷ്ിച്ിട്ടുള്ള ഞ്താഴിൽ മുപ്തിനായിരത്ിനു 
തെഞ്ലയാണപ്. തകരളത്ിൽ പ്രവർത്നം ആരംഭിച് 
ബഹുരാഷ്ട്രകമ്നികൾ സൃഷ്ിച്ിട്ടുള്ള ഐ.ടി ഞ്താഴില
കൾ തെൽപ്റഞെവയ്ക്കുപരിയാണപ്. ഇവ ആദ്വർഷംത
ഞ്ന്ന 1300 തപർക്കു തനരിട്ടു ഞ്താഴിൽ നല്ിയിട്ടുണ്പ്. വി�
ദാം�ങ്ങൾ താഞ്ഴ ഞ്കാടുക്കുന്നു. 

നിസ്ാൻ 25,000ചതുരശ്രയടി ഓഫധീസപ് സപ് ഞ്പയപ് സിലാ
യി 300 തപർക്കു തജാലി ഞ്കാടുത്ിട്ടുണ്പ്, ഇതു വരുംവർ
ഷങ്ങളിൽ 1500 ഞ്താഴിലാളികളായി ഉയരും. HR 
ത്ാക്പ് 40,000 ചതുരശ്രയടി ഓഫധീസപ് സപ് ഞ്പയപ് സിലാ
യി 650 തപർക്കു ഞ്ടകപ് െഹധീന്ദ 12,000 ചതുരശ്രയടിയി
ലായി 200 തപർക്കും ഞ്ടറാഞ്ന്പ് 10,000 ചതുരശ്രയടി 
ഓഫധീസപ് സപ് ഞ്പയപ് സിലായി 150 തപർക്കും ഞ്താഴിൽ 
നല്ിയിട്ടുണ്പ്.

ഇതിതനാഞ്ടാപ്ം നാലായിരതത്ാളം പതരാക്ഞ്താഴില
കളം സൃഷ്ിക്ഞ്പ്ട്ടിട്ടുണ്പ്. വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഇതു 
തനരിട്ടുള്ള 5000 ഐ.ടി ഞ്താഴിലകളം പതിനയ്ായിരം 
പതരാക്ഞ്താഴിലകളൊയി വർദ്ിക്കും.

157 ഹെൈക് ഹനാപാർക്ൈൾ പുറത്ള്ള ഹചറുൈിെസംരം
ഭങ്ങൾക് ഹവണ്ത്ര പിന്തുണ നല്ന് സമീപനം 
സ്വീൈരിക്ം. ഹെൈക് ഹനാപാർക്കിഹല സ്ാപന
ങ്ങൾക്കക് ഇതിനായി ആനുകൂല്ങ്ങൾ നല്ന് 
ൈാര്ം പരിഗണിക്ം. ഹചറുൈിെ, ഇെത്രം സം
രംഭങ്ങളുഹെ ഗുണനിലവാരവർദ്നയും അവർക്കക് 
അന്ാരാഷ്ട്രവിപണിയുമായി പരിചയഹപ്പടുന്തി
നും ബന്ധങ്ങൾ സ്ാപിക്കാനുമുള്ള അവസരഹമാ
രുക്കലും ഇതിനക് അനിവാര്മാണക്.

സർക്ാർ ഐ.ടി പാർക്കുകളിഞ്ല ഞ്ചറിയ സ്റാർട്ടപ്-അപപ് 
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കമ്നികൾക്കു സഹായകൊയ പുതിയ സപ് കധീം നടപ്ാ
ക്ി. ഇതനുസരിച്പ് ഉയർന്ന വളർച്ാക്െതയുള്ള 
ഞ്ചറിയ സ്റാർട്ടപ്-അപ്പുകൾക്പ് സർക്ാർ ഉടെസ്തയില
ള്ള ഐ.ടി പാർക്കുകളിൽ പ്രവൃത്ിക്കുന്നതിനപ് ചതുരശ്ര
യടിക്പ് 20രൂപ വാടകസബപ് സിഡി ലഭ്ൊണപ്.

158 നൂതനാേയങ്ങൾ വഴി ഉണ്ാകുന് സംരംഭങ്ങഹള 
ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ന് ഒരു രെക്രിയ ആണക് ഹലാൈ
ത്െനീളം ഇന്നു ൈണ്ടുവരുന്തക്. സസ്ിരസംരംഭ 
ൈത്വം നവസംരംഭങ്ങളിൽ 10 േതമാനം ആണക് 
വിജയത്ിൽ എത്ന്തക് എന്ാണു പഠനങ്ങൾ 
സൂചിപ്പിക്ന്തക്. ഹതരഹഞ്ഞടുത് 1000 നൂതനാ
േയങ്ങഹള സർക്കാർ ഓഹരാ വർഷവം ഹരൊത്ാ
െിപ്പിക്ം. രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ഇവർക് സർക്കാർ 
ഗ്രാറൊയി നല്ം. ഈ പുതുസംരംഭൈർക്കക് ഹമറെർ
മാഹരയും ഏർപ്പാൊക്ം. ഉന്തവിദ്ാപീഠങ്ങളുമാ
യി ഇവഹര ബന്ധഹപ്പടുത്ം. ഇഹതല്ലാം വഴി 
ഇഹപ്പാഴുള്ള വിജയേതമാനം 10ൽനിന്ക് 25ഹലക്കക് 
ഉയർത്ൈ എന്താണു നമ്മുഹെ ലക്ഷ്ം. ഹതര
ഹഞ്ഞടുക്ന് 250 നൂതനാേയങ്ങൾക്കക് ഒരു 
ഹൈാെി രൂപ ഈെില്ലാത് വായ് നല്ം. ഇതിനായി 
സർക്കാരിഹറെയും ഹസബിയംഗീകൃത സ്വൈാര്നി
ഹക്ഷപൈരുഹെയും ബാങ്ൈളുഹെയും സൊയ
ഹത്ാഹെ ഫണ്ക് ൈഹണ്ത്ം.

2019 ൊർച്പ് 31 വഞ്ര 1490 സ്റാർട്ടപ്-അപപ് കമ്നികളാണപ് 
വ്വസായവകപ്ിൽ രജിസ്റർ ഞ്ചയ്ിട്ടുള്ളതപ്. 2018-19 
വർഷത്ിൽ ഭാരതസർക്ാർ നടപ്ിലാക്ിയ ആദ് തദ
�ധീയതല സ്റാർട്ടപ്-അപപ് റാകേിങ്ങിൽ ഏ്വം െികച് പ്ര
വർത്നം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന സംസ്ാനഞ്െന്ന പദവി തനടാൻ 
തകരളത്ിനായി. 2016 മുതൽ ചിട്ടയായി നടപ്ാക്ിയ 
സപ് കധീമുകളഞ്ട തുടർച്യിലൂഞ്ടയാണപ് ഇതു സാദ്്ൊയതപ്. 

സ്റാർട്ടപ്-അപ്പുകളഞ്ട പ്രവർത്നം ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ാൻ ഉചി
തൊയ നൂതനാ�യങ്ങൾ കഞ്ണ്ത്ന്നതിനുള്ള പദ്തി 
നടപ്ിലാക്ിയിട്ടുണ്പ്. 'ഐഡിയാ തഡയപ് സപ് ' എന്ന 
തപരിൽ നടപ്ാക്കുന്ന ഈ പദ്തിയിൽ കഞ്ണ്ത്ന്ന 
നവധീനാ�യങ്ങൾക്പ് അവയുഞ്ട വികസനനിലവാരത്ി
ഞ്റെയും പക്തയുഞ്ടയും അടിസ്ാനത്ിൽ 12 ലക്ം 
രൂപവഞ്ര ഗ്രാറൊയി നല്കുന്നു. ഇതിലൂഞ്ട, 246 ഇഞ്ന്നാതവ
്ർൊർക്ായി ഇതുവഞ്ര 1281 ലക്ം രൂപ ലഭ്ൊക്ിയി
ട്ടുണ്പ്.

ഇത്രത്ിൽ ആദ്ൊയി 2017 ഓഗസ്റിൽ ഞ്തരഞ്ഞെടു
ത് സാമ്ത്ികസഹായം നല്ിയ ഞ്ജൻതറാതബാട്ടി
കപ് സപ് എന്ന സ്റാർട്ടപ്-അപപ് ഇന്നപ് 150തകാടിയിതലഞ്റ മൂ
ല്മുള്ള ആതഗാളതലസംരംഭൊയി വളർന്നു.

ആതഗാളതല ആകപ് സിലതറ്റുകതളയും ഇൻകതബ്റുക
തളയും തകരളത്ിതലക്പ് ആകർഷിക്കുന്നതിനും അതതാ
ഞ്ടാപ്ം ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്ന്ന പ്രാതദ�ിക 

ഇൻകതബ്റുകൾക്കു രൂപം നല്കുന്നതിനും നടപ്ാക്ിയ 
സപ് കധീമുകളഞ്ട ഫലൊയി കണ്ണൂർ, പാലക്ാടപ്, കാസറ
തഗാഡപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇൻകതബ്റുകൾ വികസി
പ്ിക്ാനായിട്ടുണ്പ്. 2020-ഓഞ്ട തകരളത്ിൽ സ്റാർട്ടപ്- 
അപ്പുകൾക്ായി ഒരു ദ�ലക്ം ചതുരശ്രയടി ഐ.ടി 
സപ് ഞ്പയപ് സപ് ലഭ്ൊയിരിക്കുഞ്െന്നു കണക്ാക്ാം. 

സ്റാർട്ടപ്-അപ്പുകളിൽനിന്നപ് 20ലക്ം രൂപ വഞ്രയ്ക്കുള്ള 
ഉതപ്പന്നങ്ങളം തസവനങ്ങളം ഡയറക്ടപ് പർതച്സപ് 
രധീതിയിലം 100 ലക്ം രൂപ വഞ്രയ്ക്കുള്ള ഉതപ്പന്നങ്ങളം 
തസവനങ്ങളം ലിെി്ഡപ് ഞ്ടൻഡർ രധീതിയിലം വാങ്ങുന്ന
തിനപ് അനുെതി നല്ി സർക്ാരുത്രവായിട്ടുണ്പ്.

സ്റാർട്ടപ്-അപ്പുകൾക്ായുള്ള എയപ്ഞ്ചൽ ഫണ്പ് ലഭ്ത 
ഉയർത്ന്നതിനായി, സൊനതകളില്ലാത് ഒരു 'ഫണ്പ് 
ഓഫപ് ഫണ്പ് ' സപ് കധീം നടപ്ിലാക്ി. ഇതുവഴി സർക്ാർ 
ഞ്തരഞ്ഞെടുത് നാലപ് എയപ്ഞ്ചൽ ഫണ്ടുകളിൽ 
നിന്നായി തകരളത്ിഞ്ല സ്റാർട്ടപ്-അപ്പുകൾക്പ് 1000 
തകാടിരൂപയുഞ്ട തകാർപ്സപ് ഫണ്പ് നിതക്പം ലഭ്ൊ
ക്ാനായിട്ടുണ്പ്. 

159 ഇൻൈയുഹബ്റുൈൾ, വിവിധ ഹൈാഹളജുൈളിഹല 
ഫാ്ാബുൈളുമായി ഹചർന്ക് ഹലാഹൈാത്ര ഡ്ി
കസനുൈൾ ഉണ്ാക്ന് ഒരു ഡ്ികസൻ സ്റ്റുഡ്ിഹയാ 
ആയി ഹൈാല്ലത് നിലവിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻ
സ്റ്റി്യൂട്ക് ഓഫക് ഡ്ികസനിഹന വളർത്ിഹയടുക്ം.

തകരളത്ിഞ്റെ സ്റാർട്ടപ്-അപപ് ഇതക്ാസിസ്റത്ിൽ രൂപ
കല്പനാത�ഷിെികവ വകവരിക്കുന്നതിനായി, 2018 ഡി
സംബറിൽ എറണാകളത് വച്പ് ഡിവസൻ തകാണ്ഫ
റൻസപ് നടത്ി. അതതത്ടർന്നപ് ഡിവസൻ 
ഉച്തകാടിയുഞ്ട ഭാഗൊയി, തലാകപ്ര�സ്തൊയ തകാപ്ൻ
തഹഗൻ ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് ഓഫപ് ഇറെറാക്ടധീവപ് ഡിവസനു
-ൊയി തചർന്നപ് അന്ാരാഷ്ട്ര�ില്പ�ാലയും നടത്കയു
ണ്ായി. ഡിവസൻ ഉച്തകാടിയിൽ തവൾഡപ് 
ഡിവസൻ ഓർഗവനതസഷൻ (WDO) സജധീവപകോളി
ത്ം വഹിച്ചു. തുടർന്നപ് WDO തകരളത്ിൽ ഡിവസൻ 
അഥവാ രൂപകൽപന അടിസ്ാനൊക്കുന്ന െികവിഞ്റെ 
തകന്ദം സ്ാപിക്കുന്നതിനു താതപ്പര്ം പ്രകടിപ്ിക്കു 
കയും WDOയുഞ്ട അംഗൊയ കമ്നി തകരള സ്റാർട്ടപ്-അപപ് 
െിഷനുൊയി അതിനുള്ള ധാരണാപത്രം ഒപ്ിടുകയും 
ഞ്ചയ്തു. കളെത�രിയിഞ്ല ഇറെതഗ്ര്ഡപ് സ്റാർട്ടപ്-അപപ്  
തകാംലൈകപ് സിലാണപ് ഈ െികവിഞ്റെ തകന്ദത്ിനു 
സ്ലം നധീക്ിവച്ിട്ടുള്ളതപ്. ഇതപ് ആതഗാളനിലവാരത്ില
ള്ള ഒരു ഡിവസൻ ഞ്സറെറായി വികസിപ്ിക്കുന്നതാണപ്.

160 ഉന്തനിലവാരമുള്ള വിദ്ാഭാസം ആണക് നൂതനാ
േയങ്ങളുഹെ ആധാരം. ഉന്തപഠനഗഹവഷണ
ഹൈന്ദ്രങ്ങഹളയും രൊഹയാഗിൈവിദ്ാഭ്ാസത്ിനു 
കൂടുതൽ ഊന്ൽ ഹൈാടുക്ന് ഹപാളിഹെൈക് നിക്
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ൈഹളയും എൻജിനീയറിങക് ഹൈാഹളജുൈഹളയും 
ഹസക്ടർ െബ്ബുൈളുമായി ഹനരിട്ടു ബന്ധിപ്പിക്ം.

ഞ്കാച്ിയിഞ്ല ഇറെതഗ്ര്ഡപ് സ്റാർട്ടപ്-അപപ്  തകാംലൈകപ് സിൽ 
ആധുനികസാതകേതികവിദ്കൾ അടിസ്ാനൊക്കുന്ന 
െികവിഞ്റെ തകന്ദങ്ങൾ (Centres of Excellence) സ്ാപി
ക്ാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. നൂതനസാതകേ 
തികവിദ്കളിൽ ഉന്നതനിലവാരത്ിലള്ള പ്രാതയാ
ഗിക വിദ്ാഭ്ാസം നല്ാനാകന്നവിധം എഞ്ചിനധീയറി
ങപ് തകാഞ്ളജുകതളയും തപാളിഞ്ടകപ് നിക്കുകതളയും ഈ 
തകന്ദങ്ങളൊയി കൂട്ടിയിണക്കും.

എല്ലാ എഞ്ചിനധീയറിങപ് തകാളജുകളിലം IEDCകൾ രൂപ
വതപ്ക്രിച്ചു പ്രവർത്നൊരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. െറ്റു തപ്രാഫ
ഷണൽ തകാളജുകളിതലക്കും ബിരുദാനന്രബിരുദ 
തകാഴപ് സുകളള്ള െഞ്്ല്ലാ തകാഞ്ളജുകളിതലക്കും ഇതു വ്ാ
പിപ്ിക്കുന്നതാണപ്. IEDCകൾ വിദ്ാർത്ഥി സ്റാർട്ടപ്- 
അപപ്കളിൽ രൂപഞ്പ്ടുന്ന നൂതനാ�യങ്ങളഞ്ട ടച്പ് തപാ
യിറൊയും ഞ്പാതുവായ സംവിധാനത്ിൽ നവധീനാ�യ 
ങ്ങളഞ്ട തപ്രാത്ാഹനത്ിനുൊയാണപ് പ്രവൃത്ിക്കുക.

161 ഹൈരളത്ിഹല ോസ്തസാഹകേതിൈ ഗഹവഷണവി
ൈസന സ്ാപനങ്ങളും സംസ്ാന ഐ.്ി 
മിഷനും ഹെൈക് ഹനാപാർക്മായി കൈഹൈാർത് 
രെവൃത്ിക്ന് ഒരു ഐസിെി ഇഹന്ാഹവഷൻ 
സംവിധാനത്ിനു രൂപം നല്ം. ഹൈരളത്ിഹല 
വിവിധ ഉതക്പാദനഹമഖലൈളിൽ ഐ.സി.്ി ഉൾ
ഹച്ചർക്ന്തക് ആയിരിക്ം ഈ ഇന്ഹവഷൻ കൂ
ട്ായ്മയുഹെ മുഖ്ലക്ഷ്ം.

ഗതവഷണസ്ാപനങ്ങതളയും �ാസ്ത-സാതകേതികവിദ്ാ 
സ്ാപനങ്ങതളയും തകരള സ്റാർട്ടപ്-അപപ് െിഷൻ, 
ഞ്ടകപ് തനാ പാർക്കുകൾ, െ്പ് ഐ.ടി പാർക്കുകൾ എന്നിവ
യുൊയി കൂട്ടിയിണക്കുകയും അതുവഴി ഗതവഷണതനട്ട
ങ്ങളിതലക്കു നധീങ്ങാവന്ന നൂതനാ�യങ്ങളഞ്ട പരിതപാ
ഷണം സാദ്്ൊക്കുകയും ഞ്ചയ്ാനാകന്ന ഓണ്വലൻ 
ഞ്ന്പ് വർക്ായ റിസർച്പ് ഇഞ്ന്നാതവഷൻ ഞ്ന്പ് വർക്പ് 
തകരള (RINK) വികസിപ്ിച്ചു കഴിഞെിട്ടുണ്പ്. ഇതപ് 
ഉതപ്ഘാടനത്ിനും വിന്സനത്ിനും തയ്ാറാണപ്. 

എഞ്ചിനധീയറിങപ് തകാളജുകൾ െഞ്്ാരു ഓണ്വലൻ 
ഞ്ന്പ് വർക്ായ സപ് കിൽ ഞ്ഡലിവറി ലൈാ്പ് തഫാം തകരള 
(SDPK) വഴിയായി പരസ്പരവം എല്ലാ ഐ.ടി പാർക്കുകള
ൊയും ബന്ിപ്ിക്ഞ്പ്ട്ടിട്ടുണ്പ്.

162 അടുത്തലമുറ വിജ്ഞാനാധിഷ്ിതവ്വസായ
ങ്ങൾ, ക്ലൗഡ്ക് ൈമ്പയൂട്ിങക്, ഇറെർഹന്ക് ഓഫക് 
തിങക് സക്, ബഹയാ ഇൻഹഫാമാ്ിൈക് സക്, ഹൈാഗ്ി്ീ
വക് ൈമ്പയൂട്ിംഗക് എന്ിവയിൽ ഊന്ിയുള്ള ഹെ
ൈക് ഹനാളജി െബ്ബുൈൾ സ്ാപിക്ം. അതതു 
ഹസക്ടർ െബ്ബുൈളിൽ ഉപഹയാഗിക്ന് ഉല്പന്ങ്ങ

ളുമായി ബന്ധഹപ്പട് ഇലഹ്രോണിൈക് ഉപൈരണങ്ങ
ളുഹെ ഉതക്പാദനം, അനുബന്ധഹചറുൈിെഹൈന്ദ്രങ്ങ
ളിൽ നെത്ം.

ഡിജി്ൽ ഫാബ്ിതക്ഷൻ, AR / VR-ഉം ഞ്ഗയിെിങ്ങും, 
ത്ാക്പ് ഞ്ചയിൻ, 5G കമ്മയൂണിതക്ഷൻ, കമ്യൂട്ടർ 
എയപ്ഡഡപ് ഞ്െഷധീനിങപ്, ഞ്െഡിക്ൽ AI തുടങ്ങിയ വിഷ
യങ്ങളിലള്ള െികവിഞ്റെ തകന്ദങ്ങൾ (Centres of 
Excellence) മുൻനിരസ്ാപനങ്ങളായ MIT, യൂണി്ി, 
ഇറെൽ, തതജസപ് ഞ്ന്പ് വർക്പ് സപ്, അൾട്ടയർ, യൂണിതവ
ഴപ് സി്ി ഓഫപ് ഇല്ലിതനായിസപ് എന്നിവയുൊയി തചർന്നപ് 
സ്ാപിക്കുന്നതിനു നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. അടുത് 
വർഷം, വവജ്ാനികസമ്ദപ് വ്വസ്യുഞ്ട ഭാവിവി
കസനതെഖലകളായ ഇലക്ടികപ് ഞ്ൊബിലി്ി, 
സപ് ഞ്പയപ് സപ് ആലൈിതക്ഷൻ എന്നധീ തെഖലകളിൽ െിക
വിഞ്റെ തകന്ദങ്ങൾ രൂപവതപ്ക്രിക്ാനുള്ള നടപടികളം 
സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. വവജ്ാനികഞ്വർട്ടിക്ലകഞ്ള 
നയിക്ാനാകന്ന തരൈാസപ് ഫങപ്ഷണൽ ടധീമുകൾ രൂപവ
തപ്ക്രിക്ാനും ധാരണയായിട്ടുണ്പ്. 

163 a. ഗുരുതരമായ മനുഷ്വിഭവദൗർലഭ്ം ഐെി 
ഹമഖല ഹനരിടുന്നുണ്ക്. ഇതു പരിെരിക്കാൻ എൻ
ജിനീയറിങക് ഹൈാഹളജുൈൾ, ഹപാളിഹെൈക് നിക്
ൈൾ, ഇതര സാഹകേതിൈസ്ാപനങ്ങൾ എന്ിവ 
ഹൈന്ദ്രമാക്കി പദ്തിൈൾ ആവിഷക് ൈരിക്ം. 
ഹസാഫക് ് ക് ഹവയർ എൻജിനീയറിങക്, ആർക്കിഹെ
ൈക്ചർ, ഹെസ്റ്റിംഗക്, ൈ്വാളി്ി എന്ിവയിൽ ൈഴിവ
ൈൾ വിൈസിപ്പിക്കാനുതകുന് സക് ൈിൽ അക്കാദമി
ൈൾ സ്ാപിക്ം.

തകരളത്ിഞ്ല 150 സ്ാപനങ്ങഞ്ള ഞ്ടലി പ്രസൻസപ് 
ക്ലാസപ് റൂെിലൂഞ്ട പരസ്പരം ബന്ിപ്ിച്പ് ഡിജി്ൽ വന
പുണ്വികസന ഉള്ളടക്ം എത്ിക്കുന്നതിലൂഞ്ട വി
ദ്ാർത്ഥികളഞ്ട ഞ്താഴിൽ ഉപതയാഗ്താ നിപുണത വർ
ദ്ിപ്ിക്ാൻ പര്ാപ്ൊയ സപ് കിൽ ഞ്ഡലിവറി 
ലൈാ്പ് തഫാം തകരള (SDPK) പ്രവർത്നക്െൊക്ിയിട്ടുണ്പ്. 
നിലവിൽ 25 ക്ലാസപ് റൂമുകളാണപ് ഈ ലൈാ്പ് തഫാെിലള്ള
തപ്. 2019 ജൂണ് ൊസതത്ാഞ്ട ഇതപ് ഏകതദ�ം 85 
ആയി ഉയരും.

b. ഐ.ഐ.ഐ.്ി.എം.ഹൈ.ഹയ ഉന്തഗഹവഷ
ണസ്ാപനമായി പരിവർത്ിപ്പിക്ം.

ICT അക്ാഡെിയുൊയി തചർന്നും K-DISCഞ്റെ സഹായ
തത്ാഞ്ടയും പുതുതലമുറ സാതകേതികവിദ്യായ 
ത്ാക്പ് ഞ്ചയിനിൽ 20,000 തപർക്കു പരി�ധീലനം 
നല്ാനുള്ള വളഞ്ര ആ�ാവഹൊയ പരിപാടി IIITMK 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. IIITMK ഞ്യ ഡിജി്ൽ സയൻസപ് വിഷ
യത്ിനപ് ഊന്നൽ ഞ്കാടുക്കുന്ന സർവ്കലാ�ാലയാക്ി 
ൊറ്റുന്നതിനുള്ള തധീരുൊനം ഗവർണർ 2018-ൽ നിയെസ
ഭഞ്യ അഭിസംതബാധന ഞ്ചയ്യുതമ്ാൾ പ്രഖ്ാപിച്ിട്ടുണ്പ്.
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164 ചിപ്പക് ഉൾഹപ്പഹെയുള്ള ഐ്ി ൊർഡ്ക് ഹവയർ നിർ
മ്ാണത്ിനു സംവിധാനങ്ങളുണ്ാക്കണം. അവി
ൈസിത ജില്ലൈളായ മലപ്പുറം, പാലക്കാെക്, ൈാ
സർഹഗാഡ്ക് തുെങ്ങിയ ഇെങ്ങൾ ഹൈന്ദ്രമാക്കി 
ഇതുഹചയ്ാനാകും. ഇന്്ഹയ ഇലഹ്രോണിൈക് സി
സ്റ്റംസക് & ഡ്ികസൻ മാനുഫാൈക്ചറിങക് വ്വസാ
യത്ിഹറെ ആഹഗാളെബ്ബാക്കി മാ്ാനുള്ള ശ്രമങ്ങ
ളുഹെ പശ്ാത്ലത്ിൽ ഇതിനു രെഹത്ൈ 
ഹൈന്ദ്രഫണ്ടുൈൾ ൈഹണ്ത്ാനാകും.

ഒറിജിനൽ ഡിവസൻ ൊനുഫാകപ്ചറിങപ് വിഭാഗത്ിൽ 
ഞ്പടുന്ന ലാപപ് തടാപ്പുകളം സർവ്റുകളം പ്രാതദ�ികൊയി 
ഉതപ്പാദിപ്ിക്ാനാകന്ന തകരളത്ിഞ്റെ സ്ന്ൊയ 
''തകാതക്ാണികപ് സപ് '' ഉതപ്പാദനസംവിധാനം സ്ാപി
ച്ചു പ്രവർത്നക്െൊക്ി. ഞ്കൽതട്ാണിഞ്റെ െണ്വിള
യിലള്ള പൂട്ടിതപ്ായ ഫാക്ടറി സ്ലവം സൗകര്ങ്ങളം 
പുനരുജ്ജധീവിപ്ിച്ചുഞ്കാണ്ാണപ് ഇതിനായി ഉപതയാഗ
ഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളതപ്. 

െലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കാലിക്ട്ടപ് സർവ്കലാ�ാലയുഞ്ട 
സ്ലത്പ് ഒരു ഫാബപ് ലാബപ് സ്ാപിക്ാനും പാലക്ാ
ടപ് സർക്ാർ തപാളിഞ്ടകപ് നികപ് തകാളജിൽ ഫാബപ് 
ലാബും ഇൻകതബഷൻ ഞ്സറെറും സ്ാപിക്ാനും നടപ
ടിയായിട്ടുണ്പ്. വയനാടു ജില്ലയിൽ അടുത്വർഷം സൊ
നൊയ പ്രവർത്നങ്ങൾ സ്ധീകരിക്കും.

165 സർക്കാർമുൻകൈയ്ിൽ ബി.ടു.ബി രംഗത്ക് 
ഇഹൈാഹമഴക് സക് സംരംഭങ്ങൾ തുെങ്ങിയ ഹചറുൈിെഉ
തക്പാദൈരുഹെ ചരക്ൈൾ കൂടുതൽ ചലനാത്മൈ
മാക്ം. അവർക് പുതിയ വിപണിൈൾ തുറന്നു
ഹൈാടുക്കണം. ഇതിനായി ബി.റ്റു.ബി. ഹമളൈഹള 
ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്ം.

ഞ്ചറുകിട ഉതപ്പാദകരുഞ്ട ചരക്കുകൾക്പ് വിപണിലഭ്ത 
വിപുലൊക്ാൻ സഹായകൊയ ഇ-ഞ്കാതെഴപ് സപ് 
ലൈാ്പ് തഫാമുകൾ സ്റാർട്ടപ്-അപ്പുകൾ വഴിയായി ലഭ്ൊക്ി
യിട്ടുണ്പ്. ബി-ടു-ബി തെഖലയിൽ പ്രവൃത്ിക്കുന്ന സർ
ക്ാർ ഏജൻസികൾക്പ് ഈ സ്റാർട്ടപ്-അപ്പുകളഞ്ട 
തസവനം ഉപതയാഗഞ്പ്ടുത്ാം. ഇതിനു പുറതെ വിവിധ 
സർക്ാർ ഏജൻസികൾക്പ് ഇത്രത്ിലള്ള ഐടി 
ആവ�്ങ്ങൾ മുതന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നതിനപ് 'ഡിൊൻഡപ് തഡ' 
എന്ന തവദിഞ്യാരുക്കുകയും സ്റാർട്ടപ്-അപ്പുകൾ വികസി
പ്ിച്ചു നല്കുന്ന ഐടി സതകേതങ്ങൾ നടപടിരൈെങ്ങളിഞ്ല 
നൂലാൊലകഞ്ളാഴിവാക്ി വാങ്ങാൻ സഹായകൊയ 
സർക്ാരുത്രവകൾ പുറഞ്പ്ടുവിക്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. 
കടുംബശ്രധീ അവരുഞ്ട ഉതപ്പന്നങ്ങളഞ്ട വിപണനത്ി
നപ് ഓണ്വലൻ ലൈാ്പ് തഫാം നടപ്ിലാക്ിക്ഴിഞ്ഞു. 

166 ഊർജ്സംരക്ഷണത്ിൽനിന്നുള്ള ലാഭം ഉപ
ഹയാഗിച്ചക് വരുമാനവം മൂലധനവം ൈഹണ്ത്ന് 

എനർജി സർവ്ീസക് ൈമ്പനിൈളുഹെ മാതൃൈയിൽ 
ൈാര്ക്ഷമതാവർദ്ിനവിൽനിന്നുള്ള മൂല്സൃഷ്ി 
ലക്ഷ്മിടുന് ബിസിനസക് ഹരൊസസക് മാഹനജക് ഹമ
റെക് ൈമ്പനിൈൾ രൂപവതക്ക്കരിക്ം. ഹൈ.എഫക്.
സി, ഹൈ.എസക്.ഐ.ഡ്ി.സി തുെങ്ങിയ സ്ാപന
ങ്ങൾ ഈ ൈമ്പനിൈൾക്കക് ധനസൊയം 
നിൽൈണം.

നടപടിയായിട്ടില്ല.

167 ഹന്ക് നയൂട്ാലി്ിക്ഹവണ്ി നിലപാഹെടുക്ം. 
കസബർ കക്രം തെയും. അക്ഷയഹൈന്ദ്രങ്ങൾ 
േക്ിഹപ്പടുത്ം. ഇറെർനാഷണൽ ഹസറെർ 
ഹഫാർ ഫ്ീ ആൻഡ്ക് ഓപ്പൺ ഹസാഴക് സക് ഹസാഫ്ക് 
ഹവയറി (ഐസിഹഫാസക്-ICFOSS)ഹന ഹപാതുൈ
മ്യൂണി്ി ഉെമസ്തയിൽ നിലനിറുത്ിഹക്കാണ്ക് 
രെവർത്നം വിപുലമാക്കാൻ ഹൈരളത്ിലുെനീ
ളം സ്റ്റുഡ്റെക് ചാപക്്റുൈൾക് രൂപം നല്ം. ഓപ്പൺ 
ഹസാഴക് സക് ആപ്ിഹക്കഷനുൈളുഹെ വിൈസനം, പരി
േീലനം എന്ിവയ്ക്കക് സംസ്ാനതലത്ിൽ 
ഹനതൃത്വം നല്ാൻ ഇറെർനാഷണൽ ഹസറെർ 
ഹഫാർ ഫ്ീ ആൻഡ്ക് ഓപ്പൺ ഹസാഴക് സക് ഹസാ
ഫ്ക് ഹവയറിനു ൈഴിയുന്വിധം സജ്മാക്ം.

ഞ്ന്പ് നയൂട്ാലി്ിഞ്യ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സെധീപനം സ്ധീകരി
ച്ിട്ടുണ്പ്. അക്യ തകന്ദങ്ങൾ പുനരുജ്ജധീവിപ്ിച്ചു. 
വിവിധ സർക്ാർതസവനങ്ങൾക്കുള്ള നിരക്കുകൾ നി
ശ്യിച്ചു പ്രസിദ്ഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. അക്യ നടത്ിപ്പു
കാർക്ായി കസ്റെർ ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് പരി�ധീലനവം ഗുഡപ് 
വിൽ കാഞ്മ്യിനും ഉടഞ്ന ആരംഭിക്കുന്നതാണപ്. 

ഇറെർനാഷണൽ ഞ്സറെർ തഫാർ ഫ്ധീ ആൻഡപ് ഓപ്ണ് 
തസാഴപ് സപ് തസാഫ്റപ് ഞ്വയറി (ICFOSS) ഞ്റെ 
പ്രവർത്നത്ിൽ ഞ്പാതുപകോളിത്ം ഉറപ്ാക്ി. 
ഓപ്ണ് തസാഫ്റപ് ഞ്വയറിലം ഹാർഡപ് ഞ്വയറിലം FOSS 
ഇൻകതബഷനിലം പരി�ധീലനത്ിലം പ്രാതയാഗികപ്ര 
വർത്നവം ഗതവഷണവികസനവം നടത്ാനാകന്ന 
ഗതവഷണതകന്ദൊയി ICFOSSഞ്ന വികസിപ്ിക്ാനായി
ട്ടുണ്പ്. 

FOSS സമൂഹത്ിൽ ലിംഗസെത്ം ഉറപ്ാക്കുന്നതിനാ
യി വിെൻ ഹാക്തത്ാണ് സംരംഭം ICFOSS നടപ്ാക്ി
യിട്ടുണ്പ്. 2018-19 വർഷത്ിൽ തകരളത്ിഞ്ല 17 തകാഞ്ള
ജുകളിൽനിന്നായി 504 വിദ്ാർത്ഥിനികളാണപ് ഇതിൽ 
പകോളികളായതപ്. അതിഞ്റെ തുടർപ്രവർത്നൊയി 
ICFOSS തകന്ദൊയി സഹവാസക്ാമ്പു നടത്ാനുൊയി. 

168 ഹെൈക് ഹനാഹലാഡ്ക്ജിഹറെ രെവർത്നം ഉഹദേേിച്ചരീ
തിയിൽ ഒരിെത്ം എത്ിയിട്ില്ല. എന്ാൽ ഇതക് 
ഈ ആേയത്ിഹറെ രെശ്നമല്ല. അവ നെപ്പിലാക്കി
യതിൽ വന് പാളിച്ചയാണക്. ഇതു തിരുത്ാൻ 
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നെപെി ഹവണം. ഹെൈക് ഹനാഹലാഡ്ക്ജിൽ മുതൽ മുെ
ക്കാൻ വിഹദേമലയാളിൈഹള ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം. 

സ്റാർട്ടപ്-അപപ് സംരംഭങ്ങളഞ്ട തപ്രാത്ാഹനത്ിനായി 
ഞ്ടകപ് തനാ തലാഡപ്ജുകൾ തകരള സ്റാർട്ടപ്-അപപ് െിഷനു 
കധീഴിലാക്ി.

169 ഹമാകബൽ സ്ാർട്ക് ഹഫാൺ അധിഷ്ിതമായ ഹസ
വനങ്ങൾ സാധാരണജനങ്ങഹള ലക്ഷ്മിട്ടു വിൈ
സിപ്പിക്ം. ഇതിനു സൊയൈരമായ രീതിയിൽ 
ഒരു വീട്ിൽ ഒരു സ്തീക്കക് സ്ാർട്ക് ഹഫാൺ സൗജന്
നിരക്കിൽ നല്ം.

ആരംഭിച്ിട്ടില്ല.

170 സമൂെത്ിൽ സാർവ്ത്രിൈമായ ഐെി സാക്ഷ
രത വിൈസിപ്പിക്കാൻ സരെധാന പങ്വെിച്ച 
അക്ഷയഹൈന്ദ്രങ്ങൾക് സർക്കാരിഹറെ ഇ-ഗഹവ
ണൻസക് സംവിധാനത്ിൽ പുതിയ ഉത്രവാദി
ത്ങ്ങൾ നല്ം.

അക്യ തകന്ദങ്ങളഞ്ട പകോളിത്തത്ാഞ്ട ഡിജി്ൽ 
എംപവർഞ്െറെപ് കാഞ്മ്യപ്ൻ എന്ന വിപുലൊയ ഡിജി
്ൽ സാക്രതാപരിപാടി ആസൂത്രണ ഘട്ടത്ിലാണപ്. 
അക്യ സംരംഭകർക്ായി 2650 ടാബപ് ഞ്ലകൾ വിതര
ണത്ിനു തയ്ാറായിട്ടുണ്പ്. ഇവ ആധാർ എൻതറാൾഞ്െ
റെിനും ഡിജി്ൽ സാക്രതാ കാഞ്മ്യിനിനും ഉപതയാ
ഗിക്ഞ്പ്ടും. സ്കൂൾവിദ്ാർത്ഥികളഞ്ട എൻതറാൾഞ്െറെപ് 
കാഞ്മ്യിൻ ഏതകാപനവം അക്യ തകന്ദങ്ങൾ വഴി
യായിരിക്കും നിർവ്ഹിക്ഞ്പ്ടുക.

171 ഹപാതുഭരണത്ിൽ സ്വതന്ത്രഹസാഫക് ഹവയർ ഉപ
ഹയാഗിക്കണഹമന്ക് 2007ഹല ഐെി നയം നിർഹദേ
േിച്ചിരുഹന്കേിലും അതു പൂർണ്മായും നെപ്പിൽ 
വന്ിട്ില്ല. ഇതു പരിെരിക്കാൻ ഭരണ, ഉഹദ്ാഗ
സ് സംവിധാനങ്ങളിൽ ഹബാധവതക്ക്കരണം 
ഹവണം. ഉഹദ്ാഗസ്ർക്കക് മാറിമാറിവരുന് സാ
ഹകേതിൈവിദ്ൈഹളക്റിച്ചു ൈാലിൈമായ അറിവം 
പരിേീലനവം നല്ാൻ പരിപാെിയുണ്ാൈണം. 
ഹചറുൈിെ, ഇെത്രം വ്വസായഹമഖലയിൽ 
ഐെി ഉപഹയാഗം വ്ാപിപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺ 
ഹസാഴക് സക് അധിഷ്ിതമായ ആപ്ിഹക്കഷനുൈൾ 
ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം.

ഫ്ധീ തസാഫ്റപ് ഞ്വയർ ഉപതയാഗം തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്ന 
തിനായി സർക്ാർ ജധീവനക്ാർക്പ് വിപുലൊയ പരി�ധീ
ലന പരിപാടികൾ നടത്ി. SMEകൾക്ായി ഓപ്ണ് 
തസാഴപ് സപ് തസാഫ്റപ് ഞ്വയറിലള്ള ആലൈിതക്ഷനുകൾ വി
കസിപ്ിക്കുകയും (ഉദാ: GNU Khata, OODO - ICFOSS 
തയ്ാറാക്ിയ GST തൊഡയൂൾ) അതവർക്കു പരിചയഞ്പ്
ടുത്ിഞ്ക്ാടുക്കുകയും ഞ്ചയ്യുന്നു.

ഞ്സരൈതട്ടറിയ്ിഞ്ല എല്ലാ വകപ്പുകളിലം, എല്ലാ കളക്ട
തററ്റുകളിലം 15 സബപ് കളക്ടതററ്റുകളിലം രണ്ടു താലൂക്കുക
ളിലം െ്പ് 52 സ്ാപനങ്ങളിലം ഇ-ഓഫധീസപ് ഫയൽ 
സംവിധാനം നടപ്ാക്ിക്ഴിഞ്ഞു.

വിവിധ സർക്ാർതസവനങ്ങഞ്ള സെന്യിപ്ിക്കുന്ന 
എം-തകരളം ഞ്ൊവബൽ ഗതവണൻസപ് ആപ്ിൽ 
നിലവിൽ 42000 രജിതസ്റർഡപ് ഉപതയാക്താക്ളം 76 
ഓണ് വലൻ ട്ാൻസാകപ് ഷണൽ തസവനങ്ങളമുണ്പ്. 
തസ്റ്പ് തപാർട്ടലിൽ നിലവിൽ 60,000 രജിതസ്റർഡപ് ഉപ
തയാക്താക്ളം 60 ഓണ് വലൻ ട്ാൻസാകപ് ഷണൽ 
തസവനങ്ങളമുണ്പ്.

172 ൈണക്ടിവി്ിഹച്ചലവക് ഇന്നു ഹചറുൈിെസ്ാപനങ്ങൾ
ക് താങ്ങാനാവാത്താണക്. ചുരുങ്ങിയ ഹചലവിൽ 
ഹന്ക്ൈണക്ടിവി്ി ലഭ്മാക്കാൻ പരിപാെി തയ്ാറാ
ക്ം. തെസ്മില്ലാത് കവദയുതിക്കക് സൗഹരാർജ്
സാദ്്തൈൾ ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്ാം. അതിനുള്ള 
വായ്ഹയാ സർക്കാർ സൊയഹമാ ലഭ്മാക്ം.

BEL, ഞ്റയിൽഞ്ടൽ എന്നിവരുഞ്ട തനതൃത്ത്ിലള്ള 
കണ്തസാർഷ്ത്ിലൂഞ്ട KFON തപ്രാജക്ടപ് പ്രവർത്നം 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

173 മാനുഷിൈവിഭവഹേഷിയുഹെ വിൈസനം സ്വതന്ത്ര
വിജ്ഞാനാധിഷ്ിതമാൈണം. പാഠ്ക്രമങ്ങൾ 
അതിനനുസൃതമായിരിക്കണം. ഐെി@സ്കൂൾ പദ്
തിക് സമാനമായി സാഹകേതിൈ, ഹമഡ്ിക്കൽ വി
ദ്ാഭ്ാസം ഉൾഹപ്പഹെയുള്ള ഉന്തവിദ്ാഭ്ാസരം
ഗത്ം അക്കാദമിൈതലത്ിലും ഭരണതലത്ിലും 
ഐസിെി ഉപഹയാഗം വ്ാപിപ്പിക്കാൻ പദ്തി 
ആവിഷക് ൈരിക്ം.

പദ്തി ആവിഷപ് ക്രിച്ചുവരുന്നു.

174 ഹസ്റ്റ്ക് ഡ്ാ്ാ ഹസറെറിഹന കൂടുതൽ സരക്ഷിതത്വ
വം ഹേഷിയുള്ളതുമാക്കി മാറ്റും. എല്ലാ സർക്കാർ 
സ്ാപനങ്ങളുഹെയും വിവരഹേഖരം ഡ്ാ്ാ ഹസ
റെറുമായി ബന്ധിപ്പിക്ം.

തസ്റ്പ് തഡ്ാ ഞ്സറെറിഞ്ന ആതഗാളനിലവാരത്ിലള്ള 
തസവനം തടസ്ം കൂടാഞ്ത ലഭ്ൊക്ാൻ കഴിയുന്ന 
രധീതിയിൽ �ക്തിഞ്പ്ടുത്കയും സുരക്ാസംവിധാന 
ങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. നിലവിൽ തഡ്ാ ഞ്സറെ
റിഞ്റെ SAN തസ്റാതറജപ് ത�ഷി 228TB ആയും കമ്യൂട്ടപ് 
കപ്ാസി്ി 24 TB ഞ്െമ്മറിതയാഞ്ട 2560 തകാർ ആയും 
ഉയർത്ാനായിട്ടുണ്പ്. റിഡൻഡറെപ് ഞ്വബപ് ആലൈിതക്
ഷൻ ഫയർതവാൾ, ആതഗാള തനതൃന്നിരയിലള്ള എറെർ
വപ്രസപ് ഞ്സകയൂരി്ി ഞ്സാലയൂഷൻ തുടങ്ങിയ സുരക്ാ 
സംവിധാനങ്ങളം നടപ്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്. വിവരത�ഖരണ- 
വിവരപരിപാലനദൗത്ങ്ങളള്ള എല്ലാ പ്രധാന വകപ്പുക
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ളം നിലവിൽ വിവരസൂക്ിപ്ിനും ഞ്വബപ്വസറ്റുകൾ 
തഹാസ്റ്റു ഞ്ചയ്യുന്നതിനും തസ്റ്പ് തഡ്ാ ഞ്സറെറിഞ്റെ സൗ
കര്ങ്ങളാണപ് ഉപതയാഗിക്കുന്നതപ്. 

വരുന്ന രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തചർത്ല ഇൻതഫാ 
പാർക്പ് ഒരു തഡ്ാ ഞ്സറെർ ഹബ്ബായി വികസിപ്ിക്
ഞ്പ്ടും. ക്ലൗഡപ്, കണ്റെപ്, വൻകിടസംരംഭകർ എന്നിവ

യിൽ തഡ്ാ ഞ്സറെർ ലൈാ്പ് തഫാം നടത്ന്ന റാകപ്ബാകേപ് 
എന്ന മുൻനിരസ്ാപനം തകരളത്ിൽ എറെർവപ്രസപ് 
ഇൻഫ്ാസ്ടകപ്ചർ തഹാസ്റപ് ഞ്ചയ്യുന്ന തഡ്ാ ഞ്സറെറുകൾ 
സ്ാപിക്കുന്നതിനു മുതന്നാട്ടു വന്നിട്ടുണ്പ്. അടുത് എട്ടു 
വർഷം ഞ്കാണ്പ് 1000 തകാടി രൂപയുഞ്ട നിതക്പൊണപ് 
ഇതുവഴി തകരളത്ിഞ്ലത്ക.

ജജവസാരകേതികവിദസ്യാവസ്യവസായകം

175 ഹൈരളാ ബഹയാഹെൈക് ഹനാളജി ൈമ്ിഷൻ പുറത്ി
റക്കിയ സംസ്ാന ബഹയാഹെൈക് ഹനാളജി നയം 
ലക്ഷ്മിടുന്തക് സംസ്ാനത് ലഭ്മായ കജവ
വിഭവങ്ങളും ഉയർന് മാനവഹേഷിയും ഉപഹയാഗ
ഹപ്പടുത്ി ആഹഗാളതലത്ിലുള്ള ബഹയാഹെ
ൈക് ഹനാളജി ഉൽപ്പന്ങ്ങളുഹെ ആവേ്ം 
നിറഹവറ്റുന്ഹതാഹൊപ്പം ഹൈരളഹത് വിൈസന
ത്ിഹറെ പാതയിഹലത്ിക്കാൻ ബഹയാഹെഹ്ാള
ജി ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്ൈ എന്നുള്ളതാണക്. ഇതി
ഹറെഹയാപ്പംതഹന് സംസ്ാനത്ിഹറെ 
ബഹയാഹെൈക് നയം ഹലാഹൈാത്ര ബഹയാഹെ
ൈക് നാളജി ഗഹവഷണവിൈസനസ്ാപനങ്ങൾ തു
െങ്ങുന്തിനും നിലവിലുള്ളവ നവീൈരിക്കാനും സ്വ
ൈാര്പകോളിത്ഹത്ാഹെയുള്ള അെിസ്ാന 
സൗൈര് വിൈസനത്ിനുഹമാഹക്ക ലക്ഷ്മിടുന്നു
ണ്ക്. ബഹയാഹെൈക് നാളജി പാർക്ൈൾ രൂപവ
തക്ക്കരിക്ം.

സംസ്ാന വജവസാതകേതികവിദ്ാതബാർഡിഞ്റെയും 
കമ്മിഷഞ്റെയും തനതൃത്ത്ിൽ സംസ്ാനത്പ് ലഭ്
ൊയ വജവവിഭവങ്ങഞ്ള ഉപതയാഗഞ്പ്ടുത്ി വജവസാ
തകേതികവിദ്ാവികാസത്ിനായി നടപ്ിലാക്ിവരുന്ന 
പദ്തികളഞ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ തുടർന്നുവരുന്നു. ഗതവ
ഷണവികസനത്ിനായി യുവാക്ളായ ഗതവഷകർക്പ് 
Young Investigators Programmme in Biotechnology 
(YIPB) പദ്തിയും തപാസ്റപ് തഡാക്ടറൽ ഞ്ഫതല്ലാഷിപ്പും 
ഗ്രാെധീണവിഭവവികസനത്ിനായി Biotechnology 
Innovations for Rural Development (BIRD) പദ്തിയും 
ഈ വർഷവം നടപ്ിലാക്ി. യുവജനങ്ങഞ്ള വജവസാ
തകേതികവിദ്യിലധിഷ്ിതൊയ വാണിജ്സംരംഭങ്ങ
ളിൽ ആകൃഷ്രാക്ാൻ സതമ്മളനങ്ങൾ സംഘടിപ്ിച്ചു. 

വിദ്ാർത്ഥികളിലം യുവജനങ്ങളിലം വജവസാതകേതി
കവിദ്കളഞ്ട വ്ാപനത്ിനായി ബതയാഞ്ടകപ് തനാളജി 
ഞ്ലകപ്ചർ സധീരധീസപ് സംഘടിപ്ിച്ചു. പ്രസ്തുത വിഷയത്ിൽ 
സിംഗപ്പുരിഞ്ല ഡയൂകപ് ഞ്െഡിക്ൽ സ്കൂളിഞ്ല തഡാ. തസാെൻ 
എബ്ഹാമും, നാഷ്ണൽ യൂണിതവഴപ് സി്ി ഓഫപ് സിംഗപ്പൂരി
ഞ്ല തഡാ. ആഷപ് ലിയും െധീറ്പ് യൂണിതവഴപ് സി്ിയിഞ്ല 
തഡാ. ഡി.ഞ്ക. ഗുപ്യും വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്ിച്ചു. 

സംരഭകർക്ായി നടത്ിയ സതമ്മളനത്ിൽ 61 
ബതയാഞ്ടകപ് ഇൻഡസ്ടികൾ പഞ്കേടുത്. പ്രസ്തുത സതമ്മ
ളനത്ിലൂഞ്ട തഡാ. ജഗ്ഗു ജയിംസിഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ 
വഹദരാബാദിലളള സാെിയൻ ബതയാസയൻസസും 
സിംഗപ്പൂരിലളള എടി്പ്എക്സപ്സും സംസ്ാനത്പ് സംരഭ
ങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള സന്നദ്ത അറിയിച്ചു. സം
രഭകർക്ായുളള സതമ്മളന തഡാ. എം.ഡി. നായറും, 
തഡാ. സി.എൻ. രാംചന്ദും തനതൃത്ം നല്ി. 

വവറസപ് മൂലമുണ്ാകന്ന തരാഗങ്ങളഞ്ട ആധിക്വം 
കഴിഞെ, കതറ നാളകളായി സംസ്ാനത്പ് പടർന്നുപി
ടിച്ിരുന്ന H1N1, ഞ്ഡങപ്ഗു, ചിക്ൻ ഗുനിയ തുടങ്ങിയ 
സാംരൈെിക തരാഗങ്ങളം, നിപ് തപാലളള ൊരകത�ഷി
യുളള വവറസപ് തരാഗവം ഇനി ഒരു പതക് ൊറിെറിയു
ന്ന കാലാവസ്ാവ്തിയാനവൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ടപ് ഉണ്ാ
കാനിടയുഞ്ണ്ന്നപ് �ാസ്തജ്ർ പ്രവചിച്ിരിക്കുന്ന െറ്റു 
വവറസപ് തരാഗതഹതുക്തളയും തടയുന്നതിനും, നിർമ്മാ
ജ്ജനം ഞ്ചയ്യുന്നതിനും നിയന്തണവിതധയൊക്കുന്നതി
നും തവണ്ി ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് ഓഫപ് അഡ്ാൻസപ് വവതറാളജി 
തിരുവനന്പുരത്പ് തതാന്നക്ൽ വലഫപ് സയൻസസപ് 
പാർക്ിൽ ഉദപ്ഘാടനം ഞ്ചയ്തു. പ്രവർത്നസജ്ജൊക്കുന്ന 
തിനുളള പ്രവർത്നങ്ങൾ സംസ്ാന�ാസ്തസാതകേതിക 
പരിസ്ിതി കൗണ്സിലിഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ നടന്നു 
വരുന്നു.

176 പതി്ാണ്ടുൈളായി ഹൈരളത്ിൽനിന്നു ൈയറും 
ൈശുവണ്ിയും സഗന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങളും മഹത്ാ
തക്പന്ങ്ങളും പഴം, പച്ചക്കറി ഉതക്ന്ങ്ങളും ൈയ്ി
യയ്ക്കുന്നുണ്ക്. എന്ാൽ ഈ രംഗത്ക് ആഹഗാളത
ലത്ിലുള്ള മത്രം ഹനരിൊൻ നമ്മുഹെ 
ഉതക്പന്ങ്ങളുഹെ ഗുണഹമമേ ബഹയാഹെൈക് നാളജി 
ഉൾഹപ്പഹെയുള്ള നൂതനസാഹകേതിൈവിദ്ൈൾ ഉപ
ഹയാഗിച്ചക് വർദ്ിപ്പിക്ം.

പുതിയ സാതകേതികവിദ്കഞ്ളക്കൂടി ഉപതയാഗഞ്പ്ടുത്ി
ഞ്ക്ാണ്പ് പരമ്രാഗതതെഖലകഞ്ള മുതന്നാട്ടുഞ്കാണ്ടു 
തപാകന്നതിനുള്ള ഇടഞ്പടലകൾ സർക്ാർ നടത്ിയിട്ടു
ണ്പ്. സെഗ്രസാതകേതികവിജ്ാനം വ്വസായികൾക്ി
ടയിൽ സൃഷ്ിക്കുക എന്ന ലക്്തത്ാഞ്ട ഉണ്ാക്ിയിട്ടു
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ള്ളതാണപ് കയർതെള. െത്്തെഖലയിൽ ഫിഷിംഗപ് 
തപ്രാസസിംഗിനുള്ള ഇടഞ്പടലം ഇത്രത്ിൽ നടത്ി
യിട്ടുണ്പ്. പഴം, പച്ക്റി ഉതപ്പന്നങ്ങളഞ്ട ഗുണതെമേ വർ
ദ്ിപ്ിക്ാ പദ്തികൾ തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ടിഷയൂ കൾ
ച്റിഞ്റെ സാധ്തകൾ ഉപതയാഗഞ്പ്ടുത്ി ഞ്തങ്ങിൻ 
വതകളൾഞ്പ്ഞ്ട നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്തികളം മു
തന്നാട്ടുവച്ിട്ടുണ്പ്. തൃശ്ശൂരിൽ ആദ് അതഗ്രാപാർക്കു നിർ
മ്മിച്ചു.

177 ഹൈരളത്ിൽനിന്ക് ഇറങ്ങുന് ആയുർഹവ്ദൗഷധ
ങ്ങൾക്കക് അന്ർഹദേേീയ ൈഹമ്പാളത്ിഹലക് ൈെ
ക്കാൻ ൈഴിയുന്ില്ല. ഇതിനു രെധാനൈാരണം 
ആയുർഹവ്ദൗഷധക്കൂട്ടുൈളുഹെ ഗുണനിലവാര 
ഹത്യും ഉള്ളെക്കഹത്യും സംബന്ധിച്ചക് വിഹദേ
രാജ്ങ്ങൾക്ള്ള സംേയങ്ങളാണക്. നിയന്ത്രിത 
ഹഫർമഹറെഷനും മ്ക് സഹകേതങ്ങളും ഉപഹയാഗ
ഹപ്പടുത്ി ഈ രംഗത്ക് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരു
ത്ാൻ ൈഴിയും. ഉതക്പന്ങ്ങഹള ോസ്തീയമായി 
അപഗ്രഥിച്ചക് സജീവമൂലൈങ്ങഹള തിരിച്ചറിഞ്ഞക് 
ഉള്ളെക്കം നിർവ്ചിക്ന്ഹതാഹെ ആയുർഹവ്ദൗഷ
ധങ്ങൾക്കക് അന്ർഹദേേീയവിപണി ഹനൊനാകും.

ആയുർതവ്ദൗഷധക്കൂട്ടുകളഞ്ട ഗുണനിലവാരം �ാസ്തധീയ
ൊയി ഉറപ്പുവരുത്ാനുള്ള നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരികയാ
ണപ്. ഇക്ാര്ത്ിൽ സഹായകൊവന്ന വിധത്ിലള്ള 
ഇറെർനാഷണൽ റിസർച്പ് ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് ഓഫപ് ആയുർ
തവ്ദ സ്ാപിക്ാനുള്ള നടപടി നടക്കുന്നു. വിവിധ 
ആയുഷപ് വിഭാഗങ്ങഞ്ള ഏതകാപിപ്ിച്പ് അന്ർതദ�ധീയ 
ആയുഷപ് തകാണ്തക്ലവപ് തിരുവനന്പുരത്പ് സംഘടിപ്ി
ച്ചു. ആയുർതവ്ദം ഇറെർനാഷണൽ ആയുഷപ് തകാണ്തക്ല
വിഞ്റെ ആദ്പതിപ്പ് 2018 ഞ്സപ്ംബറിൽ ഞ്കാച്ിയിലം 
സംഘടിപ്ിച്ിരുന്നു.

178 െിഷയൂൈൾച്ചർ സാഹകേതിൈവിദ് ഉപഹയാഗഹപ്പടു
ത്ി ഗുണഹമമേയുള്ള ഔഷധസസ്ങ്ങളുഹെ കൃത്രി

മരെജനനം സാദ്്മാക്കിഹക്കാണ്ക് ഈ രംഗത്ക് 
വ്വസായവിൈസനത്ിനും ഒപ്പംതഹന് കജവ
കവവിദ്്സംരക്ഷണത്ിനുമുള്ള സാദ്്ത ഹത
ളിയിക്കാനാകും. അലകോരസസ്ങ്ങളും നാണ്വി
ളൈളുഹമാഹക്കത്ഹന് ഇത്രത്ിൽ രെജനനം 
നെത്ാഹമന്നുള്ളതക് ഹൈരളത്ിഹല ൈർഷൈർക്കക് 
കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഗുണഹമമേയുള്ള കതൈൾ 
ലഭ്മാക്കാൻസൊയിക്ം.

ടിഷയുകൾച്ർ സാതകേതികവിദ് ഉപതയാഗഞ്പ്ടുത്ി വി
കസിപ്ിഞ്ച്ടുക്കുന്ന വാഴ, അലകോരസസ്ങ്ങളായ ഓർ
ക്ിഡകൾ, ഔഷധസസ്ങ്ങൾ മുതലായവയുഞ്ട 15 
ലക്ം വതകൾ ഉതപ്പാദിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇവയുഞ്ട ലാബുക
ളഞ്ട നവധീകരണത്ിനും പ്രതത്കശ്രദ് നല്ിയിട്ടുണ്പ്. 
ഇതിലൂഞ്ട ഉതപ്പാദനം 50 ലക്ൊക്ി വർദ്ിപ്ിക്ാനാ
ണപ് ശ്രെിക്കുന്നതപ്.

179 ജീഹനാമിൈക് സക്/ഹരൊട്ിഹയാമിൈക് സക് സാഹകേതിൈവി
ദ്ൈളിലൂഹെ ഹരാഗങ്ങൾ തെയാഹനാ മുൻകൂട്ി 
ൈഹണ്ത്ാഹനാ ഉള്ള ഉതക്പന്ങ്ങൾ വിൈസിപ്പി
ക്കാൻ ൈഴിയും. ഹൈരളത്ിഹല ബഹയാഹെൈക് ഹനാ
ളജിയധിഷ്ിത ഔഷധനിർമ്ാണരംഗത്ക് ഇത് 
രം സംരംഭങ്ങൾക്ള്ള ഉയർന് സാദ്്തൈൾ 
രെഹയാജനഹപ്പടുത്ം.

നടപടി വകഞ്ക്ാണ്ിട്ടില്ല.

180 ഐ.െിയും ബഹയാഹെൈക് ഹനാളജിയും കൈഹൈാർ
ത് മുഹന്റുന് പുത്ൻ സാഹകേതിൈവിദ്യാണക് 
ബഹയാഇൻഹഫാമാ്ിൈക് സക്. ഈ രംഗത് ഗഹവഷ
ണസ്ാപനങ്ങളും മറ്റും ആരംഭിച്ചക് പുറംഹജാലി 
ക്കരാർ ഉൾഹപ്പഹെ ഹൈരളത്ിനു ലഭിക്കാവന് 
അവസരങ്ങൾ അനവധിയാണക്. അവ ഉപഹയാഗ
ഹപ്പടുത്ാനുള്ള നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

നടപടി എടുത്ിട്ടില്ല.

181 സർവ്ൈലാോലൈളിൽ നാഹനാ സാഹകേതിൈവി
ദ്യ്ക്കക് രെഹത്ൈവകുപ്പുൈളും ഇറെർ യൂണിഹവഴക് സി്ി 
ഹസറെറുൈളും സ്ാപിക്ൈയും നിലവിലുള്ളവയു
ഹെ രെവർത്നം വിപുലീൈരിക്ൈയും ഹചയ്ം. 
വ്വസായം ഉൾഹപ്പഹെ വിവിധ ഹമഖലൈളിൽ 
നാഹനാ സാഹകേതിൈവിദ് ഉപഹയാഗിച്ചക് നവീൈര
ണത്ിനും വിപുലനത്ിനുമുള്ള സാദ്്തൈൾ 
ഒഹട്ഹറയുണ്ക്. അവ രെഹയാജനഹപ്പടുത്ന് 

നാരനാ സാരകേതികവിദസ്യ
താണക്. അതിനായി ഹതാഴിലധിഷ്ിത നാഹനാസാ
ഹകേതിൈവിദ്ാ ഹൈാഴക് സൈൾ ആവേ്ാനുസരണം 
വർദ്ിപ്പിക്ൈയും ഹചയ്ം.

നാതനാ സാതകേതികവിദ്യുഞ്ട സാദ്്തകൾ വിലയിരു
ത്ി തകാഴപ് സുകളഞ്ട വിപുലനം ലക്്െിട്ടുള്ള പ്രവർത്
നം തകരള, െഹാത്ാഗാന്ി, കണ്ണൂർ, കാലിക്്പ് യൂണി
തവഴപ് സി്ികളിൽ നടന്നുവരുന്നുണ്പ്. 
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182 ഹൈരളത്ിഹലക്ള്ള ടൂറിസ്റ്റുൈളുഹെ വരവക് 2014-16 
ൈാലത്ക് ഗണ്മായി മന്ീഭവിച്ചിട്ടുണ്ക്. ഇതിനുള്ള 
ൈാരണങ്ങൾ ൈഹണ്ത്ി പരിെരിച്ചക് അഞ്ചുവർ
ഷത്ിനുള്ളിൽ ഹൈരളത്ിഹലക്ള്ള വിഹദേടൂറി
സ്റ്റുൈളുഹെ എണ്ം ഇരട്ിയാക്ം. വിഹദേടൂറിസ്റ്റുൈളു
ഹെ എണ്ം 12 ലക്ഷത്ിൽനിന്ക് (2016) 24 
ലക്ഷമായി അഞ്ചുവർഷംഹൈാണ്ക് (2021) ഉയർ
ത്ം. ആഭ്ന്ര ടൂറിസ്റ്റുൈളുഹെ എണ്ം 1.3 ഹൈാെി
യിൽനിന്ക് രണ്ടുഹൈാെിയായി ഉയർത്ം.

പ്രളയം, നിപ തപാലള്ള നിരവധി പ്രതികൂലസാഹചര് 
ങ്ങൾക്ിടയിലം സംസ്ാനതത്ക്കുള്ള വിതനാദസഞ്ചാ
രികളഞ്ട എണ്ത്ിൽ വർദ്ന ഉണ്ാക്ാൻ കഴിഞെിട്ടു
ണ്പ്. 2018-ൽ 10,96,407 വിതദ� ടൂറിസ്റ്റുകളം 1,56,04,661 
ആഭ്ന്ര ടൂറിസ്റ്റുകളം തകരളം സന്ർ�ിച്ചു. മുൻവർഷ
ഞ്ത് അതപക്ിച്പ് വിതദ� വിതനാദസഞ്ചാരികളഞ്ട 
എണ്ത്ിൽ 0.42 % ഉം ആഭ്ന്ര സഞ്ചാരികളഞ്ട എണ്
ത്ിൽ 6.34 % ഉം വർദ്ന ഉണ്ാക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. 

183 ആഹഗാള വാർഷിൈ ലി്ററി ഹഫസ്റ്റിഹവൽ, സംഗീ
ഹതാത്വം, തിഹയ്ർ ഹഫസ്റ്റിവൽ, നാെഹൈാത്
വം എന്ിവ ഹൈരളത്ിൽ സംഘെിപ്പിക്ം.

ആതഗാള വാർഷിക ലി്ററി ഞ്ഫസ്റിവൽ, തിതയ്ർ 
ഞ്ഫസ്റിവൽ, നാടതകാൽസവം എന്നിവ ടൂറിസം വകപ്പ് 
തനരിട്ടപ് സംഘടിപ്ിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത്രം ഞ്ഫസ്റി
വൽ സംഘടിപ്ിക്കുന്ന വിവിധ സംഘടനകൾക്കും 
സ്ാപനങ്ങൾക്കും സർക്ാർ ധനസഹായം നല്ിയാണപ് 
ഇത്രം തെളകൾ സംഘടിപ്ിക്കുന്നതപ്. എന്നാൽ നി�ാ
ഗന്ി നൃതത്ാൽസവത്ിഞ്റെ ൊതൃകയിൽ 2017 മുതൽ 
അന്ാരാഷ്ട്രസംഗധീതതാൽസവം സംഘടിപ്ിച്ചു വരുന്നു. 

184 a. ഹൈരളത്ിഹല രെധാനഹപ്പട് പൂരങ്ങളുഹെയും 
ഉത്വങ്ങളുഹെയും വാർഷിൈൈലണ്ർ തയ്ാറാ
ക്ം. ഈ ൈലണ്റിൽ സ്ാനം പിെിക്കണഹമകേിൽ 
പാലിഹക്കണ് മാനദണ്ങ്ങൾ രൂപഹപ്പടുത്ം. 

തകരളത്ിഞ്ല പ്രധാനഞ്പ്ട്ട പൂരങ്ങളതടയും ഉൽസവങ്ങ
ളതടയും വാർഷികകലണ്ർ തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇതി
നായുള്ള ൊനദണ്ഡങ്ങൾ തയ്ാറായി വരുന്നു.

b. ഹൈരളത്ിഹല അനുഷ്ാനൈലൈളിൽ രൊവീ
ണ്ം ഹനെിയിട്ടുള്ള ൈലാൈാരർക്കക് അഹക്രഡ്ിഹ്
ഷൻ നല്ൈയും അവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
ഹവബ്ബിൽ ലഭ്മാക്ൈയും ഹചയ്ം. ക്രാഫ്ക് വിഹല്ലജു
ൈളിൽ ടൂറിസ്റ്റുൈളുഹെ ഓർഡ്ർ രെൈാരം ഉതക്പന്
ങ്ങൾ ലഭ്മാക്ന് സംവിധാനമുണ്ാക്ം.

തകരളത്ിഞ്ല നാടൻകലാകാരമോർക്പ് അരൈഡിത്

ടൂറിസകം
ഷൻ നല്കുന്ന നടപടി തഫാകപ് തലാർ അക്ാദെിയാണപ് 
നടപ്ാക്കുന്നതപ്. ടൂറിസ്റ്റുകളഞ്ട ഓർഡർ പ്രകാരം ഉൽപ
ന്നങ്ങൾ ലഭ്ൊക്കുന്ന സംവിധാനം ഇരിങ്ങൽ രൈാഫ്റപ് 
വിതല്ലജിൽ ഏർഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്.

185 മുസിരിസക്, തലഹേരി കപതൃൈപദ്തിൈളുഹെ തു
െർച്ചയായി ഹൈരളത്ിഹല പുരാതന 
തുറമുഖഹൈന്ദ്രങ്ങഹളയും സഗന്ധദ്രവ്ങ്ങളുഹെ കൃ
ഷിഹൈന്ദ്രങ്ങളായ ൈാലെി, ആനക്കര തുെങ്ങിയ 
ഉതക്പാദനഹമഖലൈഹളയും പശ്ിഹമഷ്യിഹലയും 
യൂഹറാപ്പിഹലയും തുറമുഖങ്ങളുമായി ബന്ധഹപ്പടുത്ി 
സിൽക്കക് റൂട്ിഹറെ മാതൃൈയിൽ സക് കപസസക് റൂട്ക് 
ആവിഷക് ൈരിക്ം.

സപ് വപസസപ് റൂട്ടപ് പദ്തിയുഞ്ട പ്രാഥെിക പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി കൾനറി ഞ്ഫ
സ്റിവൽ ഞ്കാച്ിയിൽ സംഘടിപ്ിച്ചു. കൂടാഞ്ത 
സപ് വപസപ് റൂട്ടപ് രാജ്ങ്ങളിഞ്ല അമ്ാസഡർൊരുഞ്ട 
തയാഗം തചർന്നപ് പദ്തി മുതന്നാട്ടപ് ഞ്കാണ്ടുതപാകാൻ തധീ
രുൊനിച്ചു. ആലപ്പുഴ, തകന്ദൊക്ി വപതൃകസംരക്ണ 
പദ്തിയുഞ്ട പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. തലതശ്രി 
വപതൃകപദ്തി കണ്ണൂർ, വയനാടപ് ജില്ലയിഞ്ല കൂടുതൽ 
പ്രതദ�ങ്ങളിതലക്പ് വ്ാപിപ്ിക്ാനുള്ള രൂപതരഖയും 
തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്. തിരുവനന്പുരം ചാല വപതൃകന
ഗരഞ്ത്രുവപ് പദ്തി, ആലപ്പുഴ ഞ്ഹറിത്ജപ് പദ്തി തുട
ങ്ങിയവ പുതരാഗെിക്കുന്നു. െിഠായി ഞ്തരുവപ് വപതൃകപ
ദ്തി പൂർത്ിയാക്ി.

186 നവംബർ മുതൽ മാർച്ചക് പകുതിവഹര വിഹദേസ
ഞ്ാരിൈളിലൂഹെ ടൂറിസം സീസൺ വ്ാപിപ്പിക്കാൻ 
ൈഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ക്. ഏരെിൽ ഒഹക്ടാബർ ൈാലയളവം 
സമ്പൂർണ് ടൂറിസം സീസൺ എന് നിലവാരത്ി
ഹലക്കക് ഉയർത്ം. ഇതിനായി മൺസൂൺ ടൂറിസ
ത്ിഹറെ സാദ്്ത രെഹയാജനഹപ്പടുത്ം.

െണ്സൂണ് കാലയളവിൽ കൂടുതൽ വിതനാദസഞ്ചാരിക
ഞ്ള ആകർഷിക്ാനുള്ള വിവിധ പ്രചരണക്ാമ്യിനുകൾ 
നടപ്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇതിനായി ഞ്െയപ്, ജൂണ്, ജൂവല ൊ
സങ്ങളിൽ ഓഫപ് സധീസണ് ക്ാമ്യിൻ സംഘടിപ്ിച്ചു.

187 അന്ർഹദേേീയ ടൂറിസ്റ്റക് ഹൈന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു ഹൈരള
ത്ിഹലക് ഹനരിട്ടുള്ള വിമാനസർവ്ീസക് ആരംഭി
ക്കാൻ പരിശ്രമിക്ം. ടൂറിസ്റ്റുൈപ്പലുൈഹളയും 
ആൈർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്ം. വിമാനത്ാവളങ്ങ
ളിൽനിന്നു ടൂറിസം ഹൈന്ദ്രങ്ങളിഹലക് ഗുണനിലവാ
രമുള്ള യാത്രാസൗൈര്ം ഉറപ്പുവരുത്ം.

അന്ർതദ�ധീയ ടൂറിസ്റപ് തകന്ദങ്ങളിൽനിന്നു തകരളത്ി
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തലക്പ് തനരിട്ടപ് വിൊനസർവധീസപ് ആരംഭിക്ാനുള്ള 
ശ്രെം തകന്ദസർക്ാരുൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ടപ് നടത്ിയിട്ടു
ണ്പ്. കൂടാഞ്ത തലാകത്ിഞ്ല പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ 
നിന്നും ചാർട്ടർ വിൊനങ്ങളിൽ വിതനാദസഞ്ചാരികഞ്ള 
എത്ിക്ാൻ പ്രമുഖ ടൂർ ഓപ്തറ്ർൊരുൊയി ബന്ഞ്പ്
ട്ടപ് നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. തറാഡകളഞ്ട നിലവാരവം 
ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്.

188 ടൂറിസ്റ്റുഹൈന്ദ്രങ്ങളിൽ അെിസ്ാനസൗൈര്ങ്ങളായ 
ഹറാഡ്ക്, കുെിഹവളളം, ഹപാതു ഹൊയക് ലറ്റുൈൾ, മാലി
ന്സംസക് ക്കരണസൗൈര്ങ്ങൾ, ഹൈബിൾ, ഇറെർ
ഹന്ക് ൈണക്ടിവി്ി, സരക്ഷിതകവദയുതി തുെങ്ങി
യവ ഉറപ്പുവരുത്ാൻ ഓഹരാഹൈന്ദ്രത്ിനും 
പശ്ാത്ലസൗൈര് മാസ്റ്റർ പ്ാൻ ഉണ്ാക്ം. 
ഇവ മൂന്നുവർഷംഹൈാണ്ടു പൂർത്ീൈരിക്കാൻ 
തഹദേേഭരണസ്ാപനങ്ങളും ഡ്ിപ്പാർട്ടുഹമന്റുൈളും 
ഏജൻസിൈളും തമ്ിലുള്ള ഏഹൈാപനം ഉറപ്പുവ
രുത്ം. മൂന്ാർ-ആലപ്പുഴ ടൂറിസം കെഹവ 
ഹപാലുള്ള പദ്തിൈൾ നെപ്പിലാക്കാനുള്ള നെപ
െിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

ടൂറിസ്റപ് തകന്ദങ്ങളിഞ്ല അടിസ്ാനസൗകര്ം ഞ്െച്ഞ്പ്ടു
ത്ാനുള്ള ഗ്രധീൻ കാർപ്പ് പദ്തി എല്ലാ വർഷവം 
ടൂറിസം സധീസണപ് മുതന്നാടിയായി നടപ്ാക്ിവരുന്നുണ്പ്. 
പ്രധാനഞ്പ്ട്ട ടൂറിസം തകന്ദങ്ങളിഞ്ല വികസനം ഉറപ്പ് 
വരുത്ാൻ ൊസ്റർ ലൈാനുകൾ തയ്ാറാക്ിവരുന്നു. തകരള
ത്ിഞ്ല പ്രധാന ടൂറിസം തകന്ദങ്ങഞ്ളല്ലാം ഭിന്നത�ഷി
സൗഹൃദം ആക്കുന്നു. നൂറു തകന്ദങ്ങൾ ഭിന്നത�ഷിസൗ
ഹൃദൊയി പ്രഖ്ാപിച്ചു. 

189 ൌസക് ഹബാട്ടുൈൾ, ഗ്രീൻ ൌസൈൾ, ആയൂർ
ഹവ്ദ റിഹസാർട്ടുൈൾ, ഹൊംസക് ഹ്ൈൾ, സ്റ്റാർ 
ഹൊട്ൽ റൂമുൈൾ തുെങ്ങിയവഹയല്ലാം ഓഹരാ 
ടൂറിസം ഹൈന്ദ്രത്ിഹലക്മുള്ള ടൂറിസ്റ്റുൈളുഹെ വരവ 
വിലയിരുത്ി അതിനായുള്ള സൗൈര്ം സൃഷ്ിക്ം.

ഹൗസപ് തബാട്ടുകൾ, ആയൂർതവദ റിതസാർട്ടുകൾ, തഹാം
തസ്റകൾ എന്നിവയുഞ്ട ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്ാൻ 
ക്ലാസിഫിതക്ഷൻ സമ്പ്രദായം നടപ്ാക്ിവരുന്നു. 
ഹൗസപ് തബാട്ടുകളഞ്ട സുരക് ഉറപ്പ് വരുത്ാൻ ഹൗസപ് 
തബാട്ടപ് ട്ാക്ിംഗപ് സിസ്റം നടപ്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്. 800 ഹൗസപ് 
തബാട്ടുകളിൽ ഈ സിസ്റം ഇതുവഞ്ര നടപ്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

190 കുറഞ്ഞതക് 2000 ഹപർക്കക് ഒരുമിച്ചു സന്ർേി
ക്കാൻ പാൈത്ിലുള്ള വാട്ർ തീം പാർക്കക് നിർമ്ി
ക്കാനുള്ള നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

സർക്ാർ വാട്ടർ തധീം പാർക്പ് സ്ാപിക്കുന്നതിനപ് 
നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടില്ല. ഈ രംഗത്പ് പ്രവൃത്ിക്കുന്ന 
സ്കാര്തെഖലഞ്യ തപ്രാൽസാഹിപ്ിക്കുന്നതിനപ് 
നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

191 രെധാന ടൂറിസം ഹൈന്ദ്രങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റക് ഹപാലീസിഹന 
വിന്സിക്ം. നീന്ലറിയാവന് ടൂറിസ്റ്റക് വാർഡ്മോ
ഹര ജലടൂറിസം ഹൈന്ദ്രങ്ങളിൽ നിഹയാഗിക്ം.

പ്രധാന ടൂറിസം തകന്ദങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റപ് ഞ്പാലധീസിഞ്റെ 
തസവനം ലഭ്ൊക്ിയിട്ടുണ്പ്. ടൂറിസ്റപ് വാർഡർൊഞ്ര നി
യെിക്കുന്നതപ് സംബന്ിച്പ് പ്രാരംഭപ്രവർത്നം ആരം
ഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

192 ഹപാതുവായ രെചാരണഹത്ാഹൊപ്പം കൃത്മായ 
ൊർജ്ക് ഓഡ്ിയൻസിഹനയും ലക്ഷ്മിട്ക് ബന്ധ
ഹപ്പട് രാജ്ങ്ങളിൽ വിഹേഷാൽ രെചാരണരെവർ 
ത്നങ്ങൾ സംഘെിപ്പിക്ം. അറബുരാജ്ങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള ടൂറിസം വർദ്ന അവരുമായി കൂടുതൽ 
വ്ക്ിബന്ധങ്ങൾ വളർത്ാനും കുെിഹയ്ത്ി 
നുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കാനും സൊയിക്ം.

തകരളത്ിതലക്പ് കൂടുതൽ വിതനാദസഞ്ചാരികഞ്ള 
ആകർഷിക്ാൻ ആവ�്ൊയ ക്ാമ്യിൻ തകരള 
ടൂറിസം സംഘടിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. സംസ്ാനഞ്ത് ബാധിച് 
പ്രളയത്ിഞ്റെ പശ്ാത്ലത്ിൽ ടൂറിസം വകപ്പ് 
വിവിധ ക്ാമ്യിനുകൾ സംഘടിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. രാജ്ത്ി
നകതത്യും പുറതത്യും ഇലതക്ടാണികപ് സപ്, പ്രിറെപ്, ൊ
ധ്െങ്ങൾ വഴിയും സിനിൊഹാളകൾ, ൊളകൾ എന്നിവ
യിലൂഞ്ടയും പരസ്ക്ാമ്യിനുകൾ സംഘടിപ്ിച്ചു. 
കൂടാഞ്ത അറബപ് രാജ്ങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സഞ്ചാരികഞ്ള 
ആകർഷിക്ാൻ യു.എ.ഇ, സൗദി അതറബ്, ഒൊൻ, 
കവവ്പ്, ബഹറിൻ എന്നധീ രാജ്ങ്ങൾ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി പ്ര
തത്ക െിഡിൽ ഈസ്റപ് ക്ാമ്യിൻ സംഘടിപ്ിച്ചു. 

193 ഹൈരള ടൂറിസം മാർട്ക് ഹലാൈഹത് ഏ്വം രെധാ
നഹപ്പട് ടൂറിസ്റ്റു ബിസിനസക് മീ്ായി വിൈസിപ്പിക്കാ
നുള്ള ധനസൊയം സർക്കാർ നല്ം.

തകരള ട്ാവൽ ൊർട്ടിനപ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു.

194 a. അന്ാരാഷ്ട്ര ടൂറിസം ഹമളൈളിൽ നമ്മുഹെ സാ
ന്ിദ്്ം ഇനിയും ഉയർത്ണം.

മുൻവർഷങ്ങതളക്ാൾ കൂടുതൽ ടൂറിസം തെളകളിൽ 
പഞ്കേടുക്കുകയും കൂടുതൽ തറാഡപ് തഷാകൾ സംഘടിപ്ി
ക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. 13 അന്ാരാഷ്ട്ര ടൂറിസം തെളകളിൽ 
പഞ്കേടുക്കുകയും 23 തലാകനഗരങ്ങളിൽ തറാഡപ് തഷാകൾ 
സംഘടിപ്ിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു.

b. ഇത്രം ഹമളൈളിൽ പഹകേടുക്കാൻ സ്വൈാര്ഹമ
ഖലയ്ക്കക് ഉചിതമായ ഹരൊത്ാെനസൊയം നല്ം.

എല്ലാ തെളകളിലം സ്കാര് തെഖലയുഞ്ട സജധീവപകോ
ളിത്ം ഉറപ്ാക്ിവരുന്നു. പ്രധാന ടൂറിസം തെളകളിൽ 
എല്ലാംതഞ്ന്ന തകരള ടൂറിസം പവലിയഞ്റെ ഭാഗൊയിട്ടാ
ണപ് തകരളത്ിഞ്ല സ്കാര്സംരംഭകർ പഞ്കേടുക്കുന്നതപ്.
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195 ടൂറിസം ഹമഖലഹയ ബാധിക്ന് നികുതിൈൾ പു
നഃപരിഹോധനയ്ക്കു വിഹധയമാക്ം. ചരക്ഹസവ
നനികുതി വരുന്ഹതാഹെ ലക്ഷ്വറി ൊൈക് സക് ഇല്ലാ
താകും.

നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടില്ല.

196 a. ടൂറിസത്ിനുള്ള സർക്കാർ ബജറ്റുവിെിതം 
ഗണ്മായി ഉയർത്ം.

ഉയർത്ിയിട്ടുണ്പ്. ഈ വർഷം 372 തകാടിയാണപ് 
ടൂറിസം തെഖലക്പ് നധീക്ിവച്ിരിക്കുന്നതപ്.

b. ടൂറിസം ഹമഖലയുഹെ ഹതാഴിൽസാദ്്തൈൾ 
പരിഗണിച്ചക് ഈ ഹമഖലയിൽനിന്നു സമാെരിക്
ന് വിഭവങ്ങളുഹെ നിശ്ിതേതമാനം ഈ ഹമഖലയു
ഹെതഹന് വിൈസനത്ിനായി മുതൽമുെക്ം.

നടപ്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

197 ഹൈ.െി.ഡ്ി.സി സർക്കാരിഹറെ ഏ്വം രെധാനഹപ്പ
ട് രെത്ക്ഷ വിൈസനഹയജൻസിയാണക്. ഹൈ.
െി.ഡ്ി.സി.ക്കക് ആദ്ം ഹവണ്തക് ഹരൊഫഷണൽ 
ഹബാർഡും മാഹനജക് ഹമന്റുമാണക്. ഹൈ.െി.ഡ്ി.സി.യുഹെ 
രെവർത്നം സമൂലമായി പരിഷക് ൈരിക്ം.

ഞ്ക.ടി.ഡി.സിയുഞ്ട പ്രവർത്നം ഞ്പ്രാഫഷണവലസപ് 
ഞ്ചയ്ാനുള്ള നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

198 a. ഹൈരളത്ിഹല ടൂറിസത്ിനു രെതിവർഷം ഒരു
ലക്ഷംഹപഹരകേിലും പുതുതായി ടൂറിസവമായി 
ബന്ധഹപ്പട് ഹമഖലൈളിൽ ആവേ്മുണ്ക്. 
എന്ാൽ പരിേീലനം ലഭിക്ന്തക് ഏതാണ്ക് 
15,000 ഹപർക്കാണക്. നിലവിഹല വളർച്ചയുഹെ 
ഹതാതക് അനുസരിച്ചക് ഓഹരാ വർഷവം അധിൈമാ
നവവിഭവഹേഷി ടൂറിസംരംഗത് നമുക്കക് ആവേ്
മാണക്. നിലവിലുള്ള KITTS, KIHMS, IHMCT എന്ീ 
സ്ാപനങ്ങളിഹല കുട്ിൈളുഹെ എണ്വം പരിേീല
നഹേഷിയും ഉയർത്ം. സ്വാശ്രയപരിേീലന
സ്ാപനങ്ങളും ഈ ഹമഖലയിൽ വരുന്നുണ്ക്. 
ൈരിക്ലവം പരിേീലനവം പരിഹോധിക്കാനും 
ഹറ്ിങക് നെത്ാനും രെഹത്ൈ സംവിധാനം 
ഉണ്ാക്ം.

ടൂറിസം തെഖലയിൽ ഞ്താഴിൽ തനടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
വർക്പ് കൂടുതൽ അവസരം ഉറപ്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്. കരിക്കുല
വം തറ്ിംഗും നടത്ാൻ പ്രതത്ക സംവിധാനം ഉണ്ാ
ക്ാനുള്ള നടപടി ആയിട്ടുണ്പ്.

b. ടൂറിസ്റ്റക് കഗഡുൈളുഹെ പരിേീലനത്ിനു രെ
ഹത്ൈ ഊന്ൽ നല്ം. ഹപാതു ആർെക് സക് ആൻഡ്ക് 
സയൻസക് ഹൈാളജുൈളിലും ടൂറിസവമായി ബന്ധ
ഹപ്പട്ടുള്ള ഹൈാഴക് സൈൾ ആരംഭിക്ം.

കൂടുതൽ ടൂറിസ്റപ് വഗഡകഞ്ള പരി�ധീലിപ്ിക്ാൻ 
കി്പ് സപ് പ്രതത്ക പരി�ധീലനപരിപാടി സംഘടിപ്ിച്ിട്ടു
ണ്പ്. ഇതിഞ്റെ ഫലൊയി അംഗധീകാരമുള്ള കൂടുതൽ വഗ
ഡകളഞ്ട തസവനം ഇന്നപ് സംസ്ാനഞ്ത് ടൂറിസം തെഖ
ലയിൽ ലഭ്ൊണപ്.

199 a. ഉത്രവാദിത്ടൂറിസം നയം തുെരും. ഹൈരള
ത്ിഹല ടൂറിസംഹൈന്ദ്രങ്ങളുഹെഹയല്ലാം ൈാരിയിങക് 
ൈപ്പാസി്ി പഠനം അെിയന്രമായി നെത്ം.

ഉത്രവാദിത്ടൂറിസം അടിസ്ാനൊക്ി പുതിയ 
ടൂറിസം നയം പ്രഖ്ാപിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
ഉത്രവാദിത്ടൂറിസം െിഷൻ രൂപവതപ്ക്രിച്ചു പ്രവർ
ത്നം ആരംഭിച്ചു. സംസ്ാനത്പ് 15,518 ടൂറിസം യൂണി
റ്റുകൾ ഉത്രവാദിത്ടൂറിസം െിഷനിൽ രജിസ്റർ ഞ്ചയ്ി
ട്ടുണ്പ്. ഇതുവഴി പ്രത്ക്ൊയും പതരാക്ൊയും 78,000 
തപർക്പ്  ടൂറിസം തെഖലയിൽ ഞ്താഴിൽ നല്കു വാനും 
കഴിഞ്ഞു. പരമ്രാഗതഞ്താഴിലകൾ, കലാഗ്രൂപ്പുകൾ, 
കലാപ്രവർത്നങ്ങൾ, ഉത്വങ്ങൾ, തതദേ�ധീയഭക്ണം 
എന്നിവ അടിസ്ാനൊക്ി ടൂർ പാതക്ജുകൾ ആരംഭി
ച്ചു സാധാരണക്ാർക്കു വരുൊനം ലഭ്ൊക്ാൻ െിഷൻ 
മുതഖന കഴിഞ്ഞു. െിഷൻ മുഖാന്രം ഒന്നരവർഷം 
ഞ്കാണ്പ് 10.9 തകാടി രൂപയുഞ്ട വരുൊനം ടൂറിസം തെഖ
ലയിൽനിന്നു പാവഞ്പ്ട്ട ആളകൾക്കു ലഭ്ൊക്ി. ടൂറി
സംവികസന പ്രരൈിയയിൽ പ്രാതദ�ിക പകോളിത്ം 
ഉറപ്ാക്ാൻ ഉത്രവാദിത്ടൂറിസം െിഷഞ്റെ ആഭിമുഖ്
ത്ിൽ ഞ്പപ്ർ പദ്തി നടപ്ാക്ി.

b. ടൂറിസംഹമഖലൈളിഹല തഹദേേഭരണസ്ാപന
ങ്ങളുഹെ ജനരെതിനിധിൈൾക്കക് ടൂറിസം വിൈസന
ത്ിനു സബക്പ്ാൻ തയ്ാറാക്കാൻ ഹൈന്ദ്രീകൃതമായ 
പരിേീലനം നല്ം.

പദ്തി ആയിട്ടില്ല.

200 a. ടൂറിസം ഹൈന്ദ്രങ്ങൾക്കക് ഗ്രീൻ ഹരൊഹട്ാഹക്കാൾ 
ഉണ്ാക്ം. ഡ്ിസക് ഹപാസിബിൾ സാധനങ്ങളുഹെ 
ഉപഹയാഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കും.

ഉത്രവാദിത് ടൂറിസം െിഷഞ്റെ ആഭിമുഖ്ത്ിൽ ഗ്രധീൻ 
തപ്രാതട്ടാതകാൾ നടപ്ാക്കുന്ന നടപടിക്പ് തുടക്ം കറിച്ി
ട്ടുണ്പ്.

b. പ്ാസ്റ്റിൈക് നിഹരാധിക്ം. ൌസക് ഹബാട്ടുൈളുഹെ 
മാലിന്ം സംസക് ക്കരിക്കാൻ ആധുനിൈ ഹപാതു
സൗൈര്ഹൈന്ദ്രങ്ങൾ സ്ാപിക്ം.

പ്രധാന ടൂറിസം തകന്ദങ്ങളിഞ്ലല്ലാം ലൈാസ്റിക്ിഞ്റെ 
നിതരാധനം നടപ്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഹൗസപ് തബാട്ടുകളഞ്ട 
ൊലിന്ം സംസപ് കരിക്ാൻ പ്രതത്ക സംവിധാനം ഏർ
ഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്.
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201 a. തീർത്ാെനഹൈന്ദ്രങ്ങഹളയും സാംസക് ൈാരിൈ 
കപതൃൈഹൈന്ദ്രങ്ങഹളയും ബന്ധഹപ്പടുത്ിയുള്ള 
പിൽഗ്രിംസക് ടൂറിസം നയം ആവിഷക് ൈരിക്ം.

ടൂറിസം നയത്ിൽ പിൽഗ്രിം ടൂറിസം 
തപ്രാൽസാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരി
ച്ിട്ടുണ്പ്. സ്തദ�ി ദർ�ൻ പദ്തിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി 
�ബരിെല-പത്നാഭസ്ാെിതക്ത്രം പദ്തി നടപ്ാക്ി
വരുന്നു. പ്രസാദപ് പദ്തിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി ഗുരുവായൂർ 
തക്ത്രനഗരപദ്തി നടപ്ാക്ിവരുന്നു. കൂടാഞ്ത തകരള
ത്ിഞ്ല 117 ആരാധനാലയങ്ങളിൽ സ്തദ�ി ദർ�ൻ 
പദ്തിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി തധീരത്ഥാടകർക്ാവ�്ൊയ 
അടിസ്ാനസൗകര്പദ്തി തകന്ദസർക്ാർ ധനസ
ഹായതത്ാഞ്ട നടപ്ാക്ിവരുന്നു. 

ശ്രധീനാരായണഗുരുവിഞ്റെ ജമേസ്ലൊയ ഞ്ചമ്ഴന്ി ഗു
രുകലത്ിൽ ഗുരുവിഞ്റെ ജധീവിതചരിത്രവം ദർ�നവം 
ആസ്പദൊക്ിഡിജി്ൽ െയൂസിയവം കണ്ഞ്വൻഷൻ 
ഞ്സറെറും നിർമ്മിക്കുന്നു. ആദ്ഘട്ടത്ിനു 10 തകാടി 
രൂപ അനുവദിച്ചു. നിർമ്മാണം ത്രിതഗതിയിൽ. ശ്രധീ
നാരായണഗുരു പിൽഗ്രിം  ടൂറിസം തപ്രാജക്ടിനപ് 70 
തകാടി രൂപയുഞ്ട തകന്ദസഹായം തനടി.

ഗുരുവായൂരിൽ 24 തകാടി രൂപ ഞ്ചലവഴിച്പ് 56 മുറികള
ള്ള പുതിയ ഗസ്റപ് ഹൗസിഞ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. 
ഒരു വർഷംഞ്കാണ്ടു പൂർത്ിയാകം. തിരുവനന്പുരം 
പത്നാഭസ്ാെിതക്ത്രപരിസരം 100 തകാടി രൂപയുഞ്ട 
സ്തദ�ി ദർ�ൻ പദ്തിയിലൂഞ്ട ആകർഷകൊക്ി.

b. ൈരൈൗേലവ്വസായഹത് ടൂറിസവമായി 
ബന്ധഹപ്പടുത്ന് ഗ്രാമീണ നഗര ൈരൈൗേലഹമള
ൈൾ ടൂറിസത്ിഹറെ ഭാഗമായി സംഘെിപ്പിക്ം. 
ഫാം ടൂറിസം ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം.

കരകൗ�ലവ്വസായഞ്ത് ടൂറിസവൊയി ബന്ഞ്പ്ടു
ത്ന്നതിനായി ഇരിങ്ങൽ രൈാഫ്റപ് വിതല്ലജപ് ൊതൃകയിൽ 
ഞ്വള്ളാർ രൈാഫ്റപ് വിതല്ലജപ് സ്ാപിച്ിട്ടുണ്പ്.

202 ആയുർഹവ്ദടൂറിസത്ിഹറെ വിൈസനത്ിനായി 
ഈ ഹമഖലയിൽ ഹൈരളത്ിൽ രെവൃത്ിക്ന് 
സ്ാപനങ്ങളുഹെ ഒരു ൈൺഹസാർഷ്ം രൂപവ
തക്ക്കരിച്ചക് വിഹദേങ്ങളിഹല ട്ാവൽ മാർട്ടുൈളിലൂഹെ 
ഫലരെദമായി രെചരിപ്പിക്ം.

ആയുർതവദം പ്രധാന തധീം ആക്ി വിതദ�ങ്ങളിഞ്ല 
ട്ാവൽ ൊർട്ടുകളിൽ തകരള ടൂറിസം പഞ്കേടുക്കുന്നുണ്പ്.

വൻകിടനഗരവികസനകം

203 തിരുവനന്പുരം, എറണാകുളം, ഹൈാഴിഹക്കാെക് 
എന്ീ രെമുഖനഗരങ്ങഹള ഹമഹട്ാ സി്ിയാക്കി 
വളർത്ിഹയടുക്കാനുള്ള ഇെഹപെൽ നെത്ം. വി
മാനത്ാവളങ്ങളും ഹമഹട്ാ സംവിധാനങ്ങളും 
സമയബന്ധിതമായി പൂർത്ീൈരിക്കാനുള്ള 
നെപെി സ്വീൈരിക്ം. നഗരഗതാഗതക്രുക്
ൈൾ അഴിക്കാൻ സി്ി ഇംപ്രൂവക് ഹമറെക് 
ഹരൊഗ്രാമുൈളും ജങക്ഷൻ നവീൈരണവം കബ
പ്പാസൈളും നെപ്പാക്ം.

സ്ാർട്ടപ് സി്ി പദ്തിയിൽ തിരുവനന്പുരം നഗരവിക
കസനപ്രവർത്നങ്ങൾ പ്രാരംഭഘട്ടത്ിലാണപ്. 1538 
തകാടി രൂപയുഞ്ട വികസനപ്രവർത്നങ്ങളാണപ് 
ഇതിലൂഞ്ട നടപ്ാകന്നതപ്. നഗരത്ിനപ് പുതിയ ൊസ്റർ
ലൈാൻ പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്പുരം ജില്ലയി
ഞ്ല ചാല വപതൃകഞ്ത്രുവപ് നവധീകരിച്പ് സംരക്ിക്കു
ന്ന വപതൃകപദ്തി നടപ്ാക്ിവരുന്നു. തിരുവനന് 
പുരത്പ് ശ്രധീകാര്ം, ഉള്ളൂർ, പട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
വഫ്ഓവർ നിർമ്മാണത്ിഞ്റെ ഭൂെി ഏഞ്്ടുക്ൽ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ പുതരാഗെിക്കുന്നു. തദ�ധീയപാതയിഞ്ല 
കരെന - കളിയിക്ാവിള ഭാഗഞ്ത് രണ്ാം റധീച്പ് ഞ്ടണ്ർ 
ഞ്ചയ്തു. പ്രവൃത്ി അതിതവഗത്ിൽ പുതരാഗെിക്കുന്നു. 
നഗരത്ിഞ്ല ൊലിന്സംസപ് കരണത്ിനായി 45 സ്
ലങ്ങളിൽ പുതിയ ഏയപ് തറാബികപ് ബിന്നുകൾ, രണ്പ് തക

ന്ദങ്ങളിൽ ലൈാസ്റികപ് ഞ്രെഡിംഗപ് യൂണി്പ്, കിള്ളിയാർ 
ശുചധീകരണയജ്ം തുടങ്ങി നിരവധി പദ്തികൾ. 
കാൽനടയാത്രക്ാർക്ായുള്ള ആകാ�നടപ്ാതയുഞ്ട 
പദ്തി തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇന്്യിഞ്ല ആദ്ഞ്ത് 
വഹഞ്ടകപ് വനിതാസൗഹൃദ ബസപ് ഞ്വയി്ിംഗപ് ഞ്ഷഡപ് 
കഴക്കൂട്ടത്പ് ആരംഭിച്ചു.

ഞ്കാച്ി നഗരത്ിൽ ഞ്െതട്ാ ഞ്റയിൽ വികസനത്ിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി െഹാരാജാസപ് തപട്ട ഞ്െതട്ാ വലൻ നിർമ്മാ
ണം അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്. തുടർവികസനപ്രവർത്ന 
ങ്ങൾ പ്രാരംഭഘട്ടത്ിലാണപ്. ഞ്െതട്ാ പദ്തിയുഞ്ട 
ഭാഗൊയി കാക്നാടപ് ടൗണ്ഷിപ്പ് സ്ാപിക്ാൻ തധീരു
ൊനിച്ിട്ടുണ്പ്. ഞ്കാച്ിഞ്െതട്ായുഞ്ട തുടർച്യായി 
തസാളാർ തബാട്ടുകൾ ഉപതയാഗിച്പ് കായലിലൂഞ്ട ഗതാഗ
തസൗകര്ം ഉണ്ാക്കുന്നതിനുള്ള വാട്ടർഞ്െതട്ാ പദ്തി
യും മുതന്നാട്ടുവച്ിട്ടുണ്പ്. 744 തകാടി രൂപയാണപ് പദ്തി 
ഞ്ചലവപ്. ഞ്കാച്ിയിൽ വവ്ില, കണ്ന്നൂർ തെൽപ്ാല
ങ്ങളഞ്ട പ്രവൃത്ി പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. അമൃതപ് പദ്തി 
പ്രകാരം തജായിസപ് തതാടപ്, ബൗണ്റിതതാടപ്, അതിർത്ി
തതാടപ് എന്നധീ തസ്റാംവാട്ടർ വഡ്രതനജുകൾ പൂർത്ധീകരി
ച്ചു. ഞ്കാച്ി നഗരത്ിഞ്ല സി്ി ഗ്ാസപ് ഡിസ്ടിബയൂഷൻ 
ശംഖല വഴി എറണാകളം ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ വധീടുകളി
തലക്പ് കണകപ് ഷൻ എത്ിച്ചു. ഇതിനകം 37,033 ഗാർഹി
തകാപതഭാക്താക്ൾക്പ് പുതുതായി കണകപ് ഷൻ നല്ി. 
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അധികൊയി 196 കി െധീ വപപ്പ് 
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െെബാറിന്റെ വികസനകം 

205 ചരിത്രപരമായ ൈാരണങ്ങളാൽ പുറഹൈാട്ടുഹപായി
ട്ടുള്ള മലബാറിഹറെ വിൈസനത്ിനായി രെഹത്ൈ 
പാഹക്കജക് നെപ്പിലാക്ം. ൈാസർഹഗാഡ്ക്, 
വയനാെക് ഹപാഹല വിൈസനപരമായി പിന്ാക്കം 
നിൽക്ന് രെഹദേങ്ങൾക് രെഹത്ൈ പരിഗണന 
നല്ന്തുമാണക്.

തദ�ധീയപാതവികസനം കാസർതഗാഡപ് തലപ്ാടി മുതൽ 
കാലിക്ടവപ് വഞ്രയുള്ള ഭാഗം ഞ്ടണ്ർ അംഗധീകാരത്ി
നായി തകന്ദെന്താലയത്ിലാണപ്. ഈ പദ്തി 
ഇതപ്ാഴും തകന്ദസർക്ാർ കാ്ഗറി 1 ൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ിയി
ട്ടുണ്പ്. കാസർതഗാഡപ് ജില്ലയിഞ്ല നധീതല�്രം പള്ളിക്ര 
ഞ്റയിൽതവ തെൽപ്ാലം തപ്രാജക്ടപ് സ്റാൻഡപ് എതലാണ് 
ആയി പ്രവൃത്ി ആരംഭിച്ചു. കാസർതഗാഡപ് ജില്ലയിൽ 

അമ്ലത്റയിൽ സ്ാപിച് 50 ഞ്െഗാവാട്ടപ് തസാളാർ 
പാർക്ിനപ് പുറഞ്െ ഒരു 50 ഞ്െഗാവാട്ടപ് കൂടി നിർമ്മിക്കു
വാൻ THDCILഞ്ന ചുെതലഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. വപഞ്വളിഗ
യിൽ 50 ഞ്െഗാവാട്ടപ് നടപ്ിലാക്ാൻ ഇതപ്ാൾ 250 
ഏക്ർ സ്ലം അനുവദിച്പ് കിട്ടിയതിഞ്ന തുടർന്നപ് 
ഞ്ടണ്ർ നടപടികൾ പുതരാഗെിക്കുന്നു. എൻതഡാസൾ
ഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ായി സപ് തനഹസാന്്നം 
പദ്തി, വിദ്ാഭ്ാസധനസഹായപദ്തി, സപ് ഞ്പഷ്ൽ 
ആ�്ാസകിരണം പദ്തി എന്നിവ നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. 

കാസർതഗാഡപ്, കണ്ണൂർജില്ലകളഞ്ട ടൂറിസം സാദ്്ത
കൾ പ്രതയാജനഞ്പ്ടുത്ാനുള്ള െലനാടപ് െലബാർ 
്രൂയിസപ് പദ്തിയുഞ്ട പ്രവർത്നം പുതരാഗെിക്കുന്നു. 
ഏഴു നദികൾ തകന്ദധീകരിച്ചുള്ള െലനാടപ് െലബാർ റിവർ 

വലനിട്ടു. നാലപ് സിഎൻജി തസ്റഷനുകൾ കമ്മധീഷൻ 
ഞ്ചയ്തു. നാഞ്ലണ്ം നിർമ്മാണം പുതരാഗെിക്കുന്നു. 

തകാഴിതക്ാടപ് നഗരവികസനവൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ടപ് രാെ
നാട്ടുകര, ഞ്താണ്യാടപ് വഫ്ഓവർ പൂർത്ിയാക്ി 
ഉദപ്ഘാടനം ഞ്ചയ്തു. തകാഴിതക്ാടപ് പന്നിയകേര 
ഞ്റയിൽതവ തെൽപ്ാലം ഉദപ്ഘാടനം ഞ്ചയ്തു. തകാഴിതക്ാ
ടപ് കഞെിപ്ള്ളി ഞ്റയിൽതവ തെൽപ്ാലം, ലാൻഡപ് അക്
സിഷൻ പ്രശ്നം കാരണം തടസ്ഞ്പ്ട്ടിരിക്കുകയായിരു
ന്നു. തകസും തർക്വം തധീർപ്ാക്ി നാല ൊസം ഞ്കാണ്പ് 
ബാക്ി പ്രവൃത്ി പൂർത്ധീകരിച്പ് ഉദപ്ഘാടനം ഞ്ചയ്തു. 
തകാഴിതക്ാടപ് വബപാസപ് വധീതി കൂട്ടാനുള്ള നടപടി പു
തരാഗെിക്കുന്നു. തകാഴിതക്ാടപ് ൊലിന്സംസപ് കരണലൈാ
റെപ് തവസ്റപ് എനർജി പദ്തി െന്തിസഭ അംഗധീകരിച്ചു. 
ഇന്്യിൽ ആദ്ൊയി കടുംബശ്രധീയുഞ്ട സംരംഭൊയ 

െഹിളാൊൾ ആരംഭിച്ചു.

204 തലസ്ാനവിൈസനത്ിനായി തിരുവനന്പുര
ത്ക് കെഹക്കാെതിബഞ്ക് സ്ാപിക്കൽ, ഹനമം 
സാ്കല്ക് ഹെർമിനലായി വിൈസിപ്പിക്കൽ, ആറ്റു
ൈാൽ ൌൺഷിപ്പക് വിൈസനം, ഹവള്ളഹക്കട്ിനു 
പരിൊരം തുെങ്ങിയ നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

ആെയിഞ്ചാൻതതാടിഞ്റെയും പാർവതധീപുത്നാറിഞ്റെ
യും ഒഴുക്പ് തടയുന്ന എല്ലാ ൊലിന്ങ്ങളം നധീക്ം ഞ്ചയ്യു
ന്നതിനപ് പദ്തി ആവിഷപ് ക്രിച്പ് നടപ്ാക്ിവരുന്നു. 
തലസ്ാനഞ്ത് ഞ്വള്ളഞ്ക്ട്ടിനു പരിഹാരം കാണുന്ന
തിനുള്ള നടപടികൾ ഫലം കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്പ്. തനെം 
സാ്വല്പ് ഞ്ടർെിനലായി വികസിപ്ിക്ൽ, ആറ്റുകാൽ 
ടൗണ്ഷിപ്പ് വികസനം എന്നിവ പരിത�ാധിച്ചുവരുന്നു.

കണ്ണൂർ അന്ാരാഷ്ട്രവിൊനത്ാവളത്ിഞ്റെ ഉദപ്ഘാടനച്ടങ്ങപ്
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്രൂയധീസപ് ടൂറിസം പദ്തിയുഞ്ട ഭാഗൊയ പഴയങ്ങാടി 
തബാട്ടപ് ഞ്ടർെിനൽ 2019 ജൂണ് - 15 നുള്ളിൽ പൂർത്ധീക
രിക്കും. പറശ്നിക്ടവപ് തബാട്ടപ് ഞ്ടർെിനൽ വപലിംഗപ് 
പൂർത്ധീകരിച്ചു. െറ്റു 12 പദ്തികൾ പ്രവൃത്ി പുതരാഗെി 
ച്ചുവരുന്നു. റിവർ ്രൂയിസപ് തപ്രാജക്ടിനപ് സംസ്ാനഗവ
ണ്ഞ്െറെപ്  50 തകാടിതയാളം രൂപയുഞ്ട പദ്തിയ്ക്കപ് 
അംഗധീകാരം നല്ി. തകന്ദ ഗവഞ്മെളറെിഞ്റെ സ്തദ�ി 
ദർ�ൻ പദ്തിയിൽ 100 തകാടി രൂപയുഞ്ട ഞ്പ്രാജക്റപ് 
സെർപ്ിച്ചു. 70 തകാടി രൂപയ്ക്കു തകന്ദാംഗധീകാരം തനടി. 
അന്ാരാഷ്ട്രവിൊനത്ാവളം ഉദപ്ഘാടനം ഞ്ചയ്യുകയും 
പൂർണ്തതാതിൽ പ്രവർത്നസജ്ജൊക്കു കയും ഞ്ചയ്ിട്ടു
ണ്പ്. കണ്ണൂർ എയർതപാർട്ടിനപ് സെധീപം വ്വസായ 
പാർക്പ് സ്ാപിക്കുന്നതിനിതലക്ായി 110 ഏക്ർ 
ഏഞ്്ടുക്കുന്നതിനപ് കിൻഫ്ഞ്യ ചുെതലഞ്പ്ടുത്ി. സി്ി 
തറാഡപ് ഇംപ്രൂവപ് ഞ്െറെപ് തപ്രാജക്ടപ് പ്രകാരമുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ല
യുഞ്ട പദ്തിക്പ് ഭരണാനുെതി നല്ിക്ഴിഞ്ഞു. ഭൂെി 
ഏഞ്്ടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. 
ലാൻഡപ് അക്ിസിഷൻ യൂണി്പ് രൂപവതപ്ക്രിച്ിട്ടുണ്പ്.

അഴധീക്ൽ തുറമുഖ വികസനപദ്തിയുഞ്ട സാമ്ത്ിക- 
സാതകേതിക സാദ്്താപഠനം, വി�ദൊയ പദേതി തരഖ, 
പാരിസ്ിതികപഠനം എന്നിവ പൂർത്ിയാക്കുന്നതിനപ് 
Technical consultant –ഞ്ന നിയെിച്ിട്ടുണ്പ്. DPR തയ്ാറാ
ക്കുന്നതിനാവ�്ൊയ സാതകേതികപഠനങ്ങൾ പൂർത്ി
യാക്ാൻ നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. പ്രാരംഭഘട്ട 
ത്ിഞ്റെ വികസനത്ിനായി 500 തകാടി രൂപാ KIIFB മു
ഖാന്രം സംസ്ാനസർക്ാർ ലഭ്ൊക്ാൻ തധീരുൊനി
ച്ിട്ടുണ്പ്. െലബാറിഞ്ല സെഗ്രവികസനത്ിനപ് വഴിഞ്തളി
യിച്പ് 15/03/2019 മുതൽ EXIM കഞ്ണ്യപ് നറുകൾ 
വകകാര്ം ഞ്ചയ്പ് നിലവിഞ്ല അഴധീക്ൽ തുറമുഖത്പ് 
ഷിപ്ിംഗപ് ഓപ്തറഷനുകൾ സജധീവൊയിട്ടുണ്പ്. കൂടാഞ്ത 
ലക്ദ്ധീപപ്, ൊലിദ്ധീപപ് എന്നിവയുൊയുള്ള ഷിപ്ിംഗപ് 

ഓപ്തറഷൻ സംബന്ിച് ചർച്കൾ പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. 

പരിയാരം ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജപ് സർക്ാർ ഏഞ്്ടുത്. 
ഇതിനു തവണ് ഭരണപരൊയ ആവ�്ങ്ങൾക്കുള്ള 11 
തസ്തികകൾ സൃഷ്ിച്ചു. െലബാർ കാൻസർ ഞ്സറെറിഞ്ന 
െ്പ് 5 ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുകതളാഞ്ടാപ്ം സെഗ്രവികസ
നത്ിനായി കിഫപ്ബിയുഞ്ട 5000 തകാടി രൂപയുഞ്ട 
പദ്തികൾക്കുള്ള ഭരണാനുെതി നല്ി. ൊഹി-തലത�രി 
വബപ്ാസപ് നിർമ്മാണം പുതരാഗെിക്കുന്നു. തലത�രി
-വെസൂർ ഞ്റയിൽപ്ാതയുഞ്ട പ്രവർത്നം ഞ്റയിൽവിക
സനതകാർപ്തറഷഞ്ന ഏൽപ്ിച്ചു. ഇറെർനാഷണൽ റി
സർച്പ് ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് ഓഫപ് ആയുർതവദയുഞ്ട 
�ിലാസ്ാപനം നിർവഹിച്ചു.  

വയനാട്ടിതലക്കുള്ള താെരത�രി ചുരം വധീതി കൂട്ടുന്നതി 
നുള്ള പ്രവർത്നം പുതരാഗെിക്കുന്നു. വയനാടപ്, തകാഴി
തക്ാടപ് ജില്ലകഞ്ള ടണൽൊർഗ്ഗം ബന്ിപ്ിക്കുന്ന പാത
ഞ്യക്കുറിച്ചുള്ള പദ്തിയുഞ്ട സാധ്താപഠനം നടത്ാൻ 
ഞ്കാകേണ് ഞ്റയിൽതവഞ്യ ഏൽപ്ിച്ചു. കാർബണ് നയൂ
ട്ൽ വയനാടപ് പദ്തി 2019-20 ഞ്ല ബജ്ിഞ്ല നവതകര
ളത്ിനുള്ള 25 പദ്തികളിഞ്ലാന്നായി പ്രഖ്ാപിച്ിട്ടുണ്പ്. 
െരം നട്ടുപിടിപ്ിക്ലം െരങ്ങൾക്പ് ജിതയാടാഗപ് നല്കുന്ന
തപ് ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ള പദ്തികൾ െധീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്പ് 
ൊതൃകയിൽ ആവിഷപ് ക്രിക്കും. വയനാട്ടിഞ്ല 10 പഞ്ചാ
യത്കഞ്ള പുഷ്പ-ഫല വർഗങ്ങളഞ്ട കൃഷിക്ായുള്ള പ്ര
തത്ക തെഖലയായി പ്രഖ്ാപിച്ചു. 

തകാഴിതക്ാടപ് രാെനാട്ടുകര, ഞ്താണ്യാടപ് വഫ്ഓവർ 
പൂർത്ിയാക്ി ഉദപ്ഘാടനം ഞ്ചയ്തു. തകാഴിതക്ാടപ് പന്നി
യകേര ഞ്റയിൽതവ തെൽപ്ാലം ഉദപ്ഘാടനം ഞ്ചയ്തു. തകാ
ഴിതക്ാടപ് കഞെിപ്ള്ളി ഞ്റയിൽതവ തെൽപ്ാലം, 
ലാൻഡപ് അക്സിഷൻ പ്രശ്നം കാരണം തടസ്ഞ്പ്ട്ടിരി
ക്കുകയായിരുന്നു. തകസും തർക്വം തധീർപ്ാക്ി നാല 

59പിണറായി വിജയൻ സർക്ാരിഞ്റെ തപ്രാഗ്രസപ് റിതപ്ാർട്ടപ് 2019
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ജവദയുതി

ൊസംഞ്കാണ്പ് ബാക്ി പ്രവൃത്ി പൂർത്ധീകരിച്പ് ഉദപ്ഘാ
ടനം ഞ്ചയ്തു. തകാഴിതക്ാടപ് വബപാസപ് വധീതി കൂട്ടാനുള്ള 
നടപടി പുതരാഗെിക്കുന്നു. തകാഴിതക്ാടപ് ൊലിന്സം
സപ് കരണലൈാറെപ് തവയപ്സ്റപ് എനർജി പദ്തി െന്തിസഭ 
അംഗധീകരിച്ചു.

െലപ്പുറത്പ് തദ�ധീയപാതാവികസനത്ിനു ഭൂെി ഏഞ്്ടു
ക്ാനുള്ള നടപടി ത്രിതഗതിയിൽ മുതന്നാട്ടുനധീങ്ങുന്നു. 
തധീരതദ�വഹതവ പദ്തിയിൽ പടിഞൊതറക്ര-ഉണ്ി
യാൽ തറാഡിനപ് അംഗധീകാരം നല്ി. പരപ്നങ്ങാടി തുറമു
ഖവികസനത്ിനപ് കിഫപ്ബിവഴി തുടക്ൊയി. 
ഞ്പാന്നാനി തുറമുഖം ഒരു All weather Port ആയി PPP 
വ്വസ്യിൽ വികസിപ്ിക്കുന്നതപ് സംബന്ിച് നടപ
ടികൾ പുതരാഗെിക്കുന്നു. െതഞ്ചരി ഞ്െഡിക്ൽ 
തകതളജിൽ അടിസ്ാനസൗകര്ങ്ങൾ വികസിപ്ിച്ചു.

ഞ്െച്ഞ്പ്ട്ട വില നല്ി കർഷകരിൽനിന്നപ് തനരിട്ടപ് ഞ്നല്ലപ് 
ത�ഖരിക്കുന്നതിനും അവ സംഭരിരിച്പ് ഇടനിലക്ാഞ്ര 

പൂർണൊയും ഒഴിവാക്ി ഗുണതെമേതയാഞ്ട ഞ്നല്ലപ് അരി
യാക്ി സിവിൽ സവലൈസപ് വിപണന തകന്ദങ്ങളിലൂഞ്ട 
വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള പാലക്ാടപ് വറസപ് പാർക്ിഞ്റെ 
നിർമ്മാണ ഉദപ്ഘാടനം നടന്നു. പാലക്ാടപ് പ്രവൃത്ിക്കുന്ന 
തകന്ദഞ്പാതുതെഖലാസ്ാപനൊയ ഇൻസ്ട്രുഞ്െറെഷനപ് ലി
െി്ഡിഞ്ന ഏഞ്്ടുക്കുന്നതിനപ് നടപടി രൈെങ്ങൾ തുടർന്നു 
വരുന്നു. ഞ്കാച്ി-തകായമ്ത്തൂർ വ്വസായതകാറിതഡാർ 
നിർമ്മിക്ാനുള്ള ചർച്കൾ പുതരാഗെിക്കുന്നു.

206 ടൂറിസം സർൈയൂട്ക് മാപ്പിൽ, വെക്കൻ ഹൈരളത്ി
ഹല രെധാന ടൂറിസ്റ്റക് ഹൈന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾഹപ്പട്ിട്ില്ല. 
അന്ർഹദേേീയ ടൂർ ഓപ്പഹറ്ർമാർ വെക്കൻ ഹൈര
ളത്ിഹലക് ടൂറിസ്റ്റുൈഹള അയയ്ക്കുന്ില്ല. ഈ 
ഹപാരായ്മ പരിെരിക്ം.

വടക്ൻ തകരളത്ിഞ്ല ടൂറിസം തകന്ദങ്ങഞ്ള കൂടുതൽ പ്ര
ചരിപ്ിക്ാനുള്ള നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. 

207 a. 2017ൽ മുഴുവൻ വീടുൈളിലും കവദയുതി എ 
ത്ിക്ം.

2017 ഞ്െയപ് ൊസതത്ാഞ്ട എല്ലാ വധീടുകളിലം വവദയുതി 
എത്ിച് ആദ്സംസ്ാനൊയി തകരളം ൊറി. ഈ 
സ്ിതി തുടർന്നും നിലനിർത്ിഞ്ക്ാണ്പ് തപാകന്നുണ്പ്. 
ഈ മൂന്നുവർഷഞ്ത് കാലയളവിൽ 11 ലക്തത്ാളം 
പുതിയ വവദയുതികണകപ് ഷനുകൾ നല്ിയിട്ടുണ്പ്. പ്രതിൊ
സം ഇരുപത്യ്ായിരതത്ാളം പുതിയ കണകപ് ഷനു കൾ 
നല്കുന്നുണ്പ്. അതപക് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കപ് താെസെില്ലാഞ്ത 
ഇതപ്ാൾ കണകപ് ഷൻ നല്കുന്നുണ്പ്. വവദയുത തസവനതെഖ
ലയിൽ, ചട്ടങ്ങളം നടപടിരൈെങ്ങളം ലഘൂകരിച്ചും വിവര
സാതകേതികവിദ് അടിസ്ാനഞ്പ്ടുത്ി പുതിയ തസവന
ങ്ങൾ നടപ്ാക്ിയും ഉപതഭാക്തൃ തസവനം ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ി.

b. ഹൈ.എസക്.ഇ.ബി.യുഹെ രെവർത്നഹച്ചലവൈളും 
കവദയുതി വാങ്ങൽ ഹചലവൈളും യുക്ിസെമാ 
ക്ന്തുവഴി എല്ലാവർക്ം താങ്ങാവന് നിരക്കിൽ 
കവദയുതി ഉറപ്പാക്ം.

വവദയുതിരംഗത്പ് ഉൽപാദന, പ്രസരണ, വിതരണ ശം
ഖലകളിൽ സാതകേതികൊയി വലിയ കതിച്ചുചാട്ടത്ിനപ് 
അടിത്റ പാകിക്ഴിഞ്ഞു. നവധീന സാതകേതികവിദ്
കൾക്പ് അനുസൃതൊയി ഈ തെഖലയിൽ വലിയ മുതന്ന
്ം സൃഷ്ിക്ാൻ കഴിയുംവിധം വലിയ തതാതിൽ മൂലധന 
നിതക്പം ആവ�്മുള്ള ബൃഹതപ്പദ്തികൾ നടപ്ിലാ
ക്കുന്നുണ്പ്.

ഊർജതകരള െിഷനിൽ ഉൾഞ്പ്ടുന്ന ദയുതി, 

ട്ാൻസപ്ഗ്രിഡപ്, സൗര തുടങ്ങിയവ ഇത്രത്ിൽ വലിയ 
മുതൽ മുടക്പ് ആവ�്ൊയ പദ്തികളാണപ്. എന്നാൽ 
ഞ്ചലവകഞ്ള യുക്തിസഹൊയി നിയന്തിക്കുകയും ഞ്പാ
തുതെഖലയിൽ ഞ്ക.എസപ്.ഇ.ബി.ഞ്യ നിലനിർത്ിഞ്ക്ാ
ണ്പ് ജധീവനക്ാരുഞ്ട കാര്ക്െതയിലൂന്നിയ പ്രവർത്
നത്ിലൂഞ്ട സാതകേതികൊയി െികവ്തും സാമ്ത്ിക 
ൊയി ഞ്കട്ടുറപ്പുള്ളതുൊയ സ്ാപനൊക്ി ൊറ്റുക എന്ന 
ലക്്തത്ാഞ്ടയാണപ് ഞ്ക.എസപ്.ഇ.ബി.യുഞ്ട പ്രവർത്
നങ്ങൾ വിഭാവനം ഞ്ചയ്യുന്നതപ്.

1. കഴിഞെ കാലങ്ങളിൽനിന്നു വ്ത്സ്തൊയി മൂലധന 
നിതക്പത്ിഞ്ല വർദ്നയ്ക്കപ് അനുസരിച്പ് വവദയുതി 
നിരക്പ് കൂതട്ടണ്തായി വന്നിട്ടില്ല. സാമ്ത്ികസൂക്ഷ്മത
തയാഞ്ട ആഞ്ക പ്രവർത്നങ്ങൾ നിയന്തിച്തിനാലാ
ണപ് ഇതപ് സാധ്ൊയതപ്.

2. പാരിസ്ിതികപ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ആഭ്ന്ര ഉതപ്പാദ
നം വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിഞ്ല ബുദ്ിമുട്ടുകൾ മുന്നിൽകണ്പ്, 
െിതൊയ നിരക്ിൽ ദധീർഘകാലതത്ക്പ് വവദയുതി 
വാങ്ങൽ കരാറുകളിൽ ഏർഞ്പ്ട്ടുഞ്കാണ്പ് വരുംനാളക
ളിലം വവദയുതിലഭ്ത ഉറപ്ാക്ാൻതവണ് നടപടി
കൾ സ്ധീകരിച്ചു. ദധീർഘകാലതത്ക്പ് വവദയുതി 
കരാർ ഞ്ചയ്യുന്നതിനുള്ള DBFOO രധീതിയിൽ വവദയുതി 
കരാർ ഞ്ചയ്യുന്ന ആദ്സംസ്ാനം ആകാൻ സാധിച്
തപ് കറഞെ വിലയ്ക്കപ് വവദയുതി ലഭിക്ാൻ സഹായിച്ി
ട്ടുണ്പ്. വവദയുതിവാങ്ങൽഞ്ച്ലവകൾ യഥാസെയം 
പരിത�ാധിച്പ് ഞ്െറി്പ് ഓർഡറിൽ ആസൂത്രിതൊയി 
രൈെധീകരിക്കുന്നു. 



61പിണറായി വിജയന് സര്കാരിന്റെ പ്ാഗ്രസ് റിപ്ാര്ട് 2019

3. ജധീവനക്ാരുഞ്ട കാര്ക്െൊയ പുനർവിന്ാസം നട
പ്ിലാക്കുന്നു.

4. കൂടിയ നിരക്ിലള്ള കടങ്ങൾ കറഞെ പലി�നിര
ക്ിതലക്പ് ൊറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്ധീകരിക്കുന്നു.  

208 പാരിസ്ിതിൈസംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്ി 1200-
1320 ഹമഗാവാട്ക് ഹേഷിയുള്ള ൈൽക്കരിനിലയം 
സ്ാപിക്കാനുള്ള ഇെഹപെൽ നെത്ം. പദ്തിരെ
ഹദേഹത് സാമൂെിൈവ്വസായവിൈസനപരി
പാെി സമാന്രമായി ഏഹ്ടുത്ക് നെപ്പിലാക്ൈ
യും ഹചയ്ം. ഹൈരളത്ിൽ ൈഴിയുന്ിഹല്ലകേിൽ 
ൈൽക്കരിഖനനരെഹദേത്ക് ഇതു സ്ാപിക്ം.

നിലവിൽ തകരളത്ിനപ് തകന്ദഗവണ്ഞ്െറെിഞ്റെ കൽക്
രി അതലാതക്ഷൻ ഇല്ല. കൽക്രി നിലയം സ്ാപിക്കു
ന്നതിനുള്ള സ്ലത്ിഞ്റെ ലഭ്തയും വളഞ്ര പരിെിതൊ
ണപ്. ഇക്ാരണങ്ങളാൽ തകരളത്ിൽ ഒരു പുതിയ 
കൽക്രിനിലയം സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്ത 
ഇതപ്ാൾ കറവാണപ്. കൽക്രി ഖനനം ഞ്ചയ്യുന്ന െ്പ് സം
സ്ാനങ്ങഞ്ള സെധീപിഞ്ച്കേിലം ഇക്ാര്ത്ിൽ അനുകൂ
ലപ്രതികരണം ലഭിച്ിട്ടില്ല.

209 a. ന്ായമായ രെകൃതിവാതൈക്കരാറിനായി പരി
ശ്രമിക്ം. ഇതുവഴി ഹൈാച്ചി എൽ.എൻ.ജി ഹെർമി
നൽ രെവർത്നക്ഷമമാക്കാനും രെകൃതിവാതൈ 
കപപ്പക് കലനിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ഹ്മപുരത്ക് 
കവദയുതിനിലയം സ്ാപിക്കാനും ൈഴിയും.

ന്ായൊയ വിലയ്ക്കപ് സ്ിരതതയാഞ്ട പ്രകൃതിവാതകം 
ലഭ്ൊക്ാനുള്ള ശ്രെങ്ങൾ നടത്ിയിട്ടുഞ്ണ്കേിലം ഫല
വത്ായിട്ടില്ല. ഞ്പതട്ാഞ്ന്പ് തുടങ്ങിയ തകന്ദഗവണ്ഞ്െ
റെപ് സ്ാപനങ്ങഞ്ള സെധീപിഞ്ച്കേിലം ആ�ാവഹൊയ 
ഫലം ഉണ്ായിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലം ഈ നിലയ്ക്കുള്ള ശ്ര
െങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്പ്.

b. ൈായംകുളം നിലയത്ിനു രെകൃതിവാതൈലഭ്ത 
ഉറപ്പുവരുത്ം.

പ്രകൃതിവാതകം ലഭിക്ാത്തുകാരണം കായംകളം 
നിലയം പ്രകൃതിവാതകത്ിതലയ്ക്കപ് ൊറ്റുന്നതപ് സംബന്ി
ച്പ് എൻ.്ി.പി.സി.യുൊയി തചർന്നപ് നടത്ന്ന ശ്രെങ്ങൾ 
ഇതുവഞ്ര ഫലവത്ായിട്ടില്ല.

210 a. പുനരുപഹയാഗ ഊർജ്ഹരോതസ്സുൈളായ 
ഹചറുൈിെജലകവദയുതിപദ്തിൈൾ ൈാ്ക്, സൗ
ഹരാർജ്ം എന്ിവയിൽനിന്നുള്ള കവദയുതിയു
തക്പാദനം ത്വരിതഗതിയിൽ വർദ്ിപ്പിക്ം. 25 
േതമാനം ഹതാതിൽ വാർഷിൈവളർച്ച കൈവരി
ച്ചക് 2020ഓഹെ ഹൈരളത്ിഹറെ ആഹൈ കവദയുതി

യാവേ്ൈതയുഹെ കുറഞ്ഞതക് 10 േതമാനഹമകേി
ലും ഇവയിൽനിഹന്ന്ക് ഉറപ്പുവരുത്ം. ഇതിനായി 
പുനരുപഹയാഗ കവദയുതിയുതക്പാദനഹേഷി 
2020ഓഹെ 1500 ഹമഗാവാട്ായി വർദ്ിപ്പിക്ം. 
പുരപ്പുറസൗഹരാർജ്കവദയുതിനിലയങ്ങളും തരി
ശുഭൂമി ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്ിയുള്ള സൗഹരാർജ്നി
ലയങ്ങളും ഡ്ാം റിസർഹവ്ായറുൈളും ൈനാലുൈളും 
ഈ പരിപാെിയിഹല മുഖ്ഘെൈമായിരിക്ം.

കഴിഞെ മൂന്നപ് വർഷത്ിനിടയിൽ 30 ഞ്െഗാവാട്ടിലധി
കം ഞ്ചറുകിട ജലവവദയുത നിലയങ്ങളിൽനിന്നും 150 
ഞ്െഗാവാതട്ടാളം സൗതരാർജ്ജത്ിൽനിന്നും 20 ഞ്െഗാ
വാതട്ടാളം കാ്ിൽനിന്നും അധികൊയി സ്ാപിത 
ത�ഷിയിൽ വർദ്ിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. ആഞ്ക 20-ഓളം MW 
ത�ഷി വരുന്ന 30-ൽ അധികം പദ്തികൾ അടുത് 
രണ്ടു വർഷത്ിനകം പൂർത്ധീകരിക്ത്ക്വിധം സം
സ്ാനത് നടന്നുവരുന്നു.

സംസ്ാനത്ിഞ്റെ നിലവിലള്ള സൗതരാർതജ്ജാല്പാദന
ത�ഷി 2021-ഓഞ്ട 1000 ഞ്െഗാവാട്ടപ് ആയി വർദ്ിപ്ിക്കു
വാൻ ലക്്െിട്ടപ് ഉർജ്ജ തകരള െിഷനിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി 
സൗരപദ്തി പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു. ഇതിൽ 500 ഞ്െ
ഗാവാട്ടപ് പുരപ്പുറനിലയങ്ങളിൽനിന്നാണപ് ഉതദേ�ിക്കുന്ന
തപ്. വധീടുകൾ, സ്കാര്സ്ാപനങ്ങൾ, തഷാപ്ിംഗപ് 
ൊളകൾ, സർക്ാർ ഓഫധീസുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങ
ളായ ഞ്കട്ടിടങ്ങൾക്കു മുകളിൽ തസാളാർ ലൈാന്കൾ സ്ാ
പിക്ാൻ കഴിയും. സൗരപദ്തിയിൽ പുരപ്പുറതസാളാർ 
സ്ാപിക്കുന്നതിനുതവണ്ിയുള്ള അതപക്കൾ ക്ണി
ക്കുകയും ഘട്ടം ഘട്ടൊയി നടപ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപ
ടികൾ നടന്നുവരികയും ഞ്ചയ്യുന്നു.

തകരളത്ിഞ്ല റിസർതവ്ായറുകളിൽ ഞ്പാങ്ങിക്ിടക്കു
ന്ന തസാളാർ പദ്തികളഞ്ട സാധ്ത ഉപതയാഗഞ്പ്ടു
ത്ാൻ തസാളാർ എനർജി തകാർപ്തറഷനുൊയി 
തചർന്നപ് പ്രവൃത്ിക്കുവാൻ ധാരണയായിട്ടുണ്പ്. 50 ഞ്െഗാ
വാട്ടപ് ത�ഷിയുള്ള കല്ലട ഫപ് തളാട്ടിങ്ങപ് തസാളാർലൈാറെപ് 
പദ്തി 10 ഞ്െഗാവാട്ടപ് ആദ്ഘട്ടത്ിലം ത�ഷമുള്ള 40 
ഞ്െഗാവാട്ടപ് വിവിധഘട്ടങ്ങളിലായും നടപ്ിലാക്ാനുള്ള 
നടപടികൾ പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു.

NTPC യുഞ്ട കായംകളം താപവവദയുതിനിലയത്ിതനാ
ടപ് തചർന്ന സ്ലത്പ് കരയിലം ജതലാപരിതലത്ിലം 
തസാളാർ പാനലകൾ സ്ാപിച്പ് 170 ഞ്െഗാവാട്ടപ് ത�ഷി
യുള്ള തസാളാർ നിലയം നിർമ്മിക്കുവാൻ NTPC യുൊയി 
ധാരണാപത്രം ഒപ്ിട്ടിട്ടുണ്പ്.

പാലക്ാട്ടപ് സ്കാര്തെഖലയിൽ കാ്ിൽനിന്നും 
വവദയുതി ഉല്പാദിപ്ിക്ാൻ അനുവദിച് 10 ഞ്െഗാവാട്ടപ് 
ത�ഷിയുള്ള വവദയുതിനിലയത്ിഞ്റെ പണി നടന്നുവ
രുന്നു.
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അഗളിയിൽ 8 ഞ്െഗാവാട്ടപ്, രാെക്ൽതെട്ടിൽ രണ്ടു പദ്
തികളിലായി 4 ഞ്െഗാവാട്ടപ്, കഞ്ചിതക്ാട്ടപ് 6 ഞ്െഗാവാട്ടപ്  
എന്നിങ്ങഞ്ന പദ്തികൾ ഉതദേ�ിക്കുന്നുണ്പ്.

b. രെസരണനഷ്ം കുറയ്ക്കും.

പ്രസരണ-വിതരണ നഷ്ം സംസ്ാനത്പ് 13% എന്ന 
സർവ്കാല ഞ്റതക്ാർഡിൽ എത്ിക്ാനായി. ഇതുമൂലം 
പ്രതിവർഷം 110 തകാടി രൂപയ്ക്കുള്ള 276 ദ�ലക്ം 
യൂണി്പ് വവദയുതി ലാഭിക്ാനായിട്ടുണ്പ്. 

പ്രസരണ ശംഖല �ക്തിഞ്പ്ടുത്ി പ്രസരണനഷ്ം കറ
യ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ിവരു
ന്നു. കഴിഞെ 3 വർഷത്ിനിടയിൽ രണ്പ് 220 ഞ്ക.വി. 
സബപ് തസ്റഷൻ, പത്പ് 110 ഞ്ക.വി. സബപ് തസ്റഷൻ എന്നി
വയുൾഞ്പ്ഞ്ട 35 സബപ് തസ്റഷനുകൾ പുതിയതായി നിർ
മ്മിച്ചു. 5000 കിതലാെധീ്ർ എച്പ്.്ി വലൻ, 12000 കി
തലാെധീ്ർ എൽ.്ി. വലൻ, 6000 ട്ാൻസപ് തഫാർെറുകൾ 
എന്നിവ സ്ാപിച്ചു.

പ്രസരണതെഖലയിൽ നടപ്ാക്ിവരുന്ന 10,000തകാടി 
രൂപയുഞ്ട ട്ാൻസപ്ഗ്രിഡപ് പദ്തിയും KIIFB യുഞ്ട സഹാ
യതത്ാടുകൂടി ഈ െിഷഞ്റെ ഭാഗൊയി നടപ്ാക്കുകയാ
ണപ്. പ്രസരണശംഖല ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ി പ്രസരണത�ഷി 
വർദ്ിപ്ിക്കുകയും പ്രസരണനഷ്ം ഗണ്ൊയി 
കറയ്ക്കുകയും ഞ്ചയ്യുന്നതിനാണപ് ഈ പദ്തി. അധികൊ
യി ഭൂെി ഏഞ്്ടുക്ാഞ്തയാണപ് ഈ പദ്തി നടപ്ാക്കുന്ന
തപ്. രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി നടപ്ാക്കുന്ന ഈ പദ്തിയുഞ്ട 
ഒന്നാം ഘട്ടത്ിൽ ഒരു 400 ഞ്ക.വി സബപ് തസ്റഷൻ 
പന്തണ്പ് 220 ഞ്ക.വി സബപ് തസ്റഷനുകൾ, 1214 സർകയൂട്ടപ് 
കി.െധീ EHTപ്രസരണവലനുകൾ എന്നിവയുഞ്ട നിർമ്മാ
ണവം 2021-22 സാമ്ത്ികവർഷത്ിനുള്ളിൽ പൂർത്ി
യാക്കുവാൻ ലക്്െിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പദ്തികൾ പൂർ
ത്ിയാകന്നതതാടു കൂടി പ്രസരണനഷ്ത്ിൽ പ്രതി 
വർഷം 521 ദ�ലക്ം യൂണി്ിഞ്റെ കറവണ്ാകഞ്െന്നും 
അതുവഴി പ്രതിവർഷം ഏകതദ�ം 200 തകാടി രൂപയുഞ്ട 
ലാഭം ഉണ്ാകഞ്െന്നും കണക്ാക്കുന്നു.

കൂടംകളം ആണവനിലയത്ിൽനിന്നു സംസ്നത്ിനു 
ലഭിതക്ണ് വവദയുതി സുഗെൊയി എത്ിക്ാൻ ലക്്
െിട്ടപ് നടപ്ാക്കുന്ന തിരുഞ്നൽതവലി - ഇടെണ് - ഞ്കാച്ി 
- ൊടക്ത്റ 400 ഞ്ക.വി വലനിഞ്റെ ഇടെണ് മുതൽ 
ഞ്കാച്ി വഞ്രയുള്ള പ്രതദ�ങ്ങളിഞ്ല നിർമ്മാണ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ പതി്ാണ്ടുകളായി തടസ്ഞ്പ്ട്ടിരിക്കുകയാ
യിരുന്നു. സംസ്ാനസർക്ാരിഞ്റെ സജധീവൊയ ഇടഞ്പ
ടലകളഞ്ട ഫലൊയി തർക്പരിഹാരത്ിനായി 
പ്രതത്ക നഷ്പരിഹാരപാതക്ജപ് പ്രഖ്ാപിക്കുകയും മു
ടങ്ങിക്ിടന്ന നിർമ്മാണപ്രവൃത്ികൾ യുദ്കാലാടി 
സ്ാനത്ിൽ പുനരാരംഭിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. ഇതിനായി 
സംസ്ാനസർക്ാരും വവദയുതിതബാർഡം തചർന്നപ് 

256 തകാടി രൂപയുഞ്ട അധികനഷ്പരിഹാരം നല്കും. ത്
രിതഗതിയിൽ പുതരാഗെിക്കുന്ന പ്രസ്തുത വലനിഞ്റെ 
നിർമ്മാണം അവസാനഘട്ടത്ിലാണപ്. 

ഞ്തതക് ഇന്് തനരിടുന്ന പധീക്പ് സെയഞ്ത് വവദയുതി
യുഞ്ട ലഭ്തക്കുറവപ് കണക്ിഞ്ലടുത്പ് വഹതവാൾതട്ടജപ് 
ഡയറക്ടപ് കറണ്പ് സാതകേതികവിദ് (HVDC) അടിസ്ാന
ൊക്ി സ്ാപിക്കുന്ന റായിഗർ - പുഗലൂർ പ്രസരണ 
വലനിഞ്റെ തുടർച്യായി 2000 ഞ്െഗാവാട്ടപ് ത�ഷിയുള്ള 
പുഗലൂർ - തൃശൂർ പ്രസരണ വലനിഞ്റെ പണി തകരള
ത്ിൽ നടന്നുവരുന്നു. PGCIL- ആണപ് ഇതിഞ്റെ നിർ
മ്മാണ ചുെതല ഏഞ്്ടുത്ിട്ടുള്ളതപ്. ആധുനിക തവാൾതട്ട
ജപ് തസാഴപ് സപ് കണ്ഞ്വർട്ടർ (VSC) അടിസ്ാനൊക്ിയുള്ള 
ഈ HVDC വലൻ രാജ്ഞ്ത്തഞ്ന്ന പ്രഥെസംരംഭൊണപ്. 
പാലക്ാടപ്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലായി സ്ാപിക്കുന്ന പ്ര
സ്തുത വലനിനപ് തവണ് സ്ലം ലഭ്ൊക്കുന്നതിനപ് 
തവണ് നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. 2019 ൊർച്ിൽ 
ഈ പദ്തി പൂർത്ിയാക്കുന്നതതാടുകൂടി തകരളത്ിതല
ക്പ് 2000 ഞ്െഗാവാട്ടപ് വവദയുതി െ്പ് സംസ്ാനങ്ങളിൽ 
നിന്നു തടസ്രഹിതൊയി പ്രസരണനഷ്ം തധീഞ്ര കറച്പ് 
ഞ്കാണ്ടുവരാൻ കഴിയും.

211 2021ഓഹെ ജലകവദയുതിപദ്തിൈളിൽനിന്ക് 
500 ഹമഗാവാട്ക് അധിൈമായി ലക്ഷ്മിടുന്നു. നില
വിലുള്ള പദ്തിൈളുഹെ ഹേഷി വർദ്ിപ്പിക്കൽ, 
പുതിയവ നെപ്പാക്കൽ, നിലവിലുള്ളവയുഹെ വൃഷ്ി
രെഹദേത്ിഹറെ പുനരുദ്ാരണം, സംഭരണഹേ
ഷി വർദ്ിപ്പിക്കൽ എന്ിവഹയല്ലാം ഈ പരിപാെി
യുഹെ ഭാഗമാക്ം.

30 ഞ്െഗാവാട്ടിലധികം ത�ഷി വരുന്ന വിവിധ ഞ്ചറുകിട 
ജലവവദയുതിപദ്തികൾ കഴിഞെ 3 വർഷത്ിനിട
യിൽ കമ്മധീഷൻ ഞ്ചയ്തു. 200 ഞ്െഗാവാതട്ടാളം ഉല്പാദനത�
ഷിയുള്ള വിവിധ ജലവവദയുതിപദ്തികളഞ്ട നിർമ്മാ
ണം നടന്നുവരുന്നു. നിർൊണം മുടങ്ങിക്ിടന്ന പള്ളിവാ 
സൽപദ്തി (60 ഞ്െഗാവാട്ടപ് ), തതാട്ടിയാർ (60 ഞ്െഗാവാ
ട്ടപ് ) ചാത്ൻതകാട്ടുനട (6 ഞ്െഗാവാട്ടപ് ) 85 ദ�ലക്ം 
യൂണി്പ് വാർഷികഉല്പാദനത�ഷി വർദ്ിപ്ിക്ാൻ കഴി
യുന്ന ഞ്ചങ്കുളം ഓഗപ് ഞ്െതറെഷൻ പദ്തി എന്നിവ പുനരാ
രംഭിച്ചു. 

24 ഞ്െഗാവാട്ടിഞ്റെ ഭൂതത്ാൻഞ്കട്ടപ് SHEP, 24 ഞ്െഗാവാ
ട്ടിഞ്റെ ചിന്നാർ, 24 ഞ്െഗാവാട്ടിഞ്റെ ഞ്പരിങ്ങൽകത്പ് 
SHEP, 7.5 ഞ്െഗാവാട്ടിഞ്റെ പഴശ്ി സാഗർ, 6 ഞ്െഗാവാട്ടിഞ്റെ 
ഞ്പരുവണ്ാമൂഴി, 2 ഞ്െഗാവാട്ടിഞ്റെ അപ്ർ കല്ലാർ SHEP 
എന്നധീ പദ്തികളഞ്ട നിർമ്മാണം പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. 

സ്കാര്തെഖലയിൽ ആഞ്ക 47.4 MW ത�ഷി വരുന്ന 
20 ഞ്ചറുകിട ജലവവദയുതിപദ്തികൾ അനുവദിച്ിട്ടു
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ണ്പ്. ഇടുക്ി ജലവവദയുതിപദ്തിയുഞ്ട 750 ഞ്െഗാവാ
തട്ടാളം ത�ഷിവരുന്ന രണ്ാംഘട്ടത്ിഞ്റെ സാധ്താപഠ
നം നടന്നുവരുന്നു. ഞ്പാരിങ്ങൽകത്പ്, തഷാളയാർ, 
ഇടുക്ി എന്നധീ പദ്തികളഞ്ട നടന്നുവരുന്ന നവധീകരണ
-പുനരുദ്ാരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഉടൻ പൂർത്ിയാകം. 
ക്്ാടി പദ്തിയുഞ്ട നവധീകരണപ്രവർത്നങ്ങൾ ഉടൻ 
ആരംഭിക്കും.

212 കവദയുതിവിതരണശംഖലയുഹെ വിേ്വാസ്ത (റി
ലയബിലി്ി) വർദ്ിപ്പിക്കാനും അസ്ിരഹരോത
സ്സുൈൾ സ്വാംേീൈരിക്കാനും സ്ാർട്ക് ഗ്രിഡ്ക് 
സംവിധാനം ഘട്ം ഘട്മായി നെപ്പാക്ം. രെസര
ണശംഖല േക്ിഹപ്പടുത്ം.

സംസ്ാനഞ്ത് വവദയുതി തെഖലയുഞ്ട സെഗ്ര 
വികസനം ലക്്െിട്ടപ് അടുത് 3 വർഷത്ിനുള്ളിൽ പൂർ
ത്ധീകരിക്ത്ക് നിലയിൽ 5 പ്രധാന പദ്തികൾക്പ് 
രൂപം നല്ി ഊർജ്ജ തകരള െിഷൻ എന്ന തപരിൽ നടപ്ാ
ക്കുന്നു. വവദയുതിവിതരണശംഖല നവധീകരിക്കുന്നതിനും 
വവദയുതിതടസ്ങ്ങൾ കറയ്ക്കുന്നതിനും ലക്്െിട്ടുഞ്കാണ്പ് 
4000തകാടി രൂപയുഞ്ട ബൃഹത്ായ പദ്തി 'ദയുതി 2021' 
എന്ന തപരിൽ തയ്ാറാക്ി 2 വർഷത്ിനകം പൂർത്ിയാ
ക്കുന്ന വിധത്ിൽ പ്രവർത്നം നടന്നുവരുന്നു. 

വവദയുതിസുരക് ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിനുള്ള വിപുലൊയ 
കാമ്യിൻ പദ്തിയാണപ് ഇ-തസഫപ് വവദയുതിയപകട
രഹിതതകരളം എന്നതാണപ് പ്രധാന ലക്്ം. ബി.
പി.എൽ./ എസപ്.സി.എസപ്.ടി. വിഭാഗങ്ങളഞ്ട വധീടുകൾ
ക്പ് സുരക്ിതൊയ പുനർവവദയുതധീകരണത്ിനുള്ള 
സംവിധാനം ഒരുക്കും. ഗുണതെമേയുള്ള വവദയുതിയുഞ്ട 
നിരന്രലഭ്ത ഉറപ്ാക്കുന്നതിനു പുറതെ വവദയുതി വി
തരണനഷ്ം 2021 വർഷതത്ാഞ്ട 10.58% ആയി 
കറയ്ക്കുന്നതിനും ഈ പദ്തികളിലൂഞ്ട ലക്്െിടുന്നു.

213 a. കവദയുതിയുഹെ ഊർജ്ക്ഷമത വർദ്ിപ്പിക്കാ
നും അതുവഴി ആവേ്ൈതഹയ സ്വാധീനിക്കാനും 
ജനൈീയൈാമ്പയിൻ സംഘെിപ്പിക്ം.

ഫലപ്രദൊയ ഊർജ്ജസംരക്ണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നട
പ്ാക്കുന്ന സംസ്ാനങ്ങൾക്പ് തകന്ദ ഊർജ്ജ െന്താല
യം നല്ിവരുന്ന തദ�ധീയ ഊർജ്ജസംരക്ണ അവാർഡപ് 
2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ കരസ്ൊക്ിയതപ് തകര
ളൊണപ്. ഊർജ്ജ ഓഡി്ിംഗപ്, ഊർജ്ജ സംരക്ണകാ
മ്യിനുകൾ തുടങ്ങി ഒതട്ടതറ െികച് ഇടഞ്പടലകൾ നട
ത്ാൻ തകരളത്ിനപ് കഴിഞ്ഞു. കാസർതഗാഡപ് 
ജില്ലയിഞ്ല പിലിതക്ാടപ് പഞ്ചായത്പ് ഫിലഞ്െറെപ് 
ബൾബപ് ഇല്ലാത് രാജ്ഞ്ത് ആദ്ഞ്ത് പഞ്ചായത്ാ
യി ൊറി. വലിയ ജനപകോളിത്തത്ാഞ്ടയാണപ് ഈ 
തനട്ടം വകവരിച്തപ്. ഈ പ്രവർത്നം സംസ്ാനഞ്ൊ

ട്ടാഞ്ക ഘട്ടംഘട്ടൊയി വ്ാപിപ്ിക്ാനുള്ള നടപടികൾ 
സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. ഞ്പാതുജനങ്ങൾക്കും വിവിധ സ്ാപ
നങ്ങൾക്കും അനുതയാജ്ൊയ അക്യ ഊർജ്ജ ഉപക
രണങ്ങൾ ഞ്തരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും അവ സ്ാപിക്കു 
ന്നതിനും അവയുഞ്ട പരിപാലനത്ിനും ആവ�്ൊയ 
സാതകേതികസഹായം ലഭ്ൊക്കുന്നതിനുതകന്ന തസവ
നതകന്ദങ്ങൾ അസം്ി നിതയാജകെണ്ഡലത്ിൽ ഒന്നപ് 
എന്ന കണക്ിനപ് 140 എണ്ം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നട
പടികൾ പൂർത്ിയാക്ി. 

b. ഊർജ്ക്ഷമതഹയറിയ കവദയുഹതാപൈരണ
ങ്ങൾ ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം. ഇവയിൽ പലതും സൗജ
ന്മായി ജനങ്ങൾക് നല്ിയാലും, അതിൽനിന്നു ലാ
ഭിക്ന് കവദയുതി ഉതക്പാദിപ്പിക്കാൻ ഹവണ് 
സ്ാപനഹേഷിയ്ക്കു വരുന് മുതൽമുെക് ൈണക്കാക്
ഹമ്പാൾ, ലാഭൈരമായിരിക്ം. എല്ലാ സ്ാപനങ്ങ 
ളിലും ഊർജ് ഓഡ്ി് ക് നെത്ി ദുർവ്യം ഒഴിവാക്ം.

സംസ്ാനത്പ് വവദയുതി തെഖലയുഞ്ട സെഗ്ര 
വികസനം ലക്്െിട്ടപ് അടുത് രണ്പ് വർഷത്ിനകം 
പൂർത്ധീകരിക്ത്ക്വിധം ഊർജ്ജ തകരള െിഷൻ 
എന്ന തപരിൽ രൂപം നല്ിയ 5 പ്രധാന പദ്തികളിൽ 
ഒന്നാണപ് ഫിലഞ്െറെപ് രഹിത തകരളം. എല്ലാ വധീടുകളിതല
യും ബൾബുകൾ ൊ്ി കാര്ക്െതയും ഗുണതെമേയുമുള്ള 
എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബുകളം ടയൂബുകളം സ്ാപിക്കുന്ന പ്ര
വർത്നം സംസ്ാനതലത്ിൽ ഏഞ്്ടുത്പ് നടത്ക
യാണപ് ഫിലഞ്െറെപ് രഹിത തകരളം ഞ്കാണ്പ് ഉതദേ�ിക്കു
ന്നതപ്. ഈ പദ്തി നടപ്ിലാക്കുന്നതപ് വഴി പ്രതിദിനം 
2.5 ദ�ലക്ം ടണ് CO2 വാതകവം 600 കിതലാഗ്രാം 
ഞ്െർക്കുറിയും അന്രധീക്ത്ിതലക്പ് പുറം തള്ളുന്നതപ് 
ഒഴിവാക്ാനാകം, കൂടാഞ്ത പധീക്പ് തലാഡപ് കറയ്ക്കുന്നതിനും 
ഈ പദ്തി സഹായകരൊകം.

കാര്ക്െത കറഞെ വിളക്കുകൾ, ഫാൻ തുടങ്ങിയ വവ
ദയുതതാപകരണങ്ങൾ ൊ്ി കാര്ക്െത കൂടിയ എൽ.ഇ.
ഡി. വിളക്കുകളം സ്റാർ തറ്ഡപ് വവദയുതതാപകരണങ്ങളം 
െറ്റും സ്ാപിക്കുന്നതിനു തവണ്ിയുള്ള സർതവ്കൾ പരി�ധീ
ലനപരിപാടികൾ, തബാധവൽക്രണ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങി
യവ ഞ്പാതുജനപകോളിത്തത്ാഞ്ട നടത്ിവരുന്നു.

214 വ്ാവസായിൈസംരംഭങ്ങൾക്കക് ഉദാരമായ വ്വ
സ്ൈളിൽ ൈ്ാപക്്ീവക് അെിസ്ാനത്ിൽ കവ
ദയുതിനിലയങ്ങൾക്കക് അനുമതി നല്ം.

2.1 ഞ്െഗാവാട്ടിഞ്റെ കാ്ാടി നിലയം ക്ാപപ്്ധീവപ് അടി
സ്ാനത്ിൽ പാലക്ാടപ് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്നം ആരം
ഭിച്ിട്ടുണ്പ്.  കാപ്ധീവപ് അടിസ്ാനത്ിലള്ള 10 ഞ്െഗാവാ
ട്ടിഞ്റെ െഞ്്ാരു സംരംഭത്ിനപ് പാലക്ാടപ് ജില്ലയിൽ 
അനുെതി നല്ിയിട്ടുണ്പ്.
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ഗതാഗതകം

215 എൻ.എച്ചക് 47ഉം എൻ.എച്ചക് 17ഉം നാലുവരിപ്പാത
യുഹെ നിലവാരത്ിൽ േക്ിഹപ്പടുത്ൈയും വീതി
കൂട്ടുൈയും ഹചയ്ം. എം.സി. ഹറാഡ്ക് നവീൈരണം 
പൂർത്ിയാക്ം.

കാസർതഗാഡപ് - തിരുവനന്പുരം പാത നാലവരി 
വികസനം. 

(എ). ഇതിൽഞ്പ്ട്ട തലതശ്രി - ൊഹി വബപ്ാസപ് 
ഞ്ടണ്ർ അംഗധീകരിച്പ് കരാർ ഞ്വച്പ് പ്രവൃത്ി ആരംഭിച്ചു. 
തകാഴിതക്ാടപ് വബപ്ാസപ് ഞ്ടണ്ർ അംഗധീകരിച്ചു കരാർ 
ഞ്വച്ചു. കാസർതഗാഡപ് ജില്ലയിഞ്ല നധീതല�്രം പള്ളി
ക്ര ഞ്റയിൽതവ തെൽപ്ാലം തപ്രാജക്ടപ് സ്റാൻഡപ് 
എതലാണ് ആയി പ്രവൃത്ി ആരംഭിച്ചു. കഴക്കൂട്ടം വഫ്
ഓവറും പ്രവൃത്ി തുടങ്ങി. കാസർതഗാഡപ് തലപ്ാടി 
മുതൽ കാലിക്ടവപ് വഞ്രയുള്ള ഭാഗം ഞ്ടണ്ർ അംഗധീകാ
രത്ിനായി തകന്ദെന്താലയത്ിലാണപ്. െറ്റു ഭാഗങ്ങ
ളിൽ അതിരുകൾ നിശ്യിച്ചു കല്ലിടുന്ന നടപടികൾ പു
തരാഗെിക്കുന്നു. എൻ.എച്പ്.എ.ഐയുഞ്ട ഭാഗത് 
നിന്നുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ െന്ഗതിയിലാണപ്. 

കാസർതഗാഡപ് മുതൽ കഴക്കൂട്ടം വഞ്രയുള്ള മുഴുവൻ ഭാഗ
ങ്ങളിലം 3(അ) വിജ്ാപനം ഇറങ്ങിക്ഴിഞ്ഞു. സർ
തവ്യും ഭൂെിഞ്യടുക്ൽ നടപടിയും പുതരാഗെിക്കുന്നു. 
നവംബർ 2018-ഓഞ്ട മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലം പ്രവൃത്ികൾ 
ഞ്ടണ്ർ ഞ്ചയ്ാനാകഞ്െന്നാണു തദ�ധീയപാത അതതാറി
്ി അറിയിച്ിരുന്നഞ്തകേിലം അതപ് പ്രാവർത്ികൊക്ാൻ 
എൻ.എച്പ്.എ.ഐ ക്കു സാധിച്ിട്ടില്ല. 

തദ�ധീയപാത അതതാറി്ി തനരിട്ടപ് ഞ്ചയ്യുന്ന വടക്തഞ്ച
രി - തൃശൂർ നാലവരിപ്ാത (കതിരാൻ ടണൽ ഉൾഞ്പ്
ഞ്ട) പ്രവൃത്ി അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്. സംസ്ാന ഫണ്പ് 
ഉപതയാഗിച്പ് തദ�ധീയപാതയിഞ്ല കരെന - കളിയിക്ാ
വിള ഭാഗഞ്ത് രണ്ാം റധീച്പ് ഞ്ടണ്ർ ഞ്ചയ്തു. പ്രവൃത്ി 
അതിതവഗത്ിൽ പുതരാഗെിക്കുന്നു. 

(ബി). എം.സി തറാഡിഞ്ല കഴക്കൂട്ടം - അടൂർ തറാഡപ് ൊ
തൃകാതകാറിതഡാറായി ഞ്ക.എസപ്.്ി.പി വഴി പ്രവൃത്ി 
നടക്കുന്നു. നിർമ്മാതണാദപ്ഘാടനം ഈ സർക്ാർ 
ഞ്ചയ്തു. നല്ല പുതരാഗതിയിലാണപ്. 

ഞ്ചങ്ങന്നൂർ മുതൽ മുവാറ്റുപുഴ വഞ്ര 86.36 കിതലാെധീ്ർ 
തറാഡപ് ഞ്ക.എസപ്.്ി.പി പൂർത്ിയാക്ി. 2019 ഞ്ഫബ്രുവ
രിയിൽ നാടിനു സെർപ്ിച്ചു. 

കാലങ്ങളായി സാതകേതികപ്രശ്നങ്ങളിൽ കരുങ്ങിക്ിട 
ക്കുന്ന 699 തകാടിയുഞ്ട പുനലൂർ - ഞ്പാൻകന്നം തറാഡപ് 
ഞ്ക.എസപ്.്ി.പി മുതഖന മൂന്നപ് റധീച്ചുകളായി ഞ്ടണ്ർ 
ഞ്ചയ്തു. ഈ സാമ്ത്ികവർഷം പൂർത്ിയാക്ാൻ 
ലക്്െിട്ടിരിക്കുന്നു. 

തിരുവല്ല വബപ്ാസപ്, തിരുവല്ല ടൗണ് നവധീകരണം 
എന്നിവയും ഞ്ക.എസപ്.്ി.പി മുതഖന ഏഞ്്ടുത് ഞ്ടണ്ർ 
കഴിഞ്ഞു. 

(സി). ആലപ്പുഴ ജില്ലയിഞ്ല പുറക്ാടപ് - പാതിരപ്ള്ളി 
തറാഡപ് തകാൾഡപ് ഇൻ തലൈസപ് റധീവസക്ലിംഗപ് ജർമ്മൻ 
സാതകേതികവിദ് പ്രകാരം പുനർനിർമ്മിച്ചു. നിലവില
ള്ള തറാഡപ് പ്രതലം ഞ്പാളിഞ്ച്ടുത് പുനരുപതയാഗിക്കുന്ന 

ദ�ാബ്ദങ്ങൾഞ്ക്ാടുവിൽ എൽ.ഡി.എഫപ്. സർക്ാർ നിർമ്മാണം പൂർത്ിയാക്ിയ ഞ്കാല്ലം വബപാസപ് 



65പിണറായി വിജയന് സര്കാരിന്റെ പ്ാഗ്രസ് റിപ്ാര്ട് 2019

രധീതിയാണിതപ്. �ബ്ദെലിനധീകരണം, വായുെലിനധീകര
ണം, നിർമ്മാണൊലിന്ങ്ങൾ എന്നിവ പരൊവധി കറ
യ്ക്കുന്ന പരിസ്ിതിസൗഹൃദ രധീതിയാണിതപ്. ഇതു െറ്റു തെ
ഖലകളിതലക്കു വ്ാപിപ്ിക്കുന്നതപ് പരിഗണനയിലാണപ്. 

216 a. ഹൈരളത്ിഹല എല്ലാ സംസ്ാനപാതൈളും 
ജില്ലാഹറാഡുൈളും ബി.എം.&ബി.സി. ഹറാഡുൈളാ
യി നവീൈരിക്ം.

സംസ്ാനപാതകളം പ്രധാന ജില്ലാപാതകളം പടിപടി
യായി ബി.എം&ബി.സി യായി ഉയർത്ിവരുന്നു. 2621 
കിതലാെധീ്ർ തറാഡപ് ഇത്രത്ിൽ ബി.എം& ബി.സി 
നിലവാരത്ിൽ സംസ്ാനബഡപ്ജ്പ് വിഹിതം ഉതപാ
തയാഗിച്പ് നവധീകരിച്ചു. 147 തറാഡകൾ കിഫപ്ബി ഫണ്പ് 
ഉപതയാഗിച്പ് നവധീകരിക്കുന്നതിനായി 4499.20 തകാടി 
രൂപയ്ക്കുള്ള സാമ്ത്ികാംഗധീകാരം ലഭിച്ചു. 

തറാഡകളഞ്ട നവധീകരണത്ിനായി സംസ്ാനഞ്ത് 
140 െണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒതര പരിഗണന നല്ി. 2016-17, 
2017-18, 2018-19 വർഷത്ിൽ ലൈാനിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി 
യഥാരൈെം 1224.64 തകാടി രൂപ, 1788.44 തകാടി രൂപ, 
1671 തകാടി രൂപ അടക്ം ആഞ്ക 4684.54 തകാടി രൂപ
യ്ക്കുള്ള ഭരണാനുെതി നല്ി. 

നബാർഡിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി 2016-17, 2017-18, 2018-19 
വർഷത്ിൽ യഥാരൈെം 177.80, 146.68, 484.16 തകാടി 
രൂപയ്ക്കും തകന്ദ തറാഡപ് ഫണ്ിൽനിന്നു 2016-17, 2017-18, 
2018-19 വർഷത്ിൽ യഥാരൈെം 397, 214.93, 801 
തകാടി രൂപയ്ക്കുമുള്ള ഭരണാനുെതി ലഭ്ൊക്ി.

b. അപൂർണ്മായ എല്ലാ കബപ്പാസൈളും എല്ലാ 
ഹറയിൽഹവ ഹമൽപ്പാലങ്ങളും യുദ്ൈാലാെിസ്ാന 
ത്ിൽ പൂർത്ിയാക്ം.

ഞ്റയിൽതവ തെൽപ്ാലങ്ങൾ : തകാഴിതക്ാടപ് പന്നിയകേര 
ഞ്റയിൽതവ തെൽപ്ാലം, എറണാകളം എരൂർ 
ഞ്റയിൽതവ തെൽപ്ാലം എന്നിവ ഉദപ്ഘാടനം ഞ്ചയ്തു. 
തകാഴിതക്ാടപ് കഞെിപ്ള്ളി ഞ്റയിൽതവ തെൽപ്ാലം, 
ലാൻഡപ് അക്സിഷൻ പ്രശ്നം കാരണം തടസ്ഞ്പ്ട്ടിരി
ക്കുകയായിരുന്നു. തകസും തർക്വം തധീർപ്ാക്ി നാല 
ൊസംഞ്കാണ്പ് ബാക്ി പ്രവൃത്ി പൂർത്ധീകരിച്പ് ഉദപ്ഘാ
ടനം ഞ്ചയ്തു. കാസർതഗാഡപ് ജില്ലയിഞ്ല കാഞെങ്ങാടപ് 
ആർ.ഒ.ബി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. 18 ൊസത്ിനകം 
പൂർത്ധീകരിക്കും. കിഫപ്ബി വഴി 15 ഞ്റയിൽതവ തെൽപ്ാ
ലങ്ങളഞ്ട നിർമ്മാണത്ിനപ് അംഗധീകാരൊയി. ലാൻഡപ് 
അക്സിഷൻ നടപടികൾ പുതരാഗതിയിലാണപ്. ഈ 
സാമ്ത്ികവർഷം ആരംഭിക്കും. 

പാലാരിവട്ടം ഫപ് വളഓവർ പൂർത്ിയായി. നാല തെൽ
പ്ാലങ്ങൾക്കു ഭൂെിഞ്യടുക്ൽ പുതരാഗെിക്കുന്നു. തകരള
ത്ിഞ്ല ഏ്വം തിരതക്റിയ ജംഗപ്ഷനുകളായ 
വവ്ില, കണ്ന്നൂർ ഫപ് വള ഓവറുകൾ കിഫപ്ബി വഴി 

ഏഞ്്ടുത് പണി തവഗതയിൽ പുതരാഗെിക്കുന്നു. എട
പ്ാൾ തെൽപ്ാലം ആരംഭിച്ചു. ഞ്കാടുമുണ് തെൽപ്ാലം 
ലാൻഡപ് അക്സിഷൻ നടക്കുന്നു. 

വബപ്ാസപ് : ഞ്കാല്ലം, ആലപ്പുഴ എൻ.എച്പ് വബപ്ാസു
കൾ തടസ്ഞ്പ്ട്ടു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഞ്കാല്ലം 
വബപ്ാസപ് പ്രവൃത്ി പൂർത്ധീകരിച്പ് നാടിനു സെർപ്ി
ച്ചു. ആലപ്പുഴ വബപ്ാസപ് പ്രവൃത്ി അവസാനഘട്ടത്ി
ലാണപ്. ഞ്റയിൽതവയുഞ്ട അനുെതി ലഭിക്ാത്താണപ് 
കാലതാെസത്ിനു കാരണം. െലപ്പുറം ജില്ലയിഞ്ല തകാ
ട്ടപ്ടി, െലപ്പുറം വബപ്ാസപ് വർഷങ്ങളായി തകസും തർ
ക്വൊയി തടസ്ഞ്പ്ട്ടിരുന്നു. ഇതപ്ാൾ പരിഹരിച്ചു 
തുറന്നു ഞ്കാടുത്. ബാക്ി പ്രവൃത്ി ഉടൻ ആരംഭിക്കും. 
കഞെിപ്പുര - മൂടാൽ വബപ്ാസപ് പ്രവൃത്ിക്കു ഭൂെിഞ്യടു
പ്ിനുള്ള ബാക്ി തുക അനുവദിച്ചു. മുടങ്ങിയ പ്രവൃത്ി 
പുനരാരംഭിച്ചു. കിഫപ്ബി അംഗധീകാരം ലഭിച് മൂന്നു വബ
പ്ാസുകളഞ്ട ലാൻഡപ് അക്ിസിഷൻ പുതരാഗെിക്കുന്നു.

c.ഹമയിറെനൻസക് ഹൈാണ്ടാഹക്ടാടുകൂെി ആയിരിക്ം 
ഇവ ഹെൻഡ്ർ വിളിക്ൈ. റബ്ബകറസക്ഡ്ക് ഹറാഡുൈൾ 
ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം.

�ബരിെലയിതലയ്ക്കുള്ള തറാഡകൾ, ഞ്ക.എസപ്.്ി.പി 
തറാഡകൾ, ആർ.ഐ.സി.ഞ്ക ഏഞ്്ടുക്കുന്ന തറാഡകൾ 
എന്നിവ ഞ്െയിറെനൻസപ് തകാണ്ട്ാകപ് തടാടുകൂടിയാണപ് 
നടപ്ാക്ിവരുന്നതപ്. 590 കിതലാെധീ്ർ തറാഡപ് ഇത്ര
ത്ിൽ നവധീകരിച്ചു. ഇതിൽ 410 കിതലാെധീ്ർ തറാഡിൽ 
റബ്ബവറസപ്ഡപ് ബിറ്റുെിൻ ഉപതയാഗിച്ചു.

217 a. ൈഴിഞ്ഞ ഇെതുമുന്ണിസർക്കാർ സംസ്ാന
പാതയായി രെഖ്ാപിച്ച തിരുവനന്പുരം മുതൽ 
ൈാസർഹഗാഡുവഹരയുള്ള െിൽ കെഹവ 
വിൈസനം പൂർത്ിയാക്ം.

സംസ്ാനത്പ് കാസർതഗാഡപ് നന്ാരപ്ടവപ് മുതൽ തിരു
വനന്പുരം പാറശ്ാല വഞ്ര 13 ജില്ലകളിലായി 1251 കി
തലാെധീ്ർ നധീളത്ിൽ െലതയാരവഹതവ പദ്തി കി
ഫപ്ബിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി 3500 തകാടി രൂപ ചിലവഴിച്പ് 
ഏഞ്്ടുക്ാൻ ബജ്ിൽ പ്രഖ്ാപിച്ിട്ടുണ്പ്. കണ്ണൂർ ജില്ല
യിൽ 110 കിതലാെധീ്ർ െലതയാരവഹതവ പദ്തി ഏഞ്്
ടുത്പ് പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. െറ്റു ജില്ലകളിൽ സ്ലം ലഭ്
ൊയ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 23 റധീച്ചുകളഞ്ട 
ഡി.പി.ആർ കിഫപ്ബിക്കു സെർപ്ിച്ചു. ഒന്നാംഘട്ട നിർ
മ്മാണ പ്രവർത്നങ്ങളഞ്ട ഭാഗൊയി 18 റധീച്ചുകളിലായി 
453.015 കിതലാെധീ്ർ തറാഡകൾ െലതയാര 
വഹതവയായി ഉയർത്ന്നതിനപ് 1517.07 തകാടി രൂപയ്ക്കു
ള്ള സാമ്ത്ികാനുെതി കിഫപ്ബയിൽനിന്നു ലഭ്ൊ
ക്ി. െലതയാര വഹതവ പ്രവൃത്ികൊക്കുന്നതിനായി 
തറാഡപ് വികസനത്ിനപ് ആവ�്ൊയി വരുന്ന സ്ലം 
തറാഡിനപ് ഇരുവ�മുള്ള സ്ലമുടെകൾ സൗജന്ൊയി 
സർക്ാരിനപ് വിട്ടപ് നൽതകണ്തുണ്പ്. 
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സ്ലം സൗജന്ൊയി ലഭ്ൊയ തിരുവനന്പുരം ജില്ല
യിഞ്ല 2 റധീച്ചുകളിലായി 36.58 കിതലാെധീ്ർ നധീളത്ിൽ 
108.55 തകാടി രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്ികളം ഞ്കാല്ലം ജില്ല
യിൽ 48.10 കിതലാെധീ്ർ നധീളത്ിൽ 201.67 തകാടി രൂപ
യ്ക്കും കാസർതഗാഡപ് ജില്ലയിൽ 2 റധീച്ചുകളിലായി 47.40 
കിതലാെധീ്ർ നധീളത്ിൽ 147.10 തകാടി രൂപയ്ക്കുമുള്ള പ്രവൃ
ത്ികളം പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. (ആഞ്ക 5 റധീച്ചുകളിലായി 
132.08 കിതലാെധീ്ർ നധീളത്ിൽ 457.29 തകാടി 
രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്ികൾ പുതരാഗെിക്കുന്നു). െറ്റു റധീച്ചുക
ളിൽ സ്ലം സൗജന്ൊയി ലഭ്ൊക്കുന്നതിനുള്ള നടപ
ടികൾ പുതരാഗെിക്കുന്നു. വനഭൂെി ആവ�്മുള്ള സ്ലങ്ങ
ളിൽ ഭൂെി ലഭ്ൊക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വനം 
വകപ്പുൊയി തചർന്നപ് നടത്ിവരുന്നു. 

b. ഹപാന്ാനി മുതൽ ഹൈാഴിഹക്കാടു വഹരയുള്ള തീര
ഹദേകെഹവയും അതിഹവഗം പൂർത്ിയാക്ം.

ഞ്പാന്നാനി മുതൽ തകാഴിതക്ാടപ് വഞ്രയുള്ള തധീരതദ�
പാത സംസ്ാനവഹതവയുഞ്ട ഭാഗൊയി ഡി.പി.ആർ 
സെർപ്ിച്ചു. ഇതിൽ വരുന്ന പാലത്ിനപ് ആർ.ബി.
ഡി.സി.ഞ്ക ഇൻഞ്വസ്റിതഗഷൻ നടപടികൾ എടുത് 
വരുന്നു. ഇതു പ്രതത്കൊയി ഞ്ചയ്യുന്നു. തധീരതദ� 
വഹതവ തിരുവനന്പുരം മുതൽ കാസർതഗാഡപ് വഞ്ര 
അവലൻഞ്െറെപ് അംഗധീകരിച്ചു. കിഫപ്ബിയിൽ 6500 
തകാടി നധീക്ി ഞ്വച്ിട്ടുണ്പ്. വ്ത്സ്ത റധീച്ചുകളിലായി 10 
ഡി.പി.ആർ കിഫപ്ബിയിൽ സെർപ്ിച്ചു. െലപ്പുറം ജില്ല
യിഞ്ല പടിഞൊഞ്റക്ര മുതൽ ഉണ്ിയാൽ വഞ്ര കി.െധീ 
0/000 - 15/000 വഞ്രയുള്ള റധീച്ിനപ് 52.78 തകാടി രൂപ
യ്ക്കുള്ള കിഫപ്ബിയുഞ്ട സാമ്ത്ികാംഗധീകാരം ലഭ്ൊ
ക്ി ഞ്ടണ്ർ ഞ്ചയ്പ് പ്രവൃത്ി ആരംഭിച്ചു. ബാക്ി ഭാഗത്
ള്ള ഇൻഞ്വസ്റിതഗഷൻ നടപടികളം സ്ലം 
ലഭ്ൊക്കുന്ന നടപടികളം സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

218 a. കെഹവൈളുഹെയും ഹറാഡുൈളുഹെയും സംരക്ഷ
ണവം അ്കു്പ്പണിൈളും ൈാര്ക്ഷമമായി നെപ്പി
ലാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആവിഷക് ക്കരിക്ം.

ഒരു ചധീഫപ് എഞ്ചിനധീയറുഞ്ട തനതൃത്ത്ിൽ ഞ്െയിറെനൻ
സപ് വിഭാഗം രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. പുതുതായി ഒരു ചധീഫപ് 
എഞ്ചിനധീയർ തസ്തിക സൃഷ്ിച്ചു. 

സംസ്ാനഞ്ത് 140 െണ്ഡലങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രധീയതവർതി
രിവില്ലാഞ്ത ഒതര പരിഗണന നല്ി ഫണ്ടുകൾ നല്ിഞ്ക്ാ
ണ്പ് ഉപരിതലം പുതുക്ലടക്മുള്ള അ്ക്പ്ണികൾ 
നടത്ി തറാഡകൾ യാത്രാതയാഗ്ൊക്ി. 2018 ജൂവല 
- ആഗസ്റപ് ൊസങ്ങളിലണ്ായ കനത് െഴയും ഞ്വള്ള
ഞ്പ്ാക്വം മൂലം തകർന്ന തറാഡകൾ 
യുദ്കാലാടിസ്ാനത്ിൽ ഗതാഗതതയാഗ്ൊക്ി. 
ഇതുവഞ്ര ആഞ്ക 6055 കിതലാെധീ്ർ തറാഡകളഞ്ട പുന
രുദ്ാരണം നടപ്ിലാക്ി. ദധീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന 
തറാഡകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 2621 കിതലാ

െധീ്ർ തറാഡകൾ ബി.എം& ബി.സി നിലവാരത്ിൽ 
ഉയർത്ി. 

അ്ക്പ്ണികൾക്ായി തനാണ് ലൈാൻ ഇനത്ിൽ 
2016-17, 2017-18, 2018-19 വർഷത്ിൽ യഥാരൈെം 
386.96, 448.25, 882.78 തകാടി രൂപയ്ക്കുള്ള 
പ്രവൃത്ികൾക്പ് ഭരണാനുെതി നല്ി നടപ്ിലാക്ി. ഡി
സാസ്റർ ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് ഫണ്ിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി 68.11 
തകാടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുെതി നല്ി നടപ്ിലാക്ി.

b. സർക്കാരുെമസ്തയിൽ ഹമാകബൽ ഹറാഡ്ക് 
റിപ്പയർ യൂണി്ക് എന് ആേയം നെപ്പിലാക്കിയാൽ 
ഹറാഡ്ിലുണ്ാകുന് കുഴിൈൾ ഹവഗത്ിൽ നന്ാ
ക്കാനും അതുവഴി അപൈെങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും 
സാധിക്ം.

b. തറാഡിഞ്റെ ഉപരിതലത്ിഞ്റെ റിപ്യർ അടിയന്ിര
ൊയി നടപ്ാക്കുന്നതിനായി തകരള വഹതവ റിസർച്പ് 
ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് തയ്ാറാക്ിയ കന്ാൾ െികപ് സപ് വിജയകര
ൊയി പരധീക്ിച്ചു. ഇതിഞ്റെ ഉപതയാഗം വ്ാപിപ്ിക്ാൻ 
ഉതദേ�ിക്കുന്നു.

c. ദീർഘൈാലഹമയിറെൻസക് ഹൈാണ്ടാക്റക് വ്വസ്
ൈൾ ഉൾഹപ്പടുത്ിയായിരിക്ം രെധാന ഹറാഡുൈൾ 
ഹെൻഡ്ർ ഹചയ്ൈ.

ദധീർഘകാല ഞ്െയിറെനൻസപ് തകാണ്ട്ാക്ടപ് വ്വസ്കൾ 
ഉൾഞ്പ്ടുത്ി പദ്തികൾ ഞ്ടണ്ർ ഞ്ചയ്തുവരുന്നു. ഇത്ര
ത്ിൽ 590 കിതലാെധീ്ർ തറാഡപ് ഞ്ടണ്ർ ഞ്ചയ്തു പ്രവൃത്ി
കൾ നടന്നുവരുന്നു. RICK ഞ്റെ കധീഴിൽ 25 കിതലാെധീ്ർ 
തറാഡപ് 15 വർഷഞ്ത് ഞ്െയിറെനൻതസാടുകൂടി പൂർത്ധീക
രിച്ചു. കൂടാഞ്ത ആലപ്പുഴ, എറണാകളം, തിരുവനന്പുരം, 
തകാഴിതക്ാടപ്, തകാട്ടയം, ഇടുക്ി, പത്നംതിട്ട ജില്ലക
ളിലായി 162.39 കിതലാെധീ്ർ തറാഡകൾ 15 വർഷകാലാ
വധിയിൽ ഏഞ്്ടുക്ാൻ അനുെതി നല്ിയിട്ടുണ്പ്. 
ഞ്ക.ആർ.എഫപ്.ബി വഴി 15 വർഷ ഞ്െയിറെനൻസപ് കരാർ 
ഉൾഞ്പ്ഞ്ട ഏഞ്്ടുത് തകാഴിതക്ാടപ് നഗരവികസന 
പദ്തി പൂർത്ധീകരിച്ചു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഞ്ടണ്ർ പൂർ
ത്ിയായി, തപ്രാജക്ടപ് ആരംഭിച്ചു. കണ്ണൂർ സി്ി തപ്രാജക്ടപ് 
ഭൂെിഞ്യടുപ്പ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഞ്കാല്ലം ഡി.പി.
ആർ തയ്ാറാക്കുന്നു.

219 a. സ്ലഹമഹ്ടുക്കലിനു പൂർണ്മായ നഷ്പരിൊ
രവം പുനരധിവാസപാഹക്കജും നല്ം.

2013-ഞ്ല തകന്ദ സർക്ാരിഞ്റെ ഭൂെി ഏഞ്്ടുക്ൽ നിയെ
െനുസരിച്പ് തദ�ധീയപാത നാലവരി വികസനത്ിനു 
ഭൂെി ഏഞ്്ടുക്ാനുള്ള തുക തദ�ധീയപാത അതതറി്ി 
നല്ിവരുന്നു. 

സംസ്ാനസർക്ാർ ഏഞ്്ടുത് കരെന - കളിയിക്ാ
വിള ഭാഗത്പ് സംസ്ാനസർക്ാർ ഫണ്പ് ഉപതയാഗിച്പ് 
2013 നിയെപ്രകാരം ഭൂെിക്കു നഷ്പരിഹാരം നല്ി 
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വരുന്നു. തസാഷ്ൽ ഇംപാക്ടപ് പഠനത്ിഞ്റെ അടിസ്ാ
നത്ിൽ നഷ്പരിഹാരം നല്കുന്നുണ്പ്. ഭൂെിയുഞ്ട വിലയ്ക്കു 
പുറഞ്െ അതിഞ്ല ഞ്കട്ടിടങ്ങൾ ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ള ചെയ
ങ്ങൾക്കും കൃത്ൊയ നഷ്പരിഹാരം നല്കുന്നുണ്പ്.

b. ഇതിനുഹവണ്ി രെഹത്ൈ ൈമ്പനി രൂപവതക്ക്കരി 
ക്ൈയും സെൈരണഹമഖലയിൽനിന്നു വായ് ലഭ്
മാക്ൈയും ഹചയ്ം.

നടപ്ാക്ിയിട്ടില്ല. 

220 ഹപാതുഗതാഗതൈാര്ങ്ങൾ ഹമച്ചഹപ്പടുത്ിഹക്കാ
ണ്ക് സ്വൈാര്വാെനങ്ങളുഹെ ഹപരുപ്പംഹൈാണ്ക് 
ഉണ്ാകുന് ഗതാഗതക്രുക്ൈളും അപൈെങ്ങ
ളും പരിസ്ിതിമലിനീൈരണവം ഗണ്മായ 
ഹതാതിൽ കുറയ്ക്കാൻ ഇെഹപടും. കവദയുതി / ബാ്
റിഹൈാണ്ക് ഓടുന് വാെനങ്ങൾ, സി.എൻ.ജി. 
ബസൈൾ, ഹമഹട്ാ / കല്ക് ഹറയിൽ സംവിധാന
ങ്ങൾ, ഹമമു സർവ്ീസക് തുെങ്ങിയുള്ള പരിസ്ിതി
സൗഹൃദ ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഘട്ം ഘട്മായി 
അവലംബിക്ം.

സംസ്ാന ഇലക്ടികപ് ഞ്വഹിക്ിൾ നയം അംഗധീകരിച്ചു. 
പരിസ്ിതിെലിനധീകരണം കറയ്ക്കുന്നതിനായി പരമ്രാ
ഗത തഫാസിൽ ഇന്നങ്ങൾ (ഞ്പതട്ാൾ, ഡധീസൽ) ഒഴി
വാക്ിഞ്കാണ്പ് പരിസ്ിതിസൗഹൃദൊയ ഇലക്ടികപ് വാ
ഹനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക എന്നതാണപ് പ്രധാന ലക്്ം. 
സാതകേതികരംഗത്ം ഞ്താഴിൽരംഗത്ം വളർച് വക
വരിക്കുന്നതിനപ് ഇതപ് പ്രതയാജനഞ്പ്ടുന്നതാണപ്. പരി
സ്ിതിസൗഹൃദവാഹനങ്ങൾ നടപ്ിൽ വരുത്ന്നതി
ഞ്റെ ഭാഗൊയി 10 ഇലക്ടികപ് ബസ്സുകളം ഒരു സി.എൻ.ജി 
ബസ്സും ഞ്ക.എസപ്.ആർ.ടി.സി സർവ്ധീസപ് ആരംഭിച്ിട്ടു
ണ്പ്. ഇതിനാവ�്ൊയ ഇലക്ടികപ് ചാർജ്ജിംഗപ് ഞ്സറെറു

കളം സി.എൻ.ജി ഫില്ലിംഗപ് തസ്റഷനുകളം ആരംഭിച്ിട്ടു
ണ്പ്. എൽ.പി.ജി/ എൽ.എൻ.ജി/ സി.എൻ.ജി/ 
ഇലക്ടികപ് ഓതട്ടാറിക്കളഞ്ട ഞ്പർെി്പ് തകാഴിതക്ാടപ്, 
ഞ്കാച്ി, തിരുവനന്പുരം ജില്ലകളിൽ 3000 ആയി നി
ശ്യിക്കുകയും അതിൽ 2000 ഞ്പർെിറ്റുകൾ ഇലക്ടികപ് 
ഓതട്ടാ റിക്കൾക്പ് ൊത്രൊയി നിജഞ്പ്ടുത്കയും 
ഞ്ചയ്തു. ഇലക്ടികപ് ഓതട്ടാറിക്കൾക്പ് 50 �തൊനവം 
െ്പ് ഇലക്ടികപ് വാഹനങ്ങൾക്പ് 25 �തൊനവം നികതി
യിളവപ് പ്രഖ്ാപിച്ചു.

തസഫപ് തകരള തപ്രാജക്ടപ് : �ബരിെല തസഫപ് തസാണ് 
പദ്തിയുഞ്ട വിജയഞ്ത്ത്ടന്നപ് പ്രസ്തുത പദ്തി സം
സ്ാനവ്ാപകൊയി നടപ്ിലാക്ാൻ തധീരുൊനിച്തി
ഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ പ്രഖ്ാപിച് തസഫപ് തകരള തപ്ര
ാജക്ടിനായി തൊതട്ടാർവാഹനവകപ്ിൽ പുതുതായി 51 
എൻതഫാഴപ് സപ് ഞ്െറെപ് സപ് ക്ാഡകൾ രൂപവതപ്ക്രിക്കു 
കയും നിലവിലള്ളതപ് ഉൾഞ്പ്ഞ്ട ആഞ്ക 85 സപ് ക്ാഡക
ളിതലക്ായി 187 അസിസ്ററെപ് തൊതട്ടാർ ഞ്വഹിക്ിൾ 
ഇൻസപ് ഞ്പക്ടർ, 65 തൊതട്ടാർ ഞ്വഹിക്ിൾ ഇൻസപ് ഞ്പ
ക്ടർ, 10 ആർ.ടി.ഒ. എന്നധീ തസ്തികകൾ സൃഷ്ിക്കുകയും 
പി.എസപ്.സി. മുഖാന്രം നിയെിക്ഞ്പ്ട്ട എ.എം.വി. 
ഐ.ൊർ ഞ്ട്യിനിംഗപ് പൂർത്ിയാക്ി തജാലിയിൽ പ്ര
തവ�ിക്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. തകരള തറാഡപ് തസഫ്റി 
അതതാറി്ിയുഞ്ട ധനസഹായതത്ാഞ്ട പദ്തിക്പ് 
ആവ�്ൊയ വാഹനങ്ങൾ ഞ്വ്പ് ലധീസപ് അടിസ്ാന
ത്ിൽ ലഭ്ൊക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളം കണ്തട്ാൾ 
റൂമുകൾ സ്ാപിക്കുന്നതി നുമുള്ള നടപടികളം അന്ിെ
ഘട്ടത്ിലാണപ്.

തകരള തറാഡപ് തസഫ്റി അതതാറി്ി : ഈ സർക്ാർ 
അധികാരത്ിൽ വന്നത�ഷം തറാഡപ് സുരക്ാപ്രവർ 
ത്നങ്ങൾക്ായി തകരള തറാഡപ് തസഫ്റി അതതാറി്ി മു
ഖാന്രം 2015-16 മുതൽ 2018-19 വഞ്ര 50.61 തകാടി 

രാജ്ഞ്ത് ആദ് തസാളാർ തബാട്ടപ് സർവ്ധീസപ്
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രൂപ വിനിതയാഗിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിൽ ഞ്പാലധീസപ് വകപ്പ് മു
ഖാന്രം നടപ്ിലാക്ിയ ശുഭയാത്രാപദ്തിക്ായി 7 
തകാടി രൂപയും ട്ാഫികപ് സിഗ്ലകൾ 
സ്ാപിക്കുന്നതിനും ട്ാഫികപ് നവധീകരിക്കുന്നതിനുൊ
യി 2.62 തകാടി രൂപയും വിനിതയാഗിക്കുകയുണ്ായി. 
കൂടാഞ്ത, �ബരിെല തസഫപ് തസാണ് പദ്തിക്ായി 
2.82 തകാടി രൂപയും ്ാക്പ് സപ് തപാട്ടുകൾ പരിഹരിക്കു
ന്നതിനായി ഒരു തകാടി രൂപയും തട്ാൊ ഞ്കയറിനായി 
4.5 തകാടി രൂപയും ഞ്ചലവഴിച്ിട്ടുണ്പ്.

221 a. കസക്കിൾ യാത്രക്കാർക്ം ൈാൽനെക്കാർക്
മുള്ള രെഹത്ൈ പാതൈൾ, പാർക്ൈളുഹെ 
ശംഖല, ഫുെക് ഓവർ ബ്ിഡ്ക്ജുൈൾ, ഫക് കളഓവറു
ൈൾ, സബക് ഹവൈൾ എന്ിവയ്ക്കക് ഒരു സമഗ്രപദ്
തി ആവിഷക് ൈരിച്ചു നെപ്പിലാക്ം.

കാൽനടയാത്രക്ാർക്കുള്ള പ്രതത്കപാത സപ് വകവാ
ക്പ് പദ്തി തകാട്ടയം ജില്ലയിൽ നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. 
തിരുവനന്പുരഞ്ത് കിഴതക്തക്ാട്ട, ഞ്െഡിക്ൽ 
തകാഞ്ളജപ്, തകാട്ടണ്ഹിൽ എന്നധീ തെഖലകളിൽ നടപ്ാ
തതെൽപ്ാലവം നിർമ്മിക്ാൻ പദ്തി 
രൂപവതപ്ക്രിച്ചുവരുന്നു. പാർക്കുകളഞ്ട ശംഖല, ഫൂട്ടപ് 
ഓവർ ബ്ിഡപ്ജുകൾ, വഫ് ഓവറുകൾ, സബപ് തവകൾ 
എന്നിവ ഞ്പാതുെരാെത്പ് വകപ്പ് ഏഞ്്ടുത്വരുന്നു. 
തധീരതദ� വഹതവയിൽ സ്ലലഭ്തക്നുസരിച്പ് 
വസക്ിൾ പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനപ് തത്ത്ിൽ 
അംഗധീകാരം നല്ിയിട്ടുണ്പ്.

b. സംസ്ാനസർക്കാർ നിർമ്ിക്ന് ഒരു ഹറാഡും 
പാലവം ഹൊൾ അധിഷ്ിതമായിരിക്കില്ല. അനധികൃ
തമായ ഹൊൾ പിരിവൈൾ നിർത്ലാക്ം.

ഈ സർക്ാർ പുതുതായി നിർമ്മിച് തറാഡകൾക്കും പാ
ലങ്ങൾക്കും തടാൾ ഏർഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടില്ല. സംസ്ാനസർ
ക്ാരിഞ്റെ നിയന്തണത്ിലള്ള 27 പാലങ്ങളിൽ തടാൾ 
ഈ സർക്ാർ നിർത്ലാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

222 a. ഹൈ.എസക്.ആർ.െി.സി.യുഹെ ൈെഭാരം ഏഹ്ടു
ക്കലെക്കം സമഗ്രമായ പുനരുദ്ാരണ പാഹക്കജക് 
നെപ്പിലാക്ം.

സെഗ്രപുനരുദ്ാരണപാതക്ജിഞ്റെ ഭാഗൊയി ഞ്പ്രാഫ. 
സു�ധീൽ ഖന്ന സെർപ്ിച് പ്രാഥെികറിതപ്ാർട്ടപ് ഞ്താഴിലാ
ളികളഞ്ട സഹകരണതത്ാഞ്ട നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. പു
നരുദ്ാരണപാതക്ജിഞ്റെ ഭാഗൊയി തദ�സാൽകൃത
ബാങ്കുകളഞ്ട കണ്തസാർഷ്ത്ിൽനിന്നു 3350 തകാടി 
രൂപ 9.2 �തൊനം പലി�നിരക്ിൽ 20 വർഷകാലാവ
ധിതയാഞ്ട ലഭ്ൊക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഈ ഇനത്ിൽ ഞ്ക.
എസപ്.ആർ.ടി.സിക്കു പ്രതിൊസം 60 തകാടി രൂപ വായ്ാ 
തിരിച്ടവിൽനിന്നു ലാഭിക്ാം.

പുനരുദ്ാരണപാതക്ജിഞ്റെ ഭാഗൊയി ഞ്ക.എസപ്.

ആർ.ടി.സിയിഞ്ല ബസ്പ് ജധീവനക്ാരുഞ്ട അനുപാതം 
8.37-ൽ നിന്നും 6.85 ആയി കറയ്ക്കാൻ സാധിച്ിട്ടുണ്പ്. 
പുനരുദ്ാരണത്ിഞ്റെ ഭാഗൊയി നടപ്ിലാക്ിയ പദ്
തികൾ വഴി 2019 ജനുവരി ൊസത്ിൽ ആദ്ൊയി ജധീ
വനക്ാരുഞ്ട �മ്ളം ഞ്ക.എസപ്.ആർ.ടി.സിയുഞ്ട 
സ്ന്ം ഫണ്ിൽനിന്നു നല്ാൻ സാധിച്ചു.

b. ഹൈ.എസക്.ആർ.െി.സി ജീവനക്കാർക്കക് സമയബ
ന്ധിതമായി ഹപൻഷൻ ലഭിക്ന്നുഹണ്ന്ക് ഉറപ്പുവ
രുത്ം.

ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നത�ഷം 2246.15 
തകാടി രൂപ സർക്ാർ വായ്യിനത്ിൽ ഞ്ക.എസപ്.
ആർ.ടി.സിക്കു നല്ിയിട്ടുണ്പ്. സഹകരണബാങ്കുകളഞ്ട 
കണ്തസാർഷ്ം മുതഖന ഞ്പൻഷൻ നല്ാൻ തകാഓപ്
തറ്ധീവപ് ഞ്സാവസ്ികൾ, സർക്ാർ, ഞ്ക.എസപ്.ആർ.ടി.
സി എന്നിവ തചർന്നു ധാരണപത്രം ഒപ്പുവച്ചു. അതുപ്രകാ
രം 39,000 ലധികം തപർക്കു ഞ്പൻഷൻ മുടങ്ങാഞ്ത നല്ി 
വരുന്നു.

c. ഹൈ.എസക്.ആർ.െി.സിയുഹെ റൂട്ടുൈൾ സംരക്ഷി
ക്ം.

തകരളവം തെിഴപ് നാടും തമ്മിലള്ള ബസപ് റൂട്ടപ് സംബന്ി
ച് സലൈിഞ്െറെൽ അന്ർസംസ്ാന കരാർ ഒപ്പുഞ്വച്ചു. 
ഇതുപ്രകാരം ഞ്ക.എസപ്.ആർ.ടി.സിയ്ക്കപ് 49 പുതിയ റൂട്ടുക
ളിലായി 8753 കി.െധീ അധികം സർവ്ധീസപ് നടത്ാൻ 
സാധിക്കുന്നതാണപ്. ഞ്ക.എസപ്.ആർ.ടി.സി റൂട്ടുകൾ സംര
ക്ിക്കുന്നതിനായി സൊന്രസർവ്ധീസുകൾഞ്ക്തിഞ്ര 
�ക്തൊയ നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. ജനങ്ങൾക്പ് 
സുരക്ിതൊയ യാത്രയ്ക്കപ് ഞ്പാതുതെഖല ഇടഞ്പടൽ ആവ
�്ൊഞ്ണന്ന ഞ്പാതുതബാധം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള ഈ 
സാഹചര്ത്ിൽ ഈ രംഗത്പ് കൂടുതൽ ശ്രദ്തയാഞ്ട 
ഇടഞ്പട്ടുവരികയാണപ്.

223 ജലപാതൈളും ഉൾനാെൻ ജലഗതാഗതസംവി
ധാനങ്ങളും പുനരുദ്രിക്ം. ഹദേീയജലപാത 
മൂന്ക് (ഹൈാല്ലം-ഹൈാട്പ്പുറം) പൂർണ്മായും രെവർ
ത്നസജ്മാക്ം. ഹമാത്ം ഗതാഗത്ിൽ ജല
ഗതാഗതത്ിഹറെ ഹതാതക് നിലവിലുള്ള ഒരു േത
മാനത്ിൽനിന്ക് അടുത് അഞ്ചുവർഷത്ിനൈം 
അഞ്ചുേതമാനമായി ഉയർത്ാനുള്ള ൈർമ്പദ്
തി രൂപവതക്ക്കരിക്ം.

തകരളത്ിഞ്ല ആദ്ഞ്ത് അതിതവഗ എ.സി തബാട്ടപ് 
'തവഗ 120' വവക്ം - എറണാകളം റൂട്ടിൽ സർവ്ധീസപ് 
ആരംഭിച്ചു. െണിക്കൂറിൽ 25 കിതലാ െധീ്റാണപ് ഇതിഞ്റെ 
തവഗം. തവഗ 120-യിൽ വവക്ത് നിന്നും ഞ്കാച്ിയി
തലക്കുള്ള 33 കി.െധീ ദൂരം സഞ്ചരിക്ാൻ 1.45 െണിക്കൂർ 
ൊത്രം െതി.

അത്ാധുനിക സ്റധീൽ തബാട്ടുകളായ 'ലക്്' നധീ്ിലിറ
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ക്ി. 75 തപർക്പ് സഞ്ചാരിക്ാവന്ന, തലാതകാത്ര നില
വാരൊയ ഐ.ആർ.എസപ് ക്ലാസിൽ പണി കഴിപ്ിച്, 5 
ലക്് തബാട്ടുകളാണപ് ആലപ്പുഴയിൽ സർവ്ധീസപ് ആരംഭി
ച്തപ്. െലബാറിഞ്ല ടൂറിസം സാധ്തകൾ ഉപതയാഗഞ്പ്
ടുത്ിഞ്ക്ാണ്പ് ജലഗതാഗതവകപ്പ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിഞ്ല 
പറശ്ിനിക്ടവിൽനിന്നു ടൂറിസ്റപ് തബാട്ടപ് സർവ്ധീസപ് 
ആരംഭിച്ചു. കൂടാഞ്ത അഴധീക്ൽ - ൊട്ടൂൽ റൂട്ടിൽ പുതിയ 
തബാട്ടപ് സർവ്ധീസും ആരംഭിച്ചു. രണ്പ് വാട്ടർ ടാകപ് സികൾ 
2019 ജൂണ് ൊസതത്ാഞ്ട സർവ്ധീസപ് ആരംഭിക്കുന്ന
താണപ്.

224 വിഴിഞ്ഞം, ഹൈാച്ചി, ഹപാന്ാനി, ഹബപ്പൂർ, അഴീ
ഹക്കാെക്, ഹബക്കൽ തുെങ്ങിയ തുറമുഖങ്ങഹള ബന്ധി
പ്പിച്ചക് ജലമാർഗ്ഗമുള്ള ചരക്ഗതാഗതസംവിധാ
നം ആരംഭിക്ം. തിരുവനന്പുരം മുതൽ 
ൈാസർഹഗാഡുവഹര അതിഹവഗ ഹഫറി സർവ്ീസക് 
ആരംഭിക്കാൻ പഠനം നെത്ം. രൊഹയാഗിൈ 
മാഹണന്നു ൈഹണ്ത്ിയാൽ സ്വത്വരഹവഗത്ിൽ 
നെപ്പിലാക്കി നിലവിലുള്ള ഗതാഗതരെശ്നത്ിനു 
ോേ്വതപരിൊരമുണ്ാക്ം.

ൊരിവടം തബാർഡപ് രൂപവതപ്ക്രിച്ിട്ടുണ്പ്. തകാസ്റൽ
ഷിപ്ിംഗപ് തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്ാനുള്ള സബപ് സിഡി ഒരു 
രൂപയിൽനിന്നു മൂന്നപ് രൂപയായി വർദ്ിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്.

225 എൻ.ഡ്്യു-3 വിപുലീൈരണം (ഹൈാല്ലം-വിഴി
ഞ്ഞം, ഹൈാട്പ്പുറം-ൈാസർഹഗാഡ്ക് ) നെപ്പിലാ
ക്കാൻ ഹൈന്ദ്രസർക്കാരിഹറെ രെഖ്ാപനവം തുെർ
നെപെിൈളും ആവേ്മാണക്. ഇതിനായുള്ള 
ൈർമ്പദ്തി ആവിഷ്ക്കരിക്ം.

ഞ്കാല്ലം മുതൽ തകാട്ടപ്പുറം വഞ്രയുള്ള തദ�ധീയ ജലപാത 
ഇൻലാൻഡപ് വാട്ടർഞ്വയപ് സപ് അതതാറി്ി ഓഫപ് ഇന്്യു
ഞ്ട ചുെതലയിലാണപ്. തകാട്ടപ്പുറം മുതൽ തകാഴിതക്ാടപ് 
വഞ്രയുള്ള തദ�ധീയ ജലപാതയുഞ്ട ഡി.പി.ആർ ഇൻ
ലാൻഡപ് വാട്ടർഞ്വയപ് സപ് അതതാറി്ി ഓഫപ് ഇന്് തയ്ാ
റാക്ിവരികയാണപ്. തകാഴിതക്ാടപ് മുതൽ നധീതല�്രം 
വഞ്രയുള്ള ജലപാത ഇൻലാൻഡപ് നാവിതഗഷൻ ഡി
പ്ാർട്ടപ് ഞ്െന്ം തകരള വാട്ടർഞ്വയപ് സപ് ഇൻഫ്ാസ്ടകപ്ചർ 
ലിെി്ഡം തചർന്നാണപ് നിർമ്മിക്കുന്നതപ്. ഞ്കാല്ലം മുതൽ 
തകാവളം വഞ്രയുള്ള തദ�ധീയജലപാതാവികസനം ഇൻ
ലാൻഡപ് നാവിതഗഷൻ ഡിപ്ാർട്ടപ് ഞ്െറെിഞ്റെ കധീഴിലാണപ്. 
ഈ പദ്തി 2020-ൽ പൂർത്ധീകരിക്ാനാണപ് ഉതദേ�ിക്കു
ന്നതപ്. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി പാർവ്തി പുത്നാറിഞ്റെ ശു
ചധീകരണം പൂർത്ിയാക്ിയിട്ടുണ്പ്. തകാഴിതക്ാടപ് ജില്ലയി
ഞ്ല കതനാലി കനാലിഞ്റെ ശുചധീകരണൊണപ് ഇതപ്ാൾ 
നടന്നുവരുന്നതപ്. തദ�ധീയജലപാതവഴി ഞ്കാച്ിയിൽ 
നിന്നു തകാട്ടയതത്ക്പ് ചരക്കുനധീക്ം ആരംഭിച്ചു.

226 a. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി യാത്ര ഹചയ്ന്വഹര

ഹപ്പാലും രെഹൈാപനമില്ലാഹത തെഞ്ഞുനിർത്ി 
പരിഹോധിക്ന് സ്ിതിയുണ്ക്. ഇതക് ഒഴിവാ
ക്കാൻ ഘട്ംഘട്മായി സ്ാർട്ക് ഹറാഡ്ക് പദ്തി നെ
പ്പിലാക്ം.

സ്ാർട്ടപ് തറാഡപ് പദ്തിഞ്യ കറിച്പ് പഠിക്ാനായി ഒരു 
സെിതിഞ്യ നിതയാഗിച്ിട്ടുണ്പ്.

b. ഭിന്ഹേഷിക്കാർക്കായി രെഹത്ൈ പാർക്കിങക് തു
െങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഹറാഡ്ിഹറെ അനുബന്ധമാ
യി ഏർഹപ്പടുത്ം.

ഭിന്നത�ഷിക്ാർക്ായി സർക്ാർ ഓഫധീസുകൾ അട
ക്മുള്ള ഞ്പാതുവിടങ്ങളിലം ഞ്റയിൽതവ, ബസപ് തസ്റഷ
നുകൾ, വിൊനത്ാവളം എന്നിവിടങ്ങളിലം പ്രതത്ക 
പാർക്ിംഗപ് സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. കട്ടി
കൾക്കു തവണ്ിയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കു പ്രതത്ക 
സംവിധാനം ഏർഞ്പ്ടുത്ാൻ ആളകൾക്കു നിർതദേ�ം 
നല്ിയിട്ടുണ്പ്. അത്രം പ്രവർത്നങ്ങൾ അതിഞ്റെ 
അടിസ്ാനത്ിൽ പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നുണ്പ്.

227 കരൈവിംഗക് സ്കൂളുൈളുഹെ നിലവാരം ഉറപ്പുവരു
ത്ാൻ നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

തകരളത്ിലൂടനധീളമുള്ള വഡ്രവിംഗപ് സ്കൂൾ ഇൻസ്ടക്റർ
ൊർക്പ് Quality Improvement ഞ്റെ ഭാഗൊയി തകരള 
തറാഡപ് തസഫ്റി അതതാറി്ിയുഞ്ട സഹായതത്ാഞ്ട െല
പ്പുറം ഇടപ്ാളിലള്ള IDTR വഴി പരി�ധീലനപരിപാടികൾ 
നടത്ന്നതിനുള്ള തധീരുൊനം ഇതിതനാടകം വകഞ്ക്ാ
ണ്ിട്ടുണ്പ്. നടപടികൾ അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്. കൂടാഞ്ത 
സ്കൂൾ ബസുകളിഞ്ല വഡ്രവർൊർക്പ് പ്രതത്ക പരി�ധീ
ലനം നല്ിവരുന്നു. ഓതട്ടാൊ്ിക്പ് ഞ്വഹിക്ിൾ ഞ്ടസ്റിം
ഗപ് ഞ്സറെർ/വഡ്രവിംഗപ് ഞ്ടസ്റിംഗപ് ഞ്സറെറുകൾ ആരംഭി
ച്ചു. ഇവ എല്ലാ ജില്ലകളിതലക്കും വ്ാപിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

228 ഹചങ്ങന്നൂർ-പിറവം, െരിപ്പാെക്-എറണാകുളം, തി
രുവനന്പുരം-നാഗർഹൈാവിൽ പാത ഇരട്ിപ്പി
ക്കൽ മുൻഗണനാക്രമത്ിൽ പൂർത്ീൈരിക്കാൻ 
ഹൈന്ദ്രസർക്കാരിൽ സമ്ർദേം ഹചലുത്ം. ഹഷാർ
ണ്ണൂർ-മംഗലാപുരം പാത കവദയുതിവതക്ക്കരണം 
മുൻഗണനാക്രമത്ിൽ പൂർത്ീൈരിക്കാൻ ഇെ 
ഹപടും.

ചങ്ങനാതശ്രി-ചിങ്ങവനം വഞ്രയും ഏറ്റുൊനൂർ മുതൽ 
കറുപ്പുംതറ വഞ്രയും ഞ്റയിൽതവപാത ഇരട്ടിപ്ിക്ലിനപ് 
ആവ�്ൊയ സ്ലതെഞ്്ടുക്ൽ പൂർത്ിയാക്ി. ചങ്ങ
നാതശ്രി-ചിങ്ങവനം പാത 2018 ഡിസംബറിൽ കമ്മധീ
ഷൻ ഞ്ചയ്തു. അമ്ലപ്പുഴ- ഹരിപ്ാടപ് പാത ഇരട്ടിപ്ിക്ലി
നുള്ള ഭൂെി പൂർണ്ൊയും ഏഞ്്ടുത് വകൊറി. 
ഏറ്റുൊനൂർ- തകാട്ടയം, തകാട്ടയം - ചിങ്ങവനം പാത 
ഇരട്ടിപ്ിക്ലിനുള്ള ഭൂെി ഏഞ്്ടുക്ൽ പുതരാഗെിക്കുന്നു. 
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ജെരസചനകം

പുനലൂർ - ഞ്ചതകോട്ട െധീ്ർ തഗജപ് തബ്ാഡപ് തഗജപ് ആക്ി 
ൊറ്റുന്ന പ്രവൃത്ി പൂർത്ിയാക്ി ഞ്ട്യിൻ സർവ്ധീസപ് 
തുടങ്ങി. ഞ്ഷാർണ്ണൂർ- െംഗലാപുരം പാത വവദയുതിവ
തപ്ക്രണം പൂർത്ധീകരിച്ചു. 

229 ൈഞ്ിഹക്കാെക് ഹറയിൽ ഹൈാച്ചക് ഫാക്ടറി പൂർത്ീൈ
രിച്ചു രെവർത്നമാരംഭിക്കാൻ ഹൈന്ദ്രസർക്കാ
രിൽ സമ്ർദേം ഹചലുത്ം.

സമ്മർദേം ഞ്ചലത്ിയിട്ടുണ്പ്.

230 ഇന്നുള്ള തിരുവനന്പുരം-മംഗലാപുരം പാത 
നാലുവരിപ്പാതയാക്കി മാറ്റുന്തിനക് ഇന്്ൻ ഹറ
യിൽഹവയുമായി ഹചർന്നു സംയുക്ൈമ്പനി രൂപ
വതക്ക്കരിക്ം. ഇരട്ിപ്പിക്ന് പാത അതിഹവഗ
ഹട്യിൻ ഓെിക്കാൻ സജ്മാക്ം. ഇതിനു 
റയിൽഹവയുഹെ സെൈരണവം പകോളിത്വം 
സാദ്്മാക്കാൻ ഹൈന്ദ്രസർക്കാരിൽ സമ്ർദേം 
ഹചലുത്ം.

സംസ്ാനഞ്ത് ഞ്റയിൽഞ്വ വികസനത്ിനായി തകന്ദ
സർക്ാരിനുകൂടി പ്രാതിനിധ്മുള്ള തകരള ഞ്റയിൽ ഞ്ഡ
വലപപ് ഞ്െറെപ് തകാർപ്തറഷനപ് രൂപം നല്ി. തിരുവനന്പു
രം മുതൽ കാസർതഗാഡപ് വഞ്രയുള്ള ഞ്സെി വഹസ്പധീഡപ് 
ഞ്റയിൽ തകാറിതഡാർ പദ്തിയുഞ്ട വി�ദൊയ പദ്തി
തരഖ തയ്ാറാക്കുകയാണപ്. 

231 ഗുരുവായൂർ-തിരുനാവായ പാത, േബരി പാത, 
തലഹശ്രി-കമസൂർ പാത, എരുഹമലിഹയയും പു
നലൂർ-ഹചഹകോട് പാതഹയയും ബന്ധിപ്പിക്ന് 
പാത, നിലമ്പൂർ-നഞ്ൻഹൈാെക് പാത നിർമ്ാ
ണം ആരംഭിക്കൽ മുൻഗണനാക്രമത്ിൽ പൂർ
ത്ീൈരിക്കാൻ ഹൈന്ദ്രസർക്കാരിൽ സമ്ർദേം 
ഹചലുത്ം.

�ബരി ഞ്റയിൽ പാതയുഞ്ട സർഞ്വ് നടപടികൾ പുതരാ
ഗെിക്കുന്നു. തലത�രി- വെസൂർ, നിലമ്പൂർ - നഞ്ചൻതകാ
ടപ് ഞ്റയിൽഞ്വ വലനുകളഞ്ട ചുെതലയും തകരള ഞ്റയിൽ 

ഞ്ഡവലപപ് ഞ്െറെപ് തകാർപ്തറഷഞ്ന ഏൽപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. കാ
ഞെങ്ങാടപ്-പാണത്തൂർ കാണിയൂർ പാത യാഥാർത്ഥ്ൊ
ക്ാൻ സ്ലം ഏഞ്്ടുത്നല്കുന്നതിഞ്ല പകതി ഞ്ചലവ 
വഹിക്ാനുള്ള സന്നദ്തയും സംസ്ാനം അറിയിച്ിട്ടുണ്പ്.

232 ഹൈാച്ചി ഹമഹട്ായുഹെയും തിരുവനന്പുരം, ഹൈാഴി
ഹക്കാെക് കല്ക് ഹമഹട്ാ പദ്തിൈളുഹെയും പൂർത്ീ
ൈരണവം ൈാര്ക്ഷമമായ രെവർത്മനവം ഉറ
പ്പാക്ം.

ഞ്കാച്ി ഞ്െതട്ാ ആലവ മുതൽ പാലാരിവട്ടം വഞ്രയും 
പാലാരിവട്ടം മുതൽ െഹാരാജാസപ് വഞ്രയും 
പൂർത്ിയാക്ി. തപട്ട വഞ്ര നധീട്ടാനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്. കാക്നാടപ് ഞ്െതട്ാ പാതയുഞ്ട 
പദ്തിതരഖ തകന്ദത്ിഞ്റെ അംഗധീകാരത്ിനായി 
സെർപ്ിച്ചു. തകാഴിതക്ാടപ് വല്പ് ഞ്െതട്ായുഞ്ട ഭാഗൊയി 
പന്നിയകേര തെൽപ്ാലം പൂർത്ധീകരിച്ചു. തിരുവന്പുര
ത്പ് വല്പ് ഞ്െതട്ായുഞ്ട അനുബന് വികസനപ്രവർത്
നങ്ങളായ ശ്രധീകാര്ം വഫ്ഓവർ ഭൂെി ഏഞ്്ടുക്ൽ പു
തരാഗെിക്കുന്നു. പട്ടം, ഉള്ളൂർ വഫ്ഓവറുകളഞ്ട ഭൂെി 
ഏഞ്്ടുക്ൽ പ്രാരംഭനടപടികൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. 

233 ഹൈാച്ചിയിൽ മൾട്ി ഹമാഡ്ക് ഹലാജിസ്റ്റിൈക് പാർക്കക്, 
രെധാന വ്ാപാരഹൈന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏൈീകൃത ചരക്
ഗതാഗതസൗൈര്ം എന്ിവ നെപ്പിലാക്ം. 
രെധാന നഗരങ്ങളിൽ ട്ാൻസി്ക് െബ്ബുൈൾ ആരം
ഭിക്ം.

ആരംഭിച്ിട്ടില്ല.

234 ഹൈാഴിഹക്കാെക് വിമാനത്ാവളത്ിഹറെ വിൈസന
ത്ിനക് സെൈരണഹമഖലഹയയും രെവാസിൈഹള
യും പഹകേടുപ്പിച്ചു രെഹത്ൈ വിൈസനപാഹക്കജക് 
നെപ്പിലാക്ം.

ഭൂെി ഏഞ്്ടുക്ാനുള്ള നടപടികൾ െന്തിസഭാതയാഗം 
അംഗധീകാരം നല്ി. വലിയ വിൊനങ്ങൾ ഇറങ്ങാനാവ
�്ൊയ ഇടഞ്പടൽ നടത്ി. 

235 ജലവിഭവവകുപ്പിഹന നദീതൊെിസ്ാനത്ിൽ പു
നഃസംഘെിപ്പിക്ൈയും ഭൂഗർഭജലവകുപ്പിഹറെ രെ
വർത്നങ്ങഹള അതുമായി ബന്ധിപ്പിക്ൈയും 
ഹചയ്ം.

River Basin Management Authority രൂപവതപ്ക്രണം 
ബന്ഞ്പ്ട്ട എല്ലാവരുൊയി ചർച് ഞ്ചയ്യുകയും ഇക്ാര്ം 
തത്ത്ിൽ അംഗധീകരിക്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. ഇതതാഞ്ടാ
പ്ം വകപ്ിഞ്റെ പുനഃസംഘാടനം നടപ്ിലാക്ാനുള്ള ശ്ര

െങ്ങളം നടന്നുവരുന്നു. 

236 a. രൊഹദേിൈ സർക്കാരുൈളുഹെ ഹനതൃത്വത്ിൽ 
ജനപകോളിത്ഹത്ാഹെ ഹചറു നീർത്ൊെിസ്ാ
നത്ിൽ ജലസംരക്ഷണ ജലസരക്ഷാപദ്തി
ൈൾ തയ്ാറാക്ൈയും അവ ഉചിതമായി സംഹയാ
ജിപ്പിച്ചക് നദീതൊെിസ്ാനത്ിലുള്ള ജലസരക്ഷാ 
പദ്തിക് രൂപം നല്ൈയും ഹചയ്ം.
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ഹരിതതകരളെിഷഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ സംസ്ാനഞ്ത് 
എല്ലാ തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളിലം ജലസംര
ക്ണത്ിനായുള്ള സാതകേതികസെിതികൾ രൂപവ
തപ്ക്രിച്ചു. ഇതുവഞ്ര 898 ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത്കളിതലയും 
73മുനിസിപ്ാലി്ികളിതലയും 2 മുനിസിപ്ൽ തകാർപ്തറ
ഷനു കളിതലയും നധീർത്ടലൈാനുകളം 69 ത്ാക്കുപഞ്ചാ
യത്കളിഞ്ല നധീർത്ടൊസ്റർലൈാനുകളം തയ്ാറാക്ിയി
ട്ടുണ്പ്. ഇനി പൂർത്ിയാക്ാനുള്ള പഞ്ചായത്കളിൽ 
തെയപ് ൊസത്ിനുള്ളിൽ പൂർത്ധീകരിക്കും. തുടർന്നപ് ജല
സുരക്ാലൈാനുകൾ തയ്ാറാക്കുന്നതാണപ്.

b. പുഴൈഹളത്ഹന് ജലസംഭരണിൈളാക്കി മാറ്റു
ന്തിനുഹവണ്ി ോസ്തീയമായ പഠനത്ിഹറെ അെി
സ്ാനത്ിൽ ഹചക്കക് ഡ്ാമുൈളുഹെയും ഹറഗുഹലഹ്
ഴക് സിഹറെയും ശംഖല പണിയും. ഭൂഗർഭജലം 
റീചാർജ്ിങ്ങിനു പദ്തിൈൾ ആവിഷക് ൈരിക്ം.

റഗുതല്റുകളം തടയണകളം വഴി നദികഞ്ളത്ഞ്ന്ന ജല
സംഭരണികളാക്കുന്ന പദ്തിയിലൾഞ്പ്ടുത്ി 20ഓളം 
നദികളിൽ 28 റഗുതല്ർ നിർമ്മിക്കുവാൻ തധീരുൊനിച്ി
ട്ടുണ്പ്. 16 റഗുതല്റുകളഞ്ട ഡി.പി.ആർ തയ്ാറാക്ി സെർ
പ്ിക്കുകയും അതിൽ ഒഞ്രണ്ത്ിനപ് KIIFBയുഞ്ട 
അംഗധീകാരം ലഭിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. െ്പ് പ്രവൃത്ികളഞ്ട 
ഇൻഞ്വസ്റിതഗഷനും ഡിവസനും നടത്ി തപ്രാജക്ടപ് റി
തപ്ാർട്ടപ് തയ്ാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. കൂടാഞ്ത കാർഷികാവ�്ങ്ങൾക്കു
ള്ള ജലലഭ്ത ഉറപ്ാക്ാനായി ആവ�്ാധിഷ്ിതൊയി 
വിവിധ ലൈാൻസപ് കധീമുകളിൽഞ്പ്ടുത്ി ഞ്ചക്പ് ഡാമുകൾ, 
വി.സി.ബി, ആർ.സി.ബി എന്നിവയും നിർമ്മിച്ചുവരുന്നു. 

ജലനിധിയുഞ്ട രണ്ാംഘട്ടപദ്തിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ിയി
ട്ടുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്ിനും ജലസുരക്ാരൂപതരഖ 
(Water Security Plan) തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഓതരാ പദ്
തിപ്രതദ�ത്ം അനുതയാജ്ൊയ ഭൂഗർഭജലപരിതപാ 
ഷണപദ്തികൾ ഭൂെിയുഞ്ട കിടപ്നുസരിച്പ് ആവിഷപ് ക്
രിച്പ് നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു.

ജലനിധി പദ്തിയിലൂഞ്ട 1777 ഭൂജലപരിതപാഷണ 
പദ്തികൾ ഏഞ്്ടുത്ിട്ടുണ്പ്. അതിൽ 1753പദ്തികൾ 
പൂർത്ധീകരിച്ചു. 2018-19 വർഷത്ിൽ 203 പദ്തികൾ 
പൂർത്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

ഭൂജലവകപ്പ് 2018-2019 സാമ്ത്ിക വർഷം 78 തുറന്ന 
കിണർ/റധീ ചാർജ്ജപ് പി്പ് പദ്തികൾ വിവിധ ജില്ലക
ളിലം 5 കഴൽക്ിണർ റധീച്ാർജ്ജപ് കാസർതഗാഡപ് ജില്ല
യിലം 2 എണ്ം ഇടുക്ി ജില്ലയിലം പൂർത്ധീകരിച്ചു. സർ
ക്ാർ വിജ്ാപനം ഞ്ചയ്ിട്ടുളള പാലക്ാടപ് ജില്ലയിഞ്ല 
ചിറ്റൂർ ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുളള പ്രതദ�ങ്ങളിൽ തുറന്നകിണർ 
വഴിയുളള ഭൂജലസംതപാഷണപ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്ധീ
കരിച്ിട്ടുണ്പ്. ഈ പ്രതദ�ങ്ങളിൽ കഴൽക്ിണർ വഴിയു
ളള കൃത്രിെഭൂജലസംതപാഷണൊർഗ്ഗങ്ങൾ പരധീക്ണാ
ടിസ്ാനത്ിൽ നടപ്ിലാക്കുവാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ി 

ട്ടുണ്പ്. പാലക്ാടപ് ജില്ലയിഞ്ല ലൈാച്ിെടയിലം പരിസരപ്ര
തദ�ങ്ങളിലംപ്രതത്കം തയ്ാറാക്ിയ കഴൽക്ിണർ 
റധീചാർജ്ജപ് പദ്തി 2019-20 സാമ്ത്ിക വർഷം നട
പ്ിലാക്കും.

237 a. ജലഹരോതസൈളുഹെ മലിനീൈരണത്ിഹനതി
ഹര േിക്ഷാനെപെിൈൾ കൂടുതൽ ൈർേനമാക്ം.

ജലാ�യങ്ങളഞ്ടയും നദികളഞ്ടയും െലിനധീകരണം തട
യുന്നതിനായി തകരള ഇറിതഗഷൻ ആൻഡപ് വാട്ടർ കണ്
സർതവഷൻ ആക്ടപ് 2003 തഭദഗതി ഞ്ചയ്തു. ഇപ്രകാരം 
ജലാ�യങ്ങൾ െലിനൊക്കുന്നവർക്പ് കറഞെതപ് ഒരു 
വർഷവം പരൊവധി മൂന്നപ് വർഷം വഞ്ര തടവം ഒപ്ം 
പരൊവധി രണ്പ് ലക്ം രൂപ പിഴയും രണ്ടുംകൂടിയും ചുെ
ത്ാൻ കഴിയുംവിധൊണപ് നിയെതഭദഗതി വരുത്ിയിട്ടു
ള്ളതപ്. (തനാട്ടിഫിതക്ഷൻ നം. 24395/ Leg F2/2017 
Law dt.03/07/2018 Act 16 of 2018 The Kerala Irrigation 
and Water Conservation (Ammendment) Act 2018)

b. വിസർജ്്മാലിന്ം സരക്ഷിതമായി സംസക് ൈ
രിക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ാക്ം.

ഗുരുവായൂർ ടൗണ്ഷിപ്ിഞ്ല െലിനജലനിർമ്മാർജ്ജന 
സംവിധാനത്ിഞ്റെ നിർമ്മാണം പുതരാഗതിയിലാണപ്. 
2019 തെയപ് ൊസതത്ാടുകൂടി നിർമ്മാണപ്രവർത്ന
ങ്ങൾ ഭാഗികൊയി പൂർത്ധീകരിക്കും. ഞ്കാല്ലം തകാർപ്
തറഷനു തവണ്ി കരധീപ്പുഴയിൽ 12 MLD സ്ധീതവജപ് 
ട്ധീ്പ് ഞ്െറെപ് ലൈാറെപ് നിർമ്മാണത്ിനപ് അമൃതപ് പദ്തിയിൽ 
30 തകാടി രൂപയുഞ്ട ഭരണാനുെതി നല്ിയിട്ടുണ്പ്. 
കൂടാഞ്ത അമൃതപ് പദ്തിയിലൾഞ്പ്ടുത്ി തിരുവനന്പു
രം, ഞ്കാച്ി എന്നധീ തകാർപ്തറഷനുകളിൽ വിസർജ്ൊ
ലിന്സംസപ് കരണസംവിധാനം വിപുലധീകരിക്കും.

238 a. ജലഗുണനിലവാരപരിഹോധനയ്ക്കക് എല്ലാ തഹദേ
േസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങളിലും അംഗീകൃതഹൈ
ന്ദ്രങ്ങൾ സ്ാപിക്ം.

ജലനിധിയുഞ്ട തനതൃത്ത്ിൽ നടപ്പു സാമ്ത്ിക 
വർഷം തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളഞ്ട സഹകര
ണതത്ാഞ്ട ആ�, എൻ.എസപ്.എസപ് പ്രവർത്കരുഞ്ട 
സഹകരണതത്ാഞ്ട 60,000 തത്ാളം സാമ്ിളകളിൽ 
ഫധീൽഡപ് ഞ്ടസ്റപ് കിറ്റുപതയാഗിച്പ് പരിത�ാധന പൂർത്ധീ
കരിച്ിട്ടുണ്പ്.

b. െയർ ഹസക്കൻഡ്റി സ്കൂൾ അധ്ാപൈരുഹെയും 
വിദ്ാർത്ിൈളുഹെയും സൊയഹത്ാഹെ സ്കൂൾ ലാബു
ൈളിലും ഇതിനുള്ള ഹപാതുസംവിധാനം ഒരുക്ം.

അംഗധീകൃത ജലഗുണനിലവാരപരിത�ാധനാതകന്ദങ്ങൾ 
ഗവ.ഹയർഞ്സക്ണ്റി സ്കൂളകളിൽ സ്ാപിക്കുന്നതിനു 
ള്ള നടപടികൾ ഹരിതതകരളെിഷനുൊയി തചർന്നപ് സ്ധീ
കരിച്ചുവരുന്നു.
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239 a. നിലവിലുള്ള വൻൈിലെജലഹസചനപദ്തി
ൈൾ ൈർേനമായ പരിഹോധനയുഹെ അെിസ്ാ
നത്ിൽ വിലയിരുത്ം. അനിവാര്മായവ സമ
യബന്ധിതമായി പൂർത്ീൈരിക്ം. നിലവിലുള്ളവ 
പൂർത്ീൈരിഹച്ച പുതിയ പദ്തിൈൾ ഏഹ്ടു
ക്ൈയുള്ളൂ.

വൻകിട ജലതസചനപദ്തികളായ മൂവാറ്റുപുഴ വാലി, 
ഇടെലയാർ, കാരാപ്പുഴ, ബാണാസുരസാഗർ എന്നിവയു
ഞ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ ആസൂത്രണതബാർഡപ് തയ്ാറാ
ക്ിയ ഞ്ടകപ് നിക്ൽ കമ്മ്ി റിതപ്ാർട്ടിഞ്റെ അടിസ്ാന
ത്ിൽ അവതലാകനം നടത്ി സെയബന്ിതൊയി 
പൂർത്ിയാക്ാനുള്ള ശ്രെങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. മൂവാറ്റുപുഴ 
ജലതസചനപദ്തി 2020 ൊർച്പ് ൊസതത്ാഞ്ട പൂർത്ി
യാക്ി കമ്മിഷൻ ഞ്ചയ്യും.

b. ൈാർഷിൈ ൈലണ്റിനനുസരിച്ചക് ജലഹസചനപ
ദ്തിൈളിഹല ജലവിതരണം ൈാര്ക്ഷമമാക്ം. 
കൂടുതൽ കൃഷിസ്ലങ്ങളിൽ ജലഹസചനസൗൈ
ര്ം എത്ിക്ം. അതിനക് തഹദേേസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുമായി ഹചർന്ക് ഒരു ൈർമ്പദ്തി 
ആവിഷക് ൈരിക്ം.

കൂടുതൽ കൃഷിസ്ലങ്ങളിൽ ജലതസചനം നടത്ാനുള്ള 
നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

കാർഷികകലണ്റിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിലാണപ് വൻകിട 
ജലതസചന പദ്തികളിൽ ജലവിതരണം നടത്ന്നതപ്. 
കൂടുതൽ കൃഷിസ്ലങ്ങളിൽ ജലതസചന സൗകര്ം ഉറ
പ്ാക്കുന്നതിനായി ഇറിതഗഷൻ വകപ്ിഞ്ലയും കൃഷിവക
പ്ിഞ്ലയും ഉതദ്ാഗസ്ർ സംയുക്തൊയി നടത്ന്ന സ്
ലപരിത�ാധന പൂർത്ിയായി വരുന്നു. ഇതിഞ്റെ 
അടിസ്ാനത്ിൽ ജലതസചനപദ്തികൾക്കു മുൻഗ
ണന നിശ്യിച്പ് കർമ്മപദ്തികൾ രൂപഞ്പ്ടുത്ന്ന 
താണപ്.

240 a. ൈാഡ്യുഹെ രെവർത്നം സമഗ്രമായി പുനഃ
സംഘെിപ്പിക്ം. ബ്ാഞ്ക് ൈനാലുൈൾ, ഡ്ിസ്ടിബയൂ
ട്റീസക്, ഫീൽഡ്ക് ബൂത്ിൈൾ, തലക്ളങ്ങൾ, മഴ
ഹവള്ളനിർഗ്ഗമനഹത്ാടുൈൾ തുെങ്ങിയവ 
സംരക്ഷിക്കാൻ വലിയഹതാതിൽ ഹതാഴിലുറപ്പുപ
ദ്തിഹയ ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്ാൻ രൊഹദേിൈ മാ
സ്റ്റർ പ്ാൻ ഉണ്ാക്ം. 

ചിറ്റൂർ പുഴ, െലമ്പുഴ, തപാത്ണ്ി, െംഗലം, തചരാെംഗലം 
എന്നധീ പദ്തികളിൽ കാഡ ചാനലകളഞ്ട നവികരണ
ത്ിനായി 2018-2019 വർഷത്ിൽ 7 തകാടി രൂപ അനു
വദിച്തപ് പ്രതയാജനഞ്പ്ടുത്ിഞ്കാണ്പ് പ്രവൃത്ികൾ 
ഏഞ്്ടുത്പ് നടത്ിവരുന്നുണ്പ്. മൂവാറ്റുപുഴ ജലതസചനപ
ദ്തിയിൽ എ.ഐ.ബി.പിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി കാഡാ 
പ്രവൃത്ികൾ നടന്നുവരുന്നു.  2018-19 വർഷതത്യ്ക്കപ് 
2.90 തകാടി രൂപയ്ക്കപ് ഭരണാനുെതി ലഭിക്കുകയും പ്രസ്തുത 

പ്രവൃത്ികൾ ഞ്ടണ്ർ ഞ്ചയ്യുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. ഇതു 
കൂടാഞ്ത 2019-2020 സാമ്ത്ിക വർഷത്ിഞ്ല ബഡപ്ജ
്ിൽ കാഡ ചാനലകളഞ്ട നവികരണത്ിനായി 10 തകാടി 
രൂപ വകയിരുത്ിയിരുന്നു. ഇതിതലക്കുള്ള പ്രവൃത്ി 
കളഞ്ട ഡി.പി.ആർ സെർപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. കാഡ പദ്തി പ്രകാരമുള്ള വിവിധ 
കമ്മ്ികളഞ്ട പ്രവർത്നം കൂടുതൽ ഊർജിതൊക്കും.

b. ഹചറുൈിെജലഹസചനപദ്തിൈളും രൈിപ്പക് ഹഫർ
ട്ിഹഗഷൻ, കമഹക്രാ ഇറിഹഗഷൻ, രെിസിഷൻ 
ഫാമിങക് ഹപാലുള്ള ജലവിനിഹയാഗക്ഷമത കൂെിയ 
നവീന ജലഹസചനപദ്തിൈളും കൂടുതൽ ഹരൊ
ത്ാെിപ്പിക്ം.

Community Micro Irrigation പദ്തി 
പ്രാവർത്ികൊക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി പദ്തി നടപ്ി
ലാക്കുന്നതിഞ്ല സാധ്ത, ആയക്ട്ടപ് എന്നിവ സംബ
ന്ിച്പ് ജലവിഭവവകപ്പ്, കൃഷി വകപ്പ് െന്തിതല ചർച്
കൾ നടത്കയും അതിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ 
ജലതസചന-കൃഷിവകപ്പ് ഉതദ്ാഗസ്രുഞ്ട സംയുക്ത 
പരിത�ാധനയിലൂഞ്ട വെതരൈാഇറിതഗഷൻ നടപ്ിലാ
ക്ാൻ സാധ്ൊയ പ്രതദ�ങ്ങൾ കഞ്ണ്ത്കയും ഞ്ചയ്ി
ട്ടുണ്പ്. 2019-20 ബഡപ്ജ്ിൽ വെതരൈാ ഇറിതഗഷനുതവ
ണ്ി വിവിധ ലൈാൻ സപ് കധീമുകളിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി ജല 
തസചനവകപ്ിനായി നാലതകാടി രൂപ വകയിരുത്ി
യിട്ടുണ്പ്. കൂടാഞ്ത വെതരൈാ ഇറിതഗഷനുൊയി ബന്
ഞ്പ്ട്ട ഡ്രിപ്പ് ഞ്ഫർട്ടിതഗഷൻ, പ്രിസിഷൻ ഫാർെിങപ് 
തപാലള്ള ജലവിനിതയാഗക്െത കൂടിയ സാതകേതികവി
ദ്യിൽ അധിഷിതൊയ പ്രവൃത്ികൾ കൂടുതലായി നട
പ്ാക്കുന്നതാണപ്. തൃശ്ശൂർ, പാലക്ാടപ്, വയനാടപ്, തകാഴി
തക്ാടപ്, ഇടുക്ി എന്നധീ ജില്ലകളിൽ 10 പഞ്ചായത്കളിൽ 
വധീതം വപല്പ് പദ്തിയായി കൃഷിവകപ്ിഞ്റെ സഹക
രണതത്ാഞ്ട കമ്മയൂണി്ി വെതരൈാ ഇറിതഗഷൻ നടപ്ാ
ക്ാനുള്ള ശ്രെങ്ങൾ പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു.

c. ജലഹസചനത്ിനായി സ്ാപിച്ച പല പദ്തി
ൈളും യന്ത്രത്ൈരാർമൂലവം മറ്റു ചില പിഴവൈൾ 
മൂലവം നാഹോന്മുഖമായ അവസ്യിലാണക്. 
അവഹയ പുനരുജ്ീവിപ്പിക്കാനും ൈാര്ക്ഷമമായി 
നിലനിർത്ാനുമുള്ള പദ്തിൈൾ ആവിഷക് ൈരിക്ം.

സംസ്ാനത്പ് നിലവിലള്ള പ്രവർത്നക്െെല്ലാത് 
ലിഫ്റപ് ഇറിതഗഷൻ പദ്തികളഞ്ട പുനരുദ്ാരണം ലൈാൻ
സപ് കധീെിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി നടപ്ിലാക്ിവരുന്നുണ്പ്. ഇതി
തലക്ായി വിവിധ ജില്ലകളിലായി 2018-19 സാമ്ത്ി
കവർഷത്ിൽ 14 തകാടി രൂപയുഞ്ട ഭരണാനുെതി നല്ി. 
തുടർനടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 2019-20 വർഷ
ത്ിൽ ബഡപ്ജ്ിൽ 8 തകാടി രൂപ വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്പ്.

241 a. മഴനിഴൽ രെഹദേങ്ങളിഹല ജലക്ഷാമം പരിെ
രിക്കാൻ രെഹത്ൈ പദ്തിൈൾക് രൂപം നല്ം.
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പാലക്ാടപ് ജില്ലയിഞ്ല ഞ്കാല്ലതകോടപ്, ചിറ്റൂർ ത്ാക്കുക
ളിഞ്ല െഴനിഴൽ തെഖലയിൽ കളങ്ങൾ നവധീകരിക്ാനും 
തടയണകൾ, വി.സി.ബികൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്ാനുൊ
യി 1013.4 ലക്ം രൂപക്പ് ഈ 26 പ്രവൃത്ികൾക്പ് ഭര
ണാനുെതി നല്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇതിൽ 4 പ്രവൃത്ികൾ പൂർ
ത്ിയാക്ിയിട്ടുണ്പ്. 5 പ്രവൃത്ികൾ പുതരാഗതിയിലാണപ്. 
ബാക്ിയുള്ളവ നടപ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 2018-19 വർഷത്ിൽ ഇടുക്ി, 
വയനാടപ് ജില്ലകളിഞ്ല െഴനിഴൽ പ്രതദ�ങ്ങളിൽ Water 
storage structure കളഞ്ട നിർമ്മാണത്ിനായി 
എം.ഐ തപ്രാജക്ടപ് കാതവരി തബസിനിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി 
950 ലക്ം രൂപയുഞ്ട ഭരണാനുെതി നല്ിയിട്ടുണ്പ്.

പാലക്ാടപ് ജില്ലയിഞ്ല െഴ നിഴൽ പ്രതദ�ങ്ങളായ ഞ്കാ
ഴിഞൊമ്ാറ, വടകരപ്തി, എരുതത്മ്തി പഞ്ചായത്
കൾക്കുതവണ്ി തകരള ജല അതതാറി്ിക്പ് 23.77 തകാടി 
രൂപയുഞ്ട പദ്തിക്പ് കിഫപ്ബിയിൽനിന്നപ് അനുെതി 
ലഭിച്ിട്ടുണ്പ്. പ്രസ്തുത പദ്തിയിൽ 8 ദ�ലക്ം ലി്ർ 
ത�ഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണ�ാലയും 9.8 ലക്ം 
ലി്റും 11 ലക്ം ലി്റും ത�ഷിയുള്ള രണ്പ് ഉപരിതല 
ജലസംഭരണികളം ഉൾഞ്പ്ട്ടിട്ടുണ്പ്. അവയിൽ എരുതത്
മ്തി പഞ്ചായത്ിഞ്ല 9.8 ലക്ം ലി്ർ ത�ഷിയുള്ള 
ഉപരിതലജലസംഭരണിയും 8 ദ�ലക്ം ത�ഷിയുള്ള 
ജല ശുദ്ധീകരണ�ാലയും ഉൾഞ്പ്ട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃ
ത്ിയുഞ്ട ഞ്ടണ്ർ നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. വടകര
പ്തിയിതലക്കുള്ള 11 ലക്ം ലി്ർ ഉപരിതലജല സംഭര
ണിയ്ക്കുള്ള ഭൂെിയ്ക്കപ് റവനയൂ ഡിപ്ാർട്ടപ് ഞ്െറെിഞ്റെ അനുെതി 
ലഭ്ൊതക്ണ്തുണ്പ്. അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരി
ച്ചുവരുന്നു. അനുെതി ലഭ്ൊകന്ന മുറയ്ക്കപ് പ്രസ്തുത പദ്തി
യും ഞ്ടണ്ർ ഞ്ചയ്യുന്നതാണപ്. മൂന്നപ് പഞ്ചായത്കൾക്കു 
തവണ്ിയുള്ള വിതരണശംഖലയ്ക്കുള്ള വി�ദൊയ എഞ്ചി
നധീയറിംഗപ് റിതപ്ാർട്ടപ് അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്.

b. ഏ്വം ജലദൗർലഭ്മുള്ള രെഹദേങ്ങളിൽ, ഉദാ
െരണത്ിനക് ചിറ്റൂർ താലൂക്കിഹല ഹൈാഴിഞ്ഞാ
മ്പാറ, വെൈരപ്പതി ഹപാലുള്ള രെഹദേങ്ങളിൽ, മുമ്പു 
സൂചിപ്പിച്ച ജലവിനിഹയാഗക്ഷമത കൂെിയ സക് ൈീമു
ൈൾ രെഹത്ൈം മുൻഗണന നല്ി നെപ്പിലാക്ം.

ചിറ്റൂർപ്പുഴ ജലതസചനപദ്തിയുഞ്ട മൂലത്റ വലതുകര 
കനാൽ തകാരയാർ മുതൽ വരട്ടയാർ വഞ്ര ദധീർഘിപ്ിക്കു
ന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്ിയുഞ്ട ഭാഗൊയി സ്ലതെഞ്്ടുപ്പ് നട
പടികൾ നടന്നുവരുന്നു. കൂടാഞ്ത വരട്ടയാർ മുതൽ തവല
ന്ാവളം വഞ്ര ദധീർഘിപ്ിക്കുവാനുള്ള പ്രവൃത്ിയുഞ്ട 
ഡി.പി.ആർ തയ്ാറാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരി
ച്ചുവരുന്നു.

െഴനിഴൽ പ്രതദ�ങ്ങളിഞ്ല ജലക്ാെത്ിനപ് പരിഹാര
ൊകന്നതും ഞ്വള്ളഞ്പ്ാക്നിയന്തണത്ിനപ് ഉതകന്നതും 
വവദയുതതാൽപ്ാദനം സാദ്്ൊകന്നതുൊയ കരിയാർ
ക്ി - കാരാപ്ാറ പദ്തിയുഞ്ട ഡി.പി.ആർ തയ്ാറാക്കു

ന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

242 a. സംസ്ാനാന്ര നദീജലക്കരാറുൈൾ സമയ
ബന്ധിതമായും ൈാഹലാചിതമായും പുനരവഹലാൈ
നം ഹചയ്ാൻഹവണ്ി ഒരു സ്ിരം ൈർമ്ഹസന 
രൂപവതക്ക്കരിക്ം.

നദധീജല കരാറുകൾ സെയബന്ിതൊയും കാതലാചിത
ൊയും പുനരവതലാകനം ഞ്ചയ്യുന്നതിനും സർക്ാറിനാവ
�്ൊയ അഭിപ്രായങ്ങളം ഉപതദ�ങ്ങളം ലഭ്ൊക്കുന്ന
തിനും തവണ്ി ഒരു ഉപതദ�കസെിതി രൂപവതപ്ക്രി 
ച്ിട്ടുണ്പ്. സെിതിയുഞ്ട പ്രവർത്നം പരിത�ാധിച്പ് ആവ
�്മുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിക്കുന്നതാണപ്.

b. നദീസംഹയാജനപദ്തിയിൽ പമ്പ-അച്ചൻഹൈാ
വിൽ ആറുൈഹള ഉൾഹപ്പടുത്ാൻ അനുവദിക്ന്ത
ല്ല. മുല്ലഹപ്പരിയാറിൽ പുതിയ ഡ്ാം പണിയാനുള്ള 
പരിശ്രമം തുെരും.

പമ്, അച്ൻതകാവിൽ, വവപ്ാർ നദധീസംതയാജന 
പദ്തിഞ്യ പൂർണ്ൊയി എതിർക്കുന്ന തകരള സർക്ാറി
ഞ്റെ നിലപാടപ് ഈ പദ്തിയുഞ്ട സാധ്താപഠനറി
തപ്ാർട്ടു തയ്റാക്ിയ NWDA യുഞ്ട ഞ്ടകപ് നിക്ൽ 
അവഡപ്വസറി കമ്മി്ി, ഗതവണിംഗപ് തബാഡി, 
വാർഷിക ജനറൽതബാഡി െധീ്ിംഗുകൾ പഞ്കേടുത് തക
രളത്ിഞ്റെ പ്രതിനിധികൾ ആവർത്ിച്പ് വ്ക്തൊക്ി
യിട്ടുണ്പ്. തകരളത്ിഞ്റെ സമ്മതെില്ലാഞ്ത പമ്, അച്ൻ
തകാവിൽ, വവപ്ാർ നദധീസംതയാജന പദ്തി 
സംബന്ിച്പ് തുടർനടപടികൾ ഒന്നും ആരംഭിക്കുകയില്ല 
എന്നപ് തദ�ധീയ ജലവികസന ഏജൻസിയുഞ്ട വിവിധ 
തയാഗങ്ങളിലൂഞ്ട തകരളത്ിനപ് ഉറപ്പ് ലഭിക്കുകയുണ്ാ
യി. പമ്-അച്ൻതകാവിൽ-വവപ്ാർ ലികേപ് പദ്തി നട
പ്ിലാക്കുവാനുള്ള ഏഞ്താരു ശ്രെവം തകരളത്ിഞ്റെ ഭാ
ഗത്നിന്നു തടയുവാൻ സാദ്്ൊയ എല്ലാ 
മുൻകരുതലകളം വകപ്പുതലത്ിലം സർക്ാർതലത്ി
ലം സ്ധീകരിച്ചൂവരുന്നുണ്പ്.

മുല്ലഞ്പ്രിയാർ ഡാെിഞ്റെ ബലക്യം കണക്ിഞ്ലടുത്പ് 
തകരളത്ിഞ്ല ജനങ്ങളഞ്ട ജധീവനും സ്ത്ിനും സംര
ക്ണം ഉറപ്ാക്കുന്നതിനായി മുല്ലഞ്പ്രിയാറിൽ പുതിയ 
അണഞ്ക്ട്ടപ് പണിയുന്നതിനുള്ള അനുെതിയ്ക്കായുള്ള നട
പടികൾ തകരളം സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. ഭാരതസർക്ാരി
ഞ്റെ പരിസ്ിതി-വനം-കാലാവസ്ാവ്തിയാനെന്താ
ലയം 2018 നവംബർ- 14നു Environmental Impact 
Assessment (EIA) പഠനത്ിനുള്ള Terms of reference
നുള്ള അംഗധീകാരം നിബന്നകതളാഞ്ട നല്കുകയുണ്ാ
യി. ഇതിൻപ്രകാരം പുതിയ അണഞ്ക്ട്ടപ് പണിയുന്നതി
നുള്ള EIA പഠനവൊയി മുതന്നാട്ടപ് തപാകന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ തകരളം സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. സെവായത്ി
ഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ ഇക്ാര്ം നടപ്ിലാക്ാനാണപ് 
ലക്്ംവയ്ക്കുന്നതപ്.
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243 a. ജലമലിനീൈരണം ഇല്ലാതാക്കാനും നദിൈഹള 
സംരക്ഷിക്കാനും രെഹത്ൈ ആൈക് ഷൻ പ്ാൻ രൂപ
വതക്ക്കരിക്ം.

വരട്ടാർ, തകാലറയാർ, കട്ടതമ്രൂറാർ എന്നിവ പുനർജ
നിപ്ിച് ൊതൃകയിൽ കാനാപ്പുഴയാർ, പള്ളിക്ലാർ, 
പൂനൂറാർ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ ഇത്രം പ്രവൃ
ത്ികൾ നടപ്ിലാക്ി. നിരവധി സ്ലങ്ങളിൽ വിജയ
കരൊയി ഈ ക്ാമ്യിൻ നാത�ാന്മുഖൊയ എല്ലാ നദി
കളഞ്ടയും പുനരുജ്ജധീവനത്ിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളം ഹരിത െിഷനും 
തചർന്നപ് നടപ്ിലാക്കുന്നതാണപ്.

ആെയിഴഞ്ചാൻ തതാടിഞ്ല കണ്മ്മൂല മുതൽ ആക്കുളം 
വഞ്രയുള്ള ഭാഗത്പ് ഞ്ചളി നധീക്ം ഞ്ചയ്പ് 
പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനപ് 25തകാടി രൂപയുഞ്ട പദ്തി
ക്പ് അനുെതി നല്ിയിട്ടുണ്പ്. പാണ്ിവയൽതതാടപ് പുനരു
ജ്ജധീവനപ്രവൃത്ികൾക്പ് 27 ലക്ം രൂപയുഞ്ട പദ്തി 
നടപ്ിലാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

b. പമ്പ ആക്ഷൻ പ്ാൻ യുദ്ൈാലാെിസ്ാനത്ിൽ 
നെപ്പിലാക്ം.

പമ്ാ നദിയുഞ്ട ൊലിന്നിർമ്മാർജ്ജനത്ിനും നദി
സംരക്ണത്ിനുൊയി പമ്ാ ആക്നപ് ലൈാൻ രണ്ാം 
ഘട്ടത്ിഞ്റെ Detailed Project report തയ്ാറാക്കുന്നതി
നുള്ള നടപടികൾ പമ്ാ റിവർ തബസിൻ അതതാറി്ി 
സ്ധീകരിച്ചു. ഇതിനായി ജനപ്രതിനിധികൾ, ജലതസച
നവകപ്പ് തകരള വാട്ടർ അതതാറി്ി, തകരളസംസ്ാന 
െലിനധീകരണനിയന്തണതബാർഡപ്, വനം വകപ്പ്, 
തദവസ്ം തബാർഡപ്, എൽ.എസപ്.ജി.ഡി എന്നധീ വകപ്പുക
ളിഞ്ല ഉതദ്ാഗസ്ർ എന്നിവഞ്ര ഉൾഞ്പ്ടുത്ി നിരവധി 
െധീ്ിംഗുകൾ നടത്ി. ഏകതദ�ം എല്ലാ വകപ്പുകളം 
അവരുഞ്ട കരടപ് ഞ്പ്രാതപ്ാസൽ സെർപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. തരൈാ
ഡധീകരിച് 1607 തകാടി രൂപയുഞ്ട കരടപ് ഞ്പ്രാതപ്ാസൽ 
തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

c. ഹവമ്പനാെക് ൈായൽ പുനരുദ്ാരണപദ്തി നെ
പ്പിലാക്ം.

തവമ്നാടപ് കായലിഞ്ല പുനരുദ്ാരണപദ്തി തസ്റ്പ് ഞ്വ
്പ് ലാറെപ് അതതാറി്ിയുഞ്ട കധീഴിൽ നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു.

d. ഹതാടുൈളും ഇെഹത്ാടുൈളും വൃത്ിയാക്കാനും 
പരിപാലിക്കാനും തഹദേേഭരണാെിസ്ാനത്ിൽ 
ആൈക് ഷൻ പ്ാൻ തയ്ാറാക്ം.

ഹരിതതകരളെിഷഞ്റെ ആഭിമുഖ്ത്ിൽ 202 കി.െധീ 
പുഴയും 18138 കി.െധീ തതാടും പുനരുജ്ജധീവിപ്ിച്ചു. കളങ്ങള
ഞ്ട നവധീകരണം, കളങ്ങളം ജലതസചനകനാലകളൊയി 
ബന്ിപ്ിക്ൽ എന്നിവ ഹരിതതകരളം പദ്തിയിൽ 
ഉൾഞ്പ്ടുത്ി നടപ്ിലാക്കുന്നതിനപ് 2019-20-ൽ 1311 
ലക്ം രൂപ വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്പ്.

244 കുട്നാെക്പാഹക്കജക് പൂർത്ീൈരിക്ം. കുട്നാട്ിഹല 
മലിനീൈരണം കുറയ്ക്കാൻ പുതിഹയാരു ൈാർഷിൈ 
ൈലണ്ർ തയ്ാറാക്കി തണ്ീർമുക്കം ഷട്റുൈൾ 
അെച്ചിടുന്തു പരമാവധി കുറയ്ക്കും. ഇത്രഹമാരു 
നെപെി സ്വീൈരിക്ന്ഹതാഹൊപ്പം, കുെിഹവള്ള 
ക്ഷാമം ഉണ്ാൈിഹല്ലന്ക് ഉറപ്പുവരുത്ാൻ കുട്നാെക് 
കുെിഹവള്ളപദ്തി പൂർത്ീൈരിക്ം.

ഞ്വള്ളഞ്പ്ാക്നിവാരണപദ്തിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി  
ഞ്ക.ഇ.എൽ-1, ഞ്ക.ഇ.എൽ-2,  ഞ്ക.ഇ.എൽ-3,  
ഞ്ക.ഇ.എൽ-4, എന്നധീ 4 സപ് കധീമുകൾ തകന്ദധനസഹാ
യതത്ാഞ്ട നടപ്ിലാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇതിൽ ഞ്നടുമുടി 
പഞ്ചായത്ിഞ്ല 14 പാടത�ഖരങ്ങൾ ഉൾഞ്പ്ടുന്ന  
ഞ്ക.ഇ.എൽ-1 പൂർത്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. ഞ്ക.ഇ.എൽ-2 
സപ് കധീെിൽഞ്പട്ട റാണി, ചിത്ിര, സി&ഡി കായൽ നി
ലങ്ങളിഞ്ല പുറംബണ്പ് സംരക്ണം െ്പ് അനുബന്പ്ര
വൃത്ികൾ ഞ്വള്ളഞ്പ്ാക്നിയന്തണത്ിനപ് സഹായക
രൊകന്ന, തവമ്നാട്ടുകായലിതലക്കുള്ള തനരിട്ടുള്ള 
ഞ്കാച്ാർ എന്ന ചാനൽ എന്നിവ പൂർത്ധീകരിക്കുകയും 
ഈ കായൽ നിതക്പങ്ങളിൽ രണ്പ് പതി്ാണ്ടുകൾക്കു
ത�ഷം കൃഷി പുനരാരംഭിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. 

ഞ്ക.ഇ.എൽ സപ് കധീെിൽഞ്പ്ട്ട കട്ടനാടപ് തെഖലയിഞ്ല 231 
പാടത�ഖരങ്ങളഞ്ട പുറംബണ്പ് സംരക്ണത്ിനായി 
379.05 തകാടി രൂപ വരുന്ന പദ്തിക്പ് തകന്ദാംഗധീകാ
രം ലഭിക്കുകയും പതിഞ്നാന്നാം പദ്തിയിൽ 106.13 
തകാടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. ഈ സപ് കധീെിൽ 
വരുന്ന 57 പ്രവൃത്ികളിൽ 48 പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ധീക
രിച്ിട്ടുണ്പ്. 9 പ്രവൃത്ികൾ terminate ഞ്ചയ്തു. ഞ്ക.ഇ.എൽ 
4 സപ് കധീെിൽഞ്പ്ട്ട 21 പ്രവൃത്ികളിൽ 9 പ്രവൃത്ികൾ 
പൂർത്ിയാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ബാക്ി 11 പ്രവൃത്ികൾ 2019 
ജൂണിനുള്ളിലം ഒരു പ്രവൃത്ി-2019 ഒതക്ടാബറിനുള്ളി
ലം പൂർത്ധീകരിക്ാൻ സാധിക്കും. ഇതപ് കൂടാഞ്ത കട്ടനാ
ടപ് താലൂക്ിഞ്ല പാടത�ഖരങ്ങളഞ്ട ബണ്പ് നിർമ്മാണം, 
തണ്ധീർമുക്ം ബണ്ിഞ്റെ നവധീകരണം എന്നധീ പ്രവൃത്ി
കളം നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. 

കിഫപ്ബി 2017-18-ൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി കട്ടനാടപ് പ്രതദ�
ഞ്ത് കടിഞ്വള്ളക്ാെം പരിഹരിക്ാൻ തവണ്ി 289 
തകാടി രൂപയുഞ്ട പുതുക്ിയ വി�ദൊയ എഞ്ചിനധീയറിം
ഗപ് റിതപ്ാർട്ടപ് തകരള ജല അതതാറി്ി തയ്ാറാക്ിയിട്ടു
ണ്പ്. ജലശുദ്ധീകരണ�ാല, 13 പഞ്ചായത്ിതലക്കുള്ള 
ഉന്നതതലസംഭരണികളം വിതരണശംഖലയുൊണപ് 
പദ്തിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളതപ്. പ്രസ്തുത റിതപ്ാർട്ടപ് 
ഇതപ്ാൾ കിഫപ്ബിയുഞ്ട പരിഗണനയിലാണപ്. തെൽ 
പദ്തിവഴി തലവടി, എടത്, തകഴി, മുട്ടാർ, ഞ്നടുമുടി, 
രാെകേരി, ചമ്ക്കുളം, നധീലംതപരൂർ, കാവാലം, പുളിങ്കു
ന്നപ്, വകനകരി, വധീയപുരം, ഞ്വളിയനാടപ് എന്നധീ പഞ്ചാ
യത്കളിഞ്ല ഏകതദ�ം 1.9 ലക്ം ജനങ്ങൾക്പ് കടി
ഞ്വള്ളം എത്ിക്ാനാണപ് ലക്്െിടുന്നതപ്.
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13-ാം ധനകാര് കമ്മധീഷൻ അനുവദിച് 70 തകാടി 
രൂപയുഞ്ട കട്ടനാടപ് കടിഞ്വളളപദ്തി 3 പാതക്ജുകളി
ലായി പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. ഒന്നാം പാതക്ജപ് 100 
�തൊനം പൂർത്ധീകരിച്ചു. 2-ാം പാതക്ജപ് 98 �തൊന
വം 3-ാം പാതക്ജപ് വപപ്പ് വലൻ തജാലികൾ 79�ത
ൊനവം ഓവർഞ്ഹഡപ് ടാകേിഞ്റെ പണികൾ 5 �തൊന
വം പൂർത്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. 

245 ഉപഹയാഗിച്ചുൈഴിഞ്ഞ ഹവള്ളം ശുദ്ീൈരിച്ചു പുന
രുപഹയാഗിക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ാക്ം.

സി.ഡ്ിയു.ആർ.ഡി.എമ്മിഞ്റെ തെൽതനാട്ടത്ിൽ വി

വിധതകന്ദങ്ങളിൽ റധീവസക്ലിങപ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ാപിച്ചു. 

246 വിദഗ്ദ്ധപഠനങ്ങൾ ൈാണിക്ന്തക് പല വിളൈൾ
ക്ം ആവേ്മായതിഹറെ 23 ഇരട്ി ഹവള്ളം ജല
ഹസചനം ഹചയ്ന്നു എന്ാണക്. ജഹലാപഹയാഗം 
കുറയ്ക്കാനായി ചില വിളൈൾക് സ്പിങക് ളർ ജലഹസ
ചനം ഏർഹപ്പടുത്ം.

ഡ്രിപപ് ജലതസചനം ഉൾഞ്പ്ടുന്ന community micro 
Irrigation പദ്തി നടത്വാനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ പു
തരാഗെിച്ചുവരുന്നു.

കുടിന്വള്ളകം

247 a. വലിപ്പഹച്ചറുപ്പമില്ലാഹത എല്ലാ ജലവിതരണപ
ദ്തിൈളുഹെയും ഹസാഷ്ൽ ഓഡ്ി്ിങക് നെത്ം. 
ഹരോതസിഹറെ ഹേഷി, ലഭ്ത, യഥാർത്ത്ിലു
ള്ള ഗുണഹഭാക്ാക്കളുഹെ എണ്ം, നിലവിലുള്ള 
ജലവിതരണക്ഷമത, കപപ്പക്, ൊകേക്, ൊപ്പുൈൾ തുെ
ങ്ങിയവയുഹെ യഥാർത്സ്ിതി, ജലഗുണനിലവാ
രം, ശുദ്ീൈരണസംവിധാനത്ിഹറെ ൈാര്ക്ഷ
മത, ഹനരിടുന് രെശ്നങ്ങൾ തുെങ്ങിയവഹയാഹക്ക 
ഇതിലൂഹെ വിലയിരുത്ഹപ്പടും. 

ജലനിധി പദ്തികഞ്ള സംബന്ിച്പ് തസാഷ്ൽ 
ഓഡി്പ് നടത്ിവരുന്നു. തകരള ജല അതതാറി്ിഞ്യ 
സംബന്ിച്പ് ഇതപ് ആരംഭദ�യിലാണപ്.

b. പഴയ പദ്തിൈൾ ആവേ്ഹമകേിൽ പുനരധിവ
സിപ്പിക്ം.

ജലനിധി രണ്ാം ഘട്ടത്ിൽ 115 ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത്കളി 
ലായി 2176 പദ്തികളാണപ് പൂർത്ധീകരിച്ചു വരുന്നതപ്. 
പദ്തിയിതലക്പ് ഞ്തരഞ്ഞെടുക്ഞ്പ്ട്ട ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത് 
കളിൽ 74 ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത്കളിലായി ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത്ി 
ഞ്റെതഞ്ന്ന 410 ഞ്ചറിയ പദ്തികൾ പൂർണ്ൊതയാ ഭാഗി
കൊതയാ പ്രവൃത്ിക്ാഞ്ത ആയിരുന്നു. ഇവ ജലനിധി
യിതലക്പ് ഏഞ്്ടുക്കുകയും ഇതുവഞ്ര 406 സപ് കധീമുകൾ 
കമ്മിഷൻ ഞ്ചയ്യുകയും ഇതിലൂഞ്ട 29,989 കടുംബങ്ങൾക്പ് 
ജലവിതരണം നടത്ിവരികയും ഞ്ചയ്യുന്നു. ഇനിയും പൂർ
ത്ധീകരിക്കുവാനുള്ള 4 സപ് കധീമുകൾ 2019 ഏപ്രിൽ 30 
നുള്ളിൽ പൂർത്ധീകരിക്കും. ഇതിലൂഞ്ട 147 കടുംബങ്ങൾക്കു 
കൂടി കടിഞ്വള്ളം നല്കുവാൻ സാധിക്കും.

KWAയുഞ്ട പൂർണ്ൊയും പ്രവർത്നക്െം അല്ലാതിരുന്ന 
44 ഏകപഞ്ചായത്പ് സപ് കധീമുകളം പദ്തിയുഞ്ട ഭാഗൊ
ക്ി ഏഞ്്ടുത്പ് നവധീകരിച്പ് പൂർത്ിയാക്കുകയും 8817 
കടുംബങ്ങൾക്പ് ഇതപ്ാൾ കടിഞ്വള്ളം നല്ി വരികയും 
ഞ്ചയ്യുന്നു.

248 a. നഗരരെഹദേങ്ങളിഹല കുെിഹവള്ളക്ഷാമം പരി
െരിക്കാൻ ബൃെദക്പദ്തിൈൾ അനിവാര്മാണക്. 
ൈഹനഷുമാരി ൈണക്രെൈാരം 30 േതമാനം കു
ടുംബങ്ങൾക്കാണു കപപ്പുഹവള്ളം ലഭിക്ന്തക്. 
ഇതക് 50 േതമാനമായി ഉയർത്ം.

ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നത�ഷം 4.26 
ലക്ം പുതിയ കടിഞ്വള്ളകണകപ് ഷനുകൾ നല്ിക്ഴി
ഞ്ഞു. നിലവിലള്ള 1187 പദ്തികളിലൂഞ്ട 23.97 ലക്ം 
ഗാർഹിക കണകപ് ഷനുകൾ, ഗാർഹിതകതരകണകപ് ഷനു 
കൾ, 2.1 ലക്ം ഞ്പാതു ടാപ്പുകൾ എന്നിവ വഴി സംസ്ാ
നഞ്ത് 57 �തൊനം ജനങ്ങൾക്കും ശുദ്ജലവിതരണം 
നടത്ന്നുണ്പ്.

b. പഴയ പദ്തിൈൾ പുനരുദ്രിക്ം. ശുദ്ീൈര
ണസംവിധാനങ്ങൾ ൈാര്ക്ഷമമാക്ം.

കിഫപ്ബിയിൽ സെർപ്ിച് 124 തപ്രാതപ്ാസലകളിൽ 108 
എണ്ത്ിനപ് കിഫപ്ബി 382.64 തകാടി രൂപയുഞ്ട 
അനുെതി നല്ിയിട്ടുണ്പ്. 19 എണ്ം കിഫപ്ബിയുഞ്ട പരിഗ
ണനയിലാണപ്.

കാലഹരണഞ്പ്ട്ടതും തകടായതുൊയ കടിഞ്വള്ള വപപ്പു
കൾ ൊ്ി പുതിയവ സ്ാപിക്ാനായി അമൃതപ് പദ്തി
യിൽ ഭരണാനുെതി ലഭിച് 143.45 തകാടി രൂപയുഞ്ട പ്ര
വൃത്ികളിൽ 10.68 തകാടി രൂപയുഞ്ട പ്രവൃത്ികൾ 
പൂർത്ിയായി.  ബാക്ി 132.14 തകാടി രൂപയുഞ്ട പ്രവൃ
ത്ികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുതരാഗെിക്കുകയും 
0.63 തകാടി രൂപയുഞ്ട പ്രവൃത്ിയുഞ്ട ഞ്ടണ്ർ പരിത�ാ
ധന നടന്നുവരികയും ഞ്ചയ്യുന്നു. അമൃതപ് പദ്തിയിലൂഞ്ട 
അനുെതി ലഭിച് എല്ലാ പ്രവൃത്ികളം 2020 ൊർച്പ് 31- 
ഓഞ്ട പൂർത്ിയാക്കും.

2018-19 - ൽ തസ്റ്പ് ലൈാനിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി പഴയ വപപ്പു
കൾ ൊ്ി സ്ാപിക്കുന്നതിതലക്ായി 89.97 തകാടി രൂ
പയുതടയും ജലശുദ്ധീകരണ�ാലയുഞ്ട പുനരുദ്ാരണ 
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ത്ിനായി 15.81 തകാടി രൂപയുഞ്ടയും ഭരണാനുെതി 
നല്ിയിട്ടുണ്പ്.

249 ഹൈരള വാട്ർ അഹതാറി്ി പുനഃസംഘെിപ്പിക്ം. 
ദുർവ്െമായ ൈെബാദ്്ത ഒഴിവാക്ം. വിതരണ
നഷ്ം ഗണ്മായി കുറയ്ക്കും. സർക്കാരുമായുള്ള 
എം.ഒ.യു.വിഹറെ അെിസ്ാനത്ിൽ നഷ്ം 
സബക് സിഡ്ിയായി നല്ം.

വിതരണനഷ്ം കറയ്ക്കാനുളള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരു
ന്നു. തിരുവനന്പുരം ഞ്കാച്ി, നഗരപ്രതദ�ത്ം ചില 
ഗ്രാെങ്ങളിലം 24x7 ജലവിതരണസംവിധാനം നടപ്ാ
ക്കുന്നതിനപ് ADB സഹായതത്ാഞ്ടയുളള 2500 തകാടി 
രൂപയുഞ്ട പദ്തിക്പ് അനുെതിക്ായുള്ള നടപടികൾ 
പ്രാരംഭദ�യിലാണപ്. ഈ പദ്തി പ്രാവർത്ികൊക 
തമ്ാൾ 24 െണിക്കൂറും തടസ്രഹിതൊയി ആവ�്ൊയ 
അളവിൽ ശുദ്ൊയ കടിഞ്വളളവിതരണം സാധ്ൊകം. 
അതതാഞ്ടാപ്ം വിതരണനഷ്ം 20% ആയി കറയ്ക്കാനും 
ലക്്െിടുന്നു. പദ്തി സംബന്ൊയി പ്രാരംഭപ്രവർത് 
നങ്ങൾ പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. ഈ പദ്തികൾ നടപ്ിലാ
കന്നതതാഞ്ട 24 െണിക്കൂറും തടസ്രഹിതൊയി കടിഞ്വ

ളളം ലഭിക്കുന്ന ഇന്്യിഞ്ലതഞ്ന്ന ആദ്നഗരങ്ങളിൽ 
തിരുവനന്പുരം, ഞ്കാച്ി നഗരങ്ങൾ ഇടംപിടിക്കും.

30.9.2018 വഞ്രയുള്ള തകരള വാട്ടർ അതതാറി്ിയുഞ്ട 
വവദയൂതി ചാർജിനത്ിലള്ള കടിശ്ികയായി ഞ്ക.എ-
സപ്.ഇ.ബിയ്ക്കപ് നല്കുവാനുള്ള 1326.69 തകാടി രൂപ സർ
ക്ാർ തലത്ിൽ 4 വർഷം ഞ്കാണ്പ് തധീർപ്ാക്ാൻ 
ഉത്രവായി. തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ തകരള 
വാട്ടർ അതതാറി്ിയ്ക്കപ് നല്കുവാനുള്ള ഞ്വള്ളക്ര കടിശ്ിക 
6% പലി�യിനത്ിൽ പുനഃരൈെധീകരിച്പ്, അതിഞ്റെ 
ആദ് മൂന്നപ് ഗഡവായി 84.95 തകാടി രൂപ തതദേ�സ്യം
ഭരണസ്ാപനങ്ങളഞ്ട ഗ്രാറെിൽ നിന്നപ് കറവ വരുത്ി 
വാട്ടർ അതതാറി്ിയ്ക്കപ് നല്കുകയും ആ തുക ഞ്ക.എസപ്.ഇ.
ബിയ്ക്കപ് നല്കുവാനുള്ള ഉത്രവപ് പുറഞ്പ്ടുവിക്കുകയും പ്ര
സ്തുത തുക തകരള വാട്ടർ അതതാറി്ി ഞ്ക.എസപ്.ഇ.ബിയ്ക്കപ് 
നല്കുകയും ഞ്ചയ്തു. തകരള ജല അതതാറി്ി പുനഃസംഘടി
പ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രെങ്ങൾക്പ് തുടക്ം കറിച്ിട്ടുണ്പ്.

250 ജലനിധിപദ്തിൈളുഹെ നിർവ്െണവം നെത്ി
പ്പും പുനരവഹലാൈനം ഹചയ്ം. ഇവ പുനരുദ്രി 
ക്കാൻ രെഹത്ൈ സക് ൈീമിനു രൂപം നല്ം.

ആൾനൂഴി വൃത്ിയാക്ാൻ രാജ്ത്പ് ആദ്ൊയി നിതയാഗിച് തറാതബാട്ടപ്. 
നവധീനാ�യതപ്രാത്ാഹനപദ്തി പ്രകാരം യുവ എഞ്ചിനധീയർൊർ വികസിപ്ിച്തപ്.
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ജലനിധി ഒന്നാംഘട്ടത്ിൽ നടപ്ിലാക്ിയ കടിഞ്വള്ള 
വിതരണപദ്തികളിൽ പൂർണൊതയാ ഭാഗികൊതയാ 
പ്രവർത്ന രഹിതൊയ പദ്തികളഞ്ട പുനരുദ്ാരണ 
ത്ിനും നവധീകരണത്ിനും തവണ്ി 2018-19 സാമ്ത്ി
കവർഷം പുതിയ ഭരണാനുെതി പ്രകാരം 12.95 തകാടി 
രൂപയുഞ്ട പദ്തിക്പ് അംഗധീകാരം ലഭിച്ിരുന്നു. ഇതനു
സരിച്പ് തൃശൂർ, പാലക്ാടപ്, െലപ്പുറം, തകാഴിതക്ാടപ് ജില്ല
കളിഞ്ല 64 ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത് കളിഞ്ല ഏകതദ�ം 
14,000 കടുംബങ്ങൾക്പ് കടിഞ്വള്ളം ലഭ്ൊക്കുന്ന 211 
പദ്തികളഞ്ട പുനരുദ്ാരണത്ിനായി ആദ്ഘട്ടപദ്
തികൾ ആവിഷപ് ക്രിച്ചു. ഗുണതഭാക്തൃസെിതി, ഗ്രാെപ്
ഞ്ചായത്പ് എന്നിവരുഞ്ട പകോളിത് തത്ാഞ്ടയും സാ
മ്ത്ികവിഹിതതത്ാഞ്ടയും നടപ്ിലാക്കുന്ന പുനരുദ്ാ 
രണ, നവധീകരണ പദ്തികളിൽ ഇതുവഞ്ര 172 പദ്തി
കൾക്പ് സാതകേതികാനുെതി നല്കുകയും പ്രാരംഭപ്രവർത് 
നങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ഞ്ചയ്തു. എല്ലാ പ്രവൃത്ികളം 2019-
തെയപ് ൊസം 31നുള്ളിൽ പൂർത്ധീകരിക്ാനാവഞ്െന്നപ് പ്ര
തധീക്ിക്കുന്നു.

ഒന്നാം ഘട്ടത്ിൽ പദ്തി നടപ്ിലാക്ിയ 112 ഗ്രാെ 
പഞ്ചായത്കളിഞ്ലയും തകടുവന്ന ബാക്ി പദ്തികള
ഞ്ട പുനരുദ്ാരണത്ിനും നവധീകരണത്ിനും തവണ്ി 
2019 - 20 സാമ്ത്ികവർഷം 55 തകാടി രൂപയുഞ്ട 
പദ്തിക്പ് സർക്ാർ ബഡപ്ജ്ിലൂഞ്ട അംഗധീകാരം നല്ി
യിട്ടുണ്പ്. ഇതുൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ടുള്ള സർതവ് പ്രവർത് 
നങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. പ്രവൃത്ികൾ 2019 ഡിസംബർ 
ൊസത്ിനുള്ളിൽ പൂർത്ധീകരിക്ാനാവഞ്െന്നപ് പ്രതധീ
ക്ിക്കുന്നു.

251 ഹൈരളത്ിഹല 60 േതമാനത്ിഹലഹറ ജനങ്ങളും 
കുെിഹവള്ളത്ിനായി ആശ്രയിക്ന് ഹരോതഹസ്
ന് നിലയ്ക്കക് ൈിണറുൈളുഹെ സംരക്ഷണത്ിനു രെ
ഹത്ൈ രൊധാന്ം നല്ം. ൈിണറുൈളും കുളങ്ങളും 
സംരക്ഷിക്കാനും മഴക്കാലത്ക് റീച്ചാർജ്ക് 
ഹചയ്ാനും ഗുണനിലവാരപരിഹോധന നെത്ാ
നും എല്ലാ തഹദേേഭരണസ്ാപനത്ിലും സംവി
ധാനമുണ്ാക്ം.

കടിഞ്വള്ളകവതറജപ് കറവള്ള ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത്കൾക്പ് 
മുൻഗണന നല്ിഞ്കാണ്പ് ജലനിധി നടപ്ിലാക്കുന്ന ''െഴ
ഞ്വള്ളസംഭരണം ഭൂജലപരിതപാഷണം'' പരിപാടിയുഞ്ട 
ഭാഗൊയി നടപ്പു സാമ്ത്ികവർഷം പത്പ് ഗ്രാെപഞ്ചാ
യത്കളിഞ്ല 1526 കടുംബങ്ങൾക്പ് 10,000 ലി്ർ ത�
ഷിയുള്ള െഴഞ്വള്ളസംഭരണികൾ നിർമ്മിച്പ് നല്ി. 
ഇതതാഞ്ട പദ്തിയുഞ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ 34 
ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത്കളിഞ്ല 7160 കടുംബങ്ങളിൽ നടപ്ി
ലാക്ാൻ സാധിച്ചു.

കിണർ റധീചാർജ്ജിംഗപ് പദ്തി നടപ്ിലാക്കുന്നതിനപ് 
നടപ്പു സാമ്ത്ികവർഷം പത്പ് ഗ്രാെപഞ്ചായത്കഞ്ള 
ഞ്തരഞ്ഞെടുക്കുകയും തുടർന്നപ് പദ്തി നടപ്ിലാക്കു ന്ന

തിഞ്റെ ഭാഗൊയി ഞ്ടൻഡർ നടപടികൾ 
പൂർത്ിയാക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. എന്നാൽ പ്രളയഞ്ത് തുടർ
ന്നപ് കടിഞ്വള്ളവിതരണ പദ്തികൾക്പ് സംഭവിച് നാ
�നഷ്ങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനപ് ജലനിധി പ്രതത്കം 
തുക കഞ്ണ്തത്ണ്തായി വന്നു. തുക 
പുനരൈെധീകരിക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി കിണർ റധീചാർ
ജ്ജിംഗപ് പദ്തിക്പ് വകയിരുത്ിയിരുന്ന വിഹിത
ത്ിൽനിന്നപ് 5 തകാടി രൂപ വക ൊ്ിയതിനാൽ കിണർ 
റധീചാർജ്ജിംഗപ് പദ്തി പുതിയ സാമ്ത്ികവർഷം നട
പ്ിലാക്കുവാർ തധീരുൊനിച്ചു.

2018-19 സാമ്ത്ികവർഷം ഭൂജലാധിഷ്ിത കടിഞ്വളള 
പദ്തിയിൽ  13 ഞ്ചറുകിട കടിഞ്വള്ളപദ്തികൽ, 31 ക
ടിഞ്വള്ളപദ്തി പുനരുദ്ാരണം, 2044 ഹാൻഡപ്പമ്പ് 
റിപ്യർ, 15 കഴൽക്ിണർ/ടയൂബപ് ഞ്വൽ നിർമ്മാണം 
എന്നിവ ലൈാൻ ഫണ്ടുപതയാഗിച്പ് പൂർത്ികരിച്ിട്ടുണ്പ്. 
ഇതിലൂഞ്ട 14 ജില്ലകളിലായി 25,558 കടുംബങ്ങൾക്കും, 
2 സ്ാപനങ്ങൾക്കും കടിഞ്വള്ളം ലഭ്ൊക്കുവാൻ സാ
ധിച്ിട്ടുണ്പ്.  വിവിധ പഞ്ചായത്കൾ, സർക്ാർസ്ാപ
നങ്ങൾ, എം.എൽ.എ.എസപ്.ഡി.എഫപ്, എം.പി.ലാഡപ് 
എന്നധീ പദ്തികളിലൂഞ്ട 283 ഞ്ചറു കടിഞ്വളളപദ്തികൾ, 
130 തബാർഞ്വൽ/ടയൂബപ് ഞ്വൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവ 
പൂർത്ധീകരിച്ചു. ഇതപ് മൂലം 15,668 കടുംബങ്ങൾക്പ് കടി
ഞ്വളളം ലഭ്ൊക്ി. 

ജലതസചനവകപ്പ് തകരളത്ിഞ്ല 536 കളങ്ങളഞ്ട നവധീ
കരണത്ിനായി ഭരണാനുെതി നൽകിയതിൽ 269 കള
ങ്ങളഞ്ട പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ിയായി.

ഹരിതതകരളം െിഷഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ 8675 കളങ്ങൾ 
പുതുതായി നിർമ്മിക്കുകയും 9889 കളങ്ങൾ 
പുനഃരുദ്രിക്കുകയും 4625 കിണറുകൾ നവധീകരിക്കുക
യും 48936 കിണറുകളിൽ റധീചാർജ്ജിംഗപ് സംവിധാന 
ഞ്ൊരുക്കുകയും ഞ്ചയ്തു.

കഴിഞെ മൂന്നപ് വർഷംഞ്കാണ്പ് തതദേ�സ്യംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങൾ മുതഖന പുതിയ 8675 കളങ്ങളം 15000 കടി
ഞ്വള്ളകിണറുകളം നിർമ്മിച്ചു

252 സ്വീഹവജിഹറെ രെവർത്നം ഗ്രാമങ്ങളിഹലക് വ്ാ
പിപ്പിക്ം.

അമൃതപ് പദ്തിയിലൾഞ്പ്ടുത്ി സ്ധീതവജപ് പദ്തികള
ഞ്ട പ്രതയാജനം വ്ാപകൊക്ാനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടന്നുവരുന്നു. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി തകാർപ്തറഷൻ 
ഭാഗഞ്ത് പ്രവർത്നങ്ങൾ വിപുലധീകരിക്ാനുള്ള നടപ
ടികൾ തുടങ്ങിക്ഴിഞ്ഞു. ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്ാലി 
്ിയുഞ്ട സ്ധീതവജപ് ഞ്ന്പ് വർക്ിഞ്റെ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്.

തകന്ദ, സംസ്ാന സർക്ാരുകളഞ്ട സംയുക്തപദ്തി
യായ അമൃതപ് പദ്തിയിൽ തിരുവനന്പുരം, ഞ്കാച്ി, 
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ൊെിനസ്യനിർമാർജ്ജനകം

ഞ്കാല്ലം നഗരങ്ങളിതലയ്ക്കുള്ള സ്ിവതറജപ് സംവിധാന
ങ്ങൾക്ായി ഭരണാനുെതി ലഭിച് 203.36 തകാടി 
രൂപയുഞ്ട 115 പ്രവൃത്ികളാണപ് തകരള ജല അതതാറി്ി 
നടത്ിവരുന്നതപ്. തകരള ജല അതതാറി്ി നാളിതുവഞ്ര 
2015-16, 2016-17, 2017-18 എന്നിങ്ങഞ്ന മൂന്നപ് ആകപ് ഷൻ 
ലൈാനുകളായി ഭരണാനുെതി ലഭിച് 115 സ്ിവതറജപ് പ്രവൃ
ത്ികളിൽ (203.36 തകാടി രൂപ) 113 പ്രവൃത്ികൾക്പ് 
(194.36 തകാടി രൂപ) സാതകേതികാനുെതി നല്കുകയും 
ഈ പ്രവൃത്ികൾ എല്ലാംതഞ്ന്ന ഞ്ടൻഡർ ഞ്ചയ്യുകയും 
ഞ്ചയ്തു. ഇവയിൽ 88 പ്രവൃത്ികൾക്പ് (93.80 തകാടി 
രൂപ) കരാർ നല്ി. ഇതിൽ 37 എണ്ം പൂർത്ിയാക്ി 
യിട്ടുണ്പ്. അമൃതപ് പദ്തിയിലൂഞ്ട അനുെതി ലഭിച് എല്ലാ 
പദ്തികളം 2020 ൊർച്പ് 31- ഓഞ്ട പൂർത്ിയാക്ി ഈ 
പദ്തി ഞ്കാണ്ടുള്ള പ്രതയാജനം ജനങ്ങൾക്പ് ലഭ്ൊ

ക്ാനാണപ് ജല അതതാറി്ി ഉതദേ�ിക്കുന്നതപ്.

253 കുപ്പിഹവള്ളത്ിഹറെ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ കുറഞ്ഞ 
ഹചലവിൽ അവ ലഭ്മാക്കാനുള്ള സർക്കാർ സം
വിധാനങ്ങൾ വിപുലഹപ്പടുത്ം.

'ഹില്ലി അക്' എന്ന തപരിൽ KIIDC കപ്ിഞ്വള്ളം 
വിതരണം ഞ്ചയ്യുന്നുണ്പ്. ബി.ഐ.എസ്പ്, എഫപ്.എസപ്.
എസപ്.എ.ഐ. എന്നധീ വകപ്പുകളിൽനിന്നപ് അനുെതി 
ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കും ഉൽപ്ാദനം, പരിപാലനം, വിപണനം 
എന്നധീ കാര്ങ്ങളിൽ തധീരുൊനം വകഞ്ക്ാളളന്ന മുറ
യ്ക്കും തകരള വാട്ടർ അതതാറി്ിയുഞ്ട അരുവിക്ര കപ്ി
ഞ്വള്ള ഫാക്ടറി ലൈാറെിൽ നിന്നും വാണിജ്ാടിസ്ാന
ത്ിൽ ഉൽപ്ാദനം ആരംഭിക്കുന്നതാണപ്.

254 ഉറവിെമാലിന്സംസക് ൈരണം ഹരൊത്ാെിപ്പി
ക്കാൻ വിഹൈന്ദ്രീകൃതസംസക് ൈരണസാഹകേതിൈവി
ദ്ൈൾ വ്ാപൈമാക്ം. കജവമാലിന്ങ്ങൾ ഉറ
വിെത്ിൽത്ഹന് സംസക് ൈരിക്കാൻ ഹരൊത്ാ 
െിപ്പിക്ം. ഇതിനായി ൈഹമ്പാസ്റ്റിങക്, ബഹയാഗ്ാ
സക്, മണ്ിര ൈഹമ്പാസ്റ്റിങക് എന്ീ സാഹകേതിൈവിദ്
ൈളും ഉൾഹപ്പടുത്ം. വീടുൈളിഹല കജവ മാലിന്
പരിപാലനവം അടുക്കളഹത്ാട്ങ്ങളുമായി 
ബന്ധിപ്പിച്ചക് സരക്ഷിതഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്ം.

തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളഞ്ട പദ്തിവിഹിത
ത്ിൽനിന്നപ് ഉറവിടൊലിന്സംസപ് ക്രണത്ിനു പത്
�തൊനം തുക വകയിരുത്ാൻ നിഷപ് ക്ർഷിച്ചു. 
അതിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ തതദേ�സ്യംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങൾ ഉറവിടൊലിന്സംസപ് ക്രണ പദ്തികൾ 
ആവിഷപ് ക്രിച്ചു നടപ്ാക്കുന്നു.

വധീടുകളിൽ ഉറവിടൊലിന് സംസപ് ക്രണം ഉറപ്ാക്കുന്ന
തിനായി ബതയാഗ്ാസപ് ലൈാൻറുകൾ, ഞ്വർെി കതമ്ാസ്റപ്, 
റിംഗപ് കതമ്ാസ്റപ്, വപപ്പ് കതമ്ാസ്റപ്, കിച്ൻ ബിൻ 
കതമ്ാസ്റിംഗപ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ാപിക്കു ന്ന
തിനായി സർക്ാർ 50% സബപ് സിഡി നല്ിവന്നിരുന്നു. 

നിലവിൽ 21.29ലക്ം വധീടുകളിൽ ൊലിന്ം തരംതിരി
ച്പ് ത�ഖരിച്ചുവരുന്നു. കൂടാഞ്ത 30.19ലക്ം വധീടുകളിലം 
29420സ്ാപനങ്ങളിലം 2003 കമ്മയൂണി്ി തലങ്ങ 
ളിലം ഉറവിടത്ിൽത്ഞ്ന്ന വജവൊലിന്ം കതമ്ാ
സ്റാക്കുന്ന സംവിധാനം സ്ാപിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇവയിലൂഞ്ട 
ദിവതസന 3537.69 ടണ് വജവൊലിന്ം സംസപ് കരി
ക്ഞ്പ്ടുന്നു. കൂടാഞ്ത 84531 വധീടുകളിലം 1320 സ്ാപന
ങ്ങളിലം 98 കമ്മയൂണി്ിതലങ്ങളിലം ബതയാഗ്ാസപ് 
ലൈാന്കൾ പ്രവൃത്ിക്കുന്നു. 

255 അകജവമാലിന്ങ്ങളുഹെ ഹേഖരണത്ിനും സര
ക്ഷിതനിർമ്ാർജ്നത്ിനും കുടുംബശ്രീ സംരം
ഭങ്ങളായി തഹദേേഭരണസ്ാപനങ്ങളുഹെ ഹനതൃ
ത്വത്ിൽ ലാഭൈരമായി രെവൃത്ിക്കാനാകുന് 
റിഹസാഴക് സക് റിക്കവറി സംരംഭങ്ങൾ സ്ാപിക്ം. 
കജവവള ഉതക്പ്പാദനവം വിപണനവം ഗാർെിൈ
സ്ാപനതലങ്ങളിൽ ഉണ്ാകുന് ൊനിൈരമായ 
മാലിന്ങ്ങളുഹെയും ഇല്രോണിൈക് മാലിന്ങ്ങളുഹെ
യും സരക്ഷിതനിർമ്ാർജ്നവം കൈൈാര്ം 
ഹചയ്ാൻ ഈ സംരംഭങ്ങഹള രൊപ്മാക്ം.

വജവൊലിന്സംസപ് കരണത്ിഞ്റെ ഭാഗൊയി അവജ
വൊലിന്ങ്ങൾ വധീടുകളിൽ നിന്നും സ്ാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും ത�ഖരിക്കുന്നതിനും വജവൊലിന്ങ്ങൾ 
വകകാര്ം ഞ്ചയ്യുവാൻ ആവ�്ഞ്പ്ടുന്നവർക്പ് 
തസവനം നല്കുന്നതിതലക്കുൊയി തതദേ�സ്യംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിൽ ഹരിതകർമ്മതസനയുഞ്ട തസവനം 
ലഭ്ൊണപ്. അവജവൊലിന്ങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിതല
ക്പ് 480 ഞ്െ്ധീരിയൽ കളക്ൻ ഞ്ഫസിലി്ി (എം.സി.
എഫപ് ) ആരംഭിച്ചു. പുനഃചംരൈെണസാധ്ത ഇല്ലാത് 50 
വെതരൈാണിൽ താഞ്ഴയുള്ള ലൈാസ്റിക്പ് കവറുകൾ ഞ്പാ
ടിക്കുന്നതിനും രണ്ാംഘട്ട തരംതിരിവിനായി ത്ാക്പ് 
തലത്ിൽ 117 റിതസാഴപ് സപ് റിക്വറി ഞ്ഫസിലി്ി  
(ആർ.ആർ.എഫപ്.), എന്നിവ സ്ാപിച്ിട്ടുണ്പ്.  

ഈ ഞ്ഫസിലി്ികളിൽ 646.39 ഞ്െട്ികപ് ടണ് ഞ്രെഡ്ഡ
ഡപ് ലൈാസ്റികപ് ഉല്പാദിപ്ിക്കുകയും അതിൽനിന്നു 193.61 
ഞ്െട്ികപ് ടണ് ഞ്പാതുെരാെത്പ് വകപ്ിനും 284.90 
ഞ്െട്ികപ് ടണ് തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്കും 
തറാഡപ് നിർമ്മാണത്ിനപ് ലഭ്ൊക്കുകയുമുണ്ായി. ക്ലധീൻ 
തകരള കമ്നി 1319 ടണ് ഇലതക്ടാണികപ് ൊലിന്ങ്ങൾ 
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ത�ഖരിച്പ് അംഗധീകൃത റധീവസക്ലിംഗപ് ഏജൻസികൾക്പ് 
വകൊറി.

256 ഖരമാലിന്സംസക് ൈരണപരിപാലന രെവർത്
നങ്ങൾക്കക് സാഹകേതിൈപിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ 
പരിേീലനം സിദ്ിച്ച പരിപാലനസംഘങ്ങഹള 
തയ്ാറാക്ം. ഇത്രം സംഘങ്ങളുഹെ രെവർത്
നം തഹദേേഭരണസ്ാപനങ്ങളുഹെ നിയന്ത്രണ
ത്ിലും ഹമൽഹനാട്ത്ിലുമായിരിക്ം. റസിഡ്
റെക് സക് അഹസാസിഹയഷനുൈൾക് ഹനതൃത്വപര 
മായ പങ് നല്ം.

സംസ്ാനത്പ് 36 ഹരിതസഹായ സ്ാപനങ്ങഞ്ള 
ഹരിതതകരളം െിഷഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ ഞ്തരഞ്ഞെടു
ത്ിട്ടുണ്പ്. ഹരിതസഹായസ്ാപനങ്ങൾ അവർക്പ് 
അനുവദിച്പ് നല്ിയിട്ടുള്ള തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപന
ങ്ങളൊയി കരാറിൽ ഏർഞ്പ്ടുന്നതപ് നടന്നുവരുന്നു. 
പ്രാരംഭ പ്രവർത്നങ്ങധൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

257 ഇലഹ്രോണിൈക്, ബഹയാഹമഡ്ിക്കൽ മാലിന്ങ്ങൾ, 
അപൈെൈരമായ മാലിന്ങ്ങൾ എന്ിവ സംഭരി
ച്ചക് ഹൈന്ദ്രസർക്കാർ അംഗീൈരിച്ച ഏജൻസിൈൾ
ക്കക് കൈമാറും.

ക്ലധീൻ തകരള കമ്നി ഇ- ൊലിന്ങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടു
ള്ള ആപൽക്രൊയ ൊലിന്ങ്ങളായ ടയൂബപ് വല്പ്, 
സി.എഫപ്. എൽ., പ്രിറെർ കാട്ിഡപ്ജുകൾ, സി ഡി., 

ഞ്പാട്ടിയ തൊണിട്ടറുകൾ, ബൾബുകൾ എന്നിവ പ്രതത്
കൊയി ത�ഖരിച്പ് �ാസ്തധീയൊയി സംസപ് ക്രിക്കുന്നു
ണ്പ്. ഈ പ്രവൃത്ിക്ായി അംഗധീകാരം ലഭിച്ിട്ടുള്ള 
സ്ാപനം വഴിയാണപ് ഇത്രത്ിലള്ള ആപൽക്ര
ൊയ ൊലിന്ങ്ങൾ സംസപ് ക്രിക്കുന്നതപ്. ക്ലധീൻ തകരള 
കമ്നി 1319 ടണ് ഇലതക്ടാണിക ൊലിന്വം 47 ടണ് 
ആപൽക്രൊയ ൊലിന്വം അംഗധീകൃത ഏജൻസിക്പ് 
വകൊറിയിട്ടുണ്പ്.

258 ആവേ്മുള്ള ഹപാതുവിെങ്ങളിൽ ഉപഹയാഗക്ഷമ
വം സ്തീസൗഹൃദവമായ ഹപാതുേൗചാലയങ്ങൾ ഉറ
പ്പാക്ം. എല്ലാ 50 ൈിഹലാമീ്റുൈളിലും കെഹവ 
ൈംഫർെക് സക് ഹ്ഷനുൈൾ സ്ാപിക്ം. നിലവിലുള്ള 
ഹപഹട്ാൾ പമ്പുൈൾ, കെഹവ ഭക്ഷണോലൈൾ 
എന്ിവഹയാടു ബന്ധഹപ്പടുത്ിയായിരിക്ം ഈ 
േൗചാലയശംഖല രെവൃത്ിക്ൈ.

നിലവിൽ നഗരസഭകളഞ്ട കധീഴിലള്ള 924 ഞ്പാതു �ൗ
ചാലയങ്ങളിൽ 411എണ്ം സ്തധീസൗഹൃദൊണപ്. പഞ്ചായ
ത്കളഞ്ട കധീഴിലള്ള 457 ഞ്പാതു�ൗചാലയങ്ങളിൽ 83 
എണ്ം സ്തധീസൗഹൃദൊണപ്. വഹതവ കംഫർട്ടപ് തസ്റഷനു
കളഞ്ട എണ്ം 59 ഉം ഞ്പതട്ാൾ പമ്പുകൾ, വഹതവ 
ഭക്ണ�ാലകധൾ എന്നിവിടങ്ങളിഞ്ല ഞ്പാതു�ൗചാ
ലങ്ങളഞ്ട എണ്ം 699 ഉം ആണപ്.

259 a. സരക്ഷിതമായ മാലിന്സംസക് ൈരണത്ിനും 

ജനധീവയിഞ്ല ൊലിന്സം്രണലൈാറെപ് സന്ർ�ിച്പ് മുഖ്െന്തിയും സംഘവം പ്രവർത്നങ്ങൾ െനസ്ിലാക്കുന്നു.
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പാരിസ്ിതിൈ, ആഹരാഗ്സംരക്ഷണത്ിനും 
സംസ്ാനഹമാട്ാഹൈ ജനൈീയാസൂത്രണമാതൃൈ
യിൽ ഒരു ൈാമ്പയിനിനു രൂപം നല്ം.

തകരളത്ിഞ്ല ൊലിന്പ്രശ്നങ്ങൾക്പ് സുസ്ിരൊയ 
പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്്തത്ാഞ്ടയാണപ് ഹരി
തതകരളം െിഷൻ ൊലിന്ത്ിൽനിന്നു സ്ാതന്ത്ം കാ
മ്യിൻ നടപ്ിലാക്കുന്നതപ്. 2017ആഗസ്റപ് 15-ാം തധീയതി 
എല്ലാ ജില്ലകളിലം കാമ്യിനപ് തുടക്ം കറിച്ചു.

ഓതരാ തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനത്ിതറെയും പരിധി
യിൽ വരുന്ന പ്രതദ�ങ്ങൾ ൊലിന്രഹിതൊക്ി, 
ഇതിലൂഞ്ട ൊലിന്ത്ിൽനിന്നു സ്ാതന്ത്ം തനടുക 
എന്നതാണപ് ഈ യജ്ത്ിഞ്റെ ആത്ന്ിക ലക്്ം. 
വധീടുകളിതലയും തകാളനികളിതലയും ഫ്ാ്പ് സമുച്യങ്ങ
ളിതലയും കച്വടസ്ാപനങ്ങളിതലയും കതമ്ാളങ്ങളി
തലയും വ്വസായസ്ാപനങ്ങളിതലയും ൊലിന്ം സം
സപ് കരിക്കുക എന്നതും ഇതിൽ ഉൾഞ്പ്ടുന്നു. സ്ല 
പരിെിതിയുള്ള വധീടുകളിഞ്ല ൊലിന്ം കെയൂണി്ിതല
ത്ിൽ സംസപ് കരിക്കുവാൻ പദ്തികൾ നടപ്ിലാക്ി
യിട്ടുണ്പ്.

ഞ്തരഞ്ഞെടുത് മൂവായിരത്ിലധികം ആളകഞ്ള 
സംസ്ാന - ജില്ലാതലങ്ങളിലം ഇരുപത്ി അയ്ായിര
തത്ാളം ആളകഞ്ള ത്ാക്പ് തലത്ിലം രതണ്മുക്ാൽ 
ലക്ം തവാളണ്ിയർൊഞ്ര തതദേ�സ്ാപനവാർഡപ് തല
ത്ിലം പരി�ധീലനം നടത്ി ഗൃഹതലസർതവ്യും വി
വര-വിജ്ാനവ്ാപന പ്രവർത്നങ്ങളം കാര്ക്െൊ
യി നടത്കയുണ്ായി. ഇവർ സംസ്ാനത്പ് 1034 
തതദേ�സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിധൽ നിന്നായി 
68,66,332വധീടുകൾ സന്ർ�ിച്പ് വിവരത�ഖരണ നടത്
കയും ഉറവിടൊലിന്സംസപ് കരണം സംബന്ിച്പ് അടി
സ്ാനപാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞ്കാടുക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. സം
സ്ാനത്പ് 7 ഇടങ്ങളിൽ ൊലിന്ത്ിൽനിന്നപ് 
ഊർജ്ജം ഉല്പാദിപ്ിക്ാനുള്ള പദ്തികൾക്പ് 
അംഗധീകാരം നല്ി.

b. പ്ാസ്റ്റിൈക് ഹപാലുള്ള പരിസ്ിതിക് ഹദാഷം വരു
ത്ന് ഉതക്പന്ങ്ങളുഹെ ഉപഹയാഗം കുറയ്ക്കാൻ 
ബദൽ ഉതക്പന്ങ്ങൾ ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം.

ലൈാസ്റികപ് തപാലള്ള അവജവൊലിന്ങ്ങളഞ്ട 
ഉപതയാഗം കറയ്ക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി ശുചിത്െിഷൻ 
'ഗ്രധീൻ തപ്രാതട്ടാതക്ാൾ' തപ്രാത്ാഹിപ്ിച്ചുവരുന്നു. സം
സ്ാനത്പ് ഡിസപ് തപാസിബിളകളഞ്ട ഉപതയാഗം പര
ൊവധി കറയ്ക്കുക എന്ന ലക്്തത്ാഞ്ട സംസ്ാനത്പ് 
നടക്കുന്ന എല്ലാ ഞ്പാതുപരിപാടികളിലം അതുതപാഞ്ല 
ഒട്ടു െിക് െതപരൊയ ആതഘാഷങ്ങളിലം ഉത്വങ്ങളി
ലം ഹരിതചട്ടം നടപ്ിലാക്ിവരുന്നുണ്പ്.

260 ശുചിത്വാഹരാഗ്സംരക്ഷണരെവർത്നങ്ങഹള 

ആഹഗാളതാപനത്ിഹനതിരായ ഹദേീയ-അന്ർ
ഹദേയേീയ രെവർത്നങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്ം.

ആതഗാളതാപനത്ിഞ്നതിഞ്ര തദ�ധീയ, അന്ർതദ�ധീയ 
ഞ്സെിനാർ പരിസ്ിതിവകപ്ിഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ 
നടന്നു. ആതഗാളതാപനത്ിഞ്നതിഞ്ര സംസ്ാനത്പ് 
Reduse- Reuse എന്നധീ തത്ങ്ങഞ്ള ഊന്നിയുള്ള പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ സംഘടിപ്ിക്കുന്നു.

261 ഹവള്ളം, വായു എന്ിവ മലിനഹപ്പടുത്ന്വർഹക്ക
തിഹര ൈടുത് നെപെി ഉണ്ാകുന്വിധം നിയമ
നിർമ്ാണം നെത്ം.

െലിനധീകരണം നടത്ന്നവർഞ്ക്തിഞ്ര ഉയർന്ന പിഴ 
ഈടാക്കുന്നതപ് ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ള നടപടികൾക്ാവ�്
ൊയ നിയെനിർമ്മാണൊണപ് തതദേ�സ്യംഭരണ വകപ്പ് 
നിർവ്ഹിക്കുന്നതപ്.

262 നമ്മുഹെ ജലഹരോതസ്സുൈളായ നദിൈളും തൊൈ
ങ്ങളും തണ്ീർത്െങ്ങളും അെക്കമുള്ള ജലഹരോ
തസ്സുൈൾ വീഹണ്ടുക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ബൃ
െദക്പദ്തിൈൾ ഹൈാണ്ടുവരും. ഇതിനായി 
ഹൈരളത്ിൽ ജലഹരോതസ്ക് സംരക്ഷണസമിതി
ൈൾ ഉണ്ാക്ം.

കഴിഞെ മൂന്നുവർഷൊയി നദധീപുനരുജ്ജധീവനപ്രവർത്
നങ്ങൾ ഞ്താഴിലറപ്പ് പദ്തിയിൽ വളഞ്ര 
പ്രാധാന്തത്ാഞ്ട ഏഞ്്ടുത് വരുന്ന സംസ്ാനത്പ് 
പുനരുജ്ജധീവനം ആവ�്ൊയ നദികഞ്ള ജില്ലാതല
ത്ിൽ ഞ്തരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവയുഞ്ട പുനരുദ്ാരണ 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഞ്താഴിലറപ്പ് പദ്തിയുഞ്ട പകോളി
ത്ം ഉറപ്പ് വരുത്കയും ഞ്ചയ്യുന്നുണ്പ്. വരട്ടാർ (പത്
നംതിട്ട), കിളളിയാർ (തിരുവനന്പുരം), കട്ടൻതപരൂർ 
(ആലപ്പുഴ), െധീനച്ിലാർ (തകാട്ടയം), കരുൊത്തൂർ 
(കണ്ണൂർ), ചാലിയാർ (െലപ്പുറം), കണ്ാടിപ്പുഴ (പാലക്ാ
ടപ് ), ഗായത്രിപ്പുഴ (പാലക്ാടപ് ), തകാരയാർപ്പുഴ (പാലക്ാ
ടപ് ) എന്നധീ നദികളഞ്ട പുനരുജ്ജധീവനനടപടികളിൽ 
ഞ്താഴിലറപ്പ് പദ്തിഞ്യ ഇപ്രകാരം പ്രതയാജനഞ്പ്ടുത് 
ന്നുണ്പ്. ഇതിൽ കട്ടൻതപരൂർ, കരുൊത്തൂർ പുഴ, കണ്ാടി
പ്പുഴ, തകാരയാർപ്പുഴ എന്നധീ നദികളഞ്ട പുനരുദ്ാരണ 
നടപടികൾ പൂർത്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

നദികളഞ്ട പാർ�്ഭിത്ികൾ ഇടിഞെപ് നദികൾ 
നികന്നു തപാകന്നതിനാൽ പാർ�്ഭിത്ികൾ ബലഞ്പ്
ടുത് ന്നതിനപ് വസഡപ് ഞ്പ്രാട്ടകപ് ഷൻ പ്രവൃത്ികൾ ഞ്താ
ഴിലറപ്പ് പദ്തിയിൽ ഏഞ്്ടുത് വരുന്നുണ്പ്. രാെച്ം, 
കയർ ഭൂവസ്തം എന്നിവ ഉപതയാഗിച്പ് ബലഞ്പ്ടുത്ൽ, 
നദധീതധീരങ്ങളിൽ ആറ്റുവഞ്ചി ഞ്ചടി, മുള മുതലായവ വച്പ് 
പിടിപ്ിക്ൽ എന്നിവയാണപ് നടപ്ിലാക്ിവരുന്നതപ്. 
വകവഴികളിൽ നധീഞ്രാഴുക്പ് ഉറപ്ാക്ാൻ തടയണകള
ഞ്ട നിർമ്മാണവം വൃഷ്ിപ്രതദ�ങ്ങളിൽ െഴഞ്വളളം 
ഭൂെിയിൽ ഇറക്കുന്നതി നുളള െഴക്കുഴി നിർമ്മാണം ഉൾ
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ആരരാഗസ്യകം

264 a. സർക്കാരാശുപത്രിൈളുഹെ വിപുലീൈരണത്ി
നും നവീൈരണത്ിനും ആഹരാഗ്നയത്ിൽ 
ഊന്ൽ നല്ം.

ഞ്ൊത്ം ജനവിഭാഗങ്ങളഞ്ടയും ആതരാഗ്ാവ�്ങ്ങൾ 
നിറതവ്ത്ക് രധീതിയിൽ ആതരാഗ്രംഗത്പ് സെഗ്ര 
ഇടഞ്പടൽ നടത്കയും അതതാഞ്ടാപ്ം തരാഗാതുരതയും 
െരണനിരക്കും കറയ്ക്കാൻ ലക്്െിട്ടുഞ്കാണ്ടും പകർച് 
വ്ാധികളഞ്ട നിയന്തണം, പ്രാഥെിക തലത്ിൽത്
ഞ്ന്ന ജധീവിതവ�ലി തരാഗങ്ങളഞ്ട നിയന്തണം കാര്
ക്െൊയ ആതരാഗ് പരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ, പ്രാ
ഥെിക ചികത്ാ സ്ാപനങ്ങളഞ്ട എണ്വം നിലവാരവം 
വർദ്ിപ്ിക്ൽ, ദ്ിതധീയ തലത്ിൽ തരാഗസകേധീർണത
കളഞ്ട നിയന്തണം, ദ്ിതധീയ - ത്രിതധീയ തല ചികിത്ാ 
സൗകര്ങ്ങളഞ്ട ആധുനികധീകരണം, ത്രിതല റഫറൽ 
സമ്പ്രദായം നടപ്ിലാക്ൽ, ചികിത്ാരംഗത്പ് ആവ�്
ൊയ നിയന്തണ സംവിധാനം ഏർഞ്പ്ടുത്ൽ എന്നിവ
യ്ക്കപ് മുൻഗണന നല്കുകയും ഞ്ചയ്തുഞ്കാണ്ടുള്ള സെഗ്രൊയ 
ഒരു ആതരാഗ് നയം സംസ്ാനത്പ് രൂപവതപ്ക്രിച്പ് 
നടപ്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്. 

b. സംസ്ാനസർക്കാരിഹറെ ആഹരാഗ്ഹച്ചലവക് 
സംസ്ാഹനാതക്പാദനത്ിഹറെ 0.6 േതമാന

ത്ിൽനിന്നു വർഷം ൈണ്ക് ഒരു േതമാനമായി വർ
ദ്ിപ്പിച്ചക് അഞ്ചു േതമാനത്ിൽ എത്ിക്ം.

നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു

265 ആഹരാഗ് ഇൻഷ്വറൻസക് പദ്തി വൻൈിെഹൈാർ
പ്പഹറ്ക് ആശുപത്രിൈഹള ൈഴിവതും ഒഴിവാക്കി സർ
ക്കാർ, ഇെത്രം സ്വൈാര്ാശുപത്രിൈളിഹലക്കാ
യി പരിമിതഹപ്പടുത്ം. ഇൻഷ്വറൻസക് പദ്തി വഴി 
ലഭിക്ന് വിെിതം രെഹയാജനഹപ്പടുത്ി സർ
ക്കാരാശുപത്രിൈളിഹല അെിസ്ാനസൗൈര്ങ്ങൾ 
കൂടുതൽ ഹമച്ചഹപ്പടുത്ം. അർബുദം, വൃക്കഹരാഗ 
ങ്ങൾ, ൈരൾ, തലഹച്ചാറിഹല െയൂമർ തുെങ്ങിയവയ്ക്കും 
ഇതുവഴി സൗജന്ചിൈിത് ഉറപ്പുവരുത്ം.

സംസ്ാനത്പ് നിലവിലണ്ായിരുന്ന RSBY, CHIS, CHIS 
PLUS, കാരുണ് എന്നധീ പദ്തികൾ സംതയാജിപ്ിച്പ് 
കാരുണ് ആതരാഗ് സുരക്ാ പദ്തി (KASP) 01.04.2019 
മുതൽ നടപ്ിലാക്ി. നടത്ിപ്പുചുെതല 'ചിയാകപ് ' നാണപ്. 
ഈ പദ്തിയിയുഞ്ട ഗുണതഭാക്താക് ളായ ഓതരാ കടും
ബത്ിഞ്ലയും എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും കൂടി വർഷം 
തതാറും 5 ലക്ം രൂപയുഞ്ട സൗജന് ആതരാഗ് പരിര
ക്യാണപ് ഉറപ്പ് വരുത്ന്നതപ്. സെഗ്രൊയ ചികിത്ാ 

ഞ്പ്ഞ്ടയുളള പ്രവൃത്ികളം നടപ്ിലാക്ിവരുന്നുണ്പ്.

സംസ്ാനഞ്ത് പ്രധാന പരമ്രാഗതജലതരോതസ്ായ 
ഞ്പാതുകളങ്ങളഞ്ട പുനരുദ്ാരണത്ിനപ് ഞ്താഴിലറപ്പ് 
പദ്തിയിൽ പ്രവൃത്ികൾ ഏഞ്്ടുത്ിട്ടുണ്പ്. ജലതരോ
തസ്സുകളഞ്ട സംരക്ണത്ിനായി തതദേ�സ്യം ഭരണ
സ്ാപനങ്ങളഞ്ട തനതൃത്ത്ിൽ സെിതികൾ രൂപവ

തപ്ക്രിച്ിട്ടുണ്പ്.

263 സംസക് ൈരിക്കഹപ്പട് മാലിന്ം കൃഷിക് രെഹയാജ
നഹപ്പടുത്ം.

കതമ്ാസ്റായി സംസപ് ക്രിക്ഞ്പ്ടുന്ന ൊലിന്ം 
ഇതപ്ാൾ വ്ാപകൊയി കൃഷിക്പ് ഉപതയാഗിക്കുന്നുണ്പ്.

അന്ാരാഷ്ട്രനിലവാരത്ിൽ സെയബന്ിതൊയി നിർമ്മിച് വവതറാളജി ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ്
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പാതക്ജപ് നിരക്കുകൾ സർക്ാർ അംഗധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. 
അർബുദം, വൃക്തരാഗങ്ങൾ, കരൾ, തലതച്ാറിഞ്ല ടയൂെർ 
തുടങ്ങിയ തരാഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്യും ഇതിൽ ഉൾ
ഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്.

266 a. സർക്കാർ ആഹരാഗ്സ്ാപനങ്ങളുഹെ സൗൈ
ര്ങ്ങൾ വിപുലീൈരിക്ം. പി.എച്ചക്.സി.ൈളിൽ അെ
ക്കമുള്ള സ്റ്റാഫക് പാഹ്ൺ ഉചിതമായ മാ്ങ്ങൾ 
വരുത്ി ആവേ്ാനുസരണം പരിഷക് ൈരിക്ം.

ആർദ്രം പദ്തി വഴി ഘട്ടം ഘട്ടൊയി സംസ്ാനഞ്ത് 
മുഴുവൻ പ്രാഥെികാതരാഗ്തകന്ദങ്ങഞ്ളയും കടുംബാ തരാ
ഗ്തകന്ദങ്ങളാക്ി ഉയർത്ന്നതിനാണപ് ലക്്െിട്ടിട്ടുള്ള
തപ്. ആദ്ഘട്ടത്ിൽ ഞ്തരഞ്ഞെടുത് 170 പ്രാഥെികാ 
തരാഗ്തകന്ദങ്ങഞ്ള കടുംബാതരാഗ്തകന്ദങ്ങ ളാക്ി 
ൊ്ി. രണ്ാംഘട്ടത്ിൽ 504 പ്രാഥെികാതരാഗ് തകന്ദ
ങ്ങഞ്ള കടുംബാതരാഗ്തകന്ദങ്ങളാക്കുന്ന വിപുലൊയ പ്ര
വർത്നപരിപാടികളൊയാണപ് മുതന്നാട്ടപ് തപാകന്നതപ്. 
ഒരു കടുംബത്ിഞ്ല എല്ലാതപർക്കും എല്ലാവിധ അസുഖ
ങ്ങളഞ്ടയും പ്രാഥെിക ചികിത്യും ആതരാഗ് പരിചര
ണവം ആണപ്. ഈ തകന്ദങ്ങൾ ലക്്െിടുന്നതപ്. തകരള
ത്ിൽ ഇന്നിതപ്ാൾ വലിഞ്യാരു ആതരാഗ്പ്രശ്നങ്ങളായി 
ൊറിയ രക്തസമ്മർദേം, പ്രതെഹം തുടങ്ങിയ തരാഗങ്ങൾ
ക്കുള്ള ക്ലിനിക്കുകളം, ആസപ്തപ്െ, ൊനസികാതരാഗ്പ്രശ്ന
ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള പ്രതത്ക തസവനങ്ങളം ഇവിട
ങ്ങളിൽ നിലവിൽ വന്നുഞ്കാണ്ിരിക്കുകയാണപ്. 
ലതബാറട്ടറി ഞ്ടക്ധീഷ്ഞ്റെ തസ്തിക സൃഷ്ിച്പ് ലാബപ് സർ
വ്ധീസുകൾ ലഭ്ൊക്കുകയും അധിക തഡാക്ടർൊഞ്രയും 
സ്റാഫപ് തനഴ്സുൊഞ്രയും പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ിച്പ് 
നിയെനം നടത്ി തസവനസെയം വവകിട്ടപ് 6 െണി 
വഞ്ര ദധീർഘിപ്ിക്കുകയും തസവന തെഖലകൾ വിപുല
ഞ്പ്ടുത്കയും ഞ്ചയ്തു. തഡാക്ടർൊഞ്രയും പാരാഞ്െഡി
ക്ൽ സ്റാഫിഞ്നയുഞ്ൊഞ്ക് അധികൊയി തവണ് സ്ല
ങ്ങളിൽ തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ മുഖാന്രവം 
തദ�ധീയ ആതരാഗ് ദൗത്ം മുതഖനയും താല്കാലികൊയി 
നിയെിക്കുന്നുമുണ്പ്.

തടാക്ണ് സംവിധാനങ്ങൾ, രജിതസ്ടഷൻ കൗണ്ർ  
തരാഗികൾക്പ് ഞ്െച്ഞ്പ്ട്ട ഇരിപ്ിടങ്ങൾ, കടിഞ്വള്ളം, 
തടായപ് ഞ്ല്പ് സൗകര്ങ്ങൾ, ആതരാഗ്തബാധവതപ്ക്ര
ണത്ിനുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ, നഴ്സുൊർ വഴി
യുള്ള പ്രധീ-ഞ്ചക്പ്പ്, സ്കാര്തയുള്ള പരിത�ാധനമുറി
കൾ, ജധീവിതവ�ലധീതരാഗ ക്ലിനികപ്, �്ാസപ് (�്ാസം 
മുട്ടലിനപ് ), ആ�്ാസപ് (ൊനസിക ആതരാഗ്പരിചരണം) 
ക്ലിനിക്കുകൾ തുടങ്ങിയവ വഴി വലിഞ്യാരു ൊ്ത്ിനപ് 
തുടക്െിട്ടുകഴിഞ്ഞു. തരാഗചികിത്ക്പ് ൊത്രെല്ല, 
ആതരാഗ് വർദ്കപ്രവർത്നങ്ങൾ, തരാഗപ്രതിതരാധം, 
സാന്്ന പരിചരണം, റധീഹാബിലിത്ഷൻ എന്നിവഞ്യ
ല്ലാം അടങ്ങുന്ന സെഗ്ര പ്രാഥെികാതരാഗ്പരിചരണൊണപ് 
നടപ്ിലാക്ിവരുന്നതപ്.

എല്ലാ ജില്ലയിഞ്ലയും ഓതരാ ആശുപത്രിഞ്യ ജില്ലാതല 
ആശുപത്രിയായി സൗകര്ങ്ങൾ വർദ്ിപ്ിച്പ് �ക്തിഞ്പ്
ടുത്ാനും ഓതരാ താലൂക്ിഞ്ലയും ഓതരാ ആശുപത്രി
ഞ്യ നിശ്ിത ൊനദണ്ഡങ്ങതളാഞ്ട സൗകര്ങ്ങൾ വിക
സിപ്ിക്ാനുമുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളം ആർദ്രം െിഷഞ്റെ 
ഭാഗൊയി നടന്നുവരികയാണപ്. ഒരു ൊസ്റർ ലൈാനിഞ്റെ 
അടിസ്ാനത്ിൽ ഞ്കട്ടിടസൗകര്ങ്ങളം ആശുപത്രി 
ഉപകരണങ്ങളം ലഭ്ൊക്ാനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ചു. കിഫപ്ബി, ലൈാൻഫണ്പ്, നബാർഡപ്,  
എം.എൽ.എ, എം.പി ആസ്തി വികസനഫണ്പ് തുടങ്ങിയ
വവഴി ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ പുതരാഗെിക്കുകയാണപ്. 
ഇവിടങ്ങളിതലക്പ് തവണ് അധിക തഡാക്ടർൊഞ്രയും പാ
രാഞ്െഡിക്ൽ സ്റാഫിഞ്റെയും തസ്തികകൾ സൃഷ്ിച്പ് 
നിയെനം നടത്കയുണ്ായി. ജില്ലാതല ആശുപത്രിക
ളിൽ കാർഡിതയാളജി, കാത്പ് ലാബപ് സൗകര്ങ്ങളം 
ഞ്നഫപ്തറാളജി, നയൂതറാളജി, യൂതറാളജി തുടങ്ങിയ സൂപ്ർ 
ഞ്സ്പഷ്ാലി്ി സൗകര്ങ്ങളം നിലവിൽ വന്നുഞ്കാണ്ി
രിക്കുകയാണപ്. എട്ടപ് ജില്ലാതല ആശുപത്രികളിലം രണ്പ് 
ഗവണ്ഞ്െറെപ് ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുകളിലം കിഫപ്ബി 
വഴിയുള്ള കാത്പ് ലാബുകൾ സജ്ജൊക്കുന്ന പ്രരൈിയ 
നടന്നുവരികയാണപ്. ഇതത സപ് കധീെിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി 
താലൂക്കു തല ആശുപത്രികളിൽ 44 ഡയാലിസിസപ് തക
ന്ദങ്ങൾ അധികൊയി സജ്ജൊക്കുന്ന പ്രരൈിയയും പൂർ
ത്ിയായി വരികയാണപ്. തസ്ടാക്പ് ക്ലിനിക്കുകൾ, ജില്ലാ 
ക്ാൻസർ ഞ്കയർ പരിചരണം തുടങ്ങിയ വഴിയും 
ജില്ലാ/താലൂക്പ് തല ആശുപത്രികളഞ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
വിപുലഞ്പ്ട്ടു വരികയാണപ്.

തകാട്ടയം, എറണാകളം, തിരുവനന്പുരം, വയനാടപ് , 
തൃശ്ശൂർ ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുകൾ, െലബാർ കാൻസർ 
ഞ്സറെർ, ഞ്കാച്ി കാൻസർ റിതസർച്പ് ഞ്സറെർ, വിവിധ 
ജില്ലകളിഞ്ല ജില്ലാ/ ജനറൽ/ താലൂക്പ് ആശുപത്രികൾ 
(21 എണ്ം) എന്നിവയുഞ്ട സെഗ്ര വികസനത്ിനായി 
കിഫപ്ബിയുഞ്ട ധനസഹായത്ിനുള്ള ൊസ്റർ ലൈാൻ 
തയ്ാറാക്ി അയ്ായിരം തകാടി രൂപയിലധികം 
തുകയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുെതി നല്ി തുടർപ്രവർത്നങ്ങൾ ത്
രിതഗതിയിൽ പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു.

ഞ്െച്ഞ്പ്ട്ട സൗകര്ങ്ങൾ നല്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
ആർദ്രം പദ്തിയിലൂഞ്ട ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുകളിഞ്ല 
ഒ.പി. നവധീകരിക്ാനുള്ള പദ്തികൾക്കു തുടക്ം കറിച്ചു. 

സംസ്ാനത്പ് ആതരാഗ്തെഖലയിൽ 'ഈ - ഞ്ഹൽത്പ് ' 
പദ്തി നടപ്ിലാക്ിവരുന്നുണ്പ്. ഇ- ഞ്ഹൽത്പ് സൗക
ര്ങ്ങൾകൂടി സജ്ജൊകന്നതതാഞ്ട ഭാവിയിൽ തരാഗിക
ളഞ്ട വിവരങ്ങൾ കമ്യൂട്ടവറസപ് ഞ്ചയ്പ് തരാഗികളഞ്ട വി
വരങ്ങളം ലാബപ് റിസൾട്ടുകളഞ്ൊഞ്ക് എളപ്ം ലഭ്ൊ 
ക്ാനും ആശുപത്രികൾക്പ് പരസ്പരം വകൊറാനും തരാ
ഗചികിത്കൾ കൂടുതൽ �ാസ്തധീയൊക്ാനും കഴിയും.

ജനറൽ ആശുപത്രികൾ, ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ, 
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താലൂക്പ് ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓപ്തറ
ഷൻ തധീതയ്റുകൾ, അനതസ്തഷ്ാ, ഞ്ഡർമ്മത്ാളജി, 
ഇ.എൻ.ടി, വഗനതക്ാളജി, ഓർതത്ാപധീഡിക്സപ്, പധീ
ഡിയാട്ിക്സപ്, തറഡിതയാളജി, ലതബാറട്ടറി, കാർഡിതയാ
ളജി, നയൂതറാളജി, യൂതറാളജി എന്നധീ വിഭാഗങ്ങൾ പുതിയ 
ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി നവധീകരിച്ചു വരുന്നുണ്പ്. 
കൂടാഞ്ത ആശുപത്രികൾ �ക്തിഞ്പ്ടുത്ന്നതിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി ജനറൽ / ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ, താലൂക്പ് 
ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അനസ്തധീഷ്, ഇ.
എൻ.ടി, ജനറൽ ഞ്െഡിസിൻ, വഗനതക്ാളജി, ലതബാ
റട്ടറി, ഓപ്തറഷൻ തധീതയ്ർ, ഓർതത്ാപധീഡിക്സപ്, പധീ
ഡിയാട്ിക്സപ്, തറഡിതയാളജി എന്നിവ തുടങ്ങുന്നതി 
നായുളള ഉപകരണങ്ങളം, ആശുപത്രി ഫർണധീച്ർ, കിട
ക്കൾ, തലയിണകൾ തുടങ്ങിയ വാങ്ങുന്നതിനും, ജന
തറ്ർ, എയർകണ്ധീഷൻ എന്നിവ സ്ാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നുണ്പ്. 

ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നത�ഷം ആതരാഗ് 
തെഖലയിൽ പുതുതായി താഞ്ഴപ്റയുന്ന സ്ാപനങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ചു .

1. സ്തധീകളഞ്ടയും കട്ടികളഞ്ടയും ആശുപത്രി, ഞ്പാന്നാനി 

2. ജില്ലാ പ്ികപ് ഞ്ഹൽത്പ് ലാബപ്, െലപ്പുറം 

3. ജില്ലാ പ്ികപ് ഞ്ഹൽത്പ് ലാബപ്, സുൽത്ാൻ 
ബതത്രി 

4. റധീജിയണൽ പ്ികപ് ഞ്ഹൽത്പ് ലാബപ്, െലപ്പുറം

ൊരകതരാഗങ്ങൾ മൂലം വിഷെിക്കുന്ന, മൂന്നപ് ലക്ം 
രൂപയിൽ താഞ്ഴ വാർഷിക വരുൊനമുള്ള, തരാഗികൾ
ക്പ് സാമ്ത്ികസഹായം നല്കുന്നതിനായി 'ഞ്െഡിക്ൽ 
അസിസ്റൻസപ് ടു പുവർ' എന്ന പദ്തി നടപ്ിലാക്ിവ
രുന്നു. 

പക്ാഘാതം നിർണ്യിക്കുന്നതിനും, ചികിത്ിക്കുന്ന
തിനും സംസ്ാനഞ്ത് പ്രധാന ആശുപത്രികളിൽ 
സപ് തട്ാക്പ് യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടി
കൾ സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. അത്ാധുനിക സാതകേതികവിദ്
യുഞ്ട സഹായതത്ാടുകൂടി അഞ്ചപ് ജില്ലാ ആശുപത്രിക
ളിൽ സപ് തട്ാക്പ് യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്ന സജ്ജൊയി 
ട്ടുണ്പ്.

അനിയന്തിതപ്രതെഹം മൂലമുണ്ാകന്ന ഡയബ്ികപ് ഞ്റ
്ിതനാപതി നിയന്തിക്കുന്നതിനപ് 'നയനാെ്തം' എന്ന 
തപരിൽ ഡയബ്ികപ് ഞ്റ്ിതനാപതി ക്ലിനിക്കുകൾ 
ആരംഭിക്കുകയുണ്ായി. എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലം 
Non mydriatic camera ഉപതയാഗിച്പ് ഡയബ്ികപ് ഞ്റ്ി
തനാപതി (തനത്രപടല അന്ത) സപ് രൈധീനിംഗപ് ആരംഭി
ച്ിട്ടുണ്പ്. 

ഗുരുതര�്ാസതകാ� തരാഗൊയ COPD നിർണ്യിക്കുന്ന
തിനും നിയന്തിക്കുന്നതിനും ചികിത്ിക്കുന്നതിനും 

തവണ്ി 14 ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലം 170 കടുംബാതരാഗ് 
തകന്ദങ്ങളിലം 'SWAAS' (Stepwise approach for 
airways diseases) എന്ന തപരിൽ COPD നിയന്തണ 
പദ്തി ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. വസ്പതറാെധീ്ർ ഉപതയാഗിച്പ് 
�്ാസതകാ�ത്ിഞ്റെ പ്രവർത്നംഞ്രക പരിത�ാധിച് 
ത�ഷം വിദഗപ്ധചികിത് നല്കുന്നതാണപ് ഈ പദ്തി. 

മൂർദ്ന്ാവസ്യിലളള ക്ാൻസർ തരാഗികളഞ്ട പരിച
രണത്ിനായി 'അഭയം' എന്ന തപരിൽ ജില്ലാ ആശുപ
ത്രികളിൽ പാലിതയ്ധീവപ് കധീതൊഞ്തറാപ്ി യൂണിറ്റുകൾ 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിനു പുറതെ കധീതൊഞ്തറാപ്ി ഉൾഞ്പ്
ഞ്ടയുളള ക്ാൻസർ ചികിത്ാ യൂണിറ്റുകൾ 20 ആശുപ
ത്രികളിതലക്പ് വ്ാപിപ്ിക്കുന്നതിനും സാധിച്ിട്ടുണ്പ്. 
ഇന്്യിലാദ്ൊയി പാലിതയ്ധീവപ് ഞ്കയറിഞ്റെ ഞ്സക്
ണ്റിതലപരിരക് സാമൂഹികാതരാഗ്തകന്ദങ്ങളിതല
ക്പ് വികസിപ്ിക്കുന്നതിനപ് നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. 
ഇതിനായി 232 സാമൂഹികാതരാഗ്തകന്ദങ്ങളിൽ ഫി
സിതയാഞ്തറാപ്ിസ്റിഞ്റെയും സ്റാഫപ് നഴ്ിഞ്റെയും ഓതരാ 
തസ്തിക സ്ഷ്ിക്കുകയും തദ�ധീയ ആതരാഗ് ദൗത്ം 
മുതഖന ജധീവനക്ാഞ്ര നിയെിക്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്.

ജില്ലാ ൊനസികാതരാഗ് പരിപാടിയുഞ്ട ഭാഗൊയി 272 
ക്ലിനിക്കുകൾ നടത്കയും 25000 തത്ാളം തപർക്പ് 
ചികിത് നല്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. സംസ്ാനത്പ് 27 
തഡഞ്കയർ ഞ്സറെറുകളം പ്രവൃത്ിക്കുന്നുണ്പ്.

വിഷാദതരാഗം വകകാര്ം ഞ്ചയ്യുന്നതിനപ് 171 കടുംബാ
തരാഗ്തകന്ദങ്ങളിൽ ആ�്ാസപ് ക്ലിനിക്കുകൾ 
പ്രവൃത്ിക്കുന്നു. പരി�ധീലനം സിദ്ിച് ജധീവനക്ാരുഞ്ട 
തനത്ത്ത്ിൽ 27210 തപഞ്ര സപ് രൈധീനിംഗിനപ് വിതധയ
ൊക്കുകയും 4789 തപരിൽ വിഷാദം കഞ്ണ്ത്ി വിവിധ 
തലങ്ങളിൽ ചികിത്യ്ക്കപ് വിതധയൊക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. 

സമ്പൂർണ് ൊനസികാതരാഗ്ത്ിഞ്റെ ഭാഗൊയി 124 ക
ടുംബാതരാഗ്തകന്ദങ്ങളിഞ്ല 3193 ആ�ൊർക്പ് പരി�ധീ
ലനം നല്ാനും 124 പഞ്ചായത്കളിലായി 5701 ൊനസി
കതരാഗമുളളവഞ്ര കഞ്ണ്ത്ി ചികിത് നല്ാനും 
കഴിഞ്ഞു.  

'അമ്മ െനസ്പ് ' എന്ന നാെതധയത്ിൽ ൊത്�ിശു ൊന
സികാതരാഗ് പരിപാടി നടത്ിവരുന്നു. സംസ്ാന
ഞ്ത് ൊത്െരണനിരക്പ് കറയ്ക്കുന്നതിനായി ആതരാഗ്വ
കപ്പും നാഷണൽ ഞ്ഹൽത്പ് െിഷനും ഞ്െഡിക്ൽ 
വിദ്ാഭ്ാസവകപ്പുൊയി തചർന്നപ് KFOG (Kerala 
Federation of Obstetrics and Gynecology) യുഞ്ട സാ
തകേതിക സഹകരണതത്ാഞ്ട ഒരു പദ്തി തയ്ാറാക്ി 
പ്രസവം നടക്കുന്ന സർക്ാർ ആശുപത്രികളിൽ നടപ്ി
ലാക്ിവരുന്നു. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി വഗനതക്ാളജിസ്റ്റു
കൾ, നഴ്സുൊർ പ്രസവമുറിയിൽ തജാലി ഞ്ചയ്യുന്ന െ്പ് ജധീവ
നക്ാർ എന്നിവർക്പ് പരി�ധീലനം നല്ി. 
ഡിതസ്പാസബിൾ ഞ്ഡലിവറി കി്പ്, ഡിതസ്പാസബിൾ 
സിതസറിയൻ കി്പ് എന്നിവ ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്ൊ
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ക്ി. ആശുപത്രികൾക്പ് ആവ�്ൊയ ഞ്െഡിക്ൽ ഉപകര
ണങ്ങൾ തകരള ഞ്െഡിക്ൽ സർവ്ധീസസപ് തകാർപ്തറഷൻ 
വഴി വാങ്ങി നല്ി. ൊതൃെരണത്ിഞ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടി
ക്കുന്നതിനായി ൊതൃെരണ ഓഡി്പ് നടപ്ിലാക്ി.

ആതരാഗ്വകപ്പ്, നാഷണൽ ഞ്ഹൽത്പ് െിഷൻ, ആതരാ
ഗ്വിദ്ഭ്ാസവകപ്പ്, IAP (ഇന്്ൻ അക്ാദെി ഓഫപ് 
പധീഡിയാട്ിക്സപ് ) എന്നിവ സംയുക്തൊയി �ിശുെരണ 
നിരക്പ് കറയ്ക്കുന്നതിനുളള ഒരു പദ്തി ആവിഷപ് കരിച്പ് 
നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. പ്രസവം നടക്കുന്ന സർക്ാർ 
ആശുപത്രികളിൽ NBCC (Newborn Care Corner) 
തുടങ്ങി, ഞ്തരഞ്ഞെടുക്ഞ്പ്ട്ട ആശുപത്രികളിൽ NBSU 
(Newborn Stabilization Unit), SNCU (Special Newborn 
Care Unit) എന്നിവ തുടങ്ങി. �ിശു ഓഡി്പ് സംവിധാനം 
നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. നവജാത�ിശുക്ളിഞ്ല ഞ്െ്തബാ
ളികപ് അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി Newborn 
Screening Programme നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. 

ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നതിനുത�ഷം, 
ആർദ്രം പദ്തി പ്രകാരം സ്ഷ്ിച് 1721 തസ്തികകൾ 
ഉൾഞ്പ്ഞ്ട, ആതരാഗ്വകപ്ിൽ ഞ്ൊത്ം 2143 അധിക
തസ്തികകൾ സ്ഷ്ിച്ചു.

സംസ്ാനത്പ് പുതുതായി 21 കാരുണ് ഫാർെസികൾ 
ആരംഭിച്ചു.

സ്റാഫപ് പാത്ണ് പരിഷപ് കരിച്ചുഞ്കാണ്പ് അഞ്ചപ് ഞ്െഡി
ക്ൽ തകാഞ്ളജുകളിതലക്പ് 721 സ്റാഫപ് നഴപ് സപ് തസ്തിക
കൾ സൃഷ്ിച്ചു.

പാരിപ്ള്ളി ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജപ് ആരംഭിച്ചു. 100 എം.
ബി.ബി.എസ്പ് സധീറ്റുകൾ ലഭ്ൊക്ി. ഇതിനാവ�്ൊയ 
തസ്തികകൾ സൃഷ്ിച്ചു.

കണ്ണൂർ ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജപ് സർക്ാർ ഏഞ്്ടുത്. 
ഇതിനു തവണ് ഭരണപരൊയ ആവ�്ങ്ങൾക്കുള്ള 11 
തസ്തികകൾ സൃഷ്ിച്ചു. 100 എം.ബി.ബി.എസപ്, 60 ബി.
ഡി.എസപ്, 35 ഞ്െഡിക്ൽ പി.ജി, 39 തനഴപ് സിംഗപ്, 
ഫാർെസി പി.ജി സധീറ്റുകൾ, െ്പ് തനഴപ് സിംഗപ്, പാരാഞ്െഡി
ക്ൽ ഡിഗ്രി / ഡിതലൈാെ സധീറ്റുകൾ ഇവിഞ്ട ലഭ്ൊണപ്.

ഇടുക്ിയിൽ ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജപ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു
ള്ള നടപടിരൈെങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അക്ാദെികപ് ത്ാക്ി
ഞ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്ിയായി, തഹാസ്പി്ൽ ത്ാക്ി
ഞ്റെ പ്രവർത്നം ത്രിതഗതിയിൽ നടക്കുന്നു

ആതരാഗ്വിദ്ാഭ്ാസവകപ്ിൽ ആഞ്ക 1989 തസ്തിക
കൾ സൃഷ്ിച്ചു. 

b. തഹദേേസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങളുമായി സെ
ൈരിച്ചക് എല്ലാ പി.എച്ചക്.സി.ൈളിലും ഹരാഗിൈഹള 
ൈിെത്ി ചിൈിത്ിക്കാനുള്ള സൗൈര്ങ്ങൾ സജ്
മാക്ം. കരെമറി ഹെൽത്ക് ഹസറെറുൈഹള ഫാമിലി 
ഹെൽത്ക് ഹസറെറുൈളാക്കി മാറ്റും.

വപ്രെറി ഞ്ഹൽത്പ് ഞ്സറെറുകഞ്ള ഫാെിലി ഞ്ഹൽത്പ് 
ഞ്സറെറുകളാക്ാനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്പ്.

267 സാന്്വനചിൈിത്ാസംവിധാനം സാർവ്സത്രിൈ
മാക്ം. ഇതിനായുള്ള രെവർത്നങ്ങൾ പി.എച്ചക്.
സി. തലത്ിൽ ഏഹൈാപിപ്പിക്ം.

സംസ്ാനത്പ് നടപ്ിലാക്ിവരുന്ന സാന്്ന പരിചര
ണപദ്തിയുഞ്ട പ്രാഥെികതലം എല്ലാ ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത് 
കളിലം പ്രവർത്നസജ്ജൊണപ്. ഇതിനായി തതദേ�സ്
യംഭരണസ്ാപനങ്ങളഞ്ട സഹായതത്ാടുകൂടി പാലി
തയ്ധീവപ് ഞ്കയർ സ്റാഫപ് തനഴ്സുൊഞ്ര നിയെിക്കുകയും 
ഏകതദ�ം 48,000 തരാഗികൾക്പ് പ്രതിൊസം സാന്്
നചികിത് നല്ിവരികയും ഞ്ചയ്യുന്നു. 

സാന്്നപരിചരണരംഗത്പ് വന്ന വിലൈവകരൊയ ൊ്ം 
ഞ്സക്റെറിതലപരിചരണം സാമൂഹികാതരാഗ്തകന്ദ
ങ്ങളിതലക്പ് വ്ാപിപ്ിച്ചു, ഇതിനായി 232 സ്റാഫപ് തനഴ്സു
ൊഞ്രയും 232 ഫിസിതയാഞ്തറാപ്ിസ്റ്റുൊഞ്രയും തദ�ധീയ 
ആതരാഗ് ദൗത്ം വഴി നിയെിക്കുകയും ഞ്സക്ൻഡറി
തലപരിചരണം എല്ലാ സാമൂഹികാതരാഗ്തകന്ദങ്ങളി
ലം ആരംഭിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. എല്ലാ താലൂക്പ്, ജില്ലാ, 
ജനറൽ ആശുപത്രികളിലം തദ�ധീയ ആതരാഗ് ദൗത്ം 
മുതഖന ഞ്സക്ൻഡറിതലസാന്്നപരിചരണം നല്ി 
വരുന്നു. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി കാൻസർ ഡിഞ്പ്രഷൻ ക്ലി
നിക്കുകൾ ആരംഭിച്ചു.

268 പൈർച്ചവ്ാധിൈളുഹെ നിരീക്ഷണസംവിധാനം 
േക്ിഹപ്പടുത്ം. സമ്പൂർണ് സാർവ്ത്രിൈ ഇമ്യൂ
കണഹസഷൻ പരിപാെി എല്ലാ ജില്ലയിലും കൃത്
തഹയാഹെ നെപ്പിലാക്ം.

പകർച്വ്ാധി പ്രതിതരാധ നിയന്തണ പ്രവർത്നങ്ങ 
ൾക്പ് 'ആതരാഗ് ജാഗ്രത' എന്ന തപരിൽ പ്രതത്ക 
പരിപാടി ആവിഷപ് കരിച്പ് നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. തരാഗ
നിരധീക്ണം �ക്തൊക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി ഇറെതഗ്ര്
ഡപ് ഡിസധീസപ് സർവവലൻസപ് തപ്രാഗ്രാം സംസ്ാന
ത്പ് നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. ആശുപത്രികളിൽനിന്നപ് 
ആഴ്ചകളിലം ദിവതസനയുമുളള റിതപ്ാർട്ടിംഗപ് വഴി ജില്ലാ 
സർവവലൻസപ് വിഭാഗത്ിനപ് തരാഗാവസ്കൾ വി�
കലനം ഞ്ചയ്ാൻ കഴിയുന്നു. ഇതിഞ്റെ അടിസ്ാന
ത്ിൽ തരാഗനിയന്തണം ഫലപ്രദൊയി നടപ്ിലാ
ക്ാൻ കഴിയുന്നുണ്പ്. കൂടാഞ്ത ഞ്കാതുകജന്തരാഗ 
നിരധീക്ണത്ിനായി എൻ.വി.ബി.ഡി.സി.പി വഴി നി
രധീക്ണം നടത്ിവരുന്നു. ഇതര സംസ്ാന ഞ്താഴിലാ
ളികളഞ്ട താെസസ്ലങ്ങളിലം വട്ബൽ - തധീരതദ� 
പ്രതദ�ങ്ങളിലം പ്രതത്ക നിരധീക്ണവം നടത്ിവരു
ന്നു. സെഗ്ര പകർച്വ്ാധിനിയന്തണ പരിപാടിയുഞ്ട 
ഭാഗൊയി തഹാട്ടലകൾ, തബക്റികൾ, ലതബാറട്ടറി
കൾ, ഭക്ണം പാചകം ഞ്ചയ്യുന്ന െ്പ് സ്ലങ്ങൾ എന്നി
വിടങ്ങളിൽ ജില്ലയിഞ്ല തരാഗനിരധീക്ണവിഭാഗം പരി
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ത�ാധന നടത്ിവരുന്നു. സുസ്ിര വികസന 
ലക്്ങ്ങളഞ്ട ഭാഗൊയി െതലറിയ, ക്യതരാഗം, െന്തു
തരാഗം, കഷ്തരാഗം, കാലാഅസാർ തുടങ്ങിയ തരാഗ
ങ്ങൾ സംസ്ാനത്നിന്നു പൂർണ്ൊയും ഇല്ലാതാക്ാനു
ളള നടപടികളഞ്ട ഭാഗൊയുളള നിരധീക്ണങ്ങളം 
�ക്തൊയി നടന്നുവരുന്നു. കഷ്തരാഗനിർമ്മാജ്ജന പരി
പാടിയുഞ്ട ഭാഗൊയി എല്ലാ കഷ്തരാഗ ബാധിതഞ്രയും 
കഞ്ണ്ത്ി ചികിത്ക്പ് വിതധയരാകന്ന 'അ�്തെധം' 
കഷ്തരാഗ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടി ഊർജിതൊയി 
നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. ഞ്ഡകേി, ചിക്ൻഗുനിയ തുടങ്ങിയ 
ഞ്കാതുക പരത്ന്ന തരാഗങ്ങളഞ്ട നിരധീക്ണത്ിനാ
യി 30 ഞ്സറെിനൽ സർവവലൻസപ് ഞ്സറെറുകൾ വിവിധ 
ആശുപത്രികളിലായി പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു.  

സംസ്ാനഞ്ത് എല്ലാ പ്ികപ് ഞ്ഹൽത്പ് ലാബുകളി
ലം ജില്ലാ ലാബുകളിലം ഞ്ഡകേിപ്നി, എലിപ്നി, 
സപ് രൈബപ് വടഫസപ്, ഞ്ഹപ്ഞ്്്സപ് എ തുടങ്ങിയ സാംരൈ
െികതരാഗങ്ങളഞ്ടനിർണ്യത്ിനുളള എല്ലാ സംവിധാന
ങ്ങളം ലഭ്ൊണപ്. 

തകാളറ, വടതഫായിഡപ് തുടങ്ങിയ തരാഗങ്ങൾ കണ്ടുപി
ടിക്കുന്നതിനായുളള ബാക്ടധീരിയൽ കൾച്ർ ആൻഡപ് 
ഞ്സൻസി്ിവി്ി സംവിധാനം എല്ലാ ഞ്െഡിക്ൽ തകാ
ഞ്ളജുകളിലം പ്ികപ് ഞ്ഹൽത്പ് ലാബുകളിലം 
നിലവിൽ ലഭ്ൊണപ്. പ്രാഥെികാതരാഗ്തകന്ദങ്ങളിലം 
സാമൂഹികാതരാഗ്തകന്ദങ്ങളിലം ഞ്ഡകേിപ്നി, എലിപ്
നി തുടങ്ങിയവ കഞ്ണ്ത്ന്നതിനുളള റാപ്ിഡപ് സപ് രൈധീ
നിംഗപ് ഞ്ടസ്റ്റും ലഭ്ൊണപ്.

269 ജീവിതരീതിഹരാഗങ്ങൾ തെയാനും രൊരംഭഘട്
ത്ിൽ ൈഹണ്ത്ാനുമുള്ള ആഹരാഗ്ഹബാധവ
തക്ക്കരണപരിപാെിൈൾ തഹദേേസ്വയംഭരണവകു
പ്പിഹറെയും ആഹരാഗ്വകുപ്പിഹറെയും ഹമഡ്ിക്കൽ 
ഹൈാഹളജുൈളിഹല സാമൂൊഹരാഗ്വിദഗ്ദ്ധരുഹെ
യും ഹരൊഫഷണൽ സംഘെനൈളുഹെയും സെ
ൈരണഹത്ാഹെ നെപ്പിലാക്ം. ഓഹരാ പൗരരുഹെ
യും ആഹരാഗ്നില ഹമാണി്ർ ഹചയ്ാനും 
ചിൈിത് ഉറപ്പുവരുത്ാനും ജനൈീയസംവിധാ
നം ഉണ്ാക്ം.

കടുംബാതരാഗ്തകന്ദങ്ങൾ വഴി ജധീവിതവ�ലധീതരാഗ
ങ്ങൾ നിയന്തിക്ാനുളള പ്രവർത്നങ്ങൾ തുടങ്ങിക് 
ഴിഞ്ഞു. ഈ വർഷം സൗജന്െരുന്നുവിതരണം സാർവ്
ത്രികൊക്കും. 

തതദേ�സ്യംഭരണവകപ്ിഞ്റെയും ആതരാഗ്വകപ്ിഞ്റെ
യും ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുകളിഞ്ല സാമൂഹികാതരാഗ് 
വിദഗപ്ധരുഞ്ടയും ഞ്പ്രാഫഷണൽ സംഘടനകളതടയും 
കൂട്ടായ്മതയാഞ്ട പരി�ധീലനപരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു.

270 രെഹമെത്ിനും രക്സമ്ർദേത്ിനുമുള്ള മരുന്നു

ൈൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു ലഭ്മാക്ം. മൂന്നുമാസം കൂടു
ഹമ്പാൾ റിവയൂ ഹചക്കപ്പക് നിർബന്ധമാക്ം. മരുന്നു 
ൈഴിക്കാൻ വിസമ്തിക്ന്വഹര കുടുംബശ്രീയു 
മായി ഹചർന്നു ഹബാധവതക്ക്കരിക്കാനുള്ള നെപെി 
സ്വീൈരിക്ം. ൈിഡ്ക് നി, ൈരൾ തുെങ്ങിയവ മാ്ിവ
യ്ക്കാനുള്ള തുെർചിൈിത് മിതമായ ഹചലവിൽ ഉറപ്പു
വരുത്ാനുള്ള നെപെിയും സ്വീൈരിക്ം.

പ്രതെഹത്ിനും രക്തസമ്മർദേത്ിനുമുളള െരുന്നുകൾ 
എല്ലാ പ്രാഥെികാതരാഗ്തകന്ദങ്ങളിലം പൂർണ്ൊയും 
സൗജന്ൊയാണപ് നല്ിവരുന്നതപ്. നിലവിൽ ഒരു ൊസ
തത്ക്പ് ആണപ് െരുന്നപ് വിതരണം ഞ്ചയ്യുന്നഞ്തകേിലം 
െരുന്നിഞ്റെ ലഭ്തയനുസരിച്പ് ഇതപ് മൂന്നു ൊസതത്ക്പ് 
നല്കുന്നതാണപ്. 

െരുന്നു കഴിക്ാൻ വിസ്മ്മതിക്കുന്നവഞ്ര ചികിത്യി
തലക്പ് തിരിഞ്കഞ്യത്ിക്കുന്നതിനപ് ആ� തവാളറെിയർ
ൊഞ്ര ചുെതലഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇതിനപ് പ്രതത്ക ഇൻ
ഞ്സറെധീവപ് ആ�ൊർക്പ് നല്ിവരുന്നു.  ജധീവിതവ�ലധീ 
തരാഗനിർണ്യക്ലിനിക്കുകൾ കടുംബതക്െ ഉപതകന്ദം 
മുതൽ ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രി വഞ്ര വ്ാപിപ്ിച്ിട്ടു
ണ്പ്. നാലപ് ജില്ലകളിൽ പരധീക്ണാടിസ്ാനത്ിൽ 
ആരംഭിച് തപാപ്പുതലഷൻ തബസപ്ഡപ് സപ് രൈധീനിംഗപ് എല്ലാ 
ജില്ലകളിതലക്കും വ്ാപിപ്ിക്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചു. 
ജധീവിതവ�ലധീതരാഗങ്ങഞ്ളക്കുറിച്ചുളള തബാധവതപ്ക്ര
ണം എല്ലാ ആതരാഗ്തകന്ദങ്ങളിലം നല്ിവരുന്നു. കരൾ, 
കിഡപ്നി തുടങ്ങിയ തരാഗങ്ങൾക്കുളള ചികിത് ആതരാ
ഗ്വകപ്ിഞ്റെ സ്ാപനങ്ങളിലൂഞ്ട സൗജന്നിരക്ിൽ 
നല്ിവരുന്നു.

271 a. സ്കൂൾ, ഹൈാഹളജക് പാഠ്പദ്തിൈളിൽ ഹപാതുജ
നാഹരാഗ്വിഷയങ്ങൾ ഉൾഹപ്പടുത്ം.

വിദ്ാഭ്ാസവകപ്പ് സ്കൂളകളിൽ തബാധവല്രണപരിപാ
ടികൾ നടത്ന്നുണ്പ്. കട്ടികൾവഴി ഇത്രം കാര്ങ്ങൾ നട
പ്ിലാക്ാനുള്ള 'കട്ടിതഡാക്ടർ' പദ്തി ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. 

b. സ്വൈാര്ാശുപത്രിൈളുഹെയും ഹരാഗനിർണ്യ 
ഹസറെറുൈളുഹെയും നിരീക്ഷണവം സാമൂെിൈനിയ
ന്ത്രണവം ഉറപുവരുത്ാനായി ഹൈന്ദ്രസർക്കാർ 
അംഗീൈരിച്ച ദ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാ്ിഷക് ഹമറെക് സക് 
(രജിസക് ഹറ്്ഷൻ & ഹറഗുഹലഷൻ) ആക്റക് ഉചിത
മായ ഹഭദഗതിൈഹളാഹെ നെപ്പിലാക്ം.

സംസ്ാനത്പ് 2018- ഞ്ല തകരള ക്ലിനിക്ൽ സ്ാപന
ങ്ങൾ (രജിതസ്ടഷനും & നിയന്തണവം) ആക്ടപ് നിലവിൽ
വന്നു. ആദ്ഘട്ടത്ിൽ തൊതഡണ് ഞ്െഡിസിൻ സ്ാപ
നങ്ങൾ (ദന്ചികിത് ഉൾപ്ഞ്ട) നിയന്തിക്കുന്നതിനും, 
രജിതസ്ടഷൻ നടത്ന്നതിനുൊയി ക്ലിനിക്ൽ എസ്റാ
്ിഞ്മെറെപ് നിയെം 01-01-2019 മുതൽ പ്രാബല്ത്ിൽ 
വരുത്ിയിട്ടുണ്പ്. പാലക്ാടപ്, െലപ്പുറം, ത്ശ്ശൂർ, ഞ്കാല്ലം, 
തകാട്ടയം, ഇടുക്ി, വയനാടപ്, പത്നംതിട്ട, കാസർതഗാ
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ഡപ് എന്നധീ ജില്ലകളിൽ ഈ നിയെപ്രകാരം രജിതസ്ടഷൻ 
നടപടികൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. െ്പ് ചികിത്ാസമ്പ്രദായ
ങ്ങഞ്ള അടിസ്ാനൊക്ി പ്രവൃത്ിക്കുന്ന സ്ാപങ്ങളഞ്ട 
രജിതസ്ടഷൻ നടപടികൾകൂടി എത്രയും ഞ്പട്ടന്നപ് ആരം
ഭിക്കുന്നതാണപ്. രജിതസ്ടഷഞ്റെ ഭാഗൊയി ഓതരാ ക്ലിനി
ക്ൽ സ്ാപനങ്ങളം പ്രസ്തുത സ്ാപനത്ിഞ്ല ചികി
ത്ാനിരക്കുകളം, ഞ്ടക്ിക്ൽ സ്റാഫപ് ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുളള 
ജധീവനക്ാരുഞ്ട തയാഗ്തയും അപപ് തലാഡപ് ഞ്ചതയ്ണ്
താണപ്. ആദ്ഘട്ടത്ിൽ താതപ്ക്ാലിക രജിതസ്ടഷനാ
ണപ് നല്ിവരുന്നതപ്. രണ്ടു വർഷത്ിനു ത�ഷൊണപ് 
സ്ിരം രജിതസ്ടഷൻ നല്കുന്നതപ്. അതതപ് ജില്ലകളിഞ്ല 
സ്ാപനങ്ങളഞ്ട രജിതസ്ടഷനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലം 
ജില്ലാ രജിതസ്ടഷൻ കമ്മി്ികൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്പ്. 
സ്ിരം രജിതസ്ടഷൻ ഇല്ലാത് സ്ാപനങ്ങൾക്പ് ക്ലിനി
ക്ൽ എസ്റാ്ിഞ്മെറെപ് ആക്ടപ് പ്രകാരം പ്രവർത്നാ 
നുെതി ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്ല.

272 a. ഇ.എസക്.ഐ. ആശുപത്രിൈളുമായി സെൈരി
ച്ചക് ഹതാഴിൽജന്ഹരാഗങ്ങഹള സംബന്ധിച്ചക് 
പഠനം നെത്ി ഉചിതമായ രെതിഹരാധചിൈിത്ാ 
സംവിധാനങ്ങൾ ഏർഹപ്പടുത്ം. പരമ്പരാഗതഹമ
ഖലയിഹല ഹതാഴിൽജന്ഹരാഗങ്ങൾ നിർണ്യിച്ചക് 
അതിനക് ആവേ്മായ ചിൈിത്ാപദ്തിൈൾ നെ
പ്പിലാക്കാൻ രെഹത്ൈ രൊധാന്ം നല്ം.

ഇൻഷൂറൻസപ് ഞ്െഡിക്ൽ സർവ്ധീസസപ് വകപ്പ് (ഇ എസപ് 
ഐ) ഫാക്ടറധീസപ് & തബായിതലഴപ് സപ് വകപ്പുൊയി 
തചർന്നപ് എല്ലാ ജില്ലകളിലം ഞ്താഴിൽജന്തരാഗനിർണ്
യക്ാമ്പുകൾ സംഘടിപ്ിച്ചു. വിവിധ തെഖലകളിൽ 
തജാലി ഞ്ചയ്യുന്ന ജധീവനക്ാർക്പ് ഉണ്ാകാവന്ന ഞ്താ
ഴിൽജന്തരാഗങ്ങഞ്ളക്കുറിച്ചുള്ള സർതവ് ക്ാമ്പുകളാണപ് 
സംഘടിപ്ിച്ിട്ടുള്ളതപ്.

ഞ്താഴിൽജന്തരാഗങ്ങഞ്ള സംബന്ിച്പ് പഠനം നട
ത്ാനായി വിദഗ്ദ്ധസെിതി രൂപവതപ്ക്രിക്ാനാവ 
�്ൊയ നടപടികൾ എടുത്ിട്ടുണ്പ്.

b. കുട്ിൈൾക്കക് ഉണ്ാകുന് ഹരാഗങ്ങൾ മുൻകൂട്ി 
ൈഹണ്ത്ാനുള്ള ഏർളി ഇറെർഹവൻഷൻ ഹസറെർ 
സ്ാപിക്ൈയും വിൈസിപ്പിക്ൈയും ഹചയ്ം.

കട്ടികൾക്പ് ഉണ്ാകന്ന തരാഗങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കഞ്ണ്
ത്ാൻ തകരള സാമൂഹികസുരക്ാെിഷഞ്റെ സഹായ
തത്ാഞ്ട ഡിസ്ടിക്റപ് ഏർലി ഇഞ്റെർഞ്വൻഷൻ ഞ്സറെറു
കൾ സ്ാപിക്ാൻ മൂന്നു തകാടി രൂപവധീതം അനുവദിച്ചു. 
25 ഞ്ൊവബൽ ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിനു പുറഞ്െ 
അഞ്ചു ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുകളിൽ റധീജിയണൽ ഏർലി 
വചൽഡപ് ഇഞ്റെർഞ്വൻഷൻ ഞ്സറെറുകൾ ആരംഭിച്ചു.

അനുയാത്രാപദ്തിയുഞ്ട ഭാഗൊയി എല്ലാ കട്ടികഞ്ളയും 
വവകല്രഹിതരാക്ാനുള്ള പദ്തികൾ ആവിഷപ് ക്
രിച്ിട്ടുണ്പ്.

273 a. ഹൈരള പ്ിൈക് ഹെൽത്ക് ആക്ടക്, പാരാഹമഡ്ി
ക്കൽ ൈൗൺസിൽ ആക്ടക്, ഫാർമസി ൈൗൺസിൽ 
ആക്ടക് എന്ിവ നെപ്പിലാക്ം. 

ഈ നിയെങ്ങളഞ്ട കരടപ് തയ്ാറാക്ി ബിൽ ആകന്നതിനപ് 
നിയെവകപ്ിഞ്റെ പരിഗണനയ്ക്കു സെർപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്.

b. ഹൈരള നഴക് സസക് & മികഡ്ക്വഫക് ൈൗൺസിൽ 
ആക്റക് ഹഭദഗതി ഹചയ്തക് ൈാഹലാചിതമായി പരിഷക് ൈ
രിക്ം.

ആക്റപ് തഭദഗതിഞ്ചയ്ാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

274 നഴക് സിങക് വിദ്ാഭ്ാസരംഗത്ക് ഗുണനിലവാരം ഉറ
പ്പുവരുത്ാനുള്ള ൈർേനനെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

സപ് ഞ്പഷ്ാലി്ി നഴപ് സിങപ് തകാഴപ് സുകൾക്പ് സർക്ാർ
തെഖലയിൽ തജാലി ഞ്ചയ്യുന്നവർക്പ് ഞ്ഡപയുതട്ടഷനും െറ്റു 
വിഭാഗക്ാർക്പ് സപ് വ്ഞ്പൻഡം അനുവദിച്ചു. തപാസ്റപ് 
തബസികപ് നഴപ് സിങപ് ഞ്ഡപയുതട്ടഷൻ അനുവദിച്ചു. എറ
ണാകളം നഴ്ിംഗപ് തകാഞ്ളജിതലക്പ് ആവ�്ൊയ 
അദ്്ാപക, അനദ്്ാപക തസ്തികകൾ സൃഷ്ിച്ചു. 

275 എല്ലാ അകേണവാെിൈൾക്ം തഹദേേഭരണസ്ാ
പനങ്ങളുഹെ സൊയഹത്ാഹെ സ്വന്ം ഹൈട്ിെം 
ഉറപ്പുവരുത്ം. പൂരൈഹപാഷൈാൊരം േക്ിഹപ്പ
ടുത്ം.

എല്ലാ അകേണവാടികൾക്കും ഞ്കട്ടിടം ഉറപ്പുവരുത്ാനു
ള്ള നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 

കട്ടികൾക്പ് തടകപ് തഹാം തറഷനായി വിതരണം ഞ്ചയ്തു 
വന്ന അമൃതം നയൂട്ിെികപ് സപ്, യുവണ്ഡപ് തനഷൻസപ് 
തവൾഡപ് ഫുഡപ് തപ്രാഗ്രാെിഞ്റെ സഹകരണതത്ാഞ്ട 11 
വെതരൈാ നയൂട്ിയൻസപ് ഉപതയാഗിച്ചുള്ള തഫാർട്ടിഫി
തക്ഷൻ, 2018-19 മുതൽ സംസ്ാന വ്ാപകൊക്ി.

ഒരു ജധീവിതചരൈസെധീപനത്ിലൂഞ്ട തത്െയവളർച്ാ 
നധീരിക്ണവം യഥാസെയത്ള്ള ഇടഞ്പടലകളം വഴി 
നയുനതപാഷണം തടയുന്നതിനപ് രൂപവതപ്ക്രിച്ിട്ടുള്ള 
പദ്തിയാണപ് 'സമ്പുഷ്തകരളം' പദ്തി (NNM). കൗൊര
പ്രായക്ാരായ ഞ്പണ്കട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന 
അമ്മൊർ, 6 വയസ്ിനു താഞ്ഴയുള്ള കട്ടികൾ എന്നിവരാ
ണപ് പദ്തിയുഞ്ട ഗുണതഭാക്താക്ൾ. നിലവിൽ കണ്ണൂർ, 
വയനാടപ്, െലപ്പുറം, കാസർതഗാഡപ്, എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
നടപ്ിലാക്കുന്ന പദ്തി ഈ വർഷം എല്ലാ ജില്ലകളിലം 
വ്ാപിപ്ിക്കും. നയുനതപാഷണം തടയുന്നതിനപ് നടപ്ി
ലാക്ി വരുന്ന വിവിധ പദ്തികൾ സമ്പുഷ്തകരളം വഴി 
ഏതകാപിപ്ിക്കുന്നു.

276 ഹമഡ്ിക്കൽ പരിേീലനം പൂർത്ിയാകുന് മുറയ്ക്കക് 
ൈാലതാമസം ഒഴിവാക്കി ഹഡ്ാക്ടർമാർ, നഴക് സ
മാർ തുെങ്ങിയവഹര സർക്കാരാശുപത്രിൈളിലും 
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ഹമഡ്ിക്കൽ ഹൈാഹളജുൈളിലും നിയമിക്കാൻ പി.
എസക്.സി.യിൽ രെഹത്ൈ സംവിധാനം ഏർഹപ്പടു
ത്ം. ആവേ്ഹമകേിൽ ഹമഡ്ിക്കൽ സർവ്ീസക് റി
ക്രൂട്ക് ഹമറെക് ഹബാർഡ്ക് ആരംഭിക്ം.

കാലതാെസം കൂടാഞ്ത നിയെനങ്ങൾ നടതത്ണ്തിഞ്റെ 
ആവ�്കത പി.എസപ്.സി.-യുഞ്ട ശ്രദ്യിൽ ഞ്പടുത്ി
യിട്ടുണ്പ്. ഇതപ്ാൾ നിയെനനടപടികൾ കാലതാെസം 
കൂടാഞ്ത നടന്നുവരുന്നുണ്പ്.

277 ഹെൽത്ക് സർവ്ീസസിഹല സക് ഹപഷ്ാലി്ി 
ഹൈഡ്ർ, അഡ്ിനിഹറ്രേ്ീവക് ഹൈഡ്ർ സംവിധാനങ്ങ
ളുഹെ അപാൈങ്ങൾ പരിെരിക്ം.

ഞ്െച്ഞ്പ്ട്ട രധീതിയിൽ തരാഗപ്രതിതരാധപ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടപ്ിലാക്ാൻ പ്ികപ് ഞ്ഹൽത്പ് തകഡർ നടപ്ിലാ
ക്ാൻ തത്ത്ിൽ തധീരുൊനിച്ചു. അഡ്ിനിതറ്രേ്ിവപ് 
തകഡറിഞ്ന പ്ികപ് ഞ്ഹൽത്പ് തകഡർ, തഹാസ്പി്ൽ 
അഡ്ിനിതറ്രേഷൻ തകഡർ എന്നു രണ്ായി വിഭജിക്ാ
നാണപ് ആതലാചിക്കുന്നതപ്.

278 ആഹരാഗ്സ്ാപനങ്ങളുഹെ ഭരണത്ിൽ ആഹരാ
ഗ്വകുപ്പിനും തഹദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ
ക്മുള്ള ദ്വിമുഖനിയന്ത്രണങ്ങളിഹല അപാൈങ്ങൾ 
പരിെരിക്ം.

ഇതിഞ്ന സംബന്ിച്ചു തതദേ�സ്യംഭരണവകപ്പുൊയി 
ചർച്കൾ നടത്ി നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

279 a. ആദിവാസിൈൾ, മത്്ഹത്ാഴിലാളിൈൾ 
തുെങ്ങി രൊന്വൽക്കരിക്കഹപ്പട്വരുഹെയും സ്തീൈ
ളുഹെയും രൊയാധിൈ്മുള്ളവരുഹെയും ആഹരാഗ്ാ
വേ്ങ്ങൾ ഹനരിടുന്തിനായി ഹെൽത്ക് സർവ്ീ
സിൽ രെഹത്ൈ ഭരണസംവിധാനം ഏർഹപ്പടുത്ം.

ചികിത്ാപദ്തികൾ നടപ്ിലാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഭരണസം
വിധാനം നടപ്ിലാക്ാൻ നടപടികൾ സ്ധീകരിക്കും. 
ആദിവാസിതകന്ദങ്ങളിൽ 'ഊരുെിത്രം' പദ്തി ആരംഭി
ച്ിട്ടുണ്പ്. വതയാജനങ്ങൾക്കുള്ള 'വതയാെിത്രം' പദ്തി 
വ്ാപിപ്ിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലകളിതലയും ഒരു പ്രധാന ആശു
പത്രിയിൽ വതയാജനസൗഹ്ദ വാർഡകൾ സജ്ജധീക
രിക്കുന്നതിനപ് നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. വതയാജന 
ക്ലിനിക്കുകളം പ്രതത്ക ഒ.പി യും െിക് ആശുപത്രികളി
ലം ആതരാഗ്തകന്ദങ്ങളിലം നടപ്ിലാക്കുന്നുണ്പ്. തക
ന്ദാവിഷപ് ക്ത വതയാജന ആതരാഗ് പദ്തിയായ 
നാഷണൽ തപ്രാഗ്രാം തഫാർ ഞ്ഹൽത്പ് ഞ്കയർ ഓഫപ് 
എൽതഡർലിയിലൂഞ്ട 5 ജില്ലകളിൽ എല്ലാ സൗകര്ങ്ങ
തളാടുംകൂടിയ വതയാജനവാർഡകളം സജ്ജധീകരിച്ിട്ടു
ണ്പ്. ഈ ജില്ലകളിഞ്ല ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ പ്ര
തത്ക വതയാജന ഒ.പിയും ഫിസിതയാഞ്തറാപ്ി 
യൂണിറ്റും പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു. കൃത്രിെദന്ങ്ങൾ, കൃത്രിെ 

ശ്രവണസഹായികൾ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന പൗരൻൊരു
ഞ്ട പ്രധാന ആവ�്ങ്ങൾ ആതരാഗ്വകപ്ിഞ്റെ പദ്തി
യിലൂഞ്ട വിതരണം ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. വതയാജന ആതരാഗ് 
ക്ാമ്പുകളം ക്ലിനിക്കുകളം ഉപജില്ലാതലത്ിൽ സജധീവ
ൊണപ്. 

b. ഭിന്ഹേഷിക്കാരുഹെ ആഹരാഗ്രെശ്നങ്ങൾക്ള്ള 
സൗൈര്ങ്ങൾ വിപുലഹപ്പടുത്ം.

ഭിന്നത�ഷിക്ാർക്ായി ആതരാഗ്, സാമൂഹികനധീതി 
വകപ്പുകളഞ്ട സംയുക്താഭിമുഖ്ത്ിൽ നിരവധി പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. വവകല്ം തനരതത് കഞ്ണ്
ത്ി പരിഹരിക്ാനായുള്ള 'അനുയാത്ര' പദ്തി പ്രാരംഭ
നടപടികൾ മുതൽ പുനരധിവാസം വഞ്രയുള്ള 22 
പ്രവർത്നങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണപ്. പദ്തിയുഞ്ട അം
ബാസിഡർൊരായി 23 കട്ടികളഞ്ട (ഓട്ടിസം) ൊജിക്പ് 
ടധീം ഉണ്ാക്ി (M-Power)

c. പുൈയിലയുതക്പന്ങ്ങളുഹെ ഉപഹയാഗം ൈർേന
മായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ം. 
ഇക്കാര്ത്ിൽ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ൈർേന
മായി നെപ്പിലാക്ം.

തലാകാതരാഗ്സംഘടന നടത്ന്ന Global Adult 
Tobacco Survey (GATS) യിൽ തകരള സംസ്ാനത്പ് 
പുകയിലയുഞ്ട ഉപതയാഗം 21%-ൽനിന്നപ് 12%-തലക്പ് 
താഴ്ന്നു എന്ന കഞ്ണ്ത്ൽ ഉണ്പ്. ഈ തനട്ടത്ിഞ്റെ 
പിറകിൽ ആതരാഗ്വകപ്ിഞ്റെ വലിയ ഇടഞ്പടലണ്പ്. 
പുകയില ഉതപ്പന്നങ്ങളഞ്ട ഉപതയാഗം കർ�നൊയി നി
യന്തിക്ാനുളള നിയെങ്ങൾ നടപ്ിലാക്കുന്നതിനായി 
സംസ്ാനതലത്ിലം ജില്ലാതലത്ിലം തകാർഡിതന
ഷൻ കമ്മി്ികൾ രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. ഈ കമ്മി്ികൾ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ ഏതകാപിപ്ിക്കുന്നു. ഞ്പാതുസ്ലങ്ങളി
ഞ്ല പുകവലി നിയന്തിക്കുന്നതിനായി നിയെങ്ങൾ 
പാലിക്കുന്നുതണ്ാ എന്നപ് ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിനായി എൻ
തഫാഴപ്സപ്ഞ്െറെപ് വഡ്രവകൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലം കൃത്
ൊയ ഇടതവളകളിൽ നടത്ിവരുന്നു. സ്കൂളകളതടയും 
തകാഞ്ളജുകളതടയും എൻ.എസപ്.എസപ് യൂണി്പ് വഴിയുളള 
പുകയിലവിരുദ്പ്രവർത്നങ്ങൾ, ഞ്യതല്ലാ വലൻ ക്ാ
മ്യിൻ എന്നിവ നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. എല്ലാ ജില്ലകളി
തലയും പ്രധാന സർക്ാരാശുപത്രികളിൽ Tobacco 
Cessation Centre കൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

280 a. എയക്ഡ്ക് സക് ഹരാഗിൈളുഹെ പുനരധിവാസത്ിനു 
രെഹത്ൈ സക് ൈീം ഉണ്ാക്ം.

നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

b. അവയവമാ്േസ്തക്രിയ നെത്ിയിട്ടുള്ള ഹരാഗി
ൈളുഹെ പുനരധിവാസത്ിനു രെഹത്ൈ സൊയം 
നല്ം.

തുടർചികിത്യ്ക്കുള്ള െരുന്നുകൾ കറഞെ നിരക്ിൽ 
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നല്ാനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു.

281 a. താലൂക്കാശുപത്രിവഹര സക് ഹപഷ്ാലി്ി ഹൊ
സ്പി്ലാക്ം. അവിെങ്ങളിൽ ഹൃദയ േസ്തക്രിയയ്ക്കു
ള്ള സൗൈര്വം ൈാത്ക് ലാബും സ്ാപിക്ം.

ജനറൽ ആശുപത്രികൾ, ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ, 
താലൂക്പ് ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓപ്തറ
ഷൻ തധീതയ്റുകൾ, അനതസ്തഷ്ാ, ഞ്ഡർമ്മത്ാളജി, 
ഇ.എൻ.ടി, വഗനതക്ാളജി, ഓർതത്ാപധീഡിക്സപ്, പധീ
ഡിയാട്ിക്സപ്, തറഡിതയാളജി, ലതബാറട്ടറി, കാർഡിതയാ
ളജി, നയൂതറാളജി, യൂതറാളജി എന്നധീ വിഭാഗങ്ങൾ പുതിയ 
ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി നവധീകരിച്ചുവരുന്നുണ്പ്. 
കൂടാഞ്ത ആശുപത്രികൾ �ക്തിഞ്പ്ടുത്ന്നതിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി ജനറൽ / ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ, താലൂക്പ് 
ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അനസ്തധീഷ്, ഇ.
എൻ.ടി, ജനറൽ ഞ്െഡിസിൻ, വഗനതക്ാളജി, ലതബാ
റട്ടറി, ഓപ്തറഷൻ തധീതയ്ർ, ഓർതത്ാപധീഡിക്സപ്, പധീ
ഡിയാട്ിക്സപ്, തറഡിതയാളജി എന്നിവ തുടങ്ങുന്നതി 
നായുളള ഉപകരണങ്ങളം ആശുപത്രി ഫർണധീച്ർ, കിട
ക്കൾ, തലയിണകൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും, ജനതറ
്ർ, എയർകണ്ധീഷൻ എന്നിവ സ്ാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നുണ്പ്.

എല്ലാ ജില്ലയിഞ്ലയും ഓതരാ ആശുപത്രിഞ്യ ജില്ലാതല 
ആശുപത്രിയായി സൗകര്ങ്ങൾ വർദ്ിപ്ിച്പ് �ക്തിഞ്പ്
ടുത്ാനും ഓതരാ താലൂക്ിഞ്ലയും ഓതരാ ആശുപത്രി
ഞ്യ നിശ്ിത ൊനദണ്ഡങ്ങതളാഞ്ട സൗകര്ങ്ങൾ വിക
സിപ്ിക്ാനുമുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളം ആർദ്രം െിഷഞ്റെ 
ഭാഗൊയി നടന്നുവരികയാണപ്. ഒരു ൊസ്റർ ലൈാനിഞ്റെ 
അടിസ്ാനത്ിൽ ഞ്കട്ടിടസൗകര്ങ്ങളം ആശുപത്രി 
ഉപകരണങ്ങളം ലഭ്ൊക്ാനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ചു. കിഫപ്ബി, ലൈാൻഫണ്പ്, നബാർഡപ്,  
എം.എൽ.എ, എം.പി ആസ്തിവികസനഫണ്പ് തുടങ്ങിയ
വവഴി ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ പുതരാഗെിക്കുകയാണപ്. 
ഇവിടങ്ങളിതലക്പ് തവണ് അധികതഡാക്ടർൊഞ്രയും പാ
രാഞ്െഡിക്ൽ സ്റാഫിഞ്റെയും തസ്തിക സൃഷ്ിച്പ് 
നിയെനം നടത്കയുണ്ായി. വരുംവർഷങ്ങളിലം 
കൂടുതൽ തസ്തികകൾ സൃഷ്ിച്പ് നിയെനം നടത്ം. ഈ 
പ്രവർത്നങ്ങളഞ്ട ഭാഗൊയി ജില്ലാതല ആശുപത്രിക
ളിൽ കാർഡിതയാളജി, കാത്പ് ലാബപ് സൗകര്ങ്ങളം 
ഞ്നഫപ്തറാളജി, നയൂതറാളജി, യൂതറാളജി തുടങ്ങിയ സൂപ്ർ 
ഞ്സ്പഷ്ാലി്ി സൗകര്ങ്ങളം നിലവിൽ വന്നുഞ്കാണ്ി
രിക്കുകയാണപ്. എട്ടപ് ജില്ലാതല ആശുപത്രികളിലം രണ്പ് 
ഗവണ്ഞ്െറെപ് ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുകളിലം കിഫപ്ബി 
വഴിയുള്ള കാത്പ് ലാബുകൾ സജ്ജൊക്കുന്ന പ്രരൈിയ 
നടന്നുവരികയാണപ്. ഇതത സപ് കധീെിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി താ
ലൂക്കുതല ആശുപത്രികളിൽ 44 ഡയാലിസിസപ് തകന്ദ
ങ്ങൾ അധികൊയി സജ്ജൊക്കുന്ന പ്രരൈിയയും പൂർത്ി
യാകന്നു. തസ്ടാക്പ് ക്ലിനിക്കുകൾ, ജില്ലാ ക്ാൻസർ 

ഞ്കയർ പരിചരണം തുടങ്ങിയ വഴിയും ജില്ലാ/താലൂക്പ് 
തല ആശുപത്രികളഞ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ വിപുലഞ്പ്ടുക
യാണപ്.

b. ൈാൻസർ ചിൈിത്യ്ക്കുള്ള സൗൈര്ം ഇരട്ിയാ
ക്ം. താലൂക്കക് അെിസ്ാനത്ിൽത്ഹന് ഹരാഗപ
രിഹോധന നെത്ാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ാക്ം.

കാൻസർ ചികിത്ാരംഗത്പ് ആർ.സി.സി.-യിൽ ലഭ്
ൊകന്ന ചികിത് ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുകളിൽ ലഭ്ൊ
ക്കുംവിധം അഞ്ചു ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുകളിൽ ഓതകോള
ജി, ഓതകോപതത്ാളജി എന്നധീ വിഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ 
105 തസ്തികകൾ അിനുവദിച്ചു. തയാഗ്രായവഞ്ര ഈ 
വിഭാഗത്ിതലകപ് ൊ്ി നിയെിച്ചു. കാൻസർ തരാഗപ്രതി
തരാധപ്രവർത്നത്ിഞ്റെ ഭാഗൊയി ഞ്െഡിക്ൽ തകാ
ഞ്ളജുകളിൽ തരാഗനിർണയക്ാമ്പുകളം തബാധവതപ്കര
ണക്ലാസ്സുകളം നടത്ിവരുന്നു. തിരുവനന്പുരം 
ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ ലധീനിയർ ആകപ് സിലതറ്റും 
ഞ്കാബാൾട്ടപ് ഞ്െഷധീനും സ്ാപിക്ാനുള്ള നടപടികൾ 
പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. ആലപ്പുഴ ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ 
സി.്ി. സിമുതല്ർ സ്ാപിച്ിട്ടുണ്പ്. തിരുവനന്പുരം, 
തകാട്ടയം, തൃശൂർ, ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുകളിൽ 
ലധീനിയർ ആകപ് സിലതറ്ർ സ്ാപിക്ാനുള്ള അനുെതി 
നല്ി. തകാഴിതക്ാടപ് ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ ഞ്ടർഷ്
റി കാൻസർ ഞ്കയർ ഞ്സറെർ നിർമ്മിച്പ് ഉദപ്ഘാടനം 
നടത്ി.

സംസ്ാനത്പ് കാൻസർ തരാഗ ചികിത്ക്കും, നിയന്ത
ണത്ിനും WHOയുഞ്ട ൊർഗ്ഗ നിർതദേ�ാനുസരണം 
തകരള കാൻസർ കണ്തട്ാൾ സ്ടാ്ജി രൂപികരിച്ചു. തക
രളത്ിൽ നിലവിലള്ള ഞ്പാതുതെഖലയിഞ്ലയും സ്കാ
ര് തെഖലയിഞ്ലയും കാൻസർ ചികിത്ാതകന്ദങ്ങഞ്ള 
ബന്ിപ്ിച്പ് ഏകധീകൃതൊയ കാൻസർ ചികിത് സംവി
ധാനങ്ങൾ എല്ലാ പ്രതദ�ങ്ങളിലള്ളവർക്കും പ്രാപ്ൊ 
കന്ന രധീതിയിൽ തകരള കാൻസർ ഗ്രിഡപ് 
രൂപവതപ്ക്രണം പുതരാഗെിക്കുന്നു. സംസ്ാനത് 
ആഞ്കയുള്ള കാൻസർ തരാഗികളഞ്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾ
ഞ്ക്ാള്ളിച്പ് തകരള കാൻസർ രജിസ്ടിയും രൂപികരിക്കും.

കാൻസർ ചികിത്ാരംഗഞ്ത് സൗകര്ങ്ങൾ വർദ്ിപ്ി
ക്കുന്നതിനപ് ആർ.സി.സി-യിൽ 187.22 തകാടി രൂപ 
ഞ്ചലവിൽ 14 നിലഞ്ക്ട്ടിടത്ിഞ്റെ പണി ആരംഭിച്ചു. 
2020 ഡിസംബതറാഞ്ട പണി പൂർത്ിയാകം, ഇതപ് 
കൂടാഞ്ത വിവിധ പദ്തികളിലായി ഉപകരണങ്ങൾ 
സ്ാപിക്കുവാനും നിർമ്മാണപ്രവർത്നങ്ങൾക്കുൊയി 
150 തകാടിതയാളം രൂപ ഞ്ചലവാക്ി.

ഞ്കാച്ി കാൻസർ ഞ്സറെറിൽ പ്രതിവർഷം 25,000- 
ഓളം തപർക്പ് ചികിത് ലഭ്ൊക്ാനുള്ള സൗകര്ം 
ഒരുക്ാൻ ഞ്കട്ടിടം പണിയുവാനും ഉപകരണങ്ങൾ വാ
ങ്ങുവാനുൊയി കിഫപ്ബി പദ്തി വഴി 385 തകാടി രൂപ 
അനുവദിച്ചു. 
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െലബാർ കാൻസർ ഞ്സറെറിൽ ചികിതത്ാപകരണ
ങ്ങൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനായി 10 തകാടി രൂപ ഞ്ചലവഴി
ച്ചു. ഇതുകൂടാഞ്ത ൊസ്റർ ലൈാനിഞ്റെ ഭാഗൊയിട്ടുള്ള പധീഡി
യാട്ികപ് ഓതകോളജി വിഭാഗത്ിഞ്റെയും ലതബാറട്ടറി 
വിഭാഗത്ിഞ്റെയും പണി പൂർത്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 

സംസ്ാന ആതരാഗ്വകപ്ിഞ്റെ കധീഴിലളള ആശുപത്രി
കളിൽ ജില്ലാ ക്ാൻസർ ഞ്കയർ തപ്രാഗ്രാം ആരംഭിച്ചു. 
ആതരാഗ്വകപ്ിൽ ഓതകോളജിസ്റ്റുകളഞ്ട ദൗർലഭ്ം 
കണക്ിഞ്ലടുത്പ് ആതരാഗ്വകപ്ിഞ്റെ കധീഴിൽ തജാലി 
ഞ്ചയ്യുന്ന തഡാക്ടർൊർക്പ് റധീജിയണൽ ക്ാൻസർ ഞ്സ
റെറുകളിൽ പരി�ധീലനം നല്ിയാണപ് ഈ തകന്ദങ്ങൾ 
പ്രവൃത്ിക്കുന്നതപ്. 21 ആശുപത്രികളിലായി പ്രവൃത്ി 
ക്കുന്ന ഈ തകന്ദങ്ങളിലൂഞ്ട അറുപതിനായിരത്ിതലഞ്റ 
കധീതൊഞ്തറാപ്ി നല്കുന്നതിനും 3000 തലഞ്റ പുതിയ 
തകസുകൾ കഞ്ണ്ത്ന്നതിനും സാധിച്ിട്ടുണ്പ്.

282 a. ഹഡ്ാക്ടർമാരുഹെ ഒഴിവ നിൈത്ം.

2059 തഡാക്ടർൊരുഞ്ടയും (അസിസ്ററെപ് സർജൻ) 
57-അസിസ്ററെപ് ഞ്ഡറെൽ സർജൻൊരുഞ്ടയും ഒഴിവകൾ 
നികത്ി.

b. ൈാലാൈാലങ്ങളിൽ മുെങ്ങിയ ജീവനക്കാരുഹെ 
ഹരൊഹമാഷൻ സമയബന്ധിതമായി നെപ്പാക്ം. 
ഹഡ്ാക്ടർമാർക്കക് റിസർച്ചിനക് അവസരമുണ്ാക്ം.

പ്രതൊഷനുകൾ യഥാസെയം നടത്ാൻ നടപടി 
എടുത്.

c. ആദിവാസിഹമഖലൈളിൽ ഹസവനത്ിനു സന്
ദ്രാകുന് ഹഡ്ാക്ടർമാർക്കക് രെഹത്ൈ പരിഗണന
യും ആനുകൂല്വം നല്ം.

ആദിവാസിതെഖലകളിൽ തസവനം അനുഷ്ിക്കുന്ന 
തഡാക്ടർൊർക്പ് ൊസം ഇരുപതിനായിരം രൂപ 
അധികം തവതനം നല്ിവരുന്നുണ്പ്.

283 a. ഹസാഷ്ൽ ഹൊസ്പി്ൽ എന് ഹപരിൽ സെ
ൈരണഹമഖലയും സന്ദ്സംഘെനൈളും 
അെക്കം ഒന്ിച്ചക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഹസവനം 
ലക്ഷ്ംവച്ചുള്ള ആശുപത്രിൈൾ സ്ാപിക്ം.

ആരംഭിച്ിട്ടില്ല.

b. എം.ആർ.ഐ. സക് ൈാനിങക് സൗൈര്ം ഹചറിയ 
നിരക്കിൽ സന്ദ്സംഘെനൈളുമായി ഹചർന്നു 
നെപ്പാക്ം.

KHRWS, HLL, രാജധീവപ് ഗാന്ി ഞ്സറെർ തഫാർ ബതയാഞ്ട
തക്ാളജി എന്നിവയുൊയി സഹകരിച്പ് എം.ആർ.ഐ 
സപ് കാനിങപ് ഞ്ചറിയ നിരക്ിൽ നടപ്ിലാക്ിവരുന്നുണ്പ്. 
KHRWS-നു കധീഴിൽ െതഞ്ചരി, തൃശ്ശൂർ ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ള
ജുകളിൽ സി.ടി.സപ് കാൻ സ്ാപിച്ചു. തകാഴിതക്ാടപ് ഞ്െ

ഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ നയുക്ലിയർ ഞ്െഡിസിൻ വിഭാഗ
ത്ിനു 5.8 തകാടി രൂപ ഞ്ചലവിൽ സപ് ഞ്പക്ടപ് സി. ടി. 
ഗാെ ക്ാെറയും തറഡിതയാളജി വിഭാഗത്ിൽ 
ആറുതകാടി രൂപ ഞ്ചലവിൽ അത്ാധുനിക 128 വസസപ് 
കാർഡിയാകപ് സി.ടി. സപ് കാനും സ്ാപിച്ചു.

ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്ന ത�ഷം കൂത്പറ
മ്പ് താലൂക്പ് ആശുപത്രി, കാഞെങ്ങാടപ് ജില്ലാ ആശുപ
ത്രി, ഞ്കാല്ലം വിതക്ടാറിയ ആശുപത്രി, തിരുവനന്പുരം 
ജനറൽ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിലായി 4 പുതിയ 
എ.സി.ആർ ലാബുകൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

ആലപ്പുഴ, തകാട്ടയം ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുകളിൽ സി.ടി 
സപ് കാൻ പുതിയതപ് ആരംഭിച്ചു. െതഞ്ചരി ഞ്െഡിക്ൽ 
തകാഞ്ളജിൽ ൊതമ്മാഗ്രാം സ്ാപിച്ചു, ആലപ്പുഴ ഞ്െഡി
ക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ പുതിയ എം.ആർ.ഐ സ്ാപിച്ചു. 
തകാട്ടയം ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ എം.ആർ.ഐ അനു
വദിച്ചു. എറണാകളം ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ എം.
ആർ.ഐ ഉൾപ്ഞ്ടയുള്ള ഇതെജപ് ഞ്സറെർ 
സ്ാപിക്കുന്നതിനപ് 25 തകാടി അനുവദിച്ചു. തിരുവനന്
പുരം ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ 2 അൾട്ാ സൗണ്പ് 
സപ് കാനിംഗപ് ഞ്െഷധീൻ, എൻതഡാസപ് തകാപ്ി ഞ്െഷധീൻ, 
തകാഴിതക്ാടപ് ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ എതക്ാ 
ഞ്െഷധീൻ, വധീഡിതയാ എൻതഡാസപ് തകാപ്ി ഞ്െഷധീൻ, 16 
വലൈസപ് സി. ടി സപ് കാൻ ഞ്െഷധീൻ എന്നിവ സ്ാപിച്ചു.

284 ഹമഡ്ിക്കൽ സർവ്ൈലാോല രൂപവതക്ക്കരണസ
മിതിയുഹെ ശുപാേ അനുസരിച്ചുള്ള ഗഹവഷണഹൈ
ന്ദ്രങ്ങൾ സർവ്ൈലാോലയുഹെ ൈീഴിൽ ആരംഭി
ക്ം. ഹെൽത്ക് സർവ്ീസസിഹല ഹഡ്ാക്ടർമാർ, 
നഴക് സമാർ, ഫാർമസിസ്റ്റുൈൾ തുെങ്ങിയവർക് തു
െർവിദ്ാഭ്ാസപരിപാെി നെത്ാനും കുൊസക് 
മുൻകൈഹയടുക്ം. തഹദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ
നങ്ങഹള ആഹരാഗ് ഹരൊജക്റ്റുൈൾ തയ്ാറാക്കാൻ 
കുൊസക് സൊയിക്ം.

തൃപ്പൂണിത്റ ആയുർതവ്ദ തകാഞ്ളജിൽ ആയുർതവ്ദഗ
തവഷണത്ിനുള്ള സ്ാപനത്ിഞ്റെ പണി പുതരാഗെി 
ക്കുന്നു. സ്കൂൾ ഓഫപ് ഞ്ഹൽത്പ് തപാളിസി ആൻഡപ് 
ലൈാനിങപ് പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു. സ്കൂൾ ഓഫപ് ഫാെിലി 
ഞ്ഹൽത്പ് സ്റഡധീസപ് പ്രവത്നം ആരംഭിച്ചു. എട്ടു ഗതവ
ഷണതകന്ദങ്ങൾ ആതരാഗ്സർവ്കലാ�ാലയുഞ്ട കാമ്
സിൽ പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനായി ആതരാഗ് 
സർവ്കലാ�ാലയിൽ 175 തസ്തികകൾ സൃഷ്ിച്ചു.

285 ഹമഡ്ിക്കൽ ഹൈാഹളജുൈഹള ഹസറെർ ഓഫക് 
എൈക് സലൻസക് ആക്ം. മൂന്നു ഹമഡ്ിക്കൽ ഹൈാ
ഹളജുൈഹള എയിംസക് നിലവാരത്ിൽ ഉയർത്ം.

ഞ്സറെർ ഓഫപ് എകപ് സലൻസപ് ആക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
ഓതരാ ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിനും ൊസ്റർ ലൈാൻ തയ്ാറാ
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ക്ി നടപ്ാക്ാനുള്ള പ്രവർത്ങ്ങൾക്കു തുടക്ം കറിച്ചു. 
എറണാകളം ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിനപ് 368.75 
തകാടിയുഞ്ട പദ്തിക്പ് KIIFB വഴി അംഗധീകാരം നല്ി 
നിർമ്മാണപ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 

തിരുവനന്പുരം ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിനപ് 717 
തകാടിയുഞ്ട പദ്തിക്പ് KIIFB വഴി അംഗധീകാരം നല്ി.
ആദ് ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ 58 തകാടി രൂപയുഞ്ട ഭരണാ
നുെതി നല്ി നിർമ്മാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 

തകാട്ടയം, തൃശൂർ ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുകൾക്പ് ൊസ്റർ 
ലൈാൻ തയ്ാറാക്ി പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു 
SPV ആയി HLL, INKEL എന്നിവഞ്ര ചുെതലഞ്പ്ടുത്ി.

തിരുവനന്പുരം, ആലപ്പുഴ, തകാഴിതക്ാടപ്, തൃശ്ശൂർ ഞ്െഡി
ക്ൽ തകാഞ്ളജുകളിൽ (നിലവിലള്ളവയിൽനിന്നപ് 
അധികൊയി) കഴിഞെ വർഷം 72-ഉം ഈ വർഷം 75-
ഉം പി. ജി സധീറ്റുകൾ കൂടി MCIയുഞ്ട അംഗധീകാരതത്ാഞ്ട 
ലഭ്ൊക്ി.

എല്ലാ ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുകളിലം ആർദ്രം പദ്തിയു
ഞ്ട ഭാഗൊയി ഒ.പി.കൾ വിപുലധീകരിക്ാനുള്ള പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്ിലാണപ്. എസപ്.എ.ടി.
യിൽ പധീഡിയാട്ികപ് കാർഡിതയാളജി, റധീ-ഞ്പ്രാഡക്ടധീവപ് 
ഞ്െഡിസിൻ, പധീഡിയാട്ികപ് ഞ്നതഫ്ാളജി മുതലായ 
സപ് ഞ്പഷ്ാലി്ി തകാഴപ് സുകൾ തുടങ്ങാൻ തവണ് തസ്തി
കകൾ അനുവദിച്ചു. സർക്ാർ തെഖലയിൽ ആദ്ൊയി 
തിരുവനന്പുരം ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ DM 
Endocrinology തകാഴപ് സപ് ആരംഭിച്ചു.

ഞ്െഡിക്ൽ വിദ്ാഭ്ാസവകപ്ിൽ 'തപഷ്റെപ് ഫ്ണ്പ് ലി 
ട്ാൻഞ്ഫെർതെഷൻ ഓഫപ് ഔട്ടപ് തപഷ്റെപ് സർവ്ധീസപ് ' 
എന്ന പദ്തിക്ായി 51.8184 തകാടി രൂപയുഞ്ട ഭരണാ
നുെതി നല്ിയിട്ടുണ്പ്.

ആലപ്പുഴ ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ DM Nephrology 
തകാഴപ് സപ് ആരംഭിച്ചു. 12 തകാടി രൂപ ഞ്ചലവിൽ എം. 
ആർ. ഐ സപ് കാൻ സ്ാപിക്ാനുള്ള നടപടി പൂർത്ി
യായിവരുന്നു. തകരളത്ിൽ ആദ്ൊയി ഞ്ഡറെൽ വിഭാ
ഗത്ിൽ തിരുവനന്പുരം ഞ്ഡറെൽ തകാഞ്ളജിതനാടപ് 
അനുബന്ിച്പ് തസ്റ്പ് ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് ഓഫപ് ഞ്ഡറെൽ ഞ്ട
തക്ാളജി ആരംഭിക്ാൻ അനുെതി നല്ി. തകരളത്ിൽ 
ആദ്ൊയി ബി.എസ്ി. ഡയാലിസിസപ് ഞ്ടതക്ാളജി 
തകാഴപ് സപ് ആലപ്പുഴ, തകാഴിതക്ാടപ് ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ള
ജുകളിൽ ആരംഭിക്ാൻ അനുെതി നല്ി

ആലപ്പുഴ, തകാഴിതക്ാടപ്, ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുകളിൽ 
സൂപ്ർ സപ് ഞ്പഷ്ാലി്ി ഞ്കട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുവരുന്നു.

തിരുവനന്പുരം ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ ഞ്ലവൽ 2 
തട്ാൊ ഞ്കയർ സംവിധാനം ഏർഞ്പ്ടുത്ാനുള്ള പ്രവർ
ത്നം പുതരാഗെിക്കുന്നു. സംസ്ാനത്പ് നടപ്ിലാക്കുന്ന 
സമ്പൂർണ തട്ാെ ഞ്കയർ സംവിധാനത്ിഞ്റെ ഭാഗൊയി 

തിരുവനന്പുരം ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിനപ് 11.27 തകാടി 
രൂപയുഞ്ട തകാമ്പ്രിഞ്ഹൻസധീവപ് ഭരണാനുെതി നല്കുകയും 
ആദ്ഘട്ടൊയി 7.5തകാടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും 
ഞ്ചയ്തു. െികച് തട്ാെ ഞ്കയർ പരി�ധീലനത്ിനപ് ഞ്െഡി
ക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ സ്ാപിക്കുന്ന 10 തകാടി രൂപയുഞ്ട 
അത്ാധുനികസൗകര്ങ്ങതളാടുകൂടിയ തസ്റ്പ് ഓഫപ് ദ 
ആർട്ടപ് സിമുതലഷൻ ഞ്സറെറിഞ്റെ MoU-വം 
ഞ്പ്രാതപ്ാസലം അംഗധീകരിക്ാനുള്ള നടപടികൾ പുതരാ
ഗെിച്ചുവരികയാണപ്. തിരുവനന്പുരം ഞ്െഡിക്ൽ 
തകാഞ്ളജിൽ എെർജൻസി ഞ്െഡിസിൻ വിഭാഗം �ക്തി
ഞ്പ്ടുത്ന്നതിനപ് 106 തസ്തികകൾ അനുവദിച്ിട്ടുണ്പ്. െൾ
ട്ടിസപ് ഞ്പഷ്ാലി്ി ത്ാക്പ് പ്രവർത്നക്െം ആക്ി. 
ഇ-ഞ്ഹൽത്പ് പദ്തിപ്രകാരം തരാഗികളഞ്ട സൗകര്ം 
വർദ്ിപ്ിക്ാൻ ഒ.പി.യിൽ തടാക്ണ് സംവിധാനവം 
അതപ്ായിറെപ് ഞ്െറെപ് സംവിധാനവം ഏർഞ്പ്ടുത്ി.പധീഡി
യാട്ികപ് കാർഡിതയാളജി വിഭാഗത്ിൽ കാത്പ് ലാബപ് 
സ്ാപിച്പ് പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു.

തകാട്ടയം ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ 5.31 തകാടി രൂപ 
മുടക്ി പുതിയ സി. ടി സപ് കാൻ സ്ാപിച്ചു. തട്ാെ ഞ്കയർ 
സംവിധാനതത്ാടുകൂടിയ പുതിയ അത്ാഹിത വിഭാഗം 
(36തകാടി) ത്ാക്പ് പൂർത്ിയാക്ി പ്രവർത്നം ആരം
ഭിച്ചു. എം.ആർ.ഐ സപ് കാൻ വാങ്ങാൻ അനുെതി നല്ി. 
തകരളത്ിൽ ആദ്ൊയി തകാട്ടയം ഞ്െഡിക്ൽ 
തകാഞ്ളജിൽ ട്ാൻസപ് ഞ്ജൻഡർൊർക്കു ൊത്രൊയി ഒ.പി. 
സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു. രണ്ാെഞ്ത് കാത്പ് ലാബപ് 
അനുവദിച്ചു. എെർജൻസി ഞ്െഡിസിൻ വിഭാഗം ആരംഭി
ക്കുന്നതിനപ് 17 തസ്തിക അനുവദിച്ചു.

ആലപ്പുഴ ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ 21.47 തകാടി രൂപ 
മുതൽ മുടക്ിൽ തസ്റ്പ് തട്ാൊ ഞ്കയർ യൂണി്ിഞ്റെ നിർ
മ്മാണം ആരംഭിച്ചു.

തൃശ്ശൂർ ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ 8.60 തകാടി രൂപ ഞ്ചല
വഴിച്പ് കാർഡിതയാളജി വിഭാഗത്ിൽ കാത്പ് ലാബപ് 
പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിനായി 19 തസ്തികക
ളം കാർഡിതയാ ഞ്താറാസികപ് വിഭാഗം ആരംഭിക്ാൻ 
14 തസ്തികകളം സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. തകടായ ഞ്ടലി ഞ്കാ
ബാൾട്ടപ് ഞ്െഷധീൻ ഒരുതകാടി രൂപ ഞ്ചലവഴിച്പ് ഉപതയാ
ഗപ്രദൊക്ി ക്ാൻസർ തരാഗികൾക്കുള്ള തറഡിതയഷൻ 
ചികിത് പുനഃസ്ാപിച്ചു. ക്ാൻസർ തരാഗികൾക്ായി 
കധീതൊ തഡ ഞ്കയർ ഞ്സറെർ പണികഴിപ്ിച്ചു. സി. ടി 
സപ് കാനർ സ്ാപിച്ചു.

െതഞ്ചരി ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ ക്ാൻസർ നിർണ്യ
ത്ിനുള്ള വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 99 ലക്ം 
രൂപ അനുവദിച്ചു. അൾട്ാ സൗണ്പ് ഞ്െഷധീൻ, ആർത്ഥാ
സപ് തകാപ്പും അനുബന്ഉപകരണങ്ങളം, ഇ.എൻ.്ി. 
എച്പ്.ഡി. ഞ്സ്പ്, കമ്യൂട്ടർ തറഡിതയാഗ്രഫി എന്നധീ ഉപക
രണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു. െതഞ്ചരി 
ഞ്െഡിക്ൽതകാതളജിൽ കാത്പ് ലാബപ് ആരംഭിച്ചു. 
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എറണാകളം ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ 8 തകാടിരൂപ 
ഞ്ചലവഴിചപ് കാത്പ് ലാബപ് സ്ാപിച്പ് പ്രവർത്നം 
ആരംഭിച്ചു. തസ്തികകൾ സൃഷ്ിച്പ്, ഞ്നതഫ്ാ, 
കാർഡിതയാ, നയൂതറാ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്ഞ്ടയുള്ള സൂപ്ർ 
സപ് ഞ്പഷ്ാലി്ി ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. എം.ആർ.ഐ ഉൾപ്
ഞ്ടയുള്ള ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനപ് 
ഇതെജപ് ഞ്സറെർ നിർമ്മിക്ാൻ 25 തകാടി രൂപയുഞ്ട 
അനുെതി നല്ി.

തകാഴിതക്ാടപ് ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ 44.50 തകാടി 
രൂപ ചിലവിൽ ഞ്ടർഷ്റി കാൻസർ ഞ്സറെറിഞ്റെ നിർ
മ്മാണം പൂർത്ധീകരിച്പ് പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു. നയുക്ലി
യർ ഞ്െഡിസിൻ വിഭാഗത്ിൽ 5.8 തകാടി രൂപ 
ഞ്ചലവിൽ സപ് ഞ്പക്ടപ് സി.ടി ഗാെ ക്ാെറയും തറഡിതയാ
ളജി വിഭാഗത്ിൽ ആറുതകാടി രൂപ ഞ്ചലവിൽ അത്ാ
ധുനിക 128 വസസപ് കാർഡിയാകപ് സി.ടി സപ് കാനും 
സ്ാപിച്ചു.

പാരിപ്ള്ളി ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ 8 തകാടി രൂപ മു
തൽമുടക്ിൽ സ്ാപിക്കുന്ന കാത്പ് ലാബിഞ്റെ നിർമ്മാ
ണപ്രവർത്നങ്ങൾ ത്രിതഗതിയിൽ നടക്കുന്നു. 2.5 
തകാടി രൂപ ഞ്ചലവഴിച്പ് സി.ടി സപ് കാൻ സ്ാപിച്ചു.

286 a. ഹൈ.എസക്.ഡ്ി.പി ഹനരിടുന് രെശ്നങ്ങൾ പരിെ
രിച്ചക് ഉതക്പാദനം കൂടുതൽ വിപുലീൈരിക്ം. ഹപാ
തുഹമഖലയിൽ ഏതാനും ഔഷധക്കമ്പനിൈൾകൂ
െി ആരംഭിക്ം.

ഞ്ക.എസപ്.ഡി.പിക്പ് ആവ�്മുള്ള ഓർഡറുകൾ 
ഞ്ക.എം.എസപ്.സി.എൽ.ൽനിന്നു നല്കുന്നുണ്പ്.

b. ഹമഡ്ിക്കൽ സർവ്ീസസക് ഹൈാർപ്പഹറഷ(ഹൈ.
എം.എസക്.സി.എൽ)ഹറെ രെവർത്നങ്ങൾ ഹമച്ച
ഹപ്പടുത്ം.

ഇതിനായി ബജ്ിൽ കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്ി പ്രവർ
ത്നം വ്ാപിപ്ിച്ചുവരുന്നു. െരുന്നുകളഞ്ട വിതരണം കാ
ര്ക്െൊയി നടത്ിവരുന്നുണ്പ്. മുടങ്ങിക്ിടക്കുന്ന 
ഓഡിറ്റുകൾ നടത്ാനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു. 
അഗ്രിതഗ്ർ തൊഡലിൽ 315 ആംബുലൻസുകളഞ്ട 
ശംഖല തകരളം മുഴുവൻ സ്ാപിക്കുവാനുള്ള നടപടി
കൾ അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്. അപകടങ്ങളിലം െ്പ് 
അത്ാഹിതങ്ങളിലം ഞ്പടുന്ന ആളകഞ്ള അതിതവഗം 
ആശുപത്രികളിൽ എത്ിക്കുകയും യഥാസെയം 
ചികിത് നല്കുവാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും.

c. ചിൈിത്ാമാനദണ്ങ്ങളും നിർഹദേേൈതത്വങ്ങ
ളും ഹരൊഫഷണൽ സംഘെനൈളുഹെയും അക്കാദ
മിക്കക് വിദഗ്ദ്ധരുഹെയും സൊയഹത്ാഹെ തയ്ാറാ
ക്കി അഭിരൊയ സമന്വയഹത്ാഹെ നെപ്പിലാക്ം.

ഇവ തയ്ാറാക്ി നടപ്ിലാക്ാനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീക
രിച്ചുവരുന്നു. ഇതപ് ഉൾഞ്പ്ടുത്ിയുള്ള ആതരാഗ്നയം 

സർക്ാർ അംഗധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

287 ഹൈരളത്ിഹല സ്വൈാര്ഹമഖലയിൽ പണിഹയടു
ക്ന് എല്ലാ നഴക് സമാർക്ം ന്ായമായ മിനിമം 
ഹവതനവം മറ്റു ഹസവനവ്വസ്ൈളും നെപ്പിലാ
ക്ം. ഹതാഴിൽസംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്ാനുള്ള 
നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

നഴപ് സുൊർ ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ള സ്കാര്ാശുപത്രിജധീവന
ക്ാരുഞ്ട െിനിെം തവതനം പുതുക്ി വിജ്ാപനം പുറ
ഞ്പ്ടുവിച്ചു. നഴപ് സുൊരുഞ്ട അടിസ്ാന�മ്ളം ഇരുപതി
നായിരം രൂപയായി നിജഞ്പ്ടുത്ിയാണപ് തവതനം 
പുതുക്ിയതപ്. ഇതിനുപുറഞ്െ നിയെപരൊയ െ്പ് ആനുകൂ
ല്ങ്ങളം ഉറപ്പുവരുത്ിയിട്ടുണ്പ്. കിടക്കളഞ്ട എണ്ം 
കണക്ാക്ി �മ്ളത്ിൽ ആനുപാതികൊയ വർദ്ന 
ലഭിക്കും. 39 മുതൽ 102 �തൊനം വഞ്ര വർദ്നയാണു 
നഴപ് സുൊരുഞ്ടയും ജധീവനക്ാരുഞ്ടയും െിനിെം തവതന
ത്ിൽ വരുത്ിയതപ്.

288 ഹൈരളത്ിലുള്ള ഗഹവഷണസ്ാപനങ്ങഹള 
ബന്ധഹപ്പടുത്ി ഒരു ആധുനിൈ ഔഷധഗഹവഷ
ണഹൈന്ദ്രം സ്ാപിക്ം.

പരിഗണനയിലാണപ്.

289 a. ഹരാഗരെതിഹരാധരെവർത്നത്ിലും ആഹരാ
ഗ്സംരക്ഷണത്ിലും ആയുഷക് സമ്പ്രദായങ്ങളു
ഹെ ഹസവനം പരമാവധി രെഹയാജനഹപ്പടുത്ി 
ഹരാഗാതുരത കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്ം.

ആയുഷപ് സമ്പ്രദായങ്ങളിലള്ള ചികിത് വ്ാപിപ്ിച്ചു. 
പുതിയ 10 തഹാെിതയാ ഡിസപ് ഞ്പൻസറികളം 4 പുതിയ 
ആയുർതവദ ഡിസപ് ഞ്പൻസറികളം ആരംഭിച്ചു. ഇതതാഞ്ട 
എല്ലാ പഞ്ചായത്ിലം ആയുർതവദ ചികിത്ാ സ്ാപന
ങ്ങളള്ള സംസ്ാനൊയി തകരളം ൊറി. ആയുഷപ് തെഖല 
�ക്തിഞ്പ്ടുത്ന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 157 പുതിയ തസ്തിക
കൾ സൃഷ്ിച്ചു. ആയുഷപ് ചികിത്ാസമ്പ്രദായങ്ങളഞ്ട �ാ
സ്തധീയ അടിത്റ വിപുലഞ്പ്ടുത്ന്നതിനും തലാകസെ
ക്ം പ്രസിദ്ഞ്പ്ടുത്ന്നതിനും 2019 ഞ്ഫബ്രുവരി 15 
മുതൽ മുതൽ 19 വഞ്ര തിരുവനന്പുരത്പ് 'ഇൻറർനാഷ
ണൽ ആയുഷപ് തകാണ്തക്ലവപ് ' സംഘടിപ്ിച്ചു. ഇതിഞ്റെ
ഭാഗൊയി നടന്ന അന്ാരാഷ്ട്രഞ്സെിനാറിൽ ഞ്പാതുജ
നാതരാഗ്തെഖലയുഞ്ട വിവിധതലങ്ങളിൽ ആയുഷപ് 
ചികിത്ാസമ്പ്രദായങ്ങളഞ്ട ഇടഞ്പടലകളം വി�ാല 
സാധ്തകളം എന്ന വിഷയൊണപ് ചർച് ഞ്ചയ്തപ്. 
ആയുർതവദവിദ്ാഭ്ാസവകപ്ിഞ്റെ കധീഴിൽ പ്രവൃത്ി 
ക്കുന്ന 'Traditional Knowledge Innovation Kerala' (TKIK) 
ബൗദ്ികസ്ത്വകാ�സംരക്ണത്ിനായി CSIR
-TKDL (നയുഡൽഹി)-യുൊയി ധാരണാപത്രം ഒപ്പ് വച്ചു. 
ആയുർതവദ രംഗഞ്ത് വ്ാജതപ്ന്കഞ്ള ഫലപ്രദൊയി 
തടയാൻ ഇതപ് സഹായകൊയിട്ടുണ്പ്. പാരമ്ര് അറിവ
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കളിൽ (താളിതയാലകളിൽ തരഖഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുള്ള) 
നിന്നപ് കഞ്ണ്ത്ന്ന വവദ്വിജ്ാനം തരൈാഡധീകരിച്പ് 
തകരളധീയ ഔഷധവിജ്ാനം എന്ന തപരിൽ പുസ്തകരൂപ
ത്ിൽ TKIK പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 3 
സധീരിസപ് പുസ്തകങ്ങൾ പുതുതായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

നാഷണൽ ആയുഷപ് െിഷഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ 10 ആയുഷപ് 
ഞ്വൽനസപ് (തയാഗ ആൻഡപ് നാച്ചുതറാപ്തി) ഞ്സൻസറു
കളം 3 ആയുഷപ് തഹാളിസ്റികപ് ഞ്സൻസറുകളം (ആയുർ
തവദം, തഹാെിതയാപ്തി, സിദ്, യുനാനി ചികിത്ാ 
സമ്പ്രദായങ്ങൾ) ആരംഭിച്ചു. തനത്രചികിത്ാ പദ്തി
യായ 'െിഴി', എൻതഡാസൾഫാൻ ബാധിതർക്കുള്ള 
ഞ്ൊവബൽ ഞ്െഡിക്ൽ യൂണി്ായ 'സാന്്നം', 
തൊതട്ടാർ നയൂതറാണ് അസുഖനിയന്തണത്ിനുള്ള പദ്
തിയായ 'പ്രാണ�ക്തി', 8 ജില്ലകളിൽ, ആയുഷപ് ഗ്രാെം, 
പദ്തി എന്നിവ തുടങ്ങി. ട്ാൻസപ്ഞ്ജൻഡർ വിഭാഗ
ത്ിൽ ഞ്പട്ടവരുഞ്ട സെഗ്ര ചികിത് ലക്്െിട്ടപ് 'നിസർ
ഗ്ഗ' എന്ന തപരിൽ ഞ്സ്പഷ്ൽ തപ്രാജക്ടപ് തഹാെിതയാപ്തി 
വകപ്ിൽ ആരംഭിച്ചു.

b. ആയുർഹവ്ദ ഹൈാഹളജുൈളുഹെ അെിസ്ാനസൗ
ൈര്ങ്ങൾ സി.സി.ഐ.എം. നിബന്ധനൈൾ അനു
സരിച്ചുഹമച്ചഹപ്പടുത്ം.

കണ്ണൂർ, തൃപ്പുണിത്റ, തിരുവനന്പുരം, ആയുർതവദ 
തകാഞ്ളജുകളിൽ ഞ്െഡിക്ൽ ഓഫധീസർ, ആർ.എം.ഒ, 
എെർജൻസി ഞ്െഡിക്ൽ ഓഫധീസർ, ഞ്പ്രാഫസർ, 
നഴപ് സിംഗപ് സൂപ്രണ്പ് തുടങ്ങിയ 36 തസ്തികകൾ സൃഷ്ിച്ചു. 
തിരുവനന്പുരം ആയുർതവദ തകാഞ്ളജിൽ പുതിയ 
തപവാർഡപ് ത്ാക്പ് പൂർണതതാതിൽ പ്രവർത്നം 
ആരംഭിച്ചു. പൂജപ്പുര സ്തധീകളഞ്ടയും കട്ടികളഞ്ടയും ആശു
പത്രിയിൽ അത്ാധുനിക സജ്ജധീകരണങ്ങതളാടു കൂടിയ 
പുതിയ തലബർ റൂം, ഓപ്തറഷൻ തിതയ്ർ എന്നിവ പ്ര
വർത്നൊരംഭിച്ചു. കണ്ണൂർ ആയുർതവദ തകാഞ്ളജിൽ സ്തധീ
കളഞ്ടയും കട്ടികളഞ്ടയും ആശുപത്രി നിർമ്മാണം അവ
സാനഘട്ടത്ിലാണപ്.

290 ഹരാഗരെതിഹരാധം, ആഹരാഗ്സംരക്ഷണം 
എന്ീ ഹമഖലൈളിൽ നമ്മുഹെ പരമ്പരാഗതകവ
ദ്മായ ആയുർഹവ്ദമെക്കമുള്ള ആയുഷക് സമ്പ്രദാ
യങ്ങളിൽ രെസക്മായവ രെഹയാജനഹപ്പടുത്ം.

പകർച്വ്ാധിപ്രതിതരാധപ്രവർത്നങ്ങളിൽ ആയുഷപ് 
വിഭാഗം ഫലപ്രദൊയ ഇടഞ്പടൽ നടത്ി. സർക്ാരുട
െസ്തയിൽ ഏഷ്യിഞ്ലതഞ്ന്ന ആദ്സംരംഭൊയ 
'സപ് തപാർടപ് സപ് ആയുർതവദ ആശുപത്രി' (തകരള ഇൻസ്റി
്യൂട്ടപ് ഓഫപ് സപ് തപാർടപ് സപ് ആയുർതവദ ആൻഡപ് റിസർ
ച്പ് ) ഉദപ്ഘാടനം ഞ്ചയ്തു, ഇതിനാവ�്ൊയ 28 തസ്തിക
കൾ സൃഷ്ിച്ചു. തവദനപരിചരണം, വതതറായിഡപ് 
തരാഗങ്ങൾ, വന്്താനിവാരണം, ജധീവിതവ�ലധീതരാ
ഗങ്ങൾ, വാർദ്ക്പരിചരണം എന്നിവയിൽ ഊന്നൽ 

ഞ്കാടുത്പ് പുതിയ ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിച്ചു. ജധീവിത
വ�ലധീതരാഗങ്ങഞ്ള പ്രതിതരാധിക്ാനും ചികിത്ിക്ാ
നും തഹാെിതയാപ്തി-ആയുർതവദം-നാച്ചുതറാപ്തി
-തയാഗ ചികിത് സംതയാജിപ്ിച്പ് ആയുഷപ് 
തഹാളിസ്റികപ് ഞ്സറെറുകൾ വ്ാപിപ്ിച്ചു. തയാഗ, നാച്ചു
തറാപ്തി സമ്പ്രദായങ്ങഞ്ള ഏതകാപിപ്ിച്പ് ആയുഷപ് 
ഞ്വൽഞ്നസ്പ് ഞ്സറെറുകൾ പുതുതായി ആരംഭിച്ചു. തകന്ദ 
സർക്ാരിൻഞ്റ സഹായതത്ാഞ്ട കാസർതഗാഡപ് തയാഗ 
& നാച്ചുതറാപ്തി ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് സ്ാപിക്കുന്നതിഞ്റെ �ി
ലാസ്ാപനം നടന്നു.

തഹാെിതയാപ്തി: സാംരൈെികതരാഗനിയന്തണത്ിനു 
'റാപ്ിഡപ് ആക്ൻ എപിഞ്ഡെികപ് കണ്തട്ാൾ ഞ്സൽ 
ഇൻ തഹാെിതയാപ്തി' (RAECH) യുഞ്ട പ്രവർത്നം സം
സ്ാനൊഞ്ക വ്ാപിപ്ിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി
തയാടപ് അനുബന്ിച്പ് നിലവിലള്ള വന്്താനിവാരണ
പദ്തിയായ 'ജനനി' വ്ാപിപ്ിക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
ഈ ആശുപത്രിഞ്യ െികവിഞ്റെ തകന്ദൊക്ാനുള്ള നടപ
ടികൾ ആരംഭിച്ചു. തഹാെിതയാ ഡിസപ് ഞ്പൻസറികൾ 
ഇല്ലാത് പഞ്ചായത്കളിൽ പുതിയ 10 സർക്ാർ 
തഹാെിതയാ ഡിസപ് ഞ്പൻസറികൾ ആരംഭിച്ചു. സംസ്ാ
നഞ്ത് എല്ലാ ജില്ലകളിലം സർക്ാർ തഹാെിതയാ ആശു
പത്രികളിൽ ക്ാൻസർ സാന്്ന പരിചരണ തകന്ദ
ങ്ങൾ (ഞ്പയിൻ ആൻഡപ് പാലിതയ്ധീവപ് ഞ്കയർ 
ഞ്സൻറർ) ആരംഭിച്ചു. ആധുനിക ജധീവിതവ�ലിതരാഗ
ങ്ങളായ പ്രതെഹം, രക്തസമ്മർദേം, ഹൃതദ്രാഗം, തുടങ്ങിയ
വഞ്യ പ്രതിതരാധിക്കുന്നതിനും ചികിത്ിക്കുന്നതിനും 
ആയി തഹാെിതയാപതി, നാച്ചുതറാപ്തി, തയാഗ തുട
ങ്ങിയ ചികിത്ാസമ്പ്രദായങ്ങൾ സംതയാജിപ്ിച്ചുഞ്കാ
ണ്പ് സംസ്ാനഞ്ത് എല്ലാ ജില്ല തഹാെിതയാ ആശുപ
ത്രികളിലം ആയുഷപ് തഹാളിസ്റികപ് ഞ്സറെറുകൾ 
(ആയുമൊൻഭവഃ) ആരംഭിച്ചു. സുസജ്ജൊയ ഫിസിതയാ
ഞ്തറാപ്ി യൂണിത്ാടുകൂടിയ വതയാജന പരിചരണതകന്ദ
ങ്ങൾ (ഞ്ജറിയാട്ികപ് ഞ്കയർ ഞ്സറെറുകൾ) തിരുവനന്
പുരം, ഞ്കാല്ലം, ആലപ്പുഴ, വയനാടപ്, തകാട്ടയം, 
തകാഴിതക്ാടപ്, കാസർതഗാഡപ് ജില്ലകളിൽ ആരംഭിച്ചു. 
ഇടുക്ി വയനാടപ് ജില്ലകളിഞ്ല ആതരാഗ് തസവന 
സൗകര്ം ദുർലഭൊയ ദുർഘട തെഖലകളിഞ്ല ജനങ്ങള
ഞ്ട ആതരാഗ്പരിചരണത്ിനായി സപ് ഞ്പഷ്ാലി്ി 
ഞ്ൊവബൽ ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിച്ചു. ഈ സർക്ാർ 
അധികാരത്ിൽ വന്നതിനുത�ഷം 42 തഹാെിതയാ ഡി
സപ് ഞ്പൻസറികഞ്ള ഭൗതികതസവന സൗകര്ങ്ങൾ 
കൂടുതൽ ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ി ൊതൃകാ സർക്ാർ തഹാെിതയാ 
ഡിസപ് ഞ്പൻസറികൾ ആയി അപപ് തഗ്രഡപ് ഞ്ചയ്തു. 14 
ജില്ലാ തഹാെിതയാ ആശുപത്രികൾ NABH നിലവാരത്ി
തലക്പ് ഉയർത്ന്നതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ പുതരാഗെി
ച്ചുവരുന്നു. കട്ടനാടപ്, ഹരിപ്ാടപ്, ചമ്ക്കുളം തുടങ്ങിയ 
തധീരതദ� തെഖലകളിൽ തരാഗികൾക്ായി തഫ്ാട്ടിംഗപ് 
തഹാെിതയാ ഡിസപ് ഞ്പൻസറികൾ ആരംഭിച്ചു.
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291 ജില്ലാ ആശുപത്രിൈളിൽ എല്ലാ ക്ലിനിക്കൽ സക് ഹപ
ഷ്ാലി്ിൈളും താലൂക്കക് ആയുർഹവ്ദ ആശുപത്രിൈ
ളിൽ ഹതഹരഹഞ്ഞടുത് രണ്ടു സക് ഹപഷ്ാലി്ിൈ
ളും ആരംഭിച്ചക് അഷ്ാംഗ സക് ഹപഷ്ാലി്ി 
ചിൈിത്യുഹെ ലഭ്ത ഉറപ്പുവരുത്ം.

ആർദ്രം പദ്തിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി പുതിയ സപ് ഞ്പഷ്ാ
ലി്ികൾ ആരംഭിച്പ് ജില്ലാ ആശുപത്രികളം ഞ്തരഞ്ഞെ
ടുക്ഞ്പ്ട്ട ആശുപത്രികളം വികസിപ്ിക്ാൻ നടപടി 
സ്ധീകരിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലം പ്രസൂതി, 
കൗൊരം, വൃദ്ജനപരിപാലനം, തയാഗ എന്നധീ സപ് ഞ്പ
ഷ്ാലി്ി ചികിത്കൾ ആരംഭിച്ചു. ഞ്തരഞ്ഞെടുക്ഞ്പ്ട്ട 
ആശുപത്രികളിൽ ൊനസികം, പാലിതയ്ിവപ് ഞ്കയർ 
(സപ് തനഹധാര) എന്നധീ ചികിത്കൾ ആരംഭിച്ചു. പുതിയ 
15 പഞ്ചകർമ്മയൂണിറ്റുകൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ 
അനുവദിച്ചു.

292 ആയുർഹവ്ദഹത് ഹതളിവധിഷ്ിതമായി 
(Evidence Based Medicine) ോസ്തീയമായി വി
ൈസിപ്പിക്കാനും ഹൈരളത്ിഹറെ പരമ്പരാഗത
കവദ്ഹമഖലയിഹല സമഗ്രഗഹവഷണത്ിനുമാ
യി ഒരു ആയുർഹവ്ദഗഹവഷണ ഇൻസ്റ്റി്യൂട്ക് 
സ്ാപിക്ം.

കണ്ണൂരിൽ അന്ാരാഷ്ട്ര ആയുർതവദഗതവഷണതകന്ദം 
സ്ാപിക്ാൻ 2016-17-ൽ 20 ലക്ം രൂപയും 2017-18-
ൽ അഞ്ചുതകാടി രൂപയും 2018-19-ൽ ആറുതകാടി 
രൂപയും അനുവദിച്ചു. അന്ാരാഷ്ട്ര ആയുർതവദഗതവഷണ 
തകന്ദത്ിനപ് കണ്ണൂരിഞ്ല കല്ാടിൽ ഞ്ഫബ്രുവരി ൊസം 
�ിലാസ്ാപനം നടത്ി.

293 a. ആയുർഹവ്ദൗഷധസസ്ങ്ങളുഹെ ദൗർലഭ്ം 
പരിെരിക്കാൻ രൊഹദേിൈ സെൈരണസംഘ
ങ്ങളിലുഹെ ഔഷധസസ്ക്കൃഷി വ്ാപിപ്പിക്ം.

തസ്റ്പ് ഞ്െഡിസിനൽ ലൈാറെപ് തബാർഡിഞ്റെ തനതൃത്
ത്ിൽ ഔഷധസസ്ക്കൃഷി വ്ാപിപ്ിക്ാൻ പ്രവർത്
നം സംഘടിപ്ിച്ചു. എല്ലാ വധീടുകളിലം ഒരു തവപ്പും, കറി
തവപ്പും വളർത്ക എന്ന ലക്്തത്ാഞ്ട തുടങ്ങിയ 
ഗൃഹവചതന്ം പദ്തിയിൽ കഴിഞെ രണ്പ് വർഷങ്ങ
ളിലായി 16 ലക്തത്ാളം ആര്തവപ്ിഞ്റെയും കറിതവ
പ്ിഞ്റെയും വതകൾ നട്ടുവളർത്ി. ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത്പ് 
തലത്ിൽ ഔഷധസസ്ക്കൃഷി തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്ന 
തിഞ്റെ ഭാഗൊയി 'ഗ്രാെധീണം' പദ്തി മുതഖന കഴിഞെ 
മൂന്നപ് വർഷങ്ങളായി 200 ഏക്റിൽ ഔഷധസസ്ങ്ങൾ 
വ്ാവസായികാടിസ്ാനത്ിൽ നട്ടുവളർത്ിവരുന്നു. 
കാവപ് സംരക്ണ പദ്തി പ്രകാരം 65 കാവകളിൽ 120 
ഓളം ഏക്റിൽ ഔഷധസസ്ങ്ങൾ ഞ്വച്ചുപിടിപ്ിച്പ് സം
രക്ിച്ചുവരുന്നു. ഔഷധിയുഞ്ട തനതൃത്ത്ിൽ പരിയാരം 
സബപ് ഞ്സറെറിൽ അഞ്ചപ് ഞ്ഹക്ടർ സ്ലത്പ് പുതിയ 

ഔഷധസസ്തത്ാട്ടം ആരംഭിച്ചു. ഈ വർഷം അഞ്ചപ് 
ഞ്ഹക്ടറിൽക്കൂടി ഔഷധസസ്തത്ാട്ടം ആരംഭിക്കും.

b. ഔഷധസംഭരണം, വിപണനം, മൂല്വർദ്ിഹതാ 
തക്പന്ങ്ങളുഹെ നിർമ്ാണം എന്ിവയിൽ ഹപാതുജ
നപകോളിഹത്ാഹെ പദ്തിൈൾ ആവിഷക് ൈരിക്ം.

വനസംരക്ണസെിതികൾ, വനവികസനതയജൻസി
കൾ, ആദിവാസിസമൂഹത്ിഞ്റെ കൂട്ടായ്മ, സഹകരണ
സംഘങ്ങൾ എന്നിവയിലൂഞ്ട ഔഷധസസ്ങ്ങൾ മൂല്
വർദ്ിതതാല്പന്നൊക്ി ത�ഖരിക്കുന്ന രധീതി 
ഔഷധിയിൽനടപ്ിലാക്ി. ആധുനികനിലവാരത്ിലള്ള 
പാക്ിങപ് സംവിധാനം ഔഷധിയിൽ ആരംഭിച്ചു. തബാധ
വൽക്രണത്ിഞ്റെ ഭാഗൊയി തൃശ്ശൂർ ഔഷധിയിൽ 
ഔഷധസസ്ം വിജ്ാനവ്ാപനതകന്ദം ആരംഭിച്ചു.

294 സ്വാശ്രയ ഹമഡ്ിക്കൽ ഹൈാഹളജുൈളിഹല പഠനനി
ലവാരം ഉറപ്പുവരുത്ാൻ അക്കാഡ്മിൈക് ഓഡ്ി്ക് 
യൂണിഹവഴക് സി്ി തലത്ിൽ നെപ്പാക്ം.

അക്ാഡെികപ് ഓഡി്പ് നടത്വാനുള്ള തധീരുൊനം 
ആതരാഗ്സർവ്കലാ�ാല എടുത്ിട്ടുണ്പ്.

295 ആയുർഹവ്ദൗഷധനിർമ്ാണഹമഖലയുഹെ വിൈസ
നത്ിനും അതു ഹൈരളത്ിഹറെ സാമ്പത്ിൈ വി
ൈസനത്ിനു രെഹയാജനഹപ്പടുത്ാനും അസം
സ്കൃത ഔഷധങ്ങളുഹെ ലഭ്ത ഉറപ്പുവരുത്ാനും 
അോസ്തീയ ഔഷധ ഉപഹയാഗം തെയാനും ോ
സ്തീയ ഔഷധ ഉപഹയാഗം ഹരൊത്ാെിപ്പിക്കാ 
നുമായി ഹൈരളത്ിനക് ഒരു ആയുർഹവ്ദ ഔഷധന
യം ഉണ്ാക്ം.

2019 ഞ്ഫബ്രുവരിൊസം തിരുവനന്പുരത്പ് സംഘടിപ്ി
ച് ഇറെർനാഷണൽ ആയുഷപ് തകാണ്തക്ലവിൽ ആയുർ
തവദ ഔഷധനയം സംബന്ിച്പ് വിദഗപ്ധർ പഞ്കേടുത് 
�ില്പ�ാല നടത്ി. പ്രസ്തുത �ില്പ�ാലയിൽ ഉയർന്നു 
വന്ന നിർതദേ�ങ്ങൾ തരൈാഡധീകരിച്പ് ''ആയുർതവദ ഔഷ
ധനയം'' രൂപവതപ്ക്രിക്കുന്നതിനപ് പ്രവർത്നൊരം 
ഭിച്ചു.

296 പരമ്പരാഗത ഔഷധഹമഖലയിൽ രെവർത്ിഹയ
ടുക്ന്വരുഹെ ഹതാഴിൽസംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരു
ത്ാനും അവരുഹെ കവദഗ്ദ്ധ്വിൈസനത്ിനും 
ഔഷധനിർമ്ാണഹെൈക് നീഷ്ൻ ഹൈാഴക് സക്, ഔഷ
ധസംഭരണപരിേീലനം, ഫാർമസിസ്റ്റക്, പഞ്ൈർ
മ്ഹെൈക് നീഷ്ൻ എന്ിവയിൽ സ്ിരമായ ഹൈാ
ഴക് സൈൾ നെത്ി ഈ ഹമഖലയിഹല 
മനുഷ്വിഭവഹേഷി വർദ്ിപ്പിക്ം.

ആയുർതവദതെഖലയിൽ തയാഗ & പ്രകൃതി ചികിത് 
തകാഴപ് സപ് പുതുതായി ആരംഭിച്ചു. ഞ്തറാപ്ിസ്റപ് തകാഴപ് സി
ഞ്റെ ഒരു പുതിയ ബാച്പ് പരി�ധീലനം പൂർത്ിയാക്ി. 
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ഞ്തറാപ്ിസ്റപ്, ഫാർെസിസ്റപ്, നഴപ് സിങപ് തുടങ്ങിയ പാരാ
ഞ്െഡിക്ൽ വിഭാഗങ്ങളഞ്ട സർട്ടിഫിക്്പ് തകാഴപ് സുകൾ 
പുതിയ ബാച്പ് 2018 - 19 വർഷം ആരംഭിച്ചു.

297 ആയുർഹവ്ദ രൈഗക് ൈഹണ്ടാൾ വിഭാഗം േക്ിഹപ്പടു
ത്ാൻ നിർമ്ാണയൂണിറ്റുൈൾക്കക് ആനുപാതിൈ
മായി രൈഗക് ഇൻസക് ഹപക്ടർ തസ്ിൈളും അതിനക് 
ആനുപാതിൈമായി സീനിയർ രൈഗക് ഇൻസക് ഹപ
ക്ടർ, അഡ്ീഷണൽ രൈഗക് ൈഹണ്ടാളർ എന്ീ 
തസ്ിൈൈളും അനുവദിക്ം.

�ക്തിഞ്പ്ടുത്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

298 ഔഷധനിർമ്ാണഹെൈക് നീഷ്ൻ ഹൈാഴക് സക്, ഔഷ
ധസംഭരണപരിേീലനം, ഫാർമസിസ്റ്റക്, പഞ്ൈർ
മ് ഹെൈക് നീഷ്ൻ, എന്ിവയിൽ സ്ിരമായ ഹൈാ
ഴക് സൈൾ നെത്ി ഈ ഹമഖലയിഹല 
മനുഷ്വിഭവഹേഷി വർദ്ിപ്പിക്ം. ഇതിൽ പരമ്പ
രാഗതകവദ്ഹമഖലയിൽനിന്നുള്ളവർക്കക് മുൻഗ
ണന നല്ം.

ആയുർതവദതെഖലയിൽ തയാഗ & പ്രകൃതി ചികിത് 
തകാഴപ് സപ് പുതുതായി ആരംഭിച്ചു. ഞ്തറാപ്ിസ്റപ്, ഫാർെസി
സ്റപ്, നഴപ് സിങപ് തുടങ്ങിയ പാരാഞ്െഡിക്ൽ വിഭാഗങ്ങള
ഞ്ട സർട്ടിഫിക്്പ് തകാഴപ് സുകൾ പുതിയ ബാച്പ് 2018 - 19 
വർഷം ആരംഭിച്ചു.

299 എല്ലാ പഞ്ായത്ിലും സർക്കാർ ആയുർഹവ്ദ, 
ഹൊമിഹയാ ഡ്ിസക് ഹപൻസിറിൈൾ തുെങ്ങാനായി 
ട്ില്ല. അവ ആരംഭിക്കാൻ നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

സർക്ാർ / എൻ.എച്പ്.എം. ആയുർതവദ ഡിസപ് ഞ്പൻസ
റികൾ ഇല്ലാത് നാല പഞ്ചായത്കളിൽക്കൂടി സർ
ക്ാർ ഡിസപ് ഞ്പൻസറികൾ പുതുതായി ആരംഭിച്ചു. 
ഇതതാടുകൂടി എല്ലാ പഞ്ചായത്കളിലം ആയുർതവദ ചി
കിത്ാസ്ാപനങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ാനൊയി തകരളം 
ൊറി. തഹാെിതയാ ഡിസപ് ഞ്പൻസറികൾ ഇല്ലാത് 
പഞ്ചായത്കളിൽ ഘട്ടംഘട്ടൊയി പുതിയ ഡിസപ് ഞ്പൻ
സറികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 10 പുതിയ ഡി
സപ് ഞ്പൻസറികൾ ആരംഭിച്ചു.

300 ഏൈീകൃത ഹൈരള ഹമഡ്ിക്കൽ രൊക്ടീഷഹണഴക് സക് 
ബിൽ നെപ്പിൽവരുത്ം.

കരടപ് തയ്ാറാക്ിവരുന്നു.

301 തകരളത്ിഞ്ല ഉയരുന്ന തരാഗാതുരത കറയ്ക്കാൻ 
ആതരാഗ്ം നിലനിർത്ാനുതകന്ന ഭക്ണം, 
ജധീവിതരൈെം, വ്ായാെം, കായികവിതനാദം, 
സാംസപ് കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവ തപ്രാ
ത്ാഹിപ്ിക്ാൻ ബഹുജനസംഘടനകളൊയി 

സഹകരിച്പ് ഒരു സാമൂഹികാതരാഗ്െിഷൻ നട
പ്ാക്കും.

ആർദ്രം െിഷനിൽ ഈ കാര്ങ്ങൾ ഉൾഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടു
ണ്പ്. നാഷണൽ ആയുഷപ് െിഷഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ 
ഇത്രം കാര്ങ്ങൾ പരിഗണിച്പ് വിവിധ ആയുഷപ് തെഖ 
ലഞ്യ സംതയാജിപ്ിച്പ് ആയുഷപ് തഹാളിസ്റികപ് ഞ്സറെറു
കൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

302 സിദ്-യുനാനി സമ്പ്രദായങ്ങൾക് രെചാരമുള്ള 
സ്ലങ്ങളിൽ അവയുഹെ ഹസവനം ആയുഷക് 
മിഷൻ വഴി ലഭ്മാക്കാൻ നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

പുതുതായി എട്ടു സിദ് യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു. നിലവില
ള്ള സിദ് ആശുപത്രിയുഞ്ട ഞ്കട്ടിടനിർമ്മാണപ്രവർത്
നങ്ങൾ പൂർത്ികരിച്ചു. നാഷണൽ ആയുഷപ് െിഷൻ 
ആരംഭിക്കുന്ന ആയുഷപ് തഹാളിസ്റികപ് ഞ്സറെറുകളിൽ 
സിദ്, യുനാനി ചികത്ാസമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി
യിട്ടുണ്പ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തകന്ദസഹായതത്ാഞ്ട 
പുതിയ യുനാനി ഗതവഷണ-ചികിത്ാതകന്ദം ആരംഭിച്ചു. 

303 a. ഹൊമിഹയാപ്പതിയിഹല ഗഹവഷണവം വിൈസ
നവം ഹരൊത്ാെിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഹസ്റ്റ്ക് ഇൻസ്റ്റി്യൂ
ട്ടും ഹഡ്ാക്ടർമാഹരയും പാരാഹമഡ്ിക്കൽ ജീവന
ക്കാഹരയും പരിേീലിപ്പിക്കാൻ ഒരു സ്ിരം 
ഹട്യിനിങക് ഹസറെറും ആരംഭിക്ം.

തഹാെിതയാപ്തി തകാഞ്ളജിഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ പാരാ
ഞ്െഡിക്ൽ വിഭാഗത്ിനും അദ്്ാപകർക്കും ഞ്ട്യിനി
ങപ് തപ്രാഗ്രാം നടത്ി. സ്ിരം ഞ്ട്യിനിങപ് ഞ്സറെർ 
ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

b. വിവിധവിഷയങ്ങളിൽ പി.ജി. ഹൈാഴക് സൈളും 
നഴക് സിങക്, ഡ്ിഫാം ഹൈാഴക് സൈളും തുെങ്ങും.

ആയുർതവദവിഭാഗത്ിൽ വ്ത്സ്തവിഷയങ്ങളിലായി 
മൂന്നു പി. ജി തകാഴപ് സുകളം തഹാെിതയായിൽ രണ്ടു തകാ
ഞ്ളജുകളിൽ പി. ജി. തകാഴപ് സുകളം അനുവദിച്ചു. ആയുർ
തവദ പി. ജി ഡിതലൈാെ തകാഴപ് സിനപ് അനുെതി നല്ി. 
ആയുർതവദ നഴപ് സിങപ്, ഫാർെസിസ്റപ് തകാഴപ് സുകളഞ്ട 
പുതിയ ബാച്പ് 2018 - 19 വർഷം ആരംഭിച്ചു. തഹാെിതയാ
പ്തിയിൽ സർട്ടിഫിക്്പ് തകാഴപ് സപ് ഇൻ ഫാർെസി 
(CCP) പുതിയ ബാച്പ് ആരംഭിച്ചു.

304 a. ഹൊമിഹയാപ്പതി ഔഷധനിർമ്ാണരംഗത് 
രെവൃത്ിക്ന് ഹൊംഹൈാഹയ ഹസറെർ ഓഫക് 
എൈക് സലൻസക് ആയി വിൈസിപ്പിക്ം.

തഹാെിതയാ െരുന്നുതപ്പാദനതകന്ദൊയ 'തഹാംതകാ'-ഞ്യ 
ഞ്സറെർ ഓഫപ് എകപ് സലൻസപ് ആക്ി ൊറ്റുന്നതിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി തഹാംതകായുഞ്ട നവധീകരണത്ിനും വികസ
നത്ിനും 52.88 തകാടിയുഞ്ട വികസനപദ്തിക്പ് ഭര
ണാനുെതി നല്ി. WHO, GMP ൊനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു
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ഞ്കാണ്ടുള്ള പുതിയ ഫാക്ടറിഞ്ക്ട്ടിടത്ിനപ് ആലപ്പുഴ 
വലിയ കലവൂരിൽ 1.84 ഏക്റിൽ നിർമ്മാണം അവസാ
നഘട്ടത്ിലാണപ്. തഹാംതകായുഞ്ട ഗുണനിലവാര പരി
ത�ാധനവിഭാഗം �ക്തിഞ്പ്ടുത്ന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
പുതിയ അത്ാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ സ്ാപിച്ചു.

b. ഹൊമിഹയാപ്പതി ഹൈാഹളജക്, ഫാർമസി 
ഹൈാഹളജക്, ഹൊംഹൈാ എന്ിവിെങ്ങളിലുള്ള ഭൂമി 
ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്ി ഹൊമിഹയാപ്പതി ഔഷധങ്ങൾ
ക്കക് ആവേ്മായ ഔഷധസസ്ക്കൃഷി ഹരൊത്ാ
െിപ്പിക്ം.

തഹാെിതയാപ്തി തകാഞ്ളജപ്, ഫാർെസി തകാഞ്ളജപ് എന്നി
വിടങ്ങളിഞ്ല ഭൂെിയിൽ ഔഷധസസ്ക്കൃഷിക്പ് തുടക്ം 

കറിച്ചു. തഹാംതകായുഞ്ട ഭൂെിയിൽ തഹാെിതയാ െരുന്നു നിർ
മ്മാണത്ിനുള്ള ഔഷധസസ്ക്കൃഷി നടന്നുവരുന്നു. ഇതു 
വ്ാപിപ്ിക്ാൻ തധീരുൊനം എടുത്ിട്ടുണ്പ്.

305 ഹതരുവനായ്ക്കളിൽനിന്നു ജനങ്ങഹള സംരക്ഷിക്കാ
നുള്ള പദ്തിൈൾ ആവിഷക് ൈരിക്ം.

ഞ്തരുവനായ്ക്കഞ്ള വന്ധീകരിക്ാനുള്ള എ.ബി.സി. 
പദ്തി തതദേ�ഭരണസ്ാപനങ്ങൾവഴി ഊർജ്ജിതൊ
യി നടപ്ാക്ിവരുന്നു. ഞ്തരുവ്നായ്ക്കളഞ്ട ആരൈെണത്ി
നപ് ഇരയായവർക്കു ചികിത്യ്ക്കായി ആവ�്ൊയ െരുന്നു
കൾ കൃത്സെയതപ് എത്ിച്ചുഞ്കാടുക്ാൻ ആതരാഗ് 
വകപ്ിനു കഴിഞ്ഞു.

ന്പാതുവിദസ്യാഭസ്യാസകം

306 ഓഹരാ ക്ലാസ്ിലും ആർജ്ിഹക്കണ് ഭാഷാപരവം 
ഗണിതപരവമായ ഹേഷി കുട്ിയുഹെ ൈഴിവിനനു
സരിച്ചു പരമാവധി ഹനെിഹയന്ക് ഉറപ്പുവരുത്ം. 
ഓഹരാ ഘട്ത്ിലും ഹനഹെണ് രൊഥമിൈഹേഷി 
കുട്ി കൈവരിച്ചു എന്ക് ഉറപ്പുവരുത്ാനുള്ള 
ഉപാധി എന്തിനുപൈരം നിരന്രവിലയിരു
ത്ൽ എന്ാൽ അന്ിമപരീക്ഷയ്ക്കക് / ഹപാതുപരീ
ക്ഷയ്ക്കക് 20 േതമാനം സക് ഹൈാർ നല്ന് ഒരു ഏർ
പ്പാെക് എന്ായി മാറി. ഇതിഹനാരു പരിൊര 
ൈർമ്പരിപാെിക് രൂപം നല്ം.

ഞ്പാതുവിദ്ാഭ്ാസം �ക്തിഞ്പ്ടുത്ന്നതിനുള്ള കർമ്മപ
ദ്തി ആരംഭിച്ചു. അടിസ്ാനസൗകര്വികസനത്ിനപ് 
വലിയ പ്രാധാന്ം നല്ി. അധ്ായനവർഷം ആരംഭിക്കു
ന്നതിനു മുമ്പു തഞ്ന്ന പുസ്തകം നല്കുന്നു. യൂണിതഫാം സൗ
ജന്ൊയി വിതരണം ഞ്ചയ്യുന്നു. ഞ്പാതുവിദ്ാഭ്ാസയ
ജ്നത്ിലൂഞ്ട ഞ്പാതുവിദ്ാഭ്ാസരംഗഞ്ത് കട്ടികളഞ്ട 
ഭാഷാപരവം ബുദ്ിപരവൊയ കഴിവകൾ വികസിപ്ി
ക്കുന്നതിനുള്ള പശ്ാത്ലഞ്ൊരുക്ി.

ഭാഷാത�ഷി വികസിപ്ിക്ാൻ െലയാളത്ിളക്ം, 
ഹതലാ ഇംലൈധീഷപ്, സുരലധീ ഹിന്ി എന്നിവയും പഠനപി
ന്തുണ ആവ�്മുള്ളവർക്പ് 10-ാം ക്ലാസപ് വഞ്ര 'ശ്രദ്' 
എന്ന പരിപാടിയും നടപ്ിലാക്ി. നിരന്രവിലയിരു
ത്ൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദൊക്കുന്നതു സംബന്ിച്പ് പഠന
ങ്ങൾ എസപ്.സി.ഇ.ആർ.ടി നടത്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്റെ 
കരടപ് സെധീപനതരഖ വികസിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. അതനുസരിച്ചു
ള്ള ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ലകൾ 2018-19 അക്ാദെികവർഷം 
നടത്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്റെ തുടർച് 2019-20 അക്ാദെിക
വർഷം ഉണ്ാകം. കഴിഞെവർഷങ്ങളിൽ ഭാഷാത�ഷധീ
വികാസത്ിനാണപ് ഊന്നൽ നല്ിയിരുന്നതപ്. അതപ് 
തുടരും. അതതാഞ്ടാപ്ം ഗണിതത്ിനായിരിക്കും വപ്രെ

റിതലത്ിൽ 2019-20 അക്ാദെിക വർഷം ഊന്നൽ 
നല്കുക.

307 ൈഴിഞ്ഞ എൽ.ഡ്ി.എഫക്. സർക്കാർ ആരംഭിച്ച 
പാഠ്പദ്തി പരിഷക് ൈരണം അട്ിമറിക്കാൻ 
നെന് നീക്കങ്ങൾ തിരുത്ം. പാഠപുസ്ൈങ്ങളിലും 
പഠനരെവർത്നങ്ങളിലും വരുത്ിയ പരിഷക് ക്കാ
രങ്ങൾ ൈർേനപരിഹോധനയ്ക്കു വിഹധയമാക്ം.

പാഠപുസ്തകങ്ങളിലം പഠനപ്രവർത്നങ്ങളിലം നട
ത്ിയ പരിഷപ് ക്ാരങ്ങൾ കർ�നൊയ പരിത�ാധനയ്ക്കപ് 
എസപ്.സി.ഇ.ആർ.ടി വിതധയൊക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്റെ 
അടിസ്ാനത്ിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ആവ�്ൊയ 
ൊ്ങ്ങൾ വരുത്ിയിട്ടുണ്പ്. തുടർപരിഷപ് കരണത്ിനുള്ള 
ശ്രെങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നതവാത്ഥാനം, കൃഷി, 
പ്രളയ, പ്രളയാനന്രപ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നിവഞ്യക്കുറി
ച്ചുള്ള വി�ദാം�ങ്ങൾ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾ
തച്ർത്ിട്ടുണ്പ്.

308 a. രെീകരെമറി തലം മുതൽ െയർസഹക്കൻഡ്റി 
തലം വഹര മാതൃഭാഷാപഠനം നിർബ്ബന്ധമാക്ം. 
ബന്ധഭാഷ എന് നിലയിൽ ഇംഗ്ീഷക് ഭാഷാപഠ
നം കൂടുതൽ ഹമച്ചഹപ്പടുഹത്ണ്തക് ഹപാതുവിദ്ാല
യങ്ങഹള ആൈർഷൈമാക്കാനുള്ള രെധാനഹപ്പട് 
ഉപാധിൈളിൽ ഒന്ാണക്.

ഇതിനായുള്ള പ്രവർത്നം തവഗത്ിൽ നടക്കുന്നു. െല
യാളഭാഷാപരിതപാഷണത്ിനായി 'െലയാളത്ിളക്ം' 
പദ്തി വിജയകരൊയി നടത്ി. അവധിക്ാലഞ്ത് 
അദ്്ാപകപരി�ധീലനത്ിൽ ഇംലൈധീഷപ് ഭാഷാപരി�ധീല
നത്ിനു പ്രധാനപരിഗണന നല്ിയിട്ടുണ്പ്. വപ്രെറി 
തലത്ിൽ ഹതലാ ഇംലൈധീഷപ് പരിപാടി വ്ാപകൊയി 
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നടപ്ാക്കുന്നു. ഭാഷാത�ഷികൾ ഉറപ്ാക്ാനുള്ള പ്രവർ
ത്നങ്ങളാണപ് അക്ാദെിക ൊസ്റർ ലൈാനിലൂഞ്ടയും 
ഓതരാ സ്കൂളം തയ്ാറാക്ിയ ആകപ് ഷൻ ലൈാനിലൂഞ്ടയും 
നടപ്ാക്ിയതപ്. െലയാളഭാഷാപഠന വ്ാപനത്ിനുള്ള 
െലയാളഭാഷാനിയെം ഞ്കാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്പ്.

b. ഭാഷയിൽ രൊവീണ്ം ഹനെത്ക്ക തരത്ിലു
ള്ള ഇംഗ്ീഷക് പഠനത്ിനക് ഒഹട്ഹറ മാതൃൈൈൾ 
ഇഹപ്പാൾത്ഹന് ഹൈരളത്ിലുണ്ക്. അവ വ്ാപി 
പ്പിക്ം.

ഇംലൈധീഷപ് ഭാഷാപഠനം ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ാനായി നടന്ന പ്ര
വർത്നങ്ങൾ വി�കലനം ഞ്ചയ്പ് അതിഞ്റെ വ്ാപനം 
നടത്ന്നുണ്പ്. ഈ വർഷം കഞ്റക്കൂടി ചിട്ടഞ്പ്ടുത്ി നട
പ്ാക്കും. 

309 കുട്ിൈളുഹെ പഠനസമയം (അദ്്ാപൈ-വിദ്ാർ
ത്ി ആേയവിനിമയസമയം) 200 
രെവൃത്ിദിവസം (1000 മണിക്കൂർ) ഉറപ്പുവരു
ത്ം. അദ്്ാപൈ-വിദ്ാർത്ി അനുപാതം പുനഃ
ക്രമീൈരിക്ന് ൈാര്ം പരിഹോധിക്ം.

ഇതിനായുള്ള പ്രാതയാഗികനിർതദേ�ം എസപ്.സി.ഇ. 
ആർ.ടി. തയ്ാറാക്കുകയും കരിക്കുലം കമ്മ്ിയുഞ്ട 
അംഗധീകാരം തതടുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. അപ്രതധീക്ിതൊ
യി വന്ന പ്രകൃതിതക്ാഭം, പകർച്വ്ാധികൾ എന്നിവ 
പ്രശ്നമുണ്ാക്ിഞ്യകേിലം പ്രാതദ�ികൊയ ഇടഞ്പടലിലൂ
ഞ്ട വപ്രെറി, വഹസ്കൂൾ, ഹയർഞ്സക്ൻഡറി തലങ്ങ
ളിൽ 200 അദ്്യനദിനങ്ങൾ 2018-19-ൽ ഉറപ്ാക്ാൻ
കഴിഞെിട്ടുണ്പ്. 203 പ്രവൃത്ിദിനം വരത്ക് വിധം 
2019-20 ഞ്ല അക്ാദെിക കലണ്ർ തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

310 a. നമ്മുഹെ നാട്ിഹലയും വിഹദേഹത്യും വൻൈിെ
യും ഇെത്രവമായ സക് ൈിൽ (കനപുണി) ആവ
േ്ങ്ങൾക് ഹയാജിച്ച തരത്ിൽ ഐെിഐ, ഹപാ
ളിഹെൈക് നിൈക്, ഹതാഴിലധിഷ്ിത വിദ്ാഭ്ാസ 
സംവിധാനങ്ങളുഹെ ഹപാതുചട്ക്കൂെക് ഹമാത്
ത്ിൽ അഴിച്ചു പണിയും. 

സർക്ാർ ഐ ടി ഐകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഞ്ട്യിനിൊർക്പ് 
വിതദ� രാജ്ങ്ങളിഞ്ല ഇൻസ്റി്യൂട്ടുകളിൽ പരി�ധീലനം 
നല്കുന്നതിനായി ഞ്ടകപ് നിക്ൽ എക്സപ്തചഞ്ചപ് തപ്രാഗ്രാം 
നടപ്ിലാക്ി. ആദ് ബാച്ിഞ്ല 57 ഞ്ട്യിനികൾക്പ് സി
കേപ്പൂരിൽ 5 ദിവസഞ്ത് പരി�ധീലനം നല്ി.

b. ഹതാഴിൽവകുപ്പും ഹപാതുവിദ്ാഭ്ാസവകുപ്പും 
സാഹകേതിൈവിദ്ാഭ്ാസവകുപ്പും ഹവഹവ്ഹറയായി 
പരസ്പരബന്ധമില്ലാത് വിവിധ പരിേീലനപദ്തി
ൈൾ നെപ്പാക്ന് രീതി നിർത്ലാക്കി പൈരം 
ഏ്വം നൂതനമായ സാഹകേതിൈകനപുണ്പരി
േീലനം ലഭ്മാക്കാനുള്ള ഏൈീകൃതമായ പദ്തി 
തയ്ാറാക്ം.

സംസ്ാനഞ്ത് വിവിധവകപ്പുകൾ നടത്ന്ന വനപു

ണ്വികസനപദ്തിയുഞ്ട ഏതകാപനത്ിനും ഇവ ഒരു 
കടക്ധീഴിൽ ഞ്കാണ്ടുവരുന്നതിനുൊയി സംസ്ാന 
സപ് കിൽ ഡവലപപ് ഞ്െറെപ് െിഷനപ് രൂപം നല്ി. തകരള 
അക്ാദെി തഫാർ സപ് കിൽ എകപ് സലൻസിഞ്ന (KASE) 
സംസ്ാന സപ് കിൽ ഡവലപപ് ഞ്െറെപ് െിഷനായി അംഗധീ
കരിച്പ് ഉത്രവായി. വനപുണ് വികസന പദ്തികള
ഞ്ട ഏതകാപനത്ിനുള്ള തുടർനടപടികൾ എടുത്വരുന്നു. 

c. സാഹകേതിൈവിദ്ാഭ്ാസം ഹദേീയമാനദണ്
ങ്ങൾക്കക് അനുസൃതമായി സംവിധാനം ഹചയ്ം.

നടപടി ആരംഭിച്ചു.

311 അഡ്ീഷണൽ സക് ൈിൽ അൈ്വിസിഷൻ ഹരൊഗ്രാം 
നെപ്പാക്കിവരുന് വ്ാവസായിൈ പകോളിത്
ഹത്ാടുകൂെിയ ൈമ്യൂണി്ി സക് ൈിൽ പാർക്ൈഹള 
കൂടുതൽ വിോലമായ അെിത്റയുള്ളതും (ഹപാതു
ഹമഖലയുഹെ പകോളിത്ംകൂെിയുള്ള) എന്ാൽ 
സക് ൈിൽ ഹഡ്വലപക് ഹമറെക് ൈൗൺസിൽ അംഗീൈരി
ച്ചിട്ടുള്ള ചാനൽ പാർെക്ണർ മാതൃൈ അഹതപെി നി
ലനിർത്െന്തുമായ രീതിയിൽ പുനഃസംഘെി 
പ്പിക്ം. ജില്ലാപ്പഞ്ായത്ൈളുഹെ നിയന്ത്രണത്ി
ലുള്ള ൈമ്യൂണി്ി സക് ൈിൽ പാർക്ൈഹള ഹപാളി
ഹെൈക് നിക്ൈളും ഐെിഐൈളും ഹവാഹക്കഷ
ണൽ െയർ ഹസക്കൻഡ്റി സ്കൂളുൈളുമായി െബ്ബക് 
ആൻഡ്ക് സക് ഹപാൈക് മാതൃൈയിൽ ബന്ധിപ്പിക്ം.

നടപടി ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

312 സാമൂെിൈമായും സാമ്പത്ിൈമായും പിന്ാക്കം 
നിൽക്ന് വിഭാഗങ്ങളാണക് ഹവാഹക്കഷണൽ 
ഹൈാഴക് സൈൾക് പഠിക്ന്തക് എന്ക് ഉൾഹക്കാണ്ടു
ള്ള സമീപനം സ്വീൈരിക്ം. അവരുഹെ ഹക്ഷമ
ത്ിനക് അനുഹയാജ്മായവിധം ഈ സ്ാപനങ്ങ
ളിഹല സൗൈര്ങ്ങൾ ൈാഹലാചിതമായി 
പരിഷക് ൈരിക്ം.

പാഠ്പദ്തി ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ൽ പ്രരൈിയ പൂർത്ിയാക്കുക, 
ഞ്താഴിൽവനപുണി തകാഴപ് സുകൾ നടത്ന്ന സ്ാപന
ങ്ങൾ നിജഞ്പ്ടുത്ക എന്നിവ ഞ്ചയ്യുന്ന മുറയ്ക്കപ് സ്ാപന
ങ്ങളിഞ്ല സൗകര്ം നവധീകരിക്ാൻ കഴിയും. തദ�ധീയാ
ടിസ്ാനത്ിൽ നടപ്ാക്കുന്ന എൻ.എസപ്.കയൂ.എഫപ്. 
പശ്ാത്ലത്ിൽ കൂടുതൽ ചർച്കൾ ആവ�്ൊണപ്. 
എൻ.എസപ്.കയൂ.എഫപ്. ഉൾതച്ർത്പ് വപല്ടിസ്ാന
ത്ിൽ കഴിഞെ വർഷം തകാഴപ് സുകൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതപ് 
കറച്ചുകൂടി വിപുലഞ്പ്ടുത്ം. പത്പ് ഐ്ിഐകഞ്ള 
അന്ാരാഷ്ട്രനിലവാരത്ിതലക്പ് ഉയർത്ി.

313 ഇന്ക് ഹവാഹക്കഷണൽ വിദ്ാർത്ിൈൾ ഉന്തവി
ദ്ാഭ്ാസത്ിഹറെ ധാരയിഹലക് ൈെക്കാൻ 
അഹനൈം രെയാസങ്ങൾ ഹനരിടുന്നുണ്ക്. ഇവ ഒഴി
വാക്കി ഹവാഹക്കഷണൽ വിദ്ാഭ്ാസവം ഉന്ത
വിദ്ാഭ്ാസവം തമ്ിലുള്ള ബന്ധം േക്ിഹപ്പടു
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ത്ം. ഉന്തവിദ്ാഭ്ാസത്ിനക് ഹപാൈാത് മറ്റു 
കുട്ിൈൾക്കായി നാട്ിലുള്ള വിവിധ ഹതാഴിലുൈൾ 
ഹചയ്ാൻ ആവേ്മായ പരിേീലനം നല്ല നിലവാ
രത്ിൽ നല്ം.

വി.എച്പ്.എസപ്.ഇ-യിൽ കാതലാചിതൊയ പരിഷപ് കര
ണം നടത്ന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഖാദർ കമ്മി്ി റി
തപ്ാർട്ടിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്പ്. ഇതതാ
ഞ്ടാപ്ം ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസതകന്ദങ്ങളഞ്ടയും ഞ്താഴിലിട 
ങ്ങളഞ്ടയും പിന്തുണതയാഞ്ട ഹയർഞ്സക്ണ്റി സ്കൂളക
ളിൽ 'സ്കൂൾ വർക്പ് തഷാപ്പുകൾ' എന്ന ആ�യം ഇത്വ
ണഞ്ത് ബഡപ്ജ്ിൽ മുതന്നാട്ടുവച്ിട്ടുണ്പ്.

314 രെീസ്കൂൾ വിദ്ാഭ്ാസം രൊഥമിൈവിദ്ാഭ്ാസവമാ
യി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം േക്ിഹപ്പടുത്ം. 
രെീസക് ക്കൂളദ്്ാപൈരുഹെ ഹസവനഹവതനനിരക്
ൈൾ ഹമച്ചഹപ്പടുത്ൈയും ഇൻസർവ്ീസക് പരിേീല

നം ഉറപ്പുവരുത്ൈയും ഹചയ്ം. രെീസ്കൂൾ വിദ്ാഭ്ാ
സത്ിനായി ഒരു ഹമാഡ്ൽ ൈരിക്ലത്ിനക് 
അെിയന്രമായി രൂപം നല്ം. രെീസ്കൂൾ ക്ലാസമുറി
ൈളിഹല ഭൗതിൈസൗൈര്ങ്ങൾ ആൈർഷൈവം 
ൈൗതുൈം ജനിപ്പിക്ന്തുമാക്ം.

പ്രധീ സ്കൂൾ വിദ്ാഭ്ാസം പ്രാഥെികവിദ്ാഭ്ാസവൊയി 
ബന്ഞ്പ്ടുത്ന്നതു സംബന്ിച്പ് ചർച്കൾ നടക്കുന്നു. 
പ്രധീസ്കൂൾ പഠനം ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ാൻ തവണ് പാഠ്പദ്തി 
ചട്ടക്കൂടപ് 'കളിപ്ാട്ടം' എന്ന തപരിൽ എസപ്.സി.ഇ.ആർ.ടി 
തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇവ ഉപതയാഗിച്പ് പരി�ധീലനം 
ആരംഭിച്ചു. പ്രധീവപ്രെറിതകന്ദങ്ങളിൽ ൊസ്റർ ലൈാനും 
നിർവ്ഹണപദ്തിയും എസപ്.എസപ്.ഞ്ക യുഞ്ട തനതൃത്
ത്ിൽ നടപ്ാക്ിവരുന്നു. ഭൗതികസാഹചര്ം ഞ്െച്ഞ്പ്
ടുത്ാനുള്ള നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. നിലവിലിരിക്കു
ന്ന അകേണവാടികഞ്ളയും പ്രധീവപ്രെറി സംവിധാന 
തത്യും ഉൾഞ്പ്ടുത്ി പ്രധീ സ്കൂൾ ഘടകം ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്

ഞ്പാതുവിദ്ാഭ്ാസസംരക്ണയജ്ത്ിലൂഞ്ട വികസിപ്ിച് അടിസ്ാനസൗകര്ം. പുറത്തൂർ ജി.എച്ഛപ്.എസപ്.എസിഞ്ല പുതിയ ഞ്കട്ടിടം.

ഹരിപ്ാടപ് ഗവ. തഗൾസപ് എച്ഛപ് എസപ് എസപ്.

ൊറുന്ന ഞ്പാതുവിദ്ാലയങ്ങൾ: ഉയരുന്ന ഞ്കട്ടിടങ്ങളം വഹഞ്ടകപ് ആകന്ന ക്ലാസപ് മുറികളം.
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ന്നതിനായി ക്ലസ്റർ രധീതി നിർതദേ�ിക് ഞ്പ്ട്ടിട്ടുണ്പ്. ഇതി
നായുള്ള നയതരഖ എസപ്.സി.ഇ.ആർ.ടി തയ്ാറാക്ാനു
ണ്പ്. അതിഞ്റെ ഭാഗൊയി വിവിധ ഡിപ്ാർട്ടുഞ്െന്കൾ 
തചർന്നപ് �ില്പ�ാല നടത്ി. കരടപ് തരഖ വികസിപ്ിക്കു
ന്ന പ്രവർത്നം പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. സർക്ാരംഗധീകൃത 
പ്രധീവപ്രെറി അധ്ാപികൊർക്കും ആയൊർക്കും തഹാണ
തററിയം വർദ്ിപ്ിച്പ് നല്ിയിട്ടുണ്പ്.

315 a. ഓഹരാ വിദ്ാർത്ിയുഹെയും ൈഴിവൈൾ ൈഹണ്
ത്ാനും അഭിരുചിക്കനുസൃതമായി പരമാവധി വി
ൈസിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഹപാതുവിെങ്ങളായി സ്കൂളുൈൾ 
മാഹറണ്താണക്. എല്ലാ കുട്ിൈൾക്ം ൈല, 
ൈായിൈ, രെവൃത്ിപരിചയ വിദ്ാഭ്ാസം ൈിട്ത്
ക്ക രീതിയിൽ രെവർത്നപദ്തിൈൾ തയ്ാറാ
ക്ം.

പാഠ്പദ്തിയുഞ്ട ഉള്ളിൽനിന്നുഞ്കാണ്പ് ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ാ
നുള്ള ശ്രെങ്ങൾ നടത്ന്നു. അദ്്ാപകപരി�ധീലന
ത്ിൽ ഈ ദർ�നം കൂടി ഉൾഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. അക്ാദ
െിക ൊസ്റർലൈാനിലൂഞ്ടയും ആകപ് ഷൻലൈാനിലൂഞ്ടയും 
പ്രാതയാഗികവതപ്ക്രിക്ാൻ ചിലയിടങ്ങളിൽ കഴി
ഞെിട്ടുണ്പ്. ഈ വർഷം ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾക്പ് 
ഊന്നൽ നല്കുന്നതാണപ്. കഴിഞെ രണ്ടുവർഷൊയി കട്ടി
കളഞ്ട വ്ത്സ്തങ്ങളായ പ്രതിഭകഞ്ള കഞ്ണ്ത്ാനും 
അവ പരിതപാഷിപ്ിക്ാനും തവണ്ി 'ടാലറെപ് ലാബപ് ', 
വിദ്ാലയങ്ങളിൽ കട്ടികളഞ്ട സർഗ്ഗത�ഷി വർദ്ിപ്ി
ക്ാൻ എസപ്.എസപ്.ഞ്ക യുഞ്ട തനതൃത്ത്ിൽ 'സർഗ്ഗവി
ദ്ാലയ' പദ്തികൾ നടപ്ാക്ി.

b. സ്കൂൾ ക്ലസ്റുൈളുഹെ അെിസ്ാനത്ിൽ ഒഴിവ 
ദിവസങ്ങളിൽ ഓഹരാ ഇനത്ിലും വിവിധ ഹൈന്ദ്ര
ങ്ങളിൽ പരിേീലനം നല്ാൻ ഏർപ്പാടുണ്ാക്ം.

നടപടി സ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

316 a. അക്കാദമിക്കക് ഹമാണി്റിംഗക് േക്ിഹപ്പടുത്ി 
മുഹന്ാട്ടുഹപാകും. പഞ്ായത്ക്, എഇഒ, ഡ്ിഇഒ 
തലത്ിൽ ൈഴിവള്ളവരും സീനിയറുമായിട്ടുള്ള 
അദ്്ാപൈഹരയുൾഹപ്പഹെ പഹകേടുപ്പിച്ചുഹൈാണ്ടു
ള്ള സ്ിരം ഹമാണി്റിംഗക്  സമിതിൈൾ ഉണ്ാവൈ
യും അതിനക് കൃത്മായ രെവർത്നപദ്തി വിൈ
സിപ്പിക്ൈയും ഹചയ്ം.

പദ്തി വികസിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. കഴിഞെവർഷം ഞ്ക.ഇ-
.ആർ വ്വസ്ക്പ് അനുസൃതൊയ തൊണി്റിംഗപ് �ക്തി
ഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. ഖാദർ കമ്മി്ി ഇത്രം കാര്ങ്ങഞ്ള 
സംബന്ിച്ചു റിതപ്ാർട്ടപ് സർക്ാരിനപ് സെർപ്ിച്ിരുന്നു. 
ഇതു പരിത�ാധിച്പ് നടപടികഞ്ളടുക്കും.

b. പുതിയ പാഠ്പദ്തി േരിയായ രീതിയിൽ നെ
പ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന് വിധം അദ്്ാപൈരുഹെ രെീ
സർവ്ീസക്, ഇൻസർവ്ീസക് പരിേീലനങ്ങൾ പുനഃ
സംവിധാനം ഹചയ്ം.

കൂടുതൽ ഞ്െച്ഞ്പ്ട്ട നിലയിലാണപ് ഈ അവധിക്ാലപ
രി�ധീലനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ഞ്ചയ്ിട്ടുള്ളതപ്. 
ക്ലാസുമുറികൾ വഹഞ്ടക്ായ പുതിയ സാഹചര്വം ഞ്െ
ച്ഞ്പ്ടുത്ലിനു സഹായകൊയി. ഹയർഞ്സക്ണ്റി
യിൽ 10 ദിവസം നധീണ്ടുനിന്ന അധ്ാപകപരിവർത്ന
പദ്തി റസിഡൻഷ്ലായി നടപ്ാക്ി. അധ്ാപകർ 
വലിയ തതാതിൽ ഇതപ് സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. ഒന്നുമുതൽ 10 
വഞ്രയുള്ള അധ്ാപകർക്കും ഈ വർഷം അധ്ാപക 
പരി�ധീലനം എന്ന ആ�യം ബഡപ്ജ്ിൽ നിർതദേ�ിച്ിട്ടു
ണ്പ്. അതിനുള്ള പ്രാരംഭപ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

317 a. അക്കാദമിൈതലത്ിൽ അദ്്ാപൈഹര ഗഹവ
ഷൈരാക്കി മാ്ാനുള്ള ൈർമ്പരിപാെിൈൾക്കക് 
രൂപം ഹൈാടുക്ം.

ഗതവഷണ തതപ്പരരായ അദ്്ാപകരിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന 
ഞ്പ്രാതപ്ാസൽസിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ എസപ്.സി.ഇ. 
ആർ.ടി അക്ാദെിക/സാമ്ത്ിക സഹായം നല്കുന്നു. 
ഗതവഷണ രധീതി�ാസ്തം അധ്ാപകഞ്ര പരിചയഞ്പ്ടു
ത്ാനുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്്പ് തകാഴപ് സപ് എസപ്.സി.ഇ. 
ആർ.ടി ഈ വർഷം ആഗസ്റപ് ൊസതത്ാഞ്ട 
തുടങ്ങുന്നതാണപ്.

b. ഹൈസിഎഫക് 2007 ഹറെ ൈാഴ്ചപ്പാെനുസരിച്ചക് ഭര
ണസംവിധാനം ഏഹൈാപിപ്പിക്ം. ഹ്ാക്കക്, ജില്ലാ 
വിദ്ാഭ്ാസ ഓഫീസൈൾ അക്കാദമിൈഹമൽഹനാട്
ത്ിനക് മുൻതൂക്കം നല്ി പുനഃസംഘെിപ്പിക്ം.

രണ്ടു മുതൽ ലൈസപ് ടൂ വഞ്രയുള്ള സംവിധാനങ്ങളഞ്ട 
ഏതകാപനത്ിനാവ�്ൊയ നിർതദേ�ങ്ങൾ സെർപ്ി
ക്ാൻ നിതയാഗിച് കമ്മ്ി സെർപ്ിച് റിതപ്ാർട്ടിഞ്റെ 
ഒന്നാം ഭാഗം സർക്ാരിഞ്റെ പരിഗണനയിലാണപ്. ഇതു 
പരിത�ാധിച്പ് നടപ്ിലാക്കും.

318 അദ്്ാപൈനിയമനം, തസ്ിൈനിർണ്യം, സ്
ലംമാ്ം, ഹരൊഹമാഷൻ ഉൾഹപ്പഹെയുള്ള ഭരണപ
രമായ രെവർത്പനങ്ങൾ ഓൺകലൻ സംവി
ധാനത്ിലൂഹെയാക്ം. കുട്ിൈൾക്കായി 'ക്ലാസക് ' 
(ക്രിഹയ്ീവക് ഹലണിംഗക് അസസക് ഹമറെക് സിസ്റ്റം 
ഹഫാർ സ്റ്റുഡ്റെക് സക് ) എന് ഹസാഷ്ൽ മീഡ്ിയാ 
പ്ാ്ക് ഹഫാം ഏർഹപ്പടുത്ം.

ഭരണപരൊയ പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർണ്ൊയും ഓണ്
വലനാക്ാനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ ജൂണ് ൊസതത്ാ
ഞ്ട ആരംഭിക്കും. സ്ലംൊ്ം ഓണ്വലൻ സംവിധാന
ത്ിൽ ആക്ിക്ഴിഞ്ഞു.

319 a. നിലവിലുള്ള പിെിഎ, എസക്എംസി, എസക്എം
ഡ്ിസി സംവിധാനങ്ങൾ ഏഹൈാപിപ്പിച്ചക് 
നിലവിഹല ആേയക്ഴപ്പം പരിെരിക്ം. ഹപാതു
വിദ്ാലയങ്ങൾക് പുറഹമ അംഗീൈാരമുള്ള എല്ലാ 
വിദ്ാലയങ്ങൾക്ം ഇതക് ബാധൈമാക്ം. 
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ഏതകാപനം നിലവിൽ വരുന്നതതാടുകൂടി ഈ പ്രശ്നങ്ങളം 
അഭിമുഖധീകരിക്ാൻ കഴിയും. എസപ്.എം.സി എന്നതപ് വി
ദ്ാഭ്ാസ അവകാ� നിയെത്ിഞ്റെ ഭാഗൊയുള്ള സെി
തിയാണപ്. പി.ടി.എ എന്നാൽ കഞ്റക്കൂടി ജനപകോളി
ത്ം ഉറപ്ാക്കുന്ന സംവിധാനൊണപ്. ഇവയുഞ്ട 
ഫലപ്രദൊയ ഏതകാപനം സംബന്ിച് ധാരണ വിക
സിപ്ിക്ാം. 

 b. ഓഹരാ സ്കൂളും മിൈവിഹറെ ഹൈന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്
തിനക് ആവേ്മായ ഹ്രസ്വൈാല, ദീർഘൈാല 
പദ്തിൈൾക്കക് രൂപംഹൈാടുക്ം.

ഞ്പാതുവിദ്ാഭ്ാസസംരക്ണ യജ്ത്ിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
ഞ്പാതുവിദ്ാലയങ്ങൾ അന്ാരാഷ്ട്ര നിലവാരത്ിലാ
ക്ാൻ സെഗ്രപദ്തി ആവിഷ്കരിച്ിട്ടുണ്പ്. 

• ഇതിനായി ആവ�്ൊയ ൊർഗ്ഗതരഖകൾ വികസിപ്ി
ച്ചു. അക്ാദെിക ൊസ്റർ ലൈാനും നിർവ്ഹണലൈാനും 
എല്ലാ സ്കൂളകളം തയ്ാറായിട്ടുണ്പ്.

• പഠനഞ്ത്ളിവകൾ സമൂഹതത്ാടു വിനിെയം 
ഞ്ചയ്ാൻ 'പഠതനാത്വങ്ങൾ'.

• 4752 സ്കൂളകളിൽ ഐ.ടി അടിസ്ാനസൗകര്ം.
• 14,000 സ്കൂളകളിൽ തബ്ാഡപ്ബാൻഡപ് ഇറെർഞ്ന്പ്.
• 45,000 ക്ലാസപ് മുറികൾ വഹഞ്ടക്ായി ൊറി.
• അടിസ്ാനസൗകര്ം ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ാൻ 141 സ്കൂളകൾ

ക്പ് 5 തകാടി രൂപ വധീതം.
• 395 സ്കൂളകൾക്പ് 3 തകാടി രൂപ വധീതം.
• 444 സ്കൂളകൾക്പ് 1 തകാടി രൂപ വധീതം .
• എയപ്ഡഡപ് വിദ്ാലയങ്ങൾക്പ് ചാലഞ്ചപ് ഫണ്പ്. 

320 a. രെഹത്ൈ പരിഗണന അർെിക്ന് കുട്ിൈൾ
ക്ള്ള വിദ്ാഭ്ാസത്ിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ് ഹൈന്ദ്രീ
ൈരിക്ം. ഇവിെഹത് പഠനനിലവാരം ഹമച്ചഹപ്പടു
ത്ാനുള്ള പദ്തിൈൾ ആവിഷക് ൈരിക്ം. 
ഇതിനായി എസക്എസക്എ പദ്തിയുഹെ ൈീഴിൽ 
രെവൃത്ിക്ന് ഐഇഡ്ിസിയും വിദ്ാഭ്ാസവകു
പ്പിഹറെ ൈീഴിലുള്ള ഐഇഡ്ിഎസക്എസക്ഉം മ്ക് സം
വിധാനങ്ങളും ഏഹൈാപിപ്പിക്ം. സാമൂെിൈഹക്ഷമ
വകുപ്പക്, ആഹരാഗ്വകുപ്പക്, വിൈലാംഗഹക്ഷമവകുപ്പക് 
എന്ിവയുഹെ രെവർത്നങ്ങഹള ഇതുമായി കൂട്ി
ഹയാജിപ്പിച്ചക്  സമഗ്രമായ പദ്തിക് രൂപം 
ഹൈാടുക്ം.

വിദ്ാഭ്ാസവകപ്ിനു കധീഴിലള്ള ഏതകാപനം 
ഇതിനകം സാദ്്ൊക്ിയിട്ടുണ്പ്. െറ്റു വകപ്പുകൾ തമ്മില
ള്ള ഏതകാപനം കഞ്റക്കൂടി കാര്ക്െൊകാനുള്ള 
നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

b. പാങ്ങപ്പാറയിൽ രെവൃത്ിക്ന് സക് ഹ്്ക് ഇൻസ്റ്റി
്യൂട്ക് ഓഫക് ഹമറെലി ചലഞ്ക്ഡ്ക് എന് സ്ാപന
ഹത് സംസ്ാനതലഗഹവഷണസ്ാപനമായി 

മാ്ി രെവർത്നപരിപാെിൈളുഹെഹയല്ലാം ഹനതൃ 
ത്വം വെിക്കാനാവേ്മായ ചുമതല നല്ം.

നടപടിരൈെങ്ങൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

321 ഹൈന്ദ്രസർക്കാരിഹറെ ധനസൊയപദ്തിൈളായ 
സർവ്േിക്ഷാ അഭിയാൻ, രാഷ്ട്രീയ മാദ്്മിൈക് 
േിക്ഷാ അഭിയാൻ എന്ിവയുഹെ നെത്ിപ്പക് പുനഃ
സംഘെിപ്പിക്ം. പഞ്ായത്ക്, ഹ്ാക്തല സം
വിധാനങ്ങൾ ഉണ്ാക്കി പദ്തിൈഹള രെവർത്ന
നിരതമാക്ം.

തകന്ദസർക്ാർതഞ്ന്ന എസപ്.എസപ്.എ, ആർ.എം.
എസപ്.എ പദ്തികഞ്ള ഉദപ്ഗ്രഥിച്പ് സെഗ്ര�ിക്ാ എന്ന 
പുതിയ പദ്തിക്കു രൂപം നല്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇതനുസരിച്പ്  
- 2 മുതൽ +2 വഞ്ര ഉദപ്ഗ്രഥിതപദ്തിയാണപ്. സെഗ്ര�ി
ക്ാ തകരളത്ിനായി ഞ്സാവസ്ി രജിസ്റർഞ്ചയ്തു. തു
ടർനടപടികൾ സർക്ാർ സ്ധീകരിച്ചു.

322 a. പഞ്ായത്ക്, ഹ്ാക്കക്, ജില്ലാതലത്ിൽ വി
ദ്ാഭ്ാഹസാന്മനത്ിനക് സമഗ്രമായ മാസ്റ്റർ 
പ്ാൻ തയ്ാറാക്ം.

ൊസ്റർ ലൈാൻ തയ്ാറാക്കുന്നതിഞ്റെ രധീതി�ാസ്തം വികസി
പ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. സ്കൂൾതല ൊസ്റർ ലൈാനുകളഞ്ട തരൈാഡധീകര
ണം കഞ്റതയഞ്റ പഞ്ചായത്കളിൽ നടന്നിട്ടുണ്പ്. തതദേ
�ഭരണസ്ാപനങ്ങഞ്ള ഇതുൊയി ബന്ിപ്ിക്കുന്ന 
പ്രവർത്നം കതറക്കൂടി കാര്ക്െൊക്ാം.

b. തഹദേേസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ, തഹദേേഭര
ണഡ്ിപ്പാർട്ക് ഹമറെക്, എംപി, എംഎൽഎ എന്ിവരു
ഹെ വിവിധ ഫണ്ടുൈൾ ഇതനുസരിച്ചക് ലഭ്മാക്കാനു
ള്ള കൃത്മായ മാർഗ്ഗഹരഖ ഉണ്ാക്ം.

െികവിഞ്റെ തരൈന്ദങ്ങളാക്ി ൊറ്റുന്ന സ്ാപനങ്ങളിൽ 
വപല്പ് ഘട്ടം എന്ന തലത്ിൽ ഫണ്ിഞ്റെകൂടി ഏതകാ
പനസാദ്്ത പരിഗണിച്ചുഞ്കാണ്ടു നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവ
രുന്നു. ഈ സാധ്തകൾ എങ്ങിഞ്നഞ്യല്ലാം പ്രതയാജന
ഞ്പ്ടുത്ാം എന്നതപ് കിലയുഞ്ട തനതൃത്ത്ിൽ 
വിദ്ാഭ്ാസ ഇംലൈിഞ്െറെിങ്ങപ് ഓഫധീസർൊർക്ായി നട
ത്ിയ പരി�ധീലനത്ിൽ വി�ദധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

c. സംസ്ാനവരുമാനത്ിഹറെ നാലു േതമാനഹമകേി
ലും ഹപാതുവിദ്ാഭ്ാസത്ിനുഹവണ്ി ഹചലവഴിക്ം.

വിദ്ാഭ്ാസത്ിഞ്റെ ഞ്ചലവപ് 2018-19ൽ 15,500 
തകാടിയായി ഉയർത്ി. 2019-20ൽ 16,000 തകാടി 
രൂപയാണപ് ബജ്പ് വിഹിതം.

323 സ്കൂളുൈളിഹല ഉച്ചഭക്ഷണസംവിധാനത്ിൽ 
കൃത്ത ഉറപ്പാക്ൈയും നിശ്ിത രീതി ഹൈാണ്ടുവ
രിൈയും ഹചയ്ം. ഹപാഷൈഗുണമുള്ള ആൊരം 
ഇതിഹറെ ഭാഗമാക്ം.

ഉച്ഭക്ണം കൂടുതൽ ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ാനുള്ള പരിശ്രെ
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ങ്ങൾ അതതപ് സ്കൂളകളഞ്ട സാദ്്തകൂടി പരിഗണിച്ചു 
സംസ്ാനഞ്ത്മ്ാടും നടക്കുന്നു. ഉച്ഭക്ണം പാകം 
ഞ്ചയ്ാൻ എൽ.പി.ജി. വിലയും ഉച്ഭക്ണപാചക 
ക്കൂലിയും പാചകഞ്ച്ലവം വർദ്ിപ്ിച്ചു. ഗുണനിലവാരം 
ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിനപ് ഭക്്വസ്തുക്ളഞ്ടയും കടിഞ്വള്ള 
ത്ിഞ്റെയും ലതബാറട്ടറിപരിത�ാധന നടത്ന്നു.

324 െയർഹസക്കൻഡ്റിവഹര പൂർണ്മായും സൗജ
ന്വിദ്ാഭ്ാസം നല്ന്തിനുള്ള പദ്തി ഘട്ംഘ
ട്മായി നെപ്പിലാക്ം. പഠനസാമഗ്രിൈൾ, 
യൂണിഹഫാം, ഭക്ഷണം, യാത്രാസൗൈര്ഹമാരു
ക്കൽ എന്ിവ പൂർണ്മമായും സൗജന്മാക്ം.

1 മുതൽ 8 വഞ്ര ക്ലാസുകളിൽ എല്ലാ കട്ടികൾക്കും 
സൗജന് യൂണിതഫാം (രണ്പ് തജാടി)

1 മുതൽ 8 വഞ്ര ക്ലാസുകളിൽ എല്ലാ കട്ടികൾക്കും സൗജ
ന്പാഠപുസ്തകം.

1 മുതൽ 8 വഞ്ര ക്ലാസുകളിൽ ആവ�്മുള്ള എല്ലാ കട്ടി
കൾക്കും എല്ലാ പ്രവൃത്ിദിനത്ിലം ഉച്ഭക്ണവം 
ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുദിവസം പാലം ഒരു ദിവസം പുഴുങ്ങിയ 
മുട്ടയും നല്ിവരുന്നു. നിരവധി സ്കൂളകളിൽ തതദേ� സ്യം
ഭരണ വകപ്ിഞ്റെയും െ്പ് സപ് തപാണ്സർൊരുഞ്ടയും 
സഹായതത്ാഞ്ട പ്രഭാതഭക്ണം, ലഘുഭക്ണം 
എന്നിവയും നല്കുന്നു. പാൽ/മുട്ട നല്ാത് ദിവസങ്ങളിൽ 
പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ നല്കുന്നതുകൂടി പരിഗണിച്ചുവരുന്നു.

325 കുട്ിൈൾക്കക് ഹവണ്ിയുള്ള സമഗ്ര ആഹരാഗ് ഹപാ
ഷൈാൊര പരിപാെി ൈാഹലാചിതമായി പരിഷക് ൈ
രിക്ം. ഇതിഹറെ ചുമതയലയിൽനിന്നു രെഥമാ
ദ്്ാപൈഹര ഒഴിവാക്കി തഹദേേസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങഹള ഏൽപ്പിക്ം. മുഴുവൻ കുട്ിൈളുഹെയും 
ൈായിൈക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്ന് രീതിയിൽ ആഹരാ
ഗ്ൈായിൈ വിദ്ാഭ്ാസഹത് മാറ്റും.

പരിത�ാധിച്ചുവരുന്നു.

326 പഠനസാമഗ്രിൈൾ, പാഠപുസ്ൈം, കൈപ്പുസ്ൈം 
എന്ിവയുഹെ അച്ചെി, വിതരണം എന്ിവ സമയ
ബന്ധിതമായി നിർവ്െിക്ം.

കൃത്ൊയി തൊണി്ർ ഞ്ചയ്യുന്നു. സംസ്ാനഞ്ത് ചരി
ത്രത്ിലാദ്ൊയി വാർഷികപരധീക് അവസാനിക്കുന്ന 
ദിവസം അടുത് അക്ാദെികവർഷതത്യ്ക്കുള്ള പാഠപുസ്ത
കങ്ങൾ വിതരണം ഞ്ചയ്തു. കഴിഞെ വർഷതത്തുതപാ
ഞ്ല ഈ വർഷവം പഠനസാെഗ്രികൾ അവധിക്ാലത്
തഞ്ന്ന വിതരണം ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. ഇക്ാര്ത്ിൽ നല്ല 
നിലയിൽ മുതന്നറാൻ കഴിഞെിട്ടുണ്പ്.

327 ആധുനിൈ വിദ്ാഭ്ാസൈാഴ്ചപ്പാെിനക് അനുസൃതമാ
യി സ്കൂൾ സംവിധാനം പുനഃസംഘെിപ്പിക്ം. ക്ലാ
സ്ക്മുറിൈൾ സ്ാർട്ക് ക്ലാസ്ക് റൂം ആക്ം. 8, 9, 10, 11, 

12 എന്ീ ക്ലാസൈഹളല്ലാം ഹവബക് ഹബസക്ഡ്ക് ഇറെ
റാക്റീവക് വീഡ്ിഹയാ ഹൈാൺഫറൻസിങക് സൗൈര്
മുള്ളവയാക്ം.

ഏതാണ്പ് പൂർത്ിയാക്ി. സാതകേതിക കാരണങ്ങളാൽ 
(സ്കൂൾ ഭൗതികസൗകര്ം) ചില ക്ലാസുകൾ ഒഴിഞ്ക പ്ര
വർത്നം പൂർത്ിയാക്ി. 8-12 വഞ്രയുള്ള ക്ലാസുകൾ
ക്ായി 60,000 ലാപപ് തടാപപ് 43,422 ഞ്പ്രാജക്ടർ എന്നിവ 
വിന്സിച്ചു. ഞ്വബപ് തബസപ്ഡപ് ഇറെറാക്റധീവപ് വധീഡിതയാ 
തകാണ്ഫറൻസിങപ് സംവിധാനം വിതക്ടഴപ് സിഞ്ന �ക്തി
ഞ്പ്ടുത്ി സജ്ജൊക്കും. വപ്രെറി സ്കൂളകൾക്കും 'കമ്യൂ
ട്ടർ ലാബപ് ' എന്നതപ് ഈ വർഷം ജൂവലതയാടു കൂടി 
സാർത്ഥകൊകം.

328 സ്കൂൾ അന്രീക്ഷം േിശുസൗഹൃദവം പരിസ്ിതി
സൗഹൃദവം ആക്കണം. കജവപച്ചക്കറിൈൾ 
ഉതക്പാദിപ്പിക്കൽ, മാലിന്സംസക് ൈരണപദ്തി 
നെപ്പിലാക്കൽ എന്ിവ കുട്ിൈളുഹെ പകോളിത്
ഹത്ാഹെയും സാമൂെിൈപിന്തുണഹയാഹെയും നെ
പ്പിലാക്ം.

വളഞ്ര ഫലപ്രദൊയി വ്ാപകൊയി നടക്കുന്നു. അടുക്ള 
പച്ക്റിതത്ാട്ടം വ്ാപകൊക്ി. ലൈാസ്റികപ് മുക്ത ക്ാമ്
സപ് എന്ന നിലയിതലക്പ് സ്കൂൾ ക്ാമ്സുകൾ ൊറിയിട്ടു
ണ്പ്. വജവവവവിധ്ഞ്ത്യും കൃഷിഞ്യയും പരിസ്ി
തിഞ്യയും കറിച്പ് വിദ്ാർത്ഥികഞ്ളയും ബഹുജനങ്ങ 
ഞ്ളയും തബാധവതപ്ക്രിക്കുന്നതിനപ് 'ക്ാമ്സപ് ഒരു പാഠ
പുസ്തകം' എന്ന സകേല്പം യാഥാർത്ഥ്ൊക്ി. തകരളത്ി
ഞ്ല 12,000 സ്കൂളകളിൽ വജവവവവിധ് ഉദ്ാനങ്ങൾ 
പ്രാവർത്ികൊയി.

329 ഹപാതുവിദ്ാഭ്ാസഹമഖലയിഹല അനുബന്ധസ്ാ
പനങ്ങളായ എസക് സിഇആർ്ി, സീമാ്ക്, 
എസക് ഐഇ്ി, ഐെി@സ്കൂൾ എന്ിവയുഹെ 
ഘെന, ചുമതല എന്ിവ പുനർനിർണ്യിഹക്കണ് 
തുണ്ക്. എസക് സിഇആർ്ിഹയ അന്ർഹദേേീയഹദേീ
യരംഗത്ക് അറിയഹപ്പടുന് അക്കാദമിൈക് വിദഗ്ദ്ധ
രുഹെ ഹമൽഹനാട്ത്ിൽ രെവൃത്ിക്ന് സ്വയംഭ
രണസ്ാപനമാക്കി മാറ്റും.

എസപ്.സി.ആർ.ടി യുഞ്ട തനതൃത്ത്ിൽ സംസ്ാനത്ി
നപ് അകത്ം പുറത്മുള്ള വിദഗപ്ധഞ്ര പഞ്കേടുപ്ിട്ടുഞ്കാ
ണ്പ് അക്ാദെികതയാഗങ്ങൾ നടത്ിയിട്ടുണ്പ്.

330 a. ഐെി@സ്കൂളിഹറെ 2011-2016 ൈാലഹത് 
അവസ് അതീവഹോചനീയവം നിർജ്ീവവമാ
ണക്. ഐെി രംഗത്ള്ള രെഗത്ഭരുഹെ ഹസവനം 
ലഭ്മാക്കി വിദ്ാഭ്ാസരംഗഹത് ഭരണപരമാ
യും അക്കാദമിൈമായും നവീൈരിക്കാൻ ഉതകുന് 
വിധത്ിൽ ഐെി@സ്കൂളിഹന േക്ിഹപ്പടുത്ം.

ഐടി@സ്കൂൾ വക്ാക്ി ൊറിയിട്ടുണ്പ്. വക്ിഞ്റെ തന
തൃത്ത്ിൽ 14,000 സ്കൂളകളിൽ തബ്ാഡപ്ബാറെപ് ഇറെർ
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ഞ്ന്പ് നല്ി. സ്കൂളകളിൽ 8-12 വഞ്രയുള്ള 45,000 ക്ലാസപ് 
റൂമുകൾ വഹഞ്ടകപ് ആക്കുന്നതിനപ് പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏതകാപിപ്ിച്ചു. വക്ിഞ്റെ കട്ടികളഞ്ട ഐ.ടി കൂട്ടായ്മ
യായ 'ലി്ിൽ വക്പ് സപ് ' ഐ.ടി ക്ലബ്ബുകൾ 1898 വഹ
സ്കൂളകളിൽ. വഹഞ്ടകപ് ക്ലാസുമുറികളിൽ വിനിെയം നട
ത്ന്നതിനായി 'സെഗ്ര' തപാർട്ടൽ. ഓണ്വലൻ 
അധ്ാപകപരി�ധീലനസംവിധാനം ഒരുക്ി.

b. എസക് ഐഇ്ിഹയ ഐെി@സക് ക്കൂളുമായി സം
ഹയാജിപ്പിക്ം.

ഖാദർ കമ്മി്ി റിതപ്ാർട്ടിൽ ഐ.ടി @ സ്കൂളം എസപ്.ഐ-
.ഇ.്ി.യും ഏതകാപിപ്ിച്പ് ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് ഓഫപ് എഡയൂതക്
ഷണൽ ഞ്ടകപ് തനാളജി, തകരളം എന്ന സ്ാപനം വിക
സിപ്ിക്ണം എന്നപ് നിർതദേ�ിച്ിട്ടുണ്പ്.

331 മത്്ഹത്ാഴിലാളി, പട്ിൈജാതി-പട്ിൈവർഗ്ഗ ഹമ
ഖലൈളിഹല കുട്ിൈൾ പഠനത്ിൽ ഇഹപ്പാഴും 
വളഹര പിന്ാക്കമാണക്. ഇതിനു രെധാന ൈാരണം 
വീടുൈളിൽ പഠനസൗഹൃദ അന്രീക്ഷമില്ലായ്മയാ
ണക്. ഇതു മറിൈെക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമായി സമീപരെ
ഹദേത്ള്ള കലബ്റിൈഹളഹയാ മഹ്ാ പഠനവീടു
ൈളായി രൂപാന്രഹപ്പടുത്ം. ഓഹരാരുത്രു 
ഹെയും രെഹത്ൈ ആവേ്ങ്ങൾ ൈണക്കിഹലടുത് 
രെഹത്ൈ പിന്തുണയും കുട്ിൈൾക് നല്ം.

ഇതുൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു
ണ്പ്. വിദ്ാഭ്ാസാനുകൂല്ങ്ങൾ വർദ്ിപ്ിക്ാനും കൃത്
സെയത്പ് വിതരണം ഞ്ചയ്ാനുമുള്ള നടപടി സ്ധീകരിച്ി
ട്ടുണ്പ്. 'പഠനവധീടുകളൊയി' ബന്ഞ്പ്ട്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പുതരാഗെിച്ചുവരികയാണപ്. പട്ടികജാതി-പട്ടിക വർഗ്ഗ വി
ദ്ാർത്ഥികൾ കൂടുതലള്ള വട്ബൽ തെഖലകളിഞ്ല കട്ടി
കൾക്പ് ദ്ിദിന �ാസ്തക്ാമ്പ് സയൻസപ് ആൻഡപ് ഞ്ട
കപ് തനാളജി െയൂസിയവൊയി സഹകരിച്പ് സംഘടിപ്ിച്ചു. 
പ്രാതദ�ിക പ്രതിഭാതകന്ദങ്ങൾ, ഊരുവിദ്ാതകന്ദങ്ങൾ 
എന്നിവ കാര്ക്െൊയി പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു.

332 അൺഎയക്ഡ്ഡ്ക് വിദ്ാഭ്ാസഹമഖലയിൽ നില
നിൽക്ന് രെശ്നങ്ങൾ പരിെരിക്കാനുതകുന്വി
ധം സമഗ്രമായ നിയമനിർമ്ാണം ഹൈാണ്ടുവ
രും. അദ്്ാപൈരുഹെയും അനദ്്ാപൈരുഹെയും 
ഹസവനഹവതന വ്വസ്ൈൾ േരിയായ 
രീതിയിൽ നെപ്പിലാക്ന്നുഹണ്ന്ക് ഉറപ്പുവരുത്ം.

നിയെനിർമ്മാണനടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്ിലാണപ്.

333 സർക്കാർ സ്കൂളുൈളിഹല രെീകരെമറി ജീവനക്കാർ
ക് നല്ന് ആനുകൂല്ങ്ങൾ എയക്ഡ്ഡ്ക് ഹമഖലയി
ഹല രെീകരെമറി ജീവനക്കാർക്ം നല്ം.

പരിത�ാധിച്ചുവരുന്നു.

ഉന്നതവിദസ്യാഭസ്യാസകം

334 സ്വാശ്രയസ്ാപനങ്ങളിൽ സാമൂെിൈനിയന്ത്ര
ണവം അക്കാദമിൈമിൈവം ഉറപ്പുവരുത്ാനുള്ള 
നിയമ, ഭരണനെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

സർവകലാ�ാലകതളാടപ് അഫിലിതയ്പ് ഞ്ചയ്ിട്ടുള്ള സ്ാ
ശ്രയവിദ്ാഭ്ാസസ്ാപനങ്ങളിൽ സാമൂഹികനധീതി 
ഉറപ്പു വരുത്ന്നതിനായി തകന്ദധീകൃത ഏകജാലകസം
വിധാനത്ിലൂഞ്ടയുള്ള പ്രതവ�നനടപടികൾ കാര്ക്
െൊക്ിയിട്ടുണ്പ്. സംവരണവം ഞ്െറിറ്റും അനുസരിച്ചു 
തഞ്ന്ന പ്രതവ�നം നടത്ാനും വിദ്ാർത്ഥികളിൽ 
നിന്നപ് അധിക ഫധീസപ്  ഈടാക്കുന്നതപ് തടയാനും സാധി
ച്ിട്ടുണ്പ്. 

സ്ാശ്രയസ്ാപനങ്ങളഞ്ട അക്ാഡെികെികവം ഗുണ
തെമേയും ഉറപ്പു വരുത്ന്നതിനായി SAAC (State 
Assessment and Accreditation Centre) ആരംഭിക്കുന്ന
തിനുള്ള നടപടികൾ പുതരാഗെിക്കുന്നു. NACC, SAAC 
എന്നിവയുഞ്ട വിലയിരുത്ലിൽ ഞ്െച്ഞ്പ്ട്ട തഗ്രഡപ് ലഭി
ക്കുന്ന സ്ാപനങ്ങൾക്ായിരിക്കും പുതിയ തപ്രാഗ്രാ 
മുകൾ തുടങ്ങാൻ അനുെതി നല്കുന്നതപ്.

335 സർവ്�കലാ�ാലാതലത്ിൽ തകന്ദധീകൃത 

സിലബതസാ തകന്ദസിലബതസാ അപ്രാതയാ
ഗികൊണപ്. സിലബസപ് നിർമ്മാണം സർവ്ക
ലാ�ാലകൾക്കു വിടും. പ്രാതദ�ികധീവ�്ങ്ങ 
ൾക്പ് ഊന്നൽ ഞ്കാടുത്ഞ്കാണ്പ് പഠനഗതവഷ
ണപ്രവർത്നങ്ങൾ രൂപവതപ്ക്രിക്ാൻ മുൻ
വകഞ്യടുക്കും.

എല്ലാ സർവ്കലാ�ാലകളിലം സിലബസപ് പരിഷപ് ക
രണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. ബിരുദ-ബിരുദാന
ന്ര തെഖലകളിൽ വിദഗ്ദ്ധഞ്ര ഉൾഞ്പ്ടുത്ി സിലബസപ് 
രൂപവതപ്ക്രണത്ിനായി �ില്പ�ാലകൾ സംഘടിപ്ി
ച്ചു. ഫലപ്രാപ്ിയിലൂന്നിയ വിദ്ാഭ്ാസം ലക്്ൊക്ി 
സിലബസപ് പരിഷപ് കരിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ സർവക
ലാ�ാലകളിഞ്ലയും തബാർഡപ് ഓഫപ് സ്റഡധീസപ് അംഗ
ങ്ങൾക്പ് ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസകൗണ്സിലിഞ്റെ ആഭിമു
ഖ്ത്ിൽ പരി�ധീലനം നല്ി.

336 a. ജ്ഞാഹനാതക്പാദനത്ിനു ഹേഷിയും ഹയാഗ്
തയുമുള്ള വിദ്ാർത്ിൈഹള ൈഹണ്ത്ാനും വളർ
ത്ിഹയടുക്കാനുമായി വിദ്ാർത്ിഹരൊജക്റ്റുൈ 
ൾക്കക് ഊന്ൽ ഹൈാടുക്ം.
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അക്ാഡെികപ് ൊസ്റർ ലൈാൻ തയ്ാറാക്ി. ഇതിലൂഞ്ട 
ലക്്െിടുന്നതപ് ജ്ാതനാതപ്പാദനത�ഷിയാണപ്. 

b. ഗഹവഷണത്ിൽ വിദ്ാർത്ിൈൾക്കക് താതക്പര്
മുണ്ാക്കാൻ പഠനൈാലയളവിൽ അവഹര ഗഹവഷ
ണസ്ാപനങ്ങളിൽ ഹപാസ്റ്റക് ഹചയ്ന്താണക്. 
അഹതാഹൊപ്പം സംയുക് ബഹുകവജ്ഞാനിൈ, 
അന്ർകവജ്ഞാനിൈ ഹൈാഴക് സൈളും ആവിഷക് ൈ
രിക്ം. ഹൈരളത്ിഹറെ വിൈസനാവേ്ങ്ങൾ പരി
െരിക്ന്വിധമുള്ള ഗഹവഷണരെവർത്നങ്ങൾ
ക്കക് ഊന്ൽ നല്ന്തിനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

ഗൗരവതരൊയ ഗതവഷണം തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്ാൻ 
വകരളി ഗതവഷണപുരസപ് കാരം ഏർഞ്പ്ടുത്ി. 'Walk 
with Scholar' പദ്തി കാര്ക്െൊയി നടപ്ിലാക്ി. 
എൻജിനധീയറിങപ് വിദ്ാർത്ഥികളിൽ ഗതവഷണാഭിരു
ചി വളർത്ന്നതിനും അധ്ാപകരുഞ്ട ഗതവഷണ വവ
ദഗപ്ധ്ം പ്രതയാജനഞ്പ്ടുത്ന്നതിനുൊയി 'TrEST Park' 
തിരുവനന്പുരത്പ് സ്ാപിച്ചു. ബഹുവവജ്ാനിക 
തകാഴപ് സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതപ് ഉൾഞ്പ്ഞ്ട കരിക്കുലം 
നവധീകരണത്ിനപ് സർവ്കലാ�ാലകൾക്പ് നിർതദേ�ം 
നല്ിയിട്ടുണ്പ്. വിവിധ സർവ്കലാ�ാലകൾ വാർഷിക 
ബഡപ്ജ്ിൽ പുതിയ തകാഴപ് സുകളഞ്ട നടത്ിപ്ിനായി 
നിർതദേ�ങ്ങൾ മുതന്നാട്ടുവച്ിട്ടുണ്പ്.

337 ഹൈരളത്ിൽനിന്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും റഫറി
യിങ്ങിനക് അെിസ്ാനത്ിലുള്ള ഹജണലുൈൾ 
ആരംഭിക്കാൻ ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ന്താണക്. 
ഇതിനു മുൻകൈ എടുക്കാവന്വിധം ഹൈാഹളജുൈ
ഹളയും ഡ്ിപ്പാർട്ടുഹമന്റുൈഹളയും മുഹന്ാട്ടുഹൈാണ്ടു 
വരുന്തിനുള്ള ഇെഹപെൽ നെത്ം. ഈ സംരം
ഭത്ിനക് ഉദാരമായ സാമ്പത്ിൈ പിന്തുണനല്
ന്തുമാണക്.

നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

338 a. അഫിലിഹയറ്റു ഹചയ്ഹപ്പട്ിട്ടുള്ള ആർെക് സക് 
ആൻഡ്ക് സയൻസക് ഹൈാളജുൈളുഹെ സൗൈര്ങ്ങ
ളും വിദ്ാഭ്ാസനിലവാരവം ഉയർത്ന്തിനക് 
ഒരു രെഹത്ൈ പദ്തി അത്ന്ാഹപക്ഷിതമാണക്. 
ആധുനിൈസൗൈര്ങ്ങൾ സജ്ീൈരിക്കാൻ ഒരു 
മാച്ചിങക് ഗ്രാറെക് പദ്തി തുെങ്ങും.

തകാഞ്ളജുകളഞ്ട വികസനത്ിനായുള്ള വിവിധ പദ്തി
കളിലായി റൂസ ഒന്നാം ഘട്ടത്ിനപ് 143.8 തകാടി 
രൂപയും  രണ്ാംഘട്ടത്ിനപ് 111.75 തകാടി രൂപയും അനു
വദിച്ചു. ഇതിൽ യഥാരൈെം 56.73 തകാടി രൂപയും 44.70 
തകാടി രൂപയും സംസ്ാനസർക്ാർ വിഹിതൊണപ്. 

KIIFBI വഴി അഞ്ചു തകാഞ്ളജുകൾ വപതൃകതകാഞ്ളജുക
ളായി ഉയർത്ന്നതിനുള്ള സാമ്ത്ികസഹായം അനു
വദിച്ചു. അക്ാഡെികനിലവാരം ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ന്നതിനാ

യി സർവ്കലാ�ാലാതലത്ിൽ നടപടികൾ വകഞ്ക്ാ 
ണ്ിട്ടുണ്പ്.

b. ഉദാരമായ സാമ്പത്ിൈപിന്തുണഹയാഹെ വിവിധ 
ഹമഖലൈളിൽ ഗഹവഷണഹരൊജക്റ്റുൈൾ എടുക്കാൻ 
ഈ സ്ാപനങ്ങഹള ഹരെരിപ്പിക്ം. ഇത്രം ഹരൊ
ജക്റ്റുൈൾക് നല്ന് ധനസൊയത്ിഹറെ നാലി
ഹലാന്ക് എസ്റ്റാ്ിഷക് ഹമറെക് ചാർജ്ജുൈളുഹെ 
ഭാഗമായി സ്ാപനങ്ങൾക്കക് എടുക്കാം എന് 
സമീപനം സ്വീൈരിക്കണം.

നടപടി ആരംഭിതക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു

339 a. നിയമനം ലഭിക്ന് അദ്്ാപൈർക്കക് സർവ്ീ
സിൽ രെഹവേിക്ന്തിനു മുമ്പക് ബന്ധഹപ്പട് നിയമ
ങ്ങൾ, പഠനസമ്പ്രദായം, പരീക്ഷാനെത്ിപ്പക്, മൂ
ല്നിർണ്യം, വിദ്ാർത്ിരെഹവേനം, പാഹഠ്തര 
രെവർത്നങ്ങൾ എന്ിവ സംബന്ധിച്ചക് പരിേീല
നം നല്ം.

ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസ കൗണ്സിലിഞ്റെ ആഭിമുഖ്ത്ിൽ 
ഇതപ് സംബന്ിച് നടപടികൾ വകഞ്ക്ാണ്ടുവരുന്നു.

b. സർവ്ീസിലുള്ള അദ്്ാപൈർക്കക് ഓഹരാ രണ്ടു
വർഷം കൂടുഹമ്പാഴും പഠനവിഷയത്ിലും 
മൂല്നിർണ്യത്ിലും ഉയർന്തലത്ിലുള്ള പരി
േീലനം നല്ം. അക്കാദമി, സ്റ്റാഫക് ഹൈാളജുൈളിഹല 
പാഠ്ക്രമവം ഇതിനക് അനുസൃതമായി നവീൈരി
ക്ം. യൂണിഹവഴക് സി്ി ജീവനക്കാരുഹെ ഒഴിവൈൾ 
നിൈത്ം.

ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസകൗണ്സിലിഞ്റെ ആഭിമുഖ്ത്ിൽ 
ആദ്ഘട്ടൊയി ആയിരം അധ്ാപകർക്പ് പരി�ധീലനം 
നല്കുന്നു. സർവ്കലാ�ാലകളിഞ്ല അധ്ാപക ഒഴിവകൾ 
നികത്ാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. അനധ്ാ
പകവിഭാഗത്ിൽ ഇതിതനാടകം 1913 ജധീവനക്ാഞ്ര 
നിയെിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 

അക്ാദെികപ് സ്റാഫപ് തകാഞ്ളജപ് ഇല്ലാതിരുന്ന െഹാത്ാ
ഗാന്ി സർവകലാ�ാലയിൽ അധ്ാപകർക്കും അധ്ാ
പതകതര ജധീവനക്ാർക്കും പരി�ധീലനം നല്കുന്നതിനാ
യി യു.ജി.സി ൊതൃകയിൽ ഒരു ൊനവവിഭവത�ഷി 
വികസന പരി�ധീലന തകന്ദം ആരംഭിച്ചു.

340 a. സർവ്ൈലാോലാഹൈന്ദ്രങ്ങഹളയാണക് ഉന്തവി
ദ്ാഭ്ാസത്ിഹറെ സിരാഹൈന്ദ്രങ്ങളായി മാഹ്ണ്
തക്. സർവ്ൈലാോലാഹൈന്ദ്രങ്ങളിൽ ആവേ്മായ 
തസ്ിൈൈൾ സൃഷ്ിക്ൈയും ഒഴിഞ്ഞു ൈിെക്ന് 
തസ്ിൈൈൾ പൂർണ്മായും നിൈത്ൈയും ഹചയ്ം. 
പുതിയ വകുപ്പുൈളും അതിനക് ആവേ്മായ പിന്തു
ണസംവിധാനങ്ങളും സൃഷ്ിക്ം.

സർവ്കലാ�ാലകളിഞ്ല അനധ്ാപക തസ്തികകളിൽ 
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ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നവയിൽ പി.എസപ്.സി. വഴി നിയെനം 
നടന്നുവരുന്നു. ഓതരാ വർഷവം നൂതനൊയ രണ്ടു പുതിയ 
തപ്രാഗ്രാമുകഞ്ളകേിലം ആരംഭിക്ാൻ സർവകലാ�ാല
കൾക്പ് നിർതദ�ം നല്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇത്രം 
തപ്രാഗ്രാമുകൾക്പ് ആവ�്ഞ്െകേിൽ തസ്തികകൾ Tenure 
Track അടിസ്ാനത്ിൽ അനുവദിക്കുന്നതിനപ് നടപടി
കൾ വകഞ്ക്ാള്ളും. നൂതന തപ്രാഗ്രാമുകൾക്ായി സർ
വകലാ�ാലകളിൽ അധ്ാപകതസ്തികകൾ അനുവദിച്ചു. 
െഹാത്ാഗാന്ി സർവകലാ�ാലയിൽ ബതയാഇൻഫർ
ൊ്ികപ് സപ് പഠന തകന്ദം സ്ാപിച്ചു.

b. ഡ്ിപ്പാർട്ടുഹമറെക് കലബ്റിൈൾ, മയൂസിയങ്ങൾ, 
ലഹബാറട്റിൈൾ തുെങ്ങിയവ അന്ർഹദേേീയ നില
വാരത്ിഹലക്കക് ഉയർത്ം. ഓഹരാ സർവ്ൈലാോ
ലാഹൈന്ദ്രവം ഏ്വം ഉന്തമായ മിൈവിഹറെ ഹൈന്ദ്ര
ങ്ങളായി മാറ്റും.

ഡിപ്ാർട്ടപ് ഞ്െറെപ് വലബ്റികൾ, െയൂസിയങ്ങൾ, ലതബാറ
ട്ടറികൾ തുടങ്ങിയവ അന്ർതദ�ധീയനിലവാരത്ിതലക്പ് 
ഉയർത്ന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 
സർക്ാരിഞ്റെ തപ്രാത്ാഹജനകൊയ നടപടികളഞ്ട 
ഭാഗൊയി തകരളത്ിഞ്ല സർവ്കലാ�ാലകൾ തദ�ധീയ 
നിലവാരത്ിതലക്പ് ഉയരുന്നുണ്പ്. NIRF റാകേിങ്ങിഞ്ല 
ആദ് 100 സർവ്കലാ�ാലകളഞ്ട പട്ടികകളിൽ തകരള
ത്ിൽ നിന്നപ് 4 സർവ്കലാ�ാലകളം ആദ് അമ്തിൽ 
2 സർവ്കലാ�ാലകളം ഉൾഞ്പ്ട്ടിട്ടുണ്പ്. തകരള സർവക
ലാ�ാല പട്ടികയിൽ 22-ആം സ്ാനം തനടിയതപ് െികച് 
മുതന്ന്ൊണപ്.

341 ഹൈരളത്ിൽ കൂടുതൽ ഉന്തവിദ്ാപീഠങ്ങൾ 
സ്ാപിക്ം. ഉന്തഗഹവഷണസ്ാപനങ്ങൾ 
ഹൈരളത്ിഹലക് ഹൈാണ്ടുവരാൻ ഹൈന്ദ്രസർക്കാ
രിൽ േക്മായ സമ്ർദേം ഹചലുത്ം. ഹൈരളത്ി
ഹല ഉന്തവിദ്ാപീഠങ്ങളിൽ ഏ്വം ഉന്തമായ 
വിദ്ാഭ്ാസനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്ാനുള്ള 
കലബ്റി, അദ്്ാപൈർക്ള്ള സൗൈര്ങ്ങൾ, 
വിദ്ാർത്ിൈൾക്ള്ള ഉദാരമായ സക് ഹൈാളർഷിപ്പു
ൈൾ, ആഹഗാളരെതിഭൈളുഹെ ഹ്രസ്വൈാലസന്ർ 
േനപരിപാെിൈൾ, ലഹബാറട്റിൈൾ എന്ിവ ഉറ
പ്പുവരുത്ം. ഇവഹയല്ലാം സക് ഹ്ക്കിഹറെ അനുബ
ന്ധസ്ാപനങ്ങളാക്ന് ഇന്ഹത് നിലപാടു 
തിരുത്ം. ഇവർക്കക് പൂർണ് ഓഹട്ാണമി നല്ൈ
യും ഏഹൈാപനം, അവഹലാൈനം, ഹപാതുദിേ 
നിർണ്യിക്കൽ എന്ിവയിൽ ൈൗൺസിലിഹറെ 
ചുമതല ഒതുക്ൈയും ഹചയ്ം.

തകന്ദസർക്ാരിഞ്റെ ഉന്നതഗതവഷണസ്ാപനങ്ങൾ 
സംസ്ാനത് സ്ാപിക്കുവാൻ പദ്തികൾ സെർപ്ി
ക്കും. ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസസ്ാപനങ്ങളിൽ ആധുനിക
ൊയ അടിസ്ാനസൗകര്ങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്ി സ്ാർട്ടപ് 

കപ് ളാസപ് റൂമുകൾ സ്ാപിച്ചു. പകതിതയാളം സർക്ാർ 
ആർടപ് സപ് & സയൻസപ് തകാഞ്ളജുകളിൽ വധീഡിതയാ സ്ടധീ
െിങപ് മുതഖന പ്രഗത്ഭരുഞ്ട കപ് ളാസുകൾ ലഭ്ൊക്ിവരുന്നു. 

342 ആയുർഹവ്ദഹത് ഹൈന്ദ്രീൈരിച്ചുള്ള അതിവിപുല
മായ ഒരു ഉന്ത ബഹയാഹെൈക് നാളജി ഗഹവഷണ
സ്ാപനം ഹൈരളത്ിൽ അത്ന്ാഹപക്ഷിതമാ
ണക്. ോസ്തഗഹവഷണത്ിനക് ഹൈന്ദ്രീകൃതമായ 
റിസർച്ചക് ലഹബാറട്റിൈളുഹെ സ്ാപനം രെധാന
മാണക്. അത്രത്ിലുള്ള ഗഹവഷണലാബക് സർവ്
ൈലാോലാഹൈന്ദ്രങ്ങളുമായി, രെഹത്ൈിച്ചക് ഹൈാച്ചി 
സർവ്ൈലാോലയുമായി, ബന്ധഹപ്പട്ക് സ്ാപിക്ം.

ആയുർതവദഞ്ത് ഞ്തളിവാധിഷ്ിതൊയി വികസിപ്ി
ക്ാനും ഗതവഷണത്ിനും തവണ്ി കണ്ണൂരിൽ അന്ാരാ
ഷ്ട്ര ആയുർതവദഗതവഷണതകന്ദം സ്ാപിക്ാൻ നടപടി 
സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. വിദഗ്ദ്ധഞ്ര സംഘടിപ്ിച്പ് ഒരു 
തദ�ധീയ ഞ്സെിനാർ സംഘടിപ്ിക്കുകയും പ്രാഥെിക തപ്ര
ാജക്ടപ് തയ്ാറാക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. 

343 സർവ്ൈലാോലാഗ്രന്ാലയങ്ങഹള അന്ർഹദേയ
േീയനിലവാരമുള്ള ഗഹവഷണഹൈന്ദ്രങ്ങളായി 
മാറ്റും. പഴയ പുസ്ൈങ്ങളും ഹരഖൈളുഹമല്ലാം ഡ്ിജി
ക്സക് ഹചയ്ം. കലബ്റി, പുസ്ൈഹമടുക്കാൻ മാ
ത്രമല്ല, കുട്ിൈൾക്ള്ള ഒരു പഠനഹൈന്ദ്രം കൂെിയാ
ക്കി മാറ്റും. നൂറുൈണക്കിനക് കുട്ിൈൾക്കക് 
ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ ആവേ്മായ വിോലമായ 
ൊളുൈൾ, ഇറെർഹന്ക് സൗൈര്ം എന്ിവ കല
ബ്റിൈളിൽ ലഭ്മാക്ം.

സർവകലാ�ാലാഗ്രന്ാലയങ്ങളിൽ വിപുലൊയ അടി
സ്ാനസൗകര് വികസനങ്ങൾ നടപ്ിലാക്കുകയും തവ
ഗതയുള്ള ഇറെർഞ്ന്പ് സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്ൊക്കുകയും 
ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. ഗതവഷണപ്രബന്ങ്ങൾ ഡിജിവ്സപ് ഞ്ച
യ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്ിയായിവരുന്നു. ഗതവ
ഷണവിദ്ാർത്ഥികളം അധ്ാപകരും തകരളത്ിഞ്ല 
സർവകലാ�ാലാഗ്രന്ാലയങ്ങഞ്ള ഏ്വം െികച് ഗതവ
ഷണതകന്ദങ്ങളായി കണക്ാക്കുകയും ഉപതയാഗഞ്പ്ടു
ത്കയും ഞ്ചയ്യുന്നുണ്പ്.

344 സക് ഹൈാളർഷിപ്പക് ഫണ്ിഹലക്കക് സർക്കാർ ഗ്രാറെിനു
പുറഹമ സംഭാവനൈളും എൻഹഡ്ാവക് ഹമന്റുൈളും 
ഹചർത് വിപുലീൈരിക്ം. ഇന്ക് നല്ന് ഹമരി്ക് 
സക് ഹൈാളർഷിപ്പക് തുൈ ഇരട്ിഹയകേിലും ആക്കി വർ
ദ്ിപ്പിക്ം. 

ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസരംഗത്പ് ഈ വിഷയത്ിൽ നടപടി 
സ്ധീകരിതക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു.

345 രെധാന ഗഹവഷണഹൈന്ദ്രങ്ങളിലും സ്വയംഭരണ
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ഡ്ിപ്പാർട്ടുഹമന്റുൈളിലും ഹഫഹല്ലാഷിപ്പുൈൾ സ്ാപി
ക്ം. വിദഗ്ദ്ധപരിഹോധനയുഹെ അെിസ്ാന
ത്ിൽ അംഗീൈരിക്കഹപ്പടുന് ഗഹവഷണ 
ഹരൊജക്റ്റുൈഹള മുൻനിർത്ി ഒരു നിശ്ിതൈാലയ
ളവിഹലക്കാണു ഹഫഹലാഷിപ്പുൈൾ നല്ൈ. 
ഇങ്ങഹന ഹതരഹഞ്ഞടുക്കഹപ്പടുന് ഹഫഹലാൈൾ 
സ്വന്ം ഗഹവഷണം കൂൊഹത അവർ 
രെവൃത്ിക്ന് ഹൈന്ദ്രത്ിഹറെ വിൈസനത്ിൽ 
പകോളിയാൈാനുള്ള ഉത്രവാദിത്വവം ഏഹ്ടുക്
ന് വിധവമായിരിക്ം ഇതക്.

വകരളി ഗതവഷണപദ്തിയിൽ ഇതിനുള്ള വ്വസ് 
ഉൾഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. അതതാഞ്ടാപ്ം സർവ്കലാ�ാല
കളം ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

346 ൈലാകവജ്ഞാനിൈ ഹമഖലൈളിഹല പഠനഗഹവ
ഷണരെവർത്നങ്ങൾ സംഘെിപ്പിക്കാനും 
വിവിധ ൈലാകവജ്ഞാനിൈ സമ്പത്ൈഹള 
ബന്ധഹപ്പടുത്ാനും അന്ാരാഷ്ട്രനിലവാരത്ിലു
ള്ള മിൈവിഹറെ ഹൈന്ദ്രം സ്ാപിക്കാൻ നെപെി 
സ്വീൈരിക്ം.

ഞ്ക. ആർ. നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് ഓഫപ് 
വിഷ്ൽ സയൻസപ് & ആർടപ് സപ് എന്ന സ്ാപനഞ്ത് 
െികവിഞ്റെ തകന്ദൊക്കുകഞ്യന്ന ലക്്തത്ാഞ്ട തകാ
ഴപ് സുകളഞ്ട ഘടനയിൽ ൊ്ം വരുത്കയും വിദഗ്രായ 
ഫാക്ൽ്ിഞ്യ നിയെിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു.

347 സിൻഡ്ിഹക്ക്ക്, അക്കാദമിൈക് ൈൗൺസിൽ, 
ഹസന്ക് തുെങ്ങിയ സർവ്ൈലാോലാഭരണസമി
തിൈളുഹെ ഘെന, അധിൈാരപരിധി, അംഗങ്ങളു
ഹെ ഹതരഹഞ്ഞടുപ്പക് തുെങ്ങിയവ നാളിതുവഹരയുള്ള 
അനുഭവങ്ങളുഹെ അെിസ്ാനത്ിൽ ൈർേനമായ 
പരിഹോധനയ്ക്കു വിഹധയമാക്കി അഭിരൊയസമന്വ
യഹത്ാഹെ ഉചിതമായ മാ്ങ്ങൾ വരുത്ം.

സർവ്കലാ�ാലകളിൽ ജനാധിപത്സ്ഭാവതത്ാഞ്ട 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഭരണ, അക്ാദെികപ് സെിതികൾ ഉറ
പ്ാക്ാൻ കഴിഞെിട്ടുണ്പ്. പ്രസ്തുത സെിതിയുഞ്ട 
ഊർജ്ജിതൊയ പകോളിത്തത്ാഞ്ട സർവ്കലാ�ാല
കഞ്ള കൂടുതൽ കാര്ക്െൊക്ാൻ നടപടികൾ സ്ധീകരി
ച്ചുവരുന്നു. സർവകലാ�ാലാനിയെങ്ങളം ചട്ടങ്ങളം കാ
തലാചിതൊയി പരിഷപ് കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
ത്രിതഗതിയിൽ നടക്കുന്നു. 

348 ജനാധിപത്പരമായ രെവർത്നനങ്ങളും 
അക്കാദമിൈസ്വയംഭരണവം ഉന്തവിദ്ാഭ്ാസ
രംഗത്ക് ഉറപ്പുവരുത്ം. വിദ്ാർത്ിൈളുഹെ ജനാ
ധിപത്പരമായ അവൈാേങ്ങൾ ഉന്തവിദ്ാഭ്ാ
സഹമഖലയിൽ ഉറപ്പുവരുത്ം.

ജനാധിപത്പരൊയ പ്രവർത്നങ്ങളം അക്ാദെികപ് 
സ്യംഭരണവം ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസരംഗത്പ് ഉറപ്പു 
വരുത്ി. സർവകലാ�ാലാസെിതികളിൽ വിദ്ാർത്ഥി 
പ്രാതിനിധ്ം ഉറപ്ാക്ി. 

349 ഹൈാഹളജക് ക്ലസ്റ്ററുൈൾ എന് ആേയം ഹൈരളം 
മുഴുവൻ വ്ാപിപ്പിക്ൈയും അതിനക് ഇന്നുള്ള തെ
സ്ങ്ങൾ ഒഴിവാക്ൈയും ഹചയ്ം. അക്കാദമിൈക് 
സംഘാെനത്ിനും പരിഹോധനയ്ക്കുമുള്ള സംവി
ധാനങ്ങളായി ക്ലസ്റ്ററുൈഹള വിൈസിപ്പിക്ൈയും 
സാമൂെിൈതലത്ിൽ ഹൈാഹളജുൈളുഹെ ഗുണനില
വാരം ഉറപ്പുവരുത്ന് സംവിധാനങ്ങളായി 
അവഹയ മാറ്റുൈയും ഹചയ്ം.

ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസകൗണ്സിൽ മുതഖന ഇതിനുള്ള നട
പടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

350 ഹൈരളത്ിഹല സർവ്ൈലാോലൈളിൽ നെക്ന് 
വിദൂരപഠനസംവിധാനങ്ങൾ ഏഹൈാപിപ്പിച്ചു ഹപാ
തുക്രമീൈരണം ഏർഹപ്പടുത്ം. ആവേ്ഹമകേിൽ 
അഭിരൊയസമന്വയമുണ്ാക്കി ഒരു ഓപ്പൺ യൂണി
ഹവഴക് സി്ി സ്ാപിക്കാൻ ശ്രമിക്ം.

സംസ്ാനത്പ് ഒരു ഓപ്ണ് സർവ്കലാ�ാല സ്ാപി
ക്കുന്നതിഞ്നകറിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനപ് ഒരു സപ് ഞ്പഷ്ൽ 
ഓഫധീസഞ്റ നിയെിച്ിട്ടുണ്പ്. റിതപ്ാർട്ടപ് കിട്ടിയാലടൻ 
നടപടി സ്ധീകരിക്കും.

351 a. സ്വാശ്രയസ്ാപനങ്ങളിൽ ഉൾഹപ്പഹെ വിദ്ാർ
ത്ിൈളുഹെയും അദ്്ാപൈരുഹെയും അനദ്്ാപ
ൈരുഹെയും ജനാധിപത്ാവൈാേങ്ങളും സംഘെ
നാസ്വാതന്ത്ര്വം പരിരക്ഷിക്കാൻ ഹവണ് 
നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

സ്ാശ്രയസ്ാപനങ്ങളിഞ്ല അധ്ാപകരുഞ്ട തസവന 
തവതന വ്വസ്കൾ നിയൊനുസൃതൊക്കുന്നതിനും 
അധ്ാപകരുഞ്ടയും വിദ്ാർത്ഥികളഞ്ടയും സംഘടനാ 
സ്ാത്രന്ത്ം പരിരക്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള സെഗ്രൊയ നി
യെനിർൊണം അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്.

b. സ്വാശ്രയഹൈാഹളജുൈളിൽ മിനിമം അെിസ്ാന
സൗൈര്ങ്ങൾ ഉഹണ്ന്ക് സർവ്ൈലാോലൈൾ 
പരിഹോധിച്ചക് ഉറപ്പുവരുത്ം. ഉന്തവിദ്ാഭ്ാസ
രംഗഹത് ഹൈന്ദ്രഏജൻസിൈളും സർവ്ൈലാോല
ൈളും നിർഹദേേിക്ന് ഹയാഗ്തയുള്ളവഹര മാത്രഹമ 
അദ്്ാപൈരും ജീവനക്കാരുമായി നിയമിക്കാൻ 
പാടുളളൂഹവന്ക് വ്വസ്ഹചയ്ം.

സർവ്കലാ�ാലകൾ ഇത്രത്ിലള്ള പരിത�ാധന
കൾ നടത്ിയിട്ടുണ്പ്. അധ്ാപകതസ്തികകളിൽ 
നിയെനം ലഭിക്കുന്നവർ നിശ്ിത തയാഗ്തയുള്ളവരാ
യിരിക്ണഞ്െന്നപ് നിയെംമൂലം നിഷപ് കർഷിക്കും.
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c. സ്വാശ്രയസ്ാപനങ്ങളിൽ അദ്്ാപൈ-  
അനദ്്ാപൈ ജീവനക്കാർക് മാന്മായ നിലയി
ലുള്ള ഹസവന ഹവതനവ്വസ്ൈൾ ഉറപ്പുവരു
ത്ാൻ നിയമനിർമ്ാണം ഹൈാണ്ടുവരും.

സ്ാശ്രയസ്ാപനങ്ങളിഞ്ല അധ്ാപക-അനധ്ാപക 
ജധീവനക്ാരുഞ്ട തസവന തവതനവ്വസ്കളം തയാഗ്
തയും ഉറപ്പു വരുത്ന്നതിനുള്ള സെഗ്രൊയ നിയെനിർ
മ്മാണം നടത്ന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അന്ിെഘട്ട
ത്ിലാണപ്.

352 ഹൈരളത്ിഹറെ വിൈസനരെശ്നങ്ങഹള അഭിസം
ഹബാധനഹചയ്ന് തരത്ിലുള്ള ഗഹവഷണരെ
വർത്നങ്ങൾക്കക് ഊന്ൽ ഹൈാടുക്ന്വിധം 
ഹൈരളത്ിഹല ഗഹവഷണ സ്ാപനങ്ങഹള രൂപ
ഹപ്പടുത്ം. ഹൈരള ോസ്തസാഹകേതിൈഗഹവഷണ 
ൈൗൺസിലിഹറെയും ഗഹവഷണ സ്ാപനങ്ങളു 
ഹെയും രെവർത്നം വിേദമായ പരിഹോധനയ്ക്കു 
വിഹധയമാക്കി ആവേ്മായ തിരുത്ലുൈൾ 
വരുത്ം.

പ്രാതദ�ികാവ�്ങ്ങൾക്പ് മുൻതൂക്ം ഞ്കാടുത്ഞ്കാണ്ടു
ള്ള പകോളിത്ഗതവഷണവം തുടർപ്രവർത്നങ്ങളം നട
ത്ന്നതിനപ് സർവ്കലാ�ാലകൾക്പ് നിർതദ�ം നല്ിയി
ട്ടുണ്പ്. ഗതവഷണസ്ാപനങ്ങളഞ്ട പ്രവർത്നം 
കാര്ക്െൊക്ാൻ നടപടി എടുത്.

353 ഹൈരളത്ിഹല അഞ്ക് എൻജിനീയറിങക് ഹൈാഹളജു
ൈൾ ഇൻസ്റ്റി്യൂട്ക് ഓഫക് ഹെൈക് നിക്കൽ എൈക് സലൻ
സക് ആയി ഉയർത്ം. ഇവിഹെ അന്ാരാഷ്ട്രനിലവാര
മുള്ള അെിസ്ാനസൗൈര്ങ്ങൾ ഏർഹപ്പടു ത്ം.

നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 

354 വിദ്ാഭ്ാസവായ്ാകുെിശ്ിൈയും ബാങ്ൈളുഹെ നെ
പെിൈളും ഗൗരവമായ സാമൂെിൈരെശ്നമായിട്ടുണ്ക്. 
ഹജാലി ലഭിക്ന്തുവഹര തിരിച്ചെവിനു നിർബന്ധി
ക്കാൻ പാെില്ല. ഹജാലി ലഭിച്ചാലും വരുമാനത്ി
ഹല നിശ്ിതേതമാനത്ിലധിൈം തിരിച്ചെവക് 
വരാൻ പാെില്ല. ഇത്രഹമാരു തീരുമാനത്ിഹല
ക്കക് എത്ാനായി പരിശ്രമിക്ം. പലിേയ്ക്കു 
സബക് സിഡ്ി നല്ം.

ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസത്ിനു വായ് എടുത്വഞ്ര സഹായി
ക്ാൻ 900 തകാടി രൂപയുഞ്ട വായ്ാസഹായപദ്തി നട
പ്ാക്ി.

355 ൈലാലയങ്ങളിൽനിന്നും അല്ലാഹതയുമായി നൂത
നാേയങ്ങളുമായി എത്ന്വർക്കക് സാമ്പത്ിൈ
സൊയം നല്ം. ൈലാലയങ്ങളിൽനിന്നും സർവ്
ൈലാോലാഗഹവഷണസ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
ഉയർന്നുവരുന് നൂതനാേയങ്ങൾ ഹപാതുഹമഖല, 
സർക്കാർഹമഖല എന്ീ രംഗങ്ങളിൽ 
രൊവർത്ിൈമാക്കാൻ ശ്രമിക്ം.

കലാലയങ്ങളിഞ്ലയും സർവകലാ�ാലകളിഞ്ലയും വി
ദ്ാർത്ഥികളഞ്ട നൂതനാ�യങ്ങൾ വ്ാവസായികാടി
സ്ാനത്ിൽ വികസിപ്ിക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി സർവ
കലാ�ാലകളിൽ Business Incubation & Innovation 
Centres ആരംഭിച്ചു. െഹാത്ാഗാന്ി സർവകലാ�ാല
യിൽ പ്രസ്തുത തകന്ദത്ിഞ്റെ ആഭിമുഖ്ത്ിൽ 10,000 
രൂപ വധീതം 121 സ്റ്റുഡറെപ് സ്റാർട്ടപ്പുകൾക്പ് ധനസഹായം 
നല്ി. ഈ സ്റാർട്ടപ്പുകഞ്ളല്ലാംതഞ്ന്ന സാതകേതികവിദ് 
വ്ാവസായികാടിസ്ാനത്ിൽ നടപ്ിലാക്കുന്നതിനാ
യി വ്വസായങ്ങൾക്പ് വകൊറുന്നതിനുള്ള നടപടി
കൾ പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. െറ്റു സർവകലാ�ാലകളിലം 
സൊനൊയ രധീതിയിൽ ഈ ആ�യം നടപ്ിലാക്ി
ഞ്ക്ാണ്ിരിക്കുന്നു.

സാമൂഹികസുരക്ഷ

356 അസംഘെിതഹമഖലയിഹല ഹതാഴിലാളിൈഹള 
മുഴുവൻ ഹക്ഷമനിധിവലയത്ിൽ ഹൈാണ്ടുവരും. 
ഹക്ഷമനിധിയംഗങ്ങളുഹെ എണ്ം അമ്പതുലക്ഷ
ത്ിൽനിന്ക് ഒരു ഹൈാെിയായി ഉയർത്ം. ഹതാഴി
ലുറപ്പുഹതാഴിലാളിൈൾ, ൈർഷൈഹത്ാഴിലാളി
ൈൾ, വിവിധ പരമ്പരാഗതവ്വസായ 
ഹത്ാഴിലാളിൈൾ, മത്്ഹത്ാഴിലാളിൈൾ തുെ
ങ്ങിയ കൂലിഹവലക്കാഹരഹയല്ലാം ബി.പി.എൽ 
ആയി ൈണക്കാക്കി സാമൂെിൈസരക്ഷാവലയ
ത്ിൽ ഹൈാണ്ടുവരും.

ഞ്താഴിൽ വകപ്ിനപ് കധീഴിലള്ള തക്െനിധിതബാർഡ 
കളിഞ്ല ഞ്താഴിലാളികളഞ്ട എണ്ം 78,91,422 ആയി 

ഉയർന്നു. അസംഘടിതതെഖലയിഞ്ല ഞ്താഴിലാളികഞ്ള 
മുഴുവൻ തക്െനിധിവലയത്ിൽ ഞ്കാണ്ടുവരുന്നതിനപ് 
തകരള അസംഘടിതഞ്താഴിലാളി സാമൂഹികസുരക്ാ 
തബാർഡപ് മുതഖന നടപടി. അസംഘടിതതെഖലയിൽ 
തജാലി ഞ്ചയ്യുന്നവർക്പ് തവതനം ബാകേപ് വഴി വിതരണം 
ഞ്ചയ്യുന്ന WPS പദ്തി സംസ്ാനത്പ് ആഞ്ക നടപ്ിലാ
ക്ി. തകരള കർഷകഞ്താഴിലാളി തക്െനിധി 
തബാർഡിനപ് മുൻ യു ഡി എഫപ് സർക്ാർ യാഞ്താരു സാ
മ്ത്ിക സഹായവം അനുവദിക്ാത്തിനാൽ കടിശ്ി
കയായ അധിവർഷ ആനുകൂല്ം വിതരണം ഞ്ചയ്യുന്നതി
നപ് 130 തകാടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 

30 ലക്ം ഞ്താഴിലറപ്പു ഞ്താഴിലാളികഞ്ള തക്െനിധി 
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വലയത്ിൽ ഞ്കാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പ്രഖ്ാപനം 2019-
20 ഞ്ല ബഡപ്ജ്ിൽ നടന്നു. ഇതിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ 
ഞ്താഴിലറപ്പു ഞ്താഴിലാളികളഞ്ട തക്െനിധി ആക്ടപ് 
തയ്ാറാക്കുന്ന നടപടികൾ പുതരാഗെിക്കുന്നു.

357 മിനിമം ഹക്ഷമഹപൻഷൻ ആദ്വർഷം 1000 രൂ
പയാക്ൈയും തുെർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വർദ്ി
പ്പിക്ൈയും ഹചയ്ം. ഈ മിനിമം ഹപൻഷനു 
പുറഹമ ഹതാഴിലാളിൈൾക്കക്, രെഹത്ൈിച്ചക് സ്ിരവ
രുമാനക്കാർക്കക്, ഓഹരാ മാസവം അധിൈതുൈ 
അെച്ചക് അംഗമാൈാൻ പറ്റുന് ഹൈാണ്ടിബയൂട്റി 
ഹപൻഷനും ഉണ്ാക്കാവന് സംവിധാനം ഏർ
ഹപ്പടുത്ം. ഹക്ഷമഹപൻഷനുൈൾ കൃത്മായി 
വിതരണം ഹചയ്ന്നുഹണ്ന്ക് ഉറപ്പുവരുത്ം. ഇവ 
ഹനരിട്ടു വീടുൈളിൽ എത്ിക്കാനുള്ള സംവിധാനമു
ണ്ാക്ം. സാമൂെിൈസരക്ഷാഹപൻഷൻ പദ്തി 
കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ാ
ക്ം.

കറഞെ ഞ്പൻഷൻ ആദ്വർഷം 1000 രൂപയായും അടു
ത്വർഷം 1100 രൂപയായും വർദ്ിപ്ിച്ചു. നിലവിൽ 
തക്െഞ്പ്ൻഷനുകൾ 1200 രൂപയായി ഉയർത്ിയിട്ടു
ണ്പ്. സർക്ാർ സഹായതത്ാഞ്ട നല്കുന്ന തക്െനിധി 
ഞ്പൻഷനുകളം ഇതത നിരക്ിൽ വർദ്ിപ്ിച്ാണപ് 
വിതരണം ഞ്ചയ്യുന്നതപ്. തക്െഞ്പ്ൻഷനുകൾ ആവ�്
ക്ാർക്കു വധീടുകളിൽ എത്ിച്ചു നല്ിതപ്ാരുന്നു. 
ഞ്പൻഷൻ ഉപതഭാക്താക്ളഞ്ട എണ്ം 35,83,886 ൽ 
നിന്നും 45,45,358 ആയി ഉയർന്നു. മൂന്നു ഞ്കാല്ലംഞ്കാ
ണ്പ് 17,510 തകാടി രൂപയാണപ് സാമൂഹികസുരക്ാഞ്പൻ
ഷനുകളായി ഈ സർക്ാർ വിതരണം ഞ്ചയ്തപ്.

358 a. ഹക്ഷമനിധിയംഗങ്ങളുഹെ മുഴുവൻ കുടുംബാംഗ
ങ്ങൾക്ം സമഗ്ര ആഹരാഗ് ഇൻഷ്വറൻസക് നല്ം. 
ഹപൻഷഹറെ ൈാര്ത്ിഹലന്ഹപാഹല ഇതിനും 
എല്ലാവർക്ം സൗജന്മായി ലഭിക്ന് മിനിമം 
ആഹരാഗ്പരിരക്ഷയും അധിൈരെീമിയം അെ
ച്ചാൽ ലഭ്മാകുന് അധിൈ ആഹരാഗ്പരിരക്ഷ
യും ഉണ്ായിരിക്ം.

നിലവിലള്ള തക്െനിധിതബാർഡപ് അംഗങ്ങൾക്കു 
പുറഞ്െ അതന്്ാദയ-അന്നതയാജനയിലം മുൻഗണനാപ
ട്ടികയിലം ഉൾഞ്പ്ട്ട തറഷൻ കാർഡടെകൾ, ആയിരം 
രൂപതയാ അതിൽ താഞ്ഴതയാ ഇപിഎഫപ് ഞ്പൻഷൻ വാ
ങ്ങുന്നവർ, തകരള ആഭരണനിർമ്മാണഞ്താഴിലാളി തക്
െനിധിതബാർഡപ് അംഗങ്ങൾ, പൂട്ടിക്ിടന്ന കശുവണ്ി 
ഫാക്ടറികളിഞ്ല ഇഎസപ് ഐ ആനുകൂല്ം ലഭിക്ാത് 
ഞ്താഴിലാളികൾ, ഓച്ിറയിൽ അതന്വാസികളായി 
കഴിയുന്ന 204 വതയാജനങ്ങൾ, ചികിത്ാർഥം സം
സ്ാനമുൻഗണനാലിസ്റിൽ ഉൾഞ്പ്ട്ടിട്ടുള്ള തറഷൻകാർ
ഡടെകൾ, തകരള കള്ളുഞ്ചത്ഞ്താഴിലാളി തക്െനിധി

തബാർഡപ് അംഗങ്ങൾ (പ്രധീെിയം / വിഹിതം 
തക്െനിധിതബാർഡപ് നല്കുന്നതപ് ), തക്െനിധിതബാർഡി 
ൽനിന്നു ചികിത്ാനുകൂല്ം ലഭിക്ാത് ചുെട്ടുഞ്താഴി 
ലാളി തക്െതബാർഡപ് അംഗങ്ങളായ ഞ്താഴിലാളികൾ 
എന്നിവഞ്രക്കൂടി സെഗ്ര ആതരാഗ് ഇൻഷ്റൻസപ് പദ്
തിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി. തക്െതബാർഡിൽ അംഗങ്ങ
ളായ ഞ്താഴിലാളികളഞ്ട കടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പദ്തി
യുഞ്ട ആനുകൂല്ം ലഭിക്കും.

അഞ്ചപ് ലക്ം രൂപ വഞ്ര കവതറജപ് ലഭ്ൊകന്ന കാരുണ് 
ആതരാഗ്സുരക്ാപദ്തി നിലവിൽവന്നു. തനരതത് 
നിലവിലണ്ായിരുന്ന ആതരാഗ്സുരക്ാ പദ്തിയിൽ 
അംഗങ്ങളായ മുഴുവൻതപഞ്രയും കാരുണ് ആതരാഗ്സു
രക്ാപദ്തിയിതലയ്ക്കപ് ഉൾഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. 1000 
തകാടി രൂപതയാളൊണപ് വാർഷികപ്രധീെിയൊയി സർ
ക്ാരിനുവരുന്ന ഞ്ചലവപ്. സംസ്ാനതലാട്ടറിയുഞ്ട നട
ത്ിപ്ിൽനിന്നു വരുന്ന അ്ാദായത്ിൽ നിന്നാണപ് 
ഇതപ് നല്കുന്നതപ്.

b. സമഗ്ര ആഹരാഗ് ഇൻഷ്വറൻസക് പദ്തി വിപുല
ഹപ്പടുത്ൈയും അർെതയുള്ളവർഹക്കല്ലാം അതു 
ലഭിക്ന്നുഹണ്ന്ക് ഉറപ്പുവരുത്ൈയും ആനുകൂല്
ങ്ങൾ വർദ്ിപ്പിക്ൈയും ഹചയ്ം.

കാരുണ് ആതരാഗ്സുരക്ാപദ്തി നിലവിൽ വന്നു.

c. 1000 രൂപയിൽത്ാഹഴ ഹപൻഷൻ വാങ്ങുന് 
പി.എഫക് ഹപൻഷൻൈാർക്കക് ആഹരാഗ് ഇൻഷ്വ
റൻസക് നെപ്പിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്ം. പി.എഫക് 
ഹപൻഷൻൈാരുഹെ രെശ്നങ്ങൾ പരിെരിക്കാൻ ഹൈ
ന്ദ്രസർക്കാരിൽ േക്മായ സമ്ർദേം ഹചലുത്ം.

1000 രൂപയിൽ താഞ്ഴ ഞ്പൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ഞ്പൻഷൻ 
വാങ്ങുന്ന ഇ പി എഫപ് ഞ്പൻഷൻകാർക്പ് ആതരാഗ് 
ഇൻഷൂറൻസപ് നടപ്ിലാക്ി.

359 a. പാചൈഹത്ാഴിലാളിൈൾക് ഹക്ഷമനിധി അനു
വദിക്ം. ഇവഹര ഇ.എസക്.ഐ പരിധിയിൽ ഹൈാ
ണ്ടുവരാൻ നെപെി സ്വീൈരിക്ം. ഇൻഷ്വറൻസക് 
പദ്തി ആരംഭിക്കാനുള്ള നെപെിയും സ്വീൈരിക്ം.

തകരള അസംഘടിതഞ്താഴിലാളി സാമൂഹിക സുരക്ാ 
തബാർഡിൽ 642 പാചകഞ്ത്ാഴിലാളികൾക്പ് അംഗത്ം. 
സ്കൂൾ പാചക ഞ്താഴിലാളികഞ്ള ഇ എസപ് ഐ പദ്തി
യിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ന്നതിനപ് ഞ്പാതുവിദ്ാഭ്ാസവകപ്പുൊ
യി തചർന്നപ് ഞ്താഴിൽവകപ്പ് നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

b. ഇ.എസക്.ഐ സക് ൈീം അർെതയുള്ള എല്ലാ വി
ഭാഗത്ിനും ലഭ്മാക്ന്ഹതാഹൊപ്പം പരിധി സം
സ്ാനഹത്ാട്ാഹൈ ആക്ൈയും ഹചയ്ം.

ഇ എസപ് ഐ പദ്തി സംസ്ാനഞ്ത് എല്ലാ ജില്ലകളി
ലം 01.02.2017 മുതൽ പൂർണ്ൊയി നടപ്ിലാക്ിയിട്ടുണ്പ്. 
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മുൻസിപ്ൽ, തകാർപ്തറഷൻ സ്ാപനങ്ങളിൽ ഞ്താഴി
ഞ്ലടുക്കുന്ന കരാർ, കാഷ്ൽ ഞ്താഴിലാളികഞ്ള പദ്തി
യിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി കരടപ് വിജ്ാപനം 
പുറഞ്പ്ടുവിച്ിട്ടുണ്പ്. കൂടുതൽ ഞ്താഴിൽ വിഭാഗങ്ങഞ്ള 
പദ്തിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ന്നതിനപ് നടപടികൾ സ്ധീകരി
ച്ചു വരുന്നു. 

പത്നംതിട്ട, കട്ടപ്ന, മുക്ം (തകാഴിതക്ാടപ് ) എന്നിവി
ടങ്ങളിൽ ഇഎസപ്ഐ ഡിഞ്സ്പൻസറികൾ ആരംഭിച്ചു. 
മൂന്നാർ, അടിൊലി, സുൽത്ാൻ ബതത്രി, ൊനന്വാടി 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇഎസപ്ഐ ഡിഞ്സ്പൻസറികൾ 
ഉടൻ ആരംഭിക്കും.

360 വീട്ടുഹജാലിക്കാർക്കക് ഹവണ്ിയുള്ള ഹക്ഷമനിധി രെ
വർത്നക്ഷമമാക്ൈയും ആൈർഷൈമാക്ൈ
യും ഹചയ്ം.

വധീട്ടു തജാലിക്ാർക്പ് തവണ്ിയുള്ള തക്െ പദ്തികൾ 
തകരള അസംഘടിതഞ്താഴിലാളി സാമൂഹികസുരക്ാ 
തബാർഡപ് മുതഖന നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. 15,239 ഞ്താഴി
ലാളികൾക്പ് നിലവിൽ തക്െനിധി അംഗത്ം. 

363 a. കുട്ിൈൾക്ഹനഹരയുള്ള ആക്രമണങ്ങളും പീഡ്
നങ്ങളും കലംഗിൈാതിക്രമങ്ങളും ഇല്ലായ്മ ഹചയ്
വാനുള്ള ഹബാധവൽക്കരണവം നിയമസംവിധാ
നങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്ം.

വയനാടപ് ആദിവാസിതെഖലയിൽ കട്ടികൾഞ്ക്തിഞ്ര 
വർദ്ിച്ചുവരുന്ന പധീഡനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നട
പടികൾ സ്ധീകരിക്കുകയാണപ്. എല്ലാ ജില്ലകളിലം �ര
ണബാല്ം പദ്തി നടപ്ിലാക്ിയിട്ടുണ്പ്. കണ്ണൂർ 
ജില്ലഞ്യ ബാലസൗഹൃദജില്ലയായി ൊറ്റുന്നതിനുള്ള നട
പടിയും സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. നിയൊനുസൃതെല്ലാത് ദഞ്ത്
ടുക്ൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിക്കു
ന്നുണ്പ്.  ജില്ലാ തലത്ിഞ്ല ജുവവനൽ ജസ്റിസപ് 
തബാർഡകളം വചൽഡപ് ഞ്വൽഞ്ഫയർ കമ്മ്ികളം പു
നഃസംഘടിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. 

b. കുട്ിൈളുഹെയും തഹദേേസ്വയംഭരണസർക്കാരുൈ
ളുഹെയും രക്ഷാൈർത്തൃസമിതിൈളുഹെയും രെതിനി
ധിൈഹള ഉൾഹപ്പടുത്ിയുള്ള ജാഗ്രതാസമിതി രൂപ
വതക്ക്കരിക്ം.

സംസ്ാനഞ്ത്ാട്ടാഞ്ക ജാഗ്രതാസെിതികൾ രൂപവ
തപ്ക്രിച്ചുവരുന്നു.

364 a. സംസ്ാനത്ക് കുട്ിൈളുഹെ ആഹരാഗ്സംരക്ഷ
ണത്ിനുഹവണ്ി നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്തിൈ

361 തുച്ഛവരുമാനക്കാരായ സ്വൈാര്ഹക്ഷത്രജീവന
ക്കാർക്കക് ഹക്ഷമനിധി ഏർഹപ്പടുത്ം. ഹക്ഷത്രജീവ
നക്കാർക് സമയബന്ധിതഹഗ്രഡുൈൾ അനുവ 
ദിക്ം.

തക്ത്രജധീവനക്ാർക്ായി അസംഘടിതഞ്താഴിലാളി 
സാമൂഹികസുരക്ാതബാർഡപ് മുതഖന വിവിധ തക്െ 
പദ്തികൾ നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു, നിലവിൽ 3106 തക്
ത്രജധീവനക്ാർക്പ് തക്െനിധി അംഗത്ം. 

362 ഹതാഴിൽ നഷ്ഹപ്പട് ൈള്ഹചത്ഹതാഴിലാളിൈൾ, 
ചാരായഹത്ാഴിലാളിൈൾ, ബാർഹത്ാഴിലാളി
ൈൾ എന്ിവർക്കക് ഹതാഴിൽ ലഭ്മാക്കാനുള്ള 
പാഹക്കജക് നെപ്പിലാക്ം.

2014-15 ഞ്ല അബപ്കാരി നയത്ിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
ബാറുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതപ് മൂലം ഞ്താഴിൽ നഷ്ഞ്പ്ട്ട ഞ്താ
ഴിലാളികളഞ്ട പുനരധിവാസത്ിനായി സുരക് സ്യം 
ഞ്താഴിൽ പദ്തി നടപ്ിലാക്ി. ഗുണതഭാക്താക്ൾക്പ് 
4% വാർഷികപലി�യ്ക്കപ് 2,50,000 രൂപ വായ്യായും 
50,000 രൂപ സബപ് സിഡിയായും നല്കുന്നു.

ശിശുസകംരക്ഷണകം
ളായ ആഹരാഗ്ൈിരണം, താഹലാലം, ൈാരുണ്, 
അമ്യും കുഞ്ഞും തുെങ്ങിയവ പുനഃസംഘെിപ്പിക്ം.

സംസ്ാനഞ്ത് കട്ടികളഞ്ട ൊരകൊയ അസുഖങ്ങൾക്കു 
ചികിത് നല്ാൻ ജില്ലാ ആശുപത്രികളം ഞ്െഡിക്ൽ 
തകാഞ്ളജുകളം വഴി താതലാലം പദ്തിയും തിരുവനന്
പുരം ആർ.സി.സി, െലബാർ കാൻസർ ഞ്സറെർ, ജില്ലാ 
ആശുപത്രികൾ എന്നിവവഴി കാൻസർ സുരക്ാപദ് 
തിയും തകരള സാമൂഹികസുരക്ാെിഷൻ നടപ്ിലാക്ി
വരുന്നു. 

ജനനം മുതൽ 18 വയസ്പ് വഞ്ര കട്ടികൾ തനരിടുന്ന എല്ലാ 
തധീവ്രതരാഗങ്ങൾക്കും തരാഗങ്ങളഞ്ട തതാതനുസരിച്പ് 
പുതിയ പദ്തികൾ ആവിഷപ് കരിച്ചു നടപ്ിലാക്ാനുള്ള 
നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരികയാണപ്. 18 വയസ്സുവഞ്രയു
ള്ള കട്ടികൾക്പ് സൗജന്ൊയി ഹൃദയ�സ്തരൈിയകൾ 
നടത്ന്നതിനുള്ള 'ഹൃദ്ം' പദ്തി നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. 
ഇതുവഞ്ര 1341 തപർക്പ് സൗജന്ൊയി �സ്തരൈിയ 
നടത്ി

വടപ്പ് വണ് പ്രതെഹതരാഗം ബാധിച് കട്ടികൾക്കും, കൗ
ൊരക്ാർക്കും സെഗ്രപരിരക് നല്കുന്നതിനപ് സാമൂഹിക 
സുരക്ാ െിഷൻ 'െിഠായി' പദ്തി നടപ്ിലാക്കുന്നു. 

ശ്രുതിതരംഗം പദ്തി തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് തകാക്ലിയർ 
ഇംലൈാതറെപ്ഷൻ �സ്തരൈിയ പൂർത്ധീകരിച് കട്ടികൾക്പ് 
സ്പധീച്പ് തപ്രാസസർ അപപ് തഗ്രഡപ് ഞ്ചയ്യുന്നതിനപ് 'ധ്നി' 
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പദ്തി നടപ്ാക്ി.

ഓട്ടിസം, ഞ്സറിബ്ൽ പാൾസി ബാധിതരും, ശ്രവണ
ത�ഷിയില്ലാത്വരുൊയ കട്ടികൾക്കും ചികിത്ാസം
വിധാനങ്ങളം പുനരധിവാസപ്രവർത്നങ്ങളം തകരള 
സാമൂഹികസുരക്ാെിഷൻ വഴി നടപ്ിലാക്ി വരികയാ
ണപ്. ആതരാഗ്കിരണം പദ്തി കാര്ക്െൊയി നടപ്ി
ലാക്കുന്നുണ്പ്. 

b. അമ്മാർക്ം കുട്ിൈൾക്ം ഹവണ്ിയുള്ള ആശുപ
ത്രിൈളുഹെ എണ്വം അവർ നല്ന് ഹസവനങ്ങളും 
വർദ്ിപ്പിക്ൈയും ഹമച്ചഹപ്പടുത്ൈയും ഹചയ്ം.

ഞ്കാടുങ്ങല്ലൂർ, ചാവക്ാടപ്, ഞ്പാന്നാനി, തളിപ്റമ്പ് താലൂ

ക്ാശുപത്രികൾ, ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃശൂർ, തലതശ്രി 
ജനറൽ ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അമ്മൊർ
ക്കും കട്ടികൾക്കും തവണ്ിയുള്ള പ്രതത്ക ആശുപത്രിയു
ഞ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്ധീകരിച്ചു. പുതിയ തസ്തികക
ളം ഇതിനായി സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. താലൂക്പ് ആശുപത്രി 
കളിലം ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലം കട്ടികൾക്കുള്ള 
തസവനം കൂടുതൽ ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ന്നതിനായി പ്രതത്ക 
ഇടഞ്പടൽ നടത്ിയിട്ടുണ്പ്. പ്രസവം നടക്കുന്ന എല്ലാ 
ആശുപത്രിയിഞ്ലയും തലബർ റൂം നവധീകരണത്ിനായു
ള്ള 'ലക്്' പദ്തിക്പ് തുടക്ം കറിച്ചു. പ്രസവാനന്രം 
അമ്മഞ്യയും കഞെിതനയും സൗജന്ൊയി വധീട്ടിഞ്ല
ത്ിക്കുന്ന 'ൊതൃയാനം' പദ്തി ആരംഭിച്ചു.

365 ഇ.എം.എസക് പാർപ്പിെപദ്തിയും എം.എൻ 
ലക്ഷംവീെക് പദ്തിയും പുനരാവിഷക് ൈരിക്ം. 
ഹൈന്ദ്ര ഐ.എ.കവ. വീടുപദ്തിയുമായി സം
ഹയാജിപ്പിച്ചായിരിക്ം ഇതു നെപ്പാക്ൈ. ഇതിനു 
രൊരംഭമായി പണി തീരാത് വീടുൈളുഹെ പൂർണ്
ലിസ്റ്റക് തയ്ാറാക്ൈയും അവയുഹെ പണി പൂർത്ീ
ൈരിക്കാനുള്ള രെഹത്ൈ പദ്തിക് രൂപം നല്ൈ
യും ഹചയ്ം. സ്വന്മായി ഭൂമിയില്ലാത്വർക്കക് 
തങ്ങൾക്കക് ഇഷ്മുള്ള സ്ലത്ക് ഭൂമി വാങ്ങുന്തി
നുള്ള അനുവാദം നല്ൈയും സർക്കാർ നിശ്യിച്ച 
ഹഫയർ വാലയുവിഹനക്കാൾ നിശ്ിതേതമാനം 
തുൈ അധിൈസൊയമായി നല്ൈയും ഹചയ്ം. 
സർക്കാർതഹന് ഭൂമി അൈ്വയർ ഹചയ്തു ഭൂരെിതർ
ക്കക് പാർപ്പിെനിർമ്ാണത്ിനായി നല്ന് 
ൈാര്വം ആഹലാചിക്ം. രെതിവർഷം ഒരു ലക്ഷം 
വീടുവീതം നിർമ്ിച്ചക് അഞ്ചുവർഷംഹൈാണ്ക് എല്ലാ
വർക്ം വീെക് ഉറപ്പുവരുത്ം.

എല്ലാവർക്കും സുരക്ിതവം ൊന്വൊയ ഭവനം ഉറപ്പുവ
രുത്ക എന്ന ലക്്തത്ാഞ്ട ആവിഷപ് ക്രിച് വലഫപ് 
ഭവനപദ്തിയിൽ ഇതിതനാടകം 90,863 തപർക്പ് സ്
ന്ൊയി വധീടപ് ലഭിച്ചു. ഏകതദ�ം 1.30 ലക്ം വധീടുകളഞ്ട 
നിർമ്മാണം പുതരാഗെിക്കുകയും ഞ്ചയ്യുന്നു.

വിവിധ സർക്ാർപദ്തികളിൽ ഭവനനിർമ്മാണ 
സഹായം ലഭിച്ിട്ടും പല കാരണങ്ങളാൽ ഭവന നിർമ്മാ
ണം പൂർത്ധീകരിക്ാൻ സാധിക്ാത് കടുംബങ്ങളഞ്ട 
വധീടു നിർമ്മാണൊണപ് ഒന്നാം ഘട്ടത്ിൽ വലഫപ് 
െിഷൻ ലക്്ം വച്തപ്. ഈ വിഭാഗത്ിൽ 50,447 
വധീടുകൾ താെസതയാഗ്ൊയിക്ഴിഞ്ഞു. 

ഭൂെിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്പ് വധീടപ് നിർമ്മിച്ചു നല്കുക എന്ന
താണപ് രണ്ാം ഘട്ടം ലക്്ം വച്തപ്. ഒരു ഗുണതഭാക്താ
വിനപ് 4 ലക്ം രൂപ ലഭ്ൊക്ിഞ്ക്ാണ്പ് 40 ചതുരശ്രെധീ
്ർ വിസ്തധീർണമുള്ള വധീടപ് നല്ാനാണപ് പദ്തി വിഭാവനം 

പാർപ്ിടകം
ഞ്ചയ്തപ്. 85,004 തപർക്പ് ഇതിനകം ഭവനനിർമ്മാണ
സഹായം അനുവദിച്ചു. 8,744 തപർ വധീടുപണി പൂർത്ധീ
കരിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. 

ഭൂെിയില്ലാത് ഭവനരഹിതർക്പ് ഭവനസമുച്യങ്ങൾ 
നിർമ്മിച്പ് അവിഞ്ട വധീടപ് അനുവദിക്കുക എന്നതാണപ് മൂ
ന്നാംഘട്ടത്ിൽ ലക്്െിടുന്നതപ്. 14 ജില്ലകളിലം ഇതി
നുള്ള ഭൂെി കഞ്ണ്ത്ി നിർമ്മാണത്ിനുള്ള നടപടികൾ 
പുതരാഗെിച്ചുവരികയാണപ്. ഇടുക്ി ജില്ലയിഞ്ല അടിൊ
ലിയിൽ 24 തകാടി രൂപ ഞ്ചലവിൽ 217 ഫ്ാറ്റുകളള്ള ഭവ
നസമുച്യത്ിഞ്റെ ഉദപ്ഘാടനം 2019 ഞ്ഫബ്രുവരിയിൽ 
കഴിഞ്ഞു. തകവലം ഫ്ാ്പ് നിർമ്മിച്ചു വകൊറുക എന്നത
ല്ല പദ്തി ലക്്െിടുന്നതപ്. താെസക്ാർക്ാവ�്ൊയ 
ആതരാഗ്തകന്ദം, അകേണവാടി, ഞ്താഴിൽ പരി�ധീലന 
തകന്ദം, വലബ്റി എന്നധീ സൗകര്ങ്ങൾ കൂടി സമുച്യ
ത്ിൽ സർക്ാർ ലഭ്ൊക്ിയിട്ടുണ്പ്. 

നഗരപ്രതദ�ങ്ങളിഞ്ല പി.എം. എ.വവ. - വലഫിൽ 
2,50,000 രൂപ കൂടി സംസ്ാനസർക്ാർ അധികം 
അനുവദിച്പ് വധീടിഞ്റെ യൂണി്പ് തകാസ്റപ് നാലലക്ം 
രൂപയായി ഉയർത്ി. ഗ്രാെപ്രതദ�ങ്ങളിഞ്ല പി.എം.എ.
വവ. വലഫിൽ 2,80,000 രൂപകൂടി സംസ്ാനസർ
ക്ാർ അധികം അനുവദിച്പ് യൂണി്പ് തകാസ്റപ് 4 ലക്ം 
രൂപയായി ഉയർത്ി. നഗരങ്ങളിൽ പി.എം.എ.വവ. 
വലഫിൽ 65,269 ഗുണതഭാക്താക്ൾ വധീടുനിർമ്മാണം 
ആരംഭിച്ചു. 10,090 തപർ വധീടുപണി പൂർത്ധീകരിച്ചു. 
ഗ്രാെധീണ തെഖലയിൽ 16,985 തപർക്പ് വധീടപ് അനുവദിച്ചു. 
15,484 വധീടപ് പണി പൂർത്ധീകരിച്ചു.

366 1000 ചതുരശ്രയെി വഹരയുള്ള വീടുൈൾ അഞ്ക് 
ഹസറെിൽ കുറഞ്ഞ സ്ലത്ക് നിർമ്ിക്കാൻ ഒരു 
അനുമതിയും ഹവണ്തില്ല. 1500 ചതുരശ്രയെി 
വഹരയുള്ള സൗഹരാർജ്പാനലുൈൾ സ്ാപിച്ച 
വീടുൈളുഹെ നിർമ്ാണത്ിനും അനുമതിൈൾ ഹവ
ഹണ്ന്നു വയ്ക്കും. 1000 ചതുരശ്രയെി വഹരയുള്ള വീടു
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ന്പാതുവിതരണകം

ൈൾക് ഹൈട്ിെനികുതി ഒഴിവാക്ം.

പരിത�ാധിക്കുന്നു.

367 ൈെഹലാരത്ം ഇതരതീരങ്ങളിലുമുള്ള 1500 ചതുര
ശ്രയെി വഹരയുള്ള വീടുൈൾക്ം 2010നു മുമ്പക് നിർ
മ്ിച്ചിട്ടുള്ളവയ്ക്കും ബിൽഡ്ിങക് കലനിഹറെ അെി
സ്ാനത്ിൽ സി.ആർ.ഇസഡ്ക് ഇളവ നല്ം. 
ഹൈന്ദ്രനിയമത്ിഹറെ പരിധിയിൽ വരുന് ഹമഖല
യിൽ ഇതിനക് ഹൈന്ദ്രത്ിൽ സമ്ർദേം ഹചലുത്ം.

100 സപ് ക്യർ െധീ്ർ വഞ്ര വിസ്തധീർണമുള്ള വാസഗൃഹ
ങ്ങൾക്പ് CRZ ഇളവകൾ ആവ�്ഞ്പ്ട്ടുഞ്കാണ്പ് സെർപ്ി
ക്കുന്ന അതപക്കൾ തവഗത്ിൽ തധീർപ്ാക്ാനുള്ള 

അധികാരം തകരള തകാസ്റൽ തസാണ് ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് 
അതതാറി്ി ജില്ലാതല കമ്മി്ിയ്ക്കപ് വകൊറി.

ജനുവരി 2019 നപ് തകന്ദസർക്ാർ സി.ആർ.ഇസഡിഞ്റെ 
പുതിയ വിജ്ാപനം പുറഞ്പ്ടുവിച്ിട്ടുണ്പ്. പുതിയ വി
ജ്ാപനത്ിൽ പ്രഖ്ാപിച്ിട്ടുള്ള ഇളവകൾ ലഭ്ൊക്കു
ന്നതിനുള്ള തകാസ്റൽ തസാണ് ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് ലൈാൻ 
തയ്ാറാക്ാനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.

368 വൻൈിെ ഹൈട്ിെസമുച്ചയങ്ങൾക്കക് പ്ാനിംഗക് 
ഹസസക് ഏർഹപ്പടുത്ം. ഈ തുൈ വീെില്ലാത്വർ
ക് വീടു നിർമ്ിച്ചുനല്ാൻ ഉപഹയാഗിക്ം.

നടപ്ായിട്ടില്ല.

369 a. ഹൈരളത്ിഹല ബിപിഎൽ പരിധി ഗണ്മായ 
ഒരു വിഭാഗം പാവഹപ്പട്വഹര ഹപാതുവിതരണസ
മ്പ്രദായത്ിൽനിന്നു പുറത്ാക്ന് സ്ിതിയാ
ണക് ഉണ്ാക്കിയിരിക്ന്തക്. എ.എ.കവ-ബി.പി.
എൽ കുടുംബങ്ങൾക് സൗജന്മായി അരി 
വിതരണം ഹചയ്ം.

സൗജന്ൊയി നല്ിവരുന്നു. ബിപിഎൽ വിഭാഗക്ാ
തരാടപ് വകകാര്ഞ്ച്ലവായി ഒരു രൂപ വധീതം ഈടാക്കു
ന്നുണ്പ്.

b. വിവിധ അസംഘെിതഹമഖലാ ഹതാഴിലാളിവിഭാഗ
ങ്ങഹളയും ഹതാഴിലുറപ്പുഹതാഴിലാളിൈഹളയും ബിപി 
എൽ ആയി പരിഗണിച്ചക് അവർക്കൂെി സൗജന്ഹറ
ഷൻ നല്ന്തിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ാക്ം.

അസംഘടിതതെഖലയിൽ തജാലി തനാക്കുന്ന ഞ്താഴിലാ
ളികളഞ്ട തറഷൻകാർഡപ് മുൻഗണനാവിഭാഗത്ിൽ ഉൾ
ഞ്പ്ടുത്ാൻ നിലവിലള്ള ൊനദണ്ഡങ്ങളിൽ പുനഃരൈെധീക
രണം വരുത്ി.

370 2013-ൽ പുതുഹക്കണ് ഹറഷൻ ൈാർഡുൈൾ 
ഇതുവഹര (2016 ഏരെിൽ) വിതരണം ഹചയ്ാൻ 
ൈഴിഞ്ഞിട്ില്ല. ഒരു വർഷംഹൈാണ്ക് ഹറഷൻ ൈാർഡ്ക് 
വിതരണം പൂർത്ീൈരിക്ം. ഇതുമായി ബന്ധഹപ്പട്ക് 
ഉയർന്നുവരുന് പരാതിൈൾ പരിെരിക്ം.

തദ�ധീയഭക്്ഭദ്രതാനിയെം 2013 പ്രകാരം പുതുക്ിയ 
തറഷൻ കാർഡകൾ വിതരണം പൂർത്ിയാക്ി. ഭക്്ഭ
ദ്രതാനിയെം 2013 പ്രകാരം പൂർത്ിയാക്ിയിരുന്ന 
തറഷൻ കാർഡപ് വിതരണവൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ടപ് ലഭ്ൊയ 
പരാതികൾ എ.ആർ.ഡി. തലത്ിൽ ക്ാമ്പുകൾ സം
ഘടിപ്ിച്പ് പരിത�ാധിച്ചും ഫധീൽഡപ്തല ഞ്വരിഫിതക്
ഷൻ നടത്ിയും കൂടാഞ്ത െറ്റു വകപ്പുകളഞ്ട വിവരങ്ങൾ 

തറഷൻ കാർഡപ് സംബന്ിച് വിവരങ്ങളൊയി ൊപ്ിംഗപ് 
നടത്ിയും മുൻഗണനാപട്ടികയിഞ്ല 3.16 ലക്ം അനർ
ഹഞ്ര കഞ്ണ്ത്ി അവഞ്ര ഒഴിവാക്ി ആ ഒഴിവിതലക്പ് 
അർഹരായിട്ടുളളവഞ്ര ഉൾഞ്പ്ടുത്കയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്.

371 a. ഹപാതുൈഹമ്പാളത്ിഹല വിലനിലവാരം പിെിച്ചു
നിർത്ാൻ ൈഴിയുന് തരത്ിൽ സിവിൽ 
സകപ്സക് ഹൈാർപ്പഹറഷഹന മാർക്ക്ക് ഇറെർ
ഹവൻഷനു രൊപ്മാക്ം.

സർക്ാറിഞ്റെ വിപണി ഇടഞ്പടൽ കൂടുതൽ കാര്ക്െ
ൊക്കുന്നതിനായി ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിഞ്ലത്ി
യത�ഷം 52 വിൽപ്ന�ാലകൾ പുതിയതായി ആരംഭി
ക്കുകയും നിലവിലളള വിൽപ്ന�ാലകൾ കൂടുതൽ 
സൗകര്ങ്ങതളർഞ്പ്ടുത്ി അപപ് തഗ്രഡപ് ഞ്ചയ്യുകയും 
ഞ്ചയ്തു.

പുതുതായി ആരംഭിച്ചതക് - 40 ൊതവലി തസ്റാറുകളം 8 
സൂപ്ർ ൊർക്റ്റുകളം 4 ൊതവലി സൂപ്ർ തസ്റാറുകളം.

അപക് ഹഗ്രഡ്ക് ഹചയ്തതക് - 38 ൊതവലി തസ്റാറുകൾ സൂപ്ർ 
ൊർക്റ്റുകളായും 12 ൊതവലി തസ്റാറുകൾ ൊതവലി സൂപ്ർ 
തസ്റാറുകളായും ഒരു ൊതവലി തസ്റാർ പധീപ്ിൾസപ് ബസാ 
റായും ഉയർത്കയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിനുപുറതെ 3 
സൂപ്ർ ൊർക്റ്റുകൾ പധീപ്ിൾസപ് ബസാറായും ഉയർത്ി. 

കഴിഞെ ഒരു വർഷക്ാലം ൊത്രം 26 വിൽപ്ന�ാല
കൾ ആരംഭിക്കുകയും 39 എണ്ം അപപ് തഗ്രഡപ് ഞ്ചയ്യുകയു
മുണ്ായി. വിൽപ്ന�ാലകളഞ്ട നവധീകരണത്ിനധീയി 
2018-19 സാമ്ത്ികവർഷം ലൈാൻ ഫണ്ിൽ 8 തകാടി 
രൂപയാണപ് സർക്ാർ സവലൈതകായ്തപ് വകയിരുത്ിയിട്ടു
ളളതപ്. ഇതിലൂഞ്ട, 86 വിൽപ്ന�ാലകളഞ്ട നവധീകരണ 
പ്രവൃത്ികൾ ഇതുവഞ്ര പൂർത്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.
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വിപണിയിടഞ്പടലിനായി മുൻസർക്ാരുകഞ്ളക്ാൾ 
കൂടുതൽ തുകയാണപ് ഈ സർക്ാർ ബഡപ്ജ്ിൽ വകയി
രുത്ിയിട്ടുളളതപ്. 2016-17, 2017-18, 2018-19 സാമ്ത്ി
കവർഷങ്ങളിലായി 200 തകാടി രൂപ വധീതൊണപ് വിപ
ണിയിടഞ്പടലിനത്ിൽ സവലൈതകായ്തപ് വകയിരുത്ി 
യതപ്. ഈ ഞ്കാടുംതവനൽക്ാലത്പ് കപ്ിഞ്വള്ളം 11 രൂപ
യ്ക്കപ് സവലൈതകാ ഔട്ടപ് ഞ്ല്പ് വഴി ലഭ്ൊക്ിത്ടങ്ങി.

b. ൈൺസയൂമർഹഫഡ്ിഹറെ രെവർത്നങ്ങൾ സമ
ഗ്രമായി അഹന്വഷിച്ചക് അഴിമതിയും ഹവട്ിപ്പും നെ
ത്ിയവഹര േിക്ഷിക്ൈയും ൈൺസയൂമർഹഫഡ്ി
ഹറെ ബാദ്്തൈൾ ഒ്ത്വണ തീർപ്പാക്ൈയും 
ഹചയ്ം.

കണ്സയൂെർഞ്ഫഡിഞ്ല അഴിെതികൾ അവസാനിപ്ി
ക്ാൻ �ക്തൊയ നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. വാങ്ങൽ 
സുതാര്വം െത്രാധിഷ്ിതവം ആക്ിയതിലൂഞ്ട 
കറഞെ വിലയ്ക്കപ് ഗുണതെമേയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 
വഴിഞ്തളിഞെിട്ടുണ്പ്. കണ്സയൂെർഞ്ഫഡപ് ബാധ്തകൾ 
െിക്തും ഇതിനകം ഞ്സ്ിൽ ഞ്ചയ്ാൻ കഴിഞെിട്ടുണ്പ്.

c. സെൈരണസംഘങ്ങളുഹെ അതിവിപുലമായ 
ശംഖല ഉത്വൈാലഹത് ൈഹമ്പാളയിെഹപെലിനക് 
ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്ാനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

കഴിഞെ ഓണം, രൈിസ്തുെസപ്, റംസാൻ കാലത്പ് നട
ത്ിയ വിപണിയിടപടൽ പ്ര�ംസ തനടിയിട്ടുണ്പ്. 

372 മാഹവലി സക് ഹ്ാറുൈളുഹെ രെവർത്നം േക്ിഹപ്പ
ടുത്ം. അടുത് അഞ്ചു വർഷഹത്ക് മാഹവലി 
സക് ഹ്ാറുൈളിഹല ഉതക്പന്ങ്ങളുഹെ വില ഉയർത്
ന്തല്ല.

ഞ്പാതുവിപണിയിതലതിതനക്ാൾ 60% വഞ്ര വിലക്കുറ
വിൽ 14 ഇനം അവ�്സാധനങ്ങളാണപ് സർക്ാർ നി
ശ്യിച്ിട്ടുളള സബപ് സിഡിനിരക്ിൽ സവലൈതകാ വിൽ
പ്ന�ാലകളിലൂഞ്ട വിൽക്കുന്നതപ്. ഇവയുഞ്ട വില, ഈ 
സർക്ാറിഞ്റെ പ്രകടനപത്രികയിഞ്ല പ്രഖ്ാപനം അനു
സരിച്പ് വർദ്ിപ്ിച്ിട്ടില്ല. അതതസെയം, വാങ്ങൽവില
യിഞ്ല കറവിനപ് ആനുപാതികൊയി അധികകിഴിവപ് ഉപ
തഭാക്താക്ൾക്പ് നല്ിയിട്ടുണ്പ്. ഈ സർക്ാർ 
അധികാരത്ിൽ വരുതമ്ാഴഞ്ത്യും ഇതപ്ാഴഞ്ത്യും 
വിലകൾ ചുവഞ്ട നല്കുന്നു.

Sl. 
No.  ഇനം

സകപ്ഹൈായിഹല 
സബക് സിഡ്ി വിൽപ്പന വില 

(രൂപ ൈി.ഗ്രാമിനക് ) 
25/05/16 29/04/19

1 ഞ്ചറുപയർ 74.00 59.00
2 ഉഴുന്നപ് തബാൾ 66.00 60.00
3 വൻകടല 43.00 39.00
4 വൻപയർ 45.00 45.00

5 തുവരപ്രിപ്പ് 65.00 40.00
6 മുളകപ് 75.00 75.00
7 െല്ലി 92.00 75.00
8 പഞ്ചസാര 22.00 22.00
9 ഞ്വളിഞ്ച്ണ് 88.00 90.00*
10 ജയ അരി 25.00 25.00
11 കറുവ അരി 25.00 25.00
12 െട്ട അരി 24.00 24.00
13 പച്രി 23.00 23.00
14 ആന്ധ്ര അരി 25.00

*ചരക്പ് തസവന നികതിനിരക്പ് വർദ്ിച്തിനാലാണപ് ഞ്വളിഞ്ച്
ണ് രണ്ടു രൂപ കൂടിയതപ് 

2016-17 സാമ്പത്ിൈവർഷം മുതൽ വിപണിയിെഹപെലിലൂ
ഹെ ഉപഹഭാക്ാക്കൾക്കക്  നൽൈിയിട്ടുളള അളവം സർക്കാർ 
സകപ്ഹൈായ്ക്കക് നൽൈിയിട്ടുളള ഗ്രാന്റും ചുവഹെ നൽകുന്നു.

സാമ്പ
ത്ിൈ 
വർഷം

സബക് സിഡ്ി ആയി 
ഉപഹഭാക്ാക്കൾ

ക്കക് ആഹൈ 
നൽൈിയ തുൈ

വിപണി ഇെഹപെലി
നായി സർക്കാർ 
സകപ്ഹൈായ്ക്കക് 
അനുവദിച്ച തുൈ

2016-17 431.60/- 200.00/-
2017-18 446.96/- 200.00/-
2018-19 281.93/- 200.00/-

* 2018-19 സാമ്ത്ികവർഷം സർക്ാർ 100 തകാടി രൂപ അനു
വദിച്തിനുപുറതെ വിപണിയിടഞ്പടലിനുതവണ്ി 100 തകാടി 
രൂപ സവലൈതകായ്ക്കു സർക്ാർ ഗാരണ്ിയിൽ വായ് ലഭ്ൊക്ി
യിട്ടുണ്പ്.

373 ഭക്ഷ്ധാന്വിപണിയിഹല തട്ിപ്പുൈൾ, ൈരിഞ്
ന്, പൂഴ്തിഹവപ്പക്, അവധിവ്ാപാരം, കൃത്രിമവില 
ക്കയ്ം മുതലായവ തെയുന്തിനക് ജസ്റ്റിസക് വാധ്വ 
ൈമ്ി്ി റിഹപ്പാർട്ക് ശുപാർേഹചയ്ന് വിധത്ിലു
ള്ള പരാതിപരിൊരക്കമ്ിഷൻ രൂപവതക്ക്കരി 
ക്ന്താണക്.

വാധ് കമ്മി്ി ശുപാർ�പ്രകാരം കരിഞ്ചന്, പൂഴ്തിവയ്പ്, 
െറിച്ചുവിൽപ്ന എന്നിവ തടയുന്നതിനായി പരിത�ാധന
സംവിധാനം വകപ്പുതലത്ിൽ �ക്തിഞ്പ്ടുത്ി. ജില്ലാ
തല പരാതിപരിഹാര ഉതദ്ാഗസ്രായി അഡധീഷണൽ 
ഡിസ്ടികപ് െജിസപ് തട്റ്റുൊഞ്ര നിയെിച്പ് പ്രവർത്നം നട
ത്ിവരുന്നു. വകപ്ിഞ്ല ഉതദ്ാഗസ്ർ നിരന്രം പരി
ത�ാധനകൾ നടത്കയും നിയെലംഘനം നടത്ന്ന
വർഞ്ക്തിഞ്ര �ക്തൊയ നടപടി സ്ധീകരിക്കുകയും 
ഞ്ചയ്യുന്നുണ്പ്. തറഷൻ സംവിധാനത്ിഞ്ല ഞ്പാതുജനങ്ങ
ളഞ്ട പരാതി സ്ധീകരിക്ാനായി ഒരു തകാൾ ഞ്സറെർ 
പ്രവൃത്ിക്കുന്നുണ്പ്. തറഷൻ കടകളിൽ ഇതപാസപ് കമ്യൂ
ട്ടർവൽക്രണനപടികൾ പൂർത്ധീകരിച്ചു. ഞ്പാതുവിതര
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377 a. ഇതരസംസ്ാനഹത്ാഴിലാളിൈൾക്കയി 2010 
ഹല ഹൈരളസർക്കാർ ഹക്ഷമപദ്തി സമൂലമായി 
പരിഷക് ൈരിച്ചക് ആൈർഷൈൈമാക്ം.

കടിതയ്ഞ്ത്ാഴിലാളി തക്െപദ്തി പ്രകാരമുള്ള ആനു
കൂല്ങ്ങളിൽ വർദ്ന. െരണാനന്രസഹായം 10,000 
രൂപയിൽനിന്നു 25,000 രൂപയായും തജാലിക്ിടയിൽ 
അപകടെരണം സംഭവിച്ാൽ അനുവദിക്കുന്ന ധനസ

ണശംഖലയുഞ്ട പ്രവർത്നം കൂടുതൽ സുതാര്വം കാ
ര്ക്െവം ആക്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

374 a. ഹൈരളത്ിഹല ഹറഷൻൈെശംഖല ഇന്ഹത് 
പരിമിതമായ ഹറഷൻ വിറ്റുവരുമാനത്ിഹറെ അെി
സ്ാനത്ിൽ നിലനിർത്ാനാവില്ല. അതുഹൈാ
ണ്ക് ഇവഹയ ഒരു നിയന്ത്രിതവിലവിപണനശംഖ
ലയായി വളർത്ിഹയടുക്കാനായി കവവിദ്് 
വതക്ൈരിക്ൈയും ആധുനിൈീൈരിക്ൈയും ഹചയ്ം. 

തറഷൻകടനവധീകരണത്ിഞ്റെ ഭാഗൊയി കടകൾക്പ് 
ഏകധീകൃതൊതൃക തയ്ാറാക്കുകയും അതപ് നടപ്ിൽ വരു
ത്ന്നതിനപ് ഒരു കടയ്ക്കപ് 2500 രൂപ വധീതം നല്കുന്നതിനാ
യി 3.5 തകാടി രൂപ വിനിതയാഗിക്കുന്നതിനപ് ഭരണാനുെ
തി നല്കുകയും തറഷൻ വ്ാപാരികൾക്കുളള ഈ തുക 
മുൻകൂർ ആയി വിതരണം ഞ്ചയ്യുകയും ഉണ്ായി. തറഷൻ 
കടകളഞ്ട നവധീകരണപ്രവൃത്ികൾ 90 % പൂർത്ിയാക്ി 
യിട്ടുണ്പ്.

തറഷൻകടവവവിധ്വൽക്രണത്ിഞ്റെ ഉദപ്ഘാടനം 
മുഖ്െന്തി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിർവ്ഹിക്കുകയുണ്ായി. 
ഈ പദ്തി െറ്റു ജില്ലകളിതലക്പ് വ്ാപിപ്ിക്കുന്നതിനു
ളള നടപടികൾ വകപ്ിൽ നടന്നുവരുന്നു.

ഭക്്ഭദ്രതാനിയെം 2013ഞ്റെ ഭാഗൊയുളള end to end 
computerisation വകപ്ിൽ സമ്പൂർണ്ൊയി നടപ്ാക്കുന്ന
തിനുളള പ്രവർത്നങ്ങൾ അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്. അവ
സാനഘട്ടൊയി ഇ-തപാസപ് ഞ്െഷധീനുകൾ electronic 
weighing balance-ൊയി ബന്ിപ്ിക്കുന്ന പദ്തിക്കുളള 
ഭരണാനുെതി 2018-19 സാമ്ത്ികവർഷത്ിൽ ലഭിച്ി
ട്ടുണ്പ്. ഈ പദ്തി നടപ്പു സാമ്ത്ികവർഷത്ിൽ പൂർ
ത്ധീകരിക്കും.

സംസ്ാനഞ്ത് ചില്ലറ തറഷൻ വ്ാപാരികളഞ്ട നിലവി
ലളള കമ്മധീഷൻ പാതക്ജപ് പരിഷപ് കരിച്പ് ഉത്രവപ് പുറ
ഞ്പ്ടുവിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിൻപ്രകാരം അടിസ്ാനകമ്മധീഷനാ
യി 18,000 രൂപയും ഭക്്ധാന്ങ്ങളഞ്ട വിൽപ്നയ്ക്കപ് 
ആനുപാതികൊയി അധികകമ്മധീഷനും ലഭ്ൊകം.

സംസ്ാനത്ടനധീളം ഏതപ് കാർഡടെയ്ക്കും ഏതപ് തറഷൻ 

കടയിൽനിന്നും തറഷൻ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള തപാർട്ടബി
ലി്ി സംവിധാനം നടപ്ിലാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

b. പാചൈവാതൈവിതരണരംഗഹത് അപാൈങ്ങ
ളും ക്രമഹക്കടുൈളും പരിെരിക്കാൻ സംസ്ാനസർ
ക്കാർ ഇെഹപടും.

പാചകവാതകതെഖലയിഞ്ല പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്ാനും 
പരിഹാരം നിർതദേ�ിക്ാനുൊയി രൂപവതപ്ക്രിച് കമ്മി
്ിയുഞ്ട റിതപ്ാർട്ടിൽ നടപടി എടുത്വരുന്നു. പാചകവാ
തക വിതരണരംഗഞ്ത് അപാകങ്ങളം രൈെതക്ടുകളം 
പരിഹരിക്ാൻ സംസ്ാനസർക്ാർ ഇടഞ്പട്ടുവരുന്നു.

375 ഹൈരളഹത് വിേപ്പില്ലാസംസ്ാനമാക്കി മാറ്റും. 
ആവേ്മുള്ളവർഹക്കല്ലാം ഒരു ഹനരഹത് ഊണു 
സൗജന്മായി നല്ന്തിനുള്ള പദ്തി ആവി
ഷക് ൈരിക്ം. ആദ്ം പരീക്ഷണാെിസ്ാനത്ിൽ 
ഹതരഹഞ്ഞടുക്കഹപ്പട് രെഹദേങ്ങളിൽ നെപ്പിലാ
ക്ം. സ്വൈാര്ഹമഖലഹയക്കൂെി പഹകേടുപ്പിക്കാനുത
കുന് നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

2018-19 സാമ്ത്ികവർഷം വി�പ്പു രഹിത തകരളം 
പദ്തി സുഭിക് എന്നപ് പുനർനാെകരണം ഞ്ചയ്യുകയു
ണ്ായി. ഈ പദ്തിയ്ക്കപ് 2018-19 സാമ്ത്ികവർഷം 
അനുവദിച് തുകയിൽനിന്നപ് ഒരുതകാടി രൂപവധീതം 
തൃശൂർ, പത്നംതിട്ട ജില്ലകൾക്കും, 61 ലക്ം രൂപ 
വധീതം ഞ്കാല്ലം, തകാട്ടയം ജില്ലകൾക്കും ഈ പദ്തി 
ആരംഭിച്ചു കഴിഞെിരുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്കപ് 20 ലക്ം 
രൂപയും അനുവദിച്ചു. ഇതിനുപുറതെ 10 ലക്ം രൂപ ഈ 
പദ്തികളഞ്ട പ്രചാരണപ്രവർത്നങ്ങൾക്ായും നധീക്ി
വച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്റെ ഗുണം അർഹതഞ്പ്ട്ടവർക്പ് ലഭിക്കു
ന്നതിനായി സംസ്ാനതലത്ിൽ പദ്തികൾ നടപ്ിലാ
ക്കുന്നതിനുളള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 

376 മിതമായ നിരക്കിൽ ഹമച്ചഹപ്പട് ഭക്ഷണം നല്ന്
തിനക് അഹക്രഡ്ി്ഡ്ക് ഹൊട്ലുൈളുഹെ ശംഖല കു
ടുംബശ്രീയുഹെ ആഭിമുഖ്ത്ിൽ ആരംഭിക്ം.

പരിഗണനയിലാണപ് .

ഇതരസകംസ്ാനന്്ാഴിൊളികൾ
ഹായം 50,000 രൂപയിൽനിന്നു 2 ലക്ം രൂപയായും 
ഉയർത്ി. പരൊവധി ചികിത്ാസഹായം 2000 രൂപ
യിൽനിന്നപ് 20,000 രൂപയായും കറഞെ റിട്ടയർഞ്െറെപ് 
ആനുകൂല്ം 10,000 രൂപയിൽനിന്നപ് 25,000 രൂപയായും 
പരൊവധി റിട്ടയർഞ്െറെപ് ആനുകൂല്ം 25,000 രൂപയിൽ
നിന്നപ് 50,000 രൂപയായും വർദ്ിപ്ിച്ചു. സംസ്ാനത്ി
നകത്പ് െരണഞ്പ്ടുന്ന അതിഥിഞ്ത്ാഴിലാളികളഞ്ട 
മൃതതദഹം സ്തദ�ത്പ് എത്ിക്കുവാൻ 50,000 രൂപ 
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വരയാജനങ്ങൾ

വഞ്ര ചിലവഴിക്കുവാൻ ജില്ലാ തലബർ ഓഫധീസർൊർക്പ് 
അനുെതി നല്ി. 

b. ഹൈന്ദ്രസംസ്ാനനിയമങ്ങളുഹെ ചട്ക്കൂെിഹന 
അെിസ്ാനമാക്കി, ഇതര സംസ്ാനഹത്ാഴിലാ
ളിൈഹള സംബന്ധിച്ചക് ഒരു സമഗ്രനിയമനിർമ്ാ
ണം ഹൈാണ്ടുവരും.

ഇതു സംബന്ിച് നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

378 a. ഇതരസംസ്ാനഹത്ാഴിലാളിൈൾക്കക് ന്ായ
മായ നിരക്കിൽ വൃത്ിയും ഹവെിപ്പുമുള്ള പാർപ്പിെം 
നല്ാനാവേ്മായ സാമൂെിൈസരക്ഷാപദ്തി 
തയ്ാറാക്ം.

അതിഥിഞ്ത്ാഴിലാളികൾക്ായി അപ്ന ഘർ എന്ന 

അതിഥിഞ്ത്ാഴിലാളികൾക്ായി പാലക്ാടപ് കഞ്ചിതക്ാട്ടപ് സംസ്ാനസർക്ാർ നിർമ്മിച്ചുനല്ിയ ‘അപപ് നാ ഘർ’ പാർപ്ിടസമുച്യം. 

തപരിൽ പാർപ്ിടപദ്തി നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. പദ്തി
യുഞ്ട ആദ് തപ്രാജക്ടപ് പാലക്ാടപ് കഞ്ചിതക്ാട്ടപ് പ്രവർ
ത്നൊരംഭിച്ചു. തിരുവനന്പുരം, എറണാകളം, തകാഴി
തക്ാടപ് ജില്ലകളൽ പദ്തിക്ായി സ്ലം ഏഞ്്ടുത്.

b. ആർ.എസക്.ബി.കവ ഹദേവ്ാപൈമായി ഉപ
ഹയാഗിക്കഹപ്പൊൻ അവൈാേമുള്ള ആഹരാഗ്പരിര
ക്ഷ ആയതിനാൽ ഇവഹര ആഹരാഗ് ഇൻഷ്വറൻ
സക് വലയത്ിൽ ഹൈാണ്ടുവരും.

അതിഥിഞ്ത്ാഴിലാളികൾക്ായി 15,000 രൂപയുഞ്ട 
സൗജന് ചികിത്യും 2 ലക്ം രൂപയുഞ്ട അപകട 
ഇൻഷൂറൻസും ഉറപ്പ് നല്കുന്ന ആവാസപ് പദ്തി നടപ്ിലാ
ക്ി. 52 സർക്ാരാശുപത്രികൾ മുതഖന അഷ്റൻസപ് 
ൊതൃകയിൽ സൗജന്ചികിത് ലഭ്ൊക്ി ഇതിനകം 
3,73,704 ഞ്താഴിലാളികൾ റജിസ്റർ ഞ്ചയ്തു.

379 സാമൂെിൈാഹരാഗ് ആശുപത്രി മുതൽ മുൈളിഹല
ക്കക് എല്ലാ തട്ടുൈളിലും വഹയാജനങ്ങൾക് ഹവണ്ി
യുള്ള രെഹത്ൈ ആഹരാഗ്സംവിധാനങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്ം.

എല്ലാ ജില്ലകളിതലയും ഒരു പ്രധാന ആശുപത്രിയിൽ 
വതയാജനസൗഹ്ദവാർഡകൾ സജ്ജധീകരിക്കുന്നതിനപ് 
നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. വതയാജന ക്ലിനിക്കുകളം 

പ്രതത്ക ഒ.പി യും െിക് ആശുപത്രികളിലം ആതരാഗ്
തകന്ദങ്ങളിലം നടപ്ിലാക്കുന്നുണ്പ്. തകന്ദാവിഷപ് ക്ത 
വതയാജന ആതരാഗ് പദ്തിയായ നാഷണൽ 
തപ്രാഗ്രാം തഫാർ ഞ്ഹൽത്പ് ഞ്കയർ ഓഫപ് എൽതഡർലി
യിലൂഞ്ട 5 ജില്ലകളിൽ എല്ലാ സൗകര്ങ്ങതളാടും കൂടിയ 
വതയാജനവാർഡകളം സജ്ജധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. ഈ ജില്ലക
ളിഞ്ല ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ പ്രതത്ക വതയാജന 
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ട്ാൻസ് ന്ജൻഡർ വിഭാഗകം

ഒ.പിയും ഫിസിതയാഞ്തറാപ്ി യൂണിറ്റും പ്രവർത്ിച്ചു 
വരുന്നു. 

ക്ത്രിെദന്ങ്ങൾ, ക്ത്രിെശ്രവണസഹായികൾ തുട
ങ്ങിയ മുതിർന്ന പൗരരുഞ്ട പ്രധാന ആവ�്ങ്ങൾ 
ആതരാഗ്വകപ്ിഞ്റെ പദ്തിയിലൂഞ്ട വിതരണം ഞ്ചയ്ി
ട്ടുണ്പ്. വതയാജന ആതരാഗ് ക്ാമ്പുകളം ക്ലിനിക്കുകളം 
ഉപജില്ലാതലത്ിൽ സജധീവൊണപ്.

380 സാന്്വനപരിപാലനശംഖല സാർവ്ത്രിൈമാക്ം.

സംസ്ാനഞ്ത്ാട്ടാഞ്ക സാന്്നപരിപാലനപരിപാടി
കൾക്കു തുടക്ം കറിച്ിട്ടുണ്പ്.

381 a. വഹയാജനങ്ങൾക്കായുള്ള പൈൽവീടുൈളുഹെ 
എണ്ം വർദ്ിപ്പിക്ം. വിഹനാദത്ിനും കൂട്ായ രെ
വർത്നങ്ങൾക്ം ലഘുഭക്ഷണത്ിനും ഹവണ്ി
യുള്ള സൗൈര്ങ്ങൾ ഇത്രം ഹൈന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉറ
പ്പുവരുത്ം.

വതയാജനങ്ങൾക്ായി തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപന
ങ്ങൾ നടത്ന്ന പകൽ പരിപാലനതകന്ദങ്ങളിൽ നില
വിലള്ള സൗകര്ങ്ങൾക്കു പുറഞ്െ ഞ്കയർ ഗിവർൊരുഞ്ട 
തസവനം, തയാഗ, ഞ്െഡിത്ഷൻ, കൗണ്ഞ്സലിങപ്, വവ
ദ്പരിത�ാധന, തപാഷകാഹാരം തുടങ്ങിയ സൗകര്
ങ്ങൾ ഏർഞ്പ്ടുത്ിഞ്ക്ാണ്പ് ഇവഞ്യ സായംപ്രഭ തഹാമു
കളാക്ി ൊറ്റുന്ന പദ്തി ആരംഭിച്ചു. പ്രാരംഭൊയി 70 
പകൽവധീടുകഞ്ള സായംപ്രഭ തഹാമുകളാക്ി ൊറ്റുന്നതി
നായി 1.96 തകാടി രൂപ അനുവദിച്ിട്ടുണ്പ്.

65 വയസ്ിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള പൗരർക്പ് ഞ്ൊവബൽ 

ക്ലിനിക്ിലൂഞ്ട സൗജന്ചികിത്, സൗജന്െരുന്നപ്, 
കൗണ്സിലിംഗപ് എന്നിവ നല്കുന്ന വതയാെിത്രം പദ്തി 
മുഴുവൻ നഗരപ്രതദ�ങ്ങളിലം നടപ്ിലാക്ി. അടുത് 
ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ മുഴുവൻ ത്ാക്പ് പഞ്ചായത്ക
ളിലം നടപ്ാക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി തകാഴിതക്ാടപ് 
ത്ാക്പ് പഞ്ചായത്ിൽ ആരംഭിച്ചു.

സാമൂഹികനധീതിവകപ്ിഞ്ല ചുെതലയിൽ പതിനാറപ് 
ഗവണ്ഞ്െറെപ് വൃദ്സദനങ്ങൾ ആണപ് ഉള്ളതപ്. വൃദ്സദന
ങ്ങഞ്ള തദ�ധീയ നിലവാരത്ിതലക്പ് ഉയർത്ന്നതിഞ്റെ 
പ്രാരംഭ ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിഞ്ല ഗവണ്
ഞ്െൻറപ് വൃദ്സദനഞ്ത് ഞ്തരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഞ്സക്ൻഡപ് 
ഇന്നിംഗപ് സപ് തപ്രാജക്ടപ് എന്ന തപരിൽ തൊഡൽ ഓൾഡപ് 
ഏജപ് തഹാം ഉദപ്ഘാടനം ഞ്ചയ്യുകയും ഞ്ചയ്തു.

പല്ലുകൾ നഷ്ഞ്പ്ട്ട 60 വയസ്പ് കഴിഞെ വാതയാജന
ങ്ങൾക്പ് കൃത്രിെദന്നിര നല്കുന്ന െന്ഹാസം പദ്തി നട
പ്ിലാക്ിവരുന്നു. സംസ്ാനഞ്ത് 60 വയസ്പ് കഴിഞെ 
ബി. പി. എൽ വിഭാഗത്ിൽഞ്പ്ട്ട മുതിർന്ന പൗരർക്പ് 
സൗജന്ൊയി ഗ്ലൂതക്ാെധീ്ർ നല്കുന്ന പദ്തി പ്രകാരം 
14,000 തപർക്പ് ഇതിനകം വിതരണം പൂർത്ിയായി.

b. വഹയാജനങ്ങളുഹെ രെശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചക് സമ
ഗ്രമായപഠനം നെത്ി രെശ്നങ്ങൾ പരിെരിക്കാൻ 
ഇെഹപടും.

സ്കാര്വൃദ്സദനങ്ങളിഞ്ല പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്ാൻ റിട്ട
തയർഡപ് ജസ്റിസപ് സി.എൻ. രാെചന്ദൻ നായർ അദ്്
ക്നായി രൂപവതപ്ക്രിച് ഉന്നതസെിതി റിതപ്ാർട്ടപ് 
സെർപ്ിച്ചു. റിതപ്ാർട്ടിഞ്ല ശുപാർ�കൾ പഠിച്പ് നടപ്ാ
ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.

382 ആഹരാഗ്ം, വിദ്ാഭ്ാസം, ഹതാഴിൽ ഹമഖലൈ
ളിൽ ട്ാൻസക് ഹജൻഡ്റിനു രെഹത്ൈ പരിഗണന 
നല്ാൻ ഉതകുന് നിലയിലുള്ള ട്ാൻസക് ഹജൻ 
ഡ്ർ ഹപാളിസി നെപ്പിലാക്ം.

ട്ാൻസപ്ഞ്ജൻഡറുകൾക്ായി സംസ്ാനത് നയം രൂപ
വതപ്ക്രിച്ിട്ടുണ്പ്. ട്ാൻസപ്ഞ്ജൻഡറുകൾക്പ് ഐ.ഡി 
കാർഡപ് വിതരണം, സപ് തകാളർഷിപ്പ്, തുടർവിദ്ാഭ്ാസം, 
വഡ്രവിങപ് പരി�ധീലനം, വനപുണ്വികസനപരി�ധീ
ലനം തുടങ്ങിയ വിവിധ തക്െ, പുനരധിവാസപദ്തികൾ 
ആവിഷപ് കരിച്ചു നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. ട്ാൻസപ് ഞ്ജൻഡർ 
ഞ്സൽ രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. ട്ാൻസപ് ഞ്ജൻഡർൊർക്പ് പ്ര
തത്കം ഒ.പി. സംവിധാനം തകാട്ടയം ഞ്െഡിക്ൽ 
തകാഞ്ളജിൽ നടപ്ിലാക്ി. തബാധവൽക്രണപരിപാ
ടിയുഞ്ട ഭാഗൊയി 43 �ില്പ�ാലകൾ നടത്ാനും തധീരു
ൊനിച്ിട്ടുണ്പ്. ട്ാൻസപ് ഞ്ജൻഡർ തക്െപദ്തികൾ നട

പ്ിലാക്ാൻ 10 തകാടി രൂപ നടപ്പു സാമ്ത്ികവർഷം 
ബജ്ിൽ വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്പ്.

ട്ാൻസപ് ഞ്ജൻഡർസമൂഹത്ിഞ്റെ സെഗ്രപുതരാഗതിക്ാ
യി െഴവില്ലപ് പദ്തിക്പ് 2018 ഞ്െയപ് 16നപ് തുടക്ം കറിച്ചു. 
ട്ാൻസപ് ഞ്ജൻഡർ ഞ്സൽ രൂപവതപ്ക്രിച്പ് പദ്തി പ്ര
വർത്നങ്ങൾ ത്രിതഗതിയിൽ നടപ്ാക്ിവരുന്നു. 

ലിംഗൊ്�സ്തരൈിയയ്ക്കപ് 2 ലക്ം രൂപ വഞ്ര സഹായം 
നല്കുന്നു. �സ്തരൈിയ കഴിഞെവർക്പ് പ്രതിൊസം 3000 
രൂപ വധീതം തുടർചികിത്യ്ക്കും ആതരാഗ്സംരക്ണ
ത്ിനുൊയി ഒരു വർഷതത്ക്പ് നല്ിവരുന്നു. 

ട്ാൻസപ് ഞ്ജൻഡർ വ്ക്തികൾക്പ് സ്യം ഞ്താഴിൽ 
കഞ്ണ്ത്ന്നതിനപ് മൂന്നു ലക്ം രൂപ വഞ്ര കറഞെ പലി
�നിരക്ിൽ വായ് നല്കുന്ന പദ്തി വനിതാ വികസന 
തകാർപതറഷൻ മുതഖന നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. ട്ാൻ
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ഭിന്നരശഷിക്ാർ

സപ്ഞ്ജൻഡർ വ്ക്തികൾക്പ് (ട്ാൻഞ്സ്ൻ, ട്ാൻസപ് 
വെണ്) ഹ്രസ്കാലതാെസത്ിനായി തിരുവനന്പുരം, 
തകാഴിതക്ാടപ്, എറണാകളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ തഷാർട്ടപ് 
തസ്റ തഹാമുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർ
ത്ിയായിവരുന്നു. 

ട്ാൻസപ്ഞ്ജൻഡർ വ്ക്തികൾക്പ് സംസ്ാനഞ്ത് 
ഗവണ്ഞ്െറെപ്, എയപ്ഡഡപ് ആർടപ് സപ് ആൻഡപ് സയൻസപ് 
തകാഞ്ളജുകളിൽ ബിരുദ, ബിരുദാനന്ര തകാഴ്സുകൾക്പ് 2 
സധീ്പ് അധികൊയി അനുവദിച്ചു ഉത്രവായി. ഇന്്യിലാ
ദ്ൊയി Transgenderസഹകരണ സംഘം രൂപധീകരിച്ചു.

383 a. ബഡ്ക് സക് സക് ക്കൂളുൈൾക്ള്ള സംസ്ാനസർ
ക്കാരിഹറെ ധനസൊയം ഗണ്മായി ഉയർത്ം. 
അദ്്ാപൈർക്ള്ള ഹവതനം ഉയർത്ം.

SCERT പുതുതായി ആരംഭിച് പാഠ്പദ്തിയനുസരിച്പ് 
തകരളത്ിഞ്ല മുഴുവൻ ബഡപ് സപ് സ്കൂളകളിഞ്ലയും 
എം.ആർ സപ് ഞ്പഷ്ൽ സ്കൂളകളിഞ്ലയും അദ്്ാപകർക്കു 
പരി�ധീലനം നല്കുന്ന പദ്തിക്പ് 14 ലക്ം രൂപ അനുവ
ദിച്ിട്ടുണ്പ്. 

b. ഓട്ിസം ബാധിച്ച മുഴുവൻ കുട്ിൈൾക്ം സാമൂ
െിൈപരിചരണം ഉറപ്പുവരുത്ം.

ഓട്ടിസം ബാധിച് കട്ടികൾക്പ് നാഷണൽ ട്സ്റപ് ആക്ടപ് 
പ്രകാരമുള്ള നിരാെയ ആതരാഗ് ഇൻഷ്റൻസപ് പദ്തി 
നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. ഓട്ടിസം സപ് ഞ്പക്ടം ഡിതസാർഡർ 
ബാധിച് കട്ടികളഞ്ട വിവിധ പുനരധിവാസപരിപാടികൾ 
സാമൂഹികസുരക്ാെിഷൻ മുതഖന നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു.

ഓട്ടിസം ബാധിതരുഞ്ട സെഗ്രപരിരക്ക്ായി അനുയാ
ത്ര പദ്തിയുഞ്ട ഭാഗൊയി രൂപവതപ്ക്രിക്ഞ്പ്ട്ട 
നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഉൾഞ്പ്ടുന്ന പദ്തിയാണപ്  
'ഞ്സ്പക്ടം'. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 5 ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജുക
ളിൽ ഓട്ടിസം ഞ്സറെറുകൾ പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു. 
കൂടാഞ്ത അന്ർതദ�ിയ നിലവാരത്ിലള്ള ഗതവഷണ 
സൗകര്തത്ാടുകൂടിയ ഓട്ടിസം റധീഹാബിലിത്ഷൻ 
ആൻഡപ് റധീതസർച്പ് ഞ്സറെർ NIPMRൽ ആരംഭിച്ചു.

തകാഴിതക്ാടപ് ഞ്െഡിക്ൽ തകാഞ്ളജിൽ ഓട്ടിസം 
ഞ്സറെർ സ്ാപിക്ാൻ 26.56 ലക്ം രൂപ അനുവദിച്ി
ട്ടുണ്പ്. 

c. അർെതയുള്ള എല്ലാ സക് ഹപഷ്ൽ സ്കൂളുൈഹളയും 
എയക്ഡ്ഡ്ക് സ്കൂളുൈളായി മാറ്റും. മറ്റുള്ള സ്ാപന
ങ്ങൾക് രെഹത്ൈധനസൊയവം സർക്കാർ 
നല്ം.

നൂറു കട്ടികൾക്കു മുകളിൽ ഉള്ള സപ് ഞ്പഷ്ൽ സ്കൂളകഞ്ള 
'എ' തഗ്രഡപ് ആയും 50 കട്ടികൾക്കു മുകളിൽ ഉള്ള സപ് ഞ്പ
ഷ്ൽ സ്കൂളകഞ്ള 'ബി' തഗ്രഡപ് ആയും 25 കട്ടികൾക്പ് 
മുകളിൽ ഉള്ള സപ് ഞ്പഷ്ൽ സ്കൂളകഞ്ള 'സി' തഗ്രഡപ് ആയും 
തരംതിരിച്പ് ധനസഹായം നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്ധീ
കരിച്ചുവരുന്നു. ൊനദണ്ഡങ്ങൾക്കു വിതധയൊയി 'എ' 
തഗ്രഡപ് സ്കൂളകൾക്പ് പരൊവധി 83.05 ലക്ം, 'ബി' 

തഗ്രഡപ് സ്കൂളകൾക്പ് പരൊവധി 51.55 ലക്ം, 'സി' തഗ്രഡപ് 
സ്കൂളകൾക്പ് 19.48 ലക്ം രൂപയാണപ് ഗ്രാറൊയി ഒരു വർ
ഷതത്ക്പ് അനുവദിക്കുക.

384 a. വിൈലാംഗഹൈാർപ്പഹറഷൻ പുനഃസംഘെിപ്പി
ക്ം. ജില്ലാഹൈന്ദ്രങ്ങളിൽ ഓഫീസക് അനുവദിക്ം.

വികലാംഗതക്െതകാർപതറഷൻ പുനഃസംഘടിപ്ിച്ിട്ടു 
ണ്പ്. തകാർപതറഷനപ് തിരുവന്പുരത്ിനു പുറഞ്െ തകാഴി
തക്ാടപ്, എറണാകളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണപ് ഓഫധീസു
കൾ ഉണ്ായിരുന്നതപ്. നടപ്പു വർഷം കണ്ണൂർ, പാലക്ാടപ്, 
തകാട്ടയം, ആലപ്പുഴ എന്നധീ ജില്ലകളിൽ ഓഫധീസുകൾ 
ആരംഭിക്കുന്നതിനു ഭരണാനുെതി നല്ിയിട്ടുണ്പ് പ്രവർ
ത്നം നടക്കുന്നു.

ഭിന്നത�ഷിനയം നടപ്ിലാക്ിയതിൽ െികവപ് പുലർ
ത്ിയ വ്ക്തികൾക്കും സ്ാപനങ്ങൾക്കും തകന്ദസർ
ക്ാർ സാമൂഹികനധീതിവകപ്പ് തദ�ധീയ അവാർഡപ് നല്ി 
വരുന്നു. 2018-ഞ്ല തദ�ധീയ അവാർഡപ് തകരള സംസ്ാന 
വികലാംഗ തകാർപതറഷനപ് ലഭിച്ിട്ടുണ്പ്, സംസ്ാന
ത്ിനപ് ഇതുതപാഞ്ലാരു അവാർഡപ് ലഭിക്കുന്നതപ് ആദ്ൊ
യാണപ്.

തകരളത്ിഞ്ല ചലനപരിെിതി ഉള്ള 2.63 ലക്ം 
തപർക്പ് മുച്രൈവാഹനം, ഇലതക്ടാണികപ് വധീൽ ഞ്ചയർ 
എന്നിവ വിതരണം ഞ്ചയ്യുന്ന 'ശുഭയാത്ര' പദ്തി നടപ്ി
ലാക്ിവരുന്നു. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി ആയിരതത്ാളം 
സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ഞ്ചയ്തു, തകന്ദ ഞ്പാ
തുതെഖലാ സ്ാപനൊയ ALIMCO-യുൊയി സഹകരിച്പ് 
സംസ്ാനഞ്ത് വിവിധ സ്ലങ്ങളിൽ ക്ാമ്പുകൾ 
നടത്ി ഭിന്നത�ഷിക്ാർക്പ് വിവിധ സഹായ ഉപകര
ണങ്ങൾ വിതരണം ഞ്ചയ്തു.

ഭിന്നത�ഷികരായ 12 വയസ്സുവഞ്രയുള്ള ആണ്കട്ടികൾ
ക്കും ഞ്പണ്കട്ടികൾക്കും 20,000 രൂപ സ്ിര നിതക്പം 
നല്കുന്ന പദ്തിയായ 'ഹസ്തദാനം' നടപ്ാക്ിവരുന്നു.

ഈടു വച്പ് തലാണ് എടുക്ാൻ കഴിയാത് നിർധനരായ 
ഭിന്നത�ഷിക്ാർക്പ് ഞ്ചറുകിട സംരംഭങ്ങൾ 
തുടങ്ങുന്നതിനായി 25,000 രൂപ വഞ്ര ധനസഹായം 
നല്കുന്ന ആ�്ാസം പദ്തിക്പ് ഒരു തകാടി രൂപയുഞ്ട ഭര
ണാനുെതി നല്ിയിട്ടുണ്പ്.

കാഴ്ചവവകല്മുള്ള ആയിരം തപർക്പ് തവായപ്സപ് എൻ
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387 പട്ിൈജാതിക്കാരുഹെ ഭൂവെമസ്ത ഹമച്ചഹപ്പടു
ത്ാൻ ൈഴിയാവന് എല്ലാ നെപെിൈളും കൈ
ഹക്കാള്ളണം. ഇതിനായി ഓഹരാ രെഹദേത്ം 
ലഭ്മായ പുറഹമ്പാക്ഭൂമി, മിച്ചഭൂമി എന്ിവ 
22,000ഹത്ാളം വരുന് ഭൂരെിതകുടുംങ്ങൾക്കക് 
അെിയന്രമായി വിതരണം ഹചയ്ം. എല്ലാവർ
ക്ം ൈിെപ്പാെഹമകേിലും ഉറപ്പുവരുത്ം.

ഹാൻസപ് തസാഫ്റപ് ഞ്വയതറാടു കൂടിയ സ്ാർട്ടപ് തഫാണ് 
വിതരണം ഞ്ചയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്ിയായി 
വരുന്നു. ഭിന്നത�ഷക്ാർക്കുള്ള ഉപകരണനിർമ്മാണ 
തകന്ദം (MRST ഞ്സറെർ) ആധുനികധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്പ് 200 ലക്ം രൂപ അനുവദിച്ചു.

b. ഇതുഹപാഹലതഹന് സാമൂെിൈസരക്ഷാമിഷനും 
സമൂലമായ പുനഃസംഘാെനത്ിനു വിഹധയമാക്ം. 

തകരള സാമൂഹികസുരക്ാ െിഷൻ പ്രവർത്നങ്ങൾ പു
നഃസംഘടിപ്ിച്പ് തസവനം താഞ്ഴത്ട്ടിൽ സെയബന്ി
തൊയി എല്ലാ ഗുണതഭാക്താക്ൾക്കും എത്ിച്ചുനല്ാനു
ള്ള തുടർനടപടികൾ െിഷൻ സ്ധീകരിക്കും.

65 വയസ്ിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്പ് ഞ്ൊവബൽ ക്ലി
നിക്ിലൂഞ്ട സൗജന്ചികിത്, സൗജന്െരുന്നപ്, 
കൗണ്സിലിംഗപ് എന്നിവ നല്കുന്ന വതയാെിത്രം പദ്തി 
മുഴുവൻ നഗരപ്രതദ�ങ്ങളിലം നടപ്ിലാക്ി. അടുത് 
ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ മുഴുവൻ ത്ാക്പ് പഞ്ചായത്ക
ളിലം നടപ്ാക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി തകാഴിതക്ാടപ് 
ത്ാക്പ് പഞ്ചായത്ിൽ ആരംഭിച്ചു.

ഞ്ൊവബൽ ഇഞ്റെർഞ്വൻഷൻ യൂണിറ്റുകൾ : ൊനസിക 
വവകല്മുള്ള പലർക്കും പ്രതത്കിച്പ് കട്ടികൾക്പ് 
ഇതുൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ട തസവനങ്ങൾ നല്കുന്ന തകന്ദങ്ങ
ളിൽ എത്ിഞ്പ്ടാൻ കഴിയാത് അവസ്യുണ്പ് ഇവർ
ക്പ് താെസിക്കുന്ന പ്രതദ�ത് തസവനങ്ങൾ എത്ിച്ചു 
ഞ്കാടുക്കുന്ന പദ്തിയാണിതപ്. സംസ്ാനത്ാകൊനം 
നടപ്ാക്ാനുതദേ�ിക്കുന്ന ഈ പദ്തി തകാഴിതക്ാടപ്, 
െലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ആരംഭിച്ചു.

വവകല്ങ്ങൾ ബാധിച് കട്ടികൾക്പ് പ്രതത്ക പരിചര
ണം നല്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി ഞ്സ്പഷ്ൽ അകേണവാടി 
വപല്പ് ഞ്പ്രാജക്റപ് തകാഴിതക്ാടപ് ജില്ലയിൽ ഞ്ചയ്പ് 
വരുന്നു.

തകരളഞ്ത് അംഗപരിെിതസൗഹാർദേസംസ്ാനൊക്ി
ഞ്യടുക്കുക എന്ന ലക്്തത്ാഞ്ട അംഗപരിെിത പരിപാ
ലനതെഖലയിഞ്ല അന്ാരാഷ്ട്രകാഴ്ചപ്ാടുകൾക്നുസൃത
ൊയുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ നടപ്ാക്കുന്നതിനായി 
'അനുയാത്ര' എന്ന പദ്തി ആവിഷപ് കരിച്പ് നടപ്ാക്ിവ

രുന്നു. പ്രാഥെികപ്രതിതരാധപ്രവർത്നങ്ങൾ മുതൽ സു
സ്ിരൊയ പുനരധിവാസം വഞ്രയുള്ള 25 പദ്തികൾ 
നടപ്ാക്കുന്നു.

വടപ്പ് വണ് പ്രതെഹതരാഗം ബാധിച് കട്ടികൾക്കും കൗ
ൊരക്ാർക്കും സെഗ്രപരിരക് നല്കുന്നതിനപ് സാമൂഹിക 
സുരക്ാ െിഷൻ 'െിഠായി' പദ്തി നടപ്ിലാക്കുന്നു. 

ശ്രുതിതരംഗം പദ്തി തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് തകാക്ലിയർ 
ഇംലൈാതറെഷൻ �സ്തരൈിയ പൂർത്ധീകരിച് കട്ടികൾക്പ് 
സ്പധീച്പ് തപ്രാസസർ അപപ് തഗ്രഡപ് ഞ്ചയ്യുന്നതിനപ് 'ധ്നി' 
പദ്തി നടപ്ാക്ി.

c. ഓർഫഹനജുൈൾക്ള്ള ധനസൊയം വർദ്ി 
പ്പിക്ം.

ഓർഫതനജുകൾക്കുള്ള ധനസഹായം 1100 രൂപയായി 
വർദ്ിപ്ിച്ചു.

385 ഹൈ.എസക്.ആർ.െി.സി, ജില്ലാ ആശുപത്രി, ൈളഹ്രേ
്ക്, താലൂക്കക് ഓഫീസക്, സിവിൽ സക് ഹ്ഷൻ തുെ
ങ്ങിയ സ്ാപനങ്ങളിൽ വിൈലാംഗർക് ബങ്വച്ചു 
ഹതാഴിൽ നെത്ാൻ അനുമതി നല്ം.

വികലാംഗതക്െതകാർപതറഷൻ ജാെ്െില്ലാഞ്ത 25,000 
രൂപവഞ്ര സ്യംഞ്താഴിൽവായ്യായി 5 �തൊനം 
പലി�നിരക്ിൽ മൂന്നുവർഷതത്ക്കു നല്കുന്നു. ബങ്കുകൾ 
വച്ചു നടത്ാവന്ന ഞ്ചറുകച്വടം മുതൽ നിർമ്മാണയൂണി
റ്റുകൾവഞ്ര നടത്ാനാണു തലാണ് നല്ിവരുന്നതപ്. 

386 സർക്കാർ/അർദ്സർക്കാർ സ്ാപനങ്ങളിൽ  
വിൈലാംഗരുഹെ സംവരണം പൂർണ്മായും നെപ്പി
ലാക്ം.

മൂന്നു�തൊനം സംവരണം എന്നതപ് നാല�തൊനം 
ആയി ഉയർതത്ണ് നടപടികൾ പുതരാഗെിക്കുന്നു. 
എയപ്ഡഡപ് സ്കൂളകളിൽ ഭിന്നത�ഷിക്ാർക്കു നാല�ത
ൊനം സംവരണം ഏർഞ്പ്ടുത്ിഞ്കാണ്പ് സർക്ാർ 
ഉത്രവായിട്ടുണ്പ്. അതിനായുള്ള ഞ്ക.ഇ.ആർ തഭദഗതി 
പുതരാഗെിക്കുന്നു.

പട്ടികജാതിരക്ഷെകം
ഭൂരഹിതർക്പ് വാസസ്ലം ഒരുക്കുന്നതിനപ് വലഫപ് 
െിഷഞ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്ിൽ ഫ്ാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു വരിക
യാണപ്. ഈ പദ്തിയുഞ്ട മുൻഗണനാൊനദണ്ഡങ്ങളിൽ 
മുന്ിയ പരിഗണനയാണപ് പട്ടികജാതിവിഭാഗത്ിനപ് 
നല്ിയിരിക്കുന്നതപ്. പട്ടികജാതിക്ാർ വകവ�ം ഞ്വച്ചു
വരുന്ന പുറംതപാക്പ് ഭൂെിയിൽ പട്ടയം നല്കുന്നതിനപ് ചില
യിടങ്ങളിൽ കഴിഞെിട്ടുണ്പ്.
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388 തഹദേേസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ, പട്ിൈജാതി
വിൈസനവകുപ്പക് എന്ിവ ഭൂമിവാങ്ങാൻ ധനസ
ൊയം നല്ന് പദ്തിൈളിൽ പട്ിൈജാതി കുടും
ബങ്ങൾക്കക് തങ്ങൾക്കിഷ്മുള്ള രെഹദേത്ക് ഭൂമി 
ൈണ്ടുപിെിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്ം നല്ം. അതതക് തഹദേ
േഭരണസ്ാപനത്ിഹറെ പരിധിയിൽ ൈണ്ടുപിെി
ക്ന് ഭൂമിയുഹെ വിപണിവില അവർക്കക് ധനസ
ൊയമായി നല്ം.

പട്ടികജാതിവികസനവകപ്പ് കഴിഞെ മൂന്നപ് വർഷങ്ങ
ളിൽ 12,952 ഭൂരഹിതകടുംബങ്ങൾക്പ് ഭവനനിർമ്മാണ
ത്ിനുള്ള സ്ലം വാങ്ങുവാൻ സഹായം നല്ിയിട്ടുണ്പ്. 
വലഫപ് െിഷഞ്റെ ഭാഗൊയി നടത്ന്ന ഈ പ്രവർത്നം 
രണ്പ് വർഷംഞ്കാണ്പ് പൂർത്ധീകരിക്ാൻ കഴിയും. അതധീ
വദുർബ്ബലവിഭാഗങ്ങളിൽഞ്പ്ട്ട 120 കടുംബങ്ങൾക്കു കൂടി 
സ്ലം വാങ്ങുവാൻ സഹായം അനുവദിച്ചു.

389 നിലവിലുള്ള വീടുൈളിൽ പഠിക്ന് കുട്ിൈൾ 
ഉഹണ്കേിൽ അവർക്കക് സ്വന്മായ ഒരു പഠനമുറി 
വീെിഹറെ ഭാഗമായി പുതുതായി നിർമ്ിക്കാൻ ധന
സൊയം നല്ം.

11,196 പഠനമുറികൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ അനുെതി നല്ി. 
4342 എണ്ം പൂർത്ിയായി. െറ്റുള്ളവയുഞ്ട നിർമ്മാണം 
പുതരാഗതിയിലാണപ്.

390 ഓഹരാ ആവാസസഹകേതത്ിനും മിനിമം ഹവണ്ടു
ന് അെിസ്ാനസൗൈര്ങ്ങൾ നിശ്യിക്ം. 
ഇതിനുപുറഹമ ഓഹരാ രെഹദേത്ിഹറെയും രെഹത്
ൈത ൈണക്കിഹലടുത്ക് ഹവള്ളഹക്കട്ക് ഒഴിവാക്കൽ 
തുെങ്ങി അധിൈമായി ഹവണ്ടുന് സൗൈര്ങ്ങൾകൂെി 
നിർണ്യിക്ം. ഇവ ഒരു പാഹക്കജായി മുഴുവൻ 
സഹകേതങ്ങളിലും അഞ്ചുവർഷംഹൈാണ്ക് ലഭ്മാ
ക്കാൻ രെഹത്ൈ പരിപാെി തയ്ാറാക്ം.

40 പട്ടികജാതി കടുംബങ്ങഞ്ളകേിലം ഉള്ള 280 സതകേത
ങ്ങളഞ്ട സെഗ്രവികസനത്ിനായി അംതബദപ്കർ ഗ്രാെ 
വികസനപദ്തി നടപ്ാക്ിവരുന്നു. 5 സതകേതങ്ങളിഞ്ല 
പ്രവർത്നം പൂർത്ിയായി. മുൻസർക്ാർ പാതിവഴി
യിൽ ഉതപക്ിച്ിരുന്ന 104 സതകേതങ്ങളിഞ്ല വികസന 
പരിപാടികൾ പൂർത്ിയാക്ി.

391 പട്ിൈജാതിവിദ്ാർത്ിൈൾക്കിെയിൽ ഹതാൽവി
യുഹെയും ഹൈാഴിഞ്ഞുഹപാക്കിഹറെയും നിരക്കക് കൂടു
തലാഹണന് ൈാര്ം ൈണക്കിഹലടുത്ക് ഇതു പരി
െരിക്കാൻ പഠനത്ിൽ പിന്ാക്കം നിൽക്ന് 
കുട്ിൈൾക്കക് സ്കൂളുൈളിൽത്ഹന് രെഹത്ൈ പരിേീ
ലനം തുെർച്ചയായി നല്ന്തിനു സൗൈര്ം ഉണ്ാ
ക്ം. ഇഹതാഹൊപ്പം 25ൽ കൂടുതൽ പട്ിൈജാതി 
കുടുംബങ്ങൾ പാർക്ന് സഹകേതങ്ങൾ ഹൈന്ദ്രീൈ

രിച്ചക് പട്ിൈജാതിവിദ്ാർത്ിൈൾക്കക് ഗൃൊന്രീ 
ക്ഷത്ിൽനിന്നു മാറി പഠിക്കാനുള്ള പഠനവീെക് 
പദ്തി ആവേ്മുള്ളിെങ്ങളിൽ ആവിഷക് ൈരിക്ം.

ഞ്പാതുവിദ്ാലയങ്ങളഞ്ട നിലവാരത്ിലണ്ായ ഉയർച് 
ഞ്കാഴിഞ്ഞുതപാക്പ് കറയുവാൻ കാരണൊയിട്ടുണ്പ്. 
വിസ്തൃതി കറഞെ വധീടുകതളാടപ് അനുബന്ിച്പ് തെ�, 
കതസര, അലൊര, ഫാൻ, തപഴപ് സണൽ കമ്യൂട്ടർ 
മുതലായ എല്ലാ സൗകര്ങ്ങളമുള്ള പഠനമുറികൾ നിർ
മ്മിക്കുവാൻ ഒരു കടുംബത്ിനപ് രണ്പ് ലക്ം രൂപ വധീതം 
ധനസഹായം നല്കുന്ന പഠനമുറി എന്ന പദ്തി ആരംഭി
ച്ചു. വൾനറബിൾ ഗ്രൂപ്ിൽഞ്പ്ട്ട അരുദ്തിയാർ, ചക്ലിയർ, 
തവടൻ, നായാടി, കള്ളാടി വിഭാഗക്ാരുഞ്ട സതകേതങ്ങ
ളിൽ അർഹൊയ എല്ലാ വധീടുകതളാടും തചർന്നപ് പഠനമുറി
കൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ അനുെതി നല്ിയിട്ടുണ്പ്. 

392 പട്ിൈജാതിക്ട്ിൈൾക്ഹവണ്ിയുള്ള രെീഹമട്ിൈക്, 
ഹപാസ്റ്റക് ഹമട്ിൈക് ഹൊസ്റ്റലുൈഹള ആധുനിൈീൈരി
ക്ം. താമസസൗൈര്വം ഭക്ഷണവം മിൈച്ചതാ
ക്ൈ മാത്രമല്ല, ഹൊസ്റ്റലുൈളിൽ ൈമ്പയൂട്ർ ലാബക്, 
മുറിൈളിൽ ഇറെർഹന്ക് സംവിധാനം എന്ിവ ഉറ
പ്പുവരുത്ം. ഹപാസ്റ്റക് ഹമട്ിൈക് ഹൊസ്റ്റലുൈളുഹെ ൈാ
ര്ത്ിൽ കുട്ിൈളുഹെ പഠനസൊയത്ിനക് 20 കു
ട്ിൈൾക്കക് ഒന്ക് എന് ഹതാതിഹലകേിലും െയൂട്ർമാഹര 
നിയമിക്ം. ഇവയുഹെ നെത്ിപ്പിഹറെ ഉത്രവാദി
ത്വം ജില്ലാപ്പഞ്ായത്ൈൾക്കായിരിക്ം. ജില്ലാപ്പ
ഞ്ായത്ക് ഹസാഷ്ൽ ഓഡ്ി്ക് സമിതിഹയ നിശ്
യിച്ചക് മൂന്നുമാസത്ി ഹലാരിക്കൽ രെവർത്നം 
വിലയിരുത്ി ആവേ്മായ തിരുത്ലുൈൾ 
വരുത്ം.

മുൻവർഷം പൂർത്ധീകരിച്ചു.

393 a. പട്ിൈജാതിവിദ്ാർത്ിൈൾക് ഹവണ്ിയുള്ള 
ഹമാഡ്ൽ റസിഡ്ൻഷ്ൽ സ്കൂളുൈളിൽ മൾട്ിമീ
ഡ്ിയ സൗൈര്ങ്ങളുള്ള സ്കൂൾ ക്ലാസക് റൂം, ൈളിസ്
ലം, ഹപാഷൈസമൃദ്മായ ഭക്ഷണം എന്ിവ ഉറ
പ്പുവരുത്ം. കെസ്കൂൾതലം മുതൽ കുട്ിൈൾക്കക് 
സ്വന്മായി ൈമ്പയൂട്റുൈളും ലഭ്മാക്ം.

പുതിയ എംആർഎസിനുള്ള ഞ്കട്ടിടം കണ്ണൂർ ജില്ലയിഞ്ല 
ഞ്പരിതങ്ങാം എന്ന സ്ലത്പ് കിഫപ്ബി മുതഖന ആരംഭി
ച്ചു. നിലവിലള്ള 9 എംആർഎസുകളിൽ 8 സ്ലത്പ് 
സ്ാർടപ് ക്ലാസപ് റൂം സ്ാപിച്ചു. കളിസ്ലം ഉണ്പ്. തപാഷ
കസമൃദ്ൊയ ഭക്ണം നല്കുന്നുണ്പ്. കമ്യൂട്ടർ പഠന 
സൗകര്ം ഉണ്പ്. ഓതരാ കട്ടിക്കും കമ്യൂട്ടർ നല്കുന്നതപ് 
പരിഗണിക്കും.

b. ഹമാഡ്ൽ റസിഡ്ൻഷ്ൽ സ്കൂളുൈളുഹെ നെത്ിപ്പി
നക് സ്കൂൾ മാഹനജക് ഹമറെക് സമിതിൈൾ രൂപവതക്ക്കരിക്ം.

ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് കമ്മി്ി, പിടിഎ, എകപ് സികയൂട്ടധീവപ് കമ്മി
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്ി എന്നിവ നിലവിലണ്പ്.

394 a. പട്ിൈജാതിവിദ്ാർത്ിൈൾക് നല്ന് പഠന
ധനസൊയം കരെമറി, അപ്പർകരെമറി തലങ്ങ
ളിൽ മാസത്ിൽ 750 രൂപയും കെസ്കൂൾ, 
െയർ സഹക്കൻഡ്റി തലങ്ങളിൽ 1000 രൂപയും 
ആക്കി വർദ്ിപ്പിക്ം. ഓഹരാ മൂന്നു വർഷം കൂടു
ഹമ്പാഴും ജീവിതഹച്ചലവൈൾക്കനുസരിച്ചക് തുൈ 
പുതുക്കി നിശ്യിക്ം.

വപ്രെറി എഡയുതക്ഷൻ എയപ്ഡപ് എല്ലാ ക്ലാസുകൾക്കും 
(1 മുതൽ 8 വഞ്ര) 2000 രൂപ വധീതം അനുവദിച്ിട്ടുണ്പ്. 9, 
10 ക്ലാസുകളിഞ്ല കട്ടികൾക്പ് പ്രധീെട്ികപ് സപ് തകാളർഷി
പ്പ് ലഭിച്ചുവരുന്നുണ്പ്.

b. ബിരുദബിരുദാനന്രതലത്ിലുള്ള വിദ്ാർത്ി
ൈൾക് ഹൈാഹളജക് ഹൊസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാൻ ചു
രുങ്ങിയതക് 3000 രൂപ കസ്റ്റപ്പറെക് നല്ം. ഹൈാഹളജു
വിദ്ാർത്ിൈൾക് സ്വന്മായി ൈമ്പയൂട്ർ നല്ം.

തകാഞ്ളജപ് തഹാസ്റലകളിൽ താെസിക്കുന്ന കട്ടികൾക്പ് 
അനുവദിച്ിരുന്ന ഗ്രാറെപ് 3500 രൂപയിൽനിന്നു 4500 
രൂപയായി ഉയർത്ി. തിരുവനന്പുരഞ്ത് തഹാസ്റലക
ളിഞ്ല തിരക്പ് പരിഗണിച്പ് സ്കാര്തഹാസ്റലകളിൽ 
താെസിക്കുന്നതിനപ് 200 വിദ്ാർത്ഥികൾക്പ് പ്രതത്ക 
സഹായൊയി 4500 രൂപ നല്കുന്ന പദ്തി ആരംഭിച്ചു. 
തതദേ�ഭരണസ്ാപനങ്ങൾ മുതഖന എല്ലാ ബിരുദവി
ദ്ാർത്ഥികൾക്കും ലാപപ് തടാപപ് നല്കുന്നുണ്പ്. ഞ്പ്രാഫഷ
ണൽ ബിരുദ-ബിരുദാനന്രപഠനത്ിനപ് പട്ടികജാതി 
വകപ്പും ലാപപ് തടാപപ് അനുവദിച്ചുവരുന്നുണ്പ്.

395 പട്ിൈജാതിവിദ്ാർത്ിൈളിൽ ഹതാൽവിമൂലം 
പഠനം നിർത്ന് നഹല്ലാരു ഭാഗം ഹരൊഫഷ
ണൽ വിദ്ാർത്ിൈൾക്ഹവണ്ി രെഹത്ൈ 
ഫിനിഷിങക് സ്കൂളുൈൾ ആരംഭിക്ം.

ബി.ഞ്ടകപ് തതാ് കട്ടികൾക്പ് ഡിഗ്രി പരധീക് വധീണ്ടുഞ്െഴു
തുന്നതിനപ് തകാച്ിംഗപ് നല്കുവാൻ ഇതിതനാടകം ആരംഭി
ച് പദ്തി തുടർന്നുവരുന്നു.

396 ഹരൊഫഷണൽ ഹൈാഹളജുൈളിൽ പഠിക്ന് പട്ി
ൈജാതി, ആദിവാസി കുട്ിൈൾക്കക് സൗജന്മായി 
ലാപക് ഹൊപ്പുൈൾ ലഭ്മാക്ം. മിടുക്കരായ മറ്റു സർ
വ്ൈലാോലാവിദ്ാർത്ിൈൾക്ം ഇഹത ആനുകൂ
ല്ം ലഭിക്ം.

തതദേ�ഭരണ സ്ാപനങ്ങളം പട്ടികജാതിവികസന 
വകപ്പും പദ്തി നടപ്ിലാക്കുന്നുണ്പ്. ഈ സർക്ാർ 
വന്നത�ഷം എംബിബിഎസപ്, ബിഎഎംഎസപ്, ബിഎ
ച്പ്എംഎസപ്, ബിഡിഎസപ്, കമ്യൂട്ടർ/ഇലകപ് തട്ാണികപ് സപ് 
വിഷയങ്ങളിഞ്ല ഡിഗ്രികൾ, എംബിഎ  എന്നധീ               
തകാഴപ് സുകൾക്പ് പുതുതായി ഈ ആനുകൂല്ം ലഭ്ൊക്ി.

397 സംഘെിതഹമഖലയിൽ ഹജാലിയുള്ളവർ ഒഴിഹൈ
യുള്ള മുഴുവൻ പട്ിൈജാതികുടുംബങ്ങഹളയും 
ബിപിഎൽ ആയി ൈണക്കാക്കി ഹറഷനും മ്ക് 
ആനുകൂല്ങ്ങളും ലഭ്മാക്ം.

നടപടി എടുത്വരുന്നു. 

398 രൊഹദേിൈസർക്കാരുൈളുഹെ പട്ിൈജാതിക്കാർ
ക്കായുള്ള രെഹത്ൈ പദ്തിൈൾ ൈഴിഞ്ഞ ഒന്ര 
പതി്ാണ്ടു ൈാലഹത് അനുഭവങ്ങളുഹെ അെിസ്ാ
നത്ിൽ ഒരു സമഗ്രവിലയിരുത്ിലിനു വിഹധയ
മാക്കി മാർഗ്ഗഹരഖൈൾ ൈാലാനുസൃതമായി പരി
ഷക് ൈരിക്ം.

പഠനം നടത്വാൻ ചുെതലഞ്പ്ടുത്ിയ GIFT-ഞ്റെ റി
തപ്ാർട്ടപ് ലഭ്ൊകന്ന മുറയ്ക്കപ് നടപടികൾ സ്ധീകരിക്കും.

399 രൊഹദേിൈസർക്കാരുൈൾക്കക് തങ്ങളുഹെ രെഹദേ
ഹത് ഓഹരാ പട്ിൈജാതികുടുംബത്ിനും രെ
ഹത്ൈ പരിഗണ നല്ന് തരത്ിൽ 
കുടുംബാധിഷ്ിതസമീപനം പട്ിൈജാതിവിൈസന
പദ്തിൈളുഹെ ആസൂത്രണത്ിലും നെത്ിപ്പിലും 
ഹൈാണ്ടുവരാനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ം. പട്ിൈ
ജാതിവിൈസനപദ്തിൈൾ ആസൂത്രണം 
ഹചയ്ാൻ വർഷത്ിഹലാരിക്കൽ പഞ്ായത്ക്/ 
മുനിസിപ്പൽ തലത്ിൽ പട്ിൈജാതിക്കാരുഹെ രെ
ഹത്ൈ ഗ്രാമസഭൈൾ വിളിച്ചുഹചർക്ം.

ഓതരാ കടുംബത്ിനും ആവ�്ൊയ അടിസ്ാന സൗ
കര്ങ്ങൾ ഒരുക്കുക, ഞ്താഴിലം വിദ്ാഭ്ാസവം ലഭ്ൊ
ക്കുക എന്നതിനപ് പ്രാധാന്ം നല്കുന്ന സെഗ്രവികസന 
പദ്തികൾ ആവിഷപ് കരിക്കുവാൻ വ്വസ് ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. 

400 എല്ലാ ജില്ലയിലും പട്ിൈജാതി-പട്ിൈവർഗ്ഗ അതി
ക്രമനിഹരാധനനിയമരെൈാരമുള്ള ഹൈസൈൾ 
കൈൈാര്ം ഹചയ്ാൻ രെഹത്ൈ ഹൈാെതിൈൾ 
സ്ാപിക്ം.

നിലവിൽ നാലപ് ജില്ലകളിൽ ൊത്രൊണപ് പ്രതത്കതകാട 
തികളള്ളതപ്. സാമ്ത്ികസ്ിതി ഞ്െച്ഞ്പ്ടുന്നതിഞ്നാ
പ്ം പുതിയ തകാടതികൾ സ്ാപിക്കുന്ന പരിഗണനാ 
ലിസ്റിൽ ഈ പ്രതത്ക തകാടതികൾ ഉൾഞ്പ്ടുത്ം.

401 a. എല്ലാ ജില്ലയിലും പട്ിൈജാതി-പട്ിൈവർഗ്ഗ വ്
വസായസംരംഭൈർക് പുതിയ വ്വസായസംരം
ഭങ്ങൾ തുെങ്ങാൻ രെഹത്ൈ സാമ്പത്ിൈപാഹക്ക
ജക് നെപ്പിലാക്ം.

സ്റാർട്ടപ് അപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനപ് പട്ടികജാതി വിക
സനവകപ്പ് സ്റാർട്ടപ്അപപ് ഡ്രധീംസപ് എന്ന ഞ്പ്രാജക്ടപ് ആരം
ഭിച്ിട്ടുണ്പ്. ഈ സർക്ാർ വന്ന ത�ഷം പട്ടികജാതി 
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പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന തകാർപ്തറഷഞ്റെ കധീഴിലം സ്റാർ
ട്ടപ് അപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനപ് 50 ലക്ം രൂപ വഞ്ര 
വായ് അനുവദിക്കുന്ന പദ്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്പ്. 28,375 
തപർക്പ് വിവിധ തെഖലകളിലായി ഞ്താഴിൽ നല്ി.

b. പട്ിൈജാതി-പട്ിൈവർഗ്ഗ സ്റ്റാർട്പ്പുൈൾ എല്ലാ ജി
ല്ലയിലും ആരംഭിക്കാൻ പദ്തിൈൾ തയ്ാറാക്ം.

സ്റാർട്ടപ് അപപ് െിഷഞ്റെ കധീഴിൽ സ്റാർട്ടപ് അപപ് ഡ്രധീംസപ് 
എന്ന പദ്തി നടന്നുവരുന്നു.

പട്ടികവർഗ്ഗരക്ഷെകം

402 a. ആദിവാസിയൂരുൈളുഹെ അെിസ്ാനസൗൈര്
വിൈസനത്ിനക് 34 ഊരുൈളുഹെ ക്ലസ്റ്റർ അെി
സ്ാനത്ിൽപദ്തിൈൾക്കക് രൂപംനല്ം.

ആദിവാസി ഊരുകളഞ്ട അടിസ്ാനസൗകര് 
വികസനം നടപ്ിലാക്കുന്നതിനായി അംതബദപ്കർ ഞ്സ
്ിൽഞ്െറെപ് വികസനപദ്തി പ്രകാരം ഞ്തരഞ്ഞെടുത് 
101 തകാളനികളിഞ്ല പ്രവൃത്ികൾ ഈ വർഷം പൂർത്ധീ
കരിക്കും

b. ഊരുൈളിഹലക്ള്ള ഹറാഡുൈൾ, കുെിഹവള്ളം, 
കവദയുതിസാദ്്ത ഇല്ലാത്ിെത്ക് ഹസാളാർ 
സംവിധാനം, അകേണവാെിൈൾ, പാർപ്പിെം, പഠന
വീെക്, മണ്ണുസംരക്ഷണരെവർത്നങ്ങൾ തുെങ്ങിയ
വഹയല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്ം.

അംതബദപ്കർ ഞ്സ്ിൽഞ്െറെപ് വികസനപദ്തി തുടർച്
യായി നടപ്ാക്ിവരുന്നു.

403 വാർപ്പുമാതൃൈയിലുള്ള വീടുൈൾക് പൈരം കുടും
ബത്ിഹറെ ആവേ്ങ്ങളും താതക്പര്വം മനസ്ി
ലാക്കിഹക്കാണ്ായിരിക്ം പാർപ്പിെപദ്തി ആവി
ഷക് ൈരിക്ൈ. അട്പ്പാെിയിൽ വിജയൈരമായി 
നെപ്പിലാക്കിയ മാതൃൈയായിരിക്ം ഇതിനായി 
സ്വീൈരിക്ൈ.

കടുംബങ്ങളഞ്ട ആവ�്ങ്ങളം താതപ്പര്വം െനസ്ിലാ
ക്ി വധീടുകളഞ്ട നിർമ്മാണത്ിലം തറവിസ്തധീർണ്ത്ി
ലം ആവ�്ൊയ ൊ്ങ്ങൾ വരുത്ി പാർപ്ിടപദ്തി 
ആവിഷപ് കരിച്ചുവരുന്നു. LIFE പദ്തിയിൽ ഇതപ് സംബ
ന്ിച്പ് പ്രതത്ക നിർതദേ�മുണ്പ്. 2016-17 കാലഘട്ട
ത്ിൽ അനുവദിച്തും പൂർത്ിയാക്ാത്തുൊയ 12,205 
വധീടുകളിൽ 6572 വധീടുകൾ 2017-18 ലം 3320 വധീടുകൾ 
2018-19 ലം പൂർത്ധീകരിച്ചു. കൂടാഞ്ത വകപ്ിഞ്റെ വിവിധ 
പദ്തികൾ മുതഖന 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ 
അനുവദിച് 9961 വധീടുകൾ പൂർത്ധീകരിച്ചു. വലഫപ് 
െിഷനിൽ 9896 തപർക്പ് വധീടപ് നിർമ്മിച്ചുനല്കും.

404 a. ആദിവാസിൈൾക്കക് അവരുഹെ ഭൂമിയിലുള്ള 
അവൈാേം സംരക്ഷിക്കാനും അവരുഹെ സരക്ഷിത
ത്വം ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള നെപെിൈൾ കൈഹക്കാള്ം. 

ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നതിനു ത�ഷം 

വനാവകാ�നിയെം, ഭൂെിവാങ്ങി നൽകൽ പദ്തി, നി
ക്ിപ് വനഭൂെി വിതരണം തുടങ്ങിയ പദ്തികൾ 
പ്രകാരം 2824 തപർക്പ് 3123.62 ഏക്ർ ഭൂെി വിതരണം 
നടത്ിയിട്ടുണ്പ്. നിലവിൽ 5723 പുതിയ അതപക്കൾ 
ലഭിച്തിൽ നടപടിരൈെങ്ങൾ പൂർത്ിയായി വരുന്നു.

b. ആദിവാസിൈളുഹെ സമഗ്രവിൈസനത്ിനക് ഭൂരെ
ശ്നം പരിെരിഹക്കണ്തക് അത്ന്ാഹപക്ഷിതമാണക്. 
ഭൂരെിതരായ മുഴുവൻ ആദിവാസികുടുംബങ്ങൾക്ം 
ഒഹരക്കർ ഭൂമിഹയകേിലും പതിച്ചു നല്ന്തിനുള്ള 
നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

സംസ്ാനത്പ് ആഞ്ക 12,666 ആദിവാസിഭൂരഹിതരു
ഞ്ണ്ന്നാണപ് വലഫപ് െിഷഞ്റെ കണക്പ്. ഇതിൽ 2824 
തപർക്പ് ഇതിനകം ഭൂെി നല്ി. വനാവകാ�നിയെപ്രകാ
രം 5723 തപർക്പ് ഭൂെി നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പുതരാഗ
െിക്കുന്നുണ്പ്. 4119 തപർക്പ് നിക്ിപ്വനഭൂെിവിതരണ 
പദ്തി, ഭൂെി വാങ്ങിനൽകൽ പദ്തി എന്നിവ പ്രകാരം 
ഭൂെി ലഭ്ൊക്കും. ഇതതാഞ്ട ആദിവാസിഭൂപ്രശ്നം സെയ
ബന്ിതൊയി പരിഹരിക്ഞ്പ്ടും. 

c. തരിശുൈിെക്ന് ഭൂമി ഏഹ്ടുത് കൃഷി ഹചയ്ാൻ 
അതതുരെഹദേഹത് ഗ്രാമപ്പഞ്ായത്ൈൾ ആദി
വാസിൈൾക്കക് അവസരം നല്ം.

പട്ടികവർഗ്ഗ തെഖലയിഞ്ല തരിശുഭൂെി കഞ്ണ്ത്ി ഭൂവട
െകളഞ്ട സ്യംസഹായസംഘങ്ങൾ രൂപവതപ്ക്രിച്പ് 
കൃഷിക്പ് ഉപയുക്തൊക്കുംവിധം 10 തകാടി രൂപയുഞ്ട ഒരു 
പുതിയ പദ്തി ഈ വർഷം നടപ്ാക്കും. പുറഞ്െ വകപ്ി
ഞ്റെ കധീഴിലള്ള പട്ടികവർഗ്ഗ ഗുണതഭാക്താക്ളഞ്ട ഫാമുക
ളായ ആറളം, ചധീതങ്ങരി, അട്ടപ്ാടി ഫാെിംഗപ് 
ഞ്സാവസ്ി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാണിജ്ാടിസ്ാന
ത്ിൽ വിവിധതരം കൃഷി ഞ്ചയ്യുന്നതിനപ് വകപ്പ് നടപടി 
സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

d. ഹതാട്ംഹമഖലൈളുള്ള ജില്ലൈളിൽ പാട്ക്കാലാവ
ധി ൈഴിഞ്ഞ ഹതാട്ങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപഹയാഗഹപ്പ
ടുത്ം. 

നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

e. ഇഹതാഹൊപ്പം 2005ഹല വനാവൈാേനിയമം 
ഹൈരളത്ിൽ ോസ്തീയമായി നെപ്പാക്ം.

വനാവകാ�നിയെം കാര്ക്െൊയി നടപ്ിലാക്ിവരു
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ന്നു. വനാവകാ�നിയെപ്രകാരം 8112 അതപക്കർക്പ് 
ഭൂെി ലഭ്ൊക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്ധീകരിച്ചു 
വരുന്നു. 164 തപർക്പ് 757 ഏക്ർ ഭൂെിയുഞ്ട വനാവകാ�
തരഖ നല്ി.

405 ആദിവാസിൈളുഹെ ഊരുൈളിൽ സ്വന്മായി ഭൂമി
യുള്ളവർക്കക് അവിഹെ കൃഷി ഹചയ്ാനും സ്വാശ്രയ
മായ ഭഹക്ഷ്ാതക്പാദനത്ിനും ഉതകുന് പദ്ി
ൈൾ നെപ്പിലാക്കി ഭക്ഷ്സരക്ഷയും 
ഹപാഷൈാൊരലഭ്തയും ദീർഘൈാലഹത്ക്കക് 
ഉറപ്പിക്ം.

2018-19 വർഷം ഭക്്സുരക്യും തപാഷകാഹാര ലഭ്
തയും ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിനായി 77,445 കടംബങ്ങൾക്പ് 
ഭക്്ധാന് കി്പ് വിതരണം ഞ്ചയ്തു. പട്ടികവർഗ്ഗതെഖല
യിൽ കൃഷി വ്ാപിപ്ിക്കുന്നതിനപ് നിരവധി പദ്തികൾ 
തയ്ാറാക്ി നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. പാരമ്ര്കൃഷി  
തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനപ് െില്ല്പ് വിതല്ലജപ് പദ്തി അട്ട
പ്ാടിയിൽ നടപ്ിലാക്ി. ആറളത്ം സുഗന്ഗിരിയിലം 
ചധീതങ്ങരിയിലം െ്പ് പ്രതദ�ങ്ങളിലം പ്രതത്ക കാർഷിക 
പാതക്ജപ് നടപ്ിലാക്ാൻ തധീരുൊനിച്ചു.

406 a. ആദിവാസിയുവതീയുവാക്കളുഹെ ഹതാഴിൽഹസ
നൈൾ രൂപവതക്ക്കരിച്ചക് ഹചറുൈിെ ൈാർഷിൈയന്ത്ര
വതക്ക്കരണത്ിൽ അവർക് പരിേീലനം നല്ം. 

തഗാത്രജധീവിക ജധീവിക പദ്തി പ്രകാരം വിവിധ ഗ്രൂപ്പു
കൾ രൂപവതപ്ക്രിച്പ് ഞ്താഴിൽപരി�ധീലനം നടന്നുവരു
ന്നു. ഞ്കട്ടിടനിർമ്മാണതെഖലയിൽ 7 ഇനങ്ങളിലള്ള 
പരി�ധീലനം നല്ി. പുതിയ ഞ്താഴിൽതെഖലയിൽ സംരം
ഭകത്ം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം നല്ിവരുന്നു. 
ഇതിനു പുറഞ്െ അട്ടപ്ാടിയിൽ വസ്തനിർമ്മാണ തെഖല
യിൽ പരി�ധീലനം നല്ി അപ്ാരൽ പാർക്പ് പദ്തി നട
പ്ിലാക്ി. കാർഷികതെഖലയിൽ വിവിധ ഞ്താഴിൽ 
കഞ്ണ്ത്ന്നതിനുള്ള നടപടിയും സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

b. എല്ലാ ഹക്ഷമഹപൻഷനുൈളും ആദിവാസിവിഭാഗ
ങ്ങൾക് ലഭിക്ഹമന്ക് ഉറപ്പുവരുത്ം. എല്ലാവർ
ക്ം ഹറഷൻ ൈാർഡ്ക് ഉറപ്പുവരുത്ം.

എല്ലാ ആദിവാസിവിഭാഗങ്ങൾക്കും അർഹതഞ്പ്ട്ട തക്
െഞ്പൻഷൻ ലഭ്ൊക്ിയിട്ടുണ്പ്. എല്ലാ പട്ടികവർഗ്ഗ കടും
ബങ്ങൾക്കും തറഷൻ കാർഡപ് ലഭ്ൊക്ാൻ സിവിൽ 
സഞ്ലൈസപ് വകപ്പ് മുതഖന നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. തറ
ഷൻകാർഡപ് ലഭ്ൊകാത് കടുംബങ്ങൾ ഉഞ്ണ്കേിൽ 
കഞ്ണ്ത്ി തറഷൻകാർഡപ് ലഭ്ൊക്കുന്നതിനുളള നിർ
തദേ�ം എസപ്.ടി ഞ്പ്രാതൊട്ടർൊർക്കും, ജില്ലാതല ഉതദപ്യാ
ഗസ്ർക്കും നല്ിയിട്ടുണ്പ്.

407 വിവിധ ൈാരണങ്ങളാൽ പഠനം നിർത്ന് ആദി
വാസിക്ട്ിൈൾക്കക് രെഹത്ൈ പരിേീലനത്ിലൂഹെ

യും താമസസൗൈര്ം നല്ിയും പഠനം പൂർത്ി
യാക്കാനുള്ള സാമൂെിൈസൊയഹൈന്ദ്രങ്ങൾ 
ഓഹരാ ജില്ലയിലും ഉണ്ാക്ം. 23 മാസഹത് 
ഫിനിഷിങക് സ്കൂൾ പരിപാെിൈൾ ഈ സാമൂെിൈ
സൊയഹൈന്ദ്രങ്ങൾ ഹൈന്ദ്രീൈരിച്ചക് നെത്ം.

തൊഡൽ റസിഡൻഷ്ൽ സ്കൂളകൾ തകന്ദധീകരിച്പ് 
ഫിനിഷിംഗപ് സൂകൂൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനപ് നടപടി സ്ധീക
രിച്ചുവരുന്നു. വിദ്ാർത്ഥികളഞ്ട ഞ്കാഴിഞ്ഞുതപാക്പ് 
ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും വിദ്ാഭ്ാസനിലവാരം ഞ്െച്ഞ്പ്ടു
ത്ന്നതിനും തഗാത്രബന്ധു (ഞ്െറെർടധീച്ർ), തഗാത്രസാര
ഥി (വാഹനസൗകര്ം), സാമൂഹികപഠനമുറികൾ 
എന്നിവ നടപ്ിലാക്ി.

408 പരമ്പരാഗതഹതാഴിൽഹമഖല എന് നിലയിൽ 
വനഹമഖലയിൽനിന്നു ഹേഖരിക്ന് വനവിഭവ
ങ്ങൾ ോസ്തീയമായി ഹേഖരിക്കാനും വിപണനം 
ഹചയ്ാനുള്ള സംസക് ൈരണ, വിപണനഹൈന്ദ്രങ്ങൾ 
ആദിവാസിജനസാന്ദ്രത കൂെിയ വനഹമഖലൈൾ 
ഹൈന്ദ്രീൈരിച്ചക് ആസൂത്രണം ഹചയ്ം.

പരമ്രാഗത ഞ്താഴിൽതെഖല എന്ന നിലയിൽ വനതെ
ഖലയിൽനിന്നപ് ത�ഖരിക്കുന്ന വനവിഭവങ്ങൾ �ാസ്തിയ
ൊയി ത�ഖരിക്കുന്നതിനും വിപണനം ഞ്ചയ്യുന്നതിനും 
പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ ഞ്ഫഡതറഷൻ മുതഖന നടപടി 
സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. ഗദേിക വിപണന തെളകളിൽ വൻ 
തതാതിൽ ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ വി്ഴിയുന്നുണ്പ്. വനവിഭവ
ങ്ങൾ വിപണനം ഞ്ചയ്യുന്നതിനപ് എറണാകളത്പ് 
വട്ബൽ അതബാർഡപ് തകാംലൈകപ് സപ് ആരംഭിക്കുന്നതി
നുള്ള നടപടി പൂർത്ിയായിട്ടുണ്പ്.

409 a. റസിഡ്ൻഷ്ൽ സ്കൂളുൈളുഹെ താമസസൗൈര്ം, 
ഭക്ഷണം, വിഹനാദസൗൈര്ങ്ങൾ, പഠനസൗൈ
ര്ങ്ങൾ എന്ിവ ഉന്തനിലവാരത്ിൽ ഉള്ളവ
യാഹണന്ക് ഉറപ്പുവരുത്ം. ഇറെർഹന്ക് സൗൈര്
ങ്ങളും ൈമ്പയൂട്ർ ലാബും ോസ്തലഹബാറട്റിൈളും 
പാഠ്ാനുബന്ധരെവർത്നനങ്ങൾക്ള്ള സൗൈ
ര്ങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്ം.

എം.ആർ.എസപ് അന്ാരാഷ്ട്രനിലവാരത്ിതലക്പ് ഉയർ
ത്ന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി എല്ലാ സ്കൂളകളിലം സ്ാർട്ടപ് 
ക്ലാസപ് റൂം, കമ്യൂട്ടർ ലാബപ്, െൾട്ടി സപ് തപാർടപ് സപ് തലൈ 
ഗ്രൗണ്പ്, സയൻസപ് ലാബപ്, പ്ികപ് അഡ്രസപ് സിസ്റം, 
അടുക്ളയിൽ സ്റധീെർ തുടങ്ങിയവ സ്ാപിക്കുന്നതിനുളള 
പദ്തികൾ നിർവ്ഹണത്ിഞ്റെ അന്ിെഘട്ടത്ി
ലാണപ്.

b. റസിഡ്റെക് സ്കൂളുൈളിഹല അദ്്ാപൈർ, െയൂട്ർമാർ 
എന്ിവരുഹെ എണ്ം വർദ്ിപ്പിക്ൈയും വിദ്ാർ
ത്ി-അദ്്ാപൈ-െയൂട്ർ അനുപാതം വർദ്ിപ്പിക്
ൈയും ഹചയ്ം.
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വിദ്ാർത്ഥികളഞ്ട എണ്ം വർദ്ിക്കുന്നതിനപ് ആനുപാ
തികൊയി അദ്്ാപകതസ്തികകൾ സൃഷ്ിക്കുന്നുണ്പ്.

c. ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കിെയിലുള്ള അദ്്ാപ
ൈർക്കക് അവരുഹെ രെഹദേഹത് സ്കൂളുൈളിൽ നിയമ
നത്ിനു മുൻഗണന നല്ം.

കട്ടികളഞ്ട ഞ്കാഴിഞ്ഞുതപാക്പ് തടയുന്നതിനും പഠനം 
തഗാത്രഭാഷയിലൂഞ്ട നല്കുന്നതിനും തഗാത്രബന്ധു എന്ന 
പദ്തി നടപ്ിലാക്ിയിട്ടുണ്പ്. വയനാടപ് ജില്ലയിഞ്ല സ്കൂള
കളിൽ 241 പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരായ അദ്്ാപകഞ്രയും അട്ട
പ്ാടിയിൽ 26 അദ്്ാപകഞ്രയും നിയെിച്ിട്ടുണ്പ്.

410 ഹമാഡ്ൽ റസിഡ്ൻഷ്ൽ സ്കൂളുൈൾ, ഹൊസ്റ്റലു
ൈൾ എന്ിവിെങ്ങളിൽ താമസിച്ചു പഠിക്ന് കുട്ി
ൈളുഹെ ൈാര്ത്ിൽ അവരുഹെ പഠനഹേഷിൈൾ 
ഓഹരാ ക്ലാസിലും വിലയിരുത്ി ആവേ്മായ 
പരിൊരഹബാധനരെവർത്നങ്ങൾ സ്ാപന
ങ്ങൾ ഹൈന്ദ്രീൈരിച്ചക് നെപ്പിലാക്ം. ഇതിനായി രെ
ഹത്ൈം അദ്്ാപൈഹര ചുമതലഹപ്പടുത്ം. കുട്ിൈ
ളുഹെ എണ്ത്ിനക് ആനുപാതിൈമായി അദ്്ാപ 
ൈഹര ലഭ്മാക്ം.

ഒന്നും മുതൽ 5 വഞ്രയുളള ക്ലാസുകളിഞ്ല കട്ടികൾക്പ് 
സപ് ഞ്പഷ്ൽ ടയൂഷൻ, സപ് തപാക്ണ് ഇംലൈധീഷപ് ക്ലാസപ്, 
കരിയർ വഗഡൻസപ് ക്ലാസപ്, എല്ലാ വിദ്ാർത്ഥികൾ
ക്കും സ്കൂൾ ക്ലാസപ് സെയത്ിനപ് മുമ്പും ത�ഷവം പ്രതത്ക 
ക്ലാസുകൾ, ഹയർഞ്സക്ൻഡറി സയൻസപ് ബാച്ചുകൾ 
ഉളള സ്കൂളകളിൽ ഞ്െഡിക്ൽ എഞ്ചിനധീയറിംഗപ് 
തകാച്ിംഗപ് ക്ലാസ്സുകൾ എന്നിവ നല്ിവരുന്നു.

411 വീടുൈളിൽനിന്നു വന്നു പഠിച്ചുഹപാകുന് കുട്ിൈൾ 
കൂടുതലുള്ള ഊരുൈൾ ഹൈന്ദ്രീൈരിച്ചക് 
ഗ്രാമപ്പഞ്ായത്ൈളുഹെ ഹനതൃത്വത്ിൽ പഠനവീ
ടുൈൾക് രൂപം നല്ം. ഓഹരാ ഊരിനും വിദ്ാഭ്ാ
സത്ിൽ പരിേീലനം ഹനെിയ ഒരു ഹഫസിലിഹ്്
ഹറ മാന്മായ ഹവതനം നല്ി നിയമിക്ം. 
കുട്ിൈൾക് രാവിഹലയും കവൈിട്ടും ഭക്ഷണം 
നല്ൈയും പഠനസൗൈര്ം ഒരുക്ൈയും ഹചയ്ം.

സംസ്ാനത്പ് ആഞ്ക 600 സാമൂഹിക പഠനമുറികൾ 
ആരംഭിക്കും. നൂറപ് സാമൂഹിക പഠനമുറികൾ പ്രവർത്
നം ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ തകന്ദങ്ങളിലം ആവ�്ൊയ ഞ്ഫ
സിതല്ർൊഞ്ര നിയെിച്ിട്ടുണ്പ്. ബാക്ി സാമൂഹിക പഠന
മുറികൾ പൂർത്ിയാക്കുത്ിനപ് നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

412 ആദിവാസിക്ട്ിൈൾക്കായുള്ള രെീഹമട്ിൈക്, ഹപാ
സ്റ്റക് ഹമട്ിൈക് ഹൊസ്റ്റലുൈൾക്കക് ആധുനിൈ ഹൈട്ിെ
സൗൈര്ങ്ങളും പഠനസൗൈര്ങ്ങളും ഹപാഷൈസ
മൃദ്മായ ഭക്ഷണവം ഇറെർഹന്ക് സൗൈര്ങ്ങളും 
ഉറപ്പുവരുത്ം.

കഴിഞെവർഷം നടപ്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

413 ആദിവാസിയൂരുൈളിൽ മാസംഹതാറും ഹമഡ്ിക്കൽ 
സംഘത്ിഹറെ സന്ർേനവം ആഹരാഗ്ഹമാണി്
റിംഗും ഉറപ്പുവരുത്ം. ആവേ്മുള്ളവർക് രെ
ഹത്ൈപരിചരണം അകേണവാെി വഴി നല്ം. അകേ
ണവാെിൈൾ വഴി കൃത്മായി അയൺ 
ഗുളിൈൈളുഹെ വിതരണം ഉറപ്പാക്ം.

ഞ്െഡിക്ൽ യൂണിറ്റുകൾ വകപ്ിഞ്റെ നിയന്തണത്ിൽ 
പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നുണ്പ്. ഈ വർഷം 6 പുതിയ 
ഞ്ൊവബൽ ഞ്െഡിക്ൽ ഡിസപ് ഞ്പൻസറികൾ കണ്ണൂർ, 
കാസർതഗാഡപ്, വയനാടപ്, ഞ്കാല്ലം, പാലക്ാടപ്, ഇടുക്ി 
ജില്ലകളിൽ ആരംഭിച്ചു. തകരള ഞ്െഡിക്ൽ സർവ്ധീസപ് 
തകാർപ്തറഷൻ മുതഖനയാണപ് ആരംഭിച്തപ്. നിലവിൽ 
14 യൂനിറ്റുകൾ പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു. അകേണവാടികൾ 
വഴി അയണ് ഗുളികകൾ കൃത്ൊയി വിതരണം ഞ്ചയ്തു 
വരുന്നുണ്പ്. കൂടാഞ്ത ഞ്െഡിക്ൽ യൂണിറ്റുകൾ മുതഖനയും 
അയണ് ഗുളിക നൽകന്നു.

ജനനി ജമേരക് പദ്തിയിൽ 11,880 തപർക്കും സി
ക്ിൾഞ്സൽ അനധീെിയ തരാഗികളായ 711 തപർക്കും 
സഹായം നല്ിവരുന്നു. സെഗ്ര ആതരാഗ് പദ്തിക്ാ
യി 25 തകാടി രൂപ ചിലവഴിച്ചു. 

414 ആദിവാസിയൂരുൈളിൽ അെിസ്ാനസൗൈര്
ങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്ം. ആദിവാസിഹമഖലയിഹല 
ആഹരാഗ്ഹൈന്ദ്രങ്ങളിഹല സൗൈര്ങ്ങൾ വിപുലീ
ൈരിക്ൈയും കൂടുതൽ ഹഡ്ാക്ടർമാഹരയും ജീവന
ക്കാഹരയും നിഹയാഗിക്ൈയും ഹചയ്ം.

ആർദ്രം െിഷനിലൂഞ്ട ആതരാഗ്വകപ്പ് ഇതിനായി 
നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. വകപ്ിഞ്റെ 5 ഒ.പി.
ക്ലിനിക്കുകൾ ഐ.പി.ക്ലിനിക്കുകളായി ൊറ്റുന്നതിനുളള 
നടപടികൾ നടക്കുന്നു.

415 a. നിലവിലുള്ള ഹപാതുവിതരണസമ്പ്രദായത്ിൽ 
അരിഹക്കാപ്പം ഭക്ഷ്ഹയണ്, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, 
റാഗി, തുവര മുതലായ ഭക്ഷ്യിനങ്ങൾ ഉൾഹപ്പടു
ത്ിയ ൈിറ്റുൈൾ ഹറഷൻ ൈെൈളിലൂഹെ നല്ം.

തറഷൻ സാധനങ്ങളഞ്ട വാതിൽപ്പുറവിതരണ സിവിൽ 
സവലൈസപ് വകപ്പുൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ടപ് നടപടി സ്ധീകരിക്കു
ന്നതാണപ്. അട്ടപ്ാടിയിഞ്ല 192 ഊരുകളിൽ കമ്മയൂണി്ി 
കിച്ണ് പദ്തി നടപ്ിലാക്ി. വയനാടപ് ജില്ലയിൽ പ്ര
സ്തുത പദ്തി നടപ്ിലാക്കുന്നതിനുളള ഭരണാനുെതി 
ലഭ്ൊയിട്ടുണ്പ്. െലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നടപ്ിലാക്കുന്നതിനു
ളള നടപടി നടക്കുന്നു. രൈതെണ െറ്റു ജില്ലകളിലം പദ്തി 
നടപ്ിലാക്കും. ആദിവാസിയൂരുകളിൽ തറഷൻസാധന
ങ്ങൾ തനരിഞ്ട്ടത്ിക്കുന്ന പദ്തി തൃശൂർ, പത്നംതിട്ട 
ജില്ലകളിൽ നടപ്ാക്ി.
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b. ഹറഷനിങ്ങിനു ഹരഖഹപ്പടുത്ാൻ ബഹയാഹമട്ിൈക് 
റീഡ്ർ ഉള്ള ൈാർഡ്ക് സംവിധാനം ഏർഹപ്പടുത്ം. 
ഇഹതാഹൊപ്പം ഓഹരാ ഊരിഹലയും 18 വയസ്ിനു 
താഹഴയുള്ള ഹപൺകുട്ിൈൾ, ഗർഭിണിൈൾ, മുലയൂട്ടു
ന് അമ്മാർ, 60 വയസ്ിനു മുൈളിൽ രൊയമുള്ള 
വൃദ്ർ, ആറു വയസിനു താഹഴയുള്ള കുട്ിൈൾ എന്ി
വർക്കക് ഹപാഷൈഭക്ഷണം വീടുൈളിഹലത്ിക്ം.

കമ്മയൂണി്ി കിച്ണ് പദ്തിയിലൂഞ്ട പരാെർ�ിച്ിട്ടുളള 
18 വയസ്ിനപ് താഞ്ഴയുള്ള ഞ്പണ്കട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, 
മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മൊർ, 60 വയസ്ിനപ് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 
വൃദ്ർ, 6 വയസ്ിനപ് താഞ്ഴയുള്ള കട്ടികൾ എന്നിവർക്പ് 
തപാഷകഭക്ണം ലഭ്ൊക്കുന്നു.

416 a. ആദിവാസിയൂരുകൂട്ങ്ങൾക്കക് കൂടുതൽ അധി 
ൈാരം നല്ം. ഊരുമായി ബന്ധഹപ്പട് ൈാര്ങ്ങ
ളിൽ അവരുഹെ തീരുമാനം ത്രിതലപഞ്ായത് 
ൈൾ അംഗീൈരിക്ൈ എന്തക് ബാദ്്സ്മാക്ം.

ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നതിനു ത�ഷം 
ഊരുകൂട്ടങ്ങളഞ്ട �ാക്തധീകരണത്ിനായി �ക്തൊയ 
നടപടി വകഞ്ക്ാണ്ിട്ടുണ്പ്. ഊരുകൂട്ടതയാഗങ്ങൾ കൂടു
ന്നതിനുളള ഞ്ചലവപ് ഒരു ഊരുകൂട്ടതയാഗത്ിനപ് 500 
രൂപ എന്നതപ് 2500 രൂപയായി വർദ്ിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. ഊരു
കൂട്ടതധീരുൊനങ്ങളഞ്ട അടിസ്ാനത്ിൽ പദ്തികൾ 
രൂപവതപ്ക്രിച്ചുവരുന്നു.

b. അതതക് ഊരിൽ നെക്ന് എല്ലാ വിൈസനരെ
വർത്നങ്ങൾക്ം സാമൂെിൈഹതളിഹവടുപ്പക് നെ
ത്ാൻ ഊരുകൂട്ങ്ങൾക്കക് അധിൈാരം നല്ം.

തസാഷ്ൽ ഓഡി്ിനുള്ള ൊർഗ്ഗനിർതദേ�ം പുറഞ്പ്ടുവി 

ക്കുന്നതാണപ്. 

c. ഊരുകൂട്ങ്ങൾക്കക് ജനാധിപത്പരമായി ഹതര
ഹഞ്ഞടുക്കഹപ്പടുന് ഒരു നിർവ്ാെൈസമിതി ഉണ്ാ
ക്ം. അങ്ങഹന ഗ്രാമപ്പഞ്ായത്ിഹല എല്ലാ ഊരു
ൈളുഹെയും നിർവ്ാെൈസമിതി അംഗങ്ങൾ ഹചർന് 
താകും പഞ്ായത്തല ഗ്രാമസഭ.

ഇക്ാര്ത്ിൽ നടപടി സ്ധീകരിക്കുന്നുണ്പ്.

417 a. സംസ്ാനഹത് ആദിവാസിസ്ിതി സംബ
ന്ധിച്ചക് ഒരു സ്ിതിവിവരറിഹപ്പാർട്ക് ഓഹരാ 
വർഷവം സംസ്ാനസർക്കാർ തയ്ാറാക്ം. 

സംസ്ാനഞ്ത് പട്ടികവർഗ്ഗതെഖലയിഞ്ല സ്ിതിവിവ
രകണക്പ് അടിസ്ാനവിവരത�ഖരം തുടങ്ങിയ വിവര
ങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിനും ഡിജി്ലായി സൂക്ിക്കുന്ന 
തിനും പദ്തി നടപ്ിലാക്ിയിട്ടുണ്പ്. എല്ലാ 
പ്രതൊട്ടർൊർക്കും ഇതിനായുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർ
പ്ാടാക്കുകയും പരി�ധീലനങ്ങൾ നല്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. 
വിവരത�ഖരണം നടന്നുവരുന്നു. 

b. പദ്തിഹച്ചലവൈളും ഭൗതിൈഹനട്ങ്ങളും ദൗർബ
ല്ങ്ങളും ഈ റിഹപ്പാർട്ടുൈളിൽ വിേൈലനം ഹചയ്ം. 
ഹ്ാക്ൈൾ തിരിച്ചുള്ള ൈണക്ൈളും ഇതിൽ ലഭ്
മാക്ം. ഈ റിഹപ്പാർട്ക് ആദിവാസി സംഘെനൈൾ, 
സിവിൽസമൂെ സംഘെനൈൾ, രാഷ്ട്രീയരെസ്ാന
ങ്ങൾ, ആദിവാസിയൂരുൈളുഹെ രെതിനിധിൈൾ 
എന്ിവരെങ്ങുന് ജനസഭ വിളിച്ചുഹചർത്ക് 
ഹസാഷ്ൽ ഓഡ്ി്ിനു വിഹധയമാക്ം. 

തസാഷ്ൽ ഓഡി്ിനുള്ള ൊർഗ്ഗനിർതദേ�ങ്ങൾ സ്ധീകരി
ക്കുന്നതാണപ്.

പരിവർ്ിതജരൈസ്തവർ

418 പരിവർത്ിതകക്രസ്വർക്കക് സർക്കാരിൽനിന്നു 
സൊയം ലഭിക്കാനുള്ള രെധാനഹപ്പട് ഒരു 
സംവിധാനം പരിവർത്ിതകക്രസ്വവിൈസന 
ഹൈാർപ്പഹറഷനാണക്. ഇതിഹറെ രെവർത്നം 
ഇഹപ്പാൾ (2016) പരിതാപൈരമാണക്. ഇവ ഫല
രെദമാക്കാനുള്ള നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

തകാർപ്തറഷഞ്റെ പ്രവർത്നം ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ാനും 
പുതിയ പദ്തികൾ ആരംഭിക്ാനും നടപടികൾ സ്ധീക
രിച്ിട്ടുണ്പ്. ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നത�ഷം 
വായ്കളഞ്ടയും ധനസഹായത്ിഞ്റെയും തുക മൂന്നിരട്ടി 
വഞ്ര വർദ്ിപ്ിക്കുകയുണ്ായി. രണ്ടു ലക്ം രൂപയുണ്ാ
യിരുന്ന കൃഷിഭൂെിവായ് നാല ലക്ം രൂപയായും ഒരു 
ലക്ം രൂപയുണ്ായിരുന്ന വ്ക്തിഗത വായ് മൂന്നു  
ലക്ം രൂപയായും വർദ്ിപ്ിക്കുകയുണ്ായി. 
അതുതപാഞ്ല െ്പ് വായ്ാപദ്തികളിലം വിദ്ാഭ്ാസ 

തപ്രാത്ാഹന സമ്മാനത്ിനും വർദ്ന വരുത്കയു
ണ്ായി. ഇതുകൂടാഞ്ത ലക്്വിഭാഗങ്ങളിഞ്ല സർക്ാരു
തദ്ാഗസ്ർക്പ് അഞ്ചപ് ലക്ം രൂപ വഞ്രയുള്ള വാഹന
വായ്യും ഉയർന്ന വരുൊനക്ാർക്പ് അഞ്ചപ് ലക്ം 
രൂപവഞ്രയുള്ള വ്ക്തിഗതവായ്യും 10 ലക്ം രൂപ വഞ്ര
യുള്ള വ്വസായവായ്യും അനുവദിക്കുന്ന പുതിയ വായ്ാ 
പദ്തികളം ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നതിനു 
ത�ഷം നടപ്ിലാക്ി. തകാർപ്തറഷഞ്റെ ഓഡി്പ് 2004-05 
മുതൽ മുടങ്ങിക്ിടക്കുകയായിരുന്നു. ഓഡി്പ് സെയബ
ന്ിതൊയി പൂർത്ധീകരിക്ാനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരി
ക്കുകയും 2009-10 വഞ്രയുള്ള ഓഡി്പ് പൂർത്ധീകരിക്കുകയും 
ഞ്ചയ്തു.

419 a. പരിവർത്ിതകക്രസ്വവിദ്ാർത്ിൈളുഹെ വി
ദ്ാഭ്ാസാനുകൂല്ങ്ങൾ ഹൈാടുക്കാൻ വൈയിരു
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പിന്നാക്സമുദായ രക്ഷെകം

നയൂനപക്ഷരക്ഷെകം

മുന്നാക്വികസനരകാർപ്രറഷൻ

ത്ിയിട്ടുള്ള ഹനാൺപ്ാൻ ഫണ്ക് ആവേ്മായ 
തരത്ിലുള്ളതല്ല. അതിനാൽ ഈ വിെിതം ഇര
ട്ിയാക്കാനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

സംസ്ാനഞ്ത് തപാസ്റപ് ഞ്െട്ികപ് വിദ്ാഭ്ാസസ്ാപന
ങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പരിവർത്ിതവരൈസ്തവവിദ്ാർ 
ത്ഥികൾ ഉൾഞ്പ്ടുന്ന ഒഇസി വിഭാഗത്ിൽഞ്പ്ടുന്ന വി
ദ്ാർത്ഥികളഞ്ട വിദ്ാഭ്ാസാനുകൂല്യിനത്ിൽ ഈ 
സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വരുതമ്ാൾ 189 തകാടി 
രൂപ കടിശ്ികയുണ്ായിരുന്നു. കഴിഞെവർഷം (2018-
19) തനാണ് ലൈാൻ ഇനത്ിൽ വകയിരുത്ിയ 182 
തകാടി രൂപയ്ക്കപ് പുറഞ്െ, പദ്തി ഇനത്ിൽ ബജ്പ് വിഹി
തൊയ 41 തകാടി രൂപയ്ക്കും പുറഞ്െ, 200 തകാടി രൂപ 
അധികൊയി അനുവദിക്കുകവഴി ഈ ഇനത്ിൽ വരും 
വർഷങ്ങളിൽ കടിശ്ികയില്ലാഞ്ത വിദ്ാഭ്ാസാനുകൂല്
ങ്ങൾ വിതരണം ഞ്ചയ്ാൻ സാധിക്കും. ഈ സർക്ാർ 
അധികാരത്ിൽ വന്നതിനു ത�ഷംൊത്രം, ഈ ഇന

ത്ിൽ 932.36 തകാടി രൂപ അനുവദിക്കുകയുണ്ായി.

b. പട്ിൈജാതിക്കാർക്ള്ള എല്ലാ വിദ്ാഭ്ാസാനു
കൂല്ങ്ങളും പരിവർത്ിതകക്രസ്വർക്ം തുല്യ
ളവിൽ നല്ം.

നല്ിവരുന്നുണ്പ്.

420 പരിവർത്ിതകക്രസ്വരുഹെ കുെിശ്ിൈയായ ൈെ
ങ്ങൾ പട്ിൈജാതിക്കാരുഹെതുഹപാഹല എഴുതിത്
ള്ന്തിനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

തകരള സംസ്ാന പരിവർത്ിതവരൈസ്തവ ശുപാർ�ി
തവിഭാഗ വികസന തകാർപതറഷനിൽനിന്നു വായ് എടു
ത്ിട്ടുള്ളതും തിരിച്ിടവ കാലാവധി അവസാനിച്ിട്ടുള്ള
തും കടിശ്ികയായി കിടക്കുന്നതുൊയ വായ്കൾ 
01.03.2019 മുതൽ 31.03.2019 വഞ്രയുള്ള കാലയളവിൽ 
വായ് പൂർണൊയി അടച്പ് തധീർപ്ാക്കുന്നവർക്പ് പിഴപ്
ലി� പൂർണൊയും ഒഴിവാക്ി നല്ി.

421 a. പിന്ാക്കസമുദായവിൈസന ഹൈാർപ്പഹറഷനു 
കൂടുതൽ പണം ലഭ്മാക്ന്താണക്.

ഇതിനായി ധനവകപ്ിതനാടപ് പ്രതത്കം അഭ്ർത്ഥിച്ി
ട്ടുണ്പ്.

b. കുമാരപിള്ളക്കമ്ിഷൻ അെിസ്ാനത്ിലുള്ള 
വിദ്ാഭ്ാസസൊയം വർദ്ിപ്പിക്ന്താണക്.

മുതന്നാക്-പിതന്നാക് സമുദായക്ാർക്ാണപ് ഒരു ലക്ം 

വാർഷികവരുൊനപരിധിക്കു വിതധയൊയി ലംപപ് സം 
ഗ്രാന്ം വസ്റഞ്പ്ന്ം നല്കുന്നുണ്പ്. 

c. ൈാസർഹഗാഡ്ക് തുളു ക്രിസ്്ാനിൈളുഹെ അവേത
ൈൾ പരിെരിക്കാനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ം. പി
ന്ാക്കഹക്ഷമവകുപ്പക് രൂപവതക്ക്കരിക്ം.

പിതന്നാക്സമുദായതക്െവകപ്പ് നിലവിലണ്പ്.

422 a. സച്ചാർ ൈമ്ി്ി ശുപാർേയുഹെ ഭാഗമായുള്ള 
പാഹലാളിക്കമ്ി്ി ശുപാർേൈൾ നെപ്പിലാക്ം.

പാഞ്ലാളിക്മ്മിഷൻ ശുപാർ�കൾ നടപ്ിലാക്ാനുള്ള 
നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 

b. െജ്ക് ൈമ്ി് ിയ്ക്കക് സ്ിരം ഗ്രാറെക് അനുവദിക്ം. 
വഖഫക് ഹബാർഡ്ിനുള്ള ധനസൊയം വർദ്ിപ്പിക്ം.

ഹജ്ജപ് കമ്മി്ിക്കുള്ള ഗ്രാറെപ് ഇൻ എയപ്ഡപ് ആയി 2017-
18ൽ 29 തകാടി രൂപ അനുവദിച്ചു. വഖഫപ് തബാർഡിനപ് 
അഡ്ിനിതറ്രേ്ധീവപ് ഞ്വൽഞ്ഫയർ ഗ്രാറൊയി 1.2 തകാടി 
രൂപയും അനുവദിച്ചു. തകാഴിതക്ാടപ് ആസ്ാനൊയി 
വഖഫപ് ട്ിബയൂണൽ രൂപവതപ്ക്രിച്പ് ഉത്രവായി.

423 ഹദവസ്വം ഹബാർഡുൈളുഹെ പരിധിയിൽ വരാത് 
ഹക്ഷത്രങ്ങൾ നവീൈരിക്കാനും അവിെഹത് ോ
ന്ിക്കാർക്ം മറ്റു ജീവനക്കാർക്ം മാന്മായ 
ഹവതനം ലഭ്മാക്കാനുമുള്ള പദ്തി നെപ്പിലാ
ക്ം. മുന്ാക്കവിഭാഗത്ിഹല സാമ്പത്ിൈമായി 
പിന്ാക്കം നിൽക്ന് വിഭാഗങ്ങഹള സംരക്ഷി
ക്കാനുള്ള രെവർത്നങ്ങൾ ആസൂത്രണം ഹചയ്ം. 
ഇതിനായി തുൈ വൈയിരുത്ം.

തദവസ്ം തബാർഡകളഞ്ട പരിധിയിൽ വരാത്, സ്കാ
ര് ട്സ്റ്റുകളഞ്ടയും കടുംബങ്ങളഞ്ടയും അധധീനതയിൽ പ്ര
വൃത്ിക്കുന്ന, ധാരാളം തക്ത്രങ്ങളണ്പ്. ഇവയിൽ വരുൊ

നത്ിൽ പിന്നാക്ം നിൽക്കുന്ന തക്ത്രങ്ങഞ്ള 
നവധീകരിക്ാനും അവിടഞ്ത് �ാന്ിക്ാർക്കും െറ്റു ജധീവ
നക്ാർക്കും ൊന്ൊയ തവതനം ലഭ്ൊക്ാനുമുള്ള 
നടപടി പുതരാഗെിക്കുകയാണപ്. മുന്നാക്വിഭാഗങ്ങളിഞ്ല 
സാമ്ത്ികൊയി പിന്നാക്ം നിൽക്കുന്നവർക്പ് 
തദവസ്ം നിയെനങ്ങളിൽ 10% സംവരണം ഏർഞ്പ്ടുത്
ന്നതിനപ് സർക്ാർ തദവസ്ങ്ങൾക്പ് അനുെതി നല്ിയിട്ടു
ണ്പ്. എല്ലാ നിയെനങ്ങളിലം മുതന്നാക്ക്ാർക്പ് 10% 
സംവരണം ഏർഞ്പ്ടുത്ിയ ഭരണഘടനാതഭദഗതി തക
രളത്ിഞ്റെ സാഹചര്ത്ിനനുസരിച്പ് നടപ്ിലാക്കുന്ന
തിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരികയാണപ്.
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സ്ത്രീപദവിയകം വികസനവകം

424 സ്തീൈൾക്ഹവണ്ി ഒരു രെഹത്ൈ വകുപ്പക് ആരംഭി
ക്ം. വകുപ്പിനുൈീഴിൽ ഹനരിട്ടു വരുന് സക് ൈീമുൈൾ
ക് പുറഹമ ജൻഡ്ർ ഓഡ്ി്ിനും സ്തീൈഹള സംബ
ന്ധിക്ന് മറ്റു വകുപ്പുൈളിഹല സക് ൈീമുൈഹള 
ഏഹൈാപിപ്പിക്കാനുമുള്ള ചുമതല ഈ മന്ത്രാലയ
ത്ിനുണ്ാകും.

സ്തധീകൾക്കും കട്ടികൾക്കുൊയി പ്രതത്ക വകപ്പ് രൂപിക
രിച്ചു. തിരുവനന്പുരം ജില്ലയിഞ്ല പൂജപ്പുരയിൽ വനിതാ 
�ിശു വികസനവകപ്പ് ഡയറക്ടതറ്പ് പ്രവർത്നം ആരം
ഭിച്ചു. വകപ്പുരൂപവതപ്ക്രണവൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ട റൂൾസപ് 
ഓഫപ് ബിസിനസ്പ് തഭദഗതി ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. ജില്ലാതല
ത്ിൽ ഓഫധീസർൊഞ്ര നിയെിച്പ് പ്രവർത്നം തുടങ്ങി.

425 ഹൈരളത്ിഹല സ്തീ ഹതാഴിൽ പകോളിത്ം 2021 
ആകുഹമ്പാൾ നിലവിലുള്ള 15 േതമാനത്ിൽനി
ന്നു 18 േതമാനമായി ഉയർത്ാനുള്ള നെപെി 
സ്വീൈരിക്ം. ഇതിനാവേ്മായ പരിേീലനങ്ങളും 
ഹതാഴിൽ ഹരൊത്ാെനങ്ങളും തുെർച്ചയായ ഹമാ
ണി്റിങ്ങും ഉറപ്പുവരുത്ം. പരമ്പരാഗതമല്ലാത് 
പുതിയ ഹതാഴിൽ ഹമഖലൈളിഹലക് സ്തീൈൾ ൈെ
ന്നുഹചല്ലുന്തിനക് വനിതാഘെൈപദ്തിയുഹെ 
ഭാഗമായി ഹരൊജക്റ്റുൈൾ ഉറപ്പുവരുത്ം.

സ്തധീകഞ്ള ഞ്താഴിൽ തെഖലയിതലക്കു ഞ്കാണ്ടുവരിക 
എന്ന ലക്്തത്ാഞ്ട സാമൂഹികനധീതിവകപ്ിനുകധീഴില
ള്ള തക്െസ്ാപനങ്ങളിലള്ള സ്തധീകൾക്പ് വിവിധ തര
ത്ിലള്ള ഞ്വാതക്ഷണൽ ഞ്ട്യിനിങപ് നല്ിവരുന്നു. 

സംസ്ാന വനിതാവികസനതകാർപ്തറഷൻ സമൂഹ
ത്ിഞ്ല എല്ലാ വിഭാഗത്ിലംഞ്പടുന്ന വനിതകൾക്ാ
യി വിവിധ പരി�ധീലനങ്ങൾ നല്ി അവഞ്ര ഞ്താഴിൽ 
ഞ്ചയ്ാൻ പ്രാപ്ിയുള്ളവരാക്ി ൊറ്റുന്നു.

സ്തധീകൾക്പ് സ്യംപര്ാപ്ത തനടിഞ്ക്ാടുക്കുന്ന 
രധീതിയിൽ പുരുഷമോർ ൊത്രം ഇടഞ്പട്ടിരുന്ന ലൈെിങപ്, 
വയറിംഗപ്, വഡ്രവിംഗപ്, തെസ്തിരിപ്ണി എന്നിവയിൽ 
പരി�ധീലനം ഞ്കാടുക്ാൻ ULCCS, Habitat, നിർമ്മിതി
തകന്ദം എന്നിവയുൊയി ധാരണയായിട്ടുണ്പ്. ഞ്ജൻഡർ 
പാർക്പ് തകന്ദധീകരിച്ചും, വനിത-�ിശു വികസന വകപ്ി
ഞ്ല തഹാമുകൾ തകന്ദധീകരിച്ചുൊണപ് ആദ്ഞ്ത് പരി�ധീ
ലനം വിഭാവനം ഞ്ചയ്ിരിക്കുന്നതപ്.

426 സർക്കാർ പാർപ്പിെപദ്തിൈളും ഭൂവിതരണവം 
സ്തീയുഹെ ഹപരിഹലാ സംയുക്ഹപരിഹലാ ആയിരി
ക്ം.

നടപ്ിലാക്ി. 

427 നഗരങ്ങളിൽ ഏ്വം കൂടുതൽ സ്തീൈൾ പണിഹയ
ടുക്ന് ഗാർെിൈഹതാഴിലാളിൈളുഹെ ഹക്ഷമനിധി 
വിപുലീൈരിക്ം. ഇന്ക് ഹൊംനഴക് സമാരുഹെ 
ൈഹമ്പാളം കൂടുതൽ സംഘെിതമായിട്ടുണ്ക്. ഇതു
ഹപാഹലാരു സംവിധാനം വീട്ടുഹജാലിക്കാർക്ം 
ഉണ്ാക്ം.

ഗാർഹികഞ്താഴിലാളികൾക്കുകൂടി അംഗത്ം എടുക്ാവ
ന്ന അസംഘടിതഞ്താഴിലാളി സാമൂഹിക സുരക്ാ 

നതവാത്ഥാനമൂല്ങ്ങളിൽ അധിഷ്ിതൊയ തുല്ാവകാ�ത്ിനായി തകരളധീയസ്തധീകൾ തധീർത് വനിതാെതിൽ
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തബാർഡപ് പുനഃസംഘടിപ്ിച്പ് �ക്തിഞ്പ്ടുത്ി. ആനുകൂ
ല്വർദ്ന സംബന്ിച് ചർച്കൾ നടന്നുവരുന്നു.

428 വിഹദേത് ഹജാലിക് ഹപാകുന് സ്തീൈൾക് രെ
ഹത്ൈ രജിസക് ഹട്ഷനും നിരന്രസമ്പർക്കവം 
സൃഷ്ിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ാക്ം.

തനാർക് വഴി ഇതിനു സംവിധാനമുണ്ാക്ിവരുന്നു.

429 a. േൗചാലയങ്ങൾ, വിശ്രമഹൈന്ദ്രങ്ങൾ, േിശുപരി
ചരണസൗൈര്ം, യാത്രാക്രമീൈരണം, സമയക്ര
മീൈരണം, സരക്ഷാക്രമീൈരണം, കലംഗിൈപീ
ഡ്നവിരുദ്സമിതിൈൾ എന്ിവ ഉറപ്പുവരുത് 
വാൻ ഹതാഴിലുെൈമഹള സന്ദ്മാക്ം.

ഞ്താഴിൽവകപ്പ് നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

b. സർക്കാഹരാഫീസൈൾ മുഴുവൻ സ്തീസൗഹൃദ 
മാക്കി മാറ്റുന്തിനുള്ള രെഹത്ൈ ഹജൻഡ്ർ ഓഡ്ി
്ിംഗക് നെത്ൈയും നിർഹദേേങ്ങൾ സമയബന്ധിത
മായി നെപ്പാക്ൈയും ഹചയ്ം.

ഞ്ജൻഡർ ഓഡി്ിനപ് ആവ�്ൊയ അടിസ്ാനവിവര
ങ്ങൾ ത�ഖരിച്ിട്ടുണ്പ്. ഓതരാ ഡിപ്ാർടപ് ഞ്െറെിഞ്റെയും 
ഫണ്പ് വിഹിതവം ഫണ്പ് വിനിതയാഗിച് രധീതിയും 
ലൈാനിംഗപ് തബാർഡൊയി തചർന്നപ് ത�ഖരിച്ചുഞ്കാണ്ിരി
ക്കുന്നു. ഞ്ജൻഡർ ഓഡി്പ് റിതപ്ാർട്ടപ് ഈ വർഷം 
അവസാനം പൂർത്ിയാക്ാനാവം. 

430 ആശുപത്രിൈൾ സ്തീസൗൊർദേപരമാകുൈയും രെ
സവാശുപത്രിൈൾ ആധുനിൈീൈരിക്ൈയും 
ഹചയ്ം. രെസവവാർഡുൈളിൽ സ്വൈാര്തയും സ
രക്ഷിതത്വവം ഉറപ്പാക്ം.

ഏഴുതകാടി രൂപ ഇതിനായി പ്രതത്കം വകയിരുത്ി
യിട്ടുണ്പ്. പ്രസവവാർഡകളിൽ സ്കാര്തയും സുരക്ി
തത്വം ഉറപ്പ് വരുത്ാൻ പ്രതത്ക മുറികൾ സജ്ജധീക
രിച്പ് പ്രവർത്നം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്പ്. 

431 സംസ്ാനബജ്ിൽ ജൻഡ്ർ ഓഡ്ിറ്റും ജൻഡ്ർ 
ബജ്ിംഗും പുനഃസ്ാപിക്ം. ബജ്ിൽ പത് 
േതമാനം തുൈ സ്തീൈൾക്കായുള്ള രെഹത്ൈ ഹരൊ
ജക്റ്റുൈൾക് മാ്ിവയ്ക്കും. ഇതു സംബന്ധിഹച്ചാരു 
രെഹത്ൈ രെസ്ാവന വാർഷിൈബജ്ിഹറെ 
ഭാഗമായി നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്ം.

നടപ്ിലാക്ി.

432 a. ബാലപീഡ്നനിഹരാധനനിയമം (2012), ഗാർ
െിനൈപീഡ്നനിഹരാധനനിയമം (2005), 
ഹതാഴിൽ സ്ലഹത് കലംഗിൈപീഡ്നങ്ങൾ 
അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നിയമം (2013) ഇവഹയ

ല്ലാം അവയുഹെ അന്:സത് ഉൾഹക്കാണ്ടുഹൈാ
ണ്ക് ൈർേനമായി നെപ്പിലാക്ം.

ബാലപധീഡനനിതരാധനനിയെം (2012) നടപ്ിലാക്ാൻ 
ICPS പദ്തിയുഞ്ട കധീഴിൽ 14 ജില്ലാ �ിശുസംരക്ണഓ
ഫിസർൊർ പ്രവൃത്ിക്കുന്നുണ്പ്. വിഷെസാഹചര്ങ്ങ
ളിൽ കഴിയുന്ന കട്ടികഞ്ള കഞ്ണ്ത്ന്ന പദ്തിയായ 
'കരുതൽ' കട്ടികൾക്പ് ൊനസിക സാമൂഹികസഹായം 
നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്തിയായ 'കാവൽ' എന്നിവ കാര്
ക്െൊയി നടത്ിവരുന്നു. വലംഗിക പധീഡനത്ിഞ്ന
തിരായുള്ള നിയെം POCSO Act (Protection of Child 
from Sexual Offence)-ഞ്റെ അവതബാധം കട്ടികളൊയി 
ബന്ഞ്പ്ട്ട വകപ്പുകൾക്കു നല്കുക എന്ന ഉതദേ�തത്ാഞ്ട 
ഞ്പാലധീസപ് വചൽഡപ് ഞ്പ്രാട്ടകപ് ഷൻ യുണി്പ്, ICDS 
functionaries, CWC, അഡ്തക്റ്റുൊർ എന്നിങ്ങഞ്നയുള്ള
വർക്കുള്ള തബാധവൽക്രണക്ലാസുകൾ നടത്ിവരുന്നു. 
ആ�ാ വർതക്ഴപ് സപ്, ആതരാഗ്പ്രവർത്കർ, തപാസ്റപ് 
ഞ്െട്ികപ് & പ്രധീ ഞ്െട്ികപ് തഹാസ്റൽസപ്, അനാഥാലയം 
എന്നിവിടങ്ങളിഞ്ല അതന്വാസികഞ്ള തകന്ദധീകരിച്പ് 
തബാധവൽക്രണക്ലാസുകൾ ദൃ�്ൊദ്്െങ്ങളപതയാ 
ഗിച്പ് നല്ി വരുന്നു.

ഞ്താഴിൽസ്ലഞ്ത് വലംഗികപധീഡനങ്ങൾ അവസാ
നിപ്ിക്ാനുള്ള നിയെപ്രകാരം എല്ലാ സ്ാപനങ്ങളിലം 
ഇതറെണൽ കംലൈയിറെപ് കമ്മി്ി (ICC) രൂപവതപ്ക്രിക്ാ 
നുള്ള നിർതദേ�ം എല്ലാ കളക്ടർൊർക്കും നല്ിയിട്ടുണ്പ്. 
ഞ്ജൻഡർ അവഡ്സറി തബാർഡിഞ്റെ നിർതദേ�പ്രകാ
രം പ്രചാരണത്ിഞ്റെ ഭാഗൊയി ഓഫധീസുകളിലം ആശു
പത്രികളിലം െറ്റു ഞ്താഴിലിടങ്ങളിലം തപാസ്ററുകളം സ്റി
ക്റുകളം പതിക്ാനുള്ള നടപടി ആയിട്ടുണ്പ്. 
അസംഘടിതതെഖലകളിൽ തലാക്ൽ കംലൈയിറെപ് 
ഞ്സൽ രൂപവതപ്ക്രിക്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. 

ഗാർഹികപധീഡനനിതരാധനനിയെം 2012 നടപ്ിലാക്കു
ന്നതിനായി 14 ജില്ലകളിലം വിെണ് ഞ്പ്രാട്ടകപ് ഷൻ ഓഫധീ
സർൊർ പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു. സ്തധീകൾക്കു തനഞ്രയുള്ള 
അതിരൈെങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി 'വകത്ാങ്ങപ് ' എന്ന 
കർമ്മതസന രൂപവതപ്ക്രിച്പ് പ്രതിതരാധിക്ാനായുള്ള 
പദ്തി സാമൂഹികനധീതിവകപ്പ് മുതഖന നടപ്ാക്കുന്നു. 
സ്തധീകൾക്കും കട്ടികൾക്കുഞ്െതിഞ്രയുള്ള അതിരൈെങ്ങഞ്ള 
ഞ്ചറുക്ാൻ എല്ലാ തട്ടിലമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും ഉതദ്ാഗ
സ്ർക്കും തസവനദാതാക്ൾക്കുമുള്ള നിയെ തബാധ
വൽക്രണത്ിനും കാര്ക്െത വർദ്ിപ്ിക്ാനുൊയി 
'ശ്രദ്' പദ്തി സാമൂഹികതക്െതബാർഡൊയി തചർന്നപ് 
നടപ്ാക്ിവരുന്നു. 

b. സ്തീൈൾക് ഹനഹരയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ
ഹവണ്ിയുള്ള സ്തീസൗഹൃദഗ്രാമ/നഗര പദ്തി തഹദേ
േസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ വഴി നെപ്പിലാക്ം.

സ്തധീകൾക്കു തനഞ്രയുള്ള അതിരൈെങ്ങൾ തടയുന്നതിനാ
യി 'വകത്ാങ്ങപ് ' എന്ന കർമ്മതസന രൂപവതപ്ക്രിച്പ് 



125പിണറായി വിജയന് സര്കാരിന്റെ പ്ാഗ്രസ് റിപ്ാര്ട് 2019

പ്രതിതരാധിക്ാനായുള്ള പദ്തി വനിതാ �ിശു 
വികസന മുതഖന നടപ്ാക്കുന്നു. സംസ്ാനഞ്ത് 14 ജി
ല്ലകളിഞ്ല ഞ്തരഞ്ഞെടുത് 70 പഞ്ചായത്കളിഞ്ല 350 
വാർഡകളിലായി വപല്ടിസ്ാനത്ിൽ നടപ്ാക്കു
ന്ന പദ്തിക്പ് 27,30,000 രൂപ അനുവദിച്ിട്ടുണ്പ്. സ്തധീ
കൾക്കു തനഞ്രയുള്ള അതിരൈെങ്ങൾ കറയ്ക്കാനുള്ള പ്രതി
തരാധ ക്ാംഞ്പയപ് നുകൾ സംസ്ാനവ്ാപകൊയി 
നടക്കുന്നുണ്പ്. 

തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളഞ്ട കധീഴിലള്ള കടുംബ
ശ്രധീ വഴി 'സപ് തനഹിത' എന്ന തഷാർട്ടപ് തസ്റ തഹാം തുട
ങ്ങിയിട്ടുണ്പ്. തകന്ദസർക്ാരിറെ 'സഖി' എന്ന വണ് 
തസ്റാപ്പ് ഞ്സറെർ വനിതാ-�ിശു വികസന വകപ്ിനു 
കധീഴിൽ തിരുവനന്പുരം, കണ്ണൂർ (കൂത്പറമ്പ് ആശുപ
ത്രി), തൃശൂർ (ഇരിങ്ങാലക്കുട ആശുപത്രി) വയനാടപ്, െല
പ്പുറം ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്ിച്ചുതുടങ്ങി. െ്പ് ജില്ലകളിൽ 
ആരംഭിക്കുന്നതിനപ് തകന്ദസർക്ാർ അനുെതി ലഭിച്ിട്ടു
ണ്പ്, തുടർനടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 

433 a. സ്തീസൗൊർദേപരമായ പുനരധിവാസഹൈന്ദ്ര
ങ്ങൾ ആധുനിൈസൗൈര്ങ്ങഹളാഹെ ആരംഭിക്ം.

വലംഗികൊയിപധീഡിപ്ിക്ഞ്പ്ട്ട 18 വയസ്ിനു താഞ്ഴയു
ള്ള കട്ടികൾക്ായി നിർഭയ എന്ന തപരിൽ പുനരധിവാ
സതകന്ദങ്ങൾ 13 എണ്ം 11 ജില്ലകളിലായി ഇതപ്ാൾ നി
ലവിലണ്പ്. എല്ലാ ജില്ലയിലം നിർഭയ തകന്ദങ്ങൾ 
സ്ാപിക്ാനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. നിർഭയ 
തകന്ദം ഇല്ലാത് ആലപ്പുഴ, തകാട്ടയം, പത്നംതിട്ട 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിർഭയ തകന്ദങ്ങൾ ഉടഞ്ന ആരംഭി
ക്കും. നിർഭയ തഹാമുകളിഞ്ല 12 വയസ്ിനു താഞ്ഴയുള്ള 
കട്ടികൾക്കു തവണ്ി ഒരു തൊഡൽ തഹാം (SOS) തിരുവ
നന്പുരത്പ് ആരംഭിച്ചു. തകാഴിതക്ാട്ടപ് ആരംഭിക്കുന്നതി
നുള്ള നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

b. ഹഷാർട്ക് സക് ഹ് ഹൊമുൈൾ സന്ദ്സംഘെനൈ
ളും മറ്റുമായി ഹചർന്നു സ്ാപിക്ം.

വനിതകൾക്പ് സുരക്ിതൊയി രാത്രി തങ്ങുവാൻ ഒരിടം 
നല്ാനായുള്ള 'എഞ്റെ കൂടപ് ' പദ്തി തകാഴിതക്ാടപ്, തിരു
വനന്പുരം ജില്ലകളിൽ നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. തകരള 
സംസ്ാന വനിതാവികസനതകാർപ്തറഷൻ തകന്ദ- 
സംസ്ാനസർക്ാർ സഹായതത്ാഞ്ട ജില്ലകൾതതാറും 
വർക്ിംഗപ് വിെൻസപ് തഹാസ്റലകൾ / ഷധീ തലാഡപ്ജപ് 
എന്നിവ സ്ാപിക്ാൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. 

434 വനിതാൈമ്ിഷഹറെ ഇതുവഹരയുള്ള രെവർത്ന
ങ്ങൾ ഇതുവഹരയുള്ള ഹചയർഹപഴക് സൺമാരുഹെ 
കൂട്ായ്മയുഹെ അെിസ്ാനത്ിൽ പരിഹോധിക്ൈ
യും കൂടുതൽ ഫലരെദമാക്കാനുള്ള നെപെിൈൾക് 
രൂപം നല്ൈയും ഹചയ്ം. ജാഗ്രതാസമിതിൈളുമാ
യി വനിതാൈമ്ിഷഹറെ ബന്ധം കൂടുതൽ േക്ി

ഹപ്പടുത്ം.

വനിതാകമ്മിഷഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്
കളിലം ജാഗ്രതാസെിതികൾ രൂപവതപ്ക്രിക്ാൻ 
നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. വനിതാ �ിശു വികസന 
വകപ്ിഞ്റെ കധീഴിൽ ICDS പ്രവർത്കർക്പ് ജാഗ്രതാസെി
തിയുഞ്ട ആവ�്കതഞ്യ കറിച്ചുള്ള നാല ദിവസം നധീ
ണ്ടുനിൽക്കുന്ന �ില്പ�ാലകൾ നടക്കുന്നുണ്പ്. 

435 a. സ്തീൈളുഹെ സർവ്ഹതാമുഖമായ വിൈസനം 
ലക്ഷ്ം വച്ചക് ആരംഭിച്ച ജൻഡ്ർ പാർക്കക് ആ 
ലക്ഷ്ത്ിൽനിന്ൈന്നു മാറ്റുന് സ്ിതിക്കക് മാ്ം 
വരുത്ം.

സ്തധീകളഞ്ട സർവ്തതാമുഖൊയ വികസനംതഞ്ന്ന തിരിച്ചു 
ഞ്കാണ്ടുവരുന്ന രധീതിയിതലക്പ് ഞ്ജൻഡർ പാർക്പ് പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ചിട്ടഞ്പ്ടുത്ാനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു
വരുന്നു. വലബ്റി, െയുസിയം, നിയെം എന്നി തെഖലക
ളിഞ്ല പ്രവർത്നഞ്ത് മുതന്നാട്ടപ് ഞ്കാണ്ടുതപാകാനായി 
പലതവണ െധീ്ിങ്ങുകൾ കൂടുകയുണ്ായി. 2019 - 20-ൽ 
ഈ തെഖലകളിഞ്ല പ്രവർത്നം തുടങ്ങുന്നതിനു നടപടി 
സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

b. സ്തീൈളുഹെ കനപുണിവിൈസനത്ിനും 
ഹതാഴിൽ പരിേീലനത്ിനും ഉപജീവനത്ിനുമുത
കുന് വിവിധ പരിപാെിൈൾ ഏഹൈാപിക്കാനും 
ജൻഡ്ർ പാർക്കിഹന പര്ാപ്മാക്ം.

ഞ്ജൻഡർ പാർക്ിഞ്റെ വികസനത്ിനായി ഏഴപ് തെഖല
കളിലായി പ്രവർത്നങ്ങൾ ചിട്ടഞ്പ്ടുത്ാൻ തധീരുൊനി
ച്ിട്ടുണ്പ്. വലബ്റി, ഗതവഷണം, െയൂസിയം, നിയെം 
എന്നധീ തെഖലകളിഞ്ല പ്രവർത്നം ആരംഭിക്ാനുള്ള 
പ്രാരംഭനടപടികൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. ഈ നാലപ് തെഖല
കൾക്കുമുള്ള ഞ്കട്ടിടങ്ങളം തയ്ാറായിഞ്ക്ാണ്ിരിക്കുന്നു. 
െറ്റു മൂന്നപ് തെഖലകളായ സാംസപ് കാരികതകന്ദം, വനപു
ണ്പരി�ധീലനതകന്ദം, ഉതപ്പാദനതകന്ദം എന്നിവയ്ക്കുള്ള 
ആ�യനിർമ്മിതിയാണപ് അന്ാരാഷ്ട്രഞ്സെിനാറിലൂഞ്ട 
ഉതദേ�ിക്കുന്നതപ്.

436 a. സ്ിരം നിയമ-ലിംഗാവഹബാധ പരിേീലനഹൈ
ന്ദ്രം സ്ാപിക്ം. ന്ായാധിപർ, ൈൗൺസിലർ
മാർ, ഹരൊട്ൈക് ഷൻ ഓഫീസർമാർ, ലീഗൽ സർവ്ീ
സക് അഹതാറി്ിയിൽ രജിസ്റ്റർ ഹചയ്ത അഭിഭാഷൈർ, 
പാരാലീഗൽ ഹവാളറെിയർമാർ എന്ിവർക്കക് പരി
േീലനം ലഭ്മാക്ം.

'സവധര്ം മുതന്നാട്ടപ് ' എന്ന �ധീർഷകത്ിൽ തുടങ്ങുന്ന 
ഞ്ജൻഡർ സാക്രതയജ്ത്ിനപ് തുടക്ം കറിച്ിട്ടുണ്പ്. 
ജൻഡർ സാക്രതയുഞ്ട ഭാഗൊയി നിയെജ്ർക്പ് 
പരി�ധീലനം ഞ്കാടുക്കുകയും ഞ്പാതുജനത്ിനപ് തിരിച്പ് 
നിയെവം ജൻഡറും തമ്മിലള്ള അതഭദ്ൊയ ബന്
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ഞ്ത് കറിച്ചുള്ള അവതബാധം ഞ്കാടുക്കുകയും ഞ്ചയ്യുന്ന 
രധീതിയിൽ തൊഡയൂളകൾ തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

b. ഹപാതുവിെങ്ങളിഹല അതിക്രമങ്ങൾഹക്കതിഹര നി
യമനിർമ്ാണം നെത്ം. വനിതാഹപാലീസിഹറെ 
എണ്ം വർദ്ിപ്പിക്ം. കവവാെിൈ സ്വത്വ
ൈാേ നിയമം പാസാക്ം.

ആഭ്ന്രവകപ്പ് നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. (ബന്ഞ്പ്ട്ട 
ഖണ്ഡിക കാണുക) നിയെനിർമ്മാണം നടത്ന്ന 
കാര്ം പരിത�ാധനയിലാണപ്.

437 സ്തീപഠനത്ിനും ഹബാധവൽക്കരണത്ിനും 
ഹവണ്ി ഒരു മിൈവിഹറെ ഹൈന്ദ്രം സ്ാപിക്ം.

സ്തധീപഠനത്ിനും തബാധവതപ്കരണത്ിനും സ്തധീകളഞ്ട 
വനപുണിയും ഞ്താഴിൽ പരി�ധീലനവം വർദ്ിപ്ിക്കുന്ന 
രധീതിയിലമുള്ള െികവിഞ്റെ തകന്ദൊയി ഉയർത്വാനുള്ള 
ശ്രെൊണപ് ഞ്ജൻഡർ പാർക്ിൽ നടക്കുന്നതപ്. ഒരു വർഷ
ത്ിനുള്ളിൽ ഞ്ജൻഡർ പാർക്ിഞ്റെ ഏഴു തെഖലകളം 
പ്രവർത്നക്െൊക്ാനും അന്ാരാഷ്ട്രശ്രദ് പിടിച്ചുപറ്റു
ന്ന ഒരു തകന്ദൊയി ൊറ്റുവാനും കഴിയുഞ്െന്നപ് പ്രതധീക്ി 
ക്കുന്നു. 

438 നിരാലംബരായ വിധവൈഹള സംരക്ഷിക്കാൻ രെ
ഹത്ൈ സക് ൈീമിനക് രൂപം നല്ം.

അഭയസ്ാനെില്ലാത് വിധവകൾക്പ് അഭയവം കടുംബ
ചുറ്റുപാടും നല്കുന്ന ബന്ധുക്ൾക്കുള്ള ധനസഹായപദ്തി
യാണപ് 'അഭയകിരണം'. വനിതാ �ിശു വികസന വകപ്പ് 
മുതഖനനടപ്ാക്കുന്ന ഈ പദ്തിയിലൂഞ്ട പ്രതിൊസം 
1000 രൂപ നിരക്ിൽ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നു. 

സാമ്ത്ികൊയി പിന്നാക്ം നിൽക്കുന്ന 55 വയസ്ിനു 
താഞ്ഴ പ്രായമുള്ള വിധവകളായ സ്തധീകൾക്പ് സ്യംഞ്താ
ഴിൽ ഞ്ചയ്യുന്നതിനായി ഒ്ത്വണ ധനസഹായൊയി 
30,000 രൂപ അനുവദിക്കുന്ന സഹായഹസ്തം പദ്തി 
നടപ്ാക്ി.

സാമ്ത്ികൊയി പിന്നാക്ം നിൽക്കുന്ന സർക്ാർ 
സ്ാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസപ് മുതൽ 
അഞ്ചാം ക്ലാസപ് വഞ്രയുള്ള കട്ടികൾക്പ് 3000 രൂപയും 
ആറാം ക്ലാസപ് മുതൽ പത്ാം ക്ലാസപ് വഞ്രയുള്ള കട്ടികൾ
ക്പ് 5000 രൂപയും +1, +2, ITI ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 
കട്ടികൾക്പ് 7500 രൂപയും ഡിഗ്രി തലത്ിലം അതിനു 
മുകളിലം പഠിക്കുന്നവർക്പ് 10,000 രൂപ വധീതവം തകരള 
സാമൂഹികസുരക്ാെിഷൻ മുതഖന വിദ്ാഭ്ാസധനസ
ഹായം നല്കുന്നു. വിധവകളഞ്ട െക്ൾക്പ് വിവിധ ഞ്പ്രാ
ഫഷണൽ തകാഴപ് സുകൾക്പ് ടയൂഷൻ ഫധീസപ്, തഹാസ്റൽ, 
ഞ്െസ്പ് ഫധീസപ് എന്നിവ നല്കുന്നതിനായി ആവിഷപ് കരിച് 
കട്ടികൾക്ായുള്ള ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസധനസഹായ പദ്
തിയായ 'പടവകൾ' നടപ്ാക്ി. പ്ികപ് സർവ്ധീസപ് നി
യെനങ്ങളിൽ വിധവകൾക്പ് പ്രായപരിധി ഇളവപ് അനു
വദിച്ചു.

വിധവകളഞ്ട സാമ്ത്ിക�ാക്തധീകരണവം, സംരംഭക
ത്പ്രചാരണവം വർദ്ിപ്ിക്ാൻ സംരംഭകത് വികസ
നപരിപാടികൾ പഞ്ചായത്പ് തലത്ിൽ വനിതാവിക
സനതകാർപതറഷൻ നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. ജില്ലതതാറും 
10 തകന്ദങ്ങളിലായി ത്രിദിന സംരംഭകത്വികസന 
പരി�ധീലനപരിപാടികൾ വിധവകൾക്ായി സംഘടി
പ്ിച്ചു. പരി�ധീലനപരിപാടിയിൽ പഞ്കേടുക്കുന്നവർക്പ് 
1000 രൂപ വസ്റപറെപ് നല്ിയിരുന്നു. ഞ്താഴിൽലതന്ഷക
രായ വിധവകൾക്പ് സ്യംപര്ാപ്ി തനടുന്നതിനും സ്
ന്ൊയി യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും വനിതാ വിക
സനതകാർപ്തറഷൻ സ്യംഞ്താഴിൽ വായ് അനുവദിച്ചു 
വരുന്നു. സ്തധീകൾ ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്പ് ലളിത
ൊയ വ്വസ്കതളാഞ്ട കറഞെ പലി�നിരക്ിൽ (സ്
യംഞ്താഴിൽ വായ് 6%, വെതരൈാഫിനാൻസപ് പദ്തി 
5%, വിദ്ാഭ്ാസസഹായം 3 -4%) വായ്കൾ ലഭ്ൊക്ി
വരുന്നു. കറഞെ പലി� നിരക്ിൽ 30 ലക്ം രൂപ 
വഞ്രയും നയൂ സ്ർണെ എന്ന തപരിൽ 4% ൊത്രം പലി� 
നിരക്ിൽ ഒരു ലക്ം രൂപ വഞ്രയും വിധവകൾക്പ് 
വായ് നല്കുന്ന പദ്തിയും നടപ്ിലാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

കുടകംബശ്്രീ 

439 a. കുടുംബശ്രീയായിരിക്ം സംസ്ാനസർക്കാരി
ഹറെ പിന്തുണയും ധനസൊയവമുള്ള സ്തീൈളുഹെ 
അയൽക്കൂട്സംവിധാനം.

ഈ കാഴ്ചപ്ാടിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ കടുംബശ്രധീ 
�ക്തിഞ്പ്ടുത്ാനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു. കടുംബ
ശ്രധീയ്ക്കപ് സർക്ാരിഞ്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ധനസഹായ
വം ഉറപ്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്. പ്രളയദുരിതാ�്ാസപ്രവർത്ന 
ങ്ങളിലം സജധീവൊയ ഇടഞ്പടൽ ഉണ്ായിട്ടുണ്പ്. ഗൃതഹാ
പകരണങ്ങൾ നഷ്ഞ്പ്ട്ടവർക്പ് ഒരു ലക്ം രൂപവഞ്ര 
വായ് നല്ി.

b. ഇഹപ്പാൾ കുടുംബശ്രീയിൽ 50 േതമാനഹത്ാളം 
കുടുംബങ്ങൾ അംഗങ്ങളാണക്. ഇതക് 75 േതമാനമാ
യി ഉയർത്ം.

എൽ.ഡി.എഫപ്. സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നതിനു
ത�ഷം കടുംബശ്രധീ അംഗസംഖ്യിൽ 12% വർദ്ന 
ഉണ്ായിട്ടുണ്പ്. ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വരു
തമ്ാൾ 2,58,035 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലായി 39 ലക്ം ക
ടുംബങ്ങളായിരുന്നു കടുംബശ്രധീയിൽ അംഗങ്ങളായി 
ഉണ്ായിരുന്നതപ്. കടുംബശ്രധീ സംഘടനാസംവിധാന
ഞ്ത് �ക്തിഞ്പ്ടുത്ാൻ ലക്്െിട്ടപ് നടത്ിയ ഇടഞ്പട
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ലിലൂഞ്ട അർഹരായ മുഴുവൻ തപഞ്രയും അയൽക്കൂട്ട
ത്ിൽ അംഗൊക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒപ്ം നിർജ്ജധീവൊയ 
5416 അയൽക്കൂട്ടങ്ങഞ്ള വധീണ്ടും സജധീവൊക്കുന്നതിനും 
കഴിഞ്ഞു. ഇതപ്ാൾ കടുംബശ്രധീയിൽ 2,91,507 അയൽ
ക്കൂട്ടങ്ങളം 43,93,579 അംഗങ്ങളമുണ്പ്. ഭിന്നത�ഷിക്ാ
രുഞ്ട 572 ഉം വതയാജനങ്ങളഞ്ട 1793 ഉം എസപ് ടി വിഭാ
ഗത്ിൽ 212 ഉം തധീരതദ�തെഖലയിൽ 327 ഉം 
ട്ാൻസപ് ഞ്ജറെറുകളഞ്ട 19ഉം ഇതരസംസ്ാനഞ്താഴിലാ
ളികളഞ്ട നാലം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളം രൂപവതപ്ക്രിച്ിട്ടുണ്പ്.

c. ഹൈന്ദ്ര-സംസ്ാന-രൊഹദേിൈ സർക്കാരുൈളു
ഹെ വനിതാോക്ീൈരണ ദാരിദ്ര്നിർമ്ാർജ്ന 
പരിപാെിൈളുഹെ ഹപാതുഹവദിയായിട്ായിരിക്ം കു
ടുംബശ്രീ രെവൃത്ിക്ൈ. കുടുംബശ്രീക്കക് ൈഴിഞ്ഞ 
രണ്ക് വർഷം 50 ഹൈാെി രൂപ വീതമാണക് ലഭിച്ചതക്. 
ഇതക് 150 ഹൈാെി രൂപയായി ഉയർത്ം.

കഴിഞെ മൂന്നു വർഷം സംസ്ാനസർക്ാർ കടുംബശ്രധീ
യ്ക്കപ് ബഡപ്ജ്ിൽ ഏ്വം ഉയർന്ന 
തുകയാണപ് അനുവദിച്തപ്. 2016-17 ൽ 
130 തകാടിയും 2017-18 ൽ 161 
തകാടിയും 2018-19 ൽ 188.62 
തകാടിയും ആണപ് അനുവദിച്തപ്. 
2019-20 ൽ 182.25 തകാടി രൂപയാണപ് 
ബഡപ്ജ്ിൽ വകയിരുത്ിയിട്ടുള്ളതപ്.

440 കുടുംബശ്രീക്കക് ബാങ്ൈളിൽ
നിന്ക് നാലു േതമാനം പലിേ
യ്ക്കക് വായ് ഉറപ്പാക്ം. പലിേ 
സബക് സിഡ്ി സർക്കാർ ഹനരി 
ട്ക് ബാങ്ൈൾക്കക് നല്ം.

നാല �തൊനം പലി�യ്ക്കപ് വായ് ഉറ
പ്ാക്ി. പലി� സബപ് സിഡി ബാങ്കു
കൾവഴി നല്ിവരുന്നു. 2016-17 വർഷ
ത്ിൽ 35,689 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കും 
17-18 ൽ 49,564 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ
ക്കും 18-19 ൽ 1,03,211 അയൽക്കൂട്ട
ങ്ങൾക്കുൊയി യഥാരൈെം 1335 
തകാടിയും 2259 തകാടിയും 4132 
തകാടിയും രൂപ വായ്യായി നല്ി. 
കഴിഞെ മൂന്നു വർഷൊയി 137.99 
തകാടി രൂപയാണപ് പലി�സബപ് സി
ഡിയായി നല്ിയതപ്.

441 കുടുംബശ്രീക്കക് കുെിേിൈയായി
ട്ടുള്ള റിഹവാൾവിംഗക് ഫണ്ക്, 
സംഘക്കൃഷി സബക് സിഡ്ി, 
ആശ്രയ ധനസൊയം, സൂ
ക്ഷ്മഹതാഴിൽസംരംഭങ്ങൾക്
ള്ള സൊയം എന്ിവ ഉെൻ 

ഹൈാടുത്തീർക്ം.

ഞ്കാടുത് തധീർത്.

442 a. കുടുംബശ്രീയിഹല അഴിമതിഹയക്റിച്ചക് സമഗ്രമായ 
അഹന്വഷണം നെത്ി കു്ക്കാഹര േിക്ഷിക്ം.

നയൂട്ിെികപ് സപ്, െധീഡിയാശ്രധീ എന്നിവയുൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ട 
പരാതികളിൽ അതന്ഷണം നടക്കുന്നു.

b. സ്തീസൗഹൃദമഹല്ലന്ക് ഹതളിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ 
മിഷൻ ഉഹദ്ാഗസ്ഹരയും നീക്കം ഹചയ്ം.

ഇപ്രകാരമുള്ള ഉതദ്ാഗസ്ഞ്ര നധീക്ം ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്.

c. സതാര്മായ രീതിയിൽ മാനദണ്ങ്ങളുഹെ അെി
സ്ാനത്ിൽ കുടുംബശ്രീയിഹല രെവൃത്ിപരിച 
യവംകൂെി ൈണക്കിഹലടുത്ക് മിഷൻ പുനഃസംഘെി 
പ്പിക്ം

ഞ്ചറുകിട ഉല്പന്നങ്ങളം തസവനങ്ങളഞ്ൊരുക്ി കടുംബശ്രധീ തകാഴിതക്ാട്ടു തുറന്ന െഹിളാൊൾ
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കടുംബശ്രധീ ജില്ലാ/സംസ്ാന െിഷനുകളിൽ പ്രവൃത്ി 
പരിചയവം കഴിവം ഉള്ള ഞ്പ്രാഫഷനുകഞ്ള കരാർ അടി
സ്ാനത്ിൽ നിയെിച്ചു പുനഃസംഘടിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്.

443 സ്വയംഹതാഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചക് ൈെഹക്ക
ണിയിലായിട്ടുള്ള ഹതാഴിൽസംരംഭൈഹര സൊ
യിക്കാൻ പദ്തി ആവിഷക് ക്കരിക്ം. ഇത്രം 
ഹപാരായ്മൈൾ ആവർത്ിക്കിഹല്ലന്ക് ഉറപ്പുവരു
ത്ാൻ സ്വയംഹതാഴിൽ സക് ൈീമുൈളുഹെ നെത്ി
പ്പിൽ ആവേ്മായ മാ്ങ്ങൾ വരുത്ം.

സ്യംഞ്താഴിൽസംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്പ് കടഞ്ക്ണിയി
ലായിട്ടുള്ള സംരംഭകഞ്ര സഹായിക്കുന്നതിനപ് പദ്തി 
ആവിഷപ് ക്രിച്ചു. ഇത്രം തപാരായ്മകൾ ആവർത്ിക്ാ
തിരിക്ാൻ വരൈസിസപ് ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് ഫണ്പ്, റിതവാൾ
വിംഗപ് ഫണ്പ് എന്നിവ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. നിലവിലള്ള സ്
യംഞ്താഴിൽ സംരംഭങ്ങളഞ്ട അവസ് വി�ദൊയി 
പഠിക്കുന്നതിനായി സർതവ നടത്ി. കടഞ്ക്ണിയിലായ 
337 യൂണിറ്റുകൾ പുനരുദ്രിക്കുന്നതിനപ് സഹായം നല്ി.

444 കുടുംബശ്രീ ഉതക്പന്ങ്ങൾക്കക് സർക്കാർ തലത്ി
ലുള്ള വിപണി ഉറപ്പാക്ം. ഇതിനക് എല്ലാ പഞ്ായ
ത്ൈളിലും നഗരങ്ങളിലും ബ്ാൻഡു ഹചയ്ത ൈെൈൾ 
ആരംഭിക്ം. സിവിൽ സകപ്സക്  ഹസ്റ്റാറുൈളിൽ കു
ടുംബശ്രീ ഉതക്പന്ങ്ങൾക് മുൻഗണന നല്ം.

കടുംബശ്രധീ ഉല്പന്നങ്ങൾക്പ് വിപണി ഉറപ്ാക്കുന്നതിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി 245 ത്ാക്പ് നഗര പ്രതദ�ങ്ങളിൽ കൃത്ൊ
യി ൊസച്ന്കൾ സംഘടിപ്ിച്ചു. വിവിധ പഞ്ചായത്പ്, 
നഗര പ്രതദ�ങ്ങളിൽ 544 നാതനാ ൊർക്റ്റുകൾ സ്ാ
പിച്ചു. തഹാർട്ടിതകാർപ്പ്, അഗ്രിവഹപ്ർ ൊർക്്ിനപ് 
പുറതെ സവലൈതകാ ഔട്ടപ് ഞ്ലറ്റുകളിലം കടുംബശ്രധീ ഉല്പ
ന്നങ്ങൾ ലഭ്ൊക്ി. പത്നംതിട്ടയിലം വയനാട്ടിലം 
ജില്ലാതല ൊർക്്പ് ആരംഭിച്ചു. െ്പ് ജില്ലകളിൽ െിനി 
സൂപ്ർ ൊർക്്പ് പദ്തി പുതരാഗെിക്കുന്നു. 100 സ്ലങ്ങ

ളിൽ പഞ്ചായത്പ്/നഗരസഭയുൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ടപ് 
സ്ിരം വിപണനതകന്ദങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. 28 ടൂറിസ്റപ്, തധീർത്ഥാടന തക
ന്ദങ്ങളിൽ ഉല്പന്നവിപണനത്ിനായി കിതയാസപ് ക്കു
കൾ സ്ാപിച്ചു. സർക്ാരിഞ്റെ രണ്ാം വാർഷികതത്ാട
നുബന്ിച്പ് നടന്ന തെളകളിൽ 313 സ്റാളകൾ കടുംബശ്രധീ 
നടത്കയും 1,26,86,141 രൂപയുഞ്ട വിപണനം നടത്ക
യും ഞ്ചയ്തു. ഇതിനുപുറതെ 107 തട്ഡപ് ഞ്ഫയറുകളിലൂഞ്ട 
2,70,80,832 രൂപയും 73 ഭക്്തെളകളിലൂഞ്ട 2,36,16,686 
രൂപയും കടുംബശ്രധീ യൂണിറ്റുകൾക്പ് ലഭിച്ചു. തഹാം 
തഷാപ്പ് സംവിധാനത്ിലൂഞ്ട ൊസം തതാറും 80 ലക്ം 
രൂപയുഞ്ട വിറ്റുവരവപ് തകാഴിതക്ാടപ്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിഞ്ല 
ഉല്പാദകർക്പ് ലഭിക്കുന്നു. ഇതിനു പുറതെ ഓണ്വലൻ 
ൊർക്്ിംഗപ് ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ള പുതിയ വിപണനൊർഗ്ഗ
ങ്ങൾ സ്ധീകരിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. ഓണ്വലൻ വിപണന 
സ്ാപനൊയ ആെതസാണിൽ നിലവിൽ 67 കടുംബ
ശ്രധീ ഉല്പന്നങ്ങൾ ലിസ്റപ് ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. അടുത് ഘട്ടം ലിസ്റ്റു 
ഞ്ചയ്ാനായി 219 ഉല്പന്നങ്ങൾ ഞ്തരഞ്ഞെടുത്ിട്ടുണ്പ്.

445 ആശ്രയ പദ്തി വിപുലീൈരിക്ം. അഗതിൈളായ 
മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്ം ആശ്രയ പദ്തിയിലൂ
ഹെ സമ്പൂർണ്സരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്ം.

തകരളത്ിഞ്ല തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളിഞ്ല അ�
രണരും നിരാലംബരുൊയ മുഴുവൻ അഗതികടുംബങ്ങഞ്ളയും 
കഞ്ണ്ത്ി പുനരധിവസിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള അഗതിരഹിത
തകരളം പദ്തി കടുംബശ്രധീ തുടക്ം കറിച്ചു.

ആശ്രയ പദ്തി വിപുലധീകരിക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
പുതിയ ഗുണതഭാക്താക്ഞ്ള കഞ്ണ്ത്ന്നതിനപ് തധീരുൊ
നിക്കുകയും അതിഞ്റെ ഭാഗൊയി അഗതികഞ്ള കഞ്ണ്
ത്ന്നതിനുള്ള സർതവ നടപടികൾ പൂർത്ധീകരിക്കുകയും 
ഞ്ചയ്തു. 1.5 ലക്ം ഗുണതഭാക്താക്ൾക്പ് പദ്തിയുഞ്ട 
ഗുണം ലഭിക്കും. പദ്തി നടപ്ിലാക്ാൻ 932 തതദേ�സ്
യംഭരണസ്ാപനങ്ങളഞ്ട ഡി പി ആർ അംഗധീകരിച്ചു.

സഹകരണരെഖെ

446 ജില്ലാബാങ്ൈളും സംസ്ാനസെൈരണ ബാങ്ം 
സംഹയാജിപ്പിച്ചക് സംസ്ാനാെിസ്ാനത്ിൽ ഒരു 
സംസ്ാനസെൈരണ ബാകേിനക് രൂപം നല്ം.

തകരള ബാകേപ് രൂപവതപ്ക്രണനടപടികൾ അന്ിെഘട്ട
ത്ിലാണപ്. 2018 ഒതക്ടാബർ 3-നപ് 19 വ്വസ്കതളാഞ്ട 
റിസർവപ് ബാകേിൽനിന്നു തകരള ബാകേപ് രൂപവതപ്ക്രണ 
ത്ിനു തത്ത്ിലള്ള അനുെതി ലഭിച്ചു. 2019 ൊർച്പ് 29-
നപ് പ്രസ്തുത വ്വസ്കൾ പാലിച്ചുഞ്കാണ്ടുള്ള അന്ിൊനു
െതിയതപക് നബാർഡപ് മുഖാന്രം റിസർവപ് ബാകേിനപ് 
സെർപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. 2019-20 സാമ്ത്ിക വർഷം തകരള 

ബാകേപ് നിലവിൽ വരും.

447 a. തഹദേേസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങളുമായി സെ
ൈരിച്ചക് ൈാർഷിൈവിൈസനത്ിനുള്ള സമഗ്രപരിപാ
െിൈൾ ആവിഷക് ൈരിക്ൈയും ൈാർഷിൈവായ്ൈൾ 70 
േതമാനമാഹയകേിലും ഉയർത്ൈയും ഹചയ്ം.

പ്രാഥെിക കാർഷികവായ്ാ സംഘങ്ങളിൽ (PACS) നി
ന്നുമുള്ള കാർഷികവായ്ാതതാതപ് വർദ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. 
ഞ്ചറുകിട കാർഷികവായ്ക്ാരിൽ 80 �തൊനവം സഹ
കരണസംഘങ്ങഞ്ളയാണപ് വായ്യ്ക്കായി സെധീപിക്കുന്നതപ്. 
KISAN CARD കളഞ്ട വിതരണം നബാർഡപ് ൊനദണ്ഡപ്ര
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കാരം വിപുലധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

b. ൈർഷൈ ഹരൊഡ്യൂസർ ൈമ്പനിൈൾക്ം ൈർഷൈ 
സംരംഭൈർക്ം ഉദാരമായ വ്വസ്യിൽ വായ് 
നല്ം. ൈാർഷിൈ അനുബന്ധഹമഖലൈളിൽ വായ് 
നല്ന്തിനക് കബഹലാൈൾ ഹഭദഗതി ഹചയ്ം.

നടപടികൾ പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു

448 സെൈരണരംഗഹത് അധിൈഫണ്ക് ജില്ലാതല
ത്ിഹലാ സംസ്ാനതലത്ിഹലാ തഹദേേസ്വയം
ഭരണസർക്കാരുൈൾഹക്കാ സംസ്ാന സർക്കാ
രിഹനാ സാമൂെിൈവിൈസനരെവർത്നങ്ങൾക്കക് 
രെഹയാജനഹപ്പടുത്ാൻ ൈഴിയുന് തരത്ിൽ 
പദ്തിൈൾ ആവിഷ്ക്കരിക്ം. ഇ.എം.എസക്. ഭവന
പദ്തിയിൽ ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്ിയതുഹപാഹല 
അെിസ്ാനസൗൈര്വിൈസനത്ിനക് ഉൾഹപ്പഹെ 
ഉപഹയാഗഹപ്പടുത്ാൻ നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

പ്രളയാനന്രപുനർനിർമ്മാണം, ഉപജധീവനൊർഗങ്ങൾ 
പുനഃസൃഷ്ിക്ൽ, ലളിതവ്വസ്യിൽ വായ്കൾ അനു
വദിക്ൽ തുടങ്ങിയ കാര്ങ്ങളിൽ സഹകരണതെഖല 
ൊതൃകാപരൊയ നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. CARe 
Loan പദ്തിക്കുകധീഴിൽ സർക്ാർ പ്രഖ്ാപിച് RKLS (റി
സർജറെപ് തകരള തലാണ് ്ധീം) പ്രകാരം 34,936 ഗുണ
തഭാക്താക്ൾക്പ്  388.10 തകാടി രൂപ സഹകരണബാങ്കു
കളിലൂഞ്ട പലി�രഹിതവായ്യായി നല്ി. നവതകരള 
നിർമ്മിതിയിൽ സഹകരണതെഖല സുപ്രധാനപങ്കു 
വഹിച്ചു വരുന്നു.

449 ഹനൽക്കൃഷി, പച്ചക്കറിക്കൃഷി തുെങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഹൃ
സ്വൈാലൈാർഷിൈവായ്ാവിതരണവമായി ബന്ധ
ഹപ്പട് ഹപാരായ്മൈൾ പരിെരിക്കാനും ൈാർഷിഹൈാ
തക്പാദനം വർദ്ിപ്പിക്കാനും ഉതക്പന്ങ്ങളുഹെ 
വിപണനത്ിനും പഞ്ായത്ക് തലത്ിൽ 
സംവിധാനം ഉണ്ാക്ം. രൊഥമിൈൈാർഷിൈ വാ
യ്ാസംഘം രെസിഡ്റെക്, ഹസക്രട്റി, കൃഷിവകുപ്പു 
ഹദ്ാഗസ്ൻ, പഞ്ായത്ക് ഹസക്രട്റി, രെസിഡ്
റെക് തുെങ്ങിയവർ അംഗങ്ങളായുള്ളതായിരിക്ം 
ഈ സമിതി.

ഞ്നൽക്കൃഷി, പച്ക്റിക്കൃഷി, വജവകൃഷി എന്നിവയു
ഞ്ട തപ്രാത്ാഹനത്ിനായി നിരവധി പദ്തികൾ നട
ന്നുവരുന്നു. പാലക്ാടപ് ജില്ലയിൽ ആധുനിക ഞ്നല്ലപ് 
സംഭരണ, സംസപ് കരണ െില്ലപ് സ്ാപിക്കുന്നതിനപ് 
തുടക്ം കറിച്ചു. ഇടുക്ി ജില്ലയിൽ പച്ക്റിക്കൃഷി തപ്രാ
ത്ാഹിപ്ിക്ാൻ ജില്ലാബാകേപ് മുതഖന പലി�രഹിത 
വായ്ാപദ്തി നടപ്ാക്ിവരുന്നു. സഹകരണ സംഘങ്ങ

ളഞ്ട സൂപ്ർൊർക്റ്റുകൾ, നധീതി തസ്റാറുകൾ, കണ്സയൂെർ 
ഞ്ഫഡപ് എന്നിവയിലൂഞ്ട വിപണിശംഖല രൂപവതപ്ക്
രിക്ാനും നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

450 സ്വന്ം ഫണ്ിൽ അധിൈം സഞ്ിതനഷ്മുള്ള 
സംസ്ാനസെൈരണബാകേിൽ സംസ്ാന 
സർക്കാരിഹറെ ഓെരിമൂലധനപകോളിത്ം വർ
ദ്ിപ്പിക്ൈയും അഹപ്പൈക് സക് സംഘങ്ങൾക് നല്ി
യിട്ടുള്ളതും നിഷക് ക്രിയവായ് ആയി തീർന്തുമായ 
വായ്ൈൾ സ്റ്റാൻഹഡ്ർഡ്ക് വായ്ൈളാക്ൈയും 
ഹചയ്ം.

സർക്ാർ തധീരുൊനത്ിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ സം
സ്ാന-ജില്ലാസഹകരണബാങ്കുകളിഞ്ല അപ്കപ് സപ് 
സഹകരണസംഘങ്ങളഞ്ട നിഷപ് രൈിയവായ് ഒ്ത്വണ 
തധീർപ്ാക്കുന്നതിനായി 306.75 തകാടി രൂപ അനുവദിച്ചു 
നല്ി. തകരളസംസ്ാന സഹകരണബാകേപ് 12 വർഷങ്ങൾ
ക്കു ത�ഷം സഞ്ചിതനഷ്ം നികത്ി അ്ലാഭം തനടി.

451 ഹൈരളത്ിഹല സെൈരണബാങ്ൈഹള ബന്ധിപ്പി
ച്ചക് ഹൈാർ ബാകേിംഗക് ഹന്ക് വർൈക് ഏർഹപ്പടുത്ം. 
എല്ലാ ബാങ്ൈളുഹെയും ഹചക്കക്ബുക്കക്, ഒപ്പുൈൾ 
എന്ിവ ഓൺകലനിലൂഹെ പരിഹോധിച്ചക് ഉെൻ 
പണം ട്ാൻസ്ഫർ ഹചയ്ാനുള്ള സംവിധാനം ഈ 
ഹന്ക് വർക്കിലുണ്ാകും.

തകരള ബാകേപ് രൂപവതപ്ക്രണ നടപടികളഞ്ട ഭാഗൊയി 
ഏകധീകൃത തകാർ ബാകേിംഗപ് തസാഫ്റപ് ഞ്വയർ നടപ്ാക്കു
ന്നതിനപ് ഞ്ടണ്ർ നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു. 2019-20 സാ
മ്ത്ികവർഷം ഇതപ് പ്രവർത്നക്െൊകം. ഇതിനു
ത�ഷം, എല്ലാവിധ ആധുനിക ബാകേിംഗപ് തസവനങ്ങളം 
സഹകരണതെഖലയിലൂഞ്ട എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ
ക്കും നല്ാനാവം.

452 ഹ്ഡുൈാഹര ഉന്മൂലനം ഹചയ്ാൻ സെൈരണരെ
സ്ാനഹത് േക്ിഹപ്പടുത്ൈ എന് ലക്ഷ്
ഹത്ാഹെ അവഹയ കുടുംബശ്രീയുമായി സെൈരി
പ്പിച്ചക് ഡ്ിസ്ടിബയൂഷൻ ൈളൈക് ഷൻ ഹന്ക് വർക്കക് 
ഉണ്ാക്ം.

ത്ഡകാഞ്ര ഉന്മൂലനം ഞ്ചയ്യുക എന്ന ലക്്തത്ാഞ്ട 
സഹകരണതെഖലയിൽ 'മു്ഞ്ത് മുല്ല' എന്ന തപരിൽ ക
ടുംബശ്രധീയുൊയി തചർന്നപ് ഒരു വെതരൈാഫിനാൻസപ് 
പദ്തി നടപ്ാക്ി. പാലക്ാടപ് ജില്ലയിൽ വപല്പ് 
അടിസ്ാനത്ിൽ നടപ്ാക്ിയ പദ്തി വൻ വിജയൊ
യതിഞ്ന തുടർന്നപ് തൻവർഷം സംസ്ാനത്ിഞ്ല െ്പ് 
ജില്ലകളിതലക്കും വ്ാപിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്.
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453 തഹദേേസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങളിൽ സ്ാപിക്ക
ഹപ്പട് യൂത്ക്  ഹൈാഓർഡ്ിഹനഷൻ ൈൗൺസിലു
ൈൾ, യൂത്ക്  ഹൈാഓർഡ്ിഹന്ർമാർ, യൂത്ക്  ഹസ
റെറുൈൾ എന്ീ സംവിധാനങ്ങഹള കൂടുതൽ 
േക്മാക്ം. ജില്ലാെിസ്ാനത്ിൽ വിൈസനരം
ഗഹത് യൂവജനകൂട്ായ്മ ഉറപ്പുവരുത്ാനായി 
ഹൈാഓർഡ്ിഹനഷൻ ൈൗൺസിലുൈൾ രൂപവ
തക്ക്കരിക്ം. യുവജനഹക്ഷമഹബാർഡ്ിഹറെ രെവർ
ത്നം ൈാര്ക്ഷമമാക്ം.

ഇതിനാവ�്ൊയ നടപടികൾ ഉടൻ നടപ്ിലാക്കും. 
തകാർഡിതനഷൻ കൗണ്സിൽ രൂപവതപ്ക്രണവൊയി 
ബന്ഞ്പ്ട്ട പരിത�ാധനകൾ നടക്കുന്നു. യുവജനതക്െ 
തബാർഡപ് പുതിയ പദ്തികൾ ഏഞ്്ടുത്പ് കാര്ക്െൊ
യി പ്രവൃത്ിക്ാനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 

454 a. സക് ഹപാർെക് സക് ൈൗൺസിൽ, യുവജനഹക്ഷമ
ഹബാർഡ്ക് രെവർത്നങ്ങഹള ഏഹൈാപിപ്പിക്ം.

സപ് തപാർടപ് സപ് കൗണ്സിൽ, യുവജനതക്െ തബാർഡപ് 
സംയുക്തൊയി പ്രവർത്നങ്ങൾ ഞ്ചയ്തുവരുന്നു. ഫിഫാ 
തലാകകപ്ിഞ്റെ ഭാഗൊയി സംയുക്തൊയി തലാകകപ്പ് 
ക്ിസപ് െത്രം, കൂട്ടതയാട്ടം, ബിഗപ് സപ് രൈധീനിൽ െത്ര 
പ്രദർ�നം എന്നിവ നടത്ിയിട്ടുണ്പ്. കായികവകപ്പുൊ
യി സഹകരിച്പ് നാടൻ കളികൾ പരിതപാഷിപ്ിക്കു
വാൻ 'കളിത്ട്ടപ് ' എന്ന തപരിൽ പുതിയ പദ്തി ആവി
ഷപ് ക്രിച്ചുവരുന്നു.

b. ഹതാഴിൽവകുപ്പക്, വിദ്ാഭ്ാസവകുപ്പക്, സാംസക് ൈാ
രിൈ വകുപ്പക്, സാമൂെിൈഹക്ഷമവകുപ്പക് എന്ിവയുമാ
യും യുവജനഹക്ഷമരെവർത്നങ്ങൾ ഏഹൈാപിപ്പി
ക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഹൈാണ്ടുവരും. 

ഇതു സംബന്ിച് പദ്തികൾ നടന്നുവരുന്നു. തകരള 
സംസ്ാന യുവജനതക്െതബാർഡം തകരള സംസ്ാന 
യുവജനകമ്മിഷനും സംയുക്തൊയി കസാറ്റുൊയി സഹ
കരിച്പ് കരിയർ ഞ്ഫസ്റപ് 2009 എന്ന തപരിൽ ഒരു 
ഞ്താഴിൽ തെള സംഘടിപ്ിക്കുകയുണ്ായി. ഞ്താഴിൽ 
തെളയിൽ പഞ്കേടുത് 4792 തപരിൽ 528 തപർ വിവിധ 
കമ്നികളഞ്ട ചുരുക്പ്ട്ടികയിൽ ഇടം തനടിയിട്ടുണ്പ്.

c. ഹൈരള യൂത്ക്  ഹഫാറഹത് ഹൈരള യുവത്വ 
ത്ിഹറെ ഏ്വം വലിയ ഒത്ഹചരലായി വിപുലീൈ
രിക്ം.

ഡിസാസ്റർ ൊതനജപ് ഞ്െറെപ്, ദുരിതാ�്ാസ പ്രവർത്നം, 
ൊലിന്നിർമ്മാർജ്ജനം, പാലിതയ്ധീവപ് പ്രവർത്നം, 
തബാധവൽക്രണപ്രവർത്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അടിയ
ന്രപ്രാധാന്മുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഇടഞ്പടാൻ കഴി
യുന്ന ഒരു സന്നദ്തസവനതസന (വാളണ്റി യൂത്പ് 

ആകപ് ഷൻ തഫാഴപ് സപ് ) രൂപവതപ്ക്രിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി 18 നും 25 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആയിരം 
തപർക്പ് ദുരന്നിവാരണതെഖലയിൽ പരി�ധീലന 
പരിപാടി സംഘടിപ്ിച്ചു. ഒരുലക്ം തപർ ഇതിൽ അംഗ
ങ്ങളായിട്ടുണ്പ്. 

യൂത്പ് ക്ലബ്ബുകളഞ്ട �ാക്തധീകരണം ലക്്ൊക്ി വിവിധ 
തെഖലകളിൽ ക്ലബ്ബുകൾ നടത്ന്ന ഇടഞ്പടലകൾ ഞ്പാ
തുസമൂഹത്ിനപ് മുന്നിൽ റിയാലി്ി തഷായിലൂഞ്ട അവത
രിപ്ിക്കുന്ന യൂത്പ് തകരളാ എക്സപ്പ്രസ്പ് എന്ന പദ്തി യു
വജനതക്െതബാർഡപ് സംഘടിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്.

455 a. ഹൈരളത്ിഹല എംഹപ്ായക് ഹമറെക് എകക്ഹചഞ്ചുൈ
ഹള അെിമുെി പുനഃസംഘെിപ്പിക്ം.

എംതലൈായപ് ഞ്െറെപ് എക്സപ്തചഞ്ചുകളഞ്ട പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
നൂതനാ�യങ്ങളം ആധുനികധീകരണവം ഉൾഞ്പ്ഞ്ട ദ്രുത
ഗതിയിലള്ള ൊ്ങ്ങളം നടപടികളൊണപ് ഉണ്ായിട്ടുള്ള
തപ്. സംസ്ാനഞ്ത് എല്ലാ എംതലൈായപ് ഞ്െറെപ് എക്സപ്തചഞ്ചു
കളിലൊയി രജിസ്റർ ഞ്ചയ്ിട്ടുള്ള 35 ലക്തത്ാളം 
ഉതദ്ാഗാർത്ഥികളഞ്ട വിവരങ്ങൾ ഡിജിവ്സപ് ഞ്ചയ്പ് 
അവർക്പ് ഇ-തസവനങ്ങൾ നല്കുന്നതിനായി ഇ-എംതലൈാ
യപ് ഞ്െറെപ് എക്സപ്തചഞ്ചപ് എന്ന ഓണ്വലൻ തപാർട്ടൽ പ്ര
വർത്നൊരംഭിച്ചു. www.employment.kerala.gov.in 
എന്ന ഓണ്വലൻ തപാർട്ടൽ മുഖാന്രം രജിസപ് തട്
ഷൻ, പുതുക്ൽ, സർട്ടിഫിക്്പ് തചർക്ൽ, ട്ാൻഫെർ, റധീ 
രജിസപ് തട്ഷൻ, വ്ക്തിഗത വിവരങ്ങളഞ്ട അപപ് തഡ
ഷൻ, സധീനിതയാറി്ി ലിസ്റപ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ തസവന
ങ്ങളം എവിഞ്ടനിന്നും എല്ലാതയ്ാഴും ലഭ്ൊണപ്. ജില്ലാ 
തലം വഞ്രയുള്ള 29 ഓഫധീസുകളിൽ ഇ-ഓഫധീസപ് നടപ്ി
ലാക്ി. തിരുവനന്പുരം, ഞ്കാല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളി
ഞ്ല എല്ലാ ഓഫധീസുകളിലം ഇ-ഓഫധീസപ് പദ്തി നടപ്ി
ലാക്ി. ബാക്ിയുള്ള ഓഫധീസുകളിൽ ഈ-ഓഫധീസപ് 
സംവിധാനം നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. 

ഭാരതത്ിഞ്ല ആദ്ഞ്ത് വട്ബൽ എംതലൈായപ് ഞ്െറെപ് 
എക്സപ്തചഞ്ചപ് കം കരിയർ ഡവലപപ് ഞ്െറെപ് ഞ്സറെർ 
പാതലാടപ് പ്രവർത്നൊരംഭിച്ചു. സംസ്ാനഞ്ത് ആദ്
ഞ്ത് ഭിന്നത�ഷിസൗഹൃദ എംതലൈായപ് ഞ്െറെപ് എക്സപ്തചഞ്ചപ് 
(തൊഡൽ വകവല് ഞ്സറെർ) കായംകളം ടൗണ് എം
തലൈായപ് ഞ്െറെപ് എക്സപ്തചഞ്ചിതനാഞ്ടാപ്ം പ്രവർത്നൊ 
രംഭിച്ചു. 

b. എല്ലാതരം ഹതാഴിലവസരങ്ങഹളയും (സ്വൈാര്
ഹമഖല ഉൾഹപ്പഹെ) വിദ്ാഭ്ാസ അവസരങ്ങഹളയും 
ഏഹൈാപിപ്പിക്ന് ൈരുത്് സംവിധാനമായി 
എംഹപ്ായക് ഹമറെക് എൈക് സക് ഹചഞ്ചുൈഹള മാറ്റും.

എംതലൈായപ് ഞ്െറെപ് എക്സപ്തചഞ്ചപ് മുതഖന സംസ്ാനഞ്ത് 

യവജനരക്ഷെകം
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457 a. ജനാധിപത് അധിൈാരവിഹൈന്ദ്രീൈരണത്ി
ഹറെ നഷ്ഹപ്പട് ജനൈീയപകോളിത്വം സതാര്
തയും പുനഃസൃഷ്ിക്ം.

ജനകധീയാസൂത്രണത്ിഞ്റെ ജനകധീയപകോളിത്ം ഉറപ്ാ
ക്ാൻ ആസൂത്രണസെിതികൾ തഞ്ന്ന രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. 
ഇതിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ ബന്ഞ്പ്ട്ടവർക്പ് പരി�ധീ
ലനം നല്ി. ഇതിഞ്റെ പ്രവർത്നങ്ങൾ മുതന്നാട്ടു ഞ്കാണ്ടു
തപാകന്നതിനപ് ഞ്വബപ് വസ്പ് സംവിധാനവം ആരംഭി
ച്ചു.  ഗ്രാെസഭകളിലള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തരഖഞ്പ്ടുത്ാനും 
തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളഞ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ാനുൊയിരുന്നു ഇതപ്. വികസനപ്രവർത്ന
ങ്ങളഞ്ട വിവിധ തപ്രാജക്ടുകളഞ്ട രൂപവതപ്ക്രണവം 
അംഗധീകാരം നല്ലം നിർവഹണവം സെയബന്ിതൊ
ക്ി. പദ്തി രൂപവൽക്രണം നിർവഹണ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾക്പ് കാര്ക്െൊയ തൊണി്റിംഗപ് ഏർഞ്പ്ടുത്ി. 
2019-20 വർഷഞ്ത് പദ്തികൾ 2018 ഡിസംബർ 31 
നകം തയ്ാറാക്ി. 2017-18 സംസ്ാനഞ്ത് തതദേ�സ്
യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളഞ്ട പദ്തിഞ്ച്ലവപ് 90.09 �ത
ൊനവം 2018-19 ഞ്ല പദ്തിഞ്ച്ലവപ് 92.98 �തൊനവ
ൊയിരുന്നു. ഇതപ് സർവകാലഞ്റതക്ാർഡാണപ്. 

b. ജനൈീയപകോളിത് സംഘെനാസംവിധാന
ങ്ങൾക്കക് നിയമപരിരക്ഷ നല്ന്തിനായി ഹൈരള 
പഞ്ായത്ക് രാജക് മുനിസിപ്പൽ നിയമത്ിൽ 

സർക്ാർ, സർക്ാർ നിയന്തിത സ്ാപനങ്ങൾ എന്നി
വിടങ്ങളിതലക്കുള്ള താൽക്ാലികനിയെനങ്ങളഞ്ട 
എണ്ത്ിൽ കാര്ൊയ വർദ്നയാണപ് ഉണ്ായിട്ടുള്ളതപ്. 
ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്ന ത�ഷം എംതലൈാ
യപ് ഞ്െറെപ് എക്സപ്തചഞ്ചപ് മുതഖന 33,956 തപർക്പ് സ്ിരം/
താൽക്ാലിക നിയെനം നല്ിയിട്ടുണ്പ്. 

സ്കാര്തെഖലയിഞ്ല ഞ്താഴിലവസരങ്ങൾ ഉതദ്ാഗാർ
ത്ഥികൾക്പ് ലഭ്ൊക്ാൻ എംതലൈായബലി്ി ഞ്സറെറുക
ളഞ്ട പ്രവർത്നം ഊർജിതൊക്ിയിട്ടുണ്പ്. നിലവിൽ 10 
ജില്ലകളിൽ എംതലൈായബിലി്ി ഞ്സറെറുകൾ 
പ്രവൃത്ിക്കുന്നു. ഗ്രാെധീണതെഖലയിഞ്ല ഉതദ്ാഗാർത്ഥി
കൾക്കും വിദ്ാർത്ഥികൾക്കും ഞ്താഴിൽ-വിദ്ാഭ്ാസ 
തെഖലകളിഞ്ല നൂതനപ്രവണതകഞ്ളക്കുറിച്ചും കാലാനു
സൃതൊ്ങ്ങഞ്ളക്കുറിച്ചും അറിവം പരി�ധീലനവം നല്ി. 
അനുതയാജ്ൊയ ഞ്താഴിലം ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസവം തന
ടിഞ്യടുക്ാൻ സഹായിക്കുന്നതിനപ് സർക്ാർ ആവി
ഷപ് കരിച്പ് നടപ്ിലാക്കുന്ന നൂതനപദ്തിയാണപ് കരിയർ 
ഡവലപപ് ഞ്െറെപ് ഞ്സറെർ. നിലവിലള്ള 4 കരിയർ ഡവല
പപ് ഞ്െറെപ് ഞ്സറെറുകളിലായി 10,909 തപർ രജിസ്റർ ഞ്ചയ്ി
ട്ടുണ്പ്.

456 അരെഖ്ാപിതനിയമനനിഹരാധം പിൻവലിക്ം. 
തസ്ിൈൈൾ ഹവട്ിക്റയ്ക്കുന് രീതി അവസാനിപ്പി
ക്ം. അകഡ്്വസക് ഹമഹമ്ാ ലഭിച്ചക് 90 ദിവസത്ി
നൈം നിയമനഉത്രവക് ലഭിക്ഹമന്ക് ഉറപ്പുവരു
ത്ം. ഓഹരാ വകുപ്പുൈളിലും ഉണ്ാകുന് ഒഴിവൈൾ 
10 ദിവസത്ിനൈം പി.എസക്.സിഹയ അറിയിക്
ഹമന്ക് ഉറപ്പുവരുത്ം.

നിയെനനിതരാധം പൂർണ്ൊയും പിൻവലിച്ചു. നിയെന
ങ്ങളിൽ സർവ്കാലഞ്റതക്ാർഡപ്. മൂന്നപ് വർഷത്ിനകം 
1,03,567 തപർക്പ് പി.എസപ്.സി വഴി അവഡ്സപ് 
ഞ്െതമ്മാ നല്ി. തസ്തികകൾ ഞ്വട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന രധീതി അവ
സാനിപ്ിച്ചു. 17,916 തസ്തികകൾ മൂന്നു വർഷത്ിനുള്ളിൽ 
സൃഷ്ിച്ചു. അവഡ്സപ് ഞ്െതമ്മാ ലഭിച്പ് 90 ദിവസത്ിന
കം നിയെനയുത്രവപ് നല്കുന്നതിനുള്ള കർ�ന നിർതദേ
�ം നല്ിയിട്ടുണ്പ്. 

ഒതരാ വകപ്ിലമുണ്ാകന്ന ഒഴിവകൾ 10 ദിവസത്ിന
കം റിതപ്ാർട്ടപ് ഞ്ചയ്ിക്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചു. 
ഇതിനായി പ്രതത്ക തസാഫ്റപ് ഞ്വയർ ഉണ്ാക്ി. പി.
എസപ്.സിക്പ് ഒഴിവകൾ റിതപ്ാർട്ടപ് ഞ്ചയ്യുന്നുതണ്ാഞ്യന്നു
ള്ള പരിത�ാധന കർ�നൊക്ി. 

ജനാധിപതസ്യ അധികാര വിരകന്ദ്രീകരണകം
ഹഭദഗതി വരുത്ാൻ നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം. 
ഇതിനായി ഗ്രാമസഭൈൾ ഫലരെദമാക്ം.

ഗ്രാെസഭകൾ സജധീവൊകാൻ െന്തിൊർ, എം.എൽ.എ. 
ൊർ തുടങ്ങിയ ജനപ്രതിനിധികഞ്ള പഞ്കേടുപ്ിച്പ് ഗ്രാെ
സഭകൾക്പ് ഊർജ്ജം പകരുന്നതിനുള്ള പ്രതത്ക 
പരിപാടി സംഘടിപ്ിച്ചു. ഗ്രാെസഭകളിഞ്ല ജനപകോളി
ത്ം വർദ്ിപ്ിക്ാൻ വിപുലൊയ ക്ാമ്യിൻ സംഘടി
പ്ിച്ചു. ഈ ആവ�്ത്ിനായി നിയെതഭദഗതിയ്ക്കുള്ള നട
പടികൾ പരിഗണനയിലാണപ്.

c. ഗ്രാമസഭയുഹെ ഉപഘെൈങ്ങളായി കുടുംബശ്രീ 
അയൽക്കൂട്ങ്ങഹളയും റസിഡ്റെക് സക് അഹസാസിഹയ
ഷനുൈഹളയും പുരുഷ സ്വയംസൊയസംഘങ്ങ
ഹളയും അംഗീൈരിക്ം. ഗ്രാമസഭയ്ക്കു മുഹമ്പ അജണ്
ക്റിപ്പക് ഈ സംഘങ്ങൾക് ലഭ്മാക്കാനുള്ള 
നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

പരിത�ാധിച്ചുവരുന്നു.

458 അധിൈാരവിഹൈന്ദ്രീൈരണം ഫലരെദമാക്കാനും 
തഹദേേസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങളുഹെ രെവർത്
നം ഏഹൈാപിപ്പിക്കാനും എല്ലാ തട്ടുൈളിലുമുള്ള 
തഹദേേസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ ഒ് വകുപ്പിനു 
ൈീഴിൽ ഹൈാണ്ടുവരും. പഞ്ായത്ൈൾ, നഗരവി
ൈസനം, ഗ്രാമവിൈസനം എന്ീ മൂന്നു വകുപ്പുൈളും 
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ഹചർത്ക് ഒരു മന്ത്രിയും ഒരു ഹസക്രട്റിയും ഒരു 
ഹപാതുഹൈഡ്റും ഉള്ള വകുപ്പാക്കി മാറ്റും.

തതദേ�സ്യംഭരണവകപ്ിഞ്ല പഞ്ചായത്പ്, ഗ്രാെവിക
സനം, നഗരകാര്ം, നഗരഗ്രാൊസൂത്രണം, തതദേ�സ്
യംഭരണ എഞ്ചിനധീയറിംഗപ് വിഭാഗം എന്നധീ വകപ്പുകൾ 
ഒരു െന്തിയുഞ്ട കധീഴിൽ ഞ്കാണ്ടുവന്നു. തെൽവകപ്പുകൾ 
കൂട്ടിതച്ർത്പ് തതദേ�സ്യംഭരണഞ്പാതുസർവധീസപ് രൂപ
വതപ്ക്രിച്ചും അതിഞ്റെ തലവനായി പ്രിൻസിപ്ൽ ഡയ
റക്ടഞ്റ നിയെിച്ചും ഉത്രവായി. വിത�ഷാൽ ചട്ടത്ി
ഞ്റെ കരടപ് തലാക്ൽ ഗവണ്ഞ്െറെപ് കമ്മിഷൻ തയ്ാറാക്ി 
സർക്ാരിനു സെർപ്ിച്ചു. ജധീവനക്ാരുഞ്ട സംഘടനകള
ൊയി ചർച് നടത്ി നഗരസഭാജധീവനക്ാഞ്ര സർക്ാർ 
ജധീവനക്ാരായി അംഗധീകരിച്ചു. 

459 നഗരസഭൈൾക്കക് സമാന്രമായി രെവൃത്ിക്ന് 
അധിൈാരഹൈന്ദ്രങ്ങളായ വിൈസന അഹതാറി്ി
ൈൾ അധിൈാരവിഹൈന്ദ്രീൈരണത്ിഹറെയും രൊ
ഹദേിൈഭരണസംവിധാനത്ിഹറെയും സത്യ്ക്കക് 
എതിരാണക്. ഇത്രം സമാന്ര അധിൈാരസ്ാ
പനങ്ങഹള പരമാവധി കുറയ്ക്കും.

തിരുവനന്പുരം (TRIDA), ഞ്കാച്ി (GCDA), തഗാശ്രധീ 
(GIDA) എന്നധീ മൂന്നപ് വികസന അതതാറി്ികൾ ഒഴിഞ്കയു
ള്ള എല്ലാ വികസന അതതാറി്ികളം 2017 ൊർച്പ് ൊസ
തത്ാഞ്ട പിരിച്ചുവിട്ടപ് പ്രവർത്നം അവസാനിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്.

460 a. അറിയാനുള്ള അവൈാേവം ഹസവനാവൈാേ
നിയമവം പൗരാവൈാേഹരഖയും അതിഹറെ പൂർ
ണ്മായ അർത്ത്ിൽ നെപ്പിലാക്ം.

വിവരാവകാ�നിയെവം തസവനാവകാ�നിയെവം 
ഫലപ്രദൊയി നടപ്ാക്ാൻ എല്ലാ വകപ്പുകളിലം പ്ര
തത്ക സംവിധാനം എർഞ്പ്ടുത്ി. െന്തിസഭാതധീരുൊ
നങ്ങൾ സർക്ാർ ഞ്വബപ് വസറ്റുകളിൽ കറിപ്പ് അടക്ം 
പ്രസിദ്ധീകരിക്ാൻ നടപടി എടുത്. 

b. ജനഹൈന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണവ്വസ് തഹദേേഭര
ണതലത്ിൽ േക്ിഹപ്പടുത്ാനുള്ള നെപെി സ്വീ
ൈരിക്ം.

941 ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത്കളം പൗരവാകാ�തരഖ പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചു. നഗരസഭകളിൽ പൗരാവകാ�തരഖ 
പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഞ്കാല്ലം, തകാട്ടയം ജില്ലകളിഞ്ല 
എല്ലാ പഞ്ചായത്കളം ജനസൗഹൃദപഞ്ചായത്കളാ
യി പ്രഖ്ാപിച്ചു. പ്രാതദ�ികാസൂത്രണം കൂടുതൽ ജനകധീ
യൊക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി രണ്ാംഘട്ട ജനകധീയാസൂത്ര
ണം ആരംഭിച്ചു. നവതകരളസൃഷ്ിക്ായുള്ള വിവിധ 
െിഷനുകൾ ജനകധീയൊയി നടപ്ിലാക്ാൻ തതദേ�സ്
യംഭരണസ്ാപനങ്ങളഞ്ട തനതൃത്ത്ിൽ നടപടികൾ 
സ്ധീകരിച്ചു. ഭരണവ്വസ് �ക്തിഞ്പ്ടുത്ാൻ വകപ്പുക
ഞ്ള ഏകധീകരിക്ാനായുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ നടന്നുവരു

ന്നു. ജനപ്രതിനിധികഞ്ള ഭരണരംഗത്ം വികസനപ്ര
വർത്നരംഗത്ം �ാക്തധീകരിക്ാനുള്ള പരി�ധീലന 
ങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിഞ്ലത്ിക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
ഗ്രാെ വികസന വകപ്ിനു കധീഴിലള്ള അഞ്ചപ് പരി�ധീലന 
തകന്ദങ്ങഞ്ള കിലയുൊയി സംതയാജിപ്ിച്ചു.

എൽ.എസപ്.ജി.ഡി. എഞ്ചിനധീയറിംഗപ് വിംഗപ് �ക്തിഞ്പ്ടു
ത്ന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി എഞ്ചിനധീയർൊരുഞ്ട 194 തസ്തി
കകൾ സൃഷ്ിച്പ് സംസ്ാനഞ്ത് എല്ലാ തതദേ�സ്യംഭര
ണസ്ാപനങ്ങളിലം എഞ്ചിനധീയർ ൊരുഞ്ട തസവനം 
ലഭ്ൊക്ി.

461 a. വിഹൈന്ദ്രീകൃതപരിേീലനസംവിധാനങ്ങൾ ഹമഖ
ലാെിസ്ാനത്ിലും ജില്ലാെിസ്ാനത്ിലും 
സജ്മാക്ം. സമയബന്ധിതമായും ൈാര്ക്ഷമ
മായും പരിേീലനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ഹചയ്തക് നെ
പ്പാക്ം. 

സംസ്ാനഞ്ത് വിതകന്ദധീകൃതഭരണപരി�ധീലനതകന്ദ
ൊയ കിലയ്ക്കപ് ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നത�
ഷം ഒരു മുഴുവൻസെയ ഡയറക്ടഞ്റ നിയെിച്ചു. അടുത് 
അഞ്ചുവർഷതത്ക്കുള്ള (13-ാം പഞ്ചവത്രപദ്തി) 
പരി�ധീലനപരിപാടികൾ തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്. അതുപ്ര
കാരം ജില്ലാടിസ്ാനത്ിലം തെഖലാടിസ്ാനത്ിലം 
സെയബന്ിതൊയ പരി�ധീലനങ്ങൾ ചിട്ടഞ്പ്ടുത്ി നട
പ്ിലാക്ിവരുന്നു. ഇതിനായി ഒരു വാർഷികപരി�ധീലന 
കലണ്ർ തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്. പരി�ധീലനങ്ങളഞ്ട ഗുണ
തെമേ വർദ്ിപ്ിക്ാൻ പുതിയപരി�ധീലകഞ്ര ഉപതയാഗ
ഞ്പ്ടുത്ന്നു.

b. വിവിധ വിൈസനവകുപ്പുൈളുഹെ ൈീഴിൽ രെവൃത്ി
ക്ന് പരിേീലനസ്ാപനങ്ങളുഹെ പരിേീലനങ്ങ
ളിഹല പാഠ്പദ്തിയും തഹദേേസ്വയംഭരണവകുപ്പി
ഹറെ പരിേീലനപാഠ്പദ്തിയും തമ്ിൽ ഏഹൈാ 
പനം ഉറപ്പാക്ം.

എസപ്.ഐ.ആർ.ഡി., അഹാഡപ് സപ്, സി.സി.പി.ആർ.
എം. എന്നധീ മൂന്നപ് എക്സപ്്ൻഷൻ ഞ്ട്യിനിംഗപ് ഞ്സറെറു
കൾ കിലയുൊയി തചർന്നപ് പാഠ്പദ്തിയും ഏതകാപന
വം ഉറപ്ാക്ാനുള്ള നടപടി സ്ധീകരിച്ചു. വിവിധ വകപ്പു
കളൊയി ബന്മുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ജനകധീയാസൂത്രണം, 
ഹരിതതകരളം, ആർദ്രം, വലഫപ്, വിദ്ാഭ്ാസസംരക്
ണയജ്ം എന്നിവയുഞ്ട ഭാഗൊയുള്ള പരി�ധീലനങ്ങള
ഞ്ട വിഷയവൊയി ഏതകാപനം ഉറപ്പുവരുത്ന്നുണ്പ്.

462 എല്ലാ തഹദേേഭരണസ്ാപനങ്ങളുഹെ ഓഫീസൈ
ളും സമയബന്ധിതമായി ഐഎസക്ഒ സർട്ിഫി
ഹക്കഷൻ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

എല്ലാ പഞ്ചായത്കളം ഐ.എസപ്.ഒ. അംഗധീകാരം 
തനടുക എന്ന ലക്്ം വച്പ് ആർ.ജി.എസപ്.എ. പദ്തി
യിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി അംഗധീകാരം ലഭ്ൊക്കുന്നതിനുള്ള 
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നടപടിയാരംഭിച്ചു. കണ്സൾതട്ടഷൻ ചുെതല കിലഞ്യ 
ഏൽപ്ിച്ചു. പഞ്ചായത്പ് ഡയറതക്ട്പ്, ഞ്ഡപയൂട്ടി ഡയറ
ക്ടർ ഓഫധീസുകൾ, 700 ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത്കൾ എന്നിവ 
ഐ.എസപ്.ഒ. സർട്ടിഫിതക്ഷൻ തനടി.

463 a. ജില്ലാപദ്തി തയ്ാറാക്കാൻ നിലവിലുള്ള 
നിയമം റദോക്ം.

കഴിഞെ സർക്ാരിഞ്റെ അവസാനകാലത്പ് ഞ്കാണ്ടുവ
ന്നപ് തകരള നഗരഗ്രാൊസൂത്രണനിയെം 2016 സെഗ്രൊയി 
പരിഷപ് ക്രിക്ാനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. മുൻ 
ചധീഫപ് ഞ്സരൈട്ടറി എസപ്.എം. വിജയാനന്പ് അദ്്ക്
നായ സെിതി സെർപ്ിച് കരടപ് നിയെം സർക്ാർ 
വിവിധ വകപ്പുകളൊയി കൂടിയാതലാചിച്പ് അന്ിെരൂപം 
നല്ാനുള്ള നടപടികൾ പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. ടൗണ് ലൈാ
തനഴപ് സപ് അതസ്ാസ്ിതയഷൻ, CREDAI തുടങ്ങിയ സംഘട
നകളൊയി പ്രിൻസിപ്ൽ ഞ്സരൈട്ടറി തലത്ിലള്ള 
ചർച് പൂർത്ിയാക്ിയിട്ടുണ്പ്. പുതിയ നിയെനിർമ്മാണ
ത്ിനുള്ള നടപടികൾ ത്രിതഗതിയിൽ നടന്നുവരുന്നു.

b. അധിൈാരവിഹൈന്ദ്രീൈരണത്ിഹറെ ആദർേ
ങ്ങൾക്ം ഭരണഘെനയ്ക്കും വിരുദ്മായുള്ളതാണക് 
ൌൺ ആൻഡ്ക് ൈൺട്ി പ്ാനിംഗിഹറെ ൈീഴിൽ 
ജില്ലാ പദ്തി രൂപവതക്ക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കം. ഈ 
നെപെി തിരുത്ം.

ജില്ലാ ആസൂത്രണസെിതികൾ സർക്ാർ തനാെിനികളാ
യി സാതകേതികവിദഗ്ദ്ധഞ്രയും സാമൂഹികപ്രവർത്നപാ
രമ്ര്മുള്ളവഞ്രയും ഉൾഞ്പ്ടുത്ി പുനഃസംഘടിപ്ിച്ചു. 
ജില്ലാപദ്തി തയ്ാറാക്ാനുള്ള പുതിയ ൊർഗ്ഗതരഖ അം
ഗധീകരിച്ചു. ഇതിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ 14 ജില്ലകളിഞ്ല
യും ജില്ലാപദ്തി തയ്ാറാക്ി. ജില്ലാപദ്തികളഞ്ട നിർ
വ്ഹണത്ിനായി 40 തകാടി രൂപ ബഡപ്ജ്ിൽ 
വകയിരുത്ി.

464 a. ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിഹയ േക്ിഹപ്പടുത്ം.

ജില്ലാ ആസൂത്രണസെിതികൾ സർക്ാർ തനാെിനികളാ
യി സാതകേതികവിദഗ്ദ്ധഞ്രയും സാമൂഹികപ്രവർത്ന 
പാരമ്ര്മുള്ളവഞ്രയും ഉൾഞ്പ്ടുത്ി പുനഃസംഘടിപ്ിച്ചു. 
ജില്ലാപദ്തി തയ്ാറാക്ാനുള്ള ൊർഗ്ഗതരഖ അംഗധീകരിച്ചു.

b. പദ്തി സംബന്ധിച്ച തർക്കൈാര്ങ്ങളുഹെ അപ്പീൽ 
അഹതാറി്ി സ്ാനത്നിന്നും ൈളക്ടഹറ മാറ്റും.

നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടില്ല.

c. ജില്ലാപദ്തി തയ്ാറാക്ന്തിഹറെ ചുമതല ഡ്ി
പിസിയിൽ നിക്ഷിപ്മാക്ം. പദ്തിഹരഖയുഹെയും 
പരിഹോധനയുഹെയും അംഗീൈാരം നല്ന്തിഹറെ
യും പൂർണ്ചുമതല ഡ്ിപിസിയ്ക്കക് ആകുന് വിധ
ത്ിൽ പുനഃക്രമീൈരണം നെത്ം.

ജില്ലാപദ്തി ൊർഗ്ഗതരഖയുഞ്ട അടിസ്ാനത്ിൽ 
ഡി.പി.സി.യുഞ്ട തനതൃത്ത്ിലാണപ് ജില്ലാപദ്തികൾ 
തയ്ാറാക്ിയതപ്. പദ്തിതരഖ പരിത�ാധനയുഞ്ടയും 
അംഗധീകാരം നൽകലിഞ്റെയും പൂർണചുെതല ഡി.
പി.സി. യിൽ നിക്ിപ്ൊക്ി.

465 ഹറാഡ്ക് പശ്ാത്ലസൗൈര്ങ്ങൾക്ഹവണ്ി മു
തൽമുെക്കാൻ പരമാവധി പരിധിയും ഉതക്പാദന
ഹമഖലയിൽ ഹചലവഴിക്കാൻ മിനിമം പരിധിയും 
നിശ്യിക്ം.

ഇരുതെഖലകളിലം പരിധി നിശ്യിച്ചു. ഞ്പാതുവിഭാഗ
ത്ിൽ ഗ്രാെ, ത്ാക്പ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്കളിൽ ഞ്പാ
തുവികസനഫണ്ിഞ്റെ 30 �തൊനം ഉല്പാദനതെഖല
യിൽ വകയിരുത്ാൻ നിശ്യിച്ചു. പശ്ാത്ല 
തെഖലയിൽ ഗ്രാെ, ത്ാക്പ്, ജില്ലാപഞ്ചായത്കളിൽ 
യഥാരൈെം 30 �തൊനം, 25 �തൊനം, 40 �തൊനം 
എന്ന പരിധി നിശ്യിച്ചു. നഗരതെഖലയിൽ ഞ്പാതുവി
ഭാഗം ഫണ്ിഞ്റെ 10 �തൊനം ഉല്പാദനതെഖലയിലം പര
ൊവധി 50 �തൊനം പശ്ാത്ലതെഖലയിലം വിനി
തയാഗിക്ാൻ വ്വസ് ഞ്ചയ്തു.

466 സംസ്ാനബജ്ക് വിെിതത്ിനുപുറഹമ തഹദേേ
സ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്കക് തനതു വരുമാനം 
ൈഹണ്ത്ാനും അധിൈവിഭവസമാെരണ സാ
ദ്്തൈൾ രെഹയാജനഹപ്പടുത്ാനും ആവേ്
മായ സ്വാതന്ത്ര്ം നല്ം. ആവേ്മായ സാെച
ര്ങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഗ്ാരണ്ിഹയാഹെ 
വായ്ഹയടുക്കാൻ അനുവാദം നല്ം.

ഇക്ാര്ത്ിൽ നടപടി സ്ധീകരിതക്ണ്തുണ്പ്. തതദേ�
സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളഞ്ട തനതു ഫണ്പ് പൂർണൊ
യും പിരിഞ്ച്ടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്തി
ഞ്റെ ഭാഗൊയി സംസ്ാനഞ്ത് പകതിയിലധികം 
തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ നൂറു�തൊനം 
നികതി 2018-19 വർഷത്ിൽ പിരിഞ്ച്ടുത്. 

467 തഹദേേസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങളുഹെ ഗ്രാന്റുൈൾ 
12 മാസഗഡുക്കളായി മുൻകൂറായി നല്ന് സമ്പ്ര
ദായം പുനഃസ്ാപിക്ം.

മൂന്നുൊസഞ്ത് വികസനഫണ്പ് മുൻകൂറായി നാല ഗഡ
ക്ളായി നല്കുന്ന രധീതിയാണപ് സ്ധീകരിച്ിട്ടുള്ളതപ്.

468 മണ്ക്, ജലം, കജവസമ്പത്ക് എന്ിവഹയ സം
ഹയാജിപ്പിച്ചുഹൈാണ്ടുള്ള സംഹയാജിതവം സമഗ്രവ
മായ സ്ലജല ആസൂത്രണം രൊഹദേിൈതല 
ത്ിൽ ഏഹ്ടുക്ം.

െണ്പ്, ജല വജവസമ്ത്ിഞ്റെ സംരക്ണം തതദേ�സ്
യംഭരണസ്ാപനങ്ങളഞ്ട വികസനലക്്ങ്ങളിൽ പ്ര
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ധാനഞ്പ്ട്ട ഒന്നാണപ്. പ്രകൃതിവിഭവപരിപാലനത്ിനായി 
നധീർത്ടാടിസ്ാനത്ിൽ �ാസ്തധീയൊയ ആസൂത്രണ
തത്ാഞ്ട ഞ്പാതുഭൂെിയിൽ വിവിധ പ്രവൃത്ികൾ ഞ്താഴി
ലറപ്പ് പദ്തിയിൽ നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. പരൊവധി 
െഴഞ്വള്ളം ഭൂെിയിൽ താഴ്ത്തുന്നതിനും െഞ്ണ്ാലിപ്പ് തടയു
ന്നതിനുമുള്ള പ്രവൃത്ികളാണപ് ഏഞ്്ടുത്വരുന്നതപ്. െഴ
ക്കുഴികൾ, തകാണ്ടൂർ ട്ഞ്ചപ്, തകാണ്ടൂർ ഞ്ടറസ്ിംഗപ്, െണ്പ് 
കയ്ാല, കല്ലപ് കയ്ാല, ഞ്ചക്പ് ഡാമുകൾ, വനവതപ്ക്ര
ണപ്രവൃത്ികൾ എന്നിവ ഞ്താഴിലറപ്പ് പദ്തിയിലം 
തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളഞ്ട പദ്തികളിലം 
ഏഞ്്ടുത്ിട്ടുണ്പ്. 2018-19 സാമ്ത്ിക വർഷത്ിൽത്
ഞ്ന്ന സംസ്ാനഞ്ത് 152 ത്ാക്കുകളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള 
14,174 പ്രവൃത്ികൾ ഞ്താഴിലറപ്പ് പദ്തിയിൽ പൂർത്ധീ
കരിച്ിട്ടുണ്പ്.

ഹരിതതകരളെിഷഞ്റെ ഭാഗൊയി സംസ്ാനഞ്ത് 
മുഴുവൻ തതദേ� സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങഞ്ളയും വിവിധ 
വകപ്പുകഞ്ളയും അണിനിരത്ി വിപുലൊയ ജലസംര
ക്ണക്ാമ്യിനിലൂഞ്ട ചുവഞ്ട തചർത്ിരിക്കുന്ന തനട്ട
ങ്ങൾ വകവരിച്ചു. 

18,840കി െധീ. പുഴകളം തതാടുകളം നധീർച്ാലകളം പുനരു
ജ്ജധീവിപ്ിച്ചു. 8675 കളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. 9889 കളങ്ങൾ 
നവധീകരിച്ചു. തതപ്ഫലൊയി 80,66,058 ഘനെധീ്ർ ഞ്വ
ള്ളത്ിഞ്റെ സംഭരണം സാധ്ൊയി.

14,72,39 ഏക്ർ വൃഷ്ിപ്രതദ�പരിപാലനം പൂർത്ധീകരിച്ചു.

പാറെടകളിൽ ത�ഖരിക്ഞ്പ്ട്ടിരിക്കുന്ന ജലം പരിത�ാ
ധനകൾക്പ് ത�ഷം നിർമ്മാണപ്രവൃത്ികൾക്കും കൃഷി
യാവ�്ത്ിനും വ്ാവസായികാവ�്ത്ിനും നല്കു 
വാനും ഈ ആവ�്ങ്ങൾക്പ് ശുദ്ജലം വിനിതയാഗി
ക്ാതിരിക്ാനുമുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

12,892 ളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. 9,889 കളങ്ങൾ നവധീകരിച്ചു.

പരിസ്ിതി ദിനത്ിൽ 1.97 തകാടി വൃക്വത്കൾ 
നട്ടുപിടിപ്ിച്ചു. ഈ ആവ�്ത്ിനായി 2 തകാടി 
വതകളഞ്ട ഉല്പാദനവം ഹരിതതകരളെിഷഞ്റെ തനതൃത്
ത്ിൽ നടന്നു.

469 ഓഹരാ തഹദേേസ്വയംഭരണസ്ാപനത്ിലും ഹച
റുൈിെയന്ത്രവതക്കൃത ൈാർഷിൈഹതാഴിലുൈൾ 
ഹചയ്ാൻ തയ്ാറുള്ള യുവതീയുവാക്കഹള ഉൾഹപ്പടു

ത്ിയുള്ള ഹതാഴിൽഹസനൈൾ രൂപവതക്ക്കരിക്ം. 
ഇത്രം ഹതാഴിൽഹസനാംഗങ്ങൾക്കക് സ്ിരവരു
മാനവം സാമൂെിൈസരക്ഷയും ഉറപ്പാക്ം. കൃഷി
യുമായി ബന്ധഹപ്പട് എല്ലാ സാഹകേതിൈകവദഗ്ദ്ധ്
വം ലഭ്മാക്കി ഇവഹര ഹസവനഹൈന്ദ്രമാക്കി മാറ്റും.

തൃശൂർ, പാലക്ാടപ്, െലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഞ്നൽക്കൃഷിയു
ൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ട തജാലികൾ ഞ്ചയ്ാൻ 43 തലബർ ബാ
ങ്കുകൾ രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. തകാഴിതക്ാടപ്, ആലപ്പുഴ, എറ
ണാകളം ജില്ലകളിഞ്ല തലബർ ബാങ്കുകൾ രൂപവതപ്ക്രി 
ക്ാൻ ആവ�്ൊയ പരി�ധീലനം നല്ി. തിരുവനന്പു
രം, ഞ്കാല്ലം, ജില്ലകളിൽക്കൂടി പദ്തി തുടങ്ങാൻ  
തപ്രാജക്ടു തയ്ാറാക്കുന്നു.

470 a. പദ്തിനിർവ്െണവമായി ബന്ധഹപ്പടുത്ിയുള്ള 
വിപുലമായ ജനൈീയൈാമ്പയിൻ ആവിഷക് ൈരിക്ം.

തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളിഞ്ല പദ്തിനിർവ്ഹ
ണം ജനകധീയാസൂത്രണപദ്തിയിലൂഞ്ട വിജയകരൊയി 
പൂർത്ിയാക്ിയതുവഴി 2017-18 ൽ 90.09ഉം, 2018-19 
ൽ 92.98ഉം �തൊനം പദ്തിവിഹിതം ഞ്ചലവഴി
ക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. 

b. എല്ലാ ഹമഖലൈളിഹലയും പദ്തിൈഹള ഇതുമായി 
ബന്ധഹപ്പടുത്ം. എന്ാൽ മുഖ്മായും മാലിന്സം
സക് ൈരണം, കജവകൃഷി, ഹതാഴിലുറപ്പക് എന്ിവഹയ 
ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്ം ഈ പുതിയ ജനൈീയരെ
സ്ാനം. ഈ ജനൈീയരെസ്ാനം സൃഷ്ിക്ന് 
പുതു അന്രീക്ഷവം ഇച്ഛാേക്ിയും ഉപഹയാഗഹപ്പ
ടുത്ി ഹൈരളത്ിഹല അധിൈാരവിഹൈന്ദ്രീൈരണ
ഹത് ഒരു പുതിയ വിതാനത്ിഹലക്കക് ഉയർത്ം.

വൃത്ിയും ജലസമൃദ്ിയും വജവകൃഷിയും വധീഞ്ണ്ടുക്കു
ന്നതിനായി ഹരിതതകരളം െിഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഞ്താഴില
റപ്പുപദ്തിയിൽ ഈ തെഖലയ്പ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നല്ി
ഞ്ക്ാണ്ടുള്ള പദ്തികൾ ആവിഷപ് ക്രിച്ചു നടപ്ിലാക്ി 
വരുന്നു. തതദേ�സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ ഉറവിട
ൊലിന് സംസപ് ക്രണത്ിനു പ്രാധാന്ം ഞ്കാടുത്
ഞ്കാണ്ടുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇങ്ങഞ്ന ഉല്പാദി
പ്ിക്കുന്ന വജവവളം ഉപതയാഗഞ്പ്ടുത്ി വജവകൃഷി 
വ്ാപിപ്ിക്ാനള്ള പദ്തികളം ജനകധീയാസൂത്രണ 
പരിപാടിയിൽ തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ 
ഏഞ്്ടുക്കുന്നുണ്പ്.

പ്രവാസ്രീരക്ഷെകം

471 വിഹദേത്ക് ഹജാലിക്കക് ഹപാൈാൻ ശ്രമിക്ന്വർ
ക്കക് സർക്കാർ സൊയം നല്ം. ഉയർന് വിമാന
നിരക്കക് ഉൾഹപ്പഹെയുള്ള ൈാര്ങ്ങളിൽ രെവാസിൈ
ഹളാടു ൈാണിക്ന് വിഹവചനം അവസാനി 

പ്പിക്കാൻ ഹൈന്ദ്രസർക്കാരിഹന ഇെഹപടുവിക്കാനു
ള്ള തീവ്രശ്രമം നെത്ം. ഹൈരളത്ിഹറെ തനതായ 
വിമാനക്കമ്പനി ആരംഭിക്ം. കുെിഹയ്ക്കാർക് 
ഹക്ഷമവം ഹരൊത്ാെനവം ഉറപ്പുവരുത്ന് ഒരു 
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സമഗ്രകുെിഹയ്നിയമത്ിനു പരിശ്രമിക്ം.

വിതദ�ത്പ് തജാലിക്പ് തപാകാൻ ശ്രെിക്കുന്നവർ ചതി
ക്കുഴിയിൽ ഞ്പടാതിരിക്ാൻ തവണ്ത്ര ജാഗ്രതാനിർതദേ
�ങ്ങൾ, പത്ര, ദൃ�്, ൊധ്െപ്രചാരണങ്ങൾ എന്നിവ 
വ്ാപകൊയി ഞ്ചയ്തുവരുന്നു. നിലവിൽ ഞ്താഴിലതന്ഷ
കർക്ായി യു.എ.ഇ, സൗദി, കവവ്പ്, ബഹപ്വറൻ, 
ഖത്ർ എംബസി അ്തസ്റഷൻ ഞ്ചയ്തുഞ്കാടുക്ാനുള്ള 
സംവിധാനം തനാർക് ഏർഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്.

വിതദ�ത്പ് ഞ്താഴിലതന്ഷകർക്ായി തജാബപ് തപാർ
ട്ടൽ സംവിധാനം ഉടൻ നിലവിൽ വരും. നഴപ് സുൊർ, 
തഡാക്ടർൊർ, പാരഞ്െഡിക്ൽ, എഞ്ചിനധീയർൊർ വധീട്ടു 
തജാലിക്ാർ തുടങ്ങിയവഞ്ര സ്കാര്റി്രൂട്ടിംഗപ് എജൻ
സികൾ ഈടാക്കുന്നതിതനക്ാൾ വളഞ്ര കറഞെ നിര
ക്ിൽ തനാർക്ാ റൂട്ടപ് സപ് വഴി ജി.സി.സി. രാജ്ങ്ങളിതല
ക്പ് റി്രൂട്ടപ് ഞ്ചയുന്നു. ഇംലൈണ്ിതലക്പ് നഴപ് സിംഗപ് 
റി്രൂട്ടപ് ഞ്െറെപ് നടത്ാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി. ജർമ്മനി
യിതലക്കുള്ള റി്രൂട്ടഞ്െറെപ് നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

അന്ർതദ�ധീയകടിതയ്പഠനതകന്ദം ഉടൻ ആരംഭിക്ാ
നുള്ള നടപടികൾ പുതരാഗെിക്കുന്നു. ഉയർന്നരവിൊന 
നിരക്പ് മൂലം െലയാളികൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ബുദ്ിമുട്ടപ് 
നിരന്രൊയി തകന്ദഗവണ്ഞ്െറെിഞ്റെ ശ്രദ്യിൽഞ്പ് 
ടുത്ി നടപടികൾ എടുപ്ിക്ാൻ ശ്രെിച്ചുവരുന്നു.

472 സംസ്ാനസർക്കാർ, പുതിയ ഹതാഴിൽസാദ്്ത
ഹയക്റിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഹതാഴിലഹന്വഷൈർക്കക് 
എത്ിച്ചുഹൈാടുക്ൈ, ഫിനിഷിങക് സ്കൂൾ നെത്ൈ, 
കുെിഹയ്ത്ിനാവേ്മായ വായ് ഉദാരമായി ലഭ്
മാക്ൈ എന്ിവ ഏഹ്ടുക്ം.

തകരളത്ിൽനിന്നുള്ള ഞ്താഴിലതന്ഷകർക്പ് വിതദ�
ഞ്താഴിൽക്തമ്ാളത്ിഞ്ല ഞ്വല്ലുവിളികൾ തനരിടുന്നതി
നപ് തനാർക് റൂട്ടപ് സിഞ്റെ പരി�ധീലനപദ്തി. സാതകേതിക
വിദ്, തസാഫ്റപ് സപ് കിൽ എന്നിവയിൽ സംസ്ാന 
വ്ാവസായികപരി�ധീലനവകപ്ിഞ്റെ കധീഴിലള്ള വിവിധ 
ഐ.ടി.ഐകൾ, തപാളിഞ്ടക്പ് നിക്കുകൾ, എൽബിഎസപ് 
ഞ്സറെറുകൾ എന്നിവ മുതഖന Skill upgradation പരി�ധീ
ലനവം സർട്ടിഫിക്റ്റും നല്കുന്നു.

473 രെവാസിൈഹളക്റിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഡ്ാ് 
ഹബസക് തയ്ാറാക്ം. സ്ിരമായി വിഹദേത്ക്, രെ
ഹത്ൈിച്ചക് പാശ്ാത്രാജ്ങ്ങളിൽ, താമസിക്ന് 
മലയാളിൈളുഹെ പുതിയ തലമുറൈഹള മലയാളവം 
മലയാള സംസക് ൈാരവം പരിചയഹപ്പടുത്ിഹക്കാടു
ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ാക്ം. മാത്രമല്ല, 
ഭാഷാപഠനഹരൊത്ാെനത്ിനുള്ള മലയാളം 
മിഷഹറെ രെവർത്നം വിപുലഹപ്പടുത്ം.

വിതദ�െലയാളികളഞ്ട സെഗ്ര വിവരത�ഖരണത്ിനാ
യി വിപുലൊയ ഓണ്വലൻ ഡാ് തബസപ് ഉടൻ തയ്ാ

റാക്കുന്നതാണപ്. തലാകതകരളസഭയുഞ്ട ഭാഗൊയി നട
ത്ാനുതദേ�ിക്കുന്ന സാംസപ് കാരിതകാത്വങ്ങളിലൂഞ്ട 
തകരളത്ിഞ്റെ ഭാഷ, കല, സാംസപ് കാരിക മൂല്ങ്ങൾ 
എന്നിവ പുതുതലമുറയിതലക്പ് പകർന്നുനല്ാൻ കഴിയും. 
െലയാളം െിഷഞ്റെ പ്രവർത്ങ്ങൾ ഊർജിതൊയി നട
ന്നുവരുന്നു.

474 രെവാസീസംഘെനൈളുഹെ ഹമഖലാതല, ആഹഗാ
ളതല സഹമ്ളനങ്ങളും ആേയവിനിമയവം വർ
ഷത്ിഹലാരിക്കഹലകേിലും സംഘെിപ്പിക്ം.

തലാകതകരളസഭയുഞ്ട പ്രഥെസതമ്മളനം 2018 ജനുവരി
യിൽ നടത്കയുണ്ായി. രണ്ാെഞ്ത് സതമ്മളനം 2020 
ജനുവരി ആദ്വാരം നിയെസഭാസമുച്യത്ിൽ നട
ത്ാൻ തധീരുൊനിച്ിട്ടുണ്പ്. തലാകതകരള സഭയുഞ്ട തെഖ
ലാസതമ്മളനം 2019 ഞ്ഫബ്രുവരി 15, 16 തിയതികളിൽ 
ദുബായിൽ കൂടി.

തലാകതകരളസഭയുഞ്ട പ്രഥെസതമ്മളനത്ിൽ ഉരുത്ി
രിഞ്ഞുവന്ന തധീരുൊനങ്ങളിൽ മുഖ്ൊയതായിരുന്നു 
തലാകതകരളസഭ ഞ്സരൈട്ടറിതയ്പ് രൂപവതപ്ക്രിക്കുക, 
ഏഴപ് വിഷയതെഖലാ സ്റാൻഡിങപ് കമ്മി്ികൾ രൂപവ
തപ്ക്രിക്കുക എന്നിവ.

• തകരളത്ിഞ്റെ തനതപ് സാഹചര്ങ്ങൾ കണക്ിഞ്ല
ടുത്പ് പ്രവാസിെലയാളികൾ തനരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്ന
ങ്ങൾക്പ് പരിഹാരം കഞ്ണ്ത്ന്നതിനപ് വിവിധ തെഖ
ലകളിഞ്ല വിദപ്ഗധഞ്ര ഉൾഞ്പ്ടുത്ി ഏഴപ് വിഷയ 
തെഖലാസ്റാൻഡിങപ് കമ്മി്ികൾ രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. 

• ഇവ സെർപ്ിക്കുന്ന ശുപാർ�കൾ നടപ്ിലാക്കുവാൻ 
സാധ്ൊയവ കഞ്ണ്ത്ി നടപ്ിൽ വരുത്ന്നതിനപ് 
ഒരു സ്തന്ത സംവിധാനൊയി ചധീഫപ് ഞ്സരൈട്ടറി 
ഞ്സരൈട്ടറിയും തനാർക് വകപ്പ് പ്രിൻസിപ്ൽ ഞ്സരൈ
ട്ടറി കണ്വധീനറുൊയി തലാകതകരളസഭ ഞ്സരൈതട്ടറി
യ്പ് രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. 

• സ്റാൻഡിങപ് കമ്മി്ികൾ സെർപ്ിച് 48 ശുപാർ�ക
ളിൽ നടപ്ിലാക്ാൻ സാധ്ൊയ താഞ്ഴ പറയുന്ന 10 
ശുപാർ�കൾ ഞ്തരഞ്ഞെടുത്.

1. എൻ.ആർ.ഐ ഇൻഹവസ്റ്റക് ഹമറെക് ൈമ്പനി
 എൻ.ആർ.ഐ ഇൻഞ്വസ്റപ് ഞ്െറെപ് കമ്നിഞ്യ ഒരു ൊ

തൃകമ്നിയായി രൂപവതപ്ക്രിക്കുവാൻ തധീരുൊനി
ച്ചു. അതിൽ ടൂറിസം, എൻ.ആർ.ഐ ടൗണ് ഷിപ്പ്, 
ഞ്പാതുതെഖലാ സ്ാപനങ്ങൾ, എയർതപാർട്ടപ്, െരു
ന്നുകളഞ്ടയും ഞ്െഡിക്ൽ ഉപകരണങ്ങളഞ്ടയും നിർ
മ്മാണതെഖലയിൽ ഒരു കമ്നി രൂപവതപ്ക്രണം 
മുതലായ തെഖലകളിൽ ഇൻഞ്വസ്റപ് ഞ്ചയ്യുന്നതിനപ് 

2. എൻ.ആർ.ഐ ഹൈാപ്പഹറ്ീവക് ഹസാകസ്ി 
 പ്രവാസികളഞ്ട ഉന്നെനം ലക്്ൊക്ി പഞ്ചായത്പ് 

തലത്ിൽ ഞ്താഴിലധിഷ്ിത സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന
തിനപ് 
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3. എൻ.ആർ.ഐ ബാകേക് 
 എൻ.ആർ.ഐ ബാകേപ് നടപ്ാക്കുന്നതിഞ്റെ പ്രാതയാ

ഗികത പരിത�ാധിച്ചുവരുന്നു.
4. എൻ.ആർ.ഐ ൈൺസ്ടൈക് ഷൻ ൈമ്പനി
 വൃദ്സദനങ്ങൾ, ഭവനപദ്തികൾ, തറാഡപ്/

ബിൽഡിങപ് എന്നധീ പദ്തികൾക്ായി.
5. വനിത എൻ.ആർ.ഐ ഹസൽ 
 കടിതയ്ക്ാരായ വനിതകളഞ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹി

ക്കുന്നതിനപ്. 
6. കമഹഗ്രഷൻ ഹഫസിലിഹ്ഷൻ ഹസറെർ, രെീ എംബാർ

ക്കക് ഹമറെക് ഓറിയഹറെഷൻ ഹസറെർ 
 വിതദ�രാജ്ങ്ങളിൽ തജാലിഞ്ചയ്യുന്ന വനിതകതളാടു

ളള ചൂഷണം അവസാനിപ്ിക്കുന്നതിനപ്.
7. കെ പവർ ൈമ്ി്ി
 വനപുണ്ം ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്ക, ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസ

ത്ിഞ്റെ നിലവാരം ഉയർത്ക, സപ് കിൽ ഞ്ഡവല
പപ് ഞ്െറെപ് ഞ്സറെർ സ്ാപിക്കുക, വിതദ�ഭാഷാ ഇൻ
സ്റി്യൂട്ടുകൾ സ്ാപിക്കുക, വിതദ�രാജ്ങ്ങളിഞ്ല 
സർവ്കലാ�ാലകളൊയി ആ�യവിനിെയം നടത്
ന്നതിനപ് student exchange programme സംഘടിപ്ി
ക്കുക എന്നധീ വിഷയങ്ങളിൻതെൽ പഠനം നടത്ന്ന
തിനപ്.

8. അന്ാരാഷ്ട്ര കമഹഗ്രഷൻ ഹസറെർ 
 കടിതയ്പഠനങ്ങൾ തപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനപ്.
9. യൂത്ക് ഹഫസ്റ്റിവലുൈൾ 
 തെഖലാടിസ്ാനത്ിൽ കടുത് െത്രങ്ങൾ ഒഴിവാ

ക്ി യൂത്പ് ഞ്ഫസ്റിവലകൾ.
10. രെസിദ്ീൈരണം 
 പ്രവാസികളഞ്ട സാഹിത്സൃഷ്ികൾക്ായി ഒരു പ്ര

സിദ്ധീകരണം.
പ്രസ്തുത ശുപാർ�കൾ 2019 ഞ്ഫബ്രുവരി 15, 16 തധീയതി
കളിൽ ദുബായിൽ നടന്ന തെഖലാസതമ്മളനത്ിൽ അവ
തരിപ്ിക്കുകയും തലാകതകരളസഭാംഗങ്ങൾ അംഗധീകരി
ക്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. പ്രസ്തുത ശുപാർ�കൾ നടപ്ിൽ 
വരുത്ന്നതിനുളള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

ഇതുകൂടാഞ്ത പ്രവാസികളഞ്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്പ് സത്ര പരി
ഹാരത്ിനായി എല്ലാ ജില്ലയിലം ജില്ലാ കളക്ടർ ഞ്ചയർ
ൊനായ ജില്ലാ പ്രവാസി പരാതി പരിഹാര കമ്മി്ി രൂ
പവതപ്ക്രിച്പ് പ്രവർത്ിച്ചു വരുന്നു.

475 ഹരാഗബാധിതർക്ം അപൈെം സംഭവിക്ന്വർ
ക്ം ഹതാഴിൽ നഷ്മാകുന്വർക്ഹമല്ലാം സംര
ക്ഷണം നല്ാൻ സക് ൈീം ഉണ്ാക്ം. മലയാളിൈൾ 
കൂടുതലായുള്ള രാജ്ങ്ങളിൽ ഹൈരളത്ിൽനിന്നു
ള്ള ഒരു ഉഹദ്ാഗസ്ഹയ/ഹന ഇതിനായി നിയമി

ക്ം. മൃതഹദെം നാട്ിഹലക് ഹൈാണ്ടുവരാനുള്ള 
ൈാലതാമസം ഒഴിവാക്ം. ജയിലിൽ ൈിെക്ന്
വർക്ം ഹൈസിൽ ഉൾഹപ്പട്വർക്ം നിയമപര
മായ അവൈാേങ്ങൾ നിഹഷധിക്കഹപ്പട്വർക്ം നി
യമസൊയം നല്ന്തിനുഹവണ്ി അഭിഭാഷൈരുഹെ 
പാനൽ ഓഹരാ ഹമഖലയിലും രൂപവതക്ക്കരിക്ം.

അസുഖബാധിതരായി നാട്ടിതലയ്ക്കപ് െടങ്ങുന്ന വിതദ�െല
യാളികഞ്ള അഞ്ല്ലകേിൽ വിതദ�ത്പ് െരണഞ്പ്ടുന്ന െല
യാളികളഞ്ട മൃതതദഹം തകരളത്ിഞ്ല ഏതപ് വിൊന
ത്ാവളത്ിൽനിന്നും അവരുഞ്ട വധീട്ടിതലതക്ാ അവർ 
ആവ�്ഞ്പ്ടുന്ന ആശുപത്രിയിതലതക്ാ സൗജന്ൊയി 
എത്ിക്കുന്ന പദ്തി തനാർക് എെർജൻസി ആംബു
ലൻസപ് സർവ്ധീസപ് നടപ്ിലാക്ി. കൂടാഞ്ത വിതദ�ത്പ് 
െരണഞ്പ്ടുന്ന െലയാളികളഞ്ട ഭൗതിക മൃതതദഹം സൗ
ജന്ൊയി നാട്ടിഞ്ലത്ിക്കുന്ന പുതിയ പദ്തിയും ഈ 
വർഷം നടപ്ിലാക്കുകയാണപ്.

തങ്ങളതടതല്ലാത് കാരണങ്ങൾക്കും ഞ്ചറിയ 
ക്കൃത്ങ്ങൾക്കും വിതദ�ജയിലകളിൽ കഴിയുന്ന പ്ര
വാസിെലയാളികൾക്പ് ആവ�്ൊയ നിയെസഹായം 
നല്കുന്നതിനു ലധീഗൽ ഞ്ലയപ്സണ് ഓഫധീസഞ്റ നിയെിക്കു
ന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്. ഈ 
വർഷം പദ്തി നടപ്ിലാക്കും.

476 വിഹദേത്നിന്നു തിരിഹൈ വരുന്വർക് മുൻകൂറാ
യി ഹപരു രജിസ്റ്റർ ഹചയ്ാനും അവരുഹെ ആവേ്
ങ്ങളും രെശ്നങ്ങളും ഹനാർക്കയുമായി ചർച്ച ഹചയ്ാ
നുമുള്ള സൗൈര്ം ഉണ്ാക്ം. കുെിഹയ്ത്ിഹറെ 
ൈാലാവധി തീരുംമുമ്പു ഹജാലി നഷ്ഹപ്പട്ടു വരുന്വ
ഹര പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ രെഹത്ൈ സംവിധാനം 
ഉണ്ാക്ം.

പ്രവാസികളഞ്ട പുനരധിവാസത്ിനായി നടപ്ിലാക്ി
യിരിക്കുന്ന പദ്തിയാണപ് തനാർക് ഡിപ്ാർട്ടപ് ഞ്െറെപ്  
തപ്രാജക്ടപ് തഫാർ റിതട്ടണ് എെിഗ്രറെപ് സപ് (പ്രവാസി പുനര
ധിവാസ പദ്തി). തിരിഞ്കഞ്യത്ിയ പ്രവാസികഞ്ള 
പ്രതത്ക ഉപതഭാക്താക്ളായി പരിഗണിച്പ് സ്യം 
ഞ്താഴിൽസംരംഭങ്ങൾ സർക്ാർ നടപടിരൈെങ്ങൾ 
പാലിച്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിനപ് ആവ�്ൊയ വകതാ
ങ്ങൽ നല്ി വരുന്നു. ഇതപ് പ്രകാരം 30 ലക്ം രൂപ വഞ്ര
യുള്ള വായ്യ്ക്കപ് 15% ക്ാപി്ൽ സബപ് സിഡിയും (പരൊവ
ധി 3 ലക്ം രൂപ) 3% പലി�സബപ് സിഡിയും നല്ി 
വരുന്നു. 

നിലവിൽ താഞ്ഴ പറയുന്ന ധനകാര്സ്ാപനങ്ങൾ മു
തഖനയാണപ് പ്രവാസി പുനരധിവാസപദ്തി നടപ്ിലാ
ക്ിവരുന്നതപ്.

1.  തസ്റ്പ് ബാകേപ് ഓഫപ് ഇന്്
2.  യൂണിയൻ ബാകേപ്
3.  സൗത്പ് ഇന്്ൻ ബാകേപ്
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4.  ഞ്ക.എസപ്.ബി.സി.ഡി.സി
5.  തകരള സംസ്ാന സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാെധീണ

വികസന ബാകേപ്.
6.  സംസ്ാന പട്ടികജാതി/വർഗ്ഗ വികസന തകാർപ്

തറഷൻ.
7.  തകരള സംസ്ാന പ്രവാസി തക്െ വികസന തകാർ

പ്തറ്ധീവപ് ഞ്സാവസ്ി
8.  ബാകേപ് ഓഫപ് ബതറാഡ
9.  സിൻഡിതക്്പ് ബാകേപ്
10.  ഞ്ഫഡറൽ ബാകേപ് 
11.  തകരള ഫിനാൻഷ്ൽ തകാർപ്തറഷൻ 
12.  ഇന്്ൻ ഓവർസധീസപ് ബാകേപ്
13.  കാലിക്്പ് ജില്ലാ സഹകരണ ബാകേപ്

477 രെവാസിൈളുഹെ ൈഴിവൈഹളയും സമ്പാദ്ഹത്യും 
വിൈസനഹമഖലൈളിഹലക്കക് ആൈർഷിക്കാൻ ഉതകു
ന് കൃത്മായ സക് ൈീമുൈൾക് രൂപം നല്ം.

പ്രവാസികളഞ്ട സമ്ാദ്ം തകരളത്ിഞ്ല വിവിധ സം
രംഭകത് /വാണിജ്തെഖലകളിൽ നിതക്പം നടത്ി 
പ്രസ്തുത നിതക്പം കാര്ക്െൊയി വിനിതയാഗിക്ാനു
ള്ള സഹായങ്ങൾ നല്കുന്നതിനപ് തനാർക് ബിസിനസപ് 
ഞ്ഫസിലിത്ഷൻ ഞ്സറെർ പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു 
കഴിഞ്ഞു. തകരളത്ിഞ്ല സംരംഭ/നിതക്പസാധ്തക
ളം തെഖലകളം പ്രവാസിെലയാളികളായ നിതക്പകരു
ഞ്ട മുമ്ിൽ കാര്ക്െൊയി അവതരിപ്ിച്പ് നിതക്പ
ത്ിനപ് സജ്ജരാക്കുക എന്നതാണപ് ഉതദേ�ം.

478 ഹൈരളവിൈസനനിധി രൂപവതക്ക്കരിക്ം. 
നിശ്ിത തുൈയ്ക്കുള്ള ഹഡ്ഹപ്പാസി്ക് രെഖ്ാപിത രെ
വാസിസംരംഭങ്ങളിൽ ഓെരിയായി നിഹക്ഷപി
ക്കാൻ തയ്ാറുള്ള രെവാസിൈൾക്കക്, രെവാസം 
മതിയാക്കി മെങ്ങിഹയത്ഹമ്പാൾ ഹയാഗ്തയ്ക്കനു
സൃതമായ ഹതാഴിൽ ഏഹതകേിലും ഒരു സ്ാപന
ത്ിൽ ഹനടുന്തിനുള്ള അവൈാേം ഉണ്ായിരി
ക്ം. ഗൾഫിൽനിന്നു മെങ്ങിവരുഹമ്പാൾ നാട്ി 
ഹലാരു ഹതാഴിൽ ഉറപ്പുവരുത്ാനുള്ള നിഹക്ഷപം 
എന് നിലയിൽ ഇത്രം സംരംഭം വളഹരയധി
ൈം ആൈർഷൈമായിരിക്ം.

തിരിഞ്ക വന്ന പ്രവാസിെലയാളികൾക്പ് നാട്ടിൽ ഞ്താ
ഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും തസവനം നല്കു
ന്നതിനായിട്ടുള്ള പദ്തി തകരള അക്ാദെി തഫാർ 
സപ് കിൽസപ് എകപ് സലൻസപ് (KASE) മുതഖന ആവിഷപ് കരി
ക്കുന്നു.

479 നിധിക്പുറഹമ, സർക്കാരിഹറെകൂെി പകോളിത്മു
ള്ള രെവാസിമലയാളിൈളുഹെ സംയുക്സംരംഭ
മായ ഇൻഹൈൽ മാതൃൈയിൽ വ്വസായസംരംഭ
ങ്ങൾ ആരംഭിക്ം.

എൻ.ആർ.ഐ. ഇൻഞ്വസ്റപ്ഞ്െറെപ് കമ്നി രൂപവതപ്ക്രി 
ക്കുവാൻ തിരുൊനിച്ിട്ടുണ്പ്.

480 രെവാസിൈൾക് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ രെ
ഹത്ൈ വായ്ാസൗൈര്ങ്ങൾ വർദ്ിപ്പിക്ം. സം
രംഭൈരാവാൻ സാദ്്തയുള്ള രെവാസിൈളുമായി, 
രെഹത്ൈിച്ചക് ഹരൊഫഷണലുൈളുമായി, നാട്ിഹല
ക്ള്ള മെക്കത്ിനു മുഹമ്പതഹന് ആേയവിനിമ
യം നെത്ാൻ ഒരു ഏജൻസി സ്ാപിക്ം. നി
ഹക്ഷപൈർക്കക് ഏൈജാലൈസംവിധാനത്ിലൂഹെ 
ആവേ്മായ അനുവാദങ്ങളും നല്ം.

ഇതപ് സംബന്ിച്പ് നിതക്പകർക്കും സംരംഭകർക്കും 
ൊർഗ്ഗനിർതദേ�ങ്ങൾ നല്ാൻ മുംവബ ആസ്ാനൊയി 
പ്രവൃത്ിക്കുന്ന ഇറെപ് അവഡ്സറി കൗണ്സിൽ മുതഖന 
തനാർക്ാ ഞ്സറെറിൽ എൻ.ബി.എഫപ്.സി. പ്രവർത്നം 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

481 രെവാസിൈളുഹെ സെൈരണസംഘങ്ങൾ ഹരൊ
ത്ാെിപ്പിക്ം.

തകരളത്ിൽ പ്രവാസിസംഘടനകളഞ്ട പ്രവർത്നം 
വിപുലഞ്പ്ടുത്ാനുള്ള ഊർജ്ജിത ശ്രെങ്ങൾ നടക്കുന്നു. 
ഇതിതലക്ായി സഹകരണസംഘങ്ങൾക്പ് സാമ്ത്ി
കസഹായം നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്തി ആവിഷപ് ക്രിച്ിട്ടു
ണ്പ്. 2019-20 സാമ്ത്ികവർഷം 100 ലക്ം രൂപ 
ഇതിനായി വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്പ്.

482 വിദ്ാഭ്ാസസ്ാപനങ്ങളുഹെയും ആഹരാഗ്സ്ാ
പനങ്ങളുഹെയും മറ്റും വിൈസനത്ിനു രെവാസീ 
സംഭാവനൈൾക് വലിയ പങ് വെിക്കാനാവം. 
ഇത്രം സംഭാവനൈൾ ഹരൊത്ാെിപ്പിക്കാൻ, 
രെവാസിൈൾ നല്ന് ഓഹരാ രൂപയ്ക്കും തുല്മായ 
തുൈ അഹല്ലകേിൽ ആനുപാതിൈമായ തുൈ സർ
ക്കാരിൽനിന്നു നല്ന്തിനുള്ള ഒരു സക് ൈീമിനു 
രൂപം നല്ം.

ഇത്രം ഒരു പദ്തിയുഞ്ട രൂപതരഖ തയ്ാറാക്ാൻ വിദ
ഗപ്ധരുൊയി ആതലാചിച്ചുവരുന്നു.

483 വിഹദേത്ള്ള വ്വസായവാണിജ്സംരംഭൈ
രായ രെവാസിൈളുമായി സജീവബന്ധം പുലർത്
ന്തിനുഹവണ്ി ഹൈരള രെവാസി വാണിജ് ഹചം
ബറുൈൾക് രൂപം നല്ം. ഓഹരാ വിഹദേഹമഖലയ്ക്കും 
രെഹത്ൈ ഹചംബറുൈൾ ഉണ്ാകും. ഇവരും ഹൈര
ളത്ിഹല ഹചംബറുൈളും തമ്ിൽ സൗഹൃദബന്ധം 
വളർത്ിഹയടുക്ം.

എൻ.ആർ.ഐ. ഇൻഞ്വസ്റപ്ഞ്െറെപ് കമ്നി രൂപികരി 
ക്കുവാൻ തിരുൊനിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിനായുള്ള ഞ്പ്രാതപ്ാ 
സൽ അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്. തുടർനടപടികളഞ്ട 
ഭാഗൊയി പ്രവാസികളഞ്ട ഇടയിൽനിന്നപ് ഒരു വിഷയ
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നിർണ്യസെിതിക്കു രൂപം നല്ിക്ഴിഞ്ഞു.

484 രെവാസി ഹരൊഫഷണൽ സംഘെനൈൾ എല്ലാ 
രാജ്ങ്ങളിലും രൂപവതക്ക്കരിക്ം. ഈ സംഘെന
ൈഹള ഹൈരളത്ിഹല ഗഹവഷണസ്ാപനങ്ങളുമാ
യും വ്വസായസംരംഭങ്ങളുമായും ബന്ധഹപ്പടു
ത്ം.

അതതപ് രാജ്ങ്ങളിൽ ഞ്പ്രാഫഷണലകഞ്ള കഞ്ണ്ത്ാ
നുള്ള നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

485 വിഹദേത് ഹജാലി ഹചയ്ന്വരും തിരിച്ചുവന്വ
രും മറ്റു സംസ്ാനങ്ങളിൽ ഹജാലി ഹചയ്ന്വരു
മായ മുഴുവൻ മലയാളിൈൾക്ംഹവണ്ി രെഹത്ൈം 
വിഭാഗങ്ങൾ ഹനാർക്കയിൽ ഉണ്ാക്ം. വിഹദേ
ത് ഹജാലി ഹചയ്ന് രെവാസിൈൾക് ഹവണ്ി രെ
ഹത്ൈ ഹമഖലാ ഉപവകുപ്പുൈളും ഉണ്ാവം. 
ഇതിഹറെ നെത്ിപ്പുചുമതല ഹരൊഫഷണലുൈഹള 
ഏൽപ്പിക്ം.

പ്രതത്ക വിഭാഗങ്ങൾ തനാർക്യിൽ നിലവിൽവന്നു 
കഴിഞ്ഞു. ഇതപ് കൂടുതൽ വിപുലധീകരിക്ാനായി പ്രതത്ക 
സെിതിഞ്യ നിതയാഗിച്ിട്ടുണ്പ്.

486 ഹക്ഷമനിധിയുഹെ രെവർത്നങ്ങൾ വിപുലഹപ്പടു
ത്ം. അംേദായവം റിട്യർഹമറെക് ഹപൻഷനും 
വർദ്ിപ്പിക്ം.

ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വരുതമ്ാൾ പ്രവാസി 
തക്െനിധി അംഗസംഖ് 1.5 ലക്ം ആയിരുന്നു. ഇതുവ
ഞ്രയുള്ള കാലയളലിൽ 4 ലക്തത്ാളൊയി വർദ്ിപ്ി
ക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രവാസി തക്െനിധി അംഗത്ം 
കൂടുതൽ വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും തക്െപദ്തികൾ കൂടു
തൽതപരിൽ എഞ്ക്ത്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഊർജ്ജിത 
തബാധവതപ്കരണപരിപാടികളം കാമ്യിനകളം 
തബാർഡപ് സംഘടിപ്ിച്ചുവരുന്നു.  

പ്രവാസിതക്െതബാർഡപ് നല്കുന്ന പ്രവാസി ഞ്പൻഷൻ 
2000 രൂപയാക്ി 2017 ഞ്സപ്ംബർ മുതൽ വർദ്ിപ്ിച്ി
ട്ടുള്ളതപ് ഈ സർക്ാരാണപ്. നിലവിലള്ള ഞ്പൻഷൻ തുക 
അപര്ാപ്ൊഞ്ണന്നിരിഞ്ക് നിതക്പാധിഷ്ിത പ്രതി
ൊസവരുൊനപദ്തിയായ പ്രവാസി ഡിവിഡറെപ് പദ്
തിക്പ് തബാർഡപ് രൂപം നല്ിയിട്ടുണ്പ്. തകരള പ്രവാസി 
തക്െതബാർഡപ് വിഭാവനം ഞ്ചയ്യുന്ന പ്രവാസി ഡിവിഡ
റെപ് പദ്തിക്പ് തത്ത്ിലളള അംഗധീകാരം സർക്ാർ 
നല്ിയിട്ടുണ്പ്. 

സമ്പൂർണ് അംഗത് ഓണ്വലൻ ഡിജിവ്തസഷൻ 
നടപ്ിലാക്ിയതിഞ്റെ പശ്ാത്ലത്ിൽ തലാകത്ി
ഞ്റെ ഏതുതകാണിൽനിന്നും തക്െതബാർഡിൽ അംഗത്

ഞ്െടുക്കുന്നതിനും അംഗത്കാർഡം തിരിച്റിയൽ 
കാർഡം ഡിജി്ൽ തപാർട്ടൽ സംവിധാനത്ിൽനിന്നപ് 
പ്രിറെപ് ഞ്ചയ്യുന്നതിനും സൗകര്ം ലഭ്ൊക്ി.

പ്രവാസി പരാതിപരിഹാരത്ിനും പ്രശ്നങ്ങൾ 
വകകാര്ം ഞ്ചയ്യുന്നതിനുമുള്ള തടാൾ ഫ്ധീ നമ്ർ 
സൗകര്ം ലഭ്ൊക്ിയിട്ടുണ്പ്. 

പ്രവാസിജനസംഖ് കൂടുതലള്ള െലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 
തബാർഡപ് ഒരു ഞ്ലയപ് സണ് ഓഫധീസപ് ഈ സർക്ാരിഞ്റെ 
കാലത്പ് ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. തബാർഡപ് ഓഫധീസപ് കൂടുതൽ 
പ്രവാസധീ സൗഹൃദൊക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രെങ്ങൾ  
തുടരുന്നു. 

487 രെവാസിവകുപ്പിനായുള്ള ബജറ്റുവിെിതം ഗണ്മാ
യി ഉയർത്ം. വിഹദേത്നിന്നുള്ള രെവാസീപണ 
വരുമാനത്ിഹറെ ഒരു ഹചറു നിശ്ിത േതമാനം 
എല്ലാ വർഷവം രെവാസീഹക്ഷമത്ിനായി വൈയി
രുത്ം.

2019-20 സാമ്ത്ികവർഷത്ിൽ തനാർക് വകപ്ിനപ് 
81 തകാടി രൂപ വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്പ്.

488 ഇെതുപക്ഷജനാധിപത്മുന്ണിസർക്കാർ ആരം
ഭിച്ച പലിേരെിതധനൈാര്സ്ാപനം ഇന്നു 
നിർജ്ീവമാണക്. ഈ സ്ാപനഹത് പുനരുദ്രി
ക്ം; വിപുലീൈരിക്ം.

ഇതിനായുള്ള നിയെതടസ്ങ്ങൾ നധീക്ാനുള്ള ശ്രെത്ി
ലാണപ്.

489 രെവാസിൈൾ വിഹദേരാജ്ങ്ങളിഹല നിയമ-ക്രമ
സമാധാന രെശ്നങ്ങളാൽ തിരിഹച്ചഹത്ണ്ിവരു
ഹമ്പാൾ അവരുഹെ തുെർജീതവിതത്ിനു രെഹയാജ
നൈരമായ രീതിയിൽ ധനൈാര്സ്ാപനങ്ങളു 
മായി ഹചർന്ക് ഇളഹവറിയ വ്വസ്ൈഹളാഹെ 
വായ്ാ സ്വയംഹതാഴിൽസംരഭ സൊയപദ്തി 
ആവിഷക് ൈരിക്ം.

പ്രവാസികളഞ്ട പുനരധിവാസത്ിനായി നടപ്ിലാക്ി
യിരിക്കുന്ന പദ്തിയാണപ് തനാർക് ഡിപ്ാർട്ടപ് ഞ്െറെപ് തപ്ര
ാജക്ടപ് തഫാർ റിതട്ടണ് എെിഗ്രറെപ് സപ് (പ്രവാസി പുനരധി
വാസ പദ്തി). തിരിഞ്കഞ്യത്ിയ പ്രവാസികഞ്ള 
പ്രതത്ക ഉപതഭാക്താക്ളായി പരിഗണിച്പ് സ്യം 
ഞ്താഴിൽസംരംഭങ്ങൾ സർക്ാർനടപടിരൈെങ്ങൾ 
പാലിച്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിനപ് ആവ�്ൊയ വകതാ
ങ്ങൽ നല്ിവരുന്നു. ഇതു പ്രകാരം 30 ലക്ം രൂപ വഞ്രയു
ള്ള വായ്യ്ക്കപ് 15% ക്ാപി്ൽ സബപ് സിഡിയും (പരൊവ
ധി 3 ലക്ം രൂപ) 3% പലി� സബപ് സിഡിയും നല്ി 
വരുന്നു.
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കെ, സകംസ് കാരകം, ൊദ്സ്യെകം

490 കവജ്ഞാനിൈഗ്രന്ങ്ങൾ, ബാലസാെിത്ം തു
െങ്ങിയവയിഹല കുറവ പരിെരിക്കാനായി ഭാഷാ 
ഇൻസ്റ്റി്യൂട്ക്, മലയാളസർവ്ൈലാോല, ബാലസാ
െിത് ഇൻസ്റ്റി്യൂട്ക് എന്ിവയുഹെ രെവർത്നങ്ങൾ 
വിപുലീൈരിക്ം.

ഭാഷാ ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ്, ബാലസാഹിത് ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് എന്നി
വയുഞ്ട പ്രവർത്നം വിപുലധീകരിക്കുന്നതിനാവ�്ൊയ 
നടപടി പുതിയ ഭരണസെിതി വകഞ്ക്ാണ്ിട്ടുണ്പ്. 
അതിഞ്റെ ഭാഗൊയി എല്ലാ ജില്ലകളിലം ക്ാമ്സപ് 
ഞ്സെിനാർ എന്നിവയിലൂഞ്ട പ്രവർത്നം വ്ാപിപ്ിച്ിട്ടു
ണ്പ്. വവജ്ാനികഗ്രന്ങ്ങളഞ്ട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ 
ഊർജ്ജിതൊണപ്. സർവ്വിജ്ാനതകാ�ം ഇൻസ്റി്യൂ
ട്ടിഞ്റെ പ്രവർത്നം വിപുലധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മി്ി 
റിതപ്ാർട്ടിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ വിപുലധീകരണപ്രവർ
ത്നങ്ങൾ നടത്ിവരുന്നു. തകരളചരിത്രം ഓണ്വലൻ 
ൊധ്െത്ിലൂഞ്ട പഠിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്തിക്കും 
തുടക്ം കറിച്ിട്ടുണ്പ്.

491 സമൂെത്ിൽ വായനയുഹെ വ്ാപനം ഉറപ്പുവരു
ത്ാനായി ഹപാതുവിദ്ാലയങ്ങളിഹല കുട്ിൈൾക്കക് 
മലയാള വായനാഭിരുചി ഉണ്ാക്കാനും ക്ലാസക് റൂം 
കലബ്റിൈൾ ഉണ്ാക്കാനുമായി 'ഒരു കുട്ിക്കക്  
ഒരു പുസ്ൈം' എന് പദ്തി നെപ്പിലാക്ം.

വായനയുഞ്ട വസന്ം എന്ന തപരിൽ വിപുലൊയ 
പദ്തി തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്. സ്കൂൾവലബ്റികൾ �ക്തി
ഞ്പ്ടുത്ാൻ പഠിച് പള്ളിക്കൂടത്ിഞ്ല പുസ്തക�ാലയ്ക്കപ് 
ഒരു പുസ്തകം സംഭാവന ഞ്ചയ്യുക - ഈ ക്ാമ്യിൻ 
കഴിഞെ വർഷം വായനാദിനതത്ാടു തചർന്നപ് ആരംഭി
ച്ിരുന്നു. ഈ വർഷവം വായനാദിനതത്ാടുതചർന്നപ് 
കൂടുതൽ വിപുലൊയി നടപ്ിലാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്റെ തു
ടർച് എല്ലാ വർഷവം തുടരും. മുഴുവൻ ക്ലാസുമുറികളിലം 
വലബ്റി എന്നതപ് തകാഴിതക്ാടപ് ജില്ലയിൽ പ്രാവർത്ി
കൊക്ി.

492 വിവരസാഹകേതിൈവിദ്, നവമാദ്്മങ്ങൾ എന്ി
വയുഹെ സാദ്്തൈൾ രെഹയാജനഹപ്പടുത്ാൻ 
ഗ്രന്ോലാനിയമത്ിൽ ആവേ്മായ ഹഭദഗതി
ൈൾ വരുത്ം. വിവരസാഹകേതിൈവിദ്യുഹെ 
ഹേഷി ഹനടുന്തിനും അതിലൂഹെ വിവരവിനിമയ
ത്ിൽ ഹനരിട്ക് ഇെഹപടുന്തിനുമുള്ള ഒരു 
ഇെമായി വായനോലഹയ മാ്ാനായി സമ്പൂർണ് 
സാക്ഷരതാരെസ്ാനം ഹപാഹല സമ്പൂർണ് വായ
നാരെസ്ാനത്ിനു തുെക്കം കുറിക്ം. വായനോ
ലൈൾക്ള്ള ഗ്രാറെക് ഇന്ഹത്തിഹറെ മൂന്നു മെങ്ങാ
യി ഉയർത്ം. കലഹബ്റിയമോരുഹെ 

ഓണഹററിയം മാന്മായ ജീവിതത്ിനക് ഉതകുന് 
നിലയിൽ വർദ്ിപ്പിക്ം. കലബ്റിൈളിലുള്ള 
അപൂർവ്ഗ്രന്ങ്ങൾ ഡ്ിജിക്സക് ഹചയ്ാൻ ഒരു 
രെഹത്ൈ സക് ൈീമിനു രൂപം നല്ം.

വിവരസാതകേതികവിദ് അടിസ്ാനൊക്ി ഗ്രന്�ാല
കൾ നവധീകരിക്കുന്ന പദ്തി നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. ഗ്ര
ന്�ാലകൾക്കുള്ള ഗ്രാറെപ് വർദ്ിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. സമ്പൂർണ്
വായനാപ്രസ്ാനം ആരംഭിക്ാനുള്ള നടപടി 
സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

493 a. സ്കൂളുൈളിൽ ൈലാഹപാഷണത്ിനാവേ്മായ 
സാെചര്ങ്ങൾ രെബലഹപ്പടുത്ം. സർക്കാർ സ്കൂ
ളുൈളിൽ ൈലാദ്്ാപൈഹര നിയമിക്ം.

100 കട്ടികളിൽ കൂടുതലള്ള സർക്ാർ യു.പി സ്കൂളകളിൽ 
കലാ-കായിക-പ്രവൃത്ിപരിചയ അദ്്ാപകഞ്ര സെഗ്ര
�ിക് തകരളം വഴി നിയെിക്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചു. 
2510 അദ്്ാപകരുഞ്ട തസവനം 2018-19 ലഭ്ൊക്ി. 
കലാ-കായികവിദ്ാഭ്ാസത്ിനപ് അനുഗുണൊയ ഭൗ
തികസാഹചര്ങ്ങൾ ഏർഞ്പടുത്ിഞ്ക്ാണ്പ് വിദ്ാലയ
ങ്ങഞ്ള ആതരാഗ്-ൊനസിക-സാംസപ് കാരിക-വികാസ
ത്ിഞ്റെ അടിസ്ാനതകന്ദങ്ങളാക്ി വികസിപ്ിക്ാൻ 
കലാ-കായിക-സാംസപ് കാരികപാർക്കുകൾ സ്ാപി
ക്ാനുള്ള പദ്തിക്ായി 2018-19-ൽ ഏഴു തകാടി രൂപ 
അനുവദിച്ചു. ഈ വർഷം ഇതപ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദൊയി 
നടപ്ാക്കുന്നതാണപ്. 2685 അധ്ാപകഞ്ര നിയെിക്ാനു
ള്ള അനുവാദം സെഗ്ര�ിക്യുഞ്ട ഈ വർഷഞ്ത് തപ്രാ
ജക്ടപ് വഴി ലഭിച്ിട്ടുണ്പ്. സാം്ാരികവകപ്ിഞ്റെ ഞ്ഫതലാ
ഷിപ്പ് പദ്തിയിലൂഞ്ടയും കട്ടികളിൽ കലാസാം്ാരിക 
വ്ാപനത്ിനുള്ള പ്രവർത്നം നടപ്ിലാക്ി.

b. സ്കൂൾ ൈലാഹമളൈളുഹെ മാനുവൽ, നെത്ിപ്പുരീതി
ൈൾ എന്ിവ അെിമുെി പരിഷക് ൈരിക്ം, ഹചലവകുറ
ഞ്ഞതാക്ം, വിഹൈന്ദ്രീൈരിക്ം, മത്രസ്വഭാവം 
കുറയ്ക്കും.

ൊനുവൽ പരിഷപ് ക്രിച്ചു. ഒന്നുമുതൽ എട്ടുവഞ്ര ക്ലാസപ് സു
കളിഞ്ല കട്ടികളിൽനിന്നു കതലാത്വത്ിനു ഫണ്പ് ത�
ഖരിക്കുന്നതപ് നിർത്ലാക്ി. തെളയുഞ്ട നടത്ിപ്ിനു 
സർക്ാർ ഫണ്പ് അനുവദിച്ചു.

c. സായാഹ്നങ്ങളിലും ഒഴിവദിവസങ്ങളിലും സ്കൂളുൈ
ഹള ൈലാപഠനഹൈന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്തിനുള്ള 
സക് ൈീമുൈൾ ആവിഷക് ൈരിക്ം.

കലാകായികസാംസപ് കാരിക പാർക്പ് എന്ന ആ�യം 
പ്രാവർത്ികൊക്ാൻ പദ്തി തയ്ാറായിട്ടുണ്പ്.
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494 a. സാെിത് അക്കാദമിഹയ ഹൈന്ദ്രസാെിത് 
അക്കാദമിയുഹെ രീതിയിൽ പുനഃസംഘെിപ്പിക്ം. 

അക്ാദെി പുനഃസംഘടിപ്ിക്കുന്ന കാര്ം വിപുലൊയ 
ചർച്കളഞ്ട അടിസ്ാനത്ിൽ ൊത്രഞ്െ ഞ്ചയ്യുവാൻ 
കഴിയുകയുള്ളു. ഇക്ാര്ം പരിത�ാധിക്കുന്നതാണപ്.

b. രൊഹദേിൈസാെിത്സമിതിൈൾക്കക് ഗ്രാറെക് 
നൽൈണം. സാെിത്ൈാരർക്കക് ഹക്ഷമപദ്തിൈൾ 
തുെങ്ങണം.

പ്രാതദ�ികസാഹിത്സെിതികൾ, കലാസാംസപ് കാരിക 
സംഘടനകൾ എന്നിവയുഞ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾക്പ് സർ
ക്ാർ സഹായം നല്ാൻ നിലവിലള്ള ൊനദണ്ഡങ്ങൾ 
പരിഷപ് കരിക്കുന്നതിനപ് നടപടി സ്ധീകരിച്ചു. തകരള കൾ
ച്റൽ കൗണ്സിൽ രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. 

കലാസാംസപ് കാരികപ്രവർത്കർക്കുള്ള തക്െനിധികൾ 
ഈ സർക്ാർ വന്ന ത�ഷം ആയിരം രൂപയിൽനിന്നു 
മൂവായിരം രൂപയായും ചികിത്ാ ആനുകൂല്ം 75,000 
രൂപയിൽനിന്നപ് ഒരുലക്ം രൂപയായും ഉയർത്ി.

കൂടുതൽ ആളകഞ്ള തചർക്കുന്നതിനപ് ക്ാമ്പുകൾ നടത്
ന്നുണ്പ്. സാംസപ് കാരികവകപ്പ് നല്കുന്ന കലാകാര 
ഞ്പൻഷൻ 750 രൂപ ആയിരുന്നതപ് 1500 രൂപയാക്ി 
വർദ്ിപ്ിച്ചു. കലാകാരർക്കുള്ള ചികിത്ാപദ്തിയുഞ്ട 
ൊനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷപ് കരിച്ചു. പരൊവധി ചികിത്ാസ
ഹായം 10,000 രൂപ ആയിരുന്നതപ് ഒരു ലക്ം രൂപയാ
ക്ി വർദ്ിപ്ിച്ചു.

c. മറ്റു ഭാഷൈളിഹലക്ം മറിച്ചുമുള്ള വിവർത്ന
ങ്ങൾ സാദ്്മാക്ം. 

സാഹിത് അക്ാദെി വഴി നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

d. സാമ്പ്രദായരീതിൈളിൽനിന്നു വ്ത്സ്മായി ലി്റ
റി ഹഫസ്റ്റിഹവലുൈൾ ഹൈരളത്ിൽ സംഘെിപ്പിക്ം.

ഐഎഫപ്എഫപ് ഞ്ക ൊതൃകയിൽ അന്ാരാഷ്ട്രപുസ്തതകാ
ത്വം സാഹിത് അക്ാദെി തനതൃത്ത്ിൽ നടത്ം. 

495 a. ഹഫാൈക് ഹലാർ അക്കാദമിഹയ ഔപചാരിൈവം 
അനൗപചാരിൈവമായ ഗഹവഷണങ്ങൾക് രൊപ്
മാക്ം. 

ഇതിനുള്ള പ്രവർത്നം തഫാകപ് തലാർ അക്ാദെി ഏഞ്്
ടുക്കുന്നതാണപ്.

b. വിപുലവം സസജ്വമായ ഒരു ഹഫാൈക് ഹലാർ 
മയൂസിയം സ്ാപിക്ം. ഹൈരളത്ിഹല രെധാന ഹൈ
ന്ദ്രങ്ങളിൽ സംഗീത നാെഹൈാത്വങ്ങൾ നെത്ാ
നുള്ള പണം ലഭ്മാക്ം.

പാലക്ാടപ് നിലവിൽ തഫാകപ് തലാർ അക്ാദെിയുഞ്ട 
കധീഴിൽ നാട്കലാെയൂസിയം പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു. 

പ്രധാന തകന്ദങ്ങളിൽ സംഗധീത-നാടതകാത്വങ്ങൾ 
ഇതിതനാടകം സംഘടിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്.

496 a. തിരുവനന്പുരം ഫിലിം ഹഫസ്റ്റിഹവലിനു 
സ്ിരം ഹവദിയുണ്ാക്ം. 

കിഫപ്ബി വഴി നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. പ്രവൃത്ി ഈ 
വർഷം തുടങ്ങും. ഭൂെി ലഭ്ൊക്കുന്നതിനപ് നടപടി സ്ധീക
രിച്ചുവരുന്നു. 

b. ഫിലിം ഹസാകസ്ിൈൾക്ള്ള ധനസൊയം 
വർദ്ിപ്പിക്ം.

ഫിലിം ഞ്സാവസ്ികഞ്ള സഹായിക്ാനും നല്ല സിനി
െകഞ്ള ഗ്രാെധീണതലത്ിൽ പ്രദർ�ിപ്ിക്ാനുൊയി സം
സ്ാനഞ്ത് നാലപ് തെഖലകളായി തിരിച്പ് നാലപ് ടൂറിംഗപ് 
ടാക്ധീസപ് സംവിധാനം നടപ്ിൽവരുത്ിയിട്ടുണ്പ്.

c. രൊഹദേിൈചലച്ചിഹത്രാത്വങ്ങൾക് സർക്കാർ 
ധനസൊയം നല്ം. 

പ്രാതദ�ികചലച്ിതത്രാത്വങ്ങൾക്പ് സർക്ാർ തപ്രാ
ത്ാഹനം നല്കുന്നുണ്പ്. 

d. സംസ്ാനഹത് രെധാനപട്ണങ്ങളിൽ സ്ിരം 
ഗാലറിൈൾക് രൂപം നല്ം. ചിത്രൈാരർക് ഹപയി
റെിങക് എൈക് സിബിഷനുള്ള ധനസൊയം ലഭ്മാ
ക്ം. ഹൈാച്ചി ബിനാഹലക്ള്ള ധനസൊയം 
തുെരും.

എല്ലാ ജില്ലകളിലം നിർമ്മിക്കുന്ന സാംസപ് കാരികസമുച്
യത്ിൽ ഇതിനുള്ള സൗകര്ം ഉണ്ാക്കുന്നുണ്പ്. അതി
നുള്ള ഒട്ടാഞ്ക അടകേൽ 480 തകാടി രൂപ കിഫപ്ബി അം
ഗധീകരിച്ചു. ഞ്ടണ്ർ നടപടികളം അംഗധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. 11 
ജില്ലകളിൽ ഡിപിആറിനപ് അനുെതി ലഭിച്ചു. കാസർ
തഗാഡപ്, പാലക്ാടപ്, ഞ്കാല്ലം ജില്ലകളിൽ നിർമ്മാണ 
പ്രവൃത്ിക്പ് കിഫപ്ബി അനുെതി ലഭ്ൊയി. നിർമ്മാണ 
നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

497 a. ൈലാസമിതിൈൾക്ം ക്ലബുൈൾക്ം സർക്കാർ 
ധനസൊയം നല്ം. 

കലാസെിതികൾക്കും ക്ലബ്ബുകൾക്കും ധനസഹായം നല്കു
ന്നതിനുള്ള ബജ്പ് വിഹിതം വർദ്ിപ്ിച്ചു

b. ഹൈന്ദ്ര അക്കാദമിൈളുഹെ സൊയവം മറ്റും ഇവർ
ക് ലഭിക്കാൻ അവഹര സൊയിക്കാൻ രെഹത്ൈ 
ഹസല്ലിനു ഹൈരള സംഗീത നാെൈ അക്കാദമിയിൽ 
രൂപം നല്ം. 

സംഗധീത നാടക അക്ാദെി എകപ് സികയൂട്ടധീവപ് നടപടി 
സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. 

c. ൈലാസമിതിൈൾക് തനതായ നാെൈം അവത
രിപ്പിക്കാൻ രെഹത്ൈധനസൊയം ലഭ്മാക്ം. 
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ഹൈരള സംഗീത നാെൈ അക്കാദമിയുഹെ ഒരു 
രെധാന ചുമതലയായി ഹഡ്ാൈയുഹമഹറെഷഹന മാറ്റും.

ദിവസം ഒരു നാടകം എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രാതദ�ിക 
നാടകസംഘങ്ങൾക്പ് അവർ സൃഷ്ിക്കുന്ന നാടകങ്ങൾക്കു 
സൗജന് പ്രദർ�നത്ിനവം അതിനുള്ള ധനസഹായ
വം സംഗധീത നാടക അക്ാദെി വഴി നടപ്ിലാക്കുന്നുണ്പ്. 
മൂന്നൂറിലധികം നാടകസംഘങ്ങൾക്പ് സഹായം നല്ി
ക്ഴിഞ്ഞു. 

498 ഹൈരളത്ിഹറെ തനതുസംസക് ൈാരഹത്യും ചരി
ത്രഹത്യും ജീവിതഹത്യും അറിയാനുള്ള അവ
സരഹമാരുക്ം. അതിനായി ൈല, ോസ്തം, വിദ്ാ
ഭ്ാസം എന്ിവ വഴി ഹപാതുഹബാധം ഉണ്ാക്കാൻ 
ൈഴിയുന് തരം ഹപാതുവിെങ്ങൾ എന് രീതിയിൽ 
സാംസക് ൈാരിൈ ഇെനാഴിൈൾക്ള്ള സക് ൈീമിനു 
രൂപം നല്ം.

നാട്ടരങ്ങപ് എന്ന തപരിൽ സാംസപ് കാരിക ഇടനാഴികൾ 
രൂപവതപ്ക്രിക്ാൻ പദ്തി തയ്ാറാക്ി. സ്ിരം നാട
കതവദിയും സ്ാപിക്കുന്നുണ്പ്.

499 ൈലാമണ്ലത്ിഹറെ രെവർത്നങ്ങൾ വിപുലീൈ
രിക്ം, പരിഷക് ൈരിക്ം.

2016 ഞ്ല പുതിയ യുജിസി റഗുതലഷൻ അനുസരിച്പ് 
കലാെണ്ഡലത്ിഞ്റെ ഭരണതലത്ിലള്ള പുനഃസംഘാട
നവം വിപുലധീകരണവം നടത്ി. പുതിയ വവസപ് ചാൻ
സലഞ്റ നിയെിച്ചു. 

500 മയൂസിയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചക് ബഹുതലങ്ങളായ 
നവീനപരിഹരെക്ഷ്ങ്ങളുഹെ അെിസ്ാനത്ിൽ 
അവയുഹെ ശംഖല സ്ാപിക്ം.

തകരളത്ിഞ്ല ഓതരാ ജില്ലയുഞ്ടയും തനതായ വപതൃകം 
കാത് സൂക്ിക്കുന്നതിനും അതപ് വരുംതലമുറയ്ക്കപ് വകൊ
റുന്നതിനുൊയി തകരളത്ിഞ്ല എല്ലാ ജില്ലകളിലം ജില്ലാ 
വപതൃകെയൂസിയങ്ങൾ സ്ാപിക്ാൻ സർക്ാർ 
തധീരുൊനം വകഞ്ക്ാണ്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്റെ ആദ്പടിയാ
യി തിരുവനന്പുരം, എറണാകളം, പത്നംതിട്ട, 
തൃശ്ർ, ഇടുക്ി, വയനാടപ്, െലപ്പുറം, പാലക്ാടപ് എന്നധീ 
ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ വപതൃക െയൂസിയങ്ങൾ സജ്ജധീകരി
ക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുെതി ലഭ്ൊയിട്ടുണ്പ്. 

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിഞ്ല ഞ്ചമ്പൂക്ാവിൽ ജില്ലാ വപതൃക 
െയൂസിയം സന്ർ�കർക്ായി തുറന്നു ഞ്കാടുത്ിട്ടുണ്പ്. തി
രുവനന്പുരം ശ്രധീപാദം ഞ്കാട്ടാരം, പാലക്ാടപ് ജില്ലാ 
വപതൃകെയൂസിയം, തകാന്നിയിഞ്ല പത്നംതിട്ടജില്ലാ 
വപതൃകെയൂസിയം, എറണാകളം ബാസ്റണ് ബംലൈാവപ്, 
ഇടുക്ി, വയനാടപ് ജില്ലാ വപതൃകെയൂസിയം എന്നിവയു
ഞ്ട സജ്ജധീകരണം നടന്നുവരുന്നു.

െലപ്പുറംജില്ലാ വപതൃകെയൂസിയം സജ്ജധീകരിക്കുവാൻ 
ഉതദേ�ിക്കുന്ന ഞ്കട്ടിടത്ിൽ നിലവിൽ താലൂക്ാഫധീസപ് 
പ്രവർത്ിക്കുകയാണപ്. ഞ്കട്ടിടം ലഭ്ൊകന്ന മുറയ്ക്കപ് 
സജ്ജധീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണപ്. 

മുഖ്െന്തി പ്രഖ്ാപിച് 'ഭിന്നത�ഷിസൗഹൃദതകരളം' 
എന്ന നയത്ിനപ് അനുസൃതൊയി 'ഭിന്നത�ഷിസൗഹൃദ 
െയൂസിയം' എന്ന ആ�യം സാക്ാതപ്കരിക്കുന്നതിനാ
യി വകപ്ിഞ്റെ കധീഴിലള്ള െയൂസിയങ്ങഞ്ള റാമ്പുകളം ശു
ചിമുറികളം വധീൽ ഞ്ചയറുകളം വധീഡിതയാ, ആഡിതയാ 
സൗകര്ങ്ങളഞ്ൊരുക്ി ഭിന്നത�ഷി സൗഹൃദം ആക്ി
വരുന്നു. 

കണ്ണൂർ ഇംലൈധീഷപ് പള്ളി, പയ്ാമ്ലം തഗൾസപ് വഹ
സപ് ക്കൂൾ ഞ്കട്ടിടം, ഹാൻവധീവപ് ഞ്കട്ടിടം, വാഴുതവലിൽ 
തറവാടപ് തുടങ്ങിയ വപതൃകെന്ിരങ്ങഞ്ള സംരക്ിത 
സ്ാരകങ്ങളായി പ്രഖ്ാപിച്ചു. 

നൂഞ്്ണ്പതതാളം പുരാവസ്തുസ്ാരകങ്ങളഞ്ട �ാസ്തധീയ 
സംരക്ണപ്രവൃത്ികൾ നടപ്ാക്ിയതതാഞ്ടാപ്ം ഇവി
ടങ്ങളിൽ പ്രവൃത്ിക്കുന്ന െയൂസിയങ്ങഞ്ള തകവല പ്രദർ�
ന�ാലകൾ എന്ന നിലയിൽനിന്നു തധീൊ്ികപ് െയൂസിയ
ങ്ങൾ എന്ന പുതിയ സകേൽപ്ത്ിതലക്പ് പരിവർത്ന 
ഞ്പ്ടുത്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചു. പയ്ന്നൂർ ഗാന്ിസ്മൃതി 
െയൂസിയം സ്ാപിക്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 

പുരാവസ്തുസ്ാരകങ്ങഞ്ളക്കുറിച്ചും െയൂസിയങ്ങഞ്ളക്കുറിച്ചും 
വ്ാപകൊയ അവതബാധമുണ്ാക്കുന്നതിനപ് നൂതനസാ
തകേതികവിദ് ഉപതയാഗഞ്പ്ടുത്ി തഷാർട്ടപ് ഫിലിമുകളം 
ഫധീച്റുകളം തയ്ാറാക്ി. 

െയൂസിയം വകപ്ിനപ് കധീഴിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിഞ്ല കടന്നപ്
ള്ളി - പാണപ്പുഴ ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത്ിൽഞ്പ്ട്ട ചന്പ്പുര
യിൽ ഞ്തയ്ം െയൂസിയം ആരംഭിക്കുന്നതിനപ് �ിലാസ്ാ
പനം നടത്ി. 

കണ്ണൂർ ജില്ലയിഞ്ല ഞ്പരളതശ്രി ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത്ിഞ്ല 
തകാട്ടം തദ�ത്പ് AKG സ്മൃതി െയൂസിയം സ്ാപിക്കുന്നതി 
നാവ�്ൊയ നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

കണ്ണൂരിൽ ഹാൻവധീവിഞ്റെ ഉടെസ്തയിലള്ള, 200 
വർഷം പഴക്മുള്ള, ബ്ിട്ടധീഷപ് ഭരണകാലത്പ് നിർമ്മിത
ൊയ, ഞ്കാതളാണിയൽ ൊതൃകയിലള്ള വപതൃക 
ഞ്കട്ടിടം പുരാവസ്തുവകപ്പു മുതഖന പുനരുദ്രിച്പ് സംരക്
ണം നടത്ി െയൂസിയം മൃഗ�ാലാ വകപ്ിനപ് വകൊറി 
ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കപ് ഏഞ്്ടുത്പ് െയൂസിയം സജ്ജൊക്കുന്നതി
നപ് നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു വരുന്നു. 

െയൂസിയം തബാട്ടാണിക്ൽ ഗാർഡനിൽ വർഷങ്ങതളാ
ളം പ്രവർത്നരഹിതൊയി കിടന്ന െയൂസിയം ബാറെപ് 
സ്റാൻഡപ് നവധീകരിച്പ് പ്രവർത്നസജ്ജൊക്ിയിട്ടുണ്പ്.

1880-ൽ സ്ാപിതൊയ തനപ്ിയർ െയൂസിയത്ിഞ്റെ 
സമ്പൂർണ്നവധീകരണത്ിനപ് തുടക്ം കറിച്ചു.
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വി�്വിഖ്ാത ചിത്രകാരനായ രാജാരവിവർമ്മയുഞ്ട 
ഞ്പയിറെിംഗുകളഞ്ട സംരക്ണപ്രവൃത്ികൾ ആരംഭി
ക്കുന്നതതാഞ്ടാപ്ം ശ്രധീചിത്രാ ആർട്ടപ് ഗ്ാലറിയുഞ്ട 
പുതിയ ഞ്കട്ടിട നിർമ്മാണത്ിനുള്ള പ്രാരംഭനടപടികൾ 
സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

റാമ്പുകളം ശുചിമുറികളം വധീൽ ഞ്ചയറുകളം വധീഡിതയാ, 
ആഡിതയാ സൗകര്ങ്ങളഞ്ൊരുക്ി െയൂസിയം ഭിന്നത�
ഷിസൗഹൃദം ആക്ിവരുന്നു. 

2019-20 വർഷം നതവാത്ഥാനെയൂസിയം ആരംഭിക്കുന്ന
താഞ്ണന്നപ് പ്രഖ്ാപിച്ിട്ടുണ്പ്. അതിനുതവണ് നടപടി
കൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 

തിരുവനന്പുരം കനകക്കുന്നുഞ്കാട്ടാരം സംരക്ിക്ാ
നും പത്തകാടി രൂപ ഞ്ചലവിൽ ഡിജി്ൽ െയൂസിയം 
ആരംഭിക്ാനും ഭരണാനുെതി നല്ി.

501 രൊഹദേിൈപത്രരെവർത്ൈർക് ഹക്ഷമനിധി ഫല
രെദമാക്ം.

പരിത�ാധിച്ചുവരുന്നു

502 സംസ്ാനഹത് മാദ്്മരെവർത്നപഠനഹൈാ
ഴക് സൈൾക് ഹപാതുരൂപം നല്ം. സംസ്ാനത്ി
ഹറെ ചരിത്രവം സംസക് ൈാരവം പഠനവിഷയങ്ങ
ളിൽ ഉൾഹപ്പടുത്ം. മാദ്്മരെവർത്നം 
സാമൂെിൈരെവർത്നമാണക് എന് ൈാഴ്ചപ്പാഹൊ
ഹെ പാഠ്പദ്തി പുനഃസംവിധാനം ഹചയ്ം.

ഇതിനായി വിദഗ്രുഞ്ട തയാഗം െധീഡിയ അക്ാദെി 
വിളിച്ചു തചർത്. ൊധ്െപ്രവർത്നം സാമൂഹികപ്രവർ
ത്നൊഞ്ണന്ന കാഴപ്ച്പ്ാടപ് ഉയർത്ിപ്ിടിക്കുന്ന സില
ബസിനപ് അന്ിെരൂപം നല്ിവരുന്നു.

സാമൂഹികൊ്ത്ിനപ് ഒന്നര നൂ്ാണ്ിലധികൊയി 
െലയാള ൊധ്െങ്ങൾ വഹിച് പകേിഞ്നപ്്ിയുള്ള അറിവപ് 
പുതുതലമുറയ്ക്കും പത്രപ്രവർത്കർക്കും പകർന്നുനല്കുന്ന
തിനായി ൊധ്െചരിത്രയാത്ര സംഘടിപ്ിച്ചു.

503 അപ്പർ കരെമറി തലം മുതൽ പാഠ്പദ്തിയിൽ 
മാദ്്മസാരക്ഷരത ഉൾഹക്കാള്ളിക്ം.

തകരള െധീഡിയ അക്ാദെിയും ഞ്പാതുവിദ്ാഭ്ാസ 
വകപ്പും തചർന്നപ് വിദ്ാലയങ്ങളിൽ െധീഡിയ ക്ലബുകൾ 

രൂപവതപ്ക്രിച്ചുവരുന്നു. വിദ്ാർത്ഥികൾക്പ് ൊധ്െപ
രിചയത്ിനായി 25 വകപ്പുസ്തകങ്ങളം തയ്ാറാക്ിയി
ട്ടുണ്പ്.

504 മാദ്്മപഠനങ്ങൾക്ള്ള അെിസ്ാനസൗൈര്വി
ൈസനം ഒരു ൈെമയായി സംസ്ാനസർക്കാർ 
ഏഹ്ടുക്ം. ഇതിനായി ഇഹപ്പാൾ വായനോലൈ
ളിലും സ്ാപനങ്ങളിലും സംഘെനൈളുഹെയും വ്
ക്ിൈളുഹെയും കൈവേവമുള്ള എല്ലാ മാദ്്മ 
ഉതക്പന്ങ്ങളുഹെയും ഹപാതു ആർകക്കവക് സക് 
ഉണ്ാക്ം. ഇവ വിദ്ാർത്ിൈൾക്ം ഗഹവഷൈർ
ക്ം വിജ്ഞാനതാതക്പര്മുള്ളവർക്ം റഫറൻ
സക് നെത്ാനുള്ള സംവിധാനമാക്കി മാറ്റും.

െധീഡിയാ അക്ാദെിയും ASAPയും തചർന്നപ് ഡിതലൈാൊ
തകാഴപ് സുകൾ ജില്ലകളിൽ നടത്ിവരുന്നു. നാലലക്ം 
ൊദ്്െതപജുകൾ ഡിജിവ്സപ് ഞ്ചയ്പ് ആർവക്വപ് ഞ്ച
യ്തിനു പുറഞ്െ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡിജിവ്സപ് ഞ്ചയ്യു
ന്ന നടപടികൾക്ായി പ്ികപ് റിതലഷൻസപ് വകപ്പ് 
നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. 

505 മാദ്്മപഠനങ്ങൾക് സർവ്ൈലാോലൈളിൽ 
ഹവറിട് വകുപ്പുൈൾ ആരംഭിക്ം. ഈ രംഗത്ക് ബി
രുദബിരുദാനന്ര ഹൈാഴക് സൈൾ നെപ്പിലാക്ം.

എല്ലാ സർവ്കലാ�ാലകളിലം സിലബസപ് പരിഷപ് കര
ണത്ിനായി നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി ൊദ്്െപഠനങ്ങൾക്ായി തവറിട്ട വകപ്പുകൾ 
നിവലവിലില്ലാത് ഇടങ്ങളിൽ ബിരുദബിരുദാനന്ര 
തകാഴപ് സുകൾ തുടങ്ങാൻ നടപടി സ്ധീകരിക്കുന്നതാണപ്.

506 കവദയുതിഹബാർഡ്ിഹറെ തൂണുൈൾ ഉപഹയാഗിച്ചക് 
ഡ്ിജി്ൽ ഹൈരള ഹന്ക് വർക്കക് സ്ാപിക്ം. 
അഞ്ചുവർഷത്ിനുള്ളിൽ 100 രൂപയ്ക്കക് വീട്ിനും 
300 രൂപയ്ക്കക് ഹചറുൈിെവ്ാപാരസ്ാപനങ്ങൾ
ക്ം 1000 രൂപയ്ക്കു വ്വസായസ്ാപനങ്ങൾക്ം 
ഇറെർഹന്ക് ൈണൈക് ഷൻ ഇതിലൂഹെ ലഭ്മാക്ം. 
ഹചറുൈിെ ഹൈബിൾ ഓപ്പഹറ്ർമാർക്കക് രെഹത്ൈപ
രിഗണന നല്ൈയും വാെൈ കുറയ്ക്കുൈയും ഹചയ്ം.

BEL, ഞ്റയിൽഞ്ടൽ എന്നിവരുഞ്ട തനതൃത്ത്ിലള്ള 
കണ്തസാർഷ്ത്ിലൂഞ്ട KFON തപ്രാജക്ടപ് പ്രവർത്നം 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

െെയാളവകം ഭാഷാസാരകേതികവിദസ്യയകം

507 ഭരണഭാഷ മലയാളമാക്കാനുള്ള നെപെിൈൾ 
ഊർജ്ിതഹപ്പടുത്ം. ഇഗഹവണൻസക് മലയാള
ത്ിൽത്ഹന് നെപ്പിലാക്കാനുള്ള ഇെഹപെൽ 
നെത്ം. ഭാഷാനയൂനപക്ഷങ്ങളുഹെ എല്ലാവിധ 

അവൈാേങ്ങളും സംരക്ഷിക്ം. അവരുഹെ ഭാഷാ
പഠനത്ിനും ഉപഹയാഗത്ിനുമുള്ള എല്ലാ സംവി
ധാനവം ഉറപ്പുവരുത്ം.

നിയെപരൊയി ഇംലൈധീഷും നയൂനപക്ഭാഷകളം ഉപ
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തയാഗിതക്ണ് സാഹചര്ങ്ങളിഞ്ലാഴിഞ്കയുള്ള എല്ലാ 
ആവ�്ങ്ങൾക്കും െലയാളം ൊത്രതെ ഉപതയാഗിക്ാവൂ 
എന്ന ഭരണഭാഷാപ്രഖ്ാപനം നടത്ി. എല്ലാ ജില്ലയി
ലം ഭരണഭാഷാവതബാധപരിപാടി സംഘടിപ്ിച്ചു. 'ഭര
ണെലയാളം' ഓണ്വലൻ നിഘണ്ടുവം ഞ്ൊവബൽ 
ആലൈിതക്ഷനും പ്രാവർത്ികൊക്ി. 

508 നഹരന്ദ്രൻ ൈമ്ി്ിയുഹെ നിർഹദേേം മുൻനിർത്ി 
ഹൈാെതിഭാഷ മലയാളമാക്കാനുള്ള നെപെിൈൾ 
സ്വീൈരിക്ം. ഹൈരളത്ിഹല ഹതാഴിൽപ്പരീക്ഷ
ൈൾ, ഹമഡ്ിക്കൽ, എൻജിനീയറിങക് രെഹവേനപ്പരീ 
ക്ഷൈൾ എന്ിവ മലയാളത്ിൽ എഴുതാൻ അവ
സരമുണ്ാക്ം. ഗഹവഷണരെബന്ധങ്ങളെക്കം 
മലയാളത്ിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം 
ഉണ്ാക്ം.

തകാടതിഭാഷ െലയാളത്ിലാക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
വിദഗപ്ധമോരുഞ്ട ഒരു സെിതിക്പ് വഹതക്ാടതി രൂപം 
നല്കുകയും ആവ�്ൊയ സാതകേതികപരിജ്ാനമുള്ളവ
ഞ്ര ഉൾഞ്പ്ടുത്ി നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരികയുൊണപ്. 
പി.എസപ്.സി പരധീക്കൾക്കും ഡിഗ്രിതലത്ിലള്ള 
പരധീക്കൾക്കും െലയാളം ഉൾഞ്പ്ടുത്ാൻ നടപടികൾ 
സ്ധീകരിച്ചു. െലയാളഭാഷാപരിചയം സർക്ാർതജാലി
ക്കു നിർബന്ൊക്ിയിട്ടുണ്പ്.

509 ബിരുദതലംവഹര മലയാളപഠനം നിർബ്ബന്ധമാ
ക്ം. മലയാളമാദ്്മത്ിലുള്ള പഠനത്ിനു ഹരെ
ാത്ാെനം നല്ം. കരെമറി ക്ലാസക് മുതൽ തഹന് 
മലയാളം ൈമ്പയൂട്ിങക് പഠനഭാഗമാക്ം.

തകരളപാഠ്പദ്തിക്കു പുറതെ സംസ്ാനത്ിനകത് 
തകന്ദപാഠ്പദ്തി പ്രകാരം പ്രവൃത്ിക്കുന്ന സ്കൂളകളിലം 
െലയാളഭാഷ നിർബ്ബന്ൊക്ി. െലയാളം കമ്യൂട്ടിങപ് 
പഠനത്ിഞ്റെ ഭാഗൊക്ാനുള്ള പ്രവർത്നം നടന്നുവരു
ന്നു. 2018-19 അദ്്യനവർഷം മുതൽ പത്ാം ക്ലാസപ് 
വഞ്ര െലയാളപഠനം നിർബ്ബന്ൊക്ി.

510 വിജ്ഞാനമണ്ലത്ിലുണ്ാകുന് മാ്ങ്ങൾ 
ൈഹണ്ത്ാനും അതു മലയാളത്ിൽ ഹൈാണ്ടുവ
രാനുമുള്ള ഇെഹപെൽ നെത്ാനുള്ള സ്ാപനമാ
ക്കി മലയാളസർവ്ൈലാോലഹയ മാറ്റും. ഭാഷയുഹെ 
രെഹയാഗത്ിഹറെയും വിൈാസത്ിഹറെയും സാ
ദ്്തൈൾ സമഗ്രമായി ൈഹണ്ത്ാനും വിനിഹയാ
ഗിക്കാനും പര്ാപ്മായ വിധത്ിൽക്കൂെി മലയാള
സർവ്ൈലാോലയുഹെ രെവർത്നങ്ങൾ പുനഃ 
ക്രമീൈരിക്ം. ഇതുമായി മറ്റു സർവ്ൈലാോലൈ
ഹളയും എല്ലാ സാംസക് ക്കാരിൈസ്ാപനങ്ങഹളയും 
സംഘെനൈഹളയും കൂട്ിയിണക്ം. ഇന്്ൻ 
ഭാഷൈൾ തമ്ിലുള്ള വിവർത്നം പരമാവധി 
ഹരൊത്ാെിപ്പിക്ം.

െലയാളസർവ്കലാ�ാലയ്ക്കപ് ഭൂെി ഏഞ്്ടുക്ാനുള്ള പ്രവർ
ത്നം അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്. അത്ാധുനികൊയ 
വലബ്റിയും പ്രസാധനതകന്ദവം സ്ാപിച്ചു. പഠനൊ
ധ്െം െലയാളഭാഷയാണപ്. ഗതവണപ്രബന്ങ്ങൾ ഉൾ
ഞ്പ്ഞ്ട െലയാളഭാഷയിലാണപ്. ഓണ്വലൻ െലയാള 
നിഘണ്ടുവിഞ്റെ പ്രവർത്നം നല്ല പുതരാഗതി വകവരി
ച്ിട്ടുണ്പ്.

എംഎച്പ്ആർഡിയുഞ്ട ആഭിമുഖ്ത്ിൽ െലായാളം ക്ലാ
സിക്ൽ ഭാഷയായി ഒരു െികവപ് തകന്ദം 
സ്ാപിക്കുന്നതിനപ് സംസ്ാനസർക്ാർ നിർതദേ�ിച്തപ് 
െലയാളസർവ്കലാ�ാലഞ്യ ആണപ്. ഇംലൈധീഷിലം െറ്റു 
ഭാരതധീയഭാഷകളിലമുള്ള വവജ്ാനികകൃതികൾ െല
യാളത്ിതലക്പ് പരിഭാഷഞ്പ്ടുത്ാനുള്ള പ്രാരംഭനടപടി 
കൾ ആയി. െലയാളത്ിഞ്ല ക്ലാസിക്ൽ കൃതികൾ പുന
രവതരിപ്ിക്ാനും ചിലതപ് ഇംലൈധീഷിതലക്പ് പരിഭാഷ
ഞ്പ്ടുത്ാനും സാധ്ൊയി. തഞ്ചാവൂരിഞ്ല െലയാളം 
സർവ്കലാ�ാലയിൽ ഞ്ചയർ സ്ാപിക്ാൻ പ്രാരംഭ 
നടപടിയായി. തൊയിൻകട്ടിവവദ്ർ സ്ാരകവൊയി 
തചർന്നപ് അറബിെലയാളം വിജ്ാനതകാ�ം നിർമ്മി
ക്ാൻ തധീരുൊനിച്ചു. സാംസപ് കാരിക വപതൃകെയൂസിയം 
സജ്ജൊയി.

511 ഭാഷയുഹെ വർഗ്ഗീയവൽക്കരണം ഹചറുക്ൈ, ലിംഗ
സമത്വം, ജാതിനിരാസം, മതനിരഹപക്ഷത, 
ആവിഷക് ക്കാരകവവിദ്്ം എന്ിവഹയ ആധാര
മാക്കി ജനാധിപത്പരമായ തുല്ത ഉറപ്പാക്മാ
റു ഭാഷാരെഹയാഗങ്ങൾ നവീൈരിക്കാനുള്ള നെപെി 
സ്വീൈരിക്ം.

ഈ കാര്ങ്ങൾ മുൻനിർത്ിയാണപ് തകരള ഭാഷാഇൻ
സ്റി്യൂട്ടപ് പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നതപ്.

512 ഹലാൈനിലവാരത്ിൽ രചിക്കഹപ്പട് ോസ്തകൃതി
ൈൾ, തത്വചിന്ാപരമായ കൃതിൈൾ തുെങ്ങിയവ
ഹയല്ലാം മലയാളത്ിൽ ലഭ്മാക്കാനുള്ള ഇെഹപ
െൽ നെത്ം. മൂന്ാംഹലാൈരാജ്ങ്ങളിഹല 
ഭാഷൈളിൽനിന്നുള്ള കൃതിൈളുഹെ വിവർത്ന
ത്ിനുൾഹപ്പഹെ ഹരൊത്ാെനം നല്ിഹക്കാണ്ക് 
ബഹുസ്വരതയ്ക്കു ഹരൊത്ാെനം നല്ം. ഇതിഹല
ക്കായി ഒരു വിവർത്നനയം ഉണ്ാക്ം. ഭാഷാ 
ഇൻസ്റ്റി്യൂട്ക് ഹപാലുള്ള സ്ാപനങ്ങഹള ഇത്ര
ത്ിൽ ഹൈാണ്ടുവരുന്തിനുള്ള നെപെി സ്വീൈരി
ക്ം. പുതിയ ഗഹവഷണരെബന്ധങ്ങൾ മലയാള
ത്ിൽ ഹൈാണ്ടുവരാനും നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

വി�്പ്രസിദ്ൊയ കൃതികളം ഇന്്യിഞ്ല ഇതരഭാഷ
കളിലള്ള കൃതികളം െലയാളത്ിൽപരിഭാഷഞ്പ്ടുത്ി 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതതാഞ്ടാപ്ം വികസ്രരാജ്ങ്ങളി
ഞ്ല കൃതികൾ പരിഭാഷഞ്പ്ടുത്ി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന 
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തിനുള്ള നടപടികളം സ്ധീകരിച്ചുവരികയാണപ്.

513 ൈമ്പയൂട്ർ, ഹമാകബൽ ഹഫാൺ എന്ിവയിഹല
ല്ലാം അെിസ്ാനഭാഷയായി മലയാളഹത് ഹൈാ
ണ്ടുവരുന്തിനുള്ള നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

ഭാഷാഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് വികസിപ്ിച് ഭരണ�ബ്ദാവലി 
ഞ്ൊവബൽ ആപ്പ് ഭരണഭാഷാരംഗത്പ് ഇക്ാര്ത്ിലള്ള 
ഒരു ചുവടുവയപ്പ്ാണപ്. 'ഭരണെലയാളം' ഓണ്വലൻ നിഘ
ണ്ടുവം ഞ്ൊവബൽ ആലൈിതക്ഷനും പ്രാവർത്ികൊക്ി. 

514 ഹൈരളത്ിനൈത്മാത്രം സംസാരിക്ന് ആദി
വാസിഭാഷൈൾക്കക് ഹൈരളത്ിനു പുറത് സംഘ
െിതമായ സംരക്ഷൈരില്ല. ആ ജനതൈളുഹെ ഭാ
ഷാപരമായ അവൈാേങ്ങളുഹെ സംരക്ഷണവം 
വിൈസനവം ഉറപ്പാക്ം. ആദിവാസിൈൾ ഉൾഹപ്പ
ഹെ ഭാഷാനയൂനപക്ഷങ്ങൾക്കക് അവരുഹെ മാതൃഭാ
ഷയിൽ വിദ്ാഭ്ാസവം വ്വൊരങ്ങളും നിർവ്െി
ക്കാൻ സൗൈര്മുണ്ാക്ം. ഈ വിഭാഗത്ിനക് 
രണ്ാംഭാഷഹയന് സ്ാനം മലയാളത്ിനു നല്ം.

ആദിവാസിതെഖലയിഞ്ല വാഞ്ൊഴിയായുള്ള 40 ഓളം 
ഭാഷകളിഞ്ല വിജ്ാനം സംരക്ിക്ാൻതവണ്ി തഗാ
ത്രഭാഷാലഘുവിജ്ാനതകാ�ം രചിക്ാനുള്ള നടപടി 
പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു.

515 ഹൈരളത്ിഹലത്ന് ഇതരസംസ്ാനഹത്ാഴി
ലാളിൈഹള തുല്പൗരരാക്കി മാ്ാനും ഹൈരളത്ി
ഹറെ സാംസക് ൈാരിൈവം രാഷ്ട്രീയവമായ ചലനാത്മ
ൈതയുഹെ ഭാഗമാക്കിത്ീർക്കാനും ൈഴിയുന് 
വിധത്ിൽ അവഹര മലയാളത്ിൽ അറിവള്ളവ
രാക്കി മാ്ാനുള്ള സാക്ഷരതാരെസ്ാനത്ിനക് 
ആരംഭം കുറിക്ം.

നിരക്രതാനിർമ്മാർജ്ജനം ലക്്ൊക്ി സാക്രതാ
െിഷഞ്റെ 'അക്രലക്ം' പരിപാടി, തധീരതദ�ത്ിനായി 
'അക്രസാഗരം', പട്ടികവർഗവിഭാഗങ്ങൾക്ായി 
'സെഗ്ര', പട്ടികജാതി തെഖലയ്ക്കായി 'നവതചനത', ഇതര 
സംസ്ാനഞ്ത്ാഴിലാളികൾക്ായി 'ചങ്ങാതി' ട്ാൻ
സപ് ഞ്ജൻഡർ വിഭാഗത്ിനായി 'സെന്യ' പദ്തികൾ 
നടപ്ിലാക്ി.

കായികരകംഗകം

516 അന്ർഹദേേീയ സക് ഹപാെക് സക് മത്രങ്ങൾ നെ
ത്ാൻ ഉതകുന് രീതിയിലുള്ള സൗൈര്ങ്ങൾ 
സമയബന്ധിതമായി സൃഷ്ിക്ം. ഇതിനായി ഒരു 
മാസ്റ്റർപ്ാൻ തയ്ാറാക്ം.

തകരളത്ിഞ്ല കായികവികസനത്ിനായി കിഫപ്ബി 
മുതഖന അടിസ്ാനസൗകര്ങ്ങൾ ഒരുക്ാൻ സംസ്ാ
നകായികവകപ്പ് പദ്തികൾ തയ്ാറാക്ി നടപ്ിലാക്ി
വരുന്നു. 14 ജില്ലകളിലം അന്ാരാഷ്ട്രനിലവാരത്ിലള്ള 
സൗകര്ങ്ങതളാടുകൂടിയ വിവിതധാതദേ�്കളിസ്ല
ങ്ങൾ, 33 പഞ്ചായത്പ് തസ്റഡിയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 46 
പദ്തികളഞ്ട ഡി.പി.ആർ കിഫപ്ബിയിൽ സെർപ്ിക്കു
കയും 37 പദ്തികൾക്പ് കിഫപ്ബി അംഗധീകാരം നല്കുക
യും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിൽ 20 പദ്തികളഞ്ട നിർമ്മാണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. തദ�ധീയഞ്ഗയിംസിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി നിർമ്മിച്തും കായികവകപ്ിഞ്റെ കധീഴിലള്ള
തുൊയ െ്പ് തസ്റഡിയങ്ങൾ നവധീകരിക്കുന്ന 
പ്രവർത്നങ്ങളം നടന്നുവരികയാണപ്. കൂടാഞ്ത കായിക
വകപ്ിഞ്റെ പദ്തിവിഹിതത്ിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി 
പുതുതായി കളിസ്ലങ്ങൾ നവധീകരിച്ചുവരുന്നുണ്പ്. ഈ 
പദ്തികൾ പൂർത്ിയാകന്നതതാഞ്ട എല്ലാ ജില്ലകളിലം 
സിന്്ികപ് ട്ാക്പ് യാഥാർത്ഥ്ൊവകയും കൂടുതൽ തദ
�ധീയ-അന്ർതദ�ധീയ െത്രങ്ങൾക്പ് തകരളം തവദിയാ
വകയും ഞ്ചയ്യും. കൂടുതൽ പരി�ധീലനപദ്തികൾ ആവി
ഷപ് ക്രിക്കുവാനും ഇതിലൂഞ്ട സാധിക്കും. 

517 എല്ലാ ഗ്രാമപ്പഞ്ായത്ൈളിലും മുനിസിപ്പാലി്ിൈ
ളിലും പരിേീലനം ഹചയ്വാൻ ഹയാഗ്മായ ഒരു 
200/400 മീ്ർ ട്ാക്ം അനുബന്ധമായ 
കമതാനവം ഉറപ്പുവരുത്ാൻ ഇെഹപടും.

കിഫപ്ബി പദ്തിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി പ്രഖ്ാപിച് ജില്ലാ 
തസ്റഡിയങ്ങളം പഞ്ചായത്പ് തസ്റഡിയങ്ങളം കായിക 
വകപ്ിഞ്റെ പദ്തിവിഹിതത്ിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി എല്ലാ 
പഞ്ചായത്പ്, മുനിസിപ്ാലി്ികളിലം ട്ാക്കുകളം വെ
താനങ്ങളം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭി
ച്ിട്ടുണ്പ്. നിലവിൽ കിഫപ്ബി പദ്തിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി 
57 തസ്റഡിയങ്ങളം കായികവകപ്ിഞ്റെ കധീഴിൽ വിവിധ 
പദ്തികളം നടന്നുവരുന്നു.

518 ഹൈരളം സക് ഹപാെക് സക് ൈൗൺസിലിഹറെ ൈീഴിൽ 
വിവിധ ൈായിൈയിനങ്ങൾക്കായി സക് ഹപാെക് സക് 
ഹൊസ്റ്റലുൈൾ സ്കൂളുൈളിലും ഹൈാഹളജുൈളിലുമായി 
നെത്ന്നുണ്ക്. ഇവയുഹെ നെത്ിപ്പിനായി നല്ിവ
രുന് തുൈ വർദ്ിപ്പിക്ൈയും സൗൈര്ങ്ങൾ 
സായി സക് ഹപാെക് സക് ഹൊസ്റ്റലുൈൾക് സമാനമാ
ക്ൈയും ഹചയ്ം.

സംസ്ാന സപ് തപാർടപ് സപ് കൗണ്സിലിഞ്റെ കിഴിൽ 28 
ഞ്സൻട്വലസപ്ഡപ് സപ് തപാർടപ് സപ് തഹാസ്റലകൾ, 54 
തകാഞ്ളജപ് സപ് തപാർടപ് സപ് തഹാസ്റലകൾ, 26 സ്കൂൾ 
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സപ് തപാർടപ് സപ് തഹാസ്റലകൾ എന്നിവ  പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്പ്. 
ഇവിടങ്ങളിഞ്ല കായികതാരങ്ങൾക്പ് പ്രതിദിനം 
ഡി.എ 150 രൂപയിൽനിന്നപ് 200 രൂപയായി വർദ്ിപ്ിച്ി
ട്ടുണ്പ്. കൂടാഞ്ത പ്രതിൊസം 100 രൂപ വാഷിങപ് അലവൻ
സും നല്ിവരുന്നു. പ്രസ്തുത തഹാസ്റ്റുലകൾക്പ് പുറതെ അതപ് ല
്ികപ് സപ്, തവാളധീ തബാൾ, ഞ്ഫൻസിങപ് എന്നി 
കായികയിനങ്ങളിൽ എവല്പ് ഞ്ട്യിനിങപ് ഞ്സറെറുകൾ 
ഉണ്പ്. അവയിഞ്ല കായികതാരങ്ങൾക്പ് പ്രതിദിനം 400 
രൂപ നിരക്ിൽ തബാർഡിങപ് ചാർജ്ജപ് അനുവദിച്ിട്ടുണ്പ്.

519 ഹപാതുജനാഹരാഗ്സംരക്ഷണത്ിനായി ൈായി
ൈരംഗം ഉപഹയാഗിക്കഹപ്പടുത്ന് ബൃെദക് പദ്
തിക് രൂപം നല്ം.

തകരള സാക്രത െിഷൻ ൊതൃകയിൽ തകരളത്ിഞ്ല 
എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും കായികക്െതയും നല്ല 
ആതരാഗ്വം വകവരിക്ാനും നഴപ് സറിതലം മുതൽ മു
തിർന്നപൗരർ വഞ്രയുള്ള അബാലവൃദ്ം ജനങ്ങൾക്കും 
�ാരധീരിക-കായികക്െത വർദ്ിപ്ിക്ാനും 'തകരള കാ
യികക്െത െിഷൻ വിദ്ാഭ്ാസ, തതദേ�സ്യംഭരണ, 
ആതരാഗ്വകപ്പുകളഞ്ട സഹകരണതത്ാഞ്ട ആരംഭി
ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തകരള തസ്റ്പ് സപ് തപാടപ് സപ് 
കൗണ്സിൽ സ്ധീകരിച്ചുകഴിഞെിട്ടുണ്പ്.

കായികവകപ്പ് തസ്പാർടപ് സപ് വലഫപ് ഫി്പ് നസപ് ഞ്സറെർ 
എന്ന തപരിൽ 9 തസ്റഡിയങ്ങളിൽ ഞ്ഹൽത്പ് ക്ലബ്ബുകൾ 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

520 തസ്പാടപ്സും അതിതനാടപ് ബന്ഞ്പ്ട്ടു കിടക്കുന്ന 
�ാസ്ത�ാഖകളം ദിനംപ്രതി വളർച് തനടിഞ്ക്ാ
ണ്ിരിക്കുന്നു. തസ്പാടപ് സിതനാടു തചർന്നുകിടക്കു
ന്ന �ാസ്ത�ാഖകളിഞ്ല കണ്ടുപിടിത് ങ്ങൾ 
നാം ഫലപ്രദൊംവിധം ഉപതയാഗിക്കുന്ന 
സംവിധാനം ഉണ്ാക്കും.

യൂണിതവഴപ് സി്ികളൊയി തചർന്നു ഞ്സറെർ ഓഫപ് 
എകപ് സലൻസപ് സ്ാപിച്പ് ഈ രംഗത് നടപടി സ്ധീക
രിച്ചുവരികയാണപ്. തസ്പാർടപ് സപ് ഞ്െഡിസിൻ വിപുലധീകരി
ക്കുന്നതിനുതവണ്ിയുള്ള പദ്തികൾ കായികവകപ്പ് 
സ്ധീകരിച്ചുവരികയാണപ്.

521 അന്ർസർവ്ൈലാോലാമത്രങ്ങൾക് ഹേഷം 
ഒരു സംയുക് സർവ്ൈലാോലാെീമിഹന ഹതര
ഹഞ്ഞടുക്ൈയും അവഹര സംസ്ാന ലീഗക് ചാ
മ്പ്ൻഷിപ്പുൈളിൽ ഒരു െീമായി പഹകേടുപ്പിക്ൈയും 
ഹചയ്ന് തരത്ിലുള്ള രെവർത്നങ്ങൾ പ്ാൻ 
ഹചയ്തു നെപ്പിലാക്ം.

സംസ്ാനഞ്ത് വിവിധ യൂണിതവഴപ് സി്ികഞ്ള പഞ്കേടു
പ്ിച്ചുഞ്കാണ്പ് തകാഞ്ളജപ് ഞ്ഗയിംസപ് െത്രങ്ങൾ നടത്ി
വരുന്നു.

522 a. ഗ്രാമീണ സക് ഹപാെക് സിൽനിന്നു ൈഹണ്ടുത് രെ
തിഭൈഹള മിനുക്പണി ഹചയ്തു രെഫഷണലുൈൾ 
ആക്കാനുള്ള പദ്തിൈൾ നെപ്പിലാക്ം.

വപ്രെറിതലം മുതൽ ഓതരാ കട്ടിയും കായികവിതനാദ
ങ്ങളിൽ ഏർഞ്പ്ടുത്വാൻ അതതപ് സപ് ക്കൂളകളിൽ 
തഞ്ന്ന സൗകര്ങ്ങളം സ്ലവം പ്രദാനം ഞ്ചയ്യുക വഴി 
കട്ടികളിൽ കായികാഭിരുചി വളർത്ിഞ്യടുക്കുകയും 
ഭാവിയിൽ ഓതരാ കട്ടിയ്ക്കും അനുതയാജ്ൊയ കായിക 
ഇനം ഞ്തരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു സാഹചര്ഞ്ൊരുക്കുകയും 
ഞ്ചയ്യുന്ന തലൈ തഫാർ ഞ്ഹൽത്പ് പദ്തി, നഗര-ഗ്രാെധീണ 
തെഖലയിഞ്ല ഫുടപ് തബാളിൽ തൽപ്രരായ ഞ്ചറിയ പ്രാ
യത്ിലള്ള കട്ടികഞ്ള കഞ്ണ്ത്ി വിദഗപ്ധ പരി�ധീലനം 
നല്ി െികച് ഫുടപ് തബാൾ താരങ്ങളായി വളർത്ിഞ്യടു
ക്കുന്നതിനുതവണ്ിയുള്ള ഫുടപ് തബാൾ പരി�ധീലന പദ്തി 
(കിതക്ാഫപ് ), സപ് ക്കൂൾ കട്ടികൾക്പ് നധീന്ൽ പരി�ധീലനം 
നല്കുന്ന സപ് ലൈാഷപ്, ഞ്ടന്നധീസിൽ തൽപ്രരായ 4 മുതൽ 9 
വയസ്ിനടിയിൽ പ്രായമുള്ള കട്ടികൾക്പ് വിദഗപ്ധ പരി�ധീ
ലനം നല്കുന്ന ഗ്രാസപ് റൂട്ടപ് ഞ്ലവൽ ഞ്ടന്നധീസപ് പരി�ധീലന 
പദ്തി, എയിസപ്, ബാസപ് ക്്പ് തബാൾ പരി�ധീലന പദ്തി
കൾ എന്നിവ നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു.

b. ഹൈരഹളാത്വമത്രങ്ങളിൽ വിജയിൈളാവന്
വഹര ഉൾഹക്കാള്ളിച്ചക് പരിേീലനൈ്ാമ്പുൈൾ ആരം
ഭിക്ം.

തകരതളാത്വം െത്രങ്ങൾ പരിഷപ് കരിച്പ് പുതിയ രധീതി
യിലാക്ി പരി�ധീലനപദ്തികൾ ആവിഷപ് ക്രിക്കു
വാൻ പദ്തി തയ്ാറാക്ിവരുന്നു.

c. ൈായിൈതാരങ്ങൾക്കക് ഓഹരാ വർഷവം ഹതാഴിൽ 
നല്ന്തിനുള്ള പദ്തിൈൾ ആവിഷക് ൈരിക്ം.

എല്ലാ വർഷവം െികച് 50 കായികതാരങ്ങഞ്ള സംസ്ാ
നസർക്ാർ സർവ്ധീസിൽ നിയെിക്കുന്ന പദ്തി നിലവി
ലണ്പ്. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 2010 മുതൽ 2014 വഞ്രയുള്ള 
248 ഒഴിവകളിതലയ്ക്കുള്ള റാകേപ് ലിസ്റപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്പ് 
നിയെിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. 2015 
മുതൽ 2018 വഞ്രയുള്ള നിയെനം നടത്വാനുള്ള 
അതപക് ക്ണിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ അവസാന 
ഘട്ടത്ിലാണപ്. സംസ്ാന പ്ികപ് സർവ്ിസപ് കമ്മി
ഷൻ നിയെനങ്ങളിൽ ഒരു�തൊനം കായികതാരങ്ങൾ
ക്ായി സംവരണം ഞ്ചയ്ാൻ സർക്ാർ തത്ത്ിൽ തധീ
രുൊനിച്ിട്ടുണ്പ്. തകരളത്ിൽ നടന്ന 35-ാെതപ് തദ�ധീയ 
ഞ്ഗയിംസിൽ സ്ർണ്ഞ്െഡൽ തനടിയ 72 കായിക താര
ങ്ങൾക്പ് നിയെനം നല്ി. അതുഞ്പാഞ്ല സതന്ാഷപ് 
തട്ാഫി ഫുടപ് തബാളിൽ തജതാക്ളായ കായികതാര
ങ്ങൾക്കും ഏഷ്ൻ ഞ്ഗയിംസിൽ ഞ്െഡൽ തനടിയ കാ
യികതാരങ്ങൾക്കും നിയെനം നല്കുവാനുള്ള നടപടികൾ 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.
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523 a. ഹൈരളത്ിഹല ഹപാതുഹമഖല, സർക്കാർ സ്ാ
പനങ്ങളിൽ സക് ഹപാെക് സക് െീമുൈൾ ഉണ്ാക്ം.

ഇതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നുണ്പ്. ഇലക്ടി
സി്ി തബാർഡിലം തകരള ഞ്പാലധീസിലം ടധീമുകൾ രൂപ
വതപ്ക്രിച്പ് പരി�ധീലനം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി തകരള ഇലക്ടിസി്ി തബാർഡിൽ 25 കായിക 
താരങ്ങൾക്കും തകരളാ ഞ്പാലധീസിൽ 60 കായിക താര
ങ്ങൾക്കും നിയെനം നല്ിയിട്ടുണ്പ്. തകരളാ ഞ്പാലധീസിൽ 
146 ഹവധീൽദാർ തസ്തിക സൃഷ്ിച്പ് നിയെന നടപടികൾ 
തുടങ്ങിയിട്ടുണ്പ്.

b. ഹൈരളത്ിഹല ഗ്രാമങ്ങളിൽ ൈായിൈരംഗഹത് 
ഏഹൈാപിപ്പിച്ചക് സഗമമായ മുഹന്്ത്ിനു വഴിഹയാ
രുക്ന് സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ം. ജനൈീയാസൂ
ത്രണപദ്തിയുഹെ നെത്ിപ്പുൈാലഘട്ത്ിൽ ചില 
പഞ്ായത്ൈളിൽ രെവർത്നമാരംഭിച്ച ഗ്രാമപ്പ
ഞ്ായത്ക് സക് ഹപാെക് സക് ൈൗൺസിലുൈഹള മാതൃൈ
യാക്ം.

തകരള സപ് തപാർടപ് സപ് ആക്ടപ് കാതലാചിതൊയി പരിഷപ് ക
രിച്ചു. പഞ്ചായത്പ്, മുനിസിപ്ാലി്ി, തകാർപ്തറഷൻ 
തലങ്ങളിൽ സപ് തപാർടപ് സപ് കൗണ്സിലകൾ രൂപവ
തപ്ക്രിക്കുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

524 സക് ഹപാെക് സക് ൈൗൺസിലുൈൾ ജനാധിപത്പരമാ
യി പുനഃസംഘെിപ്പിക്കാൻ നെപെി സ്വീൈരിക്ം. 
ജില്ലയ്ക്കു താഹഴാട്ടും ഹവഹരാട്മുള്ള വിധത്ിൽ ഈ 
സംവിധാനഹത് മാ്ിത്ീർക്ം.

തകരള സപ് തപാർടപ് സപ് ആക്ടപ് കാതലാചിതൊയി പരി
ഷപ് ക്രിച്പ് ജില്ലകളിൽ ജനാധിപത്രധീതിയിൽ 
സപ് തപാർടപ് സപ് കൗണ്സിലകൾ നിലവിൽ വന്നു. സം
സ്ാനത്പ് സപ് തപാർടപ് സപ് കൗണ്സിൽ ജനാധിപത് 
വതപ്ക്രിക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയമുള്ള പുനഃസംഘാടനം 
അവസാനഘട്ടത്ിലാണപ്. 

അതുതപാഞ്ല തകാർപ്തറഷൻ, മുനിസിപ്ാലി്ി, പഞ്ചാ
യത്തല സപ് തപാർടപ് സപ് കൗണ്സിലകൾ രൂപവതപ്ക്
രിയ്ക്കുന്നതിനു വിഭാവനം ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്.

ഇന്്യ്ക്കുതഞ്ന്ന ൊതൃകയായ സ്തുത്ർഹൊയ പ്രവർത്ന
ങ്ങളാണു നിലവിൽ തകരളം കാഴ്ചഞ്വച്ചുഞ്കാണ്ിരിക്കുന്ന
തപ്. നിയെസഭ പാസ്ാക്ിയ ആക്ടപ് മുതഖന സപ് തപാർടപ് സപ് 
കൗണ്സിൽ രൂപവതപ്ക്രിച്ിട്ടുള്ള ഏകസംസ്ാനം 
തകരളൊണപ്.

525 ഹൈരളൈായിൈരംഗത്ക് ഏ്വം സ്തുത്െർമായ 
രെവർത്നം നെത്ിവന്ിരുന്വരാണക് സക് ഹപാെക് സക് 
ക്ലബുൈൾ. സക് ഹപാെക് സക് ക്ലബ്ബുൈൾക് ധനസൊ
യം നല്ാനുള്ള പദ്തി ആരംഭിക്ം.

സംസ്ാന യുവജനതക്െതബാർഡിഞ്റെ തനതൃത്ത്ിൽ 
ക്ലബ്ബുകഞ്ള �ാക്തധീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ നടക്കു
ന്നു. അതുതപാഞ്ല ആയിരം യുവാ ക്ലബ്ബുകൾ രൂപവതപ്ക്
രിച്പ് പ്രവർത്നം നടന്നുവരികയാണപ്. പ്രസ്തുത ക്ലബ്ബു
കൾക്പ് പി.എസപ്.സി പരി�ധീലനം, കായിക 
പരി�ധീലനം എന്നധീ പ്രവർത്നങ്ങൾക്പ് ധനസഹായം 
നല്കുന്നു. കായികവകപ്പ് ക്ലബ്ബുകൾക്പ് കായിതകാപകര
ണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുവരുന്നു.

526 2024 ഒളിമ്പിൈക് സക് ലക്ഷ്ംഹവച്ചക് രെഹത്ൈ പരി
േീലനഹൈന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്ം. ഈ പദ്തിയി
ഹലക്കക് ൈായിൈതാരങ്ങളുഹെ ഹതരഹഞ്ഞടുപ്പക് ഹൈര
ഹളാത്വങ്ങളിൽനിന്നും, ഹൈരളത്ിഹല 
സർവ്ൈലാോലൈൾക്കായി സംഘെിപ്പിക്ന് 
അതക് ല്ിൈക് മീ്ിൽനിന്നും സ്കൂൾ അതക് ല്ിൈക് മീ്ിൽ
നിന്നും അഹസാസിഹയഷൻ സംഘെിപ്പിക്ന് 
സംസ്ാന ജൂനിയർ അതക് ല്ിൈക് മീറ്റുൈളിൽ 
നിന്നും രെഹത്ൈ ഹതരഹഞ്ഞടുപ്പിനായി ൈായിൈ
താരങ്ങഹള വിളിച്ചുഹചർത്തിൽനിന്നും നെത്ം.

2020, 2024 ഒളിമ്ികപ് സുകളിൽ ഞ്െഡൽ  ലക്്ം മുൻ 
നിർത്ി കായികതാരങ്ങൾക്പ് അന്ർതദേ�ധീയനിലവാ
രത്ിലള്ള പരി�ധീലനം നല്ാനായി തകരള തസ്റ്പ് 
സപ് തപാർടപ് സപ് കൗണ്സിൽ ആവിഷപ് കരിച് പദ്തിയാ
ണപ് 'ഓപ്തറഷൻ ഒളിമ്ിയ'. ആർച്റി, അതപ് ല്ികപ് സപ്, 
ബാഡപ് െിറെണ്, തബാക്സിങപ്, കതനായിംഗപ് & കയാക്ിംഗപ്, 
വസക്ലിങപ്, ഞ്ഫൻസിങപ്, തറാവിങപ്, ഷൂട്ടിംഗപ്, സ്ിമ്മിം
ഗപ്, റസപ് ലിങപ് എന്നധീ 11 കായികയിനങ്ങളിലായി 
ഏകതദ�ം 225 കായികതാരങ്ങൾക്പ് പരി�ധീലനം നല്കു
ന്ന പദ്തിയാണിതപ്. തകരള തസ്റ്പ് സപ് തപാർടപ് സപ് 
കൗണ്സിലിഞ്റെ വിദഗ്ദ്ധാംഗങ്ങളഞ്ട സാന്നിദ്്ത്ിൽ 
ഞ്തരഞ്ഞെടുത്താണപ് ഇവഞ്ര.

527 2006ഹല ഇെതുപക്ഷസർക്കാർ ഹൈാണ്ടുവന് 
സക് ഹപാെക് സക് ആക്റക് ൈാഹലാചിതമായ മാ്ങ്ങൾ 
വരുത്ി പുനഃസ്ാപിക്ം. അവയിൽ ജനാധിപത്
വ്വസ്ൈൾ നിലനിർത്ന്തായി ഉറപ്പുവരുത്ം.

സപ് തപാർടപ് സപ് ആക്ടപ് കാതലാചിതൊയി പരിഷപ് ക്രിച്പ് 
നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു.

528 ൈായിൈക്ഷമതാപദ്തി, ൈായിൈവിദ്ാഭ്ാസപാ
ഠ്പദ്തി, സക് ഹപാെക് സക് ൈമ്ിഷൻ റിഹപ്പാർട്ക് 
എന്ിവയുഹെഹമലുള്ള നെപെിൈൾ യുഡ്ിഎഫക് 
(2016) സർക്കാർ മരവിപ്പിച്ചിരിക്ൈയാണക്. 
സക് ഹപാെക് സക് ൈമ്ിഷൻ റിഹപ്പാർട്ിഹറെ നിർഹദേേ
ങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കാൻ നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

സപ് തപാർടപ് സപ് കമ്മിഷൻ റിതപ്ാർട്ടിഞ്റെ നിർതദേ�ങ്ങൾ 
നടപ്ിലാക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി തകരള സാക്രതാ 
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െിഷഞ്റെ ൊതൃകയിൽ തകരളത്ിഞ്ല എല്ലാ ജനവിഭാഗ
ങ്ങൾക്കും കായികക്െതയും നല്ല ആതരാഗ്വം വകവ
രിയ്ക്കുന്നതിനും നഴപ് സറിതലം മുതൽ മുതിർന്നപൗരർ 
വഞ്രയുള്ള അബാലവൃദ്ം ജനങ്ങൾക്കും �ാരധീരിക കാ
യികക്െത വർദ്ിപ്ിക്ാനും 'തകരള കായികക്െതാ 
െിഷൻ' വിദ്ാഭ്ാസ, തതദേ�സ്യംഭരണ, ആതരാഗ്വ
കപ്പുകളഞ്ട സഹകരണതത്ാഞ്ട ആരംഭിക്ാനുള്ള നട
പടികൾ തകരള തസ്റ്പ് സപ് തപാർടപ് സപ് കൗണ്സിൽ സ്ധീ
കരിച്ചുവരുന്നു. 

529 ൈളരിപ്പയറ്റുഹപാലുള്ള ആഹയാധനൈലൈൾ ഹരൊ
ത്ാെിപ്പിക്ം.

കളരിപ്യ്പ്, വഷു, തയപ് തകാണ്തഡാ, കരാതട്ട എന്നി 
ആതയാധനകലകൾക്പ് തകരള തസ്റ്പ് സപ് തപാടപ് സപ് 
കൗണ്സിൽ അംഗധീകാരം നല്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇവയുഞ്ട ഉന്ന
െനത്ിനായി ആവ�്ൊയ തപ്രാത്ാഹനം കൗണ്സിൽ 
നല്ിവരുന്നു. 

530 സക് ഹപാെക് സക് ഡ്യറക്ടഹറ്ക്, സക് ഹപാെക് സക് ൈൗൺസി
ലുൈൾ എന്ിവ രണ്ായി നിലനിൽക്ന്നു. ഇവ 
സക് ഹപാെക് സക് ൈൗൺസിലിഹറെ ജനാധിപത്ക്രമം 
പുനരുജ്ീവിപ്പിച്ചക് ഏൈേിലാമാതൃൈയിലാക്കി 
ഇന്്യ്ക്കാഹൈ മാതൃൈയാക്ം.

ഇതിനു തവണ്ിയുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. 
കായിക, യുവജനകാര്ാലയം, സപ് തപാർടപ് സപ് കൗണ് 
സിൽ, ഒളിമ്ികപ് സപ് അതസാസിതയഷൻ, വിവിധ 
അതസാസിതയഷനുകൾ എന്നിവ ഒരു കടക്ധീഴിലാക്കുന്ന 
തിനപ് കായികഭവൻ നിർമ്മിക്കുന്ന നടപടികൾ ആരംഭി
ച്ിട്ടുണ്പ്.

531 നിലവിലുള്ള ൈായിൈവിദ്ാഭ്ാസപാഠ്പദ്തി 
(BPEd, MPEd, NIS Coaching Diploma) പുനഃക്ര
മീൈരിക്ം. പഠനനിലവാരം ഉയർത്ാനാവേ്
മായ നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

ഇതിനുതവണ്ിയുള്ള നടപടികൾ വിവിധ യൂണിതവഴപ് സി 
്ികൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. കായികവിദ്ാഭ്ാസതകാഞ്ളജു
കളിൽ പഠന നിലവാരമുയർത്ന്നതിനുതവണ്ി കൂടുതൽ 
ഗതവഷണ തകന്ദങ്ങൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്.

532 a. ജി.വി. രാജ സക് ഹപാെക് സക് സ്കൂൾ, ൈണ്ണൂർ 
സക് ഹപാെക് സക് ഡ്ിവിഷൻ, അയ്കോളി സക് ഹപാെക് സക് 
സ്കൂൾ എന്ിവ സക് ഹപാെക് സക് ൈൗൺസിലിഹറെ ൈീഴി
ലാക്കാനുള്ള നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

ജി.വി. രാജ സപ് തപാർടപ് സപ് സ്കൂൾ, കണ്ണൂർ സപ് തപാർടപ് സപ് 
ഡിവിഷൻ എന്നിവ സംസ്ാനകായികവകപ്ിഞ്റെ നി
യന്തണത്ിലാണപ്. പ്രസ്തുത സ്ക്കൂളകൾ അന്ർതദ�ധീയ 
നിലവാരത്ിതലയ്പ് ഉയർത്ന്നതിനു നടപടികൾ ആരം

ഭിച്ിട്ടുണ്പ്. അതുതപാഞ്ല പുതുതായി കണ്ണൂർ സപ് തപാർ
ടപ് സപ് ഡിവിഷൻ ൊതൃകയിൽ 3 സപ് ക്കൂളകൾ ആരംഭിക്കു
വാൻ കായികവകപ്പ് തധീരുൊനിച്ിട്ടുണ്പ്.

b. ൈായിൈവിദ്ാർത്ിൈളുഹെ പഠനസൗൈര്ത്ി
നുള്ള രെഹത്ൈ ഇെഹപെൽ ഉണ്ാകും.

അദ്്ാപക-രക്ാകർത്തൃസെിതിയുഞ്ട പ്രവർത്നത്ി 
ലൂഞ്ടയും ആവ�്ൊയ അദ്്ാപകരുഞ്ടയും െറ്റു ജധീവന
ക്ാരുഞ്ടയും തസവനം കൃത്ൊയി ലഭ്ൊക്ാനുള്ള 
നടപടി സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

c. അവർക്കക് ഹതാഴിൽ ഉറപ്പുവരുത്ാനും ഇെഹപടും.

2010 മുതൽ 2014 വഞ്രയുള്ള സപ് തപാടപ് സപ് ക്ാട്ടാ 
നിയെനം അടിയന്രപ്രാധാന്തത്ാഞ്ട നടത്ാൻ 
സപ് ഞ്പഷ്ൽ ഞ്സൽ രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. അതിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി 248 കായികതാരങ്ങൾക്കു നിയെനം നല്കുന്ന
തിനു റാകേപ് ലിസ്റപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്പ് നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവ
രികയാണപ്. സർക്ാർ സർവ്ിസിൽ പ്രതിവർഷം 50 
കായികതാരങ്ങൾക്പ് നിയെനം നല്കുന്ന നടപടി നിലവി
ലണ്പ്. പി.എസപ്.സി നടത്ന്ന നിയെനങ്ങളിൽ ഒരു�ത
ൊനം കായികതാരങ്ങൾക്ായി സംവരണം ഞ്ചയ്ാനു
ള്ള നടപടി പുതരാഗെിച്ചുവരുന്നു. 

533 a. ഹൈരളത്ിഹറെ വ്ത്സ്തലങ്ങളിലുള്ള കുട്ി
ൈൾക് രൊഥമിൈപരിേീലനം നല്ി രെതിഭൈഹള 
ൈഹണ്ത്ന് പുതിയ ദീർഘൈാലപരിേീലനപദ്
തി ആവിഷക് ക്കരിക്ം.

ഇവർക്കു പ്രാഥെികപരി�ധീലനം നല്ാൻ കൗണ്സിലി
ഞ്റെ കധീഴിൽ 108 തഡ തബാർഡിങപ് ഞ്സറെറുകൾ പ്രവർ
ത്ിക്കുന്നു. ഇത്രത്ിൽ ഞ്തരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കായിക 
താരങ്ങൾക്പ് പരി�ധീലനത്ിനുപുറതെ ലഘുഭക്ണം 
നല്ാൻ പ്രതിദിനം 25 രൂപ നിരക്ിൽ ധനസഹായം 
അനുവദിക്കുന്നു.

വപ്രെറിതലം മുതൽ ഓതരാ കട്ടിയും കായികവിതനാദ
ങ്ങളിൽ ഏർഞ്പ്ടുത്വാൻ അതതപ് സപ് ക്കൂളകളിൽ 
ത്ഞ്ന്ന സൗകര്ങ്ങളം സ്ലവം പ്രദാനം ഞ്ചയ്യുക വഴി 
കട്ടികളിൽ കായികാഭിരുചി വളർത്ിഞ്യടുക്കുകയും 
ഭാവിയിൽ ഓതരാ കട്ടിയ്ക്കും അനുതയാജ്ൊയ കായിക 
ഇനം ഞ്തരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു സാഹചര്ഞ്ൊരുക്കുകയും 
ഞ്ചയ്യുന്ന തലൈ തഫാർ ഞ്ഹൽത്പ് പദ്തി, നഗര-ഗ്രാെധീണ 
തെഖലയിഞ്ല ഫുടപ് തബാളിൽ തൽപ്രരായ ഞ്ചറിയ പ്രാ
യത്ിലള്ള കട്ടികഞ്ള കഞ്ണ്ത്ി വിദഗപ്ധ പരി�ധീലനം 
നല്ി െികച് ഫുടപ് തബാൾ താരങ്ങളായി വളർത്ിഞ്യടു
ക്കുന്നതിനുതവണ്ിയുള്ള ഫുടപ് തബാൾ പരി�ധീലന പദ്തി 
(കിതക്ാഫപ് ), സപ് ക്കൂൾക്കുട്ടികൾക്പ് നധീന്ൽ പരി�ധീല
നം നല്കുന്ന സപ് ലൈാഷപ്, ഞ്ടന്നധീസിൽ തൽപ്രരായ 4 മുതൽ 
9 വയസ്ിനടിയിൽ പ്രായമുള്ള കട്ടികൾക്പ് വിദഗപ്ധ 
പരി�ധീലനം നല്കുന്ന ഗ്രാസപ് റൂട്ടപ് ഞ്ലവൽ ഞ്ടന്നധീസപ് പരി
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�ധീലനപദ്തി, എയിസപ്, ബാസപ് ക്്പ് തബാൾ പരി�ധീല
നപദ്തികൾ എന്നിവ നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു.

b. ഹൈരളത്ിഹല സക് ഹപാെക് സക് ഹമഖലഹയ സംബ
ന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങഹളല്ലാം ഉൾഹക്കാള്ന് വിപുല
മായ ഒരു സക് ഹപാെക് സക് ഹവബക് കസ്ക് ആരംഭിക്ം. 
ഹൈരളത്ിഹല ടൂർണ്ഹമന്റുൈൾ, ഹൈാച്ചിങക് സംവി
ധാനങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവര

ങ്ങളും അതിൽ ലഭ്മാക്ം. 

കൗണ്സിലിഞ്റെ നിലവിലള്ള വവബപ് വസ്പ് പരി
ഷപ് കരിച്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾഞ്ക്ാള്ളുന്ന പുതിയ 
ഞ്വബപ്വസ്പ് ഞ്കാണ്ടുവരും. സപ് തപാർടപ് സപ് കൗണ്സി
ലിനു കധീഴിലള്ള അതസാസിതയഷൻ െത്രങ്ങൾ സുഗെ
െവം സുതാര്വൊക്കുന്നതിനും തവണ്ി ഓണ്വലൻ 
സംവിധാനം ഏർഞ്പ്ടുത്ം.

അഴിെതിവിമുക്തരകരളകം

534 a. അഴിമതിക്ം ൈാര്ക്ഷമതയില്ലായ്മയ്ക്കും എതിഹര 
വലിഹയാരു ബഹുജനൈ്ാമ്പയിൻ ആരംഭിക്ം.

ഭരണതലത്ിലം ഉതദ്ാഗസ്തലത്ിലമുള്ള അഴിെതി 
ഒഴിവാക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി സംസ്ാനവ്ാപകൊയി 
തെൽക്ാലയളവിൽ വിതല്ലജപ് ഓഫധീസപ്, കണ്സയൂെർഞ്ഫ
ഡപ് തഗാഡൗണ്, പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ തഹാസ്റൽ, 
തകാർപ്തറഷൻ/മുനിസിപ്ാലി്ി, ഞ്പാലധീസപ് തസ്റഷനു
കൾ, വനംവകപ്പ് തടി ഡിതപ്ാകൾ, തകരള തസ്റ്പ് 
ബിവതറജപ് തകാർപ്തറഷൻ, കണ്സയൂെർഞ്ഫഡപ് എന്നിവ
യുഞ്ട കധീഴിലള്ള ഔട്ടപ് ഞ്ലറ്റുകൾ, സർക്ാർ  
ഉതദ്ാഗസ്രുഞ്ട സ്കാര് ടയൂഷൻ ഞ്സറെറുകൾ തുട
ങ്ങിയ സ്ലങ്ങളിൽ െിന്നൽ പരിത�ാധനകൾ നടത്ി. 
ഇത്രത്ിൽ വിവിധ വകപ്പുകളിഞ്ല 79 ഉതദ്ാഗസ്
ഞ്ര സസപ് ഞ്പറെപ് ഞ്ചയ്ാനും 1118 ഉതദ്ാഗസ്ർഞ്ക്തിഞ്ര 
വകപ്പുതലനടപടികൾ സ്ധീകരിക്ാനും ശുപാർ� ഞ്ച
യ്ിട്ടുണ്പ്. അഴിെതിക്ാരായ ഉതദ്ാഗസ്ഞ്ര സംബന്ി
ക്കുന്ന രഹസ്റിതപ്ാർട്ടപ് തയ്ാറാക്ി രഹസ്ൊയി നി
രധീക്ിച്ചുവരുന്നു. സർക്ാർ വകപ്പുകളിഞ്ലയും 
ഞ്പാതുതെഖലാ സ്ാപനങ്ങളിഞ്ലയും വിജിലൻസപ് 
സംവിധാനം കാര്ക്െൊക്ി.

b. സംശുദ്മായ സിവിൽ സർവ്ീസം അഴിമതിര
െിതഹപാതുരെവർത്നവം ഉറപ്പുവരുത്ാൻ അഴി
മതിനിഹരാധനനിയമത്ിലും ഹൈരള ഹലാൈായുക് 
നിയമത്ിലും സമഗ്രമായ മാ്ങ്ങൾ വരുത്ം.

വിജിലൻസിഞ്ന സ്തന്ത ഏജൻസിയാക്കുന്നതിഞ്റെ 
ഭാഗൊയി വിജിലൻസപ് ആക്ടിഞ്റെ കരടുതരഖ ഉണ്ാക്ി. 
അതു നിയെൊക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുവ
രികയുൊണപ്.

c. ഹപാതുരെവർത്ൈരുഹെ സ്വത്വിവരങ്ങഹളക്
റിച്ചു ജനങ്ങൾക് സതാര്വം വിേ്വാസഹയാഗ്വ
മായ നിലയിൽ വിവരങ്ങൾ നല്ാനും അന്സം
സ്ാനങ്ങളിഹലാ അന്രാജ്ങ്ങളിഹലാ അവർക്ള്ള 
സ്വത്ക്കൾ ഹപാതുജനമദ്്ത്ിൽ ഹവളിച്ചം 
ൈാണാനും ഇന്നുള്ള സംവിധാനം അപര്ാപ്മാ
ണക്. ഇവഹയക്റിഹച്ചല്ലാം പരിഹോധിച്ചു നിർഹദേേ

ങ്ങൾ മൂന്നുമാസത്ിനുള്ളിൽ നല്ാൻ ഒരു ൈമ്ിഷ
ഹന നിഹയാഗിക്ം.

െന്തിൊരുഞ്ട സ്ത്വിവരങ്ങൾ ഞ്വബപ് വസ്ിൽ ആദ് 
വർഷം മുതതല ലഭ്ൊണപ്. െഞ്്ാരു സംവിധാനം ഏർ
ഞ്പ്ടുത്ന്ന കാര്ം പരിത�ാധിച്ചുവരികയാണപ്.

d. വിജിലൻസിഹന സ്വതന്ത്ര അഹന്വഷണഹയജൻ
സിയാക്ം. ഇതിനാവേ്മായ നിർഹദേേങ്ങളും 
ഹമൽപറഞ്ഞ ൈമ്ിഷഹറെ പരിഗണനാവിഷയമാ
യിരിക്ം.

വിജിലൻസപ് സംവിധാനം സംബന്ിച്പ് ഭരണപരി
ഷപ് ക്ാരക്മ്മിഷഞ്റെ ശുപാർ�കളം വിജിലൻസപ് 
ൊനുവൽ പരിഷപ് കരണവം പരിത�ാധിച്ചുവരുന്നു.

535 യു.ഡ്ി.എഫക് സർക്കാർ അവസാനവർഷം (2015-
16) വയൽ നിൈത്ാൻ നല്ിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹപർ
മിറ്റുൈളും നഗരാസൂത്രണനിബന്ധനൈളിൽനിന്നു 
നല്ിയിട്ടുള്ള ഒഴിവൈളും പുനഃപരിഹോധിക്ം.

എല്ലാ ഉത്രവകളം െന്തിസഭ പുനഃപരിത�ാധിച്ചു. ചില 
ഉത്രവകൾ റദോക്ി. െറ്റു ചിലതു തഭദഗതി വരുത്ി.

536 എല്ലാ നിർമ്ാണരെവൃത്ിൈൾക്ം ഇ-ഹെൻഡ്ർ 
നിർബ്ബന്ധമാക്ം. ഇ-ഹരൊൈ്വയർഹമറെക് സംവിധാ 
നം നെപ്പിലാക്ം.

അഞ്ചു ലക്ത്ിൽ കൂടുതൽ എസ്റിതെറ്റുള്ള എല്ലാ നിർ
മ്മാണപ്രവൃത്ികളം ഇ-ഞ്ടണ്ർ വഴിയാണപ് നടപ്ാക്കു
ന്നതപ്. കമ്യൂട്ടർ, ഐടി ഉപകരണങ്ങൾക്പ് ഏകധീകൃത 
ഇ-ഞ്പ്രാക്യർഞ്െറെപ് ഏർഞ്പ്ടുത്ിക്ഴിഞ്ഞു. െറ്റു സാധ
നങ്ങൾ തലൈാബൽ ഇ-ൊർക്്പ് എന്ന തകന്ദസർക്ാരി
ഞ്റെ തസാഫ്റപ് ഞ്വയർ ഉപതയാഗിച്പ് വാങ്ങാൻ അനുെതി 
നല്കുന്നുണ്പ്.

537 എല്ലാ നിർമ്ാണരെവൃത്ിൈൾക്ം പി.എം.
ജി.എസക്.കവ മാതൃൈയിൽ ഹമാണി്റിങക് 
സംവിധാനം സൃഷ്ിക്ം. എല്ലാ നിർമ്ാണരെവൃ
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ത്ിൈളും ജി.ഐ.എസക് പ്ാ്ക് ഹഫാമിൽ ഹൈാണ്ടുവ
രിൈയും പുഹരാഗതി സംബന്ധിച്ച ഹഫാഹട്ാ ഹപാതു
ജനങ്ങൾക് ൈാണാൻ ലഭ്മാക്ൈയും ഹചയ്ം. 
ഹസാഷ്ൽ ഓഡ്ി്ക് നിർബ്ബന്ധമാക്ം.

പദ്തിയിലൾഞ്പ്ടുന്ന നിർമ്മാണപ്രവൃത്ികൾ ലൈാൻ
സപ് തപസപ് എന്ന ഐടി സതകേതം വഴി വി�കലനം ഞ്ച
യ്തുവരുന്നു. ലൈാൻ സപ് തപസിൽ ജിതയാ ടാഗിംഗപ്/തഫാതട്ടാ 
ലഭ്ൊക്ാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്ിയിട്ടുണ്പ്. വകപ്പു
കൾ ഞ്തരഞ്ഞെടുത് പ്രധാന പദ്തികൾ ഈ 
രധീതിയിൽ പരിത�ാധിച്ചുവരുന്നു. ലൈാൻ സപ് തപസപ് ഞ്പാതു
ജനങ്ങൾക്പ് തുറന്നുനല്ാൻ തധീരുൊനഞ്െടുതക്ണ്തുണ്പ്.

538 a. എല്ലാ വകുപ്പുൈളിലും രൊഹദേിൈാെിസ്ാന
ത്ിൽ പൗരാവൈാേഹരഖ തയ്ാറാക്ം.

തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളിൽ ഇതിനകം നടപ്ാ
ക്ിയ പൗരാവകാ�തരഖ സർക്ാരിഞ്റെ തസവനവകപ്പു

കളിൽ എല്ലാംതഞ്ന്ന നടപ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി 
സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു. മുഖ്െന്തിയുഞ്ട ഓഫധീസിൽ സെർപ്ി
ക്കുന്ന പരാതികളഞ്ടയും അതപക്കളഞ്ടയും തൽസ്ിതി 
അറിയുന്നതിനുള്ള ഓണ്വലൻ സംവിധാനം നിലവില
ണ്പ്. ദുരിതാ�്ാസനിധിയിൽ നിന്നുള്ള സഹായം നൂറപ് 
െണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലഭ്ൊക്കുന്നതിനുള്ള പദ്തി പുതരാഗ
െിച്ചുവരുന്നു. ഭരണനിർവ്ഹണം കാര്ക്െവം സുതാര്വ
ൊക്ാൻ ഇ-ഗതവർണൻസപ് നടപ്ിലാക്കുന്നു. 

b. എല്ലാ വർഷവം രൊഹദേിൈതലത്ിൽ സർ
ക്കാർ ഓഫീസൈളുഹെ രെവർത്നം സംബന്ധിച്ചക് 
ഹസാഷ്ൽ ഓഡ്ി്ക് സംഘെിപ്പിക്ം.

തകരളത്ിഞ്റെ പുനനിർമ്മാണ ഉദ്െത്ിഞ്റെ ഭാഗൊയുള്ള 
പദ്തികളിഞ്ലല്ലാം തസാഷ്ൽ ഓഡി്പ് സംവിധാനം ഏർ
ഞ്പ്ടുത്ിയതാണപ് എ്വം പ്രധാന ചുവടുഞ്വയപ്പ്പ്. െരാെത്
വകപ്ിൽ അഴിെതി അവസാനിപ്ിക്ാൻ �ക്തൊയ നടപടി
കൾ സ്ധീകരിച്ചു. തസാഷ്ൽ ഓഡി്ിംഗപ് നടപ്ിലാക്ി.

ഞ്പാലധീസിൽ നിയെനം ലഭിച് 74 ആദിവാസിയുവാക്ൾ മുഖ്െന്തിഞ്ക്ാപ്ം. 
ആൾക്കൂട്ടഞ്ക്ാലയ്ക്കപ് ഇരയായ െധുവിഞ്റെ സതഹാദരി ചന്ദിക മുഖ്െന്തിയുഞ്ട വലതുവ�ത്പ്

രൈെസൊധാനപാെനവകം ന്പാെ്രീസുകം 

539 ക്രമസമാധാനനില ഹമച്ചഹപ്പടുത്ാൻ േക്മായി 
ഇെഹപടും. വർഗ്ഗീയരെചരണങ്ങഹളയും അത്രം 
സംഘർഷങ്ങൾ കുത്ിഹപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങ 
ഹളയും േക്മായി ഹനരിടും. ഭൂമാഫിയൈൾ, 
ഹ്ഡ്ക് മാഫിയൈൾ, ഗുണ്ാസംഘങ്ങൾ, മദ്മയ
ക്മരുന്ക് വിപണനസംഘങ്ങൾ, ഹപൺവാണിഭ
സംഘങ്ങൾ മുതലായ സാമൂെിൈവിരുദ്േക്ി
ൈൾഹക്കതിഹര േക്മായ നെപെി സ്വീൈരിച്ചക് 
കസ്വരജീവിതം ഉറപ്പാക്ം.

പ്രളയദുരന്ഘട്ടത്ിൽ എണ്യിട്ട യന്തം കണഞ്ക് പ്ര
വർത്ിച് ഞ്പാലധീസപ് സംവിധാനം അക്രാർത്ഥത്ിൽ 
ജനകധീയതസനയാവകയായിരുന്നു. ബഹുജനങ്ങളൊയി 
തചർന്നപ് രക്ാപ്രവർത്നത്ിനപ് സജധീവൊയി പ്രവർ
ത്ിച്ചു. തകരളം വകവരിച് നതവാത്ഥാനമൂല്ങ്ങഞ്ള 
തകർക്കുവാനുള്ള ശ്രെങ്ങൾഞ്ക്തിഞ്ര �ക്തൊയ 
നടപടി സ്ധീകരിച്പ് ജനങ്ങളഞ്ട ജധീവനും സ്ത്ിനും 
സംരക്ണം നല്ിയും വർഗധീയപ്രചരണങ്ങഞ്ള തനരിട്ടും 
സൊധാനാന്രധീക്ം നിലനിർത്ി.
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12 പുതിയ ഞ്പാലധീസപ് തസ്റഷനുകൾ കഴിഞെ വർഷം 
പൂർണ്തതാതിൽ പ്രവർത്നൊരംഭിച്ചു. 11 ഞ്പാലധീസപ് 
തസ്റഷനുകളിലായി 390 പുതിയ തസ്തികകൾ അനുവദി
ച്ചു. ഇതിനുപുറഞ്െ 2 കണ്തട്ാൾ റൂമുകൾക്ായി 80 തസ്തി
കകൾ അനുവദിച്ചു. 

ക്ാതന്ഷണം കാര്ക്െൊക്കുക എന്ന ലക്്തത്ാ
ഞ്ട വരൈംബ്ാഞ്ചപ് ജില്ലാടിസ്ാനത്ിൽ പുനഃസംഘടി 
പ്ിച്ചു. ഗൗരവൊയ തകസുകൾ വകകാര്ം ഞ്ചയ്യുന്നതി
നപ് സംസ്ാനത്പ് പ്രതത്ക സംവിധാനങ്ങൾ ഏർഞ്പ്ടു
ത്ി.

സ്തധീസുരക് മുൻനിർത്ി ആറപ് ജില്ലകളിൽ പുതുതായി 
പികേപ് കണ്തട്ാൾ റൂമുകൾ പ്രവർത്നൊരംഭിച്ചു. ഇതി
തനാഞ്ടാപ്ം പയ്ന്നൂരും താനൂരും പുതിയ കണ്തട്ാൾ 
റൂമുകൾ സ്ാപിക്കുവാൻ അനുെതി നല്ിയിട്ടുണ്പ്. 1515 
എന്ന തടാൾഫ്ധീ നമ്റിൽ 24 െണിക്കൂറും പ്രവൃത്ിക്കുന്ന 
കണ്തട്ാൾ റൂം സംവിധാനം ഏർഞ്പ്ടുത്ി.

തധീരതദ�സുരക് മുൻനിർത്ി 200 തപഞ്ര 14 തധീരതദ� 
ഞ്പാലധീസപ് തസ്റഷനുകളിൽ തകാസ്റൽ വാർഡമോരായി 
നിയെിച്ചു. ഇതിനപ് ഓഖി ദുരന്ത്ിനിരയായവരുഞ്ട ക
ടുംബത്ിനപ് മുൻഗണന നല്ി. ആറു �ിശുസൗഹൃദ 
ഞ്പാലധീസപ് തസ്റഷനുകൾ ആരംഭിച്ചു. 54 ഞ്പാലധീസപ് തസ്റ
ഷനുകളിൽക്കൂടി നടപ്ിലാക്കും. നാലപ് തധീരതദ� 
ഞ്പാലധീസപ് തസ്റഷനുകൾ ആരംഭിച്ചു.

ബാങ്കുകൾ, ധനകാര്സ്ാപനങ്ങൾ, ജയൂവലറികൾ, ഫാ
ക്ടറികൾ എന്നിവയുഞ്ട CCTV അധിഷ്ിതൊയ സുരക്ാ 
സംവിധാനം ഞ്പാലധീസുൊയി ബന്ഞ്പ്ടുത്ി നിർവ്
ഹിക്കുന്നതിനായി ഒരു പദ്തി 'Central Intrusion 
Monitoring System (CIMS)' നടപ്ിലാക്കുന്നതിനപ് 
അനുെതി നല്ി. 

ഇടയ്ക്കിഞ്ട പ്രഖ്ാപിക്ഞ്പ്ട്ട െിന്നൽഹർത്ാലിൽ 
ഉണ്ായ അരൈെങ്ങൾ �ക്തൊയി തനരിട്ട ഞ്പാലധീസപ് 
അതിഞ്റെ ഗൂഢാതലാചനയും പുറത്ഞ്കാണ്ടുവന്നു. ഹർ
ത്ാലിഞ്റെ െറവിൽ സ്കാര്സ്ത്ക്ൾ ന�ിപ്ിക്കു
ന്നവർഞ്ക്തിഞ്ര കർ�ന�ിക് ഉറപ്ാക്കുന്ന സ്കാര് 
സ്ത്പ് സംരക്ണ ഓർഡിനൻസപ് ഞ്കാണ്ടുവന്നു. സ്
കാര്സ്ത്ിനപ് ഉണ്ാകന്ന നഷ്ം ബന്ഞ്പ്ട്ടവരിൽ 
നിന്നപ് ഈടാക്കുന്നതിനപ് ഇതിൽ വ്വസ് ഞ്ചയ്യുന്നു.

Emergency Response Support System (ERSS) സം
സ്ാനഞ്ത് 5 നഗരങ്ങഞ്ള ബന്ഞ്പ്ടുത്ി ആരംഭിച്ിട്ടു
ണ്പ്. 112 എന്ന എെർജൻസി നമ്രിതലക്പ് അടിയന്ര 
സഹായത്ിനായി ഞ്പാതുജനങ്ങൾക്പ് ഞ്പാലധീസപ് 
സഹായം ആവ�്ഞ്പ്ടാം. ഈ സംവിധാനം വഴി 
വളഞ്ര തവഗവം കാര്ക്െവൊയ ഞ്പാലധീസപ് സഹായം 
ഉറപ്പ് വരുത്വാൻ സാധിക്കുന്നു. വസബർ തകസുകള
ഞ്ട അതന്ഷണം കാര്ക്െൊക്ി. അതന്ഷണരധീതിക
ളം െറ്റും ആധുനികധീകരിച്ചു.

540 ഹലാ & ഓർഡ്റും കക്രം ഇൻഹവസ്റ്റിഹഗഷനും 
ഹവർതിരിക്ം. ഇതിനായി എല്ലാ ഹപാലീസക്  സക് ഹ്
ഷനിലും രെഹത്ൈ സംവിധാനം ഉണ്ാക്ം.

രൈെസൊധാനപാലനവം ക്ാതന്ഷണവം രണ്ടു വിഭാ
ഗങ്ങളാക്ാനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 
ഞ്പാലധീസപ് സപ് ത്ഷനുകളിൽ സിഐൊഞ്ര സപ് ത്ഷൻ 
അധികാരികളായി നിയെിച്ചുത്രവായി. ചില സപ് ത്ഷ
നുകളിൽ സിഐൊതരക്ാൾ ഉയർന്ന ഞ്പാലധീസപ് ഉതദ്ാ
ഗസ്ഞ്ര സപ് ത്ഷൻ അധികാരികളായി നിയെിക്ാനു
ള്ള നിർതദേ�ം സർക്ാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്പ്.

541 ഹപാലീസക് ഹസ്റ്റഷനുൈളിൽ പൗരാവൈാേഹരഖ രെ
സിദ്ീൈരിക്ം.

പരാതികൾ നല്ാനും സ്ധീകരിക്ാനുമുള്ള നടപടികൾ 
ആധുനികസാതകേതികവിദ്യുഞ്ട ഉപതയാഗത്ിലൂഞ്ട 
സുതാര്ൊക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഒതരാ ഞ്പാലധീസപ് സപ് ത്ഷനും പ്ര
തത്ക ഞ്വബപ് വസറ്റുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള നടപടി സ്ധീക
രിച്ചുവരുന്നു. പൗരാവകാ�തരഖ പ്രസിദ്ധീകരി ക്ാനുള്ള 
നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരികയാണപ്. ഞ്പാലധീസിഞ്റെ ഭാഗത്
നിന്നു ഞ്ത്ായ നടപടികൾ ഉണ്ാകന്ന ഘട്ടങ്ങളിഞ്ലല്ലാം 
�ക്തൊയ നടപടി സ്ധീകരിക്ാനും തയ്ാറായിട്ടുണ്പ്.

542 ജനകമത്രി സരക്ഷാപദ്തി എല്ലാ ഹപാലീസക് 
സക് ഹ്ഷനുൈളിഹലക്ം വ്ാപിപ്പിക്ം. ഹൈരള സ്റ്റു
ഡ്റെക് ഹപാലീസക്  ഹൈഡ്്ക് പദ്തി വ്ാപൈമായി 
നെപ്പാക്ം. റസിഡ്റെക് സക് അഹസാസിഹയഷനുൈളു
ഹെ പിന്തുണഹയാഹെ ജനകമത്രി സംവിധാനം 
ൈാര്ക്ഷമമാക്കി നെപ്പിലാക്ം. ഹപാലീസക് ജന
ങ്ങഹളാടു മര്ാദഹയാഹെ ഹപരുമാറുഹമന്നും ഹലാക്ക
പ്പുൈളിൽ മനുഷ്ാവൈാേധ്വംസനം നെക്കില്ല 
എന്നും ഉറപ്പുവരുത്ം.

ഞ്പാലധീസപ് ആസ്ാനത്പ് അതിഥികഞ്ള സ്ധീകരിക്കുന്ന 
തറാതബാട്ടപ് മുഖ്െന്തിക്പ് സലയൂട്ടപ് നൽകന്നു
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ജനവെത്രി പദ്തി എല്ലാ ഞ്പാലധീസപ് സപ് ത്ഷനിതല
ക്കും വ്ാപിപ്ിച്ചു. ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്ന 
ത�ഷം പുതുതായി 145 സർക്ാർ സ്കൂളകളിൽ എസപ്.
പി.സി യൂണിറ്റുകൾ അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 120 സ്കൂളകളിൽ 
പദ്തി നടപ്ിലാക്കുകയും 25 സ്കൂളകളിൽ പദ്തി നട
പ്ിലാക്കുന്നതിനുളള പ്രാരംഭനടപടികൾ സ്ധീകരിക്കുക
യും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. 

543 സംസ്ാനത്ക് ഒരു വനിതാ ബ്ാലിയൻ സ്ാ
പിക്ം. ഹമാത്ം ഹപാലീസക് ഹസനയുഹെ 15 
േതമാനം എന് നിരക്കിഹലക് വനിതാഹപാലീ
സിഹറെ അംഗസംഖ് വർദ്ിപ്പിക്ം.

സംസ്ാനത്പ് ഒരു വനിതാബ്ാലിയൻ നിലവിൽ 
വന്നു. വനിതാബ്ാലിയൻ തിരുവനന്പുരത്പ് തെനംക
ളത്പ് പ്രവർത്നൊരംഭിച്ചു. ഇതിനുപുറഞ്െ പട്ടികവർഗ്ഗ
വിഭാഗത്ിൽനിന്നുള്ള സപ് ഞ്പഷ്ൽ റി്രൂട്ടപ് ഞ്െറെിൽ 21 
വനിതാഞ്പാലധീസപ് തസ്തികയും സൃഷ്ിച്ചു. 200 താതപ്കാ
ലിക തസ്തികകളം സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. 

ഞ്ൊത്ം ഞ്പാലധീസപ് തസനയുഞ്ട 15 �തൊനം നിരക്ി
തലക്കു വനിതാഞ്പാലധീസിഞ്റെ അംഗസംഖ് ഉയർത്ന്ന
തിനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി.

നയൂതനസാതകേതികവിദ്യിൽ അധിഷ്ിതൊയ തസവന
ങ്ങൾ ലഭ്ൊക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി െനുഷ്രൂപമുള്ള 
തറാതബാട്ടപ് സ്ന്ൊക്കുന്ന ഇന്്യിഞ്ല ആദ്ഞ്ത് 
ഞ്പാലധീസായി.

544 സംസ്ാനത്ക് വ്വസായസംരക്ഷണഹസന രൂ
പവതക്ക്കരിക്ം.

പ്രധാനൊയി പുതുതായി നിലവിൽവന്ന ഞ്െതട്ാ ഞ്റയിൽ
തവയിലം കണ്ണൂർ ഏയർതപാർട്ടിലം വിഴിഞെം തുറമുഖ
ത്ം എസപ്.ഐ.എസപ്.എഫിഞ്റെ തസവനം ഏർഞ്പ്ടുത്ി.

545 ട്ാഫിൈക് അപൈെനിവാരണത്ിനും നിയന്ത്രണ
ത്ിനുമായി സംസ്ാനാെിസ്ാനത്ിൽ രെഹത്
ൈം പരിേീലനം നല്ിയ ഹപാലീസക് വിഭാഗം രൂപ
വതക്ക്കരിക്ം. ട്ാഫിൈക് കഫൻ ഈൊക്ന്തക് 
ഇലഹ്രോണിൈക് സംവിധാനം വഴിയാക്കിമാ്ിയും 
ൈ്ാമറൈൾ സ്ാപിച്ചും അഴിമതിക്ള്ള സാ
ദ്്ത ഇല്ലാതാക്ം.

സംസ്ാനത്പ് ട്ാഫികപ് രംഗഞ്ത് �ക്തൊയ ഇടഞ്പട
ലിലൂഞ്ട വാഹനാപകടങ്ങൾ കറയ്ക്കാനായി. തറാഡപകട
ങ്ങൾ കറയ്ക്കുന്നതിനു നിരവധി പദ്തികൾ സർക്ാരും 
ഞ്പാലധീസും തൊതട്ടാർവാഹനവകപ്പും െ്പ് ഏജൻസികളം 
ആവിഷപ് കരിച്ിട്ടുണ്പ്.

ITES (Integrated Digital Traffic Enforcement System) : 
ട്ാഫികപ് നിയെങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവഞ്ര കഞ്ണ്ത്ന്ന

തിനും ഓവർ സ്പധീഡപ് കഞ്ണ്ത്ന്നതിനും അതുവഴി 
അത്രത്ിൽ നിയെലംഘനം നടത്ന്നവരിൽനിന്നപ് 
പിഴയധീടാക്കുവാനും തറാഡപ് സുരക് ഉറപ്പ് വരുത്ന്നതി
നുൊയി ഞ്പാലധീസപ് വകപ്പ് നടപ്ിൽവരുത്വാൻ 
തപാകന്ന തപ്രാജക്ടാണപ് ITES.

ട്ാഫികപ് വഫൻ ഈടാക്ാനുള്ള ഓണ്വലൻ 
സംവിധാനം നിലവിൽവന്നിട്ടുണ്പ്. അപകടനിവാരണ
ത്ിനും ട്ാഫികപ് നിയന്തണത്ിനുൊയി പ്രതത്ക 
വിഭാഗം രൂപവതപ്ക്രിക്ാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. പ്രധാനതറാഡകളിൽ കൂടുതൽ ക്ാെറ സ്ാ
പിച്പ് ട്ാഫികപ് നിരധീക്ണം �ക്തൊക്ി. തദ�ധീയപാത
കഞ്ളയും െറ്റു പ്രധാനപാതകഞ്ളയും തയാജിപ്ിച്പ് 
സംതയാജിതട്ാഫികപ് സംവിധാനം ആരംഭിക്ാൻ സർ
ക്ാർ ലക്്െിടുന്നു. ആദ്പടിയായി എറണാകളം നഗ
രത്ിൽ ഈ സംവിധാനം നിലവിൽവരും.

UAE യുഞ്ട Best 'M' Government Service Award - 6th 
Edition സംസ്ാനഞ്പാലധീസിഞ്റെ ഞ്ൊവബൽ ആലൈി
തക്ഷൻ ആയ 'Traffic Guru' വിനപ് ലഭിച്ിട്ടുണ്പ്. യുഎഇ 
പ്രധാനെന്തി ആണപ് പ്രസ്തുത അവാർഡപ് നല്ിയതപ്.

546 ഹപാലീസിനു നല്ിയ പരാതിയിഹമേൽ എടുത് 
നെപെി ഹപാതുജനങ്ങഹള അറിയിക്കാൻ ഡ്ിജി
്ൽ ഹപ്ീഷൻ ഹമാണി്റിങക് സംവിധാനം ഹപാ
തുജനങ്ങൾക്കക് എല്ലാവർക്ം ലഭ്മാൈത്ക്കവി
ധത്ിൽ നെപ്പിലാക്ം.

ഞ്പാലധീസിൻ പരാതി നല്കുന്നതപ് ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ളവ ഓണ്
വലനായി നല്ാൻ തുണ എന്ന തപരിൽ ഞ്പാലധീസിറെ
ഞ്പാതുജനസൗഹാർദേതപാർട്ടൽ കഴിഞെ വർഷം 
നിലവിൽ വന്നു. ഈ തപാർട്ടൽവഴി പരാതി ഓണ്വല
നായി അയയ്ക്കാം. എഫപ് ഐആർ ഡൗണ്തലാഡപ് ഞ്ചയ്ാ
നുള്ള സംവിധാനവം ഈ തപാർട്ടലിലണ്പ്. എംതലൈായി 
ഞ്വരിഫിതക്ഷൻ, ഞ്പാലധീസപ് നല്കുന്ന സ്ഭാവസർട്ടിഫി
ക്്പ് എന്നിവയ്ക്കും ഈ തപാർട്ടൽ ഉപതയാഗിക്ാം. 
വിവിധ പരിപാടികൾ, സെരങ്ങൾ, ഉത്വാതഘാഷ
ങ്ങൾ, വെക്പ് ഞ്പർെിഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അനുെതിയും 
ഈ തപാർട്ടൽ ഉപതയാഗിച്പ് ലഭിക്കും. എല്ലാ സപ് ത്ഷ
നും പ്രതത്ക ഞ്വബപ് വസ്പ് ആരംഭിക്ാനും സർക്ാർ 
നടപടി ആരംഭിച്ചു. FICCI Award for Best Practices in 
Smart Policing 2018 എന്ന അവാർഡപ് ലഭിച്ചു.

547 ൈമാൻഹഡ്ാ വിഭാഗം, ആഭ്ന്രസരക്ഷാ ഇറെലി
ജൻസക് വിഭാഗം, ആഭ്ന്രസരക്ഷാ അഹന്വഷ
ണവിഭാഗം എന്ിവ സംഹയാജിപ്പിച്ചക് സംസ്ാന 
ഭീൈരവിരുദ് ൊസക് ൈക് ഹഫാഴക് സക് രൂപവതക്ക്കരിക്ം. 
കസബർ കു്കൃത്ങ്ങൾ കൈൈാര്ം ഹചയ്ാനു
ള്ള ഹേഷി ഹപാലീസക് ഹസനയിൽ സൃഷ്ിക്ം.

2019 ഞ്ഫബ്രുവരി 16-ഞ്ല ഉത്രവ പ്രകാരം ഭധീകരവിരു
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ദ് ടാ്പ്തഫാഴ്പ് രൂപധീകരിച്ചു പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു. 210 
അംഗങ്ങളള്ള കൊൻതഡാതസന പരി�ധീലനം നടക്കു
ന്നു. തകരളത്ിൽ ആദ്ൊയി വനിതാകൊൻതഡാകള
ഞ്ട പരി�ധീലനം പൂർത്ിയാക്ി. വസബർ വരൈം ഇൻ
ഞ്വസ്റിതഗഷൻ ഞ്സൽ രൂപവതപ്ക്രിക്ാ നുള്ള നടപടി 
അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്. അതുവഴി എല്ലാ സപ് ത്ഷനുകളി
ലം തകസതന്ഷണത്ിൽ വസബർ വിഭാഗത്ിഞ്റെ 
തസവനം കൂടുതൽ കാര്ക്െൊയി ഉപതയാഗഞ്പ്ടു
ത്ാൻ കഴിയും. വർദ്ിച്ചുവരുന്ന വസബർ 
ക്കത്ങ്ങളഞ്ട അതന്ഷണം, വസബർ ഇടങ്ങളിഞ്ല 
നിരധീക്ണം എന്നിവയും ഈ വിഭാഗം വകകാര്ം 
ഞ്ചയ്യും. ഞ്ടകപ് തനാപാർക്ിൽ ആരംഭിച് വസബർ 
തഡാെിനപ് അന്ാരാഷ്ട്ര അംഗധീകാരം ലഭ്ൊയി. 

548 ജയിലുൈളിൽ ആധുനിൈീൈരണം നെപ്പിലാക്ം.

ജയിൽ വകപ്ിഞ്റെ ആധുനികധീരണത്ിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
പുതുതായി പണികഴിപ്ിക്കുന്ന ജയിലകളിൽ മുട്ടം 
ജയിൽ പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്പ്. വിയ്യൂർ അതധീവ 
സുരക്ാജയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്ധീകരിച്പ് പ്രവർത്
നം ആരംഭിക്കുന്നതിനപ് സജ്ജൊണപ്. തവന്നൂർ ഞ്സൻ
ട്ൽ ജയിൽ ആദ്ഘട്ടനിർമ്മാണപ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർ
ത്ിയാക്ി രണ്ാംഘട്ടനിർമ്മാണം എട്ടുൊസത്ിനു 
ള്ളിൽ പൂർത്ിയാക്കുന്നതാണപ്. െലമ്പുഴ ജില്ലാജയിൽ 
നിർമ്മാണം പൂർത്ധീകരിച്പ് ഉദപ്ഘാടനത്ിനപ് സജ്ജൊ
ണപ്. ഞ്സ്പഷ്ൽ സബപ് ജയിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട 80% പ്രവൃ
ത്ികൾ പൂർത്ിയായി. കൂത്പറമ്ിൽ സപ് ഞ്പഷ്ൽ 
സബപ് ജയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 302 ലക്ം രൂപയ്ക്കപ് 
തുക വകയിരുത്ി ഭരണാനുെതി നല്ിയിട്ടുണ്പ്. തളിപ്റ
മ്പ് സബപ് ജയിൽ സ്ാപിക്കുന്നതിനപ് 2019-2020 വർഷ
ഞ്ത് വാർഷികപദ്തികളിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. 
ജയിലകഞ്ളയും തകാടതികഞ്ളയും ബന്ിപ്ിച്ചുഞ്കാണ്ടു
ള്ള വധീഡിതയാ തകാണ്ഫറൻസിംഗപ് സംവിധാനം 2019 
ഒതക്ടാബർ 2 നപ് നിലവിൽ വരും

549 ഫയർ & ഹറസക് ൈയൂ സർവ്ീസക് നവീൈരിക്ൈയും 
ഹസനയുഹെ എണ്ം വർദ്ിപ്പിക്ൈയും ഹചയ്ം.

പ്രളയകാലത്പ് ജധീവൻരക്ാപ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഫയർ
തഫാഴപ് സപ് വഹിച് പകേപ് ഏഞ്റ അംഗധീകാരം തനടിയതാ
യിരുന്നു. ഒ്ഞ്പ്ട്ട ആളകളഞ്ട വിവരങ്ങൾ ത�ഖരിച്പ് 
യഥാസെയം വകൊറുന്നതിനപ് ഫയർതഫാഴപ് സപ് ഞ്പാലധീ
സിതനാഞ്ടാപ്ം ജനപകോളിത്തത്ാഞ്ട ഞ്ചറുതല്ലാത് 

പകേപ് വഹിച്ിട്ടുണ്പ്.

ആധുനികസൗകര്ങ്ങളള്ള വാഹനങ്ങളം രക്ാപ്രവർ
ത്ന ഉപകരണങ്ങളം കഴിഞെ വർഷത്ിൽ വകപ്ിനപ് 
സ്ന്ൊക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. ഉയർന്ന ഞ്കട്ടിടങ്ങളിഞ്ല അപ
കടങ്ങളിൽ രക്ാപ്രവർത്നങ്ങൾക്കും അഗ്ി�െനപ്ര
വർത്നങ്ങൾക്കും ഉപതയാഗിക്കുന്ന തലാതകാത്രനില
വാരമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്നപ് ഫയർതഫാഴപ് സിനപ് 
ഉണ്പ്. ഭാവിയിൽ ദുരന്ങ്ങൾ ഉണ്ാകതമ്ാൾ കൂടുതൽ 
കാര്ക്െൊയി രക്ാപ്രവർത്നം നടത്ന്നതിനായി 
സിവിൽ ഡിഫൻസപ് സംവിധാനം രൂപവതപ്ക്രിക്ാ 
നുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ അന്ിെഘട്ടത്ിലാണപ്.

550 അർദ്കസനിൈവിഭാഗങ്ങളുഹെ രെശ്നങ്ങൾ പരി
െരിക്കാനുള്ള നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം. ഹൊം 
ഗാർഡുളളുഹെ രെശ്നങ്ങൾ പരിെരിക്കാൻ 
ഇെഹപടും.

തിരിഞ്ച്ത്ന്ന വസനികരുഞ്ട തക്െത്ിനായി സം
സ്ാനത്പ് പ്രതത്കവകപ്പ് പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു. വിമു
ക്തഭടരുഞ്ട വധീടുകൾക്കു നികതിയിളവ നടപ്ാക്ി. വധീരമൃ
തയു വരിക്കുന്നവരുഞ്ട മൃതതദഹം നാട്ടിഞ്ലത്ിക്ാൻ 
മുഖ്െന്തിയുഞ്ട വസനികതക്െനിധിയിൽനിന്നു നല്കു
ന്ന സഹായം 15,000 രൂപയിൽനിന്നപ് 50,000 രൂപയാ
ക്ി വർദ്ിപ്ിച്ചു. െരണെടയുന്ന വിമുക്തഭടരുഞ്ട അവകാ
�ിക്കു നല്കുന്ന െരണാനന്രസഹായം 5000 
രൂപയിൽനിന്നപ് 10,000 രൂപയായി വർദ്ിപ്ിച്ചു. ധധീരതാ
പുരസപ് കാരതജതാക്ൾക്കുള്ള ക്ാഷപ് അവാർഡപ് വർദ്ി
പ്ിച്ചു. ഭവനനിർമ്മാണത്ിനുള്ള സാമ്ത്ികസഹായം 
ഒരുലക്ത്ിൽനിന്നു രണ്ടുലക്ൊയി വർദ്ിപ്ിച്ചു. 

551 ഹൈാെതിൈളുഹെ അെിസ്ാനസൗൈര്ങ്ങൾ സമ
യബന്ധിതമായി വർദ്ിപ്പിക്ം.

ഞ്ചങ്ങന്നൂർ, ഞ്പരുമ്ാവൂർ, ഹരിപ്ാടപ്, വവക്ം, ചങ്ങ
നാത�രി, മൂവാറ്റുപുഴ, ഞ്പരിന്ൽെണ്, കൽപ്്, പാലാ, 
തകാഴിതക്ാടപ് എന്നിവിടങ്ങളിഞ്ല തകാടതിസമുച്യനിർ
മ്മാണം പൂർത്ിയാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ആ്ിങ്ങൽ തകാടതി 
സമുച്യത്ിഞ്റെ അഡധീഷണൽ ത്ാക്പ് നിർമ്മിക്ാനു
ള്ള പദ്തി പൂർത്ിയാക്ിയിട്ടുണ്പ്. തലതശ്രി തകാടതി 
സമുച്യം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള 50.14 തകാടി രൂപയുഞ്ട 
പദ്തിക്പ് കിഫപ്ബിയുഞ്ട അംഗധീകാരം ലഭിച്ിട്ടുണ്പ്. 
ഈ സാമ്ത്ികവർഷം മുതൽ കൂടുതൽ നിർമ്മാണ 
പദ്തികൾക്പ് അംഗധീകാരം നല്കുന്നതാണപ്.

െദസ്യനയകം

552 a. മദ്ം ഹൈരളത്ിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു സാമൂെി
ൈവിപത്ായി മാറിയിട്ടുണ്ക്. മദ്ത്ിഹറെ ലഭ്ത
യും ഉപഹയാഗവം പെിപെിയായി കുറയ്ക്കാൻ 

സൊയൈരമായ നയമായിരിക്ം ഇെതുപക്ഷ 
ജനാധിപത് മുന്ണി സർക്കാർ സ്വീൈരിക്ൈ. 
മദ്വർജ്നം ഹരൊത്ാെിപ്പിക്കാൻ യു.ഡ്ി.എഫക് 
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ൈാലത്ക് ഉള്ളതിഹനക്കാൾ കൂടുതൽ േക്മായ 
ഇെഹപെൽ സർക്കാരിഹറെ ഭാഗത്നിന്ക് ഉണ്ാകും. 
ഇതിനായി സാക്ഷരതാരെസ്ാനത്ിഹറെ മാതൃൈ
യിൽ അതിവിപുലമായ ഒരു ജനൈീയ ഹബാധവൽ
ക്കരണ രെസ്ാനത്ിനു രൂപം നല്ം. 

ലഹരിക്പ് അടിെഞ്പ്ട്ടവഞ്ര അതിൽ നിന്നും തൊചിപ്ി
ക്കുന്നതിനായി സംസ്ാന ലഹരിവർജ്ജന െിഷൻ വിമു
ക്തിയുഞ്ട ആഭിമുഖ്ത്ിൽ സംസ്ാനഞ്ത് 14 ജില്ലകളി
ലം സർക്ാർ ആശുപത്രികതളാടനുബന്ിച്പ് 
ഡധീ-അഡികപ് ഷൻ ഞ്സറെറുകൾ തുടങ്ങി. കൗണ്സിലി
ങ്ങും ചികിത്യും നടത്ിവരുന്നു. സംസ്ാനത്പ് ഒരു 
ൊതൃകാ ഡധീ-അഡിക്ൻ ഞ്സറെർ ആരംഭിക്കുന്നതിനപ് 
തകാഴിതക്ാടപ് ജില്ലയിൽ സ്ലം ഏഞ്്ടുക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു വരുന്നു. 

എല്ലാ ജില്ലകളിലം വിമുക്തിയുഞ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏതകാപിപ്ിക്ാൻ 14 ജില്ലാ െിഷൻ തകാ-ഓർഡിതന
്ർ, 14 ജില്ലാ ൊതനജർ, 3 റിസർച്പ് ഓഫധീസർ തസ്തിക
കൾ സൃഷ്ിച്പ് നിയെനനടപടികൾ സ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്പ്.

b. ഡ്ീ അഡ്ിൈക് ഷൻ ഹസറെറുൈൾ സ്ാപിക്ം. മദ്
വർജ്നസമിതിയും സർക്കാരുമായുള്ള സെൈര
ണം േക്ിഹപ്പടുത്ം.

സംസ്ാനത്പ് എല്ലാ ജില്ലകളിലം ഡധീ-അഡികപ് ഷൻ 
ഞ്സറെറുകൾ ആരംഭിച്ചു. ആശുപത്രികളഞ്ട പട്ടിക 
ചുവഞ്ട തചർക്കുന്നു.

നം. ആശുപത്രി ജില്ല
1. താലൂക്പ് ഞ്ഹഡപ് ക്ാതട്ടഴപ് സപ് 

ആശുപത്രി, ഞ്നടുതങ്ങാലം 
ഞ്കാല്ലം

2. താലൂക്പ് ഞ്ഹഡപ് ക്ാതട്ടഴപ് സപ് 
ആശുപത്രി, ചാലക്കുടി

തൃശ്ശൂർ

3. താലൂക്പ് ഞ്ഹഡപ് ക്ാതട്ടഴപ് സപ് 
ആശുപത്രി, പയ്ന്നൂർ

കണ്ണൂർ

4. താലൂക്പ് ഞ്ഹഡപ് ക്ാതട്ടഴപ് സപ് 
ആശുപത്രി, റാന്നി

പത്നംതിട്ട

5. ജനറൽ തഹാസ്പി്ൽ, പാല തകാട്ടയം
6. താലൂക്പ് ഞ്ഹഡപ് ക്ാതട്ടഴപ് സപ് 

ആശുപത്രി, മൂവാറ്റുപുഴ
എറണാകളം

7. ജനറൽ തഹാസ്പി്ൽ, ഞ്നയ്ാ
്ിൻകര

തിരുവനന്പുരം

8. ജനറൽ തഹാസ്പി്ൽ, കൽപ്് വയനാടപ്
9. ജില്ലാ ആശുപത്രി, ഞ്ചങ്ങ

ന്നൂർ
ആലപ്പുഴ

10. ഞ്ട്ബൽ സ്പ്ാലി്ി തഹാസ്പി
്ൽ, തകാട്ടത്റ

പാലക്ാടപ്

11. താലൂക്പ് ഞ്ഹഡപ് ക്ാതട്ടഴപ് സപ് 
ആശുപത്രി, നധീതല�്രം

കാസർതഗാഡപ്

12. ബധീച്പ് ആശുപത്രി, തകാഴി
തക്ാടപ്

തകാഴിതക്ാടപ്

13. ജില്ലാ ആശുപത്രി, വപനാവപ് ഇടുക്ി
14. ജില്ലാ ആശുപത്രി, നിലമ്പൂർ െലപ്പുറം

തിരുവനന്പുരം, എറണാകളം, തകാഴിതക്ാടപ് എന്നിവി
ടങ്ങളിൽ തെഖലാ കൗണ്സലിങ്ങപ് ഞ്സറെർ പ്രവർത്ന 
ൊരംഭിച്ചു.

553 മദ്ം ഹപാഹല സാമൂെിൈഭീഷണിയായി ൈഞ്ാവം 
മയക്മരുന്നും വ്ാപൈമാവൈയാണക്. ഇതിഹനതി
ഹര അതിൈർേനമായ നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

കഞ്ചാവപ്, െയക്കുെരുന്നപ് ഉപതയാഗവം വ്ാപനവം തടയു
ന്നതിനായി സംസ്ാനഞ്ത്ാട്ടാഞ്ക എകപ് വസസപ് 
വകപ്പ് �ക്തൊയ എൻതഫാഴപ് സപ് ഞ്െറെപ് പ്രവർത്ന 
ങ്ങളാണപ് നടത്ിവരുന്നതപ്. എകപ് വസസപ് ഷാതഡാ സം
വിധാനവം ഇറെലിജൻസപ് വിഭാഗവം എകപ് വസസപ് 
സപ് ഞ്പഷ്ൽ സപ് ക്ാഡകളം കാര്ക്െൊയി പ്രവർത്ി
ച്ചുവരുന്നു. ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നത�ഷം 
16,000തത്ാളം എൻ.ഡി.പി.എസപ്. തകസുകൾ എടുത്ി
ട്ടുണ്പ്. ഇതപ് സർവ്കാലഞ്റതക്ാഡാണപ്.

554 സ്കൂളുൈളിൽ മദ്ത്ിഹനതിഹരയുള്ള ഹബാധവ
തക്ക്കരണം എട്ടു മുതൽ 12 വഹര ക്ലാസ്സുൈളിൽ ഉൾ
ഹപ്പടുത്ം. മദ്ം ഉപഹയാഗിക്കാനുള്ള രൊയപരി
ധി 23 ആയി ഉയർത്ം.

െയക്കുെരുന്നു വ്ാപനം തടയുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
വഹസ്കൂൾ/ഹയർഞ്സക്ൻഡറി തലത്ിലള്ള എല്ലാ 
സ്കൂളകളിലം തകാഞ്ളജുകളിലം ലഹരിവിരുദ് തബാധ
വൽക്രണക്ലബ്ബുകൾ ആരംഭിച്പ് നിരവധി തബാധവൽ
ക്രണപ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ിവരുന്നുണ്പ്. നിലവിൽ 
സംസ്ാനത്പ് 3272 ലഹരിവിരുദ്ക്ലബ്ബുകൾ പ്രവൃത്ി 
ക്കുന്നുണ്പ്. (സ്കൂൾ തലം 2761, തകാഞ്ളജപ് തലം 511)

7-ാം ക്ലാസിഞ്ല സയൻസപ് പുസ്തകത്ിൽ പ്രാണവായുവം 
ജധീവരക്തവം, അന്നപഥത്ിലൂഞ്ട എന്നധീ അദ്്ായങ്ങ
ളിൽ തബാധവൽക്രണവിഷയങ്ങൾ ഉൾഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടു
ണ്പ്. 8-ാം ക്ലാസിഞ്ല സയൻസപ് പുസ്തകത്ിൽ തലമുറക
ളഞ്ട തുടർച്യ്ക്കായി എന്ന 14-ാം അദ്്ായത്ിൽ 
തബാധവൽക്രണവിഷയങ്ങൾ ഉൾഞ്പ്ട്ടിട്ടുണ്പ്. ഹയർ
ഞ്സക്ൻഡറി ഒന്നാം വർഷം തഹാം സയൻസിഞ്ല 
അതഡാളഞ്സൻസപ് ചാംസപ് ആൻഡപ് ചലഞ്ചസപ് എന്ന 
യൂണി്ിലം തബാധവൽക്രണവിഷയങ്ങൾ ഉൾഞ്പ്ടു
ത്ിയിട്ടുണ്പ്. 10, 12 ക്ലാസുകളിഞ്ല സിലബസിൽ തബാധ
വൽക്രണവിഷയം ഉൾഞ്പ്ടുത്വാൻ SCERT യുൊയി 
തചർന്നപ് നടപടി സ്ധീകരിച്ചു വരുന്നു.
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555 a. സംസ്ാനസർക്കാർ ബജറ്റുഹചലവക് ഇന്നുള്ള
തിൽനിന്നു ഗണ്മായി ഉയർത്ി സംസ്ാന 
വരുമാനത്ിഹറെ 17-18 േതമാനമാക്ം. 
എന്ാൽ ഇഹത ഹതാതിൽ സംസ്ാനനികുതിവ
രുമാനവം വർദ്ിപ്പിച്ചക് റവനയൂക്കമ്ി ഇല്ലാതാക്
ൈഹയാ പരമാവധി കുറയ്ക്കുൈഹയാ ഹചയ്ം. വായ്
യായി എടുക്ന് പണം മൂലധനഹച്ചലവ 
ൈൾക്കായിരിക്ം വിനിഹയാഗിക്ൈ.

ബജ്പ് ഞ്ചലവപ് ഗണ്ൊയി ഉയർന്നിട്ടുണ്പ്. 2015-16-ൽ 
87,032 തകാടി രൂപയായിരുന്നു ആഞ്ക ഞ്ചലഞ്വകേിൽ 
2019-20 ൽ 1,41,980 തകാടി രൂപയായി ഉയരുന്നു. പ്രകട
നപത്രികയിഞ്ല വാഗ്ാനങ്ങൾക്പ് അനുസരിച്ചു പണം 
നല്ിയതിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിലാണപ് ഈ വർദ്ന 
ഉണ്ായിട്ടുള്ളതപ്. 

സാമൂഹികസുരക്, വികസനതെഖലകളിഞ്ല ഞ്ചലവപ് 
2015-16-ൽ 35,000 തകാടി രൂപയായിരുന്നതപ് 2017-18-
ൽ 44,400 തകാടി രൂപയായും 2018-19-ൽ 49,000 
തകാടി രൂപയായും ഉയർന്നു. 2019-20 ൽ 68,728 തകാടി 
രൂപയായും ഉയരുന്നു. കാർഷികതെഖലയുഞ്ട ഞ്ചലവപ് 
ഇതത കാലയളവിൽ 4,380 തകാടിയിൽനിന്നപ് 7,322 
തകാടിയായി ഉയർന്നു. ആതരാഗ്തെഖലയുതടതപ് 5,500 
തകാടിയിൽനിന്നപ് 15,525 തകാടിയായി ഉയർന്നു. വിദ്ാ
ഭ്ാസത്ിതറെതപ് 14,100 തകാടിയിൽനിന്നു 21,089 
തകാടിയായി ഉയർന്നു. 

യുഡിഎഫിഞ്റെ അഞ്ചു ഞ്കാല്ലംഞ്കാണ്പ് സാമൂഹികസുര
ക്ാഞ്പൻഷനുകൾക്ായി 9,270.10 തകാടി രൂപ ഞ്ചല
വഴിച് സ്ാനത്പ് മൂന്നു ഞ്കാല്ലം ഞ്കാണ്പ് എൽഡിഎഫപ് 
സർക്ാർ 17,510 തകാടി രൂപയാണപ് ഞ്ചലവഴിച്തപ്. 
ഞ്പൻഷൻ ഉപതഭാക്താക്ളഞ്ട എണ്ം 35,83,886 ൽ 
നിന്നും 2019 ൊർച്ിൽ 45,45,358 ആയി ഉയർന്നു. 

ഭക്്ഞ്പാതുവിതരണം, ഞ്നല്ലുസംഭരണം തുടങ്ങിയ 
അടിസ്ാനതെഖലകളിലം ഞ്ചലവപ് ഗണ്ൊയി ഉയർ
ന്നു. ഞ്കഎസപ്ആർടിസിക്കു കഴിഞെ സാമ്ത്ികവർ
ഷം 1000 തകാടി രൂപ നല്കുി. 

�മ്ള, ഞ്പൻഷൻ പരിഷ്കരണകടി�ിക യുഡിഎഫപ് 
സർക്ാർ നല്ാഞ്ത ൊ്ിവയ്ക്കുകയാണപ് ഞ്ചയ്തപ്. ഇതപ് 
യഥാസെയം ഞ്കാടുത്തധീർത്. 2017-18ൽ 19 �തൊന
ൊണപ്. ക്ാെബത് കടി�ിക പണൊയിത്ഞ്ന്ന ജധീവന
ക്ാർക്പ് വിതരണം ഞ്ചയ്തു. ഇതുമൂലം �മ്ള, ഞ്പൻഷൻ 
ഞ്ചലവകളിഞ്ല വാർഷികവർദ്ന സാധാരണഗതി
യിൽ 10 �തൊനൊയി.

വർദ്ിച് ഈ ഞ്ചലവകൾ തടസെില്ലാഞ്ത നിർവഹിക്
ണഞ്െകേിൽ 20 �തൊനംകണ്ടു വരുൊനവളർച്യുണ്ാക

ധനകാരസ്യകം
ണം. 2006-11-ഞ്ല എൽഡിഎഫപ് സർക്ാരിഞ്റെ 
കാലത്പ് ഏതാണ്പ് 20 �തൊനംകണ്ടു വരുൊനം വളർ
ന്നു. യുഡിഎഫിഞ്റെ അഞ്ചുവർഷഞ്ത് �രാ�രി 10 �ത
ൊനത്ിൽ താഞ്ഴയാണപ്. ഈ സർക്ാരിഞ്റെ ആദ്വർ
ഷം ഈ പ്രവണത തുടർന്നു. 2017-18-ൽ ജിഎസ്റി 
നടപ്ിലായതതാഞ്ട നഷ്പരിഹാരെടക്ം ഈ വരുൊന
ത്ിൽ 14 �തൊനം വർദ്ന ഉണ്ാവന്നുണ്പ്. സ്റാമ്പ് 
ഡയൂട്ടി, രജിതറ്രേഷൻ, തൊതട്ടാർവാഹനനികതി, തസ്റ്പ് 
എകപ് വസസപ് എന്നിവയിലം വളർച്ാപ്രവണത പ്രകട
ൊയിട്ടുണ്പ്. സംസ്ാനസർക്ാരിഞ്റെ വരുൊനവളർച് 
20 �തൊനത്ിഞ്ലത്ിച്പ് ഞ്റവനയൂ കമ്മി ആഭ്ന്ര 
വരുൊനത്ിഞ്റെ ഒരു �തൊനൊയി കറയ്ക്കാനും ധനക്
മ്മി മൂന്നു �തൊനത്ിൽ നിയന്തിക്ാനുമുള്ള കൃത്ൊയ 
തറാഡപ് ൊപ്പ് നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു.

b. ബജ്ിനുപുറത്ക് രെഹത്ൈ വിൈസനഹയജൻസി
ൈൾ വഴി വിപുലമായ ഹതാതിൽ വായ്ഹയടുത്ക് 
പശ്ാത്ലസൗൈര്വിൈസനം നെത്ം. ഇത്ര
ഹമാരു പുഹരാഗമന ധനൈാര്നയമായിരിക്ം ഇെ
തുപക്ഷ ജനാധിപത് മുന്ണി സർക്കാർ സ്വീൈരി
ക്ൈ.

ബജ്ിനുപുറത്പ് പശ്ാത്ലസൗകര്സൃഷ്ിയ്ക്കായി ധന
സൊഹരണം നടത്ി മുതൽ മുടക്ാൻ കിഫപ്ബി വലിയ 
മുതന്ന്ം വകവരിച്ചു. കിഫപ്ബി ഇതിതനാടകം അനുവദി
ച് പ്രവൃത്ികളഞ്ട വി�ദാം�ങ്ങൾ ഇവയാണപ്. 

വകുപ്പക് പദ്തിൈളു
ഹെ എണ്ം തുൈ

പി.ഡബയൂ.ഡി തറാഡപ് സപ് 147 6299.20
പി.ഡബയൂ.ഡി ബ്ിഡപ്ജസപ് 52 1407.06
പി.ഡബയൂ.ഡി തെൽപ്ാലങ്ങൾ 24 789.42
പി.ഡബയൂ.ഡി 
വഫ് ഓവറുകൾ 9 635.51

പി.ഡബയൂ.ഡി 
െലതയാരവഹതവ 17 1506.25

പി.ഡബയൂ.ഡി 
തധീരതദ�വഹതവ 1 52.78

പി.ഡബയൂ.ഡി അണ്ർ പാസപ് 1 27.59
ഊർജ്ജം 15 5200.00
ജലവിതരണ പദ്തികൾ 68 3489.29
വിദ്ാഭ്ാസം 76 2037.91
ആതരാഗ്ം 16 1615.70
വിവരസാതകേതികവിദ് 3 1174.13
ജലഗതാഗതം 1 566.51
ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസം 26 562.02
സപ് തപാർടപ് സപ് -യുവജനതക്െം 29 601.38
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ഗതാഗതം 3 556.49
വനം 4 441.67
സാംസപ് കാരികം 8 194.34
പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗം 9 186.60
െത്്ബന്നം & തുറമുഖം 3 194.24
തദവസ്ം 1 141.75
രജിസപ് തട്ഷൻ 6 89.88
ഞ്താഴിൽ 5 82.50
വിതനാദസഞ്ചാരം 3 72.47
ആഭ്ന്രം 1 50.14
തതദേ�സ്യംഭരണം 3 31.69
കൃഷി 1 14.28
റവനയൂ 1 10.09
വ്വസായ പശ്ാത്ലസൗക
ര്ം (ഭൂെി ഏഞ്്ടുക്ൽ) 1 12710.00

വലഫപ് -സയൻസപ് പാർക്പ് - 
രണ്ാംഘട്ടം 1 301.17

ഞ്പതട്ാഞ്കെിക്ൽ 
ആൻഡപ് ഫാർെ പാർക്പ് 1 1264.00

ആഞ്ക 536 42306.06

28030.89 തകാടി രൂപയുഞ്ട 533 നിർമ്മാണപ്രവൃത്ി
കൾക്പ് അനുവാദം നല്ി നിർമ്മാണത്ിതലയ്ക്കപ് നധീങ്ങി. 
എൽഡിഎഫപ് സർക്ാരിഞ്റെ കാലത്പ് 50,000 തകാടി 
രൂപയുഞ്ട പശ്ാത്ലസൗകര്സൃഷ്ി കിഫപ്ബി വഴി 
ബജ്ിനു പുറത് നടത്ം. 

ബജ്ിനപ് പുറത്ള്ള ധനസൊഹരണത്ിനും വിജയക
രൊയ തുടക്ൊയി. െസാലതബാണ്ടുകൾ വഴി 2,150 
തകാടി രൂപയും ബാങ്കുകൾ, തദ�ധീയധനകാര്സ്ാപന
ങ്ങൾ എന്നിവ വഴിയുള്ള ധനസൊഹരണവം ഫലപ്രാ
പ്ിയിഞ്ലത്ി. കിഫപ്ബി തനടിഞ്യടുത് അന്ർതദ�ധീയ 
അംഗധീകാരം തകരളത്ിഞ്റെ പശ്ാത്ലസൗകര്സൃഷ്ി
യിൽ വലിയ നാഴികക്ല്ലായി ൊറുകയാണപ്.

556 നികുതി വർദ്ിക്കാനുള്ള അെിസ്ാഹനാപാധി 
അഴിമതിയില്ലാതാക്ൈയാണക്. ഇതിനുഹവണ്ി 
അഴിമതിരെിതവാളയാറിഹറെ രണ്ാംപതിപ്പു നെ
പ്പാക്ം. നികുതിഭരണത്ിലുള്ള അനധികൃത ഇെ
ഹപെലുൈൾ അവസാനിപ്പിക്ം.

ജി.എസപ്.്ി നടപ്ിലാക്ിയതതാഞ്ട സംസ്ാനഞ്ത് നി
കതിഭരണനിർവ്ഹണം കാര്ൊയ ൊ്ത്ിനപ് വിതധയ
ൊയി. ഞ്ചക്പ് തപാസ്റ്റുകൾ നിർത്ലായി. ഇ-തവ ബില്ലു
കൾ സാതകേതികവിദ് ഉപതയാഗിച്പ് പരിത�ാധന 
നടത്വാൻ സർക്ാർ കൃത്ൊയ സംവിധാനം ആസൂത്ര
ണം ഞ്ചയ്യുന്നുണ്പ്. നികതിതസവനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ൊയി 
ഓണ്വലൻ ആയിട്ടുണ്പ്. ഇതിനുപുറഞ്െ കാര്ക്െൊയ 
രധീതിയിൽ നികതി റിതട്ടണുകൾ പരിത�ാധിക്ാനാവ
�്ൊയ സാതകേതികപരിജ്ാനവം അവതബാധവം 

നികതിയുതദ്ാഗസ്ർക്പ് നല്ാനുള്ള പരി�ധീലനപരി
പാടികൾ ഇതിനകം നടത്ിക്ഴിഞെിട്ടുണ്പ്. 

557 a. വ്ാപാരീസൗഹൃദനയമായിരിക്ം പിന്തുെരുൈ. 
60 ലക്ഷം രൂപ വിറ്റുവരുമാനം ൈവിഞ്ഞിട്ടും 
പൂർണ് രജിസക് ഹട്ഷൻ എടുക്കാത് വ്ാപാരിൈൾ
ഹക്കതിഹര സ്വീൈരിച്ചിരിക്ന് എല്ലാ ഹൈസൈളും 
പിൻവലിക്ൈയും അവർക്കായി ഒരു ആംനസ്റ്റി 
സക് ൈീം ഹൈാണ്ടുവരിൈയും ഹചയ്ം.

എല്ലാ വ്ാപാരികൾക്കുൊയി 2010-11 വർഷം വഞ്രയുള്ള 
നികതികടി�ികയ്ക്കപ് ആംനസ്റി സപ് കധീം നടപ്ാക്ി. പ്രി
സംപപ്്ധീവപ് രജിതറ്രേഷൻ എടുത്ിട്ടുള്ള ഞ്ചറുകിടവ്ാപാ
രികൾക്കും രജിതറ്രേഷൻ എടുക്ാൻ വധീഴ്ചവരുത്ിയിട്ടുള്ള 
ഞ്ചറുകിടക്ാർക്കും തവണ്ി പ്രതത്ക ആംനസ്റി പ്രഖ്ാ
പിച്ചു. തകരളത്ിഞ്ല അടയ്ക്കാവ്ാപാരികളഞ്ട നികതിയ്ക്കു
തെൽ ചുെത്ിയിട്ടുള്ള പിഴയും പലി�യും ഒഴിവാക്ാനു
ള്ള വ്വസ് വാ്പ് നിയെത്ിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ി.

b. ഇതുഹപാഹലതഹന് സി.എ.ജി റിഹപ്പാർട്ടുൈളിൽ 
നികുതിഹചാർച്ചയുഹെയും ക്രമഹക്കടുൈളുഹെയും 
ആയിരക്കണക്കിനു കു്ങ്ങൾ ൈഹണ്ത്ിയിട്ടുണ്ക്. 
ഇവയാഹൈ പരിഹോധിച്ചക് ഒഹരാ്ത്വണ തീർപ്പാ
ക്കൽ സമ്പ്രദായം ഇനം തിരിച്ചു നെപ്പാക്ം.

സിഎജി റിതപ്ാർട്ടുകളിലൂഞ്ട കഞ്ണ്ത്ിയ നികതിതചാർ
ച് പരിഹരിക്ാൻ ഊർജിതനടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു.

c. വ്ാപാരിൈഹള പകോളിൈളാക്കി, നികുതിഹയാഫീ
സൈളിൽ ഹസാഷ്ൽ ഓഡ്ിറ്റു നെത്ം. സതാര്ത 
ഉറപ്പുവരുത്ന് ഇഗഹവണൻസക് സമ്പ്രദായം 
േക്ിഹപ്പടുത്ം.

ചരക്കുതസവനനികതി സമ്പ്രദായത്ിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
സമ്പൂർണ സിസ്റംനവധീകരണം നടപ്ിലാകന്നു. സംസ്ാന 
ചരക്കുതസവന കൗണ്സിൽ രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. പരാതി
പരിഹാരഞ്സല്ലുകളം ടാകപ് സപ് തകാർണറുകളം ആരംഭി
ച്ചു. പരാതികൾക്പ് സത്രപരിഹാരനടപടികൾ ഉറപ്ാ
ക്ി. വാ്പ് കാലഞ്ത് കടി�ികയും പരാതികളം 
പരിഹരിക്ാൻ നടപടികൾ സ്ധീകരിക്കും.

558 നിലവിലുണ്ായിരുന് നികുതി ഹസാഫ്ക് ഹവയർ 
ഏഹഴട്ടു വർഷം മുമ്പക് രൂപം നല്ിയതിൽനിന്ക് ഒരു
പെിഹപാലും മുഹന്ാട്ടു ഹപായിട്ില്ല. ഇതുവഹരയുള്ള 
അനുഭവത്ിഹറെ അെിസ്ാനത്ിൽ ഒഹട്ഹറ പഴു
തുൈൾ ൈണ്ടുപിെിക്കാൻ ൈഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ക്. ഈ ഹസാ
ഫ്ക് ഹവയർ സമഗ്രമായി പുതുക്ം. ഇ-ഗഹവണൻ
സിലൂഹെ ലഭ്മാകുന് അതിവിപുലമായ 
വിവരഹേഖരം ഫലരെദമായി ഉപഹയാഗിച്ചക് നികു
തിഹവട്ിപ്പു തെയും.

ജിഎസപ് ് ി നടപ്ിലായതതാഞ്ട നിലവിലള്ള തസാഫ്റ്റുഞ്വ
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യറിഞ്റെ പ്രവർത്നം വാ്പ് അരിയർ അഞ്സസപ് ഞ്െന്കൾ 
നടത്ാൻ ൊത്രൊയി പരിെിതഞ്പ്ട്ടു. നികതിതച്ാർച് 
ഉണ്ായിരുന്ന തഗാൾഡപ് തകാഞ്മ്ൗണ്ിംഗപ്, കരാർപ്ണി 
എന്നധീ തെഖലകളിഞ്ല പരിത�ാധനകൾക്ായി പ്ര
തത്ക സപ് ്രൂട്ടിണി ഞ്ൊഡയൂളകൾ വികസിപ്ിക്കുകയും 
അവ ഉപതയാഗിച്പ് പരിത�ാധന നടത്ി അഡധീഷണൽ 
നികതി ഡിൊൻഡകൾ സൃഷ്ിക്കുകയും ഞ്ചയ്യുന്ന പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. 

559 റിഹട്ൺ സക് ക്രൂട്ിണി പൂർണ്മാക്ം. ഇതിനക് എത്ര
ഹപർ ഹവണഹമന്നു പരിഹോധിച്ചക് ആവേ്ഹമകേിൽ 
കൂടുതൽ ഉഹദ്ാഗസ്ഹര നിയമിക്ം. രെഥമദൃഷ്്ാ 
ഹതറ്റു ൈണ്ാൽ സക് ക്രൂട്ിണിക്കാരുതഹന് ഓഡ്ി്ക് 
വിസി്ക് നെത്ന്താണക് അഭിലഷണീയം.

ഞ്ചക്പ് തപാസ്റപ് ഇല്ലാതായതിഞ്നത്ടർന്നപ് അധികൊയി 
ലഭിച് ജധീവനക്ാരുഞ്ട തസവനവം പുതിയതായി രൂപം 
നല്ിയ സപ് ്രൂട്ടിണി ഞ്ൊഡയൂളകളം ഉപതയാഗിച്പ് ഞ്തര
ഞ്ഞെടുക്ഞ്പ്ട്ട വ്ാപാരതെഖലകളിൽ മുൻവർഷങ്ങ 
ളിഞ്ല റിതട്ടണ് സപ് ്രൂട്ടിണി ഊർജിതൊയി നടത്ന്നു. 

560 ഇഹറെണൽ ഓഡ്ി്ക് വിഭാഗം േക്ിഹപ്പടുത്ം. 
ഇഹറെണൽ ഓഡ്ി്ക് വിഭാഗം വിപുലീൈരിച്ചക് ൈൗ
ണ്ർഹച്ചക്കക് സാർവ്ത്രിൈമാക്കി നികുതിവരുമാനം 
ഗണ്മായി ഉയർത്ം.

വകപ്ിഞ്ല ഓഡി്പ് അഞ്സസപ് ഞ്െറെപ് വിഭാഗം ഇതറെണൽ 
ഓഡി്പ് വിഭാഗത്ിൽ ലയിപ്ിച്പ് സംസ്ാനാടിസ്ാന
ത്ിൽ ഇതറെണൽ ഓഡി്പ് വിംഗിഞ്റെ പ്രവർത്നം കാ
ര്ക്െൊയി നടത്ിവരുന്നു. 

561 ഒരു രെഹത്ൈ ഡ്ാ്ാ കമനിംഗക് വിഭാഗം ഹെ
ഡ്ക്ൈ്വാർഹട്ഴക് സിൽ ഉണ്ാക്കി റിഹട്ണുൈളുഹെ സക് ക്രൂ
ട്ിണിയും പരിഹോധനയും കൃത്മായി അവഹലാൈ
നം ഹചയ്ൈയും ൈാര്ക്ഷമത വർദ്ിപ്പിക്ൈയും 
ഹചയ്ം.

വകപ്ിഞ്റെ ആസ്ാനത്പ് ഡാ്ാ വെനിങപ് വിഭാഗം രൂ
പവതപ്ക്രിച്ചു. ഈ ടധീം നടത്ന്ന പരിത�ാധനയിൽ 
കഞ്ണ്ത്ന്ന നികതിതചാർച്യുഞ്ട വിവരങ്ങൾ യഥാസ
െയം അഞ്സസപ് ഞ്െറെപ് ഓഫധീസുകളിതലക്കു നല്കുകയും 
അവയുഞ്ട തുടർനടപടികൾ തൊണി്ർ ഞ്ചയ്യുകയും ഞ്ച
യ്യുന്നു. നികതി റിതട്ടണ് പരിത�ാധന കൃത്ൊയ വിവര
ത�ഖരണത്ിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിലാക്കുകയാണപ് 
ലക്്ം. 

562 ജിഎസക് ് ി ഹൈരളത്ിനു ഗുണൈരമായിരിക്ം 
എന്നു തീർച്ചയയാണക്. എല്ലാ ഹസ്റ്റൈക് ഹൊൾഡ്ർ 
മാരുമായും ചർച്ചൈൈൾ നെത്ി പുതിയ നികുതി 
നെപ്പാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്ം.

സംസ്ാനത്പ് ജിഎസപ് ് ി സമ്പ്രദായം നടപ്ിലാക്ി. 
ജിഎസപ് ് ി നടപ്ിലാക്കുന്നതിനപ് അനിവാര്ൊയ ഇൻ
ഫർതെഷൻ സിസ്റം കാര്ക്െൊയി നടപ്ിലാക്കുന്നതി
നപ് തകന്ദസർക്ാർ പരാജയഞ്പ്ട്ടു. നികതിനിരക്കുകൾ 
നിരന്രൊയി ൊ്ിെറിക്കുക, റിതട്ടണുകളം കണക്കുകളം 
സംബന്ിച് ഡാ് സംസ്ാനങ്ങൾക്പ് പങ്കുവയ്ക്കാതിരി
ക്കുക, ഇ-തവബിൽ കാര്ക്െൊയി നടപ്ാക്കുന്നതിൽ 
അൊന്ം കാണിക്കുക എന്നധീ കാര്ങ്ങളിലള്ള അവധാ
നതയില്ലായ്മ ജിഎസപ് ് ിയിൽ നിന്നുള്ള വരുൊനം പ്രതധീ
ക്ിച് തതാതിൽ ഉയരാതിരിക്ാൻ കാരണൊയി. 
എന്നാൽ നഷ്പരിഹാരെടക്ം ജിഎസപ് ് ി കൗണ്സി
ലിൽ തകരളം സ്ധീകരിച്ിട്ടുള്ള കർ�നൊയ നിലപാടു
കൾ ഒരു പരിധിവഞ്ര സംസ്ാനത്ിനപ് സഹായകരൊ
യി. എല്ലാത്രം ഗുണതഭാക്താക്ളൊയി ചർച്കൾ 
നടത്ാൻ സംസ്ാനത്പ് ജിഎസപ് ് ി ഞ്ഫസിലിത്ഷൻ 
കമ്മി്ി രൂപവതപ്ക്രിച്പ് പ്രവർത്നം നടത്ന്നു. 

സംസ്ാനത്ിഞ്റെ �ക്തൊയ നിലപാടുമൂലം െറ്റു സം
സ്ാനങ്ങൾ ഏജന്ൊർ മുഖാന്രം നടപ്ാക്കുന്ന ഭാഗ്
ക്കുറികളതെലള്ള ജിഎസപ് ് ി നിരക്പ് 28 �തൊനൊയി 
ഉയർത്ി നിലനിർത്ാനും സംസ്ാനഭാഗ്ക്കുറിയുഞ്ട 
നികതി 12 �തൊനൊയി നിലനിർത്ാനും സാധിച്ിട്ടു
ണ്പ്. അന്സംസ്ാനതലാട്ടറിൊഫിയ ഈ നിരക്പ് ഏകധീ
കരിക്കുന്നതിനായി നടത്ന്ന സർവ്ശ്രെങ്ങഞ്ളയും സം
സ്ാനസർക്ാർ �ക്തൊയി പ്രതിതരാധിക്കു ന്നുണ്പ്. 

563 ഉതക്പാദനസംസ്ാനങ്ങൾക്കക് അധിൈമായി ഒരു 
േതമാനം നികുതി ഏർഹപ്പടുത്ാനും പരമാവധി 
ജിഎസക് ് ി നികുതിനിരക്ൈൾക് ഭരണഘെനാ
ഹഭദഗതി വ്വസ് ഹചയ്ാനുമുള്ള നീക്കങ്ങൾ 
ഹചറുക്ം. നികുതിനിരക്ൈൾ നിശ്യിക്കാൻ 
അന്ർസംസ്ാന ൈൗൺസിലിനക് അധിൈാരം 
വിട്ടുഹൈാടുക്കണം. ഹൈന്ദ്രപിന്തുണയില്ലാഹത ഒരു 
തീരുമാനവം എടുക്കാൻ പ്ില്ല എന്നുള്ള അവ
സ്യിലും മാ്ം വരുത്ണം.

ജിഎസപ് ്ി കൗണ്സിലിൽ സംസ്ാനം �ക്തൊയി ഇട
ഞ്പട്ടതിഞ്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ ഉതപ്പാദനസംസ്ാന
ങ്ങൾക്പ് അധികൊയി ഒരു �തൊനം നികതി ഏർഞ്പ്ടു
ത്ാനുള്ള നധീക്ം തടയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരുതകാടി 
രൂപവഞ്ര വിറ്റുവരവള്ള ഞ്ചറുകിടവ്ാപാരികൾക്പ് ഒരു 
�തൊനം തകാമ്ൗണ്ിംഗപ് നിരക്പ് ഏർഞ്പ്ടുത്ാനും 
തഹാട്ടൽ, ഞ്റതസ്റാററെപ് തെഖലയിൽ ഉണ്ായിരുന്ന 
ജിഎസപ് ് ി നിരക്പ് പതിഞ്നട്ടിൽനിന്നപ് അഞ്ചു �തൊന
ൊയി കറച്ചുഞ്കാണ്ടുവരാനും ജിഎസപ് ് ി കൗണ്സിലിൽ 
സംസ്ാനം �ക്തൊയ നിലപാഞ്ടടുത്തപ് അനുകൂലതധീ
രുൊനത്ിഞ്ലത്ാൻ സഹായകൊയി.

564 a. ട്ഷറിയുഹെ സമൂലമായ ആധുനിനിൈീൈരണം 
നെപ്പാക്ം. ഹൈാർ ബാകേിങക് മാത്രമല്ല, ഹൈട്ിലും 
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മട്ിലും ട്ഷറി ആധുനിനിൈീൈരിക്ം. എെിഎം 
സംവിധാനം ഏർഹപ്പടുത്ം.

സംതയാജിതധനകാര്ൊതനജപ് ഞ്െറെപ് സിസ്റം (Integrated 
Finance Management System) പൂർണൊയും നടപ്ിലാ
ക്ി. ട്ഷറി അക്ൗണ്ടുകഞ്ള ബാങ്കുകളൊയും അവയുഞ്ട 
സൗകര്ങ്ങളൊയും ബന്ിപ്ിച്ചുവരുന്നു. യൂട്ടിലി്ി തപ
ഞ്െന്കൾക്കും െറ്റു സാമ്ത്ികസർവധീസുകൾക്കും ട്ഷറി
കൾ സജ്ജൊയി. ട്ഷറികളിൽ ഉയർന്ന ബാൻഡപ് വി
ഡപ്ത്ിലള്ള കണക്ടിവി്ി നല്ി. കമ്യൂട്ടർ 
ഉപകരണങ്ങൾ പുതുക്ി നല്കുന്നു. ട്ഷറി ഞ്കട്ടിടനിർമ്മാ
ണപരിപാടി പുനരുജ്ജധീവിപ്ിച്ചു.

b. േമ്പളവം ഹപൻഷനും ട്ഷറി ഹസവിങക് സക് 
ബാകേക് അക്കൗണ്ടുവഴി ആയിരിക്ം. ഇതുവഴി േമ്പ
ളത്ിഹറെ ഗണ്മാഹയാരു ൈാഷക് ബാലൻസക് സർ
ക്കാരിഹറെ ഹവയക് സക് ആൻഡ്ക് മീൻസക് അഡ്ക്ജസ്റ്റക് ഹമ
റെിനു ലഭ്മാകും.

സർക്ാർജധീവനക്ാരുഞ്ട �മ്ളവം ആനുകൂല്ങ്ങളം ട്
ഷറികളിലാക്ാനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു തുടക്ൊയി.

c. വിവിധ മണ്ലങ്ങളിൽ ട്ഷറിയിൽ ഹഡ്ഹപ്പാസി
്ക് സമാെരിക്കാൻ ആനുപാതിൈമായി പുതിയ മൂല
ധനഹച്ചലവപദ്തിൈൾക്കക് അനുവാദം നല്ന് 
സക് ൈീം പുനരാരംഭിക്ം. രെഹത്ൈ അനുമതിയിഹല്ല
കേിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുൈളും അർദ്സർക്കാർ 
ഏജൻസിൈളും അവരുഹെ പണം ട്ഷറിയിൽ 
ത്ഹന് സൂക്ഷിക്കണം.

പ്ികപ് അക്ൗണ്ിൽ പണം സൂക്ിക്കുന്നതിനപ് തകന്ദ
സർക്ാർ കർ�നൊയ നിയന്തണം ഏർഞ്പ്ടുത്ിയിരി
ക്കുകയാണപ്. സംസ്ാനസഞ്ചിതനിധിയിൽനിന്നപ് 
പണം ൊറി വിവിധ അക്ൗണ്ിൽ സൂക്ിക്കുന്ന പ്രവ
ണത ഇതപ്ാൾ കർ�നൊയി നിയന്തിക്കുകയാണപ്. 
കരാറുകാർതക്ാ ഉപതഭാക്താക്ൾതക്ാ വിതരണക്ാർ
തക്ാ പണം തനരിട്ടു വകൊറുന്നതിനുള്ള നടപടികളാ
ണു സ്ധീകരിക്കുന്നതപ്. സാമ്ത്ികാച്ടക്ത്ിനു കർ�
നൊയ മുൻഗണനയാണപ് നല്കുന്നതപ്.

565 a. ബജ്ിനു പുറത് വായ്ഹയടുക്കാനുള്ള സക് ൈീമു
ൈൾ ആവിഷക് ൈരിക്ം. അതിൽ ഏ്വം രെധാനം 
സംസ്ാന-ജില്ലാ ഹറാഡുൈൾ ആധുനിൈീൈരിക്കാ
നുള്ള ഏജൻസിയായിരിക്ം. ഹപാതുഹമഖലാ
സ്ാപനങ്ങളുഹെ വിൈസനത്ിനക് വായ്ഹയടു
ക്കാൻ അവഹര രൊപ്രാക്ം.

പശ്ാത്ലസൗകര്സൃഷ്ിക്കുള്ള കിഫപ്ബി വഴി ബജ്ി
നു പുറത്പ് പണം സൊഹരിച്പ് വലിയ തതാതിലള്ള 
പശ്ാത്ലസൗകര്സൃഷ്ി പുതരാഗെിക്കുകയാണപ്. 
28,030.89 തകാടി രൂപയുഞ്ട 533 നിർമ്മാണപ്രവൃത്ി
കൾക്പ് അനുവാദം നല്ി നിർമ്മാണത്ിതലയ്ക്കപ് നധീങ്ങി. 

എൽഡിഎഫപ് സർക്ാരിഞ്റെ കാലത്പ് 50,000 തകാടി 
രൂപയുഞ്ട പശ്ാത്ലസൗകര്സൃഷ്ി കിഫപ്ബി വഴി 
ബജ്ിനു പുറത് നടത്ം. 

ബജ്ിനപ് പുറത്ള്ള ധനസൊഹരണത്ിനും വിജയക
രൊയ തുടക്ൊയി. െസാലതബാണ്ടുകൾ വഴി 2,150 
തകാടി രൂപയും ബാങ്കുകൾ, തദ�ധീയധനകാര് സ്ാപന
ങ്ങൾ എന്നിവ വഴിയുള്ള ധനസൊഹരണവം ഫലപ്രാ
പ്ിയിഞ്ലത്ി. കിഫപ്ബി തനടിഞ്യടുത് അന്ർതദ�ധീയ 
അംഗധീകാരം തകരളത്ിഞ്റെ പശ്ാത്ലസൗകര്സൃഷ്ി
യിൽ വലിയ നാഴികക്ല്ലായി ൊറുകയാണപ്. ഞ്പാതുപ
ശ്ാത്ലസൗകര്സൃഷ്ിയ്ക്കപ് എൽഡിഎഫപ് സർക്ാർ 
സർവകാലഞ്റതക്ാഡപ് സൃഷ്ിച്ചുഞ്കാണ്ിരിക്കുന്നു. 

പ്രവാസി ചിട്ടികൾ 2018 നവംബർ ൊസത്ിൽ ആരംഭി
ച്ിട്ടുണ്പ്. പ്രവാസി ചിട്ടികളഞ്ട യൂതറാപ്ൻ എഡിഷൻ 
ലണ്നിൽ 2019 ഞ്െയപ് ൊസത്ിൽ ഉദപ്ഘാടനം ഞ്ചയ്ിട്ടു
ണ്പ്. സമ്പൂർണ്ൊയും ഞ്വബപ് അധിഷ്ിതൊയിട്ടുള്ള ചിട്ടി 
നടത്ിപ്ാണപ് പ്രവാസി ചിട്ടി. ചിട്ടിയിൽ തചരുന്നതുമു
തൽ നറുഞ്ക്ടുപ്പും തലലത്കവിതരണവം വഞ്ര സമ്പൂർ
ണ്ൊയും കമ്യൂട്ടറധിഷ്ിതൊണപ്. ഞ്കഎസപ്എഫപ്ഇയുഞ്ട 
പ്രവാസി ചിട്ടി ഒരു വിർച്ൽ ബ്ാഞ്ചാണപ്. ജാെ്തരഖക
ളഞ്ട പരിത�ാധനയും അംഗധീകാരവം ചിട്ടി രജിസപ് തട്ഷ
നും െറ്റു നിയെപരൊയ നടപടികളഞ്െല്ലാം ഇത്രത്ിൽ 
ഞ്വബപ് അധിഷ്ിതൊണപ്. തകരളത്ിൽ ഇതന്നവഞ്ര ഉണ്ാ
യിട്ടുള്ള ഏ്വം സെഗ്രൊയ ഒരു സാമ്ത്ിക വിനിെയ 
കമ്യൂട്ടർ തപ്രാഗ്രാൊണപ് പ്രവാസി ചിട്ടിയുതടതപ്. 

b. ഹറയിൽഹവ വിൈസനത്ിനുള്ള സംയുക്സം
രംഭം വിപുലമാക്ം.

ഞ്റയിൽതവ വികസനത്ിനായി തകന്ദവം സംസ്ാന
വം തചർന്നപ് പ്രതത്ക കമ്നി രൂപവതപ്ക്രിച്ിട്ടുണ്പ്. 
അതിനുപുറഞ്െ സ്കാര്തെഖലയുൊയി തചർന്നു ചില 
സംയുക്തസംരംഭങ്ങൾ ഞ്റയയിൽതവ സപ് ത്ഷൻ നവധീക
രണത്ിനും ലക്്െിട്ടിട്ടുണ്പ്. 

c. തഹദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾ വായ്ഹയടുത്ക് 
പാർപ്പിെപദ്തി പുനരാരംഭിക്ം.

സർക്ാർ ഗ്ാരറെിതയാഞ്ട വലഫപ് പദ്തിക്ായി 
ഹഡപ് തകായിൽനിന്നുള്ള വായ് ലഭ്ൊക്ി. വധീടപ് നിർമ്മാ
ണം പുതരാഗെിക്കുന്നു. 

566 സെൈരണസംഘങ്ങളുഹെ കൈയിൽ വളഹര 
വലിയ മിച്ചഫണ്ടുണ്ക്. അതിഹറെ ന്ായമായ വിനി
ഹയാഗമില്ലാത്തക് അവരുഹെ ധനസ്ിതിഹയയും 
രെതികൂലമായി ബാധിക്ന്നു. ഇതക് ഉപഹയാഗഹപ്പ
ടുത്ി ആനുവി്ി സക് ൈീമിഹറെ അെിസ്ാനത്ിൽ 
ഗ്രാമീണ പശ്ാത്ലസൗൈര്സൃഷ്ിക്കായി രെ
ഹത്ൈൈമ്പനി രൂപവതക്ക്കരിക്ം. ആനുവി്ി 
സക് ൈീമായതുഹൈാണ്ക് സംഘങ്ങളുഹെ പണത്ിനു 
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കൃത്മായി പലിേയും തിരിച്ചെവം ഉറപ്പാണക്.

പശ്ാത്ലസൗകര് സൃഷ്ിയിൽ കിഫപ്ബി നടത്ന്ന 
വൻമുതൽ മുടക്ിഞ്റെ പശ്ാത്ലത്ിൽ പദ്തിക്പ് 
ഇതപ്ാൾ സാംഗത്െില്ല.

567 ധനപരമായ നെപെിക്രമങ്ങൾ ലഘൂൈരിക്ം. 
ബജ്ിനു മുമ്പക് വിേദവം കൃത്വമായ സക് ൈീമുൈൾ 
തയ്ാറാക്കി അംഗീൈാരം വാങ്ങിയാൽ അതി
ഹമേൽ പിഹന് ധനവകുപ്പിഹറെ ഇെഹപെലുണ്ാൈി
ല്ല. ബജ്ക് ഹരഖൈളിൽത്ഹന് ഇത്രത്ിലുള്ള 
ഹരൊജക്റ്റുൈൾ രെഹത്ൈം ഹരഖഹപ്പടുത്ിയിരിക്ം. 
ഏരെിൽ ഒന്നുമുതൽ അവ നെപ്പിലാക്കാൻ ഒരു 
തെസവം ഉണ്ാൈില്ല. സാമ്പത്ിൈനെപെിക്രമ
ങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചക് സമയബന്ധിതമായി പഠനം 
നെത്ി ആവേ്മായ മാ്ങ്ങൾ വരുത്ം.

പദ്തിഞ്ച്ലവപ് 2017-18-ൽ സർവകാലഞ്റതക്ാഡിൽ 
എത്ി. 90 �തൊനത്ിനു തെഞ്ലയാണപ് പദ്തിഞ്ച്ല
വപ്. ഡിപ്ാർട്ടപ് ഞ്െറെപ് വർക്ിങപ് ഗ്രൂപ്ിഞ്റെ ധനാനുെതിപരി
ധി 10 തകാടി രൂപയാക്ി ഉയർത്ി. 2018-19-ഞ്ല ബജ്പ് 
2018 ൊർച്പ് 31-നുമുമ്പ് സമ്പൂർണൊയും പാസാക്ി.

568 സിഎജി റിഹപ്പാർട്ക് നിയമസഭയിൽ സമർപ്പച്ചുൈഴി
ഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാസത്ിനൈം പരിൊരനെപെിൈൾ 
എടുത്തു സംബന്ധിച്ചക് റിഹപ്പാർട്ടു സമർപ്പക്ം.

ബന്ഞ്പ്ട്ട ഞ്സരൈട്ടറിൊർക്കു നിർതദേ�ം നല്ിയിട്ടുണ്പ്.

569 പ്ിൈക് അക്കൗണ്ക് സക് ൈമ്ി്ി തീരുമാനഹമടുത് 
ൈഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുമാസത്ിനൈം ആൈക് ഷൻ 
ഹെക്കൺ റിഹപ്പാർട്ക് നൽൈണം. അങ്ങഹന പൂർ
ത്ീൈരിക്കഹപ്പടുന് റിഹപ്പാർട്ടുൈൾ നിയമസഭ
യിൽ ചർച്ച ഹചയ്ം. ഈ നെപെിക്രമത്ിൽ വീഴ്ച 
വരുത്ന് ഉഹദ്ാഗസ്ർക്കതിഹര ൈർേനനെപ
െി സ്വീൈരിക്ം. സിഎജി റിഹപ്പാർട്ിഹമേലുള്ള നെ
പെിക്രമങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ നീട്ിഹക്കാണ്ടുഹപായി 
പരിൊരനെപെി അരെസക്മാക്ന് സ്ിരം 
കേലിയാണക് മരാമത്ക്, ജലഹസചനം ഹപാലുള്ള 
വകുപ്പുൈൾക്ള്ളതക്. അധിൈഹച്ചലവക് ഹതാട്ടുത് 
വർഷത്ിനുള്ളിൽ ഹറഗുലകറസക് ഹചയ്ണം. 
ഇതിൽ വീഴ്ചവരുത്ന് വകുപ്പുൈൾഹക്കതിഹര 
നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

നിയെസഭയുഞ്ട പ്ികപ് അക്ൗണ്പ് സപ് കമ്മി്ിക്പ് 
യഥാസെയം അക്ൗണ്പ് തസ്റ്പ് ഞ്െന്കൾ നല്ാത് വക
പ്പുതദ്ാഗസ്ർക്ടതിഞ്ര നടപടി സ്ധീകരിക്കുകതയാ 
അവരുഞ്ട വി�ദധീകരണം ആവ�്ഞ്പ്ടുകതയാ ഞ്ചയ്ിട്ടു
ണ്പ്. നിലനില്ക്കുന്ന കാലതാെസം ഒഴിവാക്ാൻ പ്രതത്ക 
നടപടി സ്ധീകരിക്കുന്നുണ്പ്. 

570 പഞ്ായത്ിഹലക്ള്ള ധനവിന്ാസം പന്ത്രണ്ടു

മാസ ഗഡുക്കളായി മുൻകൂറായി നല്ന്തക് പുനഃ
സ്ാപിക്ം.

നടപ്ിലാക്ി.

571 ഭാവിയിൽ ആവേ്മായിവരുന് ഹചലവിഹനക്റി
ച്ചു ധാരണയില്ലാഹത വൻൈിെപദ്തിൈൾ രെഖ്ാ
പിക്ന്തക് ഇഹപ്പാൾ പതിവായിട്ടുണ്ക്. ഒരു വർഷ
ത്ിഹലഹറക്കാലം കദർഘ്ം വരുന് ഏതു 
പദ്തിയും അഞ്ചുവർഷക്കാല രെവർത്നഹച്ചല 
വപ്ാൻ തയ്ാറാക്കിയാൽ മാത്രഹമ അനുവാദം 
നല്ാൻ പാടുളളൂ. ഈ പദ്തി നെപ്പാക്കാൻ വരും
വർഷങ്ങളിൽ ഹവണ്ടുന് തുൈ ഭാവിബജറ്റുൈളിൽ 
ഉൾഹപ്പടുത്ഹപ്പടും എന്നുറപ്പുണ്ാക്ം.

പഞ്ചവത്രപദ്തി രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. ഇതിനനുസരിച്പ് 
വാർഷികപദ്തി ആവിഷപ് കരിച്ചു നടപ്ിലാക്കുന്നു.

572 ഔട്ക്ൈം ബജ്ിങക് സമ്പ്രദായത്ിഹലക് മാറും. 
ഓഹരാ പദ്തിയിലും പണം ഹചലവഴിഹച്ചാ 
ഇല്ലഹയാ എന്നു മാത്രമല്ല, അതു ഹചലവഴിച്ചതിഹറെ 
ഭാഗമായി ഭൗതിൈഹനട്ങ്ങഹളഹന്ന്നും അവയുഹെ 
രെത്ാഘാതങ്ങഹളഹന്ന്നും തുെർച്ചയായി പരി
ഹോധിക്കഹപ്പടും. രണ്ടുവർഷഹത് തയ്ാഹറടുപ്പു
ഹണ്കേിൽ ഹൈരളത്ിനക് ഔട്ക്ൈം ബജ്ിഹലക് 
ഹപാൈാൻ ൈഴിയും.

കൃഷി തുടങ്ങിയ ചില വകപ്പുകളിൽ ഔട്ടപ്കം ബജ്പ് നട
പ്ാക്ിയിട്ടുണ്പ്. ഇതു വ്ാപിപ്ിക്കും.

573 ജൻഡ്ർ ബജ്ിങക് പുനരാരംഭിക്ം. ഇതു സംബ
ന്ധിച്ചക് ഒരു ഹരഖ ബജ്ിഹനാഹൊപ്പം നിയമസഭ
യിൽ അവതരിപ്പിക്ം.

ഞ്ജൻഡർ ആൻഡപ് വചൽഡപ് ബജ്ിങപ് നിലവിൽവന്നു.

574 മുൻബജ്ിഹനക്റിച്ചുള്ള ഒരു പരിസ്ിതിയവ
ഹലാൈനറിഹപ്പാർട്ടും നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിക്ം. 
ഇഹപ്പാൾ പണം ഹചലവാക്കിയതിഹനക്റിച്ചുള്ള 
റിവയൂവം ധനഭാവിഹയക്റിച്ചുള്ള പദ്തിയും 
മാത്രഹമ ബജ്ിഹനാഹൊപ്പം സമർപ്പഹക്കണ്തുള്ളൂ. 
ഹൈരളത്ിഹല ബജറ്റുൈൾ സ്തീസൗഹൃദവം പരി
സ്ിതിസൗഹൃദവമാക്ം.

നടപടി സ്ധീകരിച്ചു.

575 ബാങ്പലിേയ്ക്കുമുൈളിൽ പരമാവധി മൂന്നു േതമാ
നമാക്കി സ്വൈാര്പണമിെപാടുൈാരുഹെ പലിേ
നിരക്കക് നിജഹപ്പടുത്ം. സ്വൈാര്പണമിെപാടുൈാ
ഹര നിയന്ത്രിക്കാൻ കു്മ്തും ൈർക്കേവമായ 
രജിസക് ഹട്ഷൻ സംവിധാനം ഏർഹപ്പടുത്ം. ഹൈാ
ള്ളപ്പലിേക്കാർക്കതിഹര ഓഹരാ ജില്ലയിലും ഒരു 
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ജുഡ്ീഷ്ൽ ഓഫീസറുഹെ ഹനതൃത്വത്ിൽ പരാതി
പരിൊര ഹഫാറം സംഘെിപ്പിക്ം. എം.പി, 
എം.എൽ.എമാർ, ജുഡ്ീഷ്ൽ ഓഫീസർമാർ, 
ഹപാലീസക് രെതിനിധിൈൾ എന്ിവർ ഉൾഹക്കാള്

ന് ഈ ൈമ്ി്ി ഉയർന്നുവരുന് രെശ്നങ്ങൾ പരി
ഹോധിച്ചക് ജുഡ്ീഷ്ൽ ഓഫീസർക് റിഹപ്പാർട്ടു 
നല്ം.

�ക്തൊയ നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.

ന്താഴിൽനയകം

576 മിനിമം ദിവസക്കൂലി 500 രൂപയാക്കാനുള്ള 
നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

രാജ്ത്പ് ഏ്വം ഉയർന്ന െിനിെം കൂലി നിലവിലള്ള 
സംസ്ാനൊണപ് തകരളം. 80 ഞ്താഴിൽ തെഖലകളാണപ് 
െിനിെം തവതന നിയെത്ിഞ്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾഞ്പ്ട്ടിട്ടു
ള്ളതപ്. ഇതിനകം 26 തെഖലകളിൽ െിനിെം തവതനം 
പുതുക്ി നിശ്യിച്ചു. വിവിധ തെഖലകളഞ്ട െിനിെം 
തവതനം പുതുക്ി നിശ്യിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
പുതരാഗെിക്കുന്നു. ഞ്താഴിലാളികളഞ്ട െിനിെം തവതനം 
600 രൂപയായിരിക്ണഞ്െന്ന കാഴ്ചപ്ാടപ് ഉൾഞ്പ്ടുത്ി
ഞ്കാണ്പ് സംസ്ാന സർക്ാരിഞ്റെ ഞ്താഴിൽ നയം അം
ഗധീകരിച്പ് നടപ്ാക്ിവരുന്നു. 

577 അകേണവാെി ജീവനക്കാർ, ആോവർഹക്കഴക് സക്, 
പാചൈഹത്ാഴിലാളിൈൾ തുെങ്ങിയ സക് ൈീം വർ
ഹക്കഴക് സിഹറെയും പഞ്ായത്ൈളിഹല പാലിഹയ്ീ
വക് നഴക് സമാരുഹെയും ഓണഹററിയം ഉയർത്ാൻ 
നെപെി സ്വീൈരിക്ം. യു.ഡ്ി.എഫക് സർക്കാർ 
അകേണവാെി ജീവനക്കാരുഹെ ഓണഹററിയം വർ
ദ്ിപ്പിഹച്ചകേിലും അതിനായി പണഹമാന്നും വൈയി
രുത്ിയിരുന്ില്ല. തഹദേേഭരണസ്ാപനങ്ങളുഹെ 
ഹമൽ ഈ ഭാരം അെിഹച്ചൽപ്പിച്ചിരി ക്ൈയാണക്.

പാചകഞ്ത്ാഴിലാളികൾക്കു നിശ്യിച്ിട്ടുള്ള കറഞെ 
തവതനം ഉറപ്ാക്കുന്ന കാര്ത്ിൽ വിദ്ാഭ്ാസവകപ്പു
ൊയി ചർച് നടത്ിയിട്ടുണ്പ്. അകേണവാടി, ആ�ാ ജധീവ
നക്ാരുഞ്ട ഓണതററിയം വർദ്ിപ്ിച്ിട്ടുണ്പ്. അംഗനവാ
ടി ആ�ജധീവനക്ാരുഞ്ട ഓണതററിയം വർദ്ിപ്ിക്ാ 
നുള്ള തുക ബജ്ിൽ വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്പ്.

578 സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുൈളിഹലയും ഹഷാപ്പിങക് മാളുൈളി
ഹലയും സമാനസ്ാപനങ്ങളിഹലയും ഹതാഴിലാളി
ൈളുഹെ ഹസവനഹവതനവ്വസ്ൈളും ഹതാഴിൽ
സാെചര്വം മിനിമം നിലവാരമുള്ളതാക്കാൻ 
സംസ്ാനസർക്കാർ ഇെഹപടും.

തലബർ കമ്മിഷണതറ്ിഞ്ല എൻതഫാഴപ് സപ് ഞ്െറെപ് വിഭാഗം 
കൂടുതൽ �ക്തിഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. സ്ാപനങ്ങളിൽ 
ഞ്താഴിൽ നിയെങ്ങൾ കർ�നൊയി നടപ്ിലാക്കുന്നതി
നപ് ഞ്താഴിൽ വകപ്പ് സജധീവൊയി ഇടഞ്പട്ടു വരുന്നു. ഞ്താ
ഴിലാളികൾക്പ് കൂടുതൽ പരിരക് ഉറപ്പ് വരുത്ന്നതപ് 
ലക്്െിട്ടപ് തകരള തഷാപപ് സപ് & കതെഴപ് സ്ൽ എസ്റാ്ി
ഷപ് ഞ്െറെപ് നിയെത്ിൽ തഭദഗതി വരുത്ി നിയെനിർമ്മാ
ണം നടത്ി. ഇതിലൂഞ്ട  അസംഘടിതതെഖലയിഞ്ല ഞ്താ
ഴിലാളികൾക്പ് പ്രതത്കിച്പ് സ്തധീഞ്ത്ാഴിലാളി കൾക്പ് 
ഞ്താഴിലിടങ്ങളിൽ ഇരിപ്ിടം ഉറപ്പുവരുത്ാൻ കഴിഞ്ഞു.

സകംവരണനയകം

579 സാമൂെിൈമായി പിന്ാക്കം നിൽക്ന് ജനവിഭാ
ഗങ്ങഹള കൈപിെിച്ചുയർത്ന്തിനുള്ള സംവര
ണഹത് അട്ിമറിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണക് 
ആർ.എസക്.എസക്. നെത്ിഹക്കാണ്ിരിക്ന്തക്. 
പട്ിൈജാതി/പട്ിൈവർഗ്ഗക്കാർക്ം വിദ്ാഭ്ാസപ
രമായും സാമൂെിൈമായും പിന്ാക്കം നിൽക്ന് 
ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ം സർക്കാരുഹദ്ാഗങ്ങളിൽ 
ഇന്നുള്ള ഹതാതിൽ സംവരണം തുെരണഹമന് നയ
ത്ിൽ എൽ.ഡ്ി.എഫക്. ഉറച്ചുനിൽക്ന്നു. ഓഹരാ 
സമുദായത്ിനും അർെതഹപ്പട് സംവരണാനുകൂ
ല്ം മുഴുവൻ അവർക്തഹന് ൈിട്ടുഹമന്ക് ഉറപ്പുവരു
ഹത്ണ്താണക്. അഹതാഹൊപ്പം, മുന്ാക്കസമുദായ 

ങ്ങളിഹല പാവഹപ്പട്വർക്കക് 10 േതമാനം 
സംവരണം ഏർഹപ്പടുത്ൈയും ഹവണം. ഈ രണ്ടു 
ൈാര്ങ്ങളും നെപ്പിൽവരാൻ ഉചിതമായ ഭരണഘെ
നാഹഭദഗതി ആവേ്മാണക്. ഇത്രഹമാരു ഭരണ
ഘെനാഹഭദഗതി നെപ്പിൽ വരുത്ാൻ എൽ.ഡ്ി.
എഫക്. പരിശ്രമിക്ന്തായിരിക്ം.

സംവരണാനുകൂല്ം ഉറപ്പുവരുത്ാൻ പ്രതത്ക പരി
ത�ാധനകൾ നടത്ി. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗവിഭാഗ
ങ്ങൾക്പ് അർഹതഞ്പ്ട്ട സംവരണത്ിൽനിന്നു കറവപ് 
കഞ്ണ്ത്ി. ഈ വിഭാഗത്ിൽഞ്പട്ടവർക്ായി സപ് ഞ്പ
ഷ്ൽ റി്രൂട്ടപ് ഞ്െറെിനുള്ള നടപടി തുടങ്ങി. അതതാഞ്ടാപ്ം 
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583 ഇ.ഹൈ. നായനാർ അദ്്ക്ഷനായുള്ള ഭരണപരി
ഷക് ക്കാരക്കമ്ിഷൻ റിഹപ്പാർട്ക് നെപ്പിലാക്ം. ഇതു 
സമയബന്ധിതമായി പൂർത്ീൈരിക്ന്നു ഹണ്ന്ക് 
ഉറപ്പുവരുത്ാൻ ഒരു ഹമൽഹനാട്ക്കമ്ിഷഹന നി
ഹയാഗിക്ം.

മുൻ ഭരണപരിഷപ് ക്ാരകമ്മിഷൻ �ിപാർ�ഞ്ചയ് 
തകരള അഡപ് െിനിതറ്രേ്ധീവപ് സർവ്ധീസപ് നടപ്ാക്ി വി
ജ്ാപനം പുറഞ്പ്ടുവിച്ചു. ആധുനികകാലഞ്ത് ഭരണരധീ
തികൾ പരിഷപ് കരിക്കുന്നതു സംബന്ിച്ചു പഠിക്ാൻ 
മുൻമുഖ്െന്തി വി.എസപ്.അചയുതാനന്ൻ അദ്്ക്നായ 
കമ്മിഷഞ്ന നിതയാഗിച്ചു. കമ്മിഷഞ്റെ മൂന്നപ് റിതപ്ാർട്ടു
കൾ സർക്ാരിനു ലഭിച്ിട്ടുണ്പ്. ഇവ നടപ്ിലാക്കുന്നതി
നുള്ള നടപടികൾ പരിത�ാധനയിലാണപ്.

584 എല്ലാ ഉഹദ്ാഗസ്രുഹെയും സ്ലംമാ്ത്ിനു 
കൃത്മായ മാനദണ്ം ആവിഷക് ൈരിക്ം. ോസ്തീ
യമായ രെവൃത്ിയവഹലാൈനത്ിഹറെ അെിസ്ാ
നത്ിൽ ജീവനക്കാരുഹെ പുനർവിന്ാസം നെ
പ്പാക്ം. പകോളിത്ഹപൻഷൻ പദ്തി 

പട്ടികവർഗവിഭാഗത്ിൽ തധീർത്ം പിന്നാക്ം നിൽ
ക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു 100 തപർക്പ് ഞ്പാലധീസപ്, 
എകപ് വസസപ് വകപ്പുകളിൽ പ്രതത്കനിയെനം നല്ി. 
സാമ്ത്ികൊയി പിന്നാക്ം നിൽക്കുന്ന 
മുന്നാക്വിഭാഗക്ാർക്പ് തദവസ്ം തബാർഡിൽ പത്�
തൊനം സംവരണം ഏർഞ്പ്ടുത്ാൻ തധീരുൊനിച്ചു. 1995 
മുതൽ സ്ിരനിയെനം നടത്ിയിട്ടില്ലാത് തിരുവിതാം
കൂർ, ഞ്കാച്ിൻ തദവസ്ം തബാഡകളിൽ തകരള 
തദവസ്ം റി്രൂട്ടപ്ഞ്െറെപ് തബാർഡപ്  മുഖാന്രം സംവരണ
തത്ം പാലിച്ചു 26 പട്ടികജാതിക്ാഞ്രയും 180 പിന്നാക്
വിഭാഗക്ാഞ്രയും �ാന്ിൊരായി നിയെിച്ചു. തിരുവി
താംകൂർ തദവസ്ം തബാരപ്ഡിതൽ അസിസ്ററെപ് 
എഞ്ചിനധീയർ, ഓവർസിയർ തസ്തികകളിലം സംവരണ
തത്ം പാലിച്ചു നിയെനങ്ങൾ നിടപ്ിലാക്ി. പിന്നാക്
വിഭാഗത്ിഞ്റെ സംവരണതത്ാതപ് ഉയർത്ി നിശ്യി
ക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. ഈഴവസമുദായത്ിനു 14 ൽ  നിന്നു 17 ഉം 
പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗവിഭാഗത്ിനു 10 ൽ നിന്നപ് 12 ഉം 
െറ്റു പിന്നാക്വിഭാഗങ്ങൾക്കു മൂന്നിൽനിന്നപ് 6 �തൊനവം 
ആയി വർധിപ്ിച്ചു. തസ്തികൊ്നിയെനങ്ങൾക്പ് 
സംവരണം ഏർഞ്പ്ടുത്ാൻ സർക്ാർ തധീരുൊനിച്ിട്ടുണ്പ്.

580 എസക്.സി-എസക്.െി സംവരണം സ്വൈാര്ഹമഖല
യിഹലക്കൂെി വ്ാപിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്ം.

ഏയിഡഡപ് തെഖലയിൽ എസപ്.സി.എസപ്.ടി വിഭാഗ
ങ്ങൾക്പ് സംവരണം ഏർഞ്പ്ടുത്ന്ന കാര്ം വഹ

ഭരണപരിഷ്ക്ാരകം

തക്ാടതി വിധിഞ്യത്ടർന്നപ് തടസ്ഞ്പ്ട്ടിട്ടുണ്പ്. ഇതിഞ്ന
തിഞ്ര സുപ്രധീംതകാടതിയിൽ അപ്ധീൽ നിലവിലണ്പ്. 

581 പരിവർത്ിതകക്രസ്വർക്കക് പട്ിൈജാതിക്കാർ
ക്ള്ള ആനുകൂല്ങ്ങൾ ലഭ്മാക്കണഹമന് 
ആവേ്ം ന്ായയുക്മാഹണന്ക് എൽ.ഡ്ി.
എഫക്. ൈരുതുന്നു. ഇതു രൊഹയാഗിൈമായി നെപ്പി
ലാക്ഹമ്പാൾ നിലവിലുള്ള പട്ിൈജാതി വിഭാഗ
ങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവരുന് ആനുകൂല്ങ്ങൾ പൂർണ്
മായും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നെപെിൈൾ 
സ്വീൈരിഹക്കണ്താണക്. ഇക്കാര്ം അവരുഹെ സം
ഘെനൈളുമായി ചർച്ച ഹചയ്തക് അഭിരൊയസമന്വ
യം ഉണ്ാക്കാൻ നെപെിൈൾ സ്വീൈരിക്ം.

നടപ്ായി. പരിവർത്ിത വരൈസ്തവർക്പ് പട്ടികജാതി
ക്ാർക്കുള്ള വിദ്ാഭ്ാസാനുകൂല്ം നല്ിവരുന്നുണ്പ്.

582 വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽഹപ്പട് നാൊർ സമുദായ
ത്ിഹല സംവരണം സംബന്ധിച്ച ആഹക്ഷപം 
പരിഹോധിച്ചു നെപെി സ്വീൈരിക്ം.

ഹരിഹരൻ നായർ കമ്മിഷൻ റിതപ്ാർട്ടിഞ്റെ കാര്
ത്ിൽ വഹതക്ാടതിയിൽ തകസപ് നിലവിലണ്പ്. വഹ
തക്ാടതി വിധി വന്നത�ഷം പിതന്നാക്വിഭാഗകമ്മിഷ
നുൊയി കൂടിയാതലാചിച്പ് നടപ്ിലാക്ാൻ നടപടി 
സ്ധീകരിക്കും.

പുനഃപരിഹോധിക്ം.

സർക്ാർ ജധീവനക്ാർക്കും അധ്ാപകർക്കും സ്ലംൊ
്ത്ിനു ൊനദണ്ഡം നിശ്യിച്പ് ഉത്രവായി. സ്ലംൊ
്ങ്ങൾ പ്രസ്തുത ൊനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരൊണപ് നടത്ിവ
രുന്നതപ്. പ്രവർത്നരഹിതൊയ പദ്തികളിലം െറ്റുമുള്ള 
ജധീവനക്ാരുഞ്ട പുനർവിന്ാസം നടപ്ിലാക്ി. പകോളി
ത്ഞ്പ്ൻഷൻ പുനഃപരിത�ാധിക്ാൻ സെിതി രൂപവ
തപ്ക്രിച്ചു. വർക്ിങപ് അതറഞ്ജപ് ഞ്െറെപ് നിരുത്ാഹഞ്പ്ടു
ത്ാനും ഞ്ഡപയൂതട്ടഷൻ നിയൊനുസൃതൊക്ാനുമുള്ള 
നടപടിയും സ്ധീകരിച്ചു.

585 േമ്പളപരിഷക് ൈരണം പത്വർഷത്ിൽ ഒരിക്ക
ലാക്കണം എന് േമ്പളപരിഷക് ൈരണക്കമ്ിഷ
ഹറെ നിർഹദേേം തള്ളിക്കളയും.

നിർതദേ�ം തള്ളിക്ളഞ്ഞു.

586 ഹസക്രഹട്റിയ്െക്കം വരുന് സക് ഹ്്ക് സിവിൽ 
സർവ്ീസക് ഹൈഡ്ർ രൂപവതക്ക്കരിക്ം. അതിനായി 
എല്ലാ സർവ്ീസക് സംഘെനൈളുമായും ചർച്ച 
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ഹചയ്തക് ഒരു ഹപാതുധാരണ ഉണ്ാക്ന്താണക്.

സർവ്ധീസപ് സംഘടനകളൊയി ചർച് നടത്ി ഞ്പാതുധാ
രണയിഞ്ലത്ിയത�ഷൊണപ് വിജ്ാപനം പുറഞ്പ്ടുവി 
ച്തപ്. സംവരണം തസ്തികൊ് നിയെനങ്ങൾക്കും ബാധ
കൊക്ണഞ്െന്നുള്ള ആവ�്ം പരിഗണിച്പ് ചട്ടത്ിൽ 
തഭദഗതി വരുത്ാനുള്ള നടപടികൾ അന്ിെഘട്ടത്ി
ലാണപ്.

587 ഹസക്രഹട്റിയ്ക് തലത്ിൽ ഹൈന്ദ്രസർക്കാരിഹന
ഹപ്പാഹല ഡ്യറക്ടഹറ്ക് രീതിയിൽ വിഹൈന്ദ്രീകൃതവം 
ഫലരെദവമായ സംവിധാനം ഹൈാണ്ടുവരും. 
ഇതിഹറെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാർക്കക് എഹന്കേിലും 
രെയാസമുഹണ്കേിൽ അവ പരിെരിക്ം.

നടപടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

588 എൽ.എസക്.ജി.ഡ്ി എൻജിനീയറിങക് വിങക് തഹദേേ
ഭരണസ്ാപനങ്ങളുഹെ അഹഭദ്ഭാഗമാക്ം.

2016ഞ്ല ബജ്പ് പ്രസംഗത്ിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ിയിരുന്ന പ്ര
സ്തുതനിർതദേ�ം 2017 തെയപ് ൊസം മുതൽ സംസ്ാനധന
കാര്ക്മ്മിഷഞ്റെ പരിഗണനയിലാണപ്. തതദേ�സ്യം
ഭരണ ഞ്പാതുസർവധീസപ് രൂപവതപ്ക്രിക്ഞ്പ്ടുന്നതതാഞ്ട 
എൽ.എസപ്.ജി.ഡി. എൻജിനധീയറിങപ് വിഭാഗം തതദേ�
സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളഞ്ട അതഭദ്ഭാഗൊകം. തതദേ� 
സ്യംഭരണ ഞ്പാതുസർവ്ധീസപ് രൂപവതപ്ക്രിക്ാനുള്ള 
നിയെതഭദഗതി ഓർഡിനൻസപ് പുറഞ്പ്ടുവിച്ിട്ടുണ്പ്. 
ഇതിനാവ�്ൊയ ചട്ടം രൂപവതപ്ക്രിക്ാനുള്ള നടപടി
കൾ പുതരാഗെിക്കുന്നു.

589 ഭരണനിർവ്െണമാന്വലുൈൾ സമഗ്രമായി പരി
ഷക് ൈരിക്ം.

നടപടി ആരംഭിച്ിട്ടില്ല. ഭരണപരിഷപ് കാരക്മ്മധീഷൻ 
ഇക്ാര്ത്ിൽ നടപടി സ്ധീകരിക്കുന്നതാണപ്.

590 a. ഭരണരംഗം കൂടുതൽ സതാര്വം ൈാര്ക്ഷമമ
വം ആക്കാൻ വിവരസാഹകേതിൈവിദ് പരമാവധി 
രെഹയാജനഹപ്പടുത്ം.

നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു. ഇ-ഓഫധീസപ് കൂടുതൽ വകപ്പുകളിൽ 
നടപ്ാക്ി. ഓണ്വലൻ അതപക്, ഓണ്വലൻ വഴിയു
ള്ള അനുെതി തുടങ്ങിയവ വിവിധ വകപ്പുകളിൽ നടപ്ാ
ക്ിവരുന്നു. ഞ്സരൈതട്ടറിയ്ിൽ പഞ്ചിങപ് �മ്ളവൊയി 
ബന്ിപ്ിച്ചു. െറ്റു വകപ്പുകളിലം ഇക്ാര്ം സെയബന്ി
തൊയി നടപ്ാക്ാൻ നടപടി പുതരാഗെിക്കുന്നു. 2019 
ഓഞ്ട എല്ലാ വകപ്പുകളിലം പഞ്ചിംഗപ് നടപ്ിലാക്ാൻ 
ഉതദേ�ിക്കുന്നു. ജധീവനക്ാരുഞ്ട തകാണ്ഫിഡൻഷ്ൽ 
ഞ്റതക്ാർഡപ്, �മ്ളം, ഞ്പൻഷൻ (PRISM) തുടങ്ങിയവ 
ഓണ്വലൻ ആക്ിയിട്ടുണ്പ്. സർവ്ധീസപ് ബുക്കുകൾ 
ഇ-സർവ്ധീസപ് ബുക്കുകളാക്കുന്ന കാര്ം പുതരാഗെിക്കുന്നു. 

ഞ്പാതുെരാെത്വകപ്ിൽ വപ്രസപ് (PRICE) തസാഫ്റപ് ഞ്വ
യർ ഏർഞ്പ്ടുത്ി. ഇ-ഞ്ടൻഡറിങപ് സമ്പ്രദായൊണപ് നട
ത്ിവരുന്നതപ്.

ഇ-ഗതവണൻസപ് �ക്തൊക്കുന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി മൃഗസം
രക്ണവകപ്പ് ഡയറക്ടതറ്ിൽ ഇഫയലിങപ് സിസ്റം 
സ്ാപിച്ചു. ഇതിഞ്റെ ഭാഗൊയി ഫയലകൾ തവഗത്ിൽ 
തധീരുൊനം എടുക്ാൻ സാധിക്കുന്നു. ഡയറക്ടതറ്ിനു 
പുറതെ ജില്ലാ മൃഗസംരക്ണഓഫധീസുകളിലം രണ്ാംഘ
ട്ടൊയി ഇ-ഓഫധീസപ് സംവിധാനം ഏർഞ്പ്ടുത്ം.

വകപ്ിഞ്റെ പ്രധാന പദ്തിയായ തഗാസുരക് പദ്തിയു
ഞ്ട തൊണി്റിങപ് പൂർണ്ൊയും വകപ്പുതഞ്ന്ന രൂപകൽ
പന ഞ്ചയ് തസാഫ്റപ് ഞ്വയറിലൂഞ്ടയാണപ് നടത്ന്നതപ്. 
വകപ്ിഞ്റെ െറ്റു പ്രവർത്നങ്ങൾ വിലയിരുത്ാനുള്ള 
തസാഫ്റപ് ഞ്വയറും തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

കർഷകരജിതറ്രേഷൻ പൂർണ്ൊയും ഓണ്വലൻ ആക്കു
കയും കർഷകരുഞ്ട ഉരുക്ഞ്ള ജിതയാ ടാഗിങ്ങിലൂഞ്ട 
ൊപ്ിങപ് ഞ്ചയ്യുകയും ഞ്ചയ്യുന്ന നടപടിയും 
പുതരാഗെിക്കുന്നു. നാളിതുവഞ്ര എട്ടുലക്ം കർഷകഞ്ര 
ഓണ്വലനായി രജിസ്റർ ഞ്ചയ്യുകയും 80,000 കർഷക
രുഞ്ട വധീടുകൾ ജിതയാ ടാഗപ് ഞ്ചയ്യുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. 
തെൽപറഞെ വിവരത�ഖരണത്ിനായി 3745 ടാബപ് 
ഞ്ല്പ് കംപയൂട്ടറുകൾ വകപ്ിഞ്ല സാതകേതിതകാതദ്ാഗ
സ്ർക്പ് രണ്ടു വർഷൊയി നല്ിയിട്ടുണ്പ്.

b. ഇ-ഗഹവർണൻസക്, എം-ഗഹവർണൻസക് മുൻ
നിർത്ിയുള്ള ചട്പരിഷക് ൈരണം ഹൈാണ്ടുവരും.

സജധീവപരിഗണനയിലാണപ്.

591 a. ഹചാദ്ങ്ങൾ എഴുതി ഫയലുൈൾ തിരിച്ചയയ്ക്കുന് 
സംവിധാനം അവസാനിപ്പിച്ചക് സംേയങ്ങളും തെ
സ്വാദങ്ങളും സരക്ഷിത ഇഹമയിലിലൂഹെ നിവൃ
ത്ിവരുത്ാൻ സംവിധാനം ഏർഹപ്പടുത്ം. 

ഇറെർഓഫധീസപ് ഇഞ്െയിൽ സംവിധാനം കാര്ക്െൊ
യി നടപ്ാക്കുന്നു. 

b. ജനങ്ങൾക്കക് ആവേ്മായ ഹസവനങ്ങൾക് 
ഹസവനഹൈന്ദ്രങ്ങൾ ഏർഹപ്പടുത്ം. ഈ ഹസവന
ഹൈന്ദ്രങ്ങളിൽ എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുഹസവനങ്ങ
ളും ലഭ്മാക്ം. ഈ ഹൈന്ദ്രഹത് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള 
സംവിധാനമുണ്ാക്കി അഴിമതി കുറയ്ക്കും.

ഭൂെി കരഞ്ൊടുക്കുന്നതിനും ഞ്വള്ളക്രം സ്ധീകരിക്കുന്ന
തിനും ഓണ്വലൻ സംവിധാനം ഏർഞ്പ്ടുത്ി. തതദേ� 
സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള സർട്ടിഫിക്റ്റു
കൾ പൂർണ്ൊയും ഓണ്വലൻ മുഖാന്രം ലഭ്ൊക്കുക
യും അവ ആധികാരികതരഖയായിരിക്കുഞ്െന്നപ് ഉത്ര
വാക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. സർക്ാരിഞ്റെ തസവനങ്ങൾ 
ലഭ്ൊവന്ന തരത്ിൽ കൂടുതൽ ഞ്ൊവബൽ ആപ്പുകൾ 
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തയ്ാറാക്ിവരുന്നു. നിലവിൽ ഞ്പാലധീസപ്, റവനയൂ, തതദേ
�സ്യംഭരണം, കൃഷി, വവദയുതി, ഐ.ടി വകപ്പുകൾ 
ഈ രംഗത്പ് ശ്രതദ്യൊയ ഇടഞ്പടൽ നടത്ിയിട്ടുണ്പ്.

അക്യ തകന്ദങ്ങളിലൂഞ്ട സർക്ാർതസവനങ്ങൾക്കുള്ള 
ഫധീസപ് അടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർഞ്പ്ടുത്ി. എം
-തകരളം എന്ന ഞ്ൊവബൽ ആപ്പും തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്പ്.

592 നിശ്ിതരീതിയിൽ പി.െി.ഡ്ി (ഹരൊഹപ്പാസൽ ടു 
ഡ്ിസക് ഹപാസൽ) സംവിധാനമുണ്ാക്ം. ഒരു 
സംരംഭം നിർഹദേേിക്കഹപ്പട്ാൽ അംഗീൈാരത്ിനക് 
60 ദിവസവം നെപ്പിൽ വരുത്ാൻ 90 ദിവസവം 
എന് ൊർജ്ക് നെപ്പിലാക്ം.

ഈസപ് ഓഫപ് ഡൂയിംഗപ് ബിസിനസിഞ്റെ ഭാഗൊയി 
സംവിധാനം അംഗധീകരിക്ഞ്പ്ട്ടു.

593 ജില്ലാഹക്കാെതിവഹരയുള്ള വ്വൊരങ്ങൾ മലയാ
ളത്ിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ാക്ം. 
ഹൈസൈൾ ഹവഗത്ിൽ തീർക്കാൻ ജുഡ്ീഷ്റി 
യിലുള്ള ഒഴിവ നിൈത്ം.

വഹതക്ാടതിയിലം സതബാർഡിതന്പ് തകാടതികളി
ലം വ്വഹാരം െലയാളത്ിലാക്ാനുള്ള കാര്ത്ിൽ 
വഹതക്ാടതിനിർതദേ�ത്ിൽ നടപടി സ്ധീകരിച്ചുവരി
കയാണപ്. ജുഡധീഷ്റിയിൽ ഒഴിവകൾ യഥാസെയം നി
കത്ന്നു. ദധീർഘകാലൊയി തകാടതി ആവ�്ഞ്പ്ട്ടിട്ടും 
അനുവദിച്ചുനല്ാത്തടക്ം 319 പുതിയ തസ്തികകൾ 
വഹതക്ാടതിയിലം 931 തസ്തികകൾ കധീഴപ് തക്ാടതിക
ളിലം സൃഷ്ിച്ചു.

594 ൈാലെരണഹപ്പട് നിയമങ്ങൾ റദോക്ം. മറ്റുള്ളവ 
പരിഷക് ൈരിക്ം. ഇതിനായി മുഹന്ാട്ടുവയ്ക്കഹപ്പട്ിട്ടുള്ള 
നിർഹദേേങ്ങൾ അെിയന്രമായി പരിഹോധിച്ചക് 
നയപരമായി അംഗീൈരിക്കാവന്വഹയല്ലാം സമ
യബന്ധിതമായി നെപ്പിലാക്ം. ഇതിനുള്ള ഒരു 
അഞ്ചുവർഷൈാര്പരിപാെി നിയമമന്ത്രാലയം 
തയ്ാറാക്ം.

കാലഹരണഞ്പ്ട്ട നിയെം, നിയെപരിഷപ് കരണം എന്നിവ 
പരിത�ാധിക്ാൻ നിയെകമ്മിഷഞ്ന നിതയാഗിച്ചു.

595 പൗരാവൈാേസംരക്ഷണനിയമം പാസ്ാക്ം. 
പാർേ്വവതക്ക്കൃതസമൂെങ്ങൾക്ം സ്തീൈൾക്ം 
പൂർണ്പൗരാവൈാേം ഉറപ്പാക്ം.

സ്തധീകളഞ്ട അവകാ�ങ്ങളം സുരക്യും സാമൂഹിതകാന്ന
െനവം ലക്്െിട്ടപ് ഒരു പ്രതത്കവകപ്പ് രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. 
''നിർഭയ'' (വനിതാസുരക്ാസംവിധാനം) ഒരു സധീനിയർ 
വനിതാ ഞ്പാലധീസപ് ഓഫധീസഞ്റ സപ് ഞ്പഷ്ൽ ഓഫധീസ
റായി നിയെിച്ചു.

596 ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ാപിക്കാൻ നിലവിലുള്ള 
ചില നിയന്ത്രണങ്ങഹളക്റിച്ചക് പരാതിൈൾ ഉണ്ാ
യിട്ടുണ്ക്. അവ പരിഹോധിച്ചക് പരിൊരം ൈഹണ്
ത്ം.

ഇതു സംബന്ിച് നിയെപരൊയ സാദ്്തകൾ പരി
ത�ാധിക്കും.

597 എല്ലാ പരാതിൈളിലും രെശ്നങ്ങളിലും 30 ദിവസ
ത്ിനുള്ളിൽ സർക്കാർതലത്ിൽ തീർപ്പുണ്ാ
ക്കാൻ സംവിധാനഹമാരുക്ം. ഏഹതകേിലും പരാ
തിൈഹളാ ആവേ്ങ്ങഹളാ നിരസിക്കഹപ്പട്ാൽ 
നീതിനിഷ്മായ തീർപ്പക് ഉറപ്പാക്കാനും വ്ക്ത 
ഉണ്ാക്കാനും ജനപകോളിത്ഹത്ാടുകൂെിയ 
സമിതി ഉണ്ാക്ം.

മുഖ്െന്തിയുഞ്ട പരാതിപരിഹാരസംവിധാനവം ദുരിതാ
�്ാസനിധിയിൽനിന്നുള്ള സഹായത്ിനുള്ള അതപക് 
സംവിധാനവം പൂർണ്പൊയും കമ്യൂട്ടർവതപ്ക്രിച്ചു. 
അതപക്കളിലം പരാതികളിലം വകഞ്ക്ാണ് നടപടി 
'ഓണ്വലനിൽ' ഞ്പാതുജനങ്ങൾക്കു നിരധീക്ിക്ാനുള്ള 
സംവിധാനം നിലവിലണ്പ്. െരാെത്വകപ്ിൽ പരാതി
കൾ, നിതവദനങ്ങൾ തസാഷ്ൽ ഓഡി്പ് സംവിധാന
ത്ിനപ് വിതധയൊണപ്. പ്രവൃത്ിയുഞ്ട ഗുണനിലവാര 
പരിത�ാധനാവിഭാഗഞ്ത് വിപുലധീകരിക്കുകയും �ക്തി
ഞ്പ്ടുത്കയും ഞ്ചയ്തു. എല്ലാ തസവനവകപ്പുകളിലം പരാ
തികളിലം പ്രശ്നങ്ങളിലമുള്ള ഇടഞ്പടൽ ത്രിതഗതിയി
ലാക്ി. 

598 ഗാർെിൈഹത്ാഴിലാളിൈളുഹെ അവൈാേങ്ങൾ, 
ഹതാഴിൽസാെചര്ങ്ങൾ, സാമൂെിൈസരക്ഷിത
ത്വം, ചൂഷണം തെയൽ തുെങ്ങിയവ ഉൾഹപ്പടുത്ി 
സമഗ്രനിയമം പാസ്ാക്ം.

ഗാർഹികഞ്താഴിലാളികൾക്കുകൂടി അംഗത്ം എടുക്ാവ
ന്ന അസംഘടിതഞ്താഴിലാളി സാമൂഹികസുരക്ാ 
തബാർഡപ് പുനഃസംഘടിപ്ിച്പ് �ക്തിഞ്പ്ടുത്ി. 

599 എല്ലാ താലൂക്ൈളിലും കുടുംബഹക്കാെതി സ്ാപി
ക്ം. പരിസ്ിതി ഹൈാെതി / ട്ിബയൂണൽ ആരംഭിക്ം.

നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല

600 a. ആഹരാഗ്ൈരമായ ഹതാഴിൽബന്ധങ്ങൾ വളർ
ത്ിഹയടുക്ം. ഹനാക്കൂലി തുെങ്ങിയ അനാഹരാ
ഗ്രെവണതൈൾഹക്കതിഹര ൈർേനനെപെി സ്വീ
ൈരിക്ം. ഹൈന്ദ്രസർക്കാരിഹറെ നിർദേിഷ് 
ഹതാഴിൽനിയമഹഭദഗതിൈൾക്കക് എതിരായുള്ള 
സമീപനമായിരിക്ം ഇെതുപക്ഷ ജനാധിപത് 
മുന്ണി സർക്കാർ കൈഹക്കാള്ൈ. 
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സംസ്ാനത്പ് ആതരാഗ്കരൊയ ഞ്താഴിലാളി-ഞ്താഴി
ലടൊബന്ം വളർത്ിഞ്യടുക്കുക എന്ന ലക്്ം മുൻ
നിർത്ി ഞ്താഴിൽനയം പ്രഖ്ാപിച്ചു. ഞ്താഴിൽ തെഖല
യിഞ്ല അനഭിലഷണധീയപ്രവണതകൾ അവസാനി 
പ്ിച്ചു. 2018 ഞ്െയപ് ഒന്നുമുതൽ തനാക്കുകൂലി അവസാനി
പ്ിച്പ് വിജ്ാപനം പുറഞ്പ്ടുവിച്ചു. സർക്ാർനിർതദേ�ം 
ലംഘിക്കുന്നവർഞ്ക്തിഞ്ര കർ�നനടപടി.

b. ഹതാഴിൽനിയമങ്ങൾ പരിഷക് ൈരിച്ചക് ഹതാഴിലാളി
ക് ഹതാഴിലും വരുമാനവം ഉറപ്പുവരുത്ം.

വിവിധ ഞ്താഴിൽനിയെങ്ങൾ ഞ്താഴിലാളിപക്ത്പ് നി
ന്നുഞ്കാണ്പ് തഭദഗതി ഞ്ചയ്ാൻ നടപടി. െിനിെം തവതന 
നിയെം തകരള തഷാപപ് സപ് & കതെഴപ് സ്ൽ എസ്റാ്ി

ഷപ് ഞ്െറെപ് സപ് നിയെം, വ്വസായഞ്താഴിൽത്ർക് 
നിയെം, വിവിധ തക്െനിധി നിയെങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 
നിയെതഭദഗതികൾ പ്രാബല്ത്ിൽ. തപഞ്െറെപ് ഓഫപ് 
തവജസപ് നിയെം, തകരള ഇൻഡസ്ടിയൽ എസ്റാ്ി
ഷപ് ഞ്െറെപ് (നാഷണൽ & ഞ്ഫസ്റിവൽ തഹാളിതഡസപ് ) 
നിയെം തുടങ്ങി വിവിധ ഞ്താഴിൽ നിയെങ്ങൾ തഭദഗതി 
ഞ്ചയ്ാൻ നടപടി സ്ധീകരിച്ചു വരുന്നു. സർക്ാർ പ്രഖ്ാ
പിച് െിനിെം തവതനം ഞ്താഴിലാളികൾക്പ് ലഭിക്കുന്നു
ഞ്ണ്ന്നപ് ഉറപ്പ് വരുത്ന്നതിനപ് തലബർ കമ്മധീഷണതറ്ി
ഞ്ല എൻതഫാഴപ് സപ് ഞ്െറെപ് വിഭാഗം �ക്തിഞ്പ്ടുത്ി. 
ഞ്താഴിൽനിയെ ലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴത്ക ഗണ്ൊ
യി വർദ്ിപ്ിച്ചു.

 � തകരളത്ിഞ്റെ ആതരാഗ്നയം
 � തകരള വവദയുതിനയം
 � സംസ്ാന ഫിഷറധീസപ് നയം
 � വ്വസായനയം
 � തകരള സഹകരണനയം

 � വിവരസാതകേതികവിദ്ാനയം
 � തകരളസംസ്ാന ഞ്പാതുെരാെത്നയം
 � �ാസ്തസാതകേതിക നൂതനതാ നയം
 � തകരള വിതനാദസഞ്ചാരനയം
 � ഇവ കൂടാഞ്ത, പരിസ്ിതധവളപത്രവം  
ഈ സർക്ാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഈ സർക്ാർ പ്രഖസ്യാപിച്ച നയങ്ങൾ
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 � ചരിത്രത്ിൽ സൊനതകളില്ലാത് പ്രകൃതിദുരന് 
ൊണപ് അതിവൃഷ്ിയും പ്രളയവം മൂലം 2018 ഓഗസ്റപ് 
ൊസത്ിൽ തകരളത്ിലണ്ായതപ്. 483 സതഹാദര
ങ്ങളഞ്ട ജധീവനപഹരിച് ഈ പ്രകൃതിതക്ാഭം 
വിവിധ തെഖലകളിലായി ഇരുപത്യ്ായിരം തകാ
ടിരൂപയിലധികം വരുന്ന നാ�നഷ്ങ്ങളാണുണ്ാ
ക്ിയതപ്. പാരിസ്ിതികനഷ്ത്ിൻഞ്റ നികത്ാ
നാവാത് കണക്പ് തവഞ്റയുമുണ്പ്. ഇതിഞ്ന എല്ലാം 
തകരളം െറികടക്കുകയാണപ്. പ്രളയം തകരളഞ്ത് 
തകർഞ്ത്റിഞെതപ്ാൾ പകച്ചുനിൽക്ാഞ്ത കരു
തത്ാഞ്ട തകരളം അതിഞ്ന അതിജധീവിച്ചു.  ഒരു 
ഘട്ടത്ിൽ 3,91,494 കടുംബങ്ങളിഞ്ല 14,50,707 
ജനങ്ങഞ്ള രക്ഞ്പ്ടുത്ി ദുരിതാ�്ാസ ക്ാമ്പുക
ളിൽ എത്ിച്ചു. 

 � പല കാര്ങ്ങളിലം വ്ത്സ്തത സൃഷ്ിച്പ് ൊതൃക
യായ തകരളം പ്രളയഞ്ത് തനരിടുന്നതിലം ൊതൃക
യായി. ഐക്രാഷ്ട്രസഭയും തലാകരാജ്ങ്ങളം തക
രളഞ്ത് അഭിനന്ിച്ചു. എല്ലാ വ്ത്ാസങ്ങളം ൊ്ി 
വച്പ് ഒന്നായി തകരളം മുതന്നാട്ടു തപായതിഞ്റെ ഫല
ൊയിരുന്നു ദുരന്ഞ്ത് അതിജധീവിക്ാൻ അതപ്. 

 � ഇത്രഞ്ൊരു അതിജധീവനത്ിനപ് ഇടയായിട്ടുള്ളതപ് 
തകരളത്ിഞ്റെ െതനിരതപക്തയുഞ്ടയും നതവാ
ത്ഥാനത്ിഞ്റെയും കാഴ്ചപ്ാടുകളിൽ നിന്നുഞ്കാണ്പ് 

വികസിച് തകരളധീയസമൂഹത്ിഞ്റെ സവിത�ഷത
യാണപ്. പരസ്പരം പരിചയം തപാലെില്ലാത് ഓതരാ
രുത്രും ഒ്ഞ്ക്ട്ടായിനിന്നപ് ഒരു തനട്ടവം തിരിച്ചു 
പ്രതധീക്ിക്ാഞ്ത തങ്ങളഞ്ട അറിവം കഴിവം 
സമൂഹ നമേയ്ക്കായി വിനിതയാഗിച്ചു. തകരള സമൂഹ
ത്ിഞ്റെ ഈ സവിത�ഷത പുനർനിർൊണ പ്രവർ
ത്നങ്ങളഞ്ട അടിസ്ാന�ക്തിയാണപ്. രക്ാദൗ
ത്ങ്ങളിൽ ഇവർ പകർന്ന ആർജവം തുടർന്നും 
വികസന നിരധീക്ണ പ്രവർത്നങ്ങളിലം നില
നിർത്ി മുതന്നാട്ടുതപാകാനാണപ് ലക്്ം ഞ്വക്കുന്ന
തപ്. പ്രളയത്ിഞ്റെ ദുരന്ങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു
ള്ള അടിയന്രസഹായങ്ങളഞ്ട പരമ്ര തഞ്ന്ന 
ജനകധീയപകോളിത്തത്ാഞ്ട സർക്ാർ നടപ്ിലാ
ക്ി. 

അെിയന്രസൊയങ്ങൾ
10,000 രൂപയുഞ്ട അടിയന്രധനസഹായം 
 - 6,87,843 കടുംബങ്ങൾക്പ്
അവ�്സാധനങ്ങളഞ്ട കി്പ് 
(വധീട്ടിതലക്പ് െടങ്ങുതമ്ാൾ)  -  7,24,352 കടുംബങ്ങൾക്പ്
ഭക്്ധാന്ം ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ള കി്പ്    
      - 10,50,838 എണ്ം

രക്ഷാപ്രവർ്നവകം പ്രളയാനന്തരപുനർനിർമാണവകം

വാഗ്ാനങ്ങള്ക്കപ്പുറം
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 � നഷ്ഞ്പ്ട്ട തരഖകളം സർട്ടിഫിക്റ്റുകളം പ്രതത്ക 
സംവിധാനം ഉണ്ാക്ി തിരിച്ചു നല്ി

 � വിതച്ഛദിക്ഞ്പ്ട്ട 25.7 ലക്ം വവദയുതി കണ 
കപ് ഷനുകൾ പുനഃസ്ാപിച്ചു.

 � 3,00,956 കിണറുകൾ വൃത്ിയാക്ി
 � വധീട്ടിതലക്കു െടങ്ങിയവർക്പ് അടിയന്രാവ�്ം നിർ
വ്ഹിക്ാൻ കടുംബശ്രധീ മുതഖന പലി� രഹിത 
വായ് നല്ി. 1,44,422 കടുംബങ്ങൾക്പ് 1272 തകാടി 
രൂപയുഞ്ട വായ്യാണപ് നല്ിയതപ്.  ഉപജധീവനം നഷ്
ഞ്പ്ട്ട 50,000 തപർക്പ് ഞ്താഴിൽ പരി�ധീലന പദ്തി
ഞ്കാണ്ടുവന്നു. 246 നിർമ്മാണഗ്രൂപ്പുകൾ കടുംബശ്രധീക്കു 
കധീഴിൽ രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. ഞ്താഴിലറപ്പ് പദ്തിയി
തലക്പ് 63,285 കടുംബങ്ങൾക്പ് അധികൊയി 
അംഗത്ം നല്ി തജാലി നല്ി. അമ്തപ് ഞ്താഴിൽ ദി
നങ്ങൾ പ്രതത്കൊയി അധികൊയി അനുവദിച്ചു. 
പ്രളയത�ഷം 1400 തകാടിരൂപയുഞ്ട ഞ്താഴിൽദിന
ങ്ങളാണപ് സൃഷ്ിച്തപ്. 

 �  വധീടപ് നഷ്ഞ്പ്ട്ടവർക്പ് വധീടപ് നിർമ്മിക്കുക എന്നതാ
യിരുന്നു ശ്രെകരൊയ ദൗത്ം. പൂർണ്ൊയും തകർ
ന്ന 14,888 വധീടുകളഞ്ട പുനർനിർമ്മാണം സംസ്ാന
ത്പ് ആവ�്ൊയിവന്നു. നിലവിൽ 2879വധീടുകളഞ്ട 
നിർമ്മാണം പൂർത്ിയാക്ിയിരിക്കുന്നു.  െ്പ് 9257 
വധീടുകൾ നിർമ്മാണത്ിഞ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ 
എത്ിയിരിക്കുന്നു. പുറതമ്ാക്ിൽ താെസിച്ിരുന്ന  
1100 തപർക്കുള്ള ഭവനനിർമ്മാണവം ആരംഭഘട്ട
ത്ിലാണപ്.  വധീടും ഭൂെിയും നഷ്ഞ്പ്ട്ടവർക്പ് പത്പ് 
ലക്ം രൂപയുയും വധീടപ് നഷ്ഞ്പ്ട്ടവർക്പ് നാല ലക്ം 
രൂപയുൊണപ് നല്കുന്നതപ്. സഹകരണവകപ്ിഞ്റെ 

ഞ്കയർ തഹാം പദ്തിയിൽ ഉൾഞ്പ്ടുത്ിയും 
സപ് തപാണ്സർഷിതപ്ാടുകൂടിയും വധീടപ് നിർമ്മാണം 
നടക്കുന്നുണ്പ്. 

 � വധീടുകൾ ഭാഗികൊയി തകർന്നവർക്കുള്ള ധനസഹാ
യവിതരണവം പുതരാഗെിക്കുകയാണപ്. 15 �തൊന
ത്ിൽ താഞ്ഴ വധീടപ് ഭാഗികൊയി തകർന്നവർക്പ് 
122.09 തകാടി രൂപയും 30 �തൊനത്ിൽ താഞ്ഴ 
നാ�നഷ്ം ഉണ്ായവർക്പ് 441.972 തകാടി രൂപയും 
60 �തൊനത്ിൽ താഞ്ഴ നാ�നഷ്ം സംഭവിച്വർ
ക്പ്   379.38 തകാടി രൂപയും 75 �തൊനത്ിൽ 
താഞ്ഴ 328 തകാടി രൂപയും വിതരണം ഞ്ചയ്തു. ആഞ്ക 
1272.17 തകാടി രൂപയാണപ് ഞ്ചലവഴിച്തപ്. 2,39,254 
കടുംബങ്ങൾക്പ് ഈ സഹായം ലഭ്ൊക്ി. 

 � കാർഷികതെഖലയിൽ അതിജധീവനം ലക്്ം കണ്ടു. 
പ്രളയാനന്രം ഉള്ള ഞ്നല്ലുതപ്പ്ാദനം ഞ്റതക്ാർഡി
തലക്പ് കതിക്കുകയാണപ് . കൃഷിവകപ്ിഞ്റെ കണക്
നുസരിച്പ് 6,89,305 ടണ് ഞ്നല്ലപ് 2018- 19 വർഷം 
തകരളത്ിൽ ഉതപ്പാദിപ്ിച്ചു. കണക്നുസരിച്പ് കഴി
ഞെവർഷം ഉതപ്പ്ാദനം 6,17,260 ടണ് ആയിരുന്നു.

 � 2, 38, 376 കർഷകർക്പ് 176 തകാടി രൂപ സർക്ാർ 
നഷ്പരിഹാരതുക വിതരണം ഞ്ചയ്തു. സർക്ാരിഞ്റെ 
വിള ഇൻഷുറൻസപ് 
പ ദ് ത ി യ ി ൽ ന ി ന്നു 
18.04 തകാടി രൂപയും 
നല്ി. പാടങ്ങൾ കൃഷി
തയാഗ്ൊ ക്ാനും ജല
തസചനസൗകര്ങ്ങൾ 
പുനഃസ്ാപിക്ാനും 

രക്ാപ്രവർത്നത്ിൽ �രധീരം ചവിട്ടുപടിയാക്ി ൊനവികതയ്ക്കു പുതിയ മുഖം തധീർത് ജയപ്സൽ



പിണറായി വിജയന് സര്കാരിന്റെ പ്ാഗ്രസ് റിപ്ാര്ട് 2019166

197.78 തകാടി രൂപയും ഞ്ചലവഴിച്ചു. ആലപ്പുഴ, 
തകാട്ടയം ജില്ലകളിൽ 270 ഇടങ്ങളിലായി െട വധീഴ്ച 
മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പണം ഞ്ച
ലവഴിച്ചു. 5650 ഞ്െട്ികപ് ടണ് ഞ്നൽ വിത്കളാണപ് 
കർഷകർക്പ് സൗജന്ൊയി വിതരണം ഞ്ചയ്തപ്. 
ഒരുതകാടി പച്ക്റിവത്കളം സൗജന്ൊയി 
നല്ി. 12 ലക്ം കരുമുളകപ് വള്ളികളം 50 ലക്ം പച്
ക്റി വിത്പ് പായ്ക്കറ്റുകളം വിതരണം ഞ്ചയ്തു. പച്ക്
റിക്ർഷകർക്ായി 92 തകാടി രൂപയുഞ്ട സഹായ
ൊണപ് വിതരണം ഞ്ചയ്തപ്. പ്രളയബാധിത പ്രതദ� 
ങ്ങളിഞ്ല കാർഷികവായ്കൾക്പ് 31.07.2018 മുതൽ 
ഒരു വർഷതത്ക്പ് ഞ്ൊഞ്റാതട്ടാറിയം പ്രഖ്ാപിച്ചു.

 � ക്ധീരതെഖലയും പ്രളയഞ്ത് അതിജധീവിച്ചു. പ്രളയം 
തകരളഞ്ത് ബാധിക്കുന്നതിനു മുൻപപ്, ജൂവല ൊസ
ത്ിൽ 5.69 തകാടി ലി്ർ ആയിരുന്നു പാലതപ്പാദ
നം. അതിജധീവനപദ്തികൾ നടപ്ാക്ിയ ത�ഷം 
ജനുവരി ൊസത്ിൽ 6.08 തകാടി ലി്ർ ആയി ക്ധീ
തരാതപ്പാദനം വർദ്ിച്ചു. ക്ധീരവികസനവകപ്ിഞ്റെ 
തനതൃത്ത്ിൽ നാനൂറപ് പശുക്ഞ്ള വിതരണം 
ഞ്ചയ്തു. 6.65 തകാടി രൂപയുഞ്ട സഹായം ക്ധീരകർ
ഷകർക്പ് ക്ധീരവികസന വകപ്പ് നല്ി. ഇതിഞ്ന 
പുറഞ്െ 22 തകാടി രൂപയുഞ്ട പ്രതത്ക പുനരധിവാസ 
പദ്തിയും നടപ്ാക്കുന്നു. ഈ പദ്തി പ്രകാരം നൂറപ് 
കറവപ്ശുക്ഞ്ള വിതരണം ഞ്ചയ്തു. ഞ്ഡാതണ്പ് എ 
കൗ പദ്തി പ്രകാരം 134 കറവപ്ശുക്തളയും 108 
െറ്റു പശുക്തളയും വിതരണം ഞ്ചയ്തു.

 � മൃഗസംരക്ണവകപ്പ് 27,363 കർഷകർക്പ് നഷ്പ
രിഹാരൊയി 21.7 തകാടി രൂപ വിതരണം ഞ്ചയ്തു. 

2.68 തകാടി രൂപ തധീ്വിതരണത്ിനും ഞ്ചലവഴിച്ചു. 
 � തകർന്ന തറാഡകളഞ്ട പുനരുദ്ാരണത്ിനായി 
2797.44 തകാടി രൂപയുഞ്ട പദ്തികൾ നടപ്ിലാ
ക്ി. തകർന്ന തറാഡകൾ യുദ്കാലാടിസ്ാനത്ിൽ 
ഗതാഗതതയാഗ്ൊക്ി. െണ്ിടിച്ിലിലം ഉരുൾഞ്പാ
ട്ടലിലം 2395 സ്ലങ്ങളിൽ തറാഡകൾ തകർന്നു. 
ഈ തറാഡകഞ്ളല്ലാം ഗതാഗതതയാഗ്ൊക്ി.

 � െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികൾക്പ് സംസ്ാനഞ്െമ്ാടും 
ആദരം ൊത്രെല്ല, രക്ാപ്രവർത്നത്ിനിടയിൽ 
ഉണ്ായ നാ�നഷ്ങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 3 
തകാടിയലധികം രൂപയും ഞ്ചലവഴിച്ചു. െത്്ക്കൃഷി 
തെഖലയിൽ 40 തകാടി രൂപ വിനിതയാഗിച്പ് പുനരു
ജ്ജധീവന പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ി. ഞ്ചറുകിട, ഇട
ത്രം വ്വസായ-വാണിജ്സ്ാപനങ്ങൾ, 
കടകൾ എന്നിവ പുനരുജ്ജധീവിപ്ിക്കുന്നതിനായി 
ഉജ്ജധീവനവായ് പദ്തി ഞ്ക എസപ് ഐ ഡി സി 
ആവിഷക്രിച്ചു നടപ്ാക്കുന്നു. 
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ഹൈരള പുനർനിർമ്ാണപദ്തി 
 � പ്രളയത്ിൽ തകർന്ന തകരളഞ്ത് അതതതപാഞ്ല 
പുനർനിർെിക്ാനല്ല സർക്ാർ ലക്്ം ഞ്വക്കുന്ന
തപ്. തകരളത്ിഞ്റെ പാരിസ്ിതികൊയ സവിത�ഷ
തകൾ ഉൾഞ്ക്ാണ്ടുഞ്കാണ്ടും പ്രകൃതിദുരന്ങ്ങഞ്ള 
അതിജധീവിക്കുന്ന തരത്ിലമുള്ള പുനർനിർൊണ 
ൊണപ് ലക്്ം ഞ്വക്കുന്നതപ്. തലാകഞ്ത്മ്ാടും ഉയർ
ന്നുവന്നിട്ടുള്ള അറിവകൾ ഉൾഞ്ക്ാണ്ടും വിവിധ 
അനുഭവങ്ങൾ സാം�ധീകരിച്ചും ഇതപ് നടപ്ിലാക്ാ
നാണപ് ഉതദേ�ിക്കുന്നതപ്. 

 � ചുവപ്പുനാടകളിൽ കരുങ്ങാഞ്ത തവഗം തഞ്ന്ന പുനര
ധിവാസപ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്ധീകരിക്കുക എന്ന 
ലക്്തത്ാഞ്ടയുള്ള സംവിധാനൊണപ് സർക്ാർ മു

രക്ാപ്രവർത്നത്ിൽ പകോളികളായ തകന്ദവസനികവിഭാഗങ്ങളഞ്ട തെധാവികഞ്ള തകരളസർക്ാർ ആദരിച്തപ്ാൾ

തന്നാട്ടുഞ്വച്ിട്ടുള്ളതപ്. അതിഞ്റെ ഭാഗൊയാണപ് തകരള 
പുനർനിർൊണപദ്തിയും അതിഞ്റെ സംവിധാന
ങ്ങളം സർക്ാർ മുതന്നാട്ടുഞ്വച്ിട്ടുള്ളതപ്. 

 � പ്രളയത്ിനു മുമ്പ് ഉണ്ായിരുന്നതിതനക്ാൾ െികച് 
ജധീവിതാവസ് ജനങ്ങൾക്പ് സൃഷ്ിക്കുക എന്ന കാഴ്ച
പ്ാതടാഞ്ടയാണപ് പുനർനിർൊണപ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആസൂത്രണം ഞ്ചയ്യുന്നതപ്. പ്രളയഞ്ത് തുടർന്നപ് 
ആതഗാളവിദഗപ്ധരുഞ്ട സഹകരണതത്ാഞ്ട പുനർ
നിർൊണാവ�്ങ്ങളം അതിനായുള്ള വിഭവങ്ങളഞ്ട 
സാധ്തയും കഞ്ണ്ത്ിഞ്ക്ാണ്പ് പുനർനിർൊണ 
പ്രവർത്നം നടത്ന്ന തബാധപൂർവൊയ പ്രവർത്
നം ദുരന്ങ്ങൾ ഏഞ്റ അനുഭവിച് രാജ്ത്ിനപ് 
പുതിയ അനുഭവൊയി ൊറുകയാണപ്. ഇത്രഞ്ൊരു 
ആസൂത്രണത്ിൽനിന്നപ് വ്ക്തൊകന്ന ഒരു കാര്ം 
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ആസ്തികളഞ്ട പുനർനിർൊണപ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർ
ണതയിഞ്ലത്ാൻ കറഞെതപ് മൂന്നു വർഷഞ്െകേിലം 
തവണ്ിവരുഞ്െന്നാണപ്. നിർെിക്ഞ്പ്ടുന്ന ആസ്തിക
ളം ജധീവതനാപാധികളം ഭാവിയിൽ തകർന്നുതപാ
കാതിരിക്ാൻ പുനർനിർൊണം �ക്തൊയും 
കാര്ക്െൊയും നടത്ാനാണപ് ലക്്ം ഞ്വക്കുന്നതപ്. 

 � ഞ്തരഞ്ഞെടുക്ഞ്പ്ടുന്ന ആ�യങ്ങളഞ്ട നിർവഹണ
ത്ിനുള്ള പദ്തിവി�ദാം�തരഖയും നിർവഹണ 
സയെരൈെവം നിശ്യിച്പ് സെയബന്ിതൊയി 
നിർവഹണം ഉറപ്ാക്കുക എന്നതാണപ് തകരള പുനർ
നിർൊണപദ്തിയുഞ്ട നിർവഹണസെധീപനം. പരി
സ്ിതിസൗഹാർദവം ദുരന്ാനന്രജധീവിത ക്െത
യും സാമൂഹികനധീതിയും ഉറപ്ാക്കുന്ന പദ്തിയാണപ് 
വിഭാവനം ഞ്ചയ്ിട്ടുള്ളതപ്. വിവിധ വകപ്പുകളിഞ്ല 
അനുഭവസമ്ന്നരായ ഉതദ്ാഗസ്രും വകപ്ിനുള്ളി
ലം പുറഞ്െയുൊയി അതതപ് തെഖലയിൽ വവദഗപ്ധ്
ൊർജിച്ിട്ടുള്ളവർ ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ള വിദഗപ്ധസമൂഹവ
ൊയുള്ള ആ�യവിനിെയങ്ങളിലൂഞ്ട രൂപഞ്പ്ട്ടുവന്ന 
താണപ് ഈ കാഴ്ചപ്ാടുകൾ. രാജ്ത്ിനപ് അകത്ം 
പുറത്മുള്ള ജനതയുഞ്ട അനുഭവങ്ങളാഞ്ക സ്ം�ധീ
കരിച്ചു മുതന്നാട്ടുതപാകക എന്ന സെധീപനൊണപ് സ്ധീ
കരിച്ിട്ടുള്ളതപ്. 

 � ചർച്കളിലൂഞ്ട സ്ധീകരിച് സെധീപനം മൂന്നപ് മുഖ് പ്ര
വർത്നതെഖലകഞ്ളയാണപ് രൈെഞ്പ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളതപ്. 
1. പ്രകൃതിദുരന്ങ്ങഞ്ള അതിജധീവിക്ാനുള്ള കരു

തത്ാഞ്ട തകരളഞ്ത് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനപ് 
ആവ�്ൊയ സ്ാപനതല-സാമ്ത്ികതല 
ചട്ടക്കൂടു രൂപവതപ്ക്രിക്കുക.

2. കാലാവസ്ാവ്തിയാനം ഞ്കാണ്ടുണ്ാകന്ന പ്ര
കൃതിദുരന്ങ്ങളഞ്ട പ്രഹരം ഞ്ചറുക്കുന്നതിനുള്ള 

സ്ാപന-സാമ്ത്ിക ത�ഷികൾ ഉയർത്ന്ന
തിനായി വിവിധ സ്ാപനങ്ങളഞ്ട സാതകേതിക 
ത�ഷി ഞ്െച്ഞ്പ്ടുത്കയും ദുരന്ാഘാതങ്ങൾ 
കറയ്ക്കുന്നതിനും അതിജധീവിക്കുന്നതിനും നൂതന 
സാമ്ത്ികതരോതസ്സുകൾ ഒരുക്കുകയും ഞ്ചയ്യുക 

3. ദുരന്ാഘാതങ്ങൾ കറയ്ക്കുന്നതിനും അതിജധീവി
ക്കുന്നതിനുമുള്ള സെധീപനവം നടപടികളം, 
എല്ലാ സുപ്രധാന അടിസ്ാനസൗകര്ങ്ങളഞ്ട
യും വികസനത്ിലം തസവനവിതരണത്ിലം 
നിശ്യൊയും പരിഗണിച്ിരിതക്ണ് മുഖ്വിഷ
യൊക്കുക. 

ഈ മൂന്നു ഞ്പാതുധാരകളിൽ ഊന്നുന്ന നടപടിരൈെങ്ങൾ 
തകരള പുനർനിർമ്മാണവൊയി ബന്ഞ്പ്ട്ടപ്, വിവിധ 
വികസന വകപ്പുകൾ ആസൂത്രണം ഞ്ചയ്തു നടപ്ിലാക്കു
ന്നതാണപ്. DPLഞ്റെ ആദ്ഗഡ 2019-20 വർഷത്ിൽ 
തഞ്ന്ന ലഭ്ൊകം. 
പുനർനിർൊണത്ിനപ് െികവള്ള സാതകേതികവവദ
ഗപ്ധ്ം സെന്യിപ്ിക്കുക എന്നതപ് പ്രധാനൊണപ്. പല 
രംഗങ്ങളിലം നാം ഉപതയാഗിക്കുന്ന സാതകേതികവിദ്ക
തളക്ാൾ െികച്വ ആതഗാളതലത്ിൽ ലഭ്ൊണപ്. ൊലി
ന്നിർൊർജനം, തറാഡപ് നിർൊണം, തണ്ധീർത്ട പരി
പാലനം എന്നിങ്ങഞ്ന പല തെഖലകളിലം 
ആതഗാളതലത്ിൽ െികച് ൊതൃകകൾ ഉണ്പ്. അവ 
സ്ാം�ധീകരിച്ചുഞ്കാണ്ായിരിക്കും പുനർനിർൊണപ്രവർ 
ത്നങ്ങൾ നടത്ക. ഇതിനായി ആധുനിക വവജ്ാ
നികതെഖലകളിൽ പ്രവൃത്ിക്കുന്നവരായ ആതഗാള 
തകരളധീയ പ്രവാസി സമൂഹത്ിഞ്റെയും സഹകരണം 
വാഗ്ാനം ഞ്ചയ് തലാക രാഷ്ട്രങ്ങളഞ്ടയും അറിവം കഴിവം 
പ്രാതയാഗികപരിചയവം ഉപതയാഗഞ്പ്ടുത്ിഞ്ക്ാണ്ടുള്ള 
പുനർനിർൊണ പദ്തിയാണപ് വിഭാവനം ഞ്ചയ്യുന്നതപ്. 

തകരളത്ിഞ്റെ സ്ന്ം വസന്ത്ിഞ്നാരു ബിഗപ് സലയൂട്ടപ്! 
പ്രളയരക്ാപ്രവർത്നം നടത്ിയ െത്്ഞ്ത്ാഴിലാളികൾക്കു തകരളം നല്ിയ ആദരം
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ഞാൻ ഇവിഞ്ട പ്രതിനിധാനം ഞ്ചയ്യുന്ന തകരള 
സംസ്ാനം ഇന്്യുഞ്ട ഞ്തതക് അ്ത്ള്ള പ്രതദ�ൊ
ണപ്. വവവിധ്ൊർന്ന ഒരു പ്രകൃതിസമ്ത്പ് തകരളത്ി
നുണ്പ്. കഴിഞെ 90 വർഷത്ിനിഞ്ട ഇത്ര വലിയ ഒരു 
പ്രകൃതിദുരന്ം നമുക്പ് തനരിതടണ്ിവന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ 
2018 ആഗസ്റിലണ്ായ സൊനതകളില്ലാത് ഞ്വള്ളഞ്പ്ാ
ക്ം സംസ്ാനസർക്ാരിനു മുന്നിലം ഞ്പാതുസമൂഹത്ി
നു മുന്നിലം പുതിഞ്യാരു ഞ്വല്ലുവിളിയുയർത്ി.

ഈ ഞ്വള്ളഞ്പ്ാക്ം നമ്മുഞ്ട സംസ്ാനഞ്ത് 
വളഞ്ര പ്രതികൂലൊയി ബാധിച്ചു. വിലഞ്പ്ട്ട 453 െനുഷ്
ജധീവനുകൾ നമുക്പ് നഷ്ഞ്പ്ട്ടു. ഇതിനുപുറഞ്െ 2,80,000 
വധീടുകൾ പൂർണ്ൊതയാ ഭാഗികൊതയാ തകർന്നു. 
1,40,000 ഞ്ഹക്ടറിൽ കാർഷികവിളനാ�മുണ്ായി. 

70,000 കിതലാെധീ്ർ തറാഡപ് ശംഖലയ്ക്കപ് സാരൊയ തകടു
പാടുകൾ സംഭവിച്ചു. സംസ്ാനത്ിഞ്റെ ഞ്ൊത്ം നഷ്ം 
4.4 ബില്ണ് അതെരിക്ൻ തഡാളറാഞ്ണന്നപ് ഐക്രാ
ഷ്ട്രസഭയുഞ്ട ഏജൻസികൾ നടത്ിയ പഠനത്ിൽ 
(Post Disaster Needs Assessment - PDNA) അനുൊനി
ച്ിട്ടുണ്പ്.

എന്നാൽ തകരളധീയസമൂഹം ഈ പ്രകൃതിദുരന് 
ഞ്ത് അസാൊന്ൊയ നിശ്യദാർഢ്തത്ാഞ്ടയാണപ് 
തനരിട്ടതപ്. പ്രതത്കിച്പ് യുവാക്ളം വിദ്ാർത്ഥികളം 
അസാധാരണൊയ ഇച്ഛാ�ക്തിതയാഞ്ട പ്രവർത്ിച്ചു. 
തകരള സമൂഹത്ിൽ തവരൂന്നിയ നതവാത്ഥാനമൂല്
ങ്ങൾ ഉൾഞ്ക്ാണ്തുഞ്കാണ്ാണപ് അവർക്ിതപ് സാധ്
ൊയതപ്. നമ്മുഞ്ട സമൂഹം െതനിരതപക് മൂല്ങ്ങളിലധി 

പ്�ാക പുനർനിർമാണ സപ്മളനം
ജന്രീവ - ന്െയ് 13, 2019

മുഖസ്യെന്തി പിണറായി വിജയൻ ന്ചയ്ത പ്രസകംഗകം
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ഷ്ിതൊയതിനാൽ ഈ പ്രകൃതിദുരന്ം  ഉയർത്ിയ ഞ്വ
ല്ലുവിളി തനരിടുന്നതിൽ ഏകെനതസ്ാഞ്ട പ്രവൃത്ിക്കു 
വാൻ സാധിച്ചു.

തകരളത്ിഞ്ല ഞ്പാതുസമൂഹവം സർക്ാരും 
ഐക്തത്ാഞ്ടയും ഞ്പഞ്ട്ടന്നും ഉണർന്നു പ്രവർത്ിച്ചു. 
കടലിതനാടപ് െല്ലടിച്പ് നിത്വൃത്ി കഴിക്കുന്ന െത്്
ഞ്ത്ാഴിലാളിസമൂഹതത്ാടപ് നമ്മൾ പ്രതത്കം കടഞ്പ്
ട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുഞ്ട സെതയാചിതൊയ ഇടഞ്പടൽ 
ഇല്ലായിരുഞ്ന്നകേിൽ ഇതിലെധികം ജധീവനുകൾ പ്രളയ
ത്ിൽ നഷ്ഞ്പ്ടുൊയിരുന്നു.

സർക്ാർസംവിധാനം ജാഗരൂകൊയി മുഴുവൻ 
സെയവം ഈ പ്രതിസന്ി തനരിടാനായി പ്രവർത്ന
നിരതൊയിരുന്നു. െന്തിൊരും ഉതദ്ാഗസ്രും സ്ിതി
ഗതികൾ സൂക്ഷ്മൊയി വിലയിരുത്ാൻ എല്ലാ ദിവസവം 
തയാഗം തചർന്നു. സംസ്ാന ഉതദ്ാഗസ്ർഞ്ക്ാപ്ം 
സായുധതസനാംഗങ്ങളം ഇതിൽ മുഖ്പങ്കുവഹിച്ചു. വധീടു
കളിലകഞ്പ്ട്ടുതപായ ആളകഞ്ള രക്ഞ്പ്ടുത്ി സുരക്ി
തസ്ലങ്ങളിഞ്ലത്ിച്ചു.

ആയിരക്ണക്ിനപ് പൗരരുഞ്ടയും പ്രവാസി െല
യാളികളഞ്ടയും സഹായ ഏജൻസികളഞ്ടയും സംഭാവ
നകൾ സംഭരിക്ാനും കാര്ക്െൊയി വിനിതയാഗി
ക്ാനും സാധിച്ചു. നമ്മുഞ്ട സംസ്ാനത്പ് സാധാരണ 
സ്ിതി വളഞ്ര ഞ്പഞ്ട്ടന്നപ് പുനഃസ്ാപിക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. 
അടിസ്ാന പശ്ാത്ലസൗകര്ൊയ വവദയുതിവിതര
ണം ഞ്റതക്ാഡപ് സെയത്ിനുള്ളിൽ പുനഃസ്ാപിച്ചു. 
തതദേ�സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളഞ്ടയും സിവിൽ സമൂ
ഹത്ിഞ്റെയും ബഹുജനസംഘടനകളഞ്ടയും പകോളി
ത്തത്ാഞ്ട പ്രളയബാധിതവധീടുകളഞ്ട ശുചധീകരണവം 
കടിഞ്വള്ളം, െരുന്നുകൾ, െ്പ് അവ�് സാധനങ്ങൾ 
എന്നിവയും സർക്ാർ ലഭ്ൊക്ി.

ഭാഗികൊയും പൂർണ്ൊയും തകടുപാടുകൾ വന്ന 

വധീടുകൾ പുനർനിർമ്മിക്ാൻ ഒരു സെഗ്രപദ്തി സർ
ക്ാർ ആവിഷപ് കരിച്ിട്ടുണ്പ്. ഗാർഹിതകാപകരണങ്ങൾ 
നഷ്ഞ്പ്ട്ടവർക്പ് അവ വധീഞ്ണ്ടുക്ാനായി സഹകരണ
-വാണിജ് ബാങ്കുകൾ വഴി വായ്കൾ ലഭ്ൊക്ി 
വനിതാ സ്യംസഹായസംഘടനയായ കടുംബശ്രധീ 
വഴി വിതരണം ഞ്ചയ്ാനുള്ള നടപടികൾ സ്ധീകരിച്ചു. 
ഈ വായ്കളിതമേലള്ള പലി� സർക്ാർ വഹിക്ാനു
ള്ള തധീരുൊനവം വകഞ്ക്ാണ്ടു. പ്രളയബാധിതരായ ക
ടുംബങ്ങൾക്പ് നിലവിലള്ള ഞ്താഴിൽദാനപദ്തികൾ 
വഴി ഞ്താഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ാനും സംസ്ാനസർ
ക്ാരിനപ് കഴിഞ്ഞു. തകടുപാടുകൾ സംഭവിച് വധീടുകളം 
പൂർണ്ൊയി തകർന്നുതപായ വധീടുകളം കടുംബാംഗ 
ങ്ങളഞ്ട പകോളിത്തത്ാഞ്ട പുനർനിർമ്മിക്ാൻ സം
സ്ാനസർക്ാർ ധനസഹായം നല്ിവരുന്നു.

തകരളം പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്ന ബൃഹദപ് ദൗത്
ൊണപ് ഇതപ്ാൾ സർക്ാർ ഏഞ്്ടുത്ിരിക്കുന്നതപ്. പ്രളയ
ത്ിനുമുമ്പ് ഉണ്ായിരുന്നതപ് പുനഃസ്ാപിക്കുകയല്ല 
ഇതിഞ്റെ ലക്്ം. ഭാവിയിൽ ഉണ്ാതയക്ാവന്ന പ്രകൃതി
ദുരന്ങ്ങളഞ്ട ആഘാതം താങ്ങാൻ ത�ഷിയുള്ള ഒരു 
പുതിയ തകരളം നിർമ്മിക്ാനാണപ് തകരള പുനർനിർമ്മാ 
ണത്ിലൂഞ്ട ഉതദേ�ിക്കുന്നതപ്.

തകരളപുനർനിർമ്മാണദൗത്ം ഒരു കർമ്മപദ്
തിയായാണപ് നടപ്ാക്കുന്നതപ്. പ്രകൃതിസൗഹൃദനിർമ്മാ 
ണരധീതികൾ, നദധീജലത്ിനപ് കൂടുതൽ ഇടം നല്കുന്ന നയ
ങ്ങൾ, പ്രളയതത്ാഞ്ടാപ്ം ജധീവിക്കുകയും അതിഞ്ന 
അതിജധീവിക്കുകയും ഞ്ചയ്യുന്ന വ�ലി എന്നിവയാണപ് 
ഈ ദൗത്ത്ിഞ്റെ മുഖ്ഘടകങ്ങൾ. തകരളസംസ്ാന
ത്ിനപ് സാമൂഹികസുരക്ാനടപടികളഞ്ട ദധീർഘൊയ 
ഒരു ചരിത്രമുണ്പ്. ഭൂപരിഷപ് ക രണം, വിദ്ാഭ്ാസ
-ആതരാഗ്തെഖലകളിഞ്ല ഇടപടലകൾ തുടങ്ങി 
നിരവധി പുതരാഗെനപരൊയ ഇടഞ്പടലകൾ നടത്ി



171പിണറായി വിജയന് സര്കാരിന്റെ പ്ാഗ്രസ് റിപ്ാര്ട് 2019

യിട്ടുള്ള സംസ്ാനത്ിനപ് ഇതപ്ാഴഞ്ത് ദൗത്വം ജന
പകോളിത്തത്ാഞ്ട നടപ്ാ ക്ാൻ കഴിയുഞ്െന്ന ശുഭപ്ര
തധീക്യുണ്പ്. �ക്തൊയ വിതകന്ദധീകൃതഭരണസമ്പ്രദായം 
ഇക്ാര്ത്ിൽ നമുക്പ് വലിയ താങ്ങായിരിക്കും.

പുനരധിവാസപദ്തികൾ സമൂഹത്ിൽ ഏ്വം 
പിന്നാക്ം നിൽക്കുന്നവരുഞ്ട അടിസ്ാനാവ�്ങ്ങ
ളായ ഭക്ണത്ിനും പാർപ്ിടത്ിനും പരെപ്രാധാന്ം 
നല്കുന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്പ് അവ ഔദാര്ൊയല്ല, 
െറിച്പ്, അവരുഞ്ട അവകാ�ൊയി ലഭ്ൊക്കുന്നതപ് ഉറപ്ാ
ക്കുകയാണപ് നമ്മുഞ്ട ലക്്ം.

എഞ്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കുന്നതിനപ് മുതന്നാ
ടിയായി ഞ്െയപ് ൊസം ഫാനി ഞ്കാടുകോ്പ് ഇന്്യിഞ്ല 
ഒഡധീഷ സംസ്ാനഞ്ത് വളഞ്രയധികം പ്രതികൂലൊയി 
ബാധിച്തായി ഇവിഞ്ട അറിയിക്കുകയാണപ്. െനുഷ്ജധീ
വനുകൾക്പ് കാര്ൊയ നഷ്മുണ്ാകാഞ്ത ഈ ദുരന്
ഞ്ത് അതിജധീവിക്ാൻ ഒഡധീഷയ്ക്കപ് കഴിഞെതപ് ആവ�്
ൊയ മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയതുഞ്കാണ്ാണപ്. മുന്നറിയിപ്പ് 
സംവിധാനങ്ങളഞ്ട കാര്ക്െൊയ പ്രവർത്നത്ിഞ്റെ 
പ്രാധാന്ൊണപ് ഇവിഞ്ട ശ്രതദ്യൊ കന്നതപ്. ആതഗാള
താപനം കാരണം ഉണ്ാകന്ന കാലാവസ്ാവ്തിയാന
ങ്ങളം ഞ്വള്ളഞ്പ്ാക്വം ഞ്കാടുകോറ്റും കൂടുതലണ്ാകന്ന 
ഈ കാലഘട്ടത്ിൽ മുന്നറി യിപ്പു സംവിധാനങ്ങളഞ്ട 

പ്രാധാന്ം വളഞ്ര വലതാണപ്.
ഏ്വം ദുർബലരായ വിഭാഗങ്ങഞ്ള ഉൾഞ്പ്ടുത്ി 

പുനർനിർമ്മാണം നടത്ക എന്ന ഈ സതമ്മളനത്ി
ഞ്റെ പ്രധാന ആ�യഞ്ത് ഞാൻ പൂർണ്െനതസ്ാഞ്ട പി
ന്ാങ്ങുന്നു. ഇവിഞ്ട ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു 
പ്രധാനഞ്പ്ട്ട കാര്ം 2018ഞ്ല ഞ്വള്ളഞ്പ്ാക്ം തകരള 
സമൂഹത്ിഞ്റെ ഏ്വം വലിയ നമേഞ്യ പുറത് ഞ്കാണ്ടു
വന്നു എന്നതാണപ്. സാമൂഹിക, സാമ്ത്ിക വ്ത്ാസ
ങ്ങൾ െറന്നപ് സാതഹാദര്െതനാഭാവതത്ാഞ്ട പരസ്പരം 
പിന്തുണ നല്ി പ്രകൃതി ദുരന്ഞ്ത് അതിജധീവിച്ചു. ഇതപ് 
പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ തവണ് ഊർജ്ജം 
പകർന്നുനല്കും.

ഞങ്ങളഞ്ട അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുഞ്വക്കുന്നതിലം 
െറ്റുള്ളവരുഞ്ട അനുഭവങ്ങളം കാര്ക്െൊയ പരിഹാര
ൊർഗ്ഗങ്ങളം െനസ്ിലാക്കുന്നതിലം ഞങ്ങൾക്പ് സതന്ാ
ഷമുണ്പ്. ഈ തഫാറം പുതിയതും ഞ്െച്ഞ്പ്ട്ടതുൊയ ആ�
യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും സംസ്ാനത്ിഞ്റെ പുനർ 
നിർമ്മാണം ഞ്െച്ഞ്പ്ട്ടതാക്ാനുമുള്ള ഒരു നാഴികക്ല്ലാ
യാണപ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നതപ്.

ഈ ക്ണത്ിനപ് ഞാൻ ഒരിക്ൽക്കൂടി നന്ി 
പറയുന്നു. വിലഞ്പ്ട്ട ആ�യങ്ങൾ വകൊറിക്ിട്ടുഞ്െന്ന 
പ്രത്ാ�യും പ്രകടിപ്ിക്കുന്നു.

ഞ്നതർലൻഡപ് സപ് വികസനൊതൃക പഠിക്ാഞ്നത്ിയ മുഖ്െന്തി പിണറായി വിജയഞ്ന  
അടിസ്ാനസൗകര്-ജലപരിപാലന െന്തി തകാറ വാൻ നയൂഞ്യൻഹിസൻ സ്ധീകരിക്കുന്നു
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സർക്ാർ അധികാരതെൽക്കുതമ്ാൾ തകരളത്ിഞ്റെ വി
കസനസകേൽപ്ങ്ങൾ വലതായിരുന്നു. എന്നാൽ വിഭവ
ലഭ്തയാകഞ്ട്ട പരിെിതവം. വിതദ�ത്നിന്നു കടഞ്െടു
ക്ാൻ തകന്ദം നിശ്യിച് പരിധി ഉയർത്ാത്തും 
പ്രതിസന്ി ഉണ്ാക്ി. ഈ ഘട്ടത്ിലാണപ് കിഫപ്ബി 
വഴി വിഭവസൊഹരണത്ിനുള്ള ആ�യം സർക്ാർ മു
തന്നാട്ടു ഞ്വക്കുന്നതപ്. അഞ്ചു വർഷത്ിനുള്ളിൽ അമ്തി
നായിരം തകാടി രൂപയുഞ്ട പദ്തികൾ കിഫപ്ബി വഴി 
നടപ്ാക്ാനാണപ് ലക്്െിട്ടതപ്. മൂന്നു വർഷം തികയു
തമ്ാതഴക്കുും 42,363 തകാടി രൂപയുഞ്ട പദ്തികൾക്പ് 
കിഫപ്ബി അംഗധീകാരം നല്ിക്ഴിഞ്ഞു. വിവിധ വകപ്പു
കൾക്പ് കധീഴിൽ 533 പദ്തികൾക്ാണപ് ഇതിതനാടകം 
കിഫപ്ബി അംഗധീകാരം നല്ിയിട്ടുള്ളതപ്. ഇവയിൽ 9928 
തകാടി രൂപയുഞ്ട 238 പ്രവൃത്ികൾ ഞ്ടണ്ർ നടപടികളി
തലയ്ക്കപ് കടന്നു. 7893 തകാടി രൂപ അടകേലള്ള 193 പ്രവൃ
ത്ികൾ ആരംഭിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. 

തകരളത്ിഞ്റെ പ്രധാന പദ്തിയായ വഹഞ്ടകപ് ക്ലാസപ് 
റൂം പദ്തി 45,000 ക്ലാസപ് റൂമുകളിൽ പൂർത്ിയാക്ിയതപ് 

76 പ്രവൃത്ികൾക്പ് അംഗധീകാരം നല്ി. അതിൽ 1376 
തകാടി രൂപയുഞ്ട 49 പ്രവൃത്ികൾ ഞ്ടണ്ർ ഞ്ചയ്യുകയും 
നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ഞ്ചയ്തു. ആതരാഗ് തെഖല
യിൽ 1614.42 തകാടി രൂപയുഞ്ട പ്രവൃത്ികൾക്പ് 
അംഗധീകാരം നല്ിയതപ്ാൾ 963.33 തകാടി രൂപയുഞ്ട 
പ്രവൃത്ികൾ ഞ്ടണ്ർ ഞ്ചയ്തു. 678.02 തകാടി രൂപയുഞ്ട 
പ്രവൃത്ികൾ നിർമ്മാണത്ിലാണപ്. 10,491 തകാടി 
രൂപയുഞ്ട 249 പ്രവൃത്ികൾക്ാണപ് ഞ്പാതുെരാെത്പ് 
വകപ്ിൽ അനുെതി നല്ിയതപ്. ഇതിൽ 3717 തകാടി 
രൂപയുഞ്ട 111 പ്രവൃത്ികൾ ഞ്ടണ്ർ നടപടികളിതലക്കു 
കടക്കുകയും 3104 തകാടി രൂപയുഞ്ട നിർമ്മാണപ്രവൃത്ി
കൾ ആരംഭിക്കുകയും ഞ്ചയ്ിട്ടുണ്പ്. കടിഞ്വള്ള തെഖല
യിൽ 66 പദ്തികൾക്ായി 3252.54 തകാടി രൂപയുഞ്ട 
പ്രവൃത്ികൾക്പ് അംഗധീകാരം നല്ി. 1083.15 തകാടി 
രൂപയുഞ്ട 23 പദ്തികൾ നിർമ്മാണത്ിതലയ്ക്കപ് നധീങ്ങി. 
ഇങ്ങഞ്ന സംസ്ാനഞ്ത് ജനങ്ങൾ പതി്ാണ്ടുകളായി 
ഉന്നയിക്കുന്ന വികസനപ്രശ്നങ്ങൾക്പ് പരിഹാരതെകാനു
ള്ള സുപ്രധാന ചുവടുഞ്വപ്ായി കിഫപ്ബി ൊറിക്ഴിഞ്ഞു. 

കിഫപ്ബി ഫണ്പ് ഉപതയാഗിച്ാണപ്. സാധാരണക്ാർക്പ് 
ആശ്രയൊകം വിധം താലൂക്പ് ആശുപത്രികളിൽ ഡയാ
ലിസിസപ് യൂനിറ്റുകൾ സ്ാപിക്കുന്ന പദ്തിയുഞ്ട ആദ്
ഘട്ടവം കിഫപ്ബി വഴി നടപ്ാക്ി. ആൻജിതയാ 
ലൈാസ്റിയും ആൻജിതയാഗ്രാമും അടക്മുള്ള ഹൃതദ്രാഗ  
ചികിത്ക്കുള്ള കാത്പ് ലാബുകൾ ജില്ലാ ആശുപത്രിക
ളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്തി നടപ്ാക്കുന്നതും കിഫപ്ബി 
വഴി തഞ്ന്ന. വനാതിർത്ികളിൽ തസാളാർ ഞ്ഫൻസിംഗപ് 
നിർമ്മിക്ാനുള്ള പദ്തി പൂർത്ധീകരിച്തും കിഫപ്ബി 
ഫണ്ടുപതയാഗിച്ാണപ്. 

ഞ്പാതുവിദ്ാഭ്ാസ തെഖലയിൽ 2038 തകാടി രൂപയുഞ്ട 

ഭരണ-പ്രതിപക് വ്ത്ാസെില്ലാഞ്ത എല്ലാ നിയെസഭാ 
െണ്ഡലത്ിലം കിഫിബി പദ്തികൾ നടപ്ാക്കുന്നു. 

കിഫിബിയുഞ്ട ധനസൊഹരണത്ിനും പ്രതത്കതകൾ 
ഉണ്പ്. കിഫപ്ബിയിതലക്പ് നിതക്പങ്ങൾ ആകർഷിക്ാ
നായി െസാല തബാണ്പ് പുറത്ിറക്ിയതപ്ാൾ െികച് 
പ്രതികരണം ലഭിച്ചു. 2150 തകാടി രൂപ െസാല തബാണ്പ് 
വഴി ത�ഖരിച്ചു. കിഫപ്ബി െസാല തബാണ്പ് 
പുറത്ിറക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്െന്തിഞ്യ പഞ്കേടുപ്ിച് 
ലണ്ൻ തസ്റാക്പ് എകപ് സപ് തചഞ്ചപ് തകരളത്ിൽ അന്ാരാ
ഷ്ട്രസമൂഹത്ിഞ്റെ വി�്ാസം കൂടിയാണപ് തരഖഞ്പ്ടുത്ി
യതപ്.

ചരിത്രമുഹൂർത്ം: ലണ്ൻ തസ്റാക്പ് എക്സപ് തചഞ്ചപ് മുഖ്െന്തി പിണറായി വിജയൻ വ്ാപാരത്ിനു തുറന്നുഞ്കാടുക്കുന്നു. 

വിഭവസമൃദ്ിക്ക് കിഫ്ബി
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 � ജനകധീയ വിഷയങ്ങളിൽ നിർണ്ായകൊയ ഉറച് 
തധീരുൊനഞ്െടുത് മൂന്നു വർഷങ്ങളാണു കടന്നു തപാ
കന്നതപ്. 

 � കടകളിൽ തജാലി ഞ്ചയ്യുന്നവർക്പ് ഇരിക്ാനുള്ള 
അവകാ�ം നല്ി നിയെതഭദഗതി ഞ്കാണ്ടുവന്നു. 

 � തനാക്കുകൂലി നിതരാധനം കർ�നൊക്ി ഞ്താഴിൽ തെ
ഖലയിഞ്ല ഞ്ത്ായ പ്രവണതകൾക്പ് കടിഞൊണിട്ടു.

 � ടൂറിസംതെഖലഞ്യ ഹർത്ാലിൽനിന്നപ് ഒഴിവാക്ാ
നുള്ള ഞ്പാതുതധീരുൊനം ഉണ്ാക്ി. 

 � വ്വസായവികസനത്ിനപ് ഈസപ് ഓഫപ് ഡൂയിംഗപ് 
ബിസിനസിനായി നിയെതഭദഗതി. 

 � ഹർത്ാലിഞ്റെ െറവിൽ സ്കാര്സ്ത്ിതമേലള്ള 
അരൈെം തടയാൻ നിയെതഭദഗതി. 

 � അമ്ലങ്ങളിൽ �ാന്ിൊരായി പട്ടികജാതിക്ാർ 
ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ളവർക്പ് നിയെനം. 

 � തദവസ്ം തബാർഡകളിൽ മുന്നാക്ക്ാരിഞ്ല പി
ന്നാക്ക്ാർക്പ് സംവരണം. 

 � എൻതഡാസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്പ് സൗജന്
വവദയുതി.

 � ജലതരോതസുകളഞ്ട െലിനധീകരണം തടയാൻ നിയ
െനിർമ്മാണം. 

 � ആതരാഗ്തെഖലയിഞ്ല ഗുണനിലവാരം ഉറപ്ാക്ാൻ 
ക്ലിനിക്ൽ എസ്റാ്ിഷപ് ഞ്െറെപ് ബിൽ പാസാക്ി.

 � ഇറെർഞ്ന്പ് ഓതരാ പൗരഞ്റെയും അവകാ�ൊയി പ്ര
ഖ്ാപിച്ചു. 

 � സ്ാശ്രയസ്ാപനങ്ങളിൽ ജനാധിപത്ാവകാ�
ങ്ങൾക്പ് നടപടി സ്ധീകരിച്ചു. 

 � പരിസ്ിതിസംരക്ണത്ിനപ് ഇലക്ടികപ് ഞ്വഹി
ക്ിൾ നയം.

 � പുത്ൻ ആ�യങ്ങൾ വികസനത്ിനപ്. 
 � രാജ്ഞ്ത് ആദ് തസാളാർതബാട്ടപ്നധീ്ിലിറക്ി; 
ഇന്നലാഭം, െലിനധീകരണം കറവപ്. 

 � ഇ-ഓതട്ടാ തകരളത്ിൽതഞ്ന്ന നിർമ്മിക്കുന്നു.
 � വാട്ടർ ആംബുലൻസപ് നധീ്ിലിറക്ി, കട്ടനാടപ് തെഖല
യിഞ്ല ജനതയ്ക്കപ് ആ�്ാസതെകി. 

 � ൊൻതഹാളിഞ്ല ൊലിന്ം നധീക്ാൻ ജൻ തറാതബാ 
ട്ടിക്സപ്.

 � ഞ്പാലധീസപ് ആസ്ാനത്പ് തറാതബാട്ടപ്. 
 � ഇലക്ടികപ് ബസപ് തകരളത്ിഞ്ല ഞ്പാതുഗതാഗത 
സംവിധാന രംഗതത്ക്പ് ഞ്കാണ്ടുവന്നു.

 � തകരളത്ിഞ്റെ സ്ന്ം കംപയൂട്ടർ തകാതക്ാണികപ് സപ് 
തയ്ാറാകന്നു. 

 � ട്ാഫികപ് തെഖലയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്ൽ ഇറെലിജൻ
സപ് ഉപതയാഗിക്ാൻ തധീരുൊനം.

 � ലൈാസ്റികപ് ഉപതയാഗിച്പ് 170 കി െധീ തറാഡപ് നിർമ്മാണം.
 � കയർ ഭൂവസ്തം ഉപതയാഗിച്പ് തറാഡപ് ബലഞ്പ്ടുത്ൽ.
 � ജർമ്മൻ സാതകേതികവിദ്യായ ഫുൾ ഞ്ഡപ്പ് റിക്ലതെ
ഷൻ യന്തങ്ങൾ ഉപതയാഗിച്പ് താറിളക്പ് തറാഡപ് 
നിർമ്മാണം.

 � നിർമ്മാണരംഗത് പുതിയ സാതകേതികവിദ്കളം 
പരിസ്ിതിസൗഹൃദരധീതികളം നടപ്ാക്കുന്നു. ഗുണ
തെമേ വർദ്ിപ്ിക്ാൻ ഉതദ്ാഗസ്ർക്കു വിവിധതരം 
പരി�ധീലനം നൽകി. ലൈാസ്റികപ് ഉപതയാഗിച്പ് 170 
കിതലാെധീ്ർ തറാഡ നിർമ്മിച്ചു. കയർ ഭൂവസ്തം ഉപ
തയാഗിച്പ് 6.90 കിതലാെധീ്ർ തറാഡപ് ബലഞ്പ്ടുത്ി. 
ജർമ്മൻ സാതകേതികവിദ്യായ ഫുൾ ഞ്ഡപ്പ് റിക്ലതെ
ഷൻ യന്തങ്ങൾ ഉപതയാഗിച്പ് റധീവസക്ിൾഡപ് 
തസായിൽ സ്റബിവലസപ്ഡപ് സതബ്ബസപ് തയ്ാറാക്ി 
5.90 കിതലാെധീ്ർ തറാഡപ് പരധീക്ണാടിസ്ാന
ത്ിൽ നിർമ്മിച്ചു. 

 � തറാഡപ് സുരക്യ്ക്കപ് പ്രാധാന്ം നൽകിയാണപ് ഈ 
സർക്ാർ തറാഡ നിർമ്മിക്കുന്നതപ്. 3831 വസൻ 
തബാർഡകൾ, 18860 െധീ്ർ രൈാഷപ് ബാരിയറുകൾ, 
2203.03 ച.െധീ്ർ ഡയറക്ൻ തബാർഡകൾ, 5209 
ഡധീലധീനിതയ്ർ തപാസ്റപ് തുടങ്ങിയവ സ്ാപിച്ചു. 20 
്ാക്പ് തസ്പാട്ടുകൾ നവധീകരിക്കുന്നു.  

 � 2529 പാലങ്ങളഞ്ട ബലവം സുരക്യും പരിത�ാധി
ച്ചു. അപകടാവസ്യിലള്ള 162 പാലങ്ങൾ പുനർ
നിർമ്മിക്ാൻ ഇൻഞ്വസ്റിതഗഷൻ ആരംഭിച്ചു. 
ഇതിൽ 38 പാലങ്ങൾക്പ് വിവിധ സപ് കധീമുകളിൽ 
ഭരണാനുെതി നല്ി. 

 � പാലങ്ങളഞ്ട പ്രവൃത്ികൾക്കും തെൽതനാട്ടത്ിനുൊ
യി ഒരു ചധീഫപ് എഞ്ചിനധീയറുഞ്ട തനതൃത്ത്ിൽ 
പാലം വിഭാഗം രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. കിഫപ്ബി പ്രവൃ
ത്ികൾക്ായി തകരള തറാഡപ് ഫണ്പ് തബാർഡിൽ 
ചധീഫപ് എഞ്ചിനധീയർ കാഡറിലള്ള തപ്രാജക്ടപ് ഡയറ
ക്ടറുഞ്ട തനതൃത്ത്ിൽ എഞ്ചിനധീയറിങപ് വിഭാഗവം 
രൂപവതപ്ക്രിച്ചു. 

 � െലബാർ തദവസ്ം തബാർഡിനു കധീഴിഞ്ല െലപ്പുറം 
പന്ല്ലൂർ ഭഗവതിതക്ത്രം വക 400 ഏക്ർ ഭൂെി 
െലയാള െതനാരെ അനധികൃതൊയി വകവ�ം ഞ്വ
ച്ിരുന്നതപ്  വഹതക്ാടതിവിധി പ്രകാരം തദവസ്ം 
തബാർഡപ് ഏഞ്്ടുത്. 

ഉറച്ച കാല്വ്്

മറ്റു ചി� രേധാന പദ്തികള്, രേവർത്തനങ്ങള്
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 � അന്ാധധീനഞ്പ്ട്ട തദവസ്ംഭൂെി തിരിഞ്ച്ടുക്ാൻ 
തദവസ്ം വട്ബയൂണൽ രൂപവതപ്ക്രിക്ാനുള്ള നി
യെനിർമ്മാണനടപടി അന്ിെഘട്ടത്ിൽ. 

 � �ബരിെലതധീർത്ഥാടനതത്ാടപ് അനുബന്ിച്ചും �ബ
രിെല ൊസ്റർ ലൈാൻ നിർവ്ഹണത്ിനുൊയി ഞ്ചലവ
ഴിക്കുന്ന തുക ഈ സർക്ാർ വന്നതുമുതൽ ഗണ്ൊ
യി വർദ്ിപ്ിച്ചു. കഴിഞെ ആറുവർഷം ആഞ്ക 
ഞ്ചലവഴിച്തപ് 959.805 തകാടി രൂപയാണപ്. 
ഏതാണ്പ് ഇത്രതത്ാളം പണൊണു നടപ്പുസാമ്ത്ി
കവർഷം ൊത്രം ഞ്ചലവഴിക്ാൻ തപാകന്നതപ്. 
ആഞ്ക 917 തകാടി രൂപയാണു �ബരിെലയ്ക്കു 2019-
20ൽ നധീക്ിവച്ിരിക്കുന്നതപ്.

 � �ബരിെലവികസനത്ിനുള്ള പദ്തിവിഹിതം 
ഉൾഞ്പ്ഞ്ടയുള്ള തുക വിനിതയാഗിച്ചു നിർമ്മാണപ്രവ
ർത്നങ്ങൾ സെയബന്ിതൊയി പൂർത്ിയാക്ാൻ 
ഞ്സരൈട്ടറിതലസെിതികൾ. �ബരിെലയുഞ്ട നിർമ്മാ
ണപ്രവർത്നങ്ങൾ അന്ാരാഷ്ട്രനിലവാരത്ിലള്ള 
ഏജൻസികഞ്ളഞ്ക്ാണ്ടു നടപ്ാക്ിക്ാൻ പ്രതത്ക 
എസപ്.പി.വി രൂപവതപ്ക്രിക്കുന്നു.

 � തറഷൻകടകൾ വഴി സമ്പുഷ്ധീകരിച് ആട്ട വിതരണം 
തുടങ്ങി

 � സ്തന്താധികാരമുള്ള ഉപതഭാക്തൃഡയറതക്ട്പ് ആരം
ഭിക്ാൻ നടപടികൾ തുടങ്ങി.

 � െൾട്ടിഞ്ലവൽ ൊർക്്ിങപ് നിയന്തണത്ിനു ൊർഗ്ഗ
തരഖ തയ്ാറാക്ി വിജ്ാപനം ഞ്ചയ്തു.

 � എല്ലാ ജില്ലയിലം ഉപതഭാക്തൃസഹായതകന്ദങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുവാൻ നടപടി തുടങ്ങി.

 � വിവിധ വള്ളംകളികൾ ഒരു ടൂറിസം ഞ്പ്രാജക്റപ് ആക്കു
ന്നതിഞ്റെ ഭാഗൊയി ലധീഗപ് അടിസ്ാനത്ിൽ െത്ര
വള്ളംകളി തുടങ്ങി.
 �സംസ്ാനത്പ് ഞ്പാതു-സ്കാര് പകോളിത്തത്ാ
ഞ്ട നടപ്ാക്കുന്ന ആദ് ടൂറിസം പദ്തി ജടായു 
പാറയിൽ തുടങ്ങി.
 � തൊതട്ടാർ വാഹനവകപ്ിൽ തസവനങ്ങൾക്പ് 
ഓണ്വലൻ സംവിധാനം ഏർഞ്പ്ടുത്ി

 � തിരുവനന്പുരം ആർടിഒ ഓഫധീസപ് വഹഞ്ടകപ് 
ആക്ി. 

 �ഡാമുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഞ്ചളി നധീക്ം ഞ്ചയ്ാൻ 
പദ്തി തയ്ാറാക്കുന്നു
 � ഗൃതഹാപകരണവിപണിയിൽ ഇടഞ്പടാൻ സവലൈ 
തകാ വഴി പദ്തി തുടങ്ങി.

 � സംസ്ാനത്പ് 11 പുതിയ ഐടിഐ
 � പത്പ് ഐടിഐകഞ്ള അന്ാരാഷ്ട്രനിലവാരത്ിതല
ക്പ് ഉയർത്ാൻ പദ്തി.

 � സംസ്ാനത് ഞ്പാതുസ്കാര്പകോളിത്തത്ാഞ്ട 
നടപ്ാക്കുന്ന ആദ് ടൂറിസംപദ്തി ജടായുപാറ 
രണ്ാംഘട്ടം പൂർത്ിയായി. മൂന്നാംഘട്ടം അടുത്വ
ർഷം െധ്തത്ാഞ്ട. 

 � ഞ്തമേല ഇതക്ാ-ടൂറിസം പദ്തിയിൽ 5 തകാടി 
രൂപ മുടക്ി വല്പ് &സൗണ്പ് തഷാ പദ്തി പൂർത്ി 

യാക്ി സഞ്ചാരികൾക്കു തുറന്നുഞ്കാടുത്.
 � തിരുവനന്പുരം തവളി ടൂറിസ്റപ് വിതല്ലജിനായി 20 
വർഷം മുൻപപ് ഏഞ്്ടുത് ഭൂെിയിൽ 34 തകാടി രൂപ
ഞ്ചലവിൽ കണ്ഞ്വൻഷൻ ഞ്സറെർ, ടൂറിസ്റപ് ഞ്ഫസിലി
ത്ഷൻ ഞ്സറെർ, ഇതക്ാ പാർക്പ്, അർബൻ പാർക്പ്  
എന്നിവയുഞ്ട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു.തകാവളം, 
�ംഖുമുഖം, ആക്കുളം, വർക്ല എന്നിവിടങ്ങളിൽ 60 
തകാടി രൂപയുഞ്ട പദ്തികൾക്കു തുടക്ം കറിച്ചു.

 � 2016 നവംബർ 8 ഞ്ല തനാട്ടുനിതരാധം മൂലം സഹകര
ണതെഖലയ്ക്കടക്ം ഉണ്ായ പ്രതിസന്ികൾ 
സർക്ാർ കൃത്ൊയ ഇടഞ്പടലിലൂഞ്ട അതിജധീവിച്ചു.

 � സാഹിത്പ്രവർത്ക സഹകരണസംഘം പുസ്തക- 
സാഹിതത്ാത്വം 'കൃതി' സംഘടിപ്ിച്ചു. 'കൃതി' രാ
ജ്ഞ്ത് ഒന്നാം തശ്രണിയിൽ സ്ാനം പിടിച്ചു.

 � സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽനിന്നു വായ്ഞ്യടുത്ത�
ഷം െരിച്വർ, ൊരകതരാഗം ബാധിച്വർ എന്നിവ
ർക്ായി രൂപവതപ്ക്രിച് റിസപ് കപ് ഫണ്പ് പദ്തിക്കു
കധീഴിൽ ഈ സർക്ാർ 26,041 തപർക്പ്  197,01,08,083 
രൂപ സഹായധനം നല്ി. മുഖ്െന്തിയുഞ്ട ദുരിതാ
�്ാസനിധി കഴിഞൊൽ സംസ്ാനത്പ്  ഏ്വം 
കൂടുതൽ സഹായധനം നല്കുന്ന നിധിയായി ഇതു 
വളർന്നു.

 � 2018 ആഗസ്റിഞ്ല പ്രകൃതിദുരന്ത്ിൽ ദുരിതബാധി
തഞ്ര സഹായിക്ാൻ സഹകരണതെഖല CARe 
Kerala (Co-operative Alliance to Rebuild Kerala) 
എന്ന പദ്തി നടപ്ാക്ി. പ്രളയത്ിൽ സമ്പൂർണ്ൊ
യും വധീടു നഷ്ഞ്പ്ട്ട 2000 കടുംബങ്ങൾക്പ് 5 ലക്ം 
രൂപയ്ക്കുള്ള വധീടു നിർമ്മിച്ചുനല്കുന്ന CARe Home പദ്
തിയുഞ്ട പ്രവർത്നം ത്രിതഗതിയിൽ നടക്കുന്നു. 
ഒന്നാം ഘട്ടം 2000 വധീടു നല്ി. രണ്ാംഘട്ടൊയി 
2000 വധീടുകൾകൂടി നിർമ്മിക്ാനുള്ള പദ്തി ആസൂ
ത്രണം ഞ്ചയ്തുവരുന്നു.

 � പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗവികസന ഞ്ഫഡതറഷനി
ലൂഞ്ട കൂടുതൽ ഞ്താഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചു. ഞ്ഫഡ
തറഷൻ പ്രവർത്നലാഭം തനടി കൂടുതൽ തെഖലകളി
തലക്പ്.

 � ഞ്പരിന്ൽെണ് ഇ.എം.എസപ്. സഹകരണ ആശുപ
ത്രിയുഞ്ട പിന്തുണതയാഞ്ട അട്ടപ്ാടിയിൽ സെഗ്ര 
ആതരാഗ്പദ്തി നടപ്ാക്ിവരുന്നു. 

 � വ്ാപാരവാണിജ്സ്ാപനങ്ങൾ, ഫാക്ററികൾ, 
ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു തഗ്രഡിങപ്.

 � ചവറയിൽ ഇൻഡ്ൻ ഇൻസ്റി്യൂട്ടപ് ഓഫപ് ഇൻഫ്ാറ്രേ
കപ് ചർ ആൻഡപ് കണ്റ്രേകപ് ഷൻ (IIIC) പ്രവർത്നം 
തുടങ്ങി. ITI, ഡിതലൈാെ, എൻജിനധീയറിങപ്, ഡിഗ്രി 
എന്നിവ കഴിഞെവർക്കു തലാതകാത്രനിലവാര
ത്ിൽ ഉപരിപഠനം.

 � ഉന്നതനിലവാരമുള്ള സ്ാപനങ്ങളിൽ ഉപരിപഠന
ത്ിനപ് അവസരം കിട്ടാൻ ബിരുദവിദ്ാർത്ഥികൾ
ക്കു മൂന്നുവർഷപരി�ധീലനം നല്കുന്ന ധനുസപ് പദ്തി.
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 � ഐക്രാഷ്ട്രസഭയും നധീതി ആതയാഗും തചർന്നപ് 
തയ്ാറാക്ിയ സുസ്ിരവികസനലക്്സൂചികയിൽ 
തകരളം ഒന്നാെതപ്. 

 � ആതരാഗ്വം തക്െവം, െികച് വിദ്ാഭ്ാസം, ലിംഗ
സെത്ം എന്നധീ വിഷയങ്ങളിൽ തകരളം ഒന്നാെ 
ഞ്തത്ി.

 � വ്വസായം, നൂതനാ�യം, അടിസ്ാനസൗകര് 
വികസനം എന്നധീ വിഷയങ്ങളിൽ രണ്ാം സ്ാനം

 � ദാരിദ്ര് നിർമ്മാർജ്ജനം, വി�പ്പു രഹിതം, രൈെസൊ
ധാനം, നധീതി നിർവ്ഹണം തുടങ്ങിയ തെഖലകളിൽ 
രാജ്ഞ്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ാനങ്ങളഞ്ട 
പട്ടികയിലാണപ് തകരളം 

 � ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ാനൊയുള്ള പ്ികപ് അഫതയഴപ് സപ് 
ഞ്സറെറിഞ്റെ പഠനത്ിൽ രാജ്ത്പ് ഏ്വം െികച് 
ഭരണം കാഴ്ച ഞ്വക്കുന്ന സംസ്ാനം തകരളം. തുടർച്
യായി മൂന്നാം വർഷൊണപ് ഈ അംഗധീകാരം

 � െികച് അടിസ്ാനസൗകര്ങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന സം
സ്ാനങ്ങളഞ്ട പട്ടികയിൽ ഒന്നാെതാണപ് തകരളം. 
ൊനുഷിക പുതരഗതിക്പ് പിന്തുണ നല്കുന്ന സംസ്ാ
നങ്ങളിലം വനിത - �ിശുസുരക് രംഗത്ം തകരളം 
മുന്നിഞ്ലത്ി. 

 � �ിശുസൗഹൃദസംസ്ാനൊയി പ്ികപ് അഫതയ

ഴപ് സപ് ഇൻഞ്ഡകപ് സപ് ഞ്തരഞ്ഞെടുത്തും തകരളഞ്ത്
 � രൈെസൊധാനരംഗത്പ് രണ്ാം സ്ാനവം പരിസ്ി
തി സംരക്ണരംഗത്പ് മൂന്നാം സ്ാനവം തകരള
ത്ിനാണപ്. 

 � വസബർ തഡാം പദ്തിക്പ് അന്ാരാഷ്ട്രാഅംഗധീ
കാരം.

 � The Information Security Leadership Achievements 
Asia-Pacific (ISLA Asia-Pacific) Award 2018.

 � െികച് വസബർ സുരക്യ്ക്കുള്ള ഫിക്ിയുഞ്ട (ഞ്ഫഡ
തറഷൻ ഓഫപ് ഇന്്ൻ തചംബർ ഓഫപ് ഞ്കാതെഴപ് സപ് 
ആൻഡപ് ഇൻഡസ്ടി) സ്ാർട്ടപ് ഞ്പാലധീസിങപ് പുര
സപ് കാരം തകരള ഞ്പാലധീസിഞ്റെ വസബർ തഡാം 
കരസ്ൊക്ി.

 � UAE bpsS Best 'M' Government Service Award - 
6th Edition സംസ്ാന ഞ്പാലധീസിഞ്റെ ഞ്ൊവബൽ 
ആലൈിതക്ഷൻ ആയ 'Traffic Guru' വിനപ് ലഭിച്ചു.

 � SKOCH Governance Award - 2018 തകരളാ 
ഞ്പാലധീസിനപ്.

 � നിപ പ്രതിതരാധം: തകരളത്ിനപ് യു.പി.യിൽ ആദരം
 � എെർജൻസി ഞ്െഡിസിൻ അതസാസിതയഷൻ ലധീഡർ
ഷിപ്പ് അവാർഡപ് െന്തി ഞ്ക.ഞ്ക. വ�ലജ ടധീച്ർക്പ്.

 � ൊതൃെരണ നിരക്പ് കറഞെ സംസ്ാനത്ിനുള്ള പ്ര

ഭരണെികവിനുള്ള ഇന്് ടുതഡ പുര്ാരം മുഖ്െന്തി പിണറായി വിജയൻ തകന്ദെന്തി നിതിൻ ഗഡപ്കരിയിൽനിന്നപ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

മികവിനു കിട്ിയ അംഗീകാരങ്ങള്
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ധാനെന്തി സുരക്ാ ൊതൃത് അഭിയാൻ അവാർഡപ്
 � 2018 ൽ രാജ്ഞ്ത് െികച് സർക്ാർ ആശുപത്രിക
ളായി ചാലക്കുടി താലൂക്പ് ആശുപത്രിഞ്യയും നൂൽ
പ്പുഴ കടുംബാതരാഗ്തകന്ദഞ്ത്യും ഞ്തരഞ്ഞെടുത്.

 � 2019 ൽ ഇന്്യിഞ്ല ഏ്വം െികച് പ്രാഥെികാ തരാ
ഗ്തകന്ദൊയി കയ്യൂർ കടംബാതരാഗ്തകന്ദം ൊറി. 
കണ്ണൂർ ജില്ലയിഞ്ല വളപട്ടണം കടുംബാതരാഗ്തകന്ദം, 
കാസർതഗാഡപ് ജില്ലയിഞ്ല വലിയപറമ് കടുംബാ
തരാഗ്തകന്ദം എന്നിവ 97 �തൊനം ൊർതക്ാഞ്ട 
എൻ.കയൂ.എ.എസപ്. അരൈഡിത്ഷൻ കരസ്ൊക്ി

 � 'ഭിന്നത�ഷിനയം 2016' നടപ്ിലാക്കുന്നതിൽ െികവപ് 
പുലർത്ിയ വ്ക്തികൾക്കും സ്ാപനങ്ങൾക്കും  
തകന്ദസർക്ാർ സാമൂഹികനധീതിവകപ്പ് നല്കുന്ന 2018 
ഞ്ല തദ�ധീയ അവാർഡപ്

 � എൻ.എച്പ്.എഫപ്.ഡി.സി.യുഞ്ട െികച് സംസ്ാന 
ചാനവലസിംഗപ് ഏജൻസി വിഭാഗത്ിൽ തകരള 
സംസ്ാന വികലാംഗതകാർപതറഷൻ ഞ്തരഞെടു
ക്ഞ്പ്ട്ടു

 � െികച് പാൽ ഉൽപാദനക്െതാ സംസ്ാനത്ിനു
ള്ള ഇന്്ാ ടുഞ്ഡ അവാർഡപ് തകരളത്ിനപ്

 � തദ�ധീയ ഗ്രാെധീണ ഞ്താഴിലറപ്പ് പദ്തിയിൽ െികച് 
തനട്ടം വകവരിച് സംസ്ാനം തകരളം. ഞ്താഴിലറ
പ്പ് പദ്തിയിൽ െികവ് ജലസംരക്ണപ്രവർത്ന

ങ്ങൾക്പ് രാജ്ത്പ് ഒന്നാംസ്ാനം. ഞ്താഴിലറപ്പ് 
പദ്തിയിൽ സെയബന്ിതൊയി തവതനം വിത 
രണം ഞ്ചയ്യുന്നതിഞ്ല െികവിനപ് മൂന്നാം സ്ാനം. 
ഞ്ബയർഫൂട്ടപ് ഞ്ടക്ധീഷ്ൻൊഞ്ര വിന്സിക്കുന്നതിലം 
സംസ്ാനം മൂന്നാം സ്ാനം തനടിയിരുന്നു. 

 � രാജ്ഞ്ത് െികച് 12 ഗ്രാെപ്ഞ്ചായത്കളിൽ ആല
പ്പുഴ ജില്ലയിഞ്ല ബുധനൂർ പഞ്ചായത്ം 

 � ഐക്രാഷ്ട്രസഭയുഞ്ട ഏ്വം വലിയ പരിസ്ിതി 
പുരസപ് ക്ാരൊയ 'ചാമ്്ൻ ഓഫപ് എർത്ിനപ് ' 
ഞ്കാച്ിൻ ഇറെർനാഷണൽ എയർതപാർട്ടപ് ലിെി്
ഡിഞ്ന ഞ്തരഞ്ഞെടുത്. സമ്പൂർണൊയും സൗതരാർ
ജത്ിൽ പ്രവൃത്ിക്കുന്ന തലാകഞ്ത് ആദ്ഞ്ത് വി
ൊനത്ാവളം എന്ന നൂതനാ�യം പ്രാവർത്ി 
കൊക്ിയതിനാണപ് സിയാൽ ഈ വി�ിഷ്ബഹുെ
തിയ്ക്കപ് അർഹൊയതപ്.

 � പരിസ്ിതിസംരക്ണം, ശുചിത്ം എന്നധീ തെഖല
കളിൽ െികച് പ്രകടനത്ിനുള്ള ഇന്്ാടുഞ്ഡ പുര
സപ് കാരം തകരളത്ിനപ്.

 � WTM-ഞ്റെ മൂന്നപ് അവാർഡകൾ (2 തഗാൾഡപ്  
അവാർഡപ്, ഒരു വഹലി കെറെഡപ് അവാർഡപ് ) 
ഉൾഞ്പ്ഞ്ട ഈ ഗവണ്ഞ്െറെപ് വന്നത�ഷം ഉത്രവാ
ദിത് ടൂറിസം െിഷനപ് 10 അവാർഡകൾ ലഭിച്ചു.

ഉപസംൊരം

പ്രകടനപത്രികയിഞ്ല 600 ഇന പരിപാടികൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദൊയി നടപ്ാക്ാൻ നിങ്ങളഞ്ട വിലതയറിയ 
നിർതദേ�ാഭിപ്രായങ്ങൾ ആവ�്ൊണപ്. അവ താഞ്ഴ പറയുന്ന വിലാസത്ിൽ അയയ്ക്കാം. കവറിനു മുകളിൽ  

'തപ്രാഗ്രസപ് സപ് റിതപ്ാർട്ടപ് സംബന്ിച് നിർതദേ�ം' എന്നപ് എഴുതണം.

വിലാസം : തകരളമുഖ്െന്തി,
മുഖ്െന്തിയുഞ്ട ഓഫധീസപ്,

ഞ്സരൈതട്ടറിയ്പ് തനാർത്പ് ത്ാക്പ്,
തിരുവനന്പുരം

ഇഞ്െയിൽ: chiefminister@kerala.gov.in
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