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മുഖക്കുറലിപ്്

ജേകാധലിപത്യപ്രവർത്തേരീതലിക്് ഒരു പുതലിയ സിംഭകാവേ മകരളിം മു
മ്കാട്ടുവച്ലിരലിക്കുകയകാണ്. പ്രകടേപത്ലികയലിൽ പ്രഖ്യകാപലിച് പരലിപകാ
ടലികള് എത്മത്തകാളിം േടപ്ലിേകാക്ലി എന്നു ജേങ്ങൾമുമ്കാഡക സേർ

പ്ലിച്ചുഡകകാണ്കാണ്കാണ് ഇത്തരഡേകാരു കകാല് വയ്് കഴലിഞ്ഞവർഷിം തഡ് 
േടത്തലിയത്. ഇത്തരത്തലിൽ അവതരലിപ്ലിക്കുഡേ് പ്രകടേപത്ലികയലിഡേ 
വകാഗ്കാേിം േലിറമവറ്റു്തലിഡന് ഭകാഗിംകൂടലിയകായലിരുന്നു അത്.

പ്രകടേപത്ലിക മുമ്കാട്ടുവച് 35 ഇേ പരലിപകാടലി എത്മത്തകാളിം േടപ്ലി
േകാക്ലി എ് കകാര്യേകാണ് സർക്കാരലിഡന് ഒ്കാിംവകാരഷലികത്തലിൽ അവത
രലിപ്ലിച് മപ്രകാഗ്രസ് റലിമപ്കാരട്് പരലിമ�കാധലിച്ത്. എ്കാൽ ഈ വരഷിം പ്ര
കടേപത്ലികയലിഡേ 600 വകാഗ്കാേങ്ങളിം എത്മത്തകാളിം േടപ്ലിേകാക്ലിഡയ് 
കകാര്യേകാണ് വലിേയലിരുത്തലിയലിരലിക്കു്ത്. 600 േലിർമദേ�ങ്ങളലിഡേ കകാര്യങ്ങ
ളകാണ് 35 ഇേ പരലിപകാടലിയലിൽ വരു്ത് എ്തലിേകാൽ ഇതലിൽ അത് പ്ര
മത്യകിം പരലിമ�കാധലിക്കു്ലില്ല. 

ഈ റലിമപ്കാർട്ലിൽ പ്രകടേപത്ലികയലിൽ വകാഗ്കാേിം ഡചയ്ത കകാര്യങ്ങൾ 
േടപ്ലിേകാക്ലിയതുേകാത്മേ മരഖഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുള്ളൂ. എ്കാൽ സർക്കാർ 
അതലിമേഡറ കകാര്യങ്ങൾ സിംസ്കാേത്തു േടപ്ലിേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. അത്തരത്തലി
ലുള്ള ചലിേകകാര്യങ്ങൾ ഓരമ്മഡപ്ടുത്തകാനിം ഈ റലിമപ്കാർട്ലിൽ ശ്രേലിച്ലിട്ടുണ്്.

േതേലിരമപക്ഷവിം അഴലിേതലിരഹലിതവിം വലികസലിതവേകായ മകരളിം എ് 
കകാഴ്ചപ്കാടു േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള കരമ്മപദ്ധതലിയകാണ് പ്രകടേപത്ലികയലിലൂഡട 
മുമ്കാട്ടുവച്ത്. അവ േടപ്ലിേകാക്കുക എ് ജേങ്ങമളകാടുള്ള ഉത്തരവകാദലിത്തിം 
േലിറമവറ്റു്തലിനള്ള പരലിശ്രേേകാണു േടത്തലിയത്. ഇതു സിംബ്ന്ലിച്ചു േട
ത്തലിയ പ്രവർത്തേങ്ങഡള വലിേലിയലിരുത്തലിഡക്കാണ്് ഒരു അഭലിപ്രകായിം ഇവലിഡട 
മരഖഡപ്ടുത്തു്ലില്ല. ഈ പരലിമ�കാധേതഡ് സ്വയിം സിംസകാരലിക്കു്തകാ
ണമല്ലകാ. എ്കാലുിം ഒരു കകാര്യിം ഓർമ്മലിപ്ലിക്ഡട്! പ്രകടേപത്ലിക അഞ്ചു
വർഷമത്തക്കുള്ള പ്രവർത്തേപദ്ധതലിയകാണ്. സർക്കാർ രണ്ടുവരഷിം  
േകാത്മേ പലി്ലിട്ലിട്ടുള്ളൂ. അതലിേകാൽ എല്ലകാ പ്രവർത്തേങ്ങളിം കകാേകാവധലിക്കു
ള്ളലിൽ പൂർത്തലിയകാക്കാേകാകുഡേ് ആത്മവലി�്വകാസേകാണ് ഈ പരലിമ�കാധേ 
േല്ലിയലിട്ടുള്ളത്.

മപ്രകാഗ്രസ്് റലിമപ്കാരട്്  സർക്കാര ഡവബ്്സസറ്റലിലുിം പ്രസലിദ്ധീകരലിക്കുിം. 
ഇതു വകായലിച്മ�ഷിം ഒമരകാരുത്തരുഡടയിം അഭലിപ്രകായങ്ങൾ ഇ-ഡേയലിൽ മു
ഖകാന്തരമേകാ തപകാൽ മുഖകാന്തരമേകാ അയച്കാൽ അതു പരലിമ�കാധേയ്ക്കു വലിമധ
യേകാക്കുിം. ഇതലിഡേ േലിർമദേ�ങ്ങൾകൂടലി പരലിഗണലിച്് ഭകാവലിപ്രവർത്തേങ്ങൾ 
മുമ്കാട്ടു ഡകകാണ്ടുമപകാകകാേകാണ് സർക്കാർ ഉമദേ�ലിക്കു്ത്. ഇക്കാര്യത്തലിൽ 
എല്ലകാവലിധ സഹകരണവിം പ്രതീക്ഷലിക്കുന്നു.

മനേഹപൂര വ്ിം,

പറിണ്ായറി വറിജയൻ
മുഖ്യേന്തലി
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1. a. പച്ചക്ക്റിയറിൽ സ്വയംപര്ാപ്റി കെവരറിക്ം. 
ഇതറി�ായറി കജവപച്ചക്ക്റിയറിൽ ഊന്റിയുള്ള ജ�
െീയൊമ്പയറിൻ ആരംഭറിക്ം. 

കൃഷലിവകുപ്പുിം ഹരലിതമകരളേലിഷനിം സജവപച്ക്റലി
ക്കൃഷലി മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാനള്ള ജേകീയക്യകാമ്യലിൻ 
ആരിംഭലിച്ചു. തരലിശുഭൂേലിയലിൽ പച്ക്റലിക്കൃഷലി വ്യകാപലി
പ്ലിച്ചു. ഉത്വകകാേങ്ങളലിൽ സജവപച്ക്റലി േഭ്യേകാ
ക്കാൻ പ്രമത്യകപദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്ലി. 'ഓണത്തലിേ് 
ഒരുമുറിം പച്ക്റലി' മപകാലുള്ള പച്ക്റലിക്കൃഷലിപ്ദ്ധതലി
കൾ വലിപുേേകായലി സിംഘടലിപ്ലിച്ചു. ഈ ജേകീയക്യകാമ്
യലിേലിഡന് ഭകാഗേകായലി േകാലുേക്ഷിം ഡേട്ലിൿ ടൺ പച്ക്
റലി അധലികേകായലി ഉത്പകാദലിപ്ലിച്ചു. 63 േക്ഷിം കുടുിംബ്
ങ്ങൾക്കു പച്ക്റലിപ്കായ്ക്കറ്റുകൾ വലിതരണിം ഡചയ്തു. സിം
സ്കാേഡത്ത പ്രധകാേ പച്ക്റലിയത്പകാദേമേഖേയകായ 
കകാന്തല്ലൂർ, വട്വട പ്രമദ�ത്ത് പ്രമത്യക കകാർഷലികമേ
ഖേ രൂപവത്ക്രലിച്ചു. ഡപെഷ്യൽ ഓഫീസഡറ ചുേതേ
ഡപ്ടുത്തലി ഉല്പ്ങ്ങൾക്കു േ്യകായവലിേ ഉറപ്കാക്ലി. 
ഉത്പകാദേത്തലിേനസരലിച്് ഇൻഡസന്ീവ് ഏർഡപ്ടു
ത്തലി. വട്വടയലിൽ മകരള ഗ്രകാേീൺ ബ്കാകേ് �കാഖ 
തുടങ്ങലി. കർഷകർക്കു കുറഞ്ഞേലിരക്ലിൽ വകായ് േഭ്യേകാ
ക്കാൻ ‘ഹരലിത കകാർഡ്’ പുറത്തലിറക്ലി.

1. b. 50,000 കഹക്ട്റിൽ കജവപച്ചക്ക്റിക്കൃഷറി 
ആരംഭറിക്ം. കൃഷറിക്കാരുകെ കപ്രാഡ്യൂസർ െമ്പ�റി
െൾ, നഹാർട്ടറി െൾച്ചർ നൊർപ്പന്ഷൻ എന്റിവ വഴറി 
പച്ചക്ക്റിക്ക് ത്വറില �ല്ം .

16,820 ഡഹക്ടർ സ്േത്ത് സജവപച്ക്റലിക്കൃഷലി 
ആരിംഭലിച്ചു. സിംസ്കാേത്ത് പൂർണ്ണേകായിം സജവരീതലി
യലിൽ ഉത്പകാദലിപ്ലിക്കു് പച്ക്റലി ഉയർ് വലിേയ്ക്കു 
സിംഭരലിച്് 'മകരള ഓർഗകാേലിക്' എ് ബ്കാൻഡലിൽ 
വലിതരണിം ഡചയ്തു. ഇതലിഡന് ഭകാഗേകായലി േകാലുേക്ഷിം 
ഡേട്ലിക് ടൺ പച്ക്റലി അധലികേകായലി ഉത്പകാദലിപ്ലിച്ചു. 

സേഗ്രപച്ക്റലിക്കൃഷലിവലികസേപദ്ധതലിയലിൻകീഴലിൽ 
പച്ക്റലിയത്പകാദേക്മ്േലികൾ സ്കാപലിക്കാൻ 
തൃശ്ശൂർ, ഇടുക്ലി ജലില്ലകളലിഡേ ഫീൽഡ് സർമവ് പൂർത്തീ
കരലിച്് പ്രകാഥേലികഡപ്രകാമപ്കാസൽ തയ്കാറകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. 
പച്ക്റലികൾക്കു േ്യകായവലിേ ഉറപ്പുവരുത്തകാൻ ഓണസ
മൃദ്ധലി എ് പദ്ധതലി കൃഷലിവകുപ്്, മഹകാർട്ലിമക്കാർപ്്, 
വലി.എഫ്.പലി.സലി.ഡക. എ്ലിവയഡട സിംയക്തകാഭലിമുഖ്യ
ത്തലിൽ 2016-ഡേയിം 2017-ഡേയിം ഓണക്കാേത്തു 
േടപ്ലിേകാക്ലി. കൂടകാഡത 2017 വലിഷുക്കാേത്തു 'വലിഷുക്
ണലി 2017’ എ്മപരലിൽ പഴിം - പച്ക്റലി വലിപണലി
കൾ സിംഘടലിപ്ലിച്ചു. േകാടൻപച്ക്റലികൾ ഉത്പകാദലിപ്ലി
ക്കു് കർഷകർക്് ഇതുവഴലി 10 �തേകാേവിം സജവ
പച്ക്റലികൾ 20 �തേകാേവിം അധലികവലിേ േൽകലി 
സിംഭരലിച്ചു. അതുമപകാഡേ, ഗുണമഭകാക്തകാക്ൾ േൽമക
ണ് വലിപണലിയലിഡേ അധലികവലിേ േലിയന്തലിക്കാൻ 30 
�തേകാേിംവഡര വലിേ കുറച്് പച്ക്റലികൾ വലിതരണിം 
ഡചയ്യുകയിം ഡചയ്തു.

1. c. പച്ചക്ക്റിയുല്ാദ�നെന്ദ്രങ്ങളറിൽ സംഭരണത്റി
�് ചറില്ലർ നറ്ാന്ജുെൾ ഏർകപ്പടുത്ം. 

സേഗ്രപച്ക്റലിക്കൃഷലിവലികസേപദ്ധതലിയലിൽ ഉൾഡപ്
ടുത്തലി പച്ക്റലിസിംഭരണത്തലിനള്ള, സവദയുതലി ആവ
�്യേലില്ലകാത്ത 1,303 �ീതീകരണയറകൾക്കായലി യൂണലി
ഡറ്റകാ്ലിേ് 15,000 രൂപ വഡര എ് േലിരക്ലിൽ 194.5 
േക്ഷിം രൂപ ധേസഹകായിം േൽകലി േടപ്ലിേകാക്ലി.

2. a. സംനയാജറിതബഹുവറിള പുരയറിെക്കൃഷറിവറിെ 
സ�ത്റി�് വീട്ടുവളപ്പ് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുകെ ക്ലറ്ർ 
രൂപവത്ക്കരറിച്ച് ഉത്പാദന�ാപാധറിെളുകെ വറിതര 
ണം, കചറുെറിെയന്ത്രവല്ക്കരണം, സസ്സംരക്ഷണപ്ര
വർത്�ങ്ങൾ എന്റിവ ൊര്ക്ഷമമാക്ം.

കകാർഷലികവലിജ്കാേവ്യകാപേിം �ക്തലിഡപ്ടുത്തൽ എ് 

കൃഷി

പിണറായിവിജയൻ സർക്ാരിന്റെ 

പ്രോഗ്രസ് റിപ്രോർട്്
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പദ്ധതലിയലിൽ, കർഷകർക്കു േഭ്യേകായ ഭൂേലിയഡട വലിസ്തൃ
തലിക്നസരലിച്് ഈ വർഷിം 2300 സിംമയകാജലിതേകാതൃ
കകാകൃഷലിമത്തകാട്ങ്ങൾ സ്കാപലിച്ചു.

2. b. �ഗരക്കൃഷറിക് നപ്രാത്ാഹ�ം �ല്ം.
േഗരങ്ങളലിൽ ‘ഹരലിതേഗരലി’ പദ്ധതലി േടപ്കാക്ലി. ഡടറ
സ് കൃഷലിക്കു മപ്രകാത്കാഹേവിം പ്രചകാരവിം േൽകലി. 
ഇതലിഡന് ഭകാഗേകായലി 63 േക്ഷിം കുടുിംബ്ങ്ങൾക്കു പച്ക്
റലിപ്കായ്ക്കറ്റുകൾ വലിതരണിം ഡചയ്തു. റസലിഡന്്സ് അമസകാ
സലിമയഷനകൾ മകന്ദീകരലിച്് 49 ഹരലിത ഗ്രൂപ്പുകൾ 
രൂപവത്ക്രലിച്ചു. 37,000 മഗ്രകാബ്കാഗ് യൂണലിറ്റുകൾ (ഒരു 
യൂണലിറ്റ് 25 മഗ്രകാബ്കാഗ്) സബ്്സലിഡലി േലിരക്ലിൽ 
വലിതരണിം ഡചയ്തു. മുൻവർഷങ്ങളലിൽ േൽകലിയ 75,000 
മഗ്രകാബ്കാഗ് യൂണലിറ്റുകളലിൽ വീണ്ടുിം കൃഷലി ഡചയ്കാേകായലി 
വലിത്ത്, സതകൾ, േറ്റ് ഉത്പകാദമേകാപകാധലികൾ എ്ലിവ 
വലിതരണിം ഡചയ്തു. പച്ക്റലിക്കൃഷലിയ്ക്കുതകുിംവലിധിം േേലി
േജേപുേഃചിംരൈേണിം (10 േക്ഷിം രൂപ) - ഫ്കാറ്റ് സമു
ച്യങ്ങളലിലുിം വീടുകളലിലുിം േേലിേജേിം ശുദ്ധീകരലിച്് 
പച്ക്റലിക്കൃഷലിയ്ക്ക് ഉപമയകാഗലിക്കാൻ - മപ്രകാജക്ട് േടപ്ലി
േകാക്ലി. ഇതലിേകായലി സലി.ഡബ്ലിയ.ആർ.ഡലി.എമ്മലിഡന് 
മേൽമേകാട്ത്തലിൽ തലിരുവേന്തപുരിം, ഡകകാച്ലി, മകകാഴലി
മക്കാട് മകകാർപ്മറഷനകളലിേകായലി പത്തു റീ-സസക്ലിങ് 
യൂണലിറ്റുകൾ സ്കാപലിച്ചു.

3. a. ക�ൽക്കൃഷറിഭൂമറിയുകെ വറിസ്തൃതറി മൂന്നുലക്ഷം കഹ
ക്ട്ായറി വർദ്റിപ്പറിക്ം. ഉത്പാദ�ം 10 ലക്ഷം െണ്ാ
ക്ം. ്റിയൽ എനറ്റ്റുൊർ വാങ്ങറി തരറിശ്റിടുന് പാെ
നേഖരങ്ങൾ ഏകറ്ടുത്് െർഷെഗ്രൂപ്പുെൾ വഴറി കൃഷറി 
കചയ്ാനുള്ള അധറിൊരം പഞ്ായത്െൾക് �ല്ം.

ഡേൽക്കൃഷലിഭൂേലിയഡട വലിസ്തൃതലി ഈ പഞ്ചവത്രപദ്ധ
തലിക്കാേിം പൂർത്തലിയകാകുമമ്കാൾ മൂന്നുേക്ഷിം ഡഹക്ടറകാ
യലി വർദ്ധലിക്കു് തരത്തലിൽ േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുക
ഴലിഞ്ഞു. സേഗ്രഡേൽക്കൃഷലിവലികസേപദ്ധതലി പ്രകകാരിം 
സുസ്ലിരകൃഷലിവലികസേിം, സവലിമ�ഷ ഡേല്ലലിേങ്ങളഡട 
വ്യകാപേിം, കരഡേൽക്കൃഷലി, തുടർച് യകായലി മൂന്നുവർഷിം 
ആനകൂേ്യിം േൽകു് തരലിശുേലിേക്കൃഷലി, ഒരുപൂ കൃഷലി 
ഇരുപൂവിം ഇരുപൂ കൃഷലി മുപ്പൂവിം ആക്കാനള്ള ധേസ
ഹകായിം, പദ്ധതലിയധലിഷ്ലിതേകായലി േഗരപ്രമദ�ങ്ങളലിൽ 
വലിദ്യകാഭ്യകാസസ്കാപേങ്ങൾ ഉൾഡപ്ഡടയള്ള സ്േങ്ങ
ളലിൽ കൃഷലി, നൂതേകൃഷലിസമ്പ്രദകായങ്ങൾ േടപ്കാക്കാന
ള്ള പദ്ധതലി, മബ്കാക്കുതേത്തലിൽ േടപടലികളഡട 
സിംമയകാജേിം, മൂേ്യവർദ്ധേയ്ക്കുിം േലില്ലുകൾ സ്കാപലിക്കാ
നമുള്ള പദ്ധതലി, ഗ്രൂപ്് ഫകാേലിങ് മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്ൽ, 
ഡേൽക്കൃഷലിവലികസേഏജൻസലികൾക്് ധേസഹകായിം 
എ്ലിങ്ങഡേ വലിവലിധപരലിപകാടലികൾ േടപ്കാക്േലിലൂഡട 
ഡേൽക്കൃഷലിവലിസ്തൃതലി വർദ്ധലിപ്ലിക്കാൻ സകാധലിച്ചു. തരലി
ശുേലിേക്കൃഷലിക്് അവകാർഡിം പ്രഖ്യകാപലിച്ലിട്ടുണ്്. ഈ 
നൂറ്റകാണ്ലിഡേ ഏറ്റവിം രൂക്ഷേകായ ഉണക്ലിൽ പതലിേകാ

യലിരക്ണക്ലിന ഡഹക്ടർ കൃഷലി േ�ലിച്ലിട്ടുിം 2016-17 
വർഷത്തലിൽ 1,71,398 ഡഹക്ടറലിൽ ഡേൽക്കൃഷലി ഡചയ്തലി
രുന്നു. 2017-18 വർഷിം 2,20,449.375 ഡഹക്ടർ 
ഡേൽക്കൃഷലി ഡചയ്തു. ഇതലിൽേലി്് 10 േക്ഷിം ടൺ 
ഉത്പകാദേിം പ്രതീക്ഷലിക്കുന്നു. തരലി�കായലി കലിട്ലിരു് 
ആറൻമുള, ഡേത്കാൻകകായൽ, ആവളപ്കാണ്ലി, തഴവ 
കകായൽ പുഞ്ച, കീഴകാൽ പകാടമ�ഖരിം, റകാണലി-ചലിത്തലിര 
കകായൽ എ്ീ പ്രമദ�ങ്ങളലിൽ കർഷകഗ്രൂപ്പുകളഡടയിം 
സഹകായമത്തകാഡട ഡേൽക്കൃഷലി പ്രകാവർത്തലികേകാക്കാൻ 
സകാധലിച്ചു.  
തരലിശ്ലിടു് പകാടമ�ഖരങ്ങൾ ഏഡറ്റടുത്ത് കർഷകഗ്രൂപ്പു
കൾ വഴലി കൃഷലി ഡചയ്കാനള്ള അധലികകാരിം പഞ്ചകായത്തു
കൾക്കു േൽകലിയലിട്ടുള്ളതുിം കൂടുതൽ ഫേപ്രദേകാക്കാൻ 
തണ്ണീർത്തട സിംരക്ഷണേലിയേത്തലിൽ ആവ�്യേകായ 
മഭദഗതലി വരുത്തലിയലിട്ടുണ്്.

3. b. ഗ്രൂപ്പ് ഫാമറിങ് നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം. ക�ൽക്കൃഷറി
യറിൽ മൾട്ടറികലവൽ പാർട്ടറിസറിനപ്പറ്്റി ഫാമറിങ് സമ്പ്ര
ദായം ഏർകപ്പടുത്ം. ക്സ് ബനയാപാർക്ക് 
സ്ാപറിക്ം. 

ഗ്രൂപ്് ഫകാേലിങ് മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാൻ പകാടമ�ഖരസേലി
തലികൾ മുഖകാന്തരിം േടപ്കാക്കു് സുസ്ലിരകൃഷലിവലികസ 
േിം, സവലിമ�ഷഡേല്ലലിേങ്ങളഡട വ്യകാപേിം, കരഡേൽ
ക്കൃഷലി എ്ലിവ േടപ്കാക്ലി. പകാടമ�ഖരകാടലിസ്കാേത്തലി
ലുള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ ഏമകകാപലിപ്ലിക്കാൻ ഗ്രൂപ്് 
ഫകാേലിങ് സേലിതലികൾക്കുള്ള ധേസഹകായിം, ഡേൽക്കൃ
ഷലിവലികസേ ഏജൻസലികൾക്കു ധേസഹകായിം എ്ീ 
പദ്ധതലികളിം േടപ്കാക്ലിവരുന്നു. സറസ് അമഗ്രകാപകാർ
ക്് തുടങ്ങു്തലിനള്ള േടപടലികൾ പുമരകാഗേലിച്ചുവരുന്നു.

4. എല്ലാ ൊർഷറിനൊല്ന്ങ്ങൾക്ം ആദായെരമായ 
വറില ഉ്പ്പാക്ം. ഉത്പാദ�കച്ചലവറി�നുസൃതമായറി 
ക�ല്ലറികറെ സംഭരണവറില ഉയർത്ം. ൊർഷറിെസഹ
െരണസംഘങ്ങളുമായറി ബന്ധകപ്പടുത്റി ഒരാഴ്ചയ്ക്കെം 
കൃഷറിക്കാർക് പണം ലഭ്മാക്ം. 

എല്ലകാ കകാർഷലിമകകാല്പ്ങ്ങൾക്കുിം ആദകായകരേകായ 
വലിേ ഉറപ്കാക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. കലി
മേകാഗ്രകാേലിേ് 23.30 രൂപയകായലി ഡേല്ലലിഡന് സിംഭരണ
വലിേ ഉയർത്തലിയലിട്ടുണ്്. സിംഭരലിച് ഡേല്ലലിഡന് വലിേ 
സലിവലിൽ സസലൈസ് മകകാർപ്മറഷൻ മുമഖേ കർഷകർ
ക്കു േൽകുന്നു. സലിവലിൽ സസലൈസ് മകകാർപ്മറഷൻ 
ഡേൽവലിേ േൽകകാൻ കകാേതകാേസിം മേരലിടുമമ്കാൾ 
കർഷകർക്കു തുക േഭലിക്കാൻ പലി.ആർ.എസ് മേകാൺ 
സമ്പ്രദകായിം ബ്കാങ്കുകൾമുമഖേ േടപ്ലിേകാക്ലി. പേലി� 
വഹലിക്കു്തു സിംസ്കാേസർക്കാരകാണ്.

5. a. പ്രകൃതറിദത്ജലസംഭരണറിയായ ക�ൽവയലു
െൾ സംരക്ഷറിക്ന്ത് പ്രകൃതറി, ആവാസവ്വസ് 
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സംരക്ഷണമായറി െണ്് വറിസ്തൃതറിക്കനുസരറിച്ച് �റിലമു
െമസ്ർക് ന്ായൽറ്റി �ല്ം.

ഡേൽവയലുടേകൾക്കു മറകായൽറ്റലി േൽകകാനള്ള ഘടകിം 
2018-19-ഡേ വകാർഷലിക ലൈകാൻ ഡപ്രകാമപ്കാസേലിൽ ഉൾ
ഡപ്ടുത്തലിയലിരുന്നു. എ്കാൽ േലിേവലിലുണ്കായലിരു് 
ഡേൽക്കൃഷലിസബ്്സലിഡലി(ആർ.ഡക.വലി.സവ.)യലിൽേലി
്് മകന്ദസർക്കാർ പലിൻവകാങ്ങലിയതലിേകാൽ ഈ തുക 
പൂർണ്ണേകായിം സിംസ്കാേപദ്ധതലിയലിൽേലിന്നു വകയലിരു
മത്തണ് സ്ലിതലിയണ്കായലി. ഈ പശ്കാത്തേത്തലിൽ 
മറകായൽറ്റലി എ് ആ�യിം 2018-19 വർഷഡത്ത 
ബ്ജറ്റലിൽേലിന്നു തൽക്കാേിം േകാറ്റലിഡവക്കാൻ േലിർബ്ന്ലി
തേകായലിരലിക്കുകയകാണ്. മറകായൽറ്റലി േൽകു്കകാര്യിം 
സർക്കാരലിഡന് സജീവപരലിഗണേയലിേകാണ്.

5. b. ഉെമസ്രുകെ അവൊേം സംരക്ഷറിച്ച് ക�ൽ
വയലുെകള സംസ്ാ�കത് സംരക്ഷറിത ക�ൽപ്ര
നദേങ്ങളായറി പ്രഖ്ാപറിക്ം.

ഡേൽവയലുകൾ സിംരക്ഷലിക്കാനിം തരലി�ലിടു് പ്രമദ�
ങ്ങളലിൽ ഉടേസ്രുഡട അവകകാ�ിം സിംരക്ഷലിച്് കൃഷലി 
ഡചയ്യു്തലിനമുള്ള വ്യവസ്കൾ 2008-ഡേ മകരള 
ഡേൽവയൽ - തണ്ണീർത്തട സിംരക്ഷണേലിയേത്തലിൽ 
ഉൾഡക്കാള്ളലിച്ലിട്ടുണ്്.

5. c. നെരളത്റികറെ ഭൂപ്രകൃതറിയുകെ പ്രനത്െതെൾ 
മൂലം �ീർത്ൊധറിഷ്റിത ആസൂത്രണം ൊർഷറിൊഭറി
വൃദ്റിക്ക് അത്ന്ാനപക്ഷറിതമാണ്. ഇതറി�ാവേ്
മായ ജലസംഭരണറിെളും ജല�റിർഗ്ഗമ�ച്ചാലുെളും 
മണ്ണുസംരക്ഷണ�റിർമ്റിതറിെളും സൃഷ്റിക്െയും പരറി
പാലറിക്െയും നവണം. ഇതറി�ായറി കതാഴറിലു്പ്പുപദ്
തറികയ വറിപുലമായ നതാതറിൽ ഉപനയാഗകപ്പടുത്ം. 
അതുവഴറി 100 ദറിവസകത് കതാഴറിൽദറി�ങ്ങൾ ഉ്പ്പു
വരുത്ം. 

മകരളത്തലിഡേ േേേകാട്, ഇടേകാട്, തീരപ്രമദ�ിം എ്ലി
വലിടങ്ങളലിൽ ഘട്ിംഘട്േകായലി എൻ.ഇ.റ്റലി. (NET) ലൈകാൻ 
അടലിസ്കാേത്തലിൽ േീർത്തടേകാസ്റ്റർലൈകാൻ പരലിഷ്കരലിക്കാ
നള്ള േകാർഗ്ഗമരഖകൾ പുറഡപ്ടുവലിച്ചു. 29 പഞ്ചകാ 
യത്തലിൽ സപേറ്റ് അടലിസ്കാേത്തലിൽ േകാസ്റ്റർ ലൈകാൻ 
പരലിഷ്കരലിക്കാനള്ള േടപടലി തുടങ്ങലി. ഈ വർഷിം േേ
േകാട്ലിലുള്ള 246 പഞ്ചകായത്തലിൽക്കൂടലി േകാസ്റ്റർലൈകാൻ 
പരലിഷ്കരലിച്് േീർത്തടകാധലിഷ്ലിത വലികസേപ്രവൃത്തലികൾ 
ഡതകാഴലിലുറപ്പുപദ്ധതലിയലിൽ ആരിംഭലിക്കുിം.

6. ൊർഷറിെെനമഖലയറികല �റിനക്ഷപം വർദ്റിപ്പറി
ക്ം. ൊർഷറിെനമഖലയ്ക്കുള്ള സർക്കാർകചലവ് 
െഴറിഞ്ഞ രണ്ടു ദോബ്ദമായറി സംസ്ാ�വരുമാ�ത്റി
കറെ 3-5 േതമാ�മാണ്. അഖറിനലന്്ാെറിസ്ാ�
ത്റിൽ ഇത് 6-10 േതമാ�മാണ്. തനദേേസ്വയംഭര
ണസ്ാപ�ങ്ങളുകെ പദ്തറിെളറിൽ മുൻൊലത്ണ്ാ 

യറിരുന് മറി�റിമം ഉത്പാദ�നമഖലയ്ക്കുള്ള വെയറിരു
ത്ൽ�റിബന്ധ�പു�ഃസ്ാപറിക്ം. കപാതു�റിനക്ഷ
പം പത്േതമാ�മായറി ഉയർത്ം. ഫാമുെളറിൽ 
സമഗ്രമായ കവവറിദ്്വല്ക്കരണവം ആവേ്മുള്ളറിെ
ങ്ങളറിൽ യന്ത്രവല്ക്കരണവം �െപ്പറിലാക്ം.

കകാർഷലികമേഖേയലിഡേ േലിമക്ഷപിം രൈേകാനഗതേകായലി 
വർദ്ധലിപ്ലിക്കുന്നു. 2018-19 ൽ കകാർഷലികമേഖേയ്ക്കുള്ള 
സർക്കാർഡച്േവ് 9.91 �തേകാേേകാണ്. തമദേ�സ്വയിം
ഭരണസ്കാപേങ്ങളഡട പദ്ധതലികൾക്് ഉത്പകാദേമേ
ഖേയ്ക്കുള്ള വകയലിരുത്തൽ ഉറപ്കാക്ലിയലിട്ടുണ്്. ഫകാമുക
ളലിൽ സേഗ്രേകായ സവവലിദ്ധ്യവത്കരണവിം യന്തവത്ക
രണവിം േടപ്ലിേകാക്കുിം.

7. a. സംസ്ാ�കത് വറിളെൾ സംരക്ഷറിക്കാനും 
െർഷെകര രക്ഷറിക്കാനും വാലയൂ ആഡ്ഡ്് നപ്രാഡ്ക്ട് 
ഓഫ് നെരള (പാർക്െൾ) സ്ാപറിക്ം. സാദ്്
മായ എല്ലാ നമഖലെളറിലും മൂല്വർദ്റിതവസ്തുക്കൾ 
�റിർമ്റിക്ന് െമ്പ�റിെൾ സ്ാപറിക്ം.

സിംസ്കാേഡത്ത വലിളകൾ സിംരക്ഷലിക്കാനിം കർഷകഡര 
രക്ഷലിക്കാനിം മൂേ്യവർദ്ധലിമതകാല്പ്ങ്ങളഡട ഉത്പകാദേ
ത്തലിനേകായലി വലിവലിധ വലിളകഡള അടലിസ്കാേഡപ്ടുത്തലി 
17 അമഗ്രകാപകാർക്കുകൾ സ്കാപലിക്കാൻ േടപടലി സ്വീക
രലിച്ചുവരുന്നു. ഡേല്ല്, ഡതങ്ങ്, റബ്ബർ, മതയലിേ, സുഗന്
വ്യഞ്ജേവലിളകൾ, കകാപ്ലി, സവലിമ�ഷഡേല്ലലിേങ്ങൾ, 
പച്ക്റലി, ചക്, േകാങ്ങ, മതൻ എ്ലിവയ്ക്കകായലി അമഗ്രകാ
പകാർക്കുകൾ ആരിംഭലിക്കാൻ പ്രീ-ഫീസലിബ്ലിേലിറ്റലി 
പഠേിം, േകാബ്്മകകാൺ (NABCON) എ് ഏജൻസലി
വഴലി േടത്തലിയലിട്ടുണ്്. ഈ പഠേറലിമപ്കാർട്ലിഡന് അടലി
സ്കാേത്തലിൽ ഒ്കാിം ഘട്േകായലി േേപ്പുറിം ജലില്ലയലിലുിം 
മകകാഴലിമക്കാട് ജലില്ലയലിലുിം മകകാക്േട്് അമഗ്രകാപകാർക്കുിം 
തൃശ്ശൂർ ജലില്ലയലിൽ ബ്േകാേ, ഹണലി അമഗ്രകാപകാർക്കുകളിം 
ഇടുക്ലി ജലില്ലയലിൽ പച്ക്റലി അമഗ്രകാപകാർക്കുിം പകാേ
ക്കാട് ജലില്ലയലിൽ േകാിംമഗകാ അമഗ്രകാപകാർക്കുിം തുടങ്ങകാൻ 
വലി�ദേകായ മപ്രകാജക്ട് റലിമപ്കാർട്് തയ്കാറകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. 
കലിഫ്ബ്ലി മുമഖേ ഫണ്് സേകാഹരലിക്കാൻ േടപടലി 
സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്.

7. b. കൃഷറിരംഗനത്ക് വരുന് യുവാക്കകള പരറിേീ
ലറിപ്പറിച്ച് അവരുകെ െഴറിവറി�നുസൃതമായറി നപ്രാത്ാ
ഹറിപ്പറിക്ം.

കൃഷലിരിംഗമത്തക്് വരു് യവകാക്ൾക്് അവർക്കു 
തകാല്പര്യമുള്ള കകാർഷലികവൃത്തലിയലിൽ പ്രകാവീണ്യിം േഭലി
ക്കാൻ കൃഷലിവകുപ്ലിഡന് കീഴലിലുള്ള ഒൻപതു പരലി�ീേ
േമകന്ദങ്ങൾ മുമഖേ പരലി�ീേേിം േൽകലിവരുന്നു.

8. a. െർഷെനക്ഷമനബാർഡ്റികറെ പ്രവർത്�ം 
യാഥാർത്്മാക്ം. െർഷെ നപ്രാവറിഡ്റെ് ഫണ്് 
ആേയം പ്രാവർത്റിെമാക്കറി അതറിൽ അംഗങ്ങളാ



10 പിണറായിവിജയൻ സർക്ാരിന്റെ 

കുന് െർഷെർക്ക് ഇ.എസ്.ഐ നമാഡ്ൽ ചറിെറിത് 
�ല്ം.

കർഷകമക്ഷേേലിധലി ആക്ട് രൂപവത്ക്രണിം അവസകാ
േഘട്ത്തലിേകാണ്.

8. b. ആത്മഹത് കചയ്ത കൃഷറിക്കാരുകെ കുടുംബകത് 
സംരക്ഷറിക്കാൻ പ്രനത്െ സീം കൊണ്ടുവരും.  

പദ്ധതലി തയ്കാറകാക്ലിവരുന്നു.

9. a. െർഷെകത്ാഴറിലാളറിനമഖല കൂടുതൽ ആെർ
ഷെമാക്കാൻ �റിശ്റിതദറിവസം കതാഴറിലു്പ്പും വരുമാ
�വം, ആനരാഗ്സംരക്ഷണം, കുട്ടറിെളുകെ വറിദ്ാഭ്ാ
സം തുെങ്ങറിയവയ്ക്കുനവണ് സഹായങ്ങളും ഉ്പ്പുവരു
ത്ം. ആധു�റിെ കൃഷറിസനകേതങ്ങളറിൽ കതാഴറിലാളറി
െൾക് പരറിേീല�ം �ൽകുെയും നവണം. കമച്ചകപ്പ
ട്ട നസവ�ം കൃഷറിക്കാർക് ലഭ്മാക്കാനും ആവേ്
കമകേറിൽ ന�രറിട്ടു കൃഷറി കചയ്ാനുമുള്ള ഹരറിതനസ�യും 
നലബർ ബാങ്ം നപാലുള്ള ഏജൻസറിെൾ എല്ലാ 
പഞ്ായത്റിലും രൂപവത്ക്കരറിക്ം.

കർഷകഡത്തകാഴലിേകാളലിക്ഷകാേിം പരലിഹരലിക്കാനിം കർഷ
കഡത്തകാഴലിേകാളലികൾക്കു േലിശ്ലിത മവതേിം േഭലിക്കാന
േകായലി 200 കകാർഷലികകർമ്മമസേകളിം 79 അമഗ്രകാ 
സർവ്ീസ് ഡസന്റുകളിം രൂപവത്ക്രലിച്ചു. ഇവർക്് 
ആധുേലികസകാമകേതലികവലിദ്യകളലിൽ ഡേച്ഡപ്ട് യന്തങ്ങ
ളഡട ഉപമയകാഗത്തലിനള്ള പരലി�ീേേിം േൽകലി. 
അമഗ്രകാ സർവ്ീസ് ഡസന്റുകളഡടയിം കകാർഷലികകർമ്മ
മസേകളഡടയിം പ്രവർത്തേിം സിംസ്കാേതേത്തലിൽ 
ഏമകകാപലിക്കാൻ പ്രമത്യക േലിഷൻ രൂപവത്ക്രലിച്ചു. 
ഇതലിേകായലി മേകാഡൽ ഓഫീസഡറ േലിയേലിച്ലിട്ടുണ്്. 

9. b. കതങ്ങുെയറ്കത്ാഴറിലാളറിെളുകെ പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരറിഹരറിക്കാനുള്ള �െപെറിെൾ സ്വീെരറിക്ം. 

ഡതങ്ങുകയറ്റത്തലിനള്ള ഉപകരണങ്ങളിം പരലി�ീേേവിം 
േഭ്യേകാക്കുന്നു. ഡതങ്ങലിൽേലിന്നുള്ള വലിളഡവടുപ്് സുഗേ
േകാക്കാനിം ഉത്പകാദേിം വർദ്ധലിപ്ലിക്കാനേകായലി 1,26,704 
കുറലിയ ഇേിം ഡതങ്ങലിൻസതകളിം 60543 സകേരയലിേിം 
ഡതങ്ങലിൻസതകളിം ഉത്പകാദലിപ്ലിച്ചു വലിതരണിം ഡചയ്തു.

10. പ്രായാധറിെ്ംകൊണ്ടും നരാഗ-െീെബാധമൂലവം 
ഉത്പാദ�ക്ഷമത തീകര കു്ഞ്ഞ കതങ്ങുെൾ മു്റിച്ചു
മാറ്റി കമച്ചകപ്പട്ട ഇ�ങ്ങളുകെ കതെൾ �ടുന്തറിനുള്ള 
പു�രുദ്ാരണപദ്തറിെൾ �ാളറിനെരവറിെസ�
നബാർഡുമായറി സഹെരറിച്ച് സംസ്ാ�കത് എല്ലാ 
പ്രധാ� ജറില്ലെളറിലും �െപ്പറിലാക്ം.

ഇവയിം �കാസ്തീയ സിംമയകാജലിതകൃഷലിപരലിപകാേേമുറ
കൾ സ്വീകരലിച്ചുള്ള ഡതങ്ങലിൻമതകാട്ങ്ങളഡട പുേരുദ്ധകാ
രണവിം അടങ്ങു് മൂന്നു ഘടകങ്ങൾ േകാളലിമകരവലിക
സേമബ്കാർഡലിഡന് സഹകായമത്തകാഡട േടപ്ലിേകാക്ലി. 

േടപ്പുവർഷവിം ഈ പദ്ധതലി തുടരുന്നു.

11. നെരെർഷെകൂട്ടായ്മെളുകെ ന�തൃത്വത്റിൽ നെ
നരാല്ന്മൂല്വർദ്�, കവവറിദ്്വല്ക്കവരണസംരം
ഭങ്ങൾ എന്റിവ നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്കാൻ എല്ലാ ജറില്ലയറി
ലും �ാളറിനെര ഉത്പാദെ കഫഡ്ന്ഷനുെളുകെയും 
കപ്രാഡ്യൂസർ െമ്പ�റിെളുകെയും ആഭറിമുഖ്ത്റിൽ 
�ാളറിനെരപാർക്െൾ ആരംഭറിക്ം. �ീരയും കവളറി
കച്ചണ്യും മാത്രമല്ല, അവയറിൽ�റിന്നുള്ള മൂല്വർദ്റി 
നതാല്ന്ങ്ങളും ഈ പാർക്െളറിൽ ഉത്പാദറിപ്പറിക്ം. 
ഉത്പാദ�കച്ചലവമായറി ബന്ധകപ്പടുത്റി സംഭരണ
വറില ൊനലാചറിതമായറി പരറിഷ്കരറിക്ം.

േകാളലിമകരത്തലിഡന് മൂേ്യവർദ്ധേ, സവവലിദ്ധ്യവത്ക്
രണ സിംരിംഭങ്ങൾ മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാൻ തൃശ്ശൂർ, പകാ
േക്കാട്, േേപ്പുറിം, മകകാഴലിമക്കാട്, കകാസർമഗകാഡ് ജലില്ല
കളലിൽ േകാളലിമകര അമഗ്രകാപകാർക്കുകൾ സ്കാപലിക്കാൻ 
ഉമദേ�ലിക്കുന്നു. ഇവ േലിേവലിൽവരു്മതകാഡട േകാളലിമക
രത്തലിഡന് വലിവലിധ മൂേ്യവർദ്ധലിമതകാല്പ്ങ്ങളഡട ഉത്പകാ
ദേിം വർദ്ധലിക്കുകയിം അതലിലൂഡട കർഷകരുഡട 
വരുേകാേിം കൂടുകയിം ഡചയ്യുിം. അമഗ്രകാപകാർക്കുകളഡട 
സ്കാപേത്തലിനിം അവയഡട പ്രവർത്തമേമകകാപേ 
ത്തലിനേകായലി മകരള അമഗ്രകാ ബ്ലിസലിേസ്് കമ്േലി രൂ
പവത്ക്രലിച്് രജലിസ്റ്റർ ഡചയ്കാനള്ള േടപടലികൾ ഡക
മ്കാ(KAICO)യഡട മേതൃത്വത്തലിൽ േടന്നുവരുന്നു.

12. ക�ൽക്കൃഷറിനമഖലയറിലാണു പരറിമറിതമായ യന്ത്ര
വല്ക്കരണം �െപ്പായറിട്ടുള്ളത്. മറ്റു വറിളെൾക്ക് ആവേ്
മായ യന്ത്രങ്ങൾ ഇ�റിയും െണ്ടുപറിെറിനക്കണ്റിയറിരറിക്
ന്നു. കപാക്കാളറിപ്പാെങ്ങൾക്ക് അനുനയാജ്മായ ഉഴവ്, 
കൊയ്ത ്യന്ത്രങ്ങൾ ലഭ്മല്ല. യുദ്ൊലാെറിസ്�ത്റിൽ 
ൊർഷറിെനമഖലയറികല യന്ത്രവല്ക്കരണം കതാഴറിലാളറി
സംഘെ�െളുമായറി ചർച്ചകചയ്തു �െപ്പറിലാക്ം. 
ന്ാക്കെറിസ്ാ�ത്റിൽ അനഗ്രാ സർവ്ീസ് കസറെറു
െൾ ആരംഭറിക്ം. 

ഡപകാക്കാളലിപ്കാടങ്ങൾക്കുള്ള യന്തങ്ങൾക്കു േടപടലി 
ആയലിട്ലില്ല. േലിേിം ഒരുക്കു്തുമുതൽ ഡകകായ്ത്തുവഡര എല്ലകാ 
കകാർഷലികവൃത്തലികൾക്കുിം യന്തങ്ങൾ കൃഷലിക്കാർക്കു 
േലിേവലിൽ േഭ്യേകാണ്. കർഷകർക്് അസലിസ്റ്റന്് എക്ലി
കയൂട്ീവ് എൻജലിേീയർ ഓഫീസുേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട് 
കസ്റ്റിം ഹയറലിങ് ഡസന്ർ, മബ്കാക്കുതേത്തലിലുള്ള കൃഷലി
വകുപ്ലിഡന് അമഗ്രകാ സർവ്ീസ് ഡസന്റുകൾ, പഞ്ചകായ
ത്തുതേത്തലിലുള്ള കകാർഷലികകർമ്മമസേകൾ എ്ലിവ 
വഴലി ഈ യന്തങ്ങളഡട മസവേിം േഭ്യേകാക്കാിം. അമഗ്രകാ 
സർവ്ീസ് ഡസന്റുകളഡടയിം കകാർഷലികകർമ്മമസേക
ളഡടയിം പ്രവർത്തേിം സിംസ്കാേതേത്തലിൽ ഏമകകാ
പലിക്കുിം. യന്തവത്ക്രണിം ഡതകാഴലിേകാളലിസിംഘടേകള
േകായലി ചർച് ഡചയ്തലിട്ലില്ല.
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13. ൊർഷറിെസർവ്െലാോലയറികല സാമ്പത്റിെ
പ്രതറിസന്ധറി ഗനവഷണകത്യും എക്്റ്ൻഷൻ പ്ര
വർത്യ�ങ്ങകളയും പ്രതറികൂലമായറി ബാധറിക്ന്നു. 
സർവ്െലാോല സമഗ്രമായറി പു�ഃസംവറിധാ�ം 
കചയ്ം. 

േടപടലി ആരിംഭലിച്ചു.

14. മത്്ക്കൃഷറി, താ്ാവവളർത്ൽ തുെങ്ങറിയവ 
ഉൾകപ്പടുന് സംനയാജറിതകൃഷറിരീതറി നപ്രാത്ാഹറി 
പ്പറിക്ം.

ഫലിഷറീസ് വകുപ്് പദ്ധതലി തയ്കാറകാക്ലി സേർപ്ലിച്ചു. 
േടപ്പുവർഷിം പത്ത് ഡഹക്ടർ പ്രമദ�ത്ത് സിംമയകാജലിത
േത്്യ/തകാറകാവ്/മകകാഴലി കൃഷലി േടപ്ലിേകാക്കാൻ തുക 
വകയലിരുത്തലിയലിട്ടുണ്്.
കൃഷലിവലിജ്കാേവ്യകാപേിം �ക്തലിഡപ്ടുത്തൽ എ് 
പദ്ധതലിയലിൻകീഴലിൽ കൃഷലിമയകാഡടകാപ്ിം അനബ്ന്മേ
ഖേകളകായ മൃഗസിംരക്ഷണിം, മകകാഴലി/തകാറകാവ് വളർ
ത്തൽ, േത്്യക്കൃഷലി, കൂൺകൃഷലി, മതേീച്ക്കൃഷലി മുത
േകായവഡയ പരപെരപൂരകേകായലി സിംമയകാജലിപ്ലിച്് കർ
ഷകർക്കു പരേകാവധലി വരുേകാേിം മേടലിഡക്കാടുക്കു് 
സിംമയകാജലിതകൃഷലിരീതലി േടപ്ലിേകാക്ലി.

15. a. �റിലവറിലുള്ള മണ്ണുപരറിനോധ�-ജലപരറിനോ
ധ� ലാബുെൾ േക്റികപ്പടുത്െയും എല്ലാ ജറില്ലയറി
ലും സൂക്ഷ്മമൂലെങ്ങൾ ഉൾകപ്പകെ പരറിനോധറിക്കാൻ 
െഴറിയുന് തരത്റിലുള്ള ലാബുെൾ വ്ാപറിപ്പറിക്െയും 
കചയ്ം.

കൃഷലിവകുപ്ലിഡന് കീഴലിൽ 14 ജലില്ലകാ േണ്ണുപരലിമ�കാധേ
േകാബുകളിം 11 സഞ്ചരലിക്കു് േണ്ണുപരലിമ�കാധേേകാബു
കളിം േലിേവലിലുണ്്. ഇവയലിൽ എല്ലകാ ജലില്ലകാ േണ്ണുപരലി
മ�കാധേകാേകാബുകളലിലുിം അഞ്ചു സഞ്ചരലിക്കു് േണ്ണുപ
രലിമ�കാധേകാേകാബുകളലിലുിം േണ്ണലിഡേ സൂക്ഷ്മമൂേകങ്ങൾ 
ഉൾഡപ്ഡട പരലിമ�കാധലിക്കാനള്ള സിംവലിധകാേിം േലിേവലി
ലുണ്്. കൂടകാഡത തലിരുവേന്തപുരിം പകാമറകാട്ടുമകകാണത്തു
ള്ള േണ്ണ് സസ്യ ആമരകാഗ്യ മകന്ദത്തലിലുിം ഈ 
സിംവലിധകാേിം േലിേവലിലുണ്്.
േണ്ണുപര്യമവഷണ - േണ്ണുസിംരക്ഷണവകുപ്ലിഡന് മൂന്നു 
േകാമബ്കാറട്ലികളലിലുിം പരലിമ�കാധേകാസിംവലിധകാേിം േലിേ
വലിലുണ്്.

15. b. ത�തുഫലവൃക്ഷങ്ങളുകെ ഉത്പാദ�വർദ്�
യ്ക്കായറി അതറിസാന്ദ്രതാകൃഷറി നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം. 

സിംസ്കാേമഹകാർട്ലിക്ൾച്ർ േലിഷൻ, വലി.എഫ്.പലി.
സലി.ഡക. എ്ലിവ മുഖകാന്തരിം വകാഴയലിൽ അതലിസകാന്ദ
തകാകൃഷലി മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാനള്ള പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാ
ക്ലി. കൂടകാഡത കൃഷലിവകുപ്പു േടപ്ലിേകാക്കു് ആത്മ 
പദ്ധതലിയലിലുിം അതലിസകാന്ദതകാകൃഷലിയഡട പ്രദർ�േ
മത്തകാട്ങ്ങൾ േടപ്ലിേകാക്ലി.

16. a. സാദ്്മായ മറിച്ചഭൂമറിയും പാട്ടക്കരാർ ലംഘറി
ക്ന് നതാട്ടം ഭൂമറിയും ഏകറ്ടുത്് അെറിയന്രമായറി 
ഭൂരഹറിതർക് വറിതരണം കചയ്ം.

വലിവലിധ ഭൂേലിപദ്ധതലി ചട്ങ്ങൾ പ്രകകാരിം സിംസ്കാേത്ത് 
55 ,296  മപർക്കു പട്യിം േൽകലി .  േകാൻഡ് 
ട്ലിബ്യൂണലുകളലിൽ ഡകട്ലിക്ലിട് 72,334 മകസുകളലിൽ 
തീർപ്കാക്ലി. േകാൻഡ് മബ്കാർഡകളലിൽ ഡകട്ലിക്ലിടക്കു
് േലിച്ഭൂേലിമക്സുകൾ മവഗത്തലിൽ തീർപ്കാക്ലി ചട്പ്ര
കകാരിം പതലിച്ചുേൽകകാനള്ള േടപടലി മവഗത്തലിൽ േടക്കു
ന്നു.

16. b. ആദറിവാസറിെൾക് കൃഷറിഭൂമറി ഉ്പ്പുവരുത്ാൻ 
വ�ാവൊേ�റിയമം ഊർജ്റിതമായറി �െപ്പാക്ം. 

ആദലിവകാസലികൾക്കു കൃഷലിഭൂേലി ഉറപ്പുവരുത്തകാൻ വേകാവ
കകാ�േലിയേിം േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. കൂടുതൽ ആദലിവകാ
സലികുടുിംബ്ങ്ങൾക്കു ഭൂേലി േൽകലി.

17. a. നത�ീച്ച വളർത്ൽ നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിച്ച് െർഷ
െരുകെ ആദായം വർദ്റിപ്പറിക്ന്തറികറെ ഭാഗമായറി 
നതൻഗ്രാമങ്ങൾ സ്ാപറിക്ം. ഇതു കൂടുതൽ കതാഴറി
ലവസരം സൃഷ്റിക്െ മാത്രമല്ല, നത�ീച്ച വഴറി 
പരാഗണം �െത്ന് വറിളെളുകെ ഉത്പാദ�വം 
വർദ്റിപ്പറിക്ം.

മതേീച് വളർത്തൽ മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാനിം സിംസ്കാ
േത്ത് മതേലിഡന്യിം മതേധലിഷ്ലിത ഉല്പ്ങ്ങളഡടയിം 
ഉത്പകാദേവർദ്ധേയ്ക്കുേകായലി മസ്റ്ററ്റ് മഹകാർട്ലിക്ൾച്ർ 
േലിഷൻ, മഹകാർട്ലിമകകാർപ്് എ്ലിവ മുഖകാന്തരിം ഹണലി 
േലിഷൻ പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്ലി. കൂടകാഡത തൃശ്ശൂർ ജലില്ല
യലിൽ ഹണലി അമഗ്രകാപകാർക്് സ്കാപലിക്കാനള്ള േടപടലി 
സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

17. b. കൂൺകൃഷറി, പുഷ്പക്കൃഷറി എന്റിവ നപ്രാത്ാഹറി
പ്പറിക്ം. 

മസ്റ്ററ്റ് മഹകാർട്ലിക്ൾച്ർ േലിഷൻ മുമഖേ കൂൺകൃഷലി 
മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിച്ചുവരുന്നു. ഇടുക്ലി, വയേകാട് ജലില്ലക
ളലിൽ പുഷ്പക്കൃഷലിക്കായലി വലിവലിധ പദ്ധതലികൾ ആവലിഷ്ക
രലിച്ചു േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു.

18. ൊർഷറിെനമഖലയ്ക്കുള്ള വായ്ാസൗെര്ങ്ങൾ 
വർദ്റിപ്പറിക്ം. ക�ൽക്കൃഷറിക്കാർക്ം പച്ചക്ക്റിക്കൃഷറി
ക്കാർക്ം പലറിേരഹറിതവായ് ലഭ്മാക്ം. 

േലിേവലിൽ കകാർഷലികവകായ്കൾ 7�തേകാേിം പേലി�േലി
രക്ലിേകാണ് കർഷകർക്കു േൽകലിവരു്ത്. ഇതലിൽ 
കൃത്യേകായലി വകായ് തലിരലിച്ടക്കു് കർഷകർക്് 
3�തേകാേിം പേലി�യലിളവ് മകന്ദസർക്കാർ േൽകലിവ
രുന്നു. ഫേത്തലിൽ 4 �തേകാേിം പേലി�േലിരക്ലിൽ 
കർഷകർക്കു വകായ് േഭ്യേകാണ്.
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19. ൊർഷറിെനമഖലയറികല കപാതുനമഖലാസ്ാപ�
ങ്ങളുകെ ൊര്ക്ഷമമായ �െത്റിപ്പും കൃത്മായ 
നമൽന�ാട്ടവം ഉ്പ്പുവരുത്ം. മാന�ജ്കമന്റുസംവറി
ധാ�ം കപ്രാഫഷണൽ രീതറിയറിലാക്കറി ൊര്ക്ഷമമാ
യറി പ്രവർത്റിപ്പറിക്കാനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറിക്ം. 

ഡപകാതുമേഖേകാസ്കാപേങ്ങൾ കകാര്യക്ഷേേകായലി പ്രവർ
ത്തലിപ്ലിക്കുന്നുണ്്. േകാമേഡമെന്് സിംവലിധകാേത്തലിൽ 
ഡപ്രകാഫഷണേലിസിം ഡകകാണ്ടുവ്ലിട്ടുണ്്. േഷ്ടത്തലിേകാ
യലിരു് സ്കാപേങ്ങഡളല്ലകാിം പ്രവർത്തേേകാഭിം സകവ
രലിച്ലിട്ടുണ്്.

20. കൃഷറി സ്കൂൾ സറിലബസറികറെ ഭാഗമാക്ം. കൃഷറിവ
കുപ്പുമായും മൃഗ-മണ്ണുസംരക്ഷണവകുപ്പുമായും നചർന്നു 
പ്രവർത്റിപ്പറിക്കാനുള്ള സംവറിധാ�മുണ്ാക്ം. 

കൃഷലി സ്കൂൾസലിേബ്സലിഡന് ഭകാഗേകാക്കാൻ േടപടലി സ്വീ
കരലിച്ലിട്ടുണ്്. എല്ലകാ സ്കൂളലിലുിം സജവസവവലിദ്ധ്യപകാർക്കു
കൾ ആരിംഭലിക്കാൻ േടപടലിയകായലി. സ്കൂളകളലിൽ കൃഷലി 
മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു
ണ്്.

21. പച്ചക്ക്റിെളുകെ വറിഷാംേം ോസ്തീയമായറി �റിരീ
ക്ഷറിക്കാനുള്ള സംവറിധാ�ം സൃഷ്റിക്ം. ഏകതകേറിലും 
ൊരണവോൽ വറിഷാംേമുള്ള പച്ചക്ക്റി െകണ്ത്റി
യാൽ െർേ��െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

കകാർഷലികസർവ്കേകാ�കാേയഡട കീടേകാ�ലിേലിയവ�ലി
ഷ്ട പ ര ലി മ � കാ ധ േ കാ േ കാ ബു ക ൾ  മു ഖ കാ ന്ത ര ിം 
കൃഷലിസ്േങ്ങളലിൽേലിന്നുിം കമമ്കാളങ്ങളലിൽേലിന്നുിം 
പച്ക്റലികളഡടയിം പഴവർഗ്ഗങ്ങളഡടയിം 1341 സകാമ്ലി
ളകൾ 2017-18-വർഷിം മ�ഖരലിച്് അവയലിഡേ അവ
�ലിഷ്ടകീടേകാ�ലിേലികളഡട പരലിമ�കാധേ േടത്തലി.

22. മൂല്വർദ്�ഫാക്ട്റിെൾക്ക് `കമയ്ഡ്് ഇൻ 
നഗാഡ്്സ് ഓൺ െൺ ട്റി നെരള' എന് ബ്ാൻഡ്് 
ക�യറിം �ല്റി ഉപനയാഗറിക്കാൻ അനുമതറി �ല്ം. 
അമുൽ മാതൃെയറിൽ ്ബ്ബർനമഖലയറിൽ ഇെകപൊൻ 
പരറിശ്രമറിക്ം.

കകാർഷലിമകകാല്പ്ങ്ങളഡട സിംസ്ക്കരണത്തലിനിം മൂേ്യവർ
ദ്ധേയ്ക്കുിം കർഷകർക്കു പരേകാവധലി വരുേകാേിം മേടലിഡക്കാ
ടുക്കാനേകായലി പ്രധകാേ വലിളകഡള അടലിസ്കാേഡപ്ടുത്തലി 
14 ഡചറുകലിട - ഇടത്തരിം അമഗ്രകാപകാർക്കുകളഡട 
ശിംഖേ സ്കാപലിക്കാൻ ഉമദേ�ലിക്കുന്നു.
ഈ സിംരിംഭിം ഏമകകാപലിപ്ലിക്കാേകായലി സിംസ്കാേസർ

ക്കാരലിഡന് ഉടേസ്തയലിൽ 'മകരള അമഗ്രകാ ബ്ലിസലിേസ്് 
കമ്േലി' രൂപവത്ക്രലിച്് രജലിസ്റ്റർ ഡചയ്കാനള്ള േടപ
ടലികൾ ഡകമ്കാ(KAICO)യഡട മേതൃത്വത്തലിൽ േടന്നു
വരുന്നു. 
അമഗ്രകാപകാർക്കുകൾ സ്കാപലിക്കു്മതകാഡട മകരളത്തലി
ഡന് കകാർഷലികമൂേ്യവർദ്ധലിമതകാല്പ്ങ്ങൾ ഏകീകൃത 
ബ്കാൻഡ് ഡേയലിേലിൽ പുറത്തലിറക്കാൻ സകാധലിക്കുിം. 
കൂടകാഡത, റബ്ബരമൂേ്യവരദ്ധലിത ഉല്പ്ങ്ങൾ േലിർമ്മലി
ക്കാൻ CIAL (സലിയകാൽ) േകാതൃകയലിൽ കമ്േലി സർ
ക്കാർ രൂപവത്ക്രലിച്ലിട്ടുണ്്.

23. a. വ�്മൃഗങ്ങകള സംരക്ഷറിക്ന്നതാകൊപ്പം, 
ഇവയുകെ ആക്രമണത്റിൽ�റിന്നു കൃഷറി സംരക്ഷറിക്കാ
നുള്ള �െപെറിെളും സ്വീെരറിക്ം.

വേ്യജീവലികൾ േകാട്ലിേലിറങ്ങു്തു സിംബ്ന്ലിച്ചു ജേ
ങ്ങൾക്കു മു്റലിയലിപ്പു േൽകകാേകായലി ഏർേലി വകാണലിങ് 
എസ്.എിം.എസ് അേർട്് സലിസ്റ്റിം വേ്യജീവലിസിംഘർ
ഷിം രൂക്ഷേകായ, വേകാതലിർത്തലിപകേലിടു്, 65 ജേവകാസ
മേഖേകളലിൽ േടപ്കാക്ലി. സൗമരകാർജ്ജകമ്ലിമവേലി, 
ആേപ്രതലിമരകാധകലിടങ്ങുകൾ, ആേപ്രതലിമരകാധേതലിലു
കൾ, ഉരുക്കുവടമവേലി തുടങ്ങലിയവ പ്രശ്നമേഖേകളലിൽ 
േലിർമ്മലിച്ലിട്ടുണ്്. വേത്തലിന ഡവളലിയലിമേക്കു വരു് മൃ
ഗങ്ങഡള റകാപലിഡ് ഡറമപെകാൺസ് ടീമുകൾ രൂപവത്ക്
രലിച്് വേത്തലിനള്ളലിമേക്കു ഡതളലിച്ചുവലിടകാറുണ്്. പ്രശ്നക്കാ
രകായ ആേകഡള േലിരീക്ഷലിക്കാൻ മറഡലിമയകാ മകകാളർ 
സിംവലിധകാേവിം ആവ�്യഡേകേലിൽ പലിടലിച്ചുേകാറ്റകാൻ 
എേലിഡഫന്് സ്്വകാഡകളിം പ്രവർത്തലിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങൾക്കു 
വേത്തലിേകത്തുതഡ് ഭക്ഷണവിം ഡവള്ളവിം സുേഭേകാ
ക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്.
വേപ്രമദ�മത്തകാടു മചർന്നുള്ള കർഷകരുഡട മതകാട്ങ്ങ
ളലിൽ മതേീച്ക്കൂടുകൾ സ്കാപലിച്ചുള്ള മവേലി (Beehive 
Fencing) േലിർമ്മലിക്കാനള്ള പദ്ധതലി തയ്കാറകാക്ലി വലിള
യകാമരകാഗ്യപരലിപകാേേ പദ്ധതലിയലിൻകീഴലിൽ േടപ്ലിേകാ
ക്ലിവരുന്നു.

23. b. കൃഷറി�ാേത്റിനു �ഷ്പരറിഹാരം �ല്ം. 
കൃഷലിേകാ�ത്തലിനള്ള േഷ്ടപരലിഹകാരിം 22 ഡകകാല്ലത്തലിന
മ�ഷിം കകാമേകാചലിതേകായലി പരലിഷ്കരലിച്ചു. വേ്യജീവലിയകാ
രൈേണങ്ങളലിൽ പരുമക്കാ േരണമേകാ കൃഷലിേകാ�മേകാ 
ഉണ്കായകാൽ അമപക്ഷ േഭലിച്ചു 30 ദലിവസത്തലിേകിം 
ഫണ്ലിഡന് േഭ്യതയ്ക്കനസരലിച്്  േഷ്ടപരലിഹകാരിം 
വലിതരണിം ഡചയ്യുന്നു.

ത�ോട്ടവിള
24. ്ബ്റികറെ ്ീപ്ാറെറിങ് സബ്സറിഡ്റി കഹക്ട്റി�് 
ഒരുലക്ഷം രൂപയായറി ഉയർത്ം. വറിലനയാടു ബന്ധ
കപ്പടുത്റി ്ബർക്കൃഷറിക്കാർക് വരുമാ�ം ഉ്പ്പുവരു

ത്ാൻ ഏക്കർ അെറിസ്ാ�ത്റിൽ സബ്സറിഡ്റി 
�ല്ം. ഇതറി�ായറി നെന്ദ്രസർക്കാരറിൽ േക്മായ 
സമ്ർദേം കചലുത്ം. ആവേ്കമകേറിൽ വമ്പറിച്ച ജ�
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റബ്ബർ മബ്കാർഡേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട്് സബ്്സലിഡലി വർദ്ധലി
പ്ലിക്ണഡേന്നു മകന്ദസർക്കാരലിമേകാട് ആവ�്യഡപ്ട്ലി
ട്ടുണ്്. മകരളസർക്കാരലിഡന് സമ്മർദേഡത്ത തുടർ്് 
റബ്ബർമേഖേയലിഡേ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരലിഹകാരിം േലിർമദേ
�ലിക്കാൻ മകരള ചീഫ് ഡസരൈട്റലി അദ്ധ്യക്ഷേകായലി 
കമ്മലിറ്റലി രൂപവത്ക്രലിച്ലിട്ടുണ്്. റബ്ബര വലിേസ്ലിരതകാ
ഫണ്് പ്രവരത്തേിം കകാര്യക്ഷേേകാക്ലി. റബ്ബര കൃഷലിക്കാ
രക്് മേരലിട്് വലിേസ്ലിരതകാസബ്്സലിഡലി േഭ്യേകാക്ലി. 

25. a. ്ബ്ബർ ലാറ്ക്ം ്ബ്ബർ ഷീറ്റും ൊർഷറിെനൊല്
ന്മായറി പ്രഖ്ാപറിക്കാൻ നെന്ദ്രസർക്കാരറിൽ സമ്ർ
ദേം കചലുത്ം. ്ബ്ബർ ഇ്ക്മതറി �റിയന്ത്രറിക്കാനുള്ള 
ഇെകപെൽ �െത്ം. മൂല്വർദ്റിനതാല്ന്ത്റികറെ 
അന്റിമവറിലയുകെ ഒരംേം െർഷെർക് ലഭറിക്കത്
ക്ക വറിധത്റിൽ ആവേ്മായ �റിയമപരറിരക്ഷ ഉ്പ്പു
വരുത്ാൻ ഇെകപടും.

റബ്ബറലിഡേ കകാർഷലികവലിളയകാക്ണഡേ്് ആവ�്യഡപ്
ട്് മകന്ദത്തലിൽ സമ്മർദേിം ഡചലുത്തലിവരുന്നു. ഇറക്കുേതലി 
േലിയന്തലിക്ണഡേന്നു മകന്ദമത്തകാട് അഭ്യർത്ലിച്ലിട്ടുണ്്.

25. b. നതാട്ടവറിളക്കൃഷറിക്കാരുകെ കപ്രാഡ്യൂസർക്ക 
മ്പ�റിെൾ രൂപവത്ക്കരറിക്െയും അവയുകെ ആഭറിമു
ഖ്ത്റിൽ മൂല്വർദ്റിനതാത്പാദ�ം �െത്െയും 
കചയ്ം. ഇതറി�ാവേ്മായ ഉദാരമായ ധ�സഹായം 
സർക്കാർ �ല്ം. ഇതറി�ായറി പ്രനത്െം വ്വസായ
പാർക്െൾ സ്ാപറിക്ം.

ഫകാർേർ ഡപ്രകാഡയൂസർ കമ്േലികൾ രൂപവത്ക്രലിക്കാന 
ള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നുണ്്. ഇതലിേകിം രൂ
പവത്ക്രലിച് കമ്േലികൾക്കു ധേസഹകായിം േൽകലിവ
രുന്നു. റബ്ബറലിഡന് മൂേ്യവർദ്ധലിമതകാല്പ്ങ്ങൾ ഉണ്കാ
ക്കാൻ മകകാട്യിം ജലില്ലയലിൽ അമഗ്രകാ പകാർക്് സ്കാപലി
ക്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

25. c. ്ബ്ബർമരങ്ങകള വറില്��റികുതറിയറിൽ�റിന്നു മൂന്നു
വർഷനത്ക്ക് ഒഴറിവാക്ം. 

ജലി.എസ്.റ്റലി. കൗൺസലിേലിൽ ഈ ആവ�്യിം േലിരന്തര
േകായലി ഉ്യലിച്ചു സമ്മർദേിം �ക്തലിഡപ്ടുത്തുന്നു. റബ്ബർത്ത
ടലിയഡട സീേലിയമറജ് ഒഴലിവകാക്ലിയലിട്ടുണ്്.

26. a.  നതാട്ടവറിളയുല്ന്ങ്ങളുകെ പ്രചാരവം 
ഡ്റിമാൻഡും വർദ്റിപ്പറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ാവ
ണം.

മൂേ്യവർദ്ധേയലിലൂഡട പ്രചകാരവിം കർഷകരുഡട വരുേകാ
േവിം വർദ്ധലിപ്ലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിക്കുിം.

26. b. ന്ാഡു�റിർമ്ാണത്റിലും ഇതര �റിർമ്ാണ

പ്രവർത്�ങ്ങളറിലുമുള്ള ്ബ്ബ്റികറെ ഉപനയാഗം വർ
ദ്റിപ്പറിക്ം.

പുതലിയ മറകാഡകളലിലുിം ഡഹവലി ഡേയലിന്േൻസലിൽ 
ഏഡറ്റടുക്കു് സിംസ്കാേപകാതകളലിലുിം പ്രധകാേ ജലില്ലകാ
മറകാഡകളലിലുിം സ്വകാഭകാവലികറബ്ബർ ഉപമയകാഗലിച്ചുള്ള 
േലിർമ്മകാണപ്രവർത്തേങ്ങൾ ഏഡറ്റടുത്തലിട്ടുണ്്. ഈ 
സർക്കാർ വ്മ�ഷിം 276.58 കലിമേകാേീറ്റർ മറകാഡലിൽ 
റബ്ബർ ഉപമയകാഗലിച്ചു.

26. c. വൻെറിെ്ബ്ബർവ്സായം നെരളത്റിൽ ആരം
ഭറിക്കാൻ �െപെറി സ്വീെരറിക്ം. 

പത്തേിംതലിട്, മകകാട്യിം ജലില്ലകളലിൽ റബ്ബർപകാർക്ലിേകാ
യലി സ്േഡേടുപ്ലിനള്ള േടപടലി ത്വരലിതഗതലിയലിൽ േട
ന്നുവരുന്നു.

27. പ്ാനറെഷൻ നമഖലയറികല മുഖ്പ്രശ്നം പഴക്കനമ
്റിയ മരങ്ങളാണ്. ഇവ അെറിയന്രമായറി ്ീപ്ാറെ് 
കചനയ്ണ്തുണ്്. ഇതറിക�ാരു ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം 
കതാഴറിലു്പ്പുപദ്തറികയ ഇതറി�ായറി ഉപനയാഗകപ്പടു
ത്െയാണ്. എന്ാൽ, ഇകതാരു ആവർത്�ക്കൃ
ഷറിപ്രവർത്�മായറി െണ്് അനുമതറി �റിനഷധറിച്ചറിരറി
ക്െയാണ്. ഇതു തറിരുത്റിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻ
കെകയടുക്ം. 

േടപ്കാക്ലിയലിട്ലില്ല.

28. നതാട്ടം നമഖലയറിൽ മണ്്-ജലസംരക്ഷണത്റി
നും കജവകവവറിദ്്ം �റില�റിർത്ാനും ആസൂത്രറി
തമായ പരറിശ്രമം നവണം. കജവകവവറിദ്്ം സം
രക്ഷറിക്കകപ്പെണം. ഇതറി�ായുള്ള സമഗ്രപരറിപാെറി 
പ്രാനദേറിെതലത്റിൽ തയ്ാ്ാക്ം. 

പരലിപകാടലികൾ തയ്കാറകാക്ലിയലിട്ടുണ്്.

29. a. മരവല്ക്കരണത്റിനുള്ള സാദ്്തെൾ പരമാ
വധറി പ്രനയാജ�കപ്പടുത്ണം.

േരവൽക്രണത്തലിേ് എല്ലകാ വർഷവിം പരലിസ്ലിതലിദലി
േേകായ ജൂൺ 5-ന വലിദ്യകാഭ്യകാസസ്കാപേങ്ങൾ, തമദേ
�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങൾ, സർക്കാർസ്കാപേ
ങ്ങൾ, യവജേസിംഘടേകൾ, സകാിംസ്കാരലികസിംഘടേ
കൾ, േകാദ്ധ്യേസ്കാപേങ്ങൾ മുതേകായവയ്ക്ക് സൗജേ്യ
േകായലി വൃക്ഷസത്തകൾ വലിതരണിം ഡചയ്യുന്നുണ്്. എഡന് 
േരിം, േമ്മുഡട േരിം പദ്ധതലികളലിലൂഡട സ്കൂൾ, മകകാഡളജ് 
വലിദ്യകാർത്ലികൾക്കു സൗജേ്യേകായലി സതകൾ വലിതര 
ണിം ഡചയ്യുന്നു. വഴലിമയകാരതണൽപദ്ധതലി, േദീതീരങ്ങ
ളലിൽ മുള േട്ടുവളർത്തു് പദ്ധതലി, തീരമദ�വേവൽക്
രണിം, കണ്ൽസത്ത വച്ചുപലിടലിപ്ലിക്ൽ തുടങ്ങലിയ 
പദ്ധതലികളിം േടപ്കാക്ലിയലിട്ടുണ്്. അത്തരത്തലിൽ േഗര

െീയപ്രനക്ഷാഭത്റിനു സംസ്ാ�സർക്കാർതകന് മുൻകെകയടുക്ം. സംസ്ാ�സർക്കാരും ഈ സബ്സറിഡ്റി
യുകെ ഭാരത്റിൽ ഒരു ഭാഗം വഹറിക്ം. 
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പ്രമദ�ങ്ങളലിൽമപ്കാലുിം കഴലിയ്ത് വൃക്ഷങ്ങൾ േട്ടുപലി
ടലിപ്ലിച്ചു േരവൽക്രണത്തലിനള്ള എല്ലകാ സകാദ്ധ്യതയിം 
പ്രമയകാജേഡപ്ടുത്തുന്നുണ്്.  വൃക്ഷസത്തകളഡട 
വലിതരണിം, അതലിജീവേിം എ്ലിവ ഉറപ്പുവരുത്തകാൻ 
ആവ�്യേകായ േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്.

29. b. മരത്റികറെ ഈെറിനമേൽ പ്രതറിമാസം ദീർഘ
ൊലവായ്യായറി ഓനരാ ഇ�ം മരത്റിനും �റിശ്റിത
തുെ സഹെരണബാങ്െളറിൽ�റിന്നു ലഭ്മാക്കാനുള്ള 
സീം ആവറിഷ്കരറിക്ം. ബാകേറികറെ വായ്യും പലറിേയും 
മരം കവട്ടുനമ്പാൾ �ല്റിയാൽ മതറിയാകും. 

പരലിസ്ലിതലി സിംരക്ഷലിക്കാൻ, േരിം മുറലിക്കാതലിരലിക്കാൻ, 
േരിം പണയവസ്തുവകായലി സ്വീകരലിച്് ഒരിംഗത്തലിന പര
േകാവധലി രണ്ടുേക്ഷിം രൂപ രണ്ടുവർഷകകാേകാവധലിക്കു 
വകായ് േൽകു്തുിം കൃത്യേകായലി തലിരലിച്ടയ്ക്കു്വർക്കു 
രണ്ടു�തേകാേിം പേലി�യലിളവ് അനവദലിക്കു്തുിം ആദ്യ
േകാസിം ജേലിക്കു് പേലി�യ്ക്കു തുേ്യേകായ തുക ബ്കാക്് 
എൻഡ് സബ്്സലിഡലിയകായലി തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാ
പേിം വകായ്ക്കാരഡന് അക്ൗണ്ലിമേക്് അടയ്ക്കു്തുേകാ
യലി ബ്ന്ഡപ്ട് േകാതൃക ഉപേലിബ്ന്േഅിംഗീകരലിച്ലിട്ടു
ണ്്. അതുപ്രകകാരിം വകായ്കൾ േൽകകാൻ സിംഘങ്ങൾക്കു 
േലിർമദേ�ിം േൽകലിയലിട്ടുണ്്.

30. a. വറിലയറിെറിവറികറെ നപരുപ്ഞ്ഞ് വൻെറിെനതാട്ട
മുെമെൾ കതാഴറിലാളറിെളുകെ കൂലറിയും മറ്് ആനുകൂല്
ങ്ങളും കവട്ടറിക്്യ്ക്കുന്ത് അനുവദറിക്കാ�ാവറില്ല. 
കൂലറിയും ആനുകൂല്ങ്ങളും കവട്ടറിക്്യ്ക്കുന്ത് പ്രതറിസ
ന്ധറിയുകെ പരറിഹാരമല്ല. ഉത്പാദ�ക്ഷമത വർദ്റിപ്പറി
ക്കാൻ ബദൽമാർഗ്ഗങ്ങൾ െകണ്ത്െനയ �റിവൃത്റി
യുള്ളൂ.

ഉത്പകാദേക്ഷേത ഉയർത്തകാനള്ള വഴലികൾ ആമേകാചലി
ക്കുിം. മതകാട്ിംഡതകാഴലിേകാളലികളഡട േലിേലിേിം കൂേലി സിംര
ക്ഷലിച്ലിട്ടുണ്്.

30. b. നതാട്ടംകതാഴറിലാളറിെൾക് മറി�റിമം ജീവറിത
സൗെര്ങ്ങൾ ഉ്പ്പുവരുത്ം. പ്രനത്െ പാർപ്പറിെപ
ദ്തറി �െപ്പാക്ം. ഇതറിനു തനദേേഭരണസ്ാപ�
ങ്ങൾവഴറി പ്രനത്െ സീമുെൾ ആവറിഷ്കരറിക്ം. 

സേഫ് േലിഷൻ പദ്ധതലിയലിൽ മതകാട്ിംഡതകാഴലിേകാളലികള
ഡട പകാർപ്ലിടകാവ�്യങ്ങൾ േലിർവ്ഹലിക്കാൻ പ്രകാധകാേ്യിം 
േൽകലിയലിട്ടുണ്്.

30. c. മുഴുവൻ നതാട്ടംകതാഴറിലാളറിെകളയും ബറി.
പറി.എൽ ആയറി െണക്കാക്കറി ന്ഷനും മറ്് ആനുകൂ
ല്ങ്ങളും �ല്ം.

പരലിമ�കാധലിച്ചുവരുന്നു

31. �റിയമവറിരുദ്മായറി ഭൂമറി കെവേം വയ്ക്കുെയും 
സർക്കാർഭൂമറി കെനയ്റുെയും കചയ്തറിട്ടുള്ള വൻെറിെ
െനതാട്ടമുെമെൾകക്കതറികര െർേ��െപെറി സ്വീെരറി
ക്ം. അവരുകെ കെവേമുള്ള അത്രം ഭൂമറി കപാതു 
ആവേ്ങ്ങൾക്ം ഭൂരഹറിതർക് വറിതരണം കചയ്ാനും 
ഉപനയാഗറിക്ം. 

മകന്ദസർക്കാരലിഡന്യിം സുപ്രീിംമകകാടതലിയഡടയിം 
അനേതലി േഭലിച് മകസ്സുകളലിൽ മജകായലിന്് മവരലിഫലിമക്
ഷൻ പൂർത്തീകരലിക്കാനിം ദ്രുതഗതലിയലിൽ സർഡവ് ഉൾ
ഡപ്ഡടയള്ളവ േടത്തകാനിം േടപടലികൾ േടന്നുവരുന്നു.

32. a. 01.01.1977-നുമുമ്പുള്ള മുഴുവൻ കുെറിനയറ് 
െർഷെർക്ം ്വ�യൂ, വ�ം വകുപ്പുെളുകെ സംയുക്
കവരറിഫറിനക്കഷൻ പൂർത്റിയാക്കറിയറിട്ടുള്ള ഭൂമറിയറിൽ 
�ാല് ഏക്ക്റിനുവകര ഉപാധറിരഹറിതമായറി പട്ടയം 
�ല്ം.

1993-ഡേ വേഭൂേലി പതലിച്ചുേല്ൽ ചട്ങ്ങൾ പ്രകകാരിം 
ഉപകാധലിരഹലിതേകായലി 16,650-ഓളിം ഡഹക്ടർ ഭൂേലിക്കു 
പട്യിം േൽകലി. (ഇടുക്ലി 15,000, ഡകകാല്ലിം-63, എറ
ണകാകുളിം -349, തൃശ്ശൂർ- 1176)

32. b. പട്ടയം ലഭറിക്കാനുള്ള ഒരു ലക്ഷനത്ാളം കു
ടുംബങ്ങൾക് പട്ടയം �ല്ാനുള്ള �െപെറി സമയബ
ന്ധറിതമായറി സ്വീെരറിക്ം.

54,859 മപർക്കു പട്യിം േൽകലിക്ഴലിഞ്ഞു. ഇടുക്ലിയലി
ഡേ പത്തുചങ്ങേ പ്രമദ�ത്ത് മൂന്നു ചങ്ങേ വലിട്ടുള്ള 
ഭൂേലിക്കു പട്യിം േൽകലി. ഡപരലിഞ്ചകാിംകുട്ലിയലിൽ 158 കു
ടുിംബ്ങ്ങൾക്കു പട്യിം േൽകലി.

32. c. ഭൂരഹറിതരായ ആദറിവാസറിെൾക് ഭൂമറിയും 
അനുബന്ധനരഖെളും �ല്ം. 

ആദലിവകാസലിപട്യവലിതരണിം സേയബ്ന്ലിതേകായ േട
ത്തകാനള്ള േടപടലികൾ പൂർത്തീകരലിച്ചുവരുന്നു.

33. a. െസ്തൂരറി രംഗൻ ്റിനപ്പാർട്ടുമായറി ബന്ധകപ്പട്ട് 
പരറിസ്റിതറിനലാലപ്രനദേമായറി (ഇ.എസ്.എ) ന�ാട്ടറി 
കഫ കചയ്ന് പ്രനദേങ്ങളറിൽ ജ�വാസ നെന്ദ്ര
ങ്ങൾ, കൃഷറിഭൂമറിെൾ, നതാട്ടങ്ങൾ എന്റിവ ഒഴറിവാക്ം.

പരലിമ�കാധലിച്് േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

33. b. യു.ഡ്റി.എഫ് സർക്കാർ നെന്ദ്രവ�ം-പരറിസ്റി
തറി മന്ത്രാലയത്റിനു �ല്റിയറിട്ടുള്ള നരഖെളറിൽ ഇതറി
�ാവേ്മായ മാറ്ം വരുത്ം. 

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.
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മൃഗപരിപോലനകം
34. a. പാലുത്പാദ�ത്റിൽ സ്വയംപര്ാപ്റി കെവ
രറിക്ം.

സിംസ്കാേഡത്ത പകാേലിഡന് ആവ�്യകതയഡട ഏതകാണ്് 
83 �തേകാേിം ആഭ്യന്തരേകായലി ഉത്പകാദലിപ്ലിക്കു് 
സ്ലിതലിയലിഡേത്തലി. ക്ഷീരസഹകരണമേഖ േയലിൽ 
പകാൽസിംഭരണത്തലിൽ കഴലിഞ്ഞ സകാമ്ത്തലികവർഷിം 
സർവ്കകാേഡറമക്കാഡ്.
പകാൽ, മുട്, േകാിംസിം എ്ലിവയലിൽ സ്വയിംപര്യകാപ്ലി എ് 
േക്ഷ്യത്തലിേകായലി ആവലിഷ്കരലിച് 2018 - 19-ഡേ പുതലിയ 
പദ്ധതലിയകാണ് അേലിേൽ റലിമസകാഴ്് ഡഡവേപ്ഡേന്് 
(എ.ആർ.ഡലി). മൃഗസിംരക്ഷണമേഖേയലിഡേ കർഷകർ 
എടുത്തലിട്ടുള്ള മേകാണുകളഡട പേലി�യലിേത്തലിൽ 
സബ്്സലിഡലി, ഇടത്തരിം ആടുവളർത്തൽ യൂണലിറ്റുകൾ 
സ്കാപലിക്കാനള്ള പദ്ധതലി, കകാള/മപകാത്തുകുട്ലിവളർ
ത്തൽപദ്ധതലി, േകാർക്റ്റലിങ് ഔട്് ഡേറ്റുകള് സ്കാപലി
ക്കാൻ ധേസഹകായിം, ഇറച്ലിമക്കാഴലിവളർത്തൽ യൂണലി
റ്റുകൾ സ്കാപലിക്കാൻ സഹകായിം മപകാലുള്ള വലിവലിധ 
പരലിപകാടലികളകാണു 2018-19 സകാമ്ത്തലികവർഷിം 
ആസൂത്ണിം ഡചയ്തലിട്ടുള്ളത്. ഇതലിേകായലി 6.25 മകകാടലി 
രൂപ േീക്ലിവച്ലിരലിക്കുന്നു.
ഡകകാല്ലിം ജലില്ലയലിഡേ കുമര്യകാട്ടുേേയലിൽ സഹഡടക് 
ഡയറലി ഫകാേലിഡന് പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിച്ചു.

34. b. ഇതറി�ായറി മറിൽമയുകെ പ്രവർത്�ങ്ങകള 
യഥാർത് ആ�ന് ്മാതൃെയറിൽ പു�ഃസംഘെറിപ്പറിക്ം.

ഇതലിനള്ള ശുപകാർ�സേർപ്ലിക്കാനിം േലിേവലിലുള്ള 
േലിൽേയഡട പ്രവർത്തേങ്ങൾ പഠലിക്കാനേകായലി േലിമയകാ
ഗലിച് വലിദഗ്ദ്ധസേലിതലിയഡട റലിമപ്കാർട്് അന്തലിേരൂപത്തലി
ഡേത്തലിയലിട്ടുണ്്.

34. c. ക്ഷീരനക്ഷമസംഘങ്ങൾക്ക് സീമുെളുകെ അെറി
സ്ാ�ത്റിൽ കൂടുതൽ ധ�സഹായം �ല്ം. 

ക്ഷീരസഹകരണസിംഘങ്ങളഡട ആധുേലികീകരണത്തലി
േകായലി ഏറ്റവിം ഊ്ൽ ഡകകാടുത്തത് കഴലിഞ്ഞ രണ്ടു 
വർഷങ്ങളലിേകാണ്. പ്രവർത്തേങ്ങൾ സുതകാര്യവിം മവ
ഗത്തലിലുേകാക്കാൻ ഏകീകൃത മസകാഫ് റ്റ് ഡവയർ പ്രകാഥേലി
കക്ഷീരസഹകരണസിംഘങ്ങളലിൽ േടപ്ലിേകാക്കാേകായ
ള്ള േടപടലികൾ അന്തലിേ ഘട്ത്തലിേകാണ്.

35. a. െന്നുകുട്ടറിപരറിപാല�ം സീം സാർവ്ത്രറിെമാ
ക്ം.

ജേലിച് ആദ്യദലിേിം മുതൽ കന്നുകുട്ലികഡള പരലിപകാേലി
ക്കാനള്ള ഒരു സപേറ്റ് പദ്ധതലി (2000 കലിടകാരലികൾ
ക്്) ഈ വർഷിം മുതൽ േടപ്ലിേകാക്കുിം. ഇതലിഡന് 
അനഭവത്തലിൽ അടുത്ത വർഷിം വ്യകാപകേകാക്കുിം. �കാ
സ്തീയകന്നുകുട്ലിപരലിപകാേേിം ഉറപ്പു വരുത്തകാേകായലി പ്ര

മത്യക കന്നുകുട്ലിപരലിപകാേേപദ്ധതലി, മഗകാവർദ്ധലിേലി 
എ്ീ പദ്ധതലികളകാണു േടപ്ലിേകാക്കു്ത്. 2016-17-ൽ 
ഈ രണ്ടു പദ്ധതലികളലിലുേകായലി 73,538 കന്നുകുട്ലികഡള 
എൻമറകാൾ ഡചയ്തു. 2017-18-ൽ 35,070 കന്നുകുട്ലികൾ
ക്് �കാസ്തീയപരലിരക്ഷ േൽകലി. 2018-19-ൽ ഇരുപദ്ധ
തലികളലിലുേകായലി 83,554 പശുക്കുട്ലികഡള എൻമറകാൾ 
ഡചയ്കാനള്ള േടപടലി പുമരകാഗേലിക്കുന്നു.

35. b. കുടുംബശ്രീ പശു, ആെ് ഗ്രാമം പദ്തറിെൾ 
േക്റികപ്പടുത്ം. 

�ക്തലിഡപ്ടുത്തകാൻ േടപടലി എടുത്തു. 

36. a. െ്വക്കാരുകെ ദൗർലഭ്മാണ് ഒരു പ്രധാ�
പ്രശ്നം. കചറുെറിെയൂണറിറ്റുെളറിൽ പാൽ െ്ക്കാൻസ
ഹായെരമായ രീതറിയറിൽ െ്വയന്ത്രങ്ങൾ കമച്ചകപ്പ
ടുനത്ണ്ത് ആവേ്മാണ്.

അനഭവജ്കാേലികളകായ കർഷകരുഡട സഹകായമത്തകാ
ഡട ആഭ്യന്തര സകാമകേതലികവലിദ്യ ഉപമയകാഗലിച്് ഡചേവ 
കുറഞ്ഞതുിം പ്രവർത്തലിപ്ലിക്കാൻ എളപ്മുള്ളതുിം മകടു
പകാടുകൾക്കു സകാദ്ധ്യത കുറഞ്ഞതുേകായ കറവയന്തങ്ങ
ളഡട േലിർമ്മകാണത്തലിേകായള്ള ശ്രേങ്ങൾ േടന്നുവരലിക
യകാണ്. മൃഗസിംരക്ഷണവകുപ്പുവഴലി കറവയന്തിം സ്കാ
പലിക്കു് പദ്ധതലി കഴലിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷിംഡകകാണ്ടു േട
പ്ലിേകാക്ലി. യൂണലിറ്റ് ഒ്ലിേ് 25,000 രൂപ ഇതലിേകായലി 
ധേസഹകായിം േൽകലി. 880-ഓളിം യൂണലിറ്റുകൾ രണ്ടു 
വർഷിംഡകകാണ്ടു േടപ്ലിേകാക്ലി.

36. b. ക്ഷീരസംഘങ്ങളുകെ െീഴറിൽ കമാകബൽ 
െ്വയൂണറിറ്റുെൾ നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം. 

ഇതുവഡര തുടങ്ങലിയലിട്ലില്ല.

37. a. െന്നുൊലറിനമഖല ന�രറിടുന് ഏറ്വം വലറിയ 
പ്രശ്നം ൊലറിത്ീറ്യുകെ ദൗർലഭ്വം വറിലയുമാണ്. 
കപാതുനമഖലയറിൽ ൊലറിത്ീറ് ഉത്പാദ�നേഷറി 
ഇരട്ടറിയാക്െയും �്ായവറിലയ്ക്കു കൃഷറിക്കാർക് ലഭ്
മാക്െയും കചയ്ം.

മകകാഴലിമക്കാട് ജലില്ലയലിഡേ തലിരുവകാങ്ങൂരലിൽ പുതു തകായലി 
സ്കാപലിച് മകരള ഫീഡ്സലിഡന് ഫകാക്ടറലിയലിൽ പ്രതലിദലി
േിം 300 ഡേട്ലിക് ടൺ കകാേലിത്തീറ്റ ഉത്പകാദേിം േട
ത്തലിവരുന്നു.

37. b. തീറ്പ്പുൽക്കൃഷറിക്കായറി കതാഴറിലു്പ്പുപദ്തറി 
ഉപനയാഗകപ്പടുത്ം.

തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷലിക്കായലി ഡതകാഴലിലുറപ്പുപദ്ധതലി ഉപമയകാഗ
ഡപ്ടുത്തലിത്തുടങ്ങലിയലിട്ലില്ല. തമദേ�സ്കാപേങ്ങളഡട 
സഹകരണിം ഇക്കാര്യത്തലിൽ അേലിവകാര്യേകാണ്. 94 
ഡഹക്ടർ തരലി�ലിൽ തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷലി തുടങ്ങലി. ഇഡക്കാല്ലിം 
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2285 ഡഹക്ടറലിൽ വ്യകാപലിപ്ലിക്കുിം.

37. c. കതാഴറിലു്പ്പുപദ്തറിയറിൽ െന്നുൊലറിവളർ
ത്ൽകൂെറി ഉൾകപ്പടുത്ാൻ നെന്ദ്രസർക്കാരറിൽ 
സമ്ർദേം കചലുത്ം. 

സമ്മർദേിം ഡചലുത്തലിവരുന്നു. 

38. വറിവറിധ വലുപ്പത്റിലുള്ള ആധു�റിെ അ്വോല
െൾക് ോസ്തീയമായ നമാഡ്ലുെൾ തയ്ാ്ാക്കറി 
സമയബന്ധറിതമായറി അനുനയാജ്മായവ എല്ലാ മു�റി
സറിപ്പാലറിറ്റിെളറിലും പഞ്ായത്െളറിലും സ്ാപറിക്ം. 

പതലിഡേകാന്നു േഗരസഭകളലിൽ ആധുേലിക അറവ�കാേ
കൾ സ്കാപലിക്കാൻ 116 മകകാടലി രൂപ കലിഫ്ബ്ലിക്് 
സർക്കാർ അനവദലിച്ലിട്ടുണ്്. മുഖ്യേന്തലി അദ്ധ്യക്ഷേകായ 
കമ്മലിറ്റലി ഈ പദ്ധതലിയഡട പുമരകാഗതലി വലിേയലിരുത്തുന്നു. 
കൂടകാഡത, വകുപ്പുതേത്തലിൽ അറവ�കാേകളേകായലി ബ്ന്
ഡപ്ട് വലിഷയത്തലിൽ മൃഗസിംരക്ഷണവകുപ്ലിഡേ ഡവറ്ററലി
േറലി സർജൻേകാരുഡട സകാമകേതലികവലിദഗ്ദ്ധസേലിതലി രൂപ
വത്ക്രലിച്ചു പ്രവർത്തേിം േടത്തലിവരുന്നു.

39. മൂല്വർദ്റിനതാല്ന്ങ്ങളറിലൂകെ കവവറിദ്്വല്ക്കര
ണം �െപ്പറിലാക്ന്തുവഴറി കൃഷറിക്കാരുകെ വരുമാ�ം 
വർദ്റിപ്പറിക്കാ�ാവം. 

കകാർഷലിമകകാല്പ്ങ്ങളഡട മൂേ്യവർദ്ധേയ്ക്കുള്ള വലിവലിധ 
പദ്ധതലികൾക്കായലി ഈ വർഷിം 27മകകാടലി രൂപ അന
വദലിച്ലിട്ടുണ്്. പദ്ധതലികൾ പുമരകാഗേലിച്ചുവരുന്നു. ഇതുവഴലി 
കർഷകരുഡട വരുേകാേിം വർദ്ധലിപ്ലിക്കാൻ സകാധലിക്കുിം.

40. വാക്റിനുെൾ, വറിരമരുന്നുെൾ, നരാഗ�റിർണ്യ
ക്കറിറ്റുെൾ തുെങ്ങറിയവ പാനലാെ് കവറ്്റി�്റി ബനയാള
ജറിക്കൽ ഇൻറ്റിറ്യൂട്ടറിൽ ആവേ്ാധറിഷ്റിതമായറി 
ഉത്പാദറിപ്പറിക്െയും കമഡ്റിക്കൽ സർവ്ീസ് നൊർപ്പ
ന്ഷകറെ ഗുണ�റിലവാരമുള്ള മരുന്നുെൾ വാങ്ങാൻ 
തനദേേഭരണസ്ാപ�ങ്ങകള സഹായറിക്െയും 
കചയ്ം. 

വലിവലിധതരിം വകാക്ലിനകൾ, മരകാഗേലിർണ്ണയക്ലിറ്റുകൾ 
തുടങ്ങലിയവ തലിരുവേന്തപുരിം ജലില്ലയലിഡേ പകാ മേകാട്് 
പ്രവർത്തലിക്കു് ഡവറ്ററലിേറലി ബ്മയകാളജലിക്ൽ ഇൻസ്റ്റലി
റ്റയൂട്ലിൽ ഉത്പകാദലിപ്ലിച്ചു വലിതരണിം േടത്തലിവരുന്നു. 
ആടുവസന്ത, എന്മറകാമടകാക്ീേലിയ വകാക്ലിനകൾ 
പുതുതകായലി ഉത്പകാദേിം ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. കൂടകാഡത, 
മപവലിഷപ്രതലിമരകാധവകാക്ലിൻ ഉത്പകാദലിപ്ലിക്കാനള്ള 
േടപടലികളേകായലി മുമ്കാട്ടു മപകാകുകയകാണ്.

41. a. അ�്സംസ്ാ�ങ്ങളറിൽ�റിന്നു വരുന് പാൽ 
അെക്കമുള്ള ഉല്ന്ങ്ങളുകെ ഗുണ�റിലവാരപരറിനോധ� 
െർേ�മായറി �െപ്പാക്ം.

അേ്യസിംസ്കാേങ്ങളലിൽേലിന്നു വരു് പകാൽ അടക്

മുള്ള ഉല്പ്ങ്ങളഡട ഗുണേലിേവകാരപരലിമ�കാധേ കർ�
േേകാക്ലി. ഏറ്റവിം കൂടുതൽ പകാലുിം പകാലുല്പ്ങ്ങളിം 
കടന്നുവരു് മൂ്് അതലിർത്തലിപ്രമദ�ങ്ങളലിൽ പകാൽ 
പരലിമ�കാധേകാേകാബുകൾ സ്കാപലിച്ചു. രഡണ്ണ്ണിം പ്രവർ
ത്തേേകാരിംഭലിച്ചു (േീേകാക്ഷലിപുരിം - പകാേക്കാട്, ആര്യകേകാ
വ് - ഡകകാല്ലിം). മൂ്കാേഡത്ത േകാബ്് ഉടൻ പകാറശ്കാേയലിൽ 
ആരിംഭലിക്കുിം. 

41. b. നെരളത്റിൽ മറിൽമകയ കൂൊകത മാതൃൊക്ഷീ
രസഹെരണസംഘങ്ങളുകെ ന�തൃത്വത്റിൽ കപ്രാ
ഡ്യൂസർ െമ്പ�റിെൾ ആരംഭറിക്ം. അവ തീർത്ം 
പാലറികറെ മൂല്വർദ്റിനതാല്ന്ങ്ങൾ �റിർമ്റിക്ന്താ
യറിരറിക്ം.

േലിൽേഡയ കൂടകാഡത േകാതൃകകാക്ഷീരസഹകരണസിംഘ
ങ്ങളഡട മേതൃത്വത്തലിൽ ഡപ്രകാഡയൂസർ കമ്േലി ആരിം
ഭലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ലിട്ലില്ല.

42. നൊഴറിവളർത്ൽനമഖലയറിൽ അ�്സംസ്ാ
�ഹാച്ച്റിയുെമസ്രുകെ �ീരാളറിപ്പറിടുത്ം കു്യ്ക്കാൻ
�െപെറിെൾ സ്വീെരറിനക്കണ്തുണ്്. പു്ത്ള്ള െച്ചവ
െക്കാർക് നൊണ്ടാക്ട് അെറിസ്ാ�ത്റിലാണ് നെര
ളത്റികല �ല്ലപകേ് കൃഷറിക്കാരും പ്രവർത്റിക്ന്ത്. 
നപാൾട്റി കഡ്വലപ്കമറെ് നൊർപ്പന്ഷകറെ ഈ 
നമഖലയറികല ഇെകപെൽ കൂടുതൽ േക്റികപ്പടുത്ം. 

ഇറച്ലിമക്കാഴലിവളർത്തേലിൽ ഇടഡപടകാേകായലി മൃഗസിംര
ക്ഷണവകുപ്്, കുടുിംബ്ശ്രീ, മകരള പൗൾട്ലി ഡവേ
പ്ഡേന്് മകകാർപ്മറഷൻ എ്ലിവയഡട സിംയക്തസിം
രിംഭേകായലി 'മകരള ചലിക്ൻ' എ് പദ്ധതലിക്കു രൂപിം 
േൽകലി പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. 
മകരള ചലിക്ൻ പദ്ധതലിയഡട ഭകാഗേകായലി പൗൾട്ലി ഡവ
േപ്ഡേന്് മകകാർപ്മറഷഡേ �കാക്തീകരലിക്കാൻ േടപ്പു
സകാമ്ത്തലികവർഷിം 2.17 മകകാടലി രൂപ വകയലിരുത്തലി
യലിട്ടുണ്്.

43. നെരളത്റിൽ ഒരു വൻെറിെനൊഴറിത്ീറ്ഫാക്ട്റി 
സ്ാപറിക്ം. �മ്മുകെ �ഗരങ്ങളറികല ഇ്ച്ചറിമാലറി�്
വം മീ�വേറിഷ്ങ്ങളും അസംസ്കൃതവസ്തുക്കളായറി ഉപ
നയാഗറിക്കാം. മലറി�ീെരണമറില്ലാകത ഇത്രകമാരു 
ഫാക്ട്റി പ്രവർത്റിപ്പറിക്കാൻ െഴറിയും എന്ാണ് വറിനദ
േരാജ്ങ്ങളുകെ അനുഭവങ്ങൾ ൊണറിക്ന്ത്. 

ഇക്കാര്യിം പരലിമ�കാധലിച്ചുവരലികയകാണ്.

44. ഓമ�പ്പക്ഷറിവളർത്ൽ, വ്ാവസായറിൊെറിസ്ാ
�ത്റിൽ �ായ്ക്കളുകെ ബ്ീഡ്റിംഗ്, പരറിേീല�ം, ഫാം 
ടൂ്റിസം, തുെങ്ങറിയ കതാഴറിൽസാദ്്തെൾ വർദ്റിപ്പറി
ക്ം. ഓമ�പക്ഷറിെളുകെയും �ായ്ക്കളുകെയും മറ്റും വാ
ണറിജ്ാെറിസ്ാ�ത്റിലുള്ള ബ്ീഡ്റിങ് വറിനെന്ദ്രീകൃതമാ
യറി വലറിയനതാതറിൽ �െക്നമ്പാൾ വറിപണറി ഉ്പ്പുവ
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രുത്ണം. ഇതറി�ായറി ഓൺകലൻ വറിപണ�കസ
റ്റുെൾ ആരംഭറിക്ം. 

ഈ വലിഷയിം സിംബ്ന്ലിച്് മൃഗസിംരക്ഷണവകുപ്ലിൻ 
കീഴലിലുള്ള പരലി�ീേേമകന്ദങ്ങളലിൽ വലിവലിധ പരലി�ീ
േേപരലിപകാടലികൾ േടത്തകാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ലി
ട്ടുണ്്. പരലി�ീേേത്തലിനള്ള സലിേബ്സലിൽ ഈ വലിഷ
യങ്ങൾ ഉൾഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്.
മൃഗസിംരക്ഷണമേഖേയലിഡേ കർഷകർക്കു സഹകായക
േകാകു് രീതലിയലിൽ സേഗ്രേകാഡയകാരു ഡവബ്്സസറ്റ് 
ആരിംഭലിക്കാനള്ള േടപടലി പ്രകാരിംഭഘട്ത്തലിേകാണ്.

45. a. സംസ്ാ�കത് സ്കൂളുെൾ നെന്ദ്രീെരറിച്ച് 
പഠ�നത്ാകൊപ്പം വരുമാ�വം എന് പദ്തറിയറിലൂ
കെ നൊഴറിവളർത്ൽ സീം വറിപുലകപ്പടുത്ം. ്ബ്ബർ
നത്ാട്ടങ്ങളറിൽ സുരക്ഷറിതവലയം ഒരുക്കറി തു്സ്ായ 
സ്ലത്് വലറിയനതാതറിൽ �ാെൻനൊഴറിവളർത്ൽ 
നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം.

സ്കൂൾ പൗൾട്ലി ക്ബ്് പദ്ധതലി പ്രകാവർത്തലികേകാക്ലി.
ഒരു വലിദ്യകായേത്തലിഡേ 50 വലിദ്യകാർത്ലികൾക്് 5 വീതിം 
മകകാഴലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളിം തീറ്റയിം േൽകു് പദ്ധതലി േടപ്ലി
േകാക്ലി ഈ പദ്ധതലി 905 വലിദ്യകാേയങ്ങളലിൽ േടപ്ലിേകാ
ക്ലി. രണ്ടുവർഷങ്ങളലിേകായലി 80,300 വലിദ്യകാർത്ലികൾ
ക്് 4,01,500 മകകാഴലിക്കുഞ്ഞുങ്ങഡള വളർത്തകാൻ 
േൽകലി. േടപ്പുസകാമ്ത്തലികവർഷിം പദ്ധതലി വലിപുേീക
രലിച്് 1304 വലിദ്യകാേയങ്ങളലിൽ േടപ്ലിേകാക്കുിം.

45. b. നൊഴറിഗ്രാമം പദ്തറി വ്ാപെമാക്ം. 
വ്യകാപകേകായലി േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു.

46. a. മൃഗസംരക്ഷണനമഖലയ്ക്കുള്ള വായ്െൾ ൊർ
ഷറിെവായ്െളായറി െണക്കാക്കാൻ ബാങ്െൾക് 
�റിർനദേേം �ല്ാനുള്ള �െപെറി കെകക്കാള്ം. 

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

46. b. മൃഗസംരക്ഷണനമഖലയ്ക്കുള്ള സർക്കാർകച്ചലവ് 
സംസ്ാ�വരുമാ�ത്റികറെ ഒരു േതമാ�മായറി 
ഉയർത്ം. 

ഡചേവ് ഉയർത്തലിയലിട്ടുണ്്.

47. a. െന്നുൊലറിെൾക്ക് സമഗ്ര ഇൻഷ്വ്ൻസ് 

ഉ്പ്പാക്ം.
മൃഗസിംരക്ഷണവകുപ്ലിഡന് സേഗ്രകന്നുകകാേലി ഇൻഷ്വ
റൻസ് പദ്ധതലിയകായ 'മഗകാസമൃദ്ധലി' പുതുതകായലി ഡകകാണ്ടു
വന്നു. ഇതലിഡന് കീഴലിൽ 65,000-മത്തകാളിം പശുക്ഡള 
ഇൻഷ്വർ ഡചയ്കാനള്ള േടപടലികൾ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. 
കൂടകാഡത, മകന്ദഫണ്് േഭ്യേകാക്ലി 19,000-മത്തകാളിം 
പശുക്ഡള ഇൻഷ്വർ ഡചയ്തു. േടപ്പുസകാമ്ത്തലികവർഷിം 
പദ്ധതലിയ്ക്കകായലി അഞ്ചുമകകാടലി രൂപ വകയലിരുത്തലിയലിട്ടു
ണ്്. കർഷകർക്കുിം കന്നുകകാേലികൾക്കുമുള്ള സേഗ്രഇൻ
ഷ്വറൻസ് പദ്ധതലി ക്ഷീരവലികസേവകുപ്്, േലിൽേ, 
ക്ഷീരകർഷകമക്ഷേേലിധലിമബ്കാർഡ് എ്ലിവയഡട 
സിംയക്തകാഭലിമുഖ്യത്തലിൽ േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള പദ്ധതലി 
ഡടൻഡർ ഘട്ത്തലിേകാണ്.

47. b. തനദേേഭരണസ്ാപ�ങ്ങൾ �ല്റിയ െന്നുൊ
ലറിെൾ ചത്നപായതറികറെയും െ്വ ശുഷ്ക്കമായതറി 
കറെയും ഫലമായറി െെകക്കണറിയറിലാവെയും ജപ്റി�
െപെറിെൾ അഭറിമുഖീെരറിക്െയും കചയ്ത കൃഷറിക്കാരു 
ണ്്. ഇവകര സഹായറിക്കാൻ പദ്തറി ആവറിഷ്കരറിക്ം.

കന്നുകകാേലികൾ ചത്തുമപകായതലിഡന്യിം കറവ ശുഷ്കേകാ
യതലിഡന്യിം ഫേേകായലി കടഡക്ണലിയലിേകായലി േടപടലി
കൾ അഭലിമുഖീകരലിക്കു്വഡര സഹകായലിക്കാൻ അഞ്ചു
മകകാടലി രൂപയഡട പദ്ധതലി 2016-17 വർഷിം േടപ്ലിേകാ
ക്ലി. 2020-2021 വർഷിം ഒരു വട്ിം കൂടലി ഈ പദ്ധതലി 
േടപ്ലിേകാക്കുിം.

47. c. ഇന്്യറികല ത�തു ജനുസ്സുെൾക് പ്രാധാ
�്ം �ല്റി സംരക്ഷറിക്ന് തരത്റിൽ ഇെകപടും.

ഇന്ത്യയലിഡേ തേതു ജനസ്സുകൾക്കു പ്രകാധകാേ്യിം േൽകു
് രീതലിയലിൽ ഈ വർഷഡത്ത േലിൽക്് ഡഷഡ് പദ്ധതലി 
േവീകരലിച്ചു. തേതു ജനസ്ലിലുള്ള പശുക്ഡള വകാങ്ങു്
വർക്് ഈവർഷിം (2018-19) മുതൽ സബ്്സലിഡലി 
േൽകുിം. 

47. d. എല്ലാ െന്നുൊലറിെൾക്ം കഹൽത്് ൊർഡ്് 
പദ്തറി �െപ്പറിലാക്ം. 

മകന്ദകാവലിഷ്കൃതപദ്ധതലിയകായ ''രകാഷ്ടീയ മഗകാകുൽ 
േലിഷൻ'' പ്രകകാരിം പശുക്ൾക്് ഡഹൽത്ത് കകാർഡ് 
േൽകകാനള്ള േടപടലി പുമരകാഗേലിച്ചുവരുന്നു.

മത്സ്യതമഖല

48. ൊർഷറിെനമഖലയറിൽ ഭൂപരറിഷ്കരണം കൊണ്ടുവ
ന്് കൃഷറിഭൂമറി കൃഷറിക്കാർക് വറിതരണം കചയ്തതുനപാ
കല മത്്നമഖലയറിൽ െെലറികറെ അവൊേം 
െെലറിൽ മീൻ പറിെറിക്ന് മത്്കത്ാഴറിലാളറിെൾക്ക് 
ഉ്പ്പുവരുത്ന് സമഗ്രമായ ജലപരറിഷ്കരണ�റിയമം 

ആവറിഷ്കരറിച്ചു�െപ്പറിലാക്ം. അതുവഴറി മത്്ബന്ധന�ാ
പെരണങ്ങളുകെ ഉെമാവൊേം, െെലറികല മത്്വറി
ഭവങ്ങളുകെ ഉെമാവൊേം, െെലറിനലയ്ക്കുള്ള പ്രനവേ
�ാധറിൊരം എന്റിവ മത്്കത്ാഴറിലാളറിെൾക് 
മാത്രമായറി പരറിമറിതകപ്പടുത്ാനും പറിെറിച്ചുകൊണ്ടുവരു
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ന് പച്ചമത്്ത്റികറെ ആദ് വറില്�ാവൊേം മത്്
കത്ാഴറിലാളറിെൾക്ക്് മാത്രമായറി �റിജകപ്പടുത്ാനും 
അനെ്വ്റിയൻ ്റിനഫാംസറിൽ വ്വസ് കചയ്ം. 

കരട് അമക്വറലിയൻ റലിമഫകാിംസ് ബ്ലില്ലലിേ് ഇന്ത്യൻ 
പ്രസലിഡന്് തലിരുത്തലുകൾ േലിർമദേ�ലിച്ലിട്ടുണ്്. േത്്യ
ഡത്തകാഴലിേകാളലി അവകകാ�സിംരക്ഷണേലിയേിം എ് 
മപരലിൽ പുതലിയ േലിയേിം ഡകകാണ്ടുവരകാൻ േടപടലി എടു
ത്തുവരുന്നു. കടേലിൽേലിന്നു പലിടലിഡച്ടുത്ത േത്്യത്തലിഡന് 
ആദ്യവലില്പേകാവകകാ�ിം േത്്യഡത്തകാഴലിേകാളലികൾക്് 
ഉറപ്കാക്കാനിം േത്്യത്തലിന േ്യകായവലിേ േഭ്യേകാകകാനിം
മവണ്ലി തയ്കാറകാക്ലിയ ഫലിഷ് േകാർക്റ്റലിങ് ആൻഡ് 
ഓൿഷേലിങ് ബ്ലിൽ േലിയേവകുപ്ലിഡന് പരലിഗണേയലി
േകാണ്. 

49. a. ഫറിഷ്ീസുമായറി ബന്ധകപ്പട്ട �റിലവറിലുള്ള �റി
യമങ്ങളും �റിയന്ത്രണങ്ങളും മത്്സമ്പത്റികറെ സു
സ്റിരത ഉ്പ്പാക്കാൻ പര്ാപ്മാകുന്റില്ല. 1995-കല 
ഉത്രവാദറിത്വപര മത്്ബന്ധ�കപരുമാറ്ച്ചട്ടത്റി
കറെ (സറി.സറി.ആർ.എഫ്) അെറിസ്ാ�ത്റിൽ നെരള
ത്റികറെ തീരക്കെൽ മത്്സമ്പത്്സുസ്റിരമായ 
നതാതറിൽ പരറിപാലറിക്കാൻ 1980-കല കെ.എം.എഫ്.
ആർ. ആക്ടറിൽ പകോളറിത്വറിഭവപരറിപാല�ത്റിലും 
�റിയന്ത്രണത്റിലും ഊന്റിയുള്ള ൊനലാചറിതമായ 
നഭദഗതറിെൾ വരുത്ം.

58 ഇേിം േത്്യങ്ങൾക്് പലിടലിഡച്ടുക്കാവ് ചുരുങ്ങലിയ 
വേലിപ്ിം േലിശ്യലിച്് ഉത്തരവകായലിട്ടുണ്്. ഇതലിലൂഡട 
ഡചറുേത്്യബ്ന്േിം ഒരു പരലിധലിവഡര േലിയന്തക്കാൻ 
കഴലിയിം. േത്്യസമ്ത്തലിഡന് സുസ്ലിരത ഉറപ്കാക്കാൻ 
ഡക.എിം.എഫ്.ആർ. ആക്ടലിൽ കകാമേകാചലിതേകായ 
മഭദഗതലി വരുത്തലിയലിട്ടുണ്്. േത്്യബ്ന്േയകാേങ്ങളഡട 
േലിർമ്മകാണിം േലിയന്തലിക്കാനിം വേകളഡട വേലിപ്ിം, 
കണ്ണലിവേലിപ്ിം എ്ലിവ േലിയന്തലിക്കാനേകാണ് ഡക.എിം.
എഫ്.ആർ. ആക്ടലിൽ മഭദഗതലി വരുത്തലിയലിട്ടുള്ളത്. 
ഇതലിേ് ആവ�്യേകായ ചട്ങ്ങളഡട രൂപവത്ക്രണിം 
അതലിഡന് അവസകാേഘട്ത്തലിേകാണ്.

49. b. വറിനദേനട്ാളറുെൾ മത്്ബന്ധ�ം �െത്ന് 
രീതറി ഇല്ലാതാക്കാൻ നെന്ദ്രസർക്കാരറിൽ സമ്ർദേം 
കചലുത്ം. 

മകന്ദസർക്കാരലിന േലിമവദേങ്ങൾ സേർപ്ലിച്ലിതലിഡേ
ത്തുടർ്് വലിമദ�മട്കാളറുകഡള േത്്യബ്ന്േിം േട
ത്തകാൻ അനവദലിക്കു് എൽ.ഒ.പലി. സമ്പ്രദകായിം േലിർ
ത്തേകാക്കാൻ മകന്ദസർക്കാർ തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്.

50. മത്്കത്ാഴറിലാളറിെൾ, അനുബന്ധകത്ാഴറിലാ
ളറിെൾ, നബാട്ടുെമെൾ, ഉനദ്ാഗസ്ർ, ോസ്തജ്ഞർ, 
സന്ദ്സംഘെ�െൾ തുെങ്ങറി മത്്നമഖലയുമായറി 
ബന്ധകപ്പട്ട എല്ലാവരുകെയും പകോളറിത്നത്ാടുകൂെറി 

പകോളറിത്വറിഭവമാന�ജ്കമന്റു�യങ്ങളും െർമ്പരറി
പാെറിെളും ആവറിഷ്കരറിക്ം. പ്രാനദേറിെ, ജറില്ലാ, സം
സ്ാ�തലങ്ങളറിൽ മത്്വറിഭവമാന�ജ്കമറെ് ൌൺ 
സറിലുെൾക് രൂപം �ല്ം. 

ഡക.എിം.എഫ്.ആർ. േലിയേത്തലിൽ മഭദഗതലി വരുത്തലി 
ഫലിഷറീസ് േകാമേഡമെന്് കൗൺസലിലുകൾ രൂപവത്ക്
രലിക്കാൻ േടപടലി എടുത്തലിട്ടുണ്്. 

51. മൺസൂൺൊലമത്്ബന്ധ��റിനരാധ�ം തുെർ
ന്നും �െപ്പറിലാക്ം. 

2017 വർഷവിം ജൂൺ 15 മുതൽ ജൂസേ 31 വഡര 47 
ദലിവസിം മട്കാൾ േലിമരകാധേിം േടപ്ലിേകാക്ലി.

52. a. മുരാരറിക്കമ്റിറ്റി ശുപാർേെൾ �െപ്പറിലാക്കാൻ 
സമ്ർദേം കചലുത്ം.

വലിമദ�ക്പ്ലുകൾക്കുിം സിംയക്തസിംരിംഭങ്ങൾക്കുിം 
ആഴക്ടൽേത്്യബ്ന്േത്തലിന േൽകു് എൽ.ഒ.പലി 
േലിർത്തേകാക്ണഡേന്നു മകന്ദസർക്കാരലിമേകാട് ആവ
�്യഡപ്ട്ടു. േലിർത്തേകാക്കാൻ മകന്ദസർക്കാർ തീരുേകാേലി
ച്ചു. മകന്ദത്തലിൽ പ്രമത്യക ഫലിഷറീസ് േന്തകാേയിം രൂ
പവത്ക്രലിക്ണഡേ്് സിംസ്കാേസർക്കാർ ആവ�്യ
ഡപ്ട്ലിട്ടുണ്്. ഇക്കാര്യത്തലിൽ സമ്മർദേിം ഡചലുത്തകാൻ 
ദക്ഷലിമണന്ത്യൻസിംസ്കാേങ്ങളലിഡേ ഫലിഷറീസ് 
േന്തലിേകാരുഡട മയകാഗിം വലിളലിച്ചു മചർക്കാൻ തീരുേകാേലി
ച്ലിട്ടുണ്്.

52. b. വംേ�ാേഭീഷണറി ന�രറിടുന് തനദേേീയമത്്
ങ്ങളുകെ സംരക്ഷണത്റി�ായറി സംനയാജറിതപദ്തറി
െൾ �െപ്പറിലാക്ം.

തമദേ�ീയേത്്യങ്ങളഡട കുഞ്ഞുങ്ങളഡട ഉത്പകാദേിം 
മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാേകായലി പീച്ലി, മപകാളച്ലിറ എ്ലിവലി
ടങ്ങളലിൽ ഹകാച്റലികളഡട േലിർമ്മകാണിം പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. 
തമദേ�ീയേത്്യങ്ങളഡട സിംരക്ഷണത്തലിേകായലി േത്്യ
സമകേതങ്ങൾ ആരിംഭലിക്കാനിം േടപടലി എടുത്തുകഴലി
ഞ്ഞു.

52. c. കപാതുജലാേയങ്ങളറിൽ വറിപുലമായ നതാതറിൽ 
മത്്വറിത് �റിനക്ഷപറിക്ം.

2017-18 വർഷത്തലിൽ ഇതലിേകായലി 253 േക്ഷിം രൂപ 
േ ീ ക് ലി വ ച്്  പ ദ്ധ ത ലി പ്രവ ർ ത്ത േ ങ്ങ ൾ 
പൂർത്തലിയകാക്ലിവരുന്നു.

52. d. മത്്ങ്ങളുകെ സ്വാഭാവറിെ പ്രജ��, ആവാ
സനെന്ദ്രങ്ങൾ സംരക്ഷറിക്ം.

േത്്യസമകേതങ്ങൾ ആരിംഭലിക്കാൻ േടപടലി എടുത്തു. 
കടേലിൽ കൃത്ലിേപ്കാർ േലിമക്ഷപലിച്ലിട്ടുണ്്.

53. ആഴക്കെൽമത്്ബന്ധ�നമഖലയറിൽ എൽ.ഒ.
പറി. സീമറിൽ വറിനദേക്കപ്പലുെളുകെ െെന്നുെയറ്ം 
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കചറുക്കാൻബദൽ �െപെറിയായറി മത്്കത്ാഴറിലാളറി 
സഹെരണസംഘങ്ങൾക്ക് ആഴക്കെൽമത്്ബന്ധ
�ത്റിൽ വറിദഗ്ദ്ധപരറിേീല�ം �ല്ാനും ആഴക്കെൽമ
ത്്ബന്ധ�ത്റിനു നപാകുന് തനദേേീയയാ�ങ്ങകള 
ആധു�റിെീെരറിക്കാനും പുതറിയ യാ�ങ്ങൾ സ്വായത്
മാക്കാനും സബ്സറിഡ്റിെളും ഉദാരമായ വായ്ാ�യ
ങ്ങളും ആവറിഷ്ക്കരറിച്ചു �െപ്പറിലാക്ം. 

ബ്ദൽ സിംവലിധകാേിം എ് േലിേയലിൽ തമദേ�ീയയകാേ
ങ്ങഡള ആധുേലികീകരലിക്കാനിം ആഴക്ടൽേത്്യബ്ന്
േത്തലിന പ്രകാപ്േകാക്കാനമുള്ള 600 മകകാടലി രൂപ ഡചേവ 
പ്രതീക്ഷലിക്കു് പദ്ധതലിയകാണ് മകന്ദസർക്കാരലിഡന് 
അനേതലിക്കായലി സേർപ്ലിച്ലിട്ടുള്ളത്. പരമ്രകാഗത 
േത്്യഡത്തകാഴലിേകാളലികൾക്് ആഴക്ടൽേത്്യബ്ന്േ
ത്തലിൽ പരലി�ീേേിം േൽകകാനിം ഈ പദ്ധതലി വലിഭകാവേിം 
ഡചയ്യുന്നു. ഓഖലി ദുരന്തത്തലിഡന് പശ്കാത്തേത്തലിൽ 
പരമ്രകാഗതേത്്യബ്ന്േയകാേങ്ങഡള ആധുേലികീക
രലിക്കാനള്ള പദ്ധതലിയിം തയ്കാറകാക്ലി സേർപ്ലിച്ലിട്ടുണ്്.

54. a. െെൽഭറിത്റി �റിർമ്ാണം യുദ്ൊലാെറിസ്ാ 
�ത്റിൽ വറിപുലകപ്പടുത്ം.

കടേകാരൈേണിം രൂക്ഷേകായ പ്രമദ�ങ്ങളലിൽ സിംരക്ഷണ
ഭലിത്തലി ഉൾഡപ്ഡട േലിർമ്മലിക്കു് കകാര്യിം ഡകകാണ്ടുവ്ലി
ട്ടുണ്്. ജേമസചേവകുപ്് പരലിമ�കാധലിച്ചുവരലികയകാണ്.

54. b. െെലാക്രമണഭീഷണറി ന�രറിടുന് പ്രനദേങ്ങ
ളറിൽ താമസറിക്ന് മത്്കത്ാഴറിലാളറിെൾക്ക്, 
അവർക് താല്ര്മുകണ്കേറിൽ, �റിലവറിലുള്ള ഭൂമറിയുകെ 
അവൊേം �റില�റിർത്റികക്കാണ്ടുതകന് അനുനയാ
ജ്മായ സുരക്ഷറിതനമഖലയറിനലക് മാ്റിത്ാമസറി
ക്കാൻ പത്ലക്ഷം രൂപവീതം ധ�സഹായം �ല്ം.

ഇതലിേകായലി 2017-18 വർഷിം 150 മകകാടലി രൂപയഡട 
പദ്ധതലി ആവലിഷ്കരലിച്ചു േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. 750 േത്്യ
ഡത്തകാഴലിേകാളലികുടുിംബ്ങ്ങൾക്് മൂന്നുഡസന്് വസ്തു വീതിം 
കഡണ്ത്തലി ഭവേിം േലിർമ്മലിക്കാൻ 10 േക്ഷിം രൂപവീതിം 
ധേസഹകായിം േൽകലിവരുന്നു.

54. c. െെനലാരത്ള്ള ഭൂമറിയറിൽ വച്ചുപറിെറിപ്പറിക്ന് 
ൊറ്ാെറിമരങ്ങളുകെയും മറ്റും വരുമാ�വം മത്്കത്ാ
ഴറിലാളറിക്കായറിരറിക്ം.

പദ്ധതലിരൂപമരഖ തയ്കാറകാക്ലി േബ്കാർഡലിൻ സേർപ്ലി
ച്ലിരലിക്കുകയകാണ്.

54. d. മത്്കത്ാഴറിലാളറിവീടുെൾക്ക് സറി.ആർ.
ഇകസഡ്റിൽ�റിന്് ഇളവ �ല്റി താല്ക്കാലറിെ�മ്പർ 
�ല്ം.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു

55. മത്്നമഖലയറിൽ വരുമാ�വർദ്�യ്ക്ക് പുത്ൻ 
സാനകേതറിെവറിദ്െളുകെ സഹായത്ാൽ മത്്ം 

സംസരറിച്ച് മൂല്വർദ്റിനതാല്ന്ങ്ങളാക്കറി മാറ്റുന്തറി
നും കവവറിദ്്വല്ക്കരണം കൊണ്ടുവരുന്തറിനും 
അെറിസ്ാ�സൗെര്കമാരുക്െയും കവദഗ്ദ്ധ്നപാ
ഷണത്റിലൂകെ മത്്കത്ാഴറിലാളറിവ�റിതെൾക്ക ്ആ 
നമഖലയറിൽ പുതറിയ കതാഴറിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്റിക് 
െയും കചയ്ം. 

േത്്യഡഫഡ്, സകാഫ് എ്ലിവ മുഖകാന്തരിം പദ്ധതലികൾ 
േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. ഒൻപതുതീരമദ�ജലില്ലകളലിലുിം 
മകകാട്യത്തുേകായലി 800 വേലിതകൾക്് ഇതലിഡന് പ്രമയകാ
ജേിം മേരലിട്് േഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

56. ഫറിഷറിങ് ഹാർബറുെൾ, ലാൻഡ്റിങ് കസറെറുെൾ, 
മത്്മാർക്കറ്റുെൾ എന്റിവയും അവകയ നദേീയപാ
തയുമായറി ബന്ധറിപ്പറിക്ന് തീരനദേന്ാഡുെളും വറിെ
സറിപ്പറിക്െയും ഗുണ�റിലവാരനത്ാടുകൂെറി സംരക്ഷറി
ക്െയും കചയ്ം. സമഗ്രമായ നൊറ്ൽ മാന�ജ്കമ
റെ് പ്ാ�റികറെ ഭാഗമായറിട്ടുനവണം പുതറിയ ഹാർബറു
െൾക്ക് അംഗീൊരം �നല്ണ്ത്. ആധു�റിെീെരണം 
േക്റികപ്പടുത്ം. 

ഹകാർബ്റുകഡള അന്തർമദേ�ീയേലിേവകാരത്തലിമേക്് 
ഉയർത്തകാൻ പദ്ധതലിരൂപമരഖ തയ്കാറകാക്ലിവരുന്നു. 
ഫലിഷറീസ് വകുപ്് മുൻസക എടുത്ത് ഒരു മദ�ീയ�ലി
ല്പ�കാേ േടത്തുകയിം അതലിൽേലിന്നു േഭലിച് േലിർമദേ�
ങ്ങൾ പ്രകകാരിം ഇന്മഗ്രറ്റഡ് മകകാസ്റ്റൽ മസകാൺ േകാമേ
ഡമെന്് ലൈകാൻ ആവലിഷ്കരലിക്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരു
ന്നു. തീരമദ�മറകാഡകളഡട പുേരുദ്ധകാരണവിം േലിർമ്മകാ
ണവിം േടന്നുവരുന്നു. േലിേവലിൽ മുേമ്ിം ഹകാർബ്റലിൽ 
പ്രവർത്തലിക്കു് പകേകാളലിത്തേകാമേഡമെന്് ഡസകാസസറ്റലി 
േകാതൃക എല്ലകാ ഹകാർബ്റുകളലിമേക്കുിം വ്യകാപലിക്കാൻ 
േടപടലി എടുത്തു.      

57. മീൻപറിെറിത് ഹാർബറുെളുകെ പരറിപാല�ത്റി�് 
മത്്കത്ാഴറിലാളറിെൾക്കൂെറി പകോളറിത്മുള്ള 
ഹാർബെർ മാന�ജ്കമറെ് കസാകസറ്റിെൾക് 
രൂപം �ല്ം. ഫറിഷറിംഗ് ഹാർബറുെളറിൽ േീതറിെരറിച്ച 
നറ്ാന്ജ് സൗെര്ങ്ങൾ ഒരുക്ം. മത്്ബന്ധ�തു
്മുഖങ്ങൾ �വീെരറിക്െയും അവറികെകയല്ലാം പശ്ാ
ത്ലസൗെര്ം ഏർകപ്പടുത്െയും കചയ്ം. 

േത്്യബ്ന്േതുറമുഖങ്ങളലിൽ �ീതീകരലിച് മസ്റ്റകാമറജ് 
സൗകര്യിം േഭ്യേകാക്കുന്നുണ്്. കണ്ണൂർ തേകായലി, തൃശൂർ 
മചറ്റുവ, മകകാഴലിമക്കാട് ഡകകായലിേകാണ്ലി േത്്യബ്ന്േ
തുറമുഖങ്ങളഡട പ്രവർത്തേിം പൂർത്തീകരലിച്ചു. 11 തുറമു
ഖങ്ങളഡട പ്രവർത്തേങ്ങൾ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. കണയ
മകേകാട് ഫലിഷ് േകാൻഡലിങ് ഡസന്ർ പൂർത്തീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. 
േത്്യഡത്തകാഴലിേകാളലിമക്ഷേസഹകരണസിംഘങ്ങളഡട 
�കാക്തീകരണത്തലിലൂഡട ഈ രിംഗത്ത് ചൂഷണിം അവ
സകാേലിപ്ലിക്കാൻ േടപടലി എടുത്തു. 
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58. അപെെം �റി്ഞ്ഞ സാഹചര്ങ്ങളറിൽ മത്്ബ
ന്ധ�ം �െത്ന് കതാഴറിലാളറിെൾക് െെൽസുരക്ഷ 
ഉ്പ്പാക്കാൻ മത്്ബന്ധ�നമഖലയറിൽ ഐ.സറി.െറി. 
സാദ്്തെൾ പ്രനയാജകപ്പടുത്റി സമഗ്രമായ െെൽ
സുരക്ഷാപാനക്കജറിനു രൂപം �ല്ം.

േത്്യഡത്തകാഴലിേകാളലികൾക്കു സുരക്ഷ ഉറപ്കാക്കാനിം 
അപകടത്തലിൽഡപട് േത്്യഡത്തകാഴലിേകാളലികഡള രക്ഷഡപ്
ടുത്തകാനേകായലി േസറൻ ആിംബുേൻസ് പദ്ധതലി േടപ്ലി
േകാക്കു്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി മൂ്് ആിംബുേൻസ് 
വകാങ്ങകാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. ഐഎസ്ആർഒ.
യഡട ഉപഗ്രഹസകാമകേതലികവലിദ്യയഡട സഹകായമത്തകാഡട 
'േകാവലിക് ' ഉപകരണിം വലിതരണിം ഡചയ്കാനള്ള പദ്ധതലി 
അവസകാേഘട്ത്തലിേകാണ്. പരീക്ഷണയകാത് ഇതലിേകിം 
േടത്തലിക്ഴലിഞ്ഞു. േകാവലികലിഡന് സഹകായമത്തകാഡട 
കടേലിൽ 1500 കലിമേകാേീറ്റർ പ്രമദ�ിംവഡര വകാർത്തകാ
വലിേലിേയിം സകാദ്ധ്യേകാകുിം. ഡതകാഴലിേകാളലികൾ കടേലിൽ 
മപകാകു്തുിം വരു്തുിം മരഖഡപ്ടുത്തകാൻ 'സകാഗര' 
പദ്ധതലി േടപ്കാക്കുന്നു. ഡതകാഴലിേകാളലികൾക്് സേഫ് 
ജകാക്റ്റ് േൽകകാനിം േടപടലി എടുത്തു. 300 യകാേങ്ങ
ളലിൽ ട്കാക്ലിിംഗ് സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തലി. കടേലിഡന് 
പ്രക്ഷുബ്കാവസ് സിംബ്ന്ലിച് വലിവരങ്ങൾ േഭ്യേകാ
ക്കാൻ സഹദരകാബ്കാദലിഡേ ഇൻമകകായലിസുേകായലി ധകാര
ണകാപ്ത്ിം ഒപ്പുവച്ചു.

59. മത്്നക്ഷമസംഘങ്ങളുകെ പ്രവർത്�ം പു�ഃ
സംഘെറിപ്പറിക്ം. 

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. ഇതലിഡന് ഭകാഗേകായലി 200 
ഡപയ്ഡ് ഡസരൈട്റലിേകാഡര അടലിയന്തരേകായലി േലിയേലി
ക്കാൻ തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്.

60. മത്്കത്ാഴറിലാളറിെൾക്ള്ള പട്ടയവറിതരണം 
സമയബന്ധറിതമായറി പൂർത്ീെരറിക്ം.

േടപടലി ദ്രുതഗതലിയലിൽ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു.

61. എ.പറി.എൽ-ബറി.പറി.എൽ പരറിഗണ� കൂൊകത 
എല്ലാ മത്്കത്ാഴറിലാളറിെൾക്ം സാമൂഹറിെസുര
ക്ഷാപദ്തറിെളുകെ പ്രനയാജ�ം ലഭ്മാക്ം.

എല്ലകാ േത്്യഡത്തകാഴലിേകാളലികൾക്കുിം ബ്ലി.പലി.എൽ. മറ
ഷൻകകാർഡ് േഭ്യേകാക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരു
ന്നു. മക്ഷേേലിധലിയിംഗത്വമുള്ളവർഡക്ല്ലകാിം ബ്ലി.പലി.
എൽ. കകാർഡ് േൽകകാൻ തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്. 

62. െയറ്റുമതറിക്കാരറിൽ�റിന്് നക്ഷമ�റിധറിയറിനലക് 
വറിഹറിതം പറിരറിക്കാൻ �റിലവറിലുള്ള തെസ്ങ്ങൾ �ീക്കം 
കചയ്ത് നക്ഷമ�റിധറിനബാർഡ്റികറെ സാമ്പത്റിെപ്രതറി
സന്ധറി പരറിഹരറിക്ം. 

േലിേവലിൽ സഹമക്കാടതലിയലിൽ േലിേേലിൽക്കു് 
മകസുകൾ ത്വരലിതഗതലിയലിൽ പൂർത്തലിയകാക്കാൻ േടപടലി 
സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. അനകൂേവലിധലി േഭലിക്കു്പക്ഷിം 

എത്യിം മവഗിം പ്രവർത്തേിം പൂർത്തീകരലിക്കുിം.

63. സമ്പാദ്സമാേ്വാസപദ്തറിയുകെ ആനുകൂല്ം 
3600 രൂപയായറി വർദ്റിപ്പറിക്കാൻ െഴറിഞ്ഞ എൽ.
ഡ്റി.എഫ് സർക്കാർ എടുത് തീരുമാ�ം അെറിയന്
രമായറി �െപ്പറിലാക്ം.

4500 രൂപയകായലി വർദ്ധലിപ്ലിച്് ആനകൂേ്യിം വലിതരണിം 
ഡചയ്തു കഴലിഞ്ഞു. 1.86 േക്ഷിം േത്്യഡത്തകാഴലിേകാളലികൾ
ക്് തുക േഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

64. a. മത്്നമഖലയറികല പാർപ്പറിെപ്രശ്നം പരറിഹരറി
ക്കാൻ എല്ലാവർക്ം വീെ്, സാ�റിട്ട്റി-െക്കൂസ്ൗെര്
ങ്ങൾ, കുെറികവള്ളം, കവദയുതറി, ആനരാഗ്െരമായ 
പരറിസരം എന്റിവ ഉ്പ്പു വരുത്ാൻ സമഗ്രമായ 
തീരനദേപാർപ്പറിെപദ്തറി ആവറിഷ്ക്കരറിച്ചു �െപ്പറിലാക്ം.

േക്ഷ്യസകാക്ഷകാത്കകാരത്തലിേകായലി വലിവലിധ പദ്ധതലികഡള 
കൂട്ലിമയകാജലിപ്ലിച്ചുള്ള പ്രവർത്തേിം േടത്തലിവരുന്നു. 
ഇതലിേകിം 3797 വീടുകൾ േലിർമ്മലിക്കാനിം 1550 
മപർക്് 10 േക്ഷിം രൂപ േലിരക്ലിൽ ഭൂേലിയിം വീടുിം 
അനവദലിക്കാനിം 4000 മപർക്് വീടുകൾ പുേരുദ്ധരലി
ക്കാനിം ധേസഹകായിം േൽകലി. തലിരുവേന്തപുരിം മുട്
ത്തറയലിൽ 192 ഫ്കാറ്റുകളഡട േലിർമ്മകാണിം പൂർത്തലിയകാ
യലിട്ടുണ്്. വീടു േലിർമ്മലിക്കാൻ തലിരുവേന്തപുരിം കകാമരകാട്് 
1.05 ഡഹക്ടർ സ്േിം വകാങ്ങലി തുടർേടപടലികൾ സ്വീക
രലിച്ചുവരുന്നു.

64. b. മാതൃൊമത്്ഗ്രാമം പദ്തറി പു�രാവറി ഷ്കരറി
ക്ം. മത്്ഗ്രാമത്റിൽ ഉണ്ാനെണ് മറി�റിമം സൗെ
ര്ങ്ങളുകെ മുൻഗണ�ാപട്ടറിെ തയ്ാ്ാക്െയും അവ 
ഉ്പ്പുവരുത്െയും കചയ്ം.

േകാതൃകകാേത്്യഗ്രകാേിം പദ്ധതലി ഈ വർഷതഡ് േടപ്ലി
േകാക്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

64. c. മത്്കത്ാഴറിലാളറിെളുകെ ഭവ��റിർമ്ാണ
ത്റി�് �റിർമ്ാണകച്ചലവറികറെ ൊലാനുസൃതമായ 
വർദ്�യുകെ അെറിസ്ാ�ത്റിൽ പുതുക്കറി �റിശ്യറി
ക്ം. 

ഭവേേലിർമ്മകാണത്തലിനള്ള ധേസഹകായിം രണ്ടുേക്ഷിം 
രൂപയലിൽേലിന്നു േകാലുേക്ഷിം രൂപയകായലി ഉയർത്തലിയലി
ട്ടുണ്്.

64. d. മത്്കത്ാഴറിലാളറിെളുകെ പാർപ്പറിെ�റിർമ്ാ
ണത്റി�് �റിയമപരമായറി �റില�റില്ക്കുന് തെസ്ങ്ങൾ 
ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇെകപടും.

ഇടഡപടൽ സിംസ്കാേസർക്കാർ േടത്തലിയലിട്ടുണ്്. 

65. a. ആനരാഗ്-വറിദ്ാഭ്ാസരംഗങ്ങളറിൽ മത്്നമ
ഖല ന�രറിടുന് പറിന്ാക്കാവസ് മാറ്റികയടുക്കാൻ 
തീരനദേനമഖലയ്ക്ക് പ്രനത്െപാനക്കജ് ആവറിഷ്കരറിച്ചു 
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�െപ്പാക്ം.
തീരമദ�ഡത്ത ആമരകാഗ്യ-വലിദ്യകാഭ്യകാസസൗകര്യങ്ങൾ 
ഡേച്ഡപ്ടുത്തകാേകായലി 62 മകകാടലി രൂപ അനവദലിച്ചുകഴലി
ഞ്ഞു. തത്ഫേേകായലി ഏഴു േത്്യഡത്തകാഴലിേകാളലികളഡട 
േക്ൾക്് എിം.ബ്ലി.ബ്ലി.എസ്/ബ്ലി.ഡലി.എസ് അഡ്ലി
ഷൻ േഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

65. b. തീരനദേസ്ക്കൂളുെളറികല സൗെര്ങ്ങൾ വറിപുലീ
െരറിക്ം. കലബ്്റിെൾ പഠ�വീടുെളാക്കറി മാറ്ാൻ 
പദ്തറി തയ്ാ്ാക്ം.

തീരമദ�വലിദ്യകാേയങ്ങളലിഡേ അടലിസ്കാേസൗകര്യവലി
കസേത്തലിന സേഗ്രപദ്ധതലി തയ്കാറകാക്ലി. തീരമദ�
ഡത്ത 40-േധലികിം ഫലിഷറീസ് സ്കൂളകളലിൽ അടലിസ്കാ
േസൗകര്യങ്ങൾ ഏർഡപ്ടുത്തലി. എല്ലകാ സർക്കാർ റീജലി
യണൽ ഫലിഷറീസ് ഡടൿേലിക്ൽ സ്കൂളകഡളയിം േലിക
വലിഡന് മകന്ദങ്ങളകാക്ലി േകാറ്റകാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവ
രുന്നു.

65. c. സ്വാശ്രയനൊകളജുെളറിൽ പഠറിക്ന് മത്്
കത്ാഴറിലാളറിക്ട്ടറിെളുകെ പഠ�കച്ചലവ് സർക്കാർ 
പൂർണ്മായും വഹറിക്ം.

സ്വകാശ്രയമകകാഡളജുകളലിൽ ഡേറലിറ്റുസീറ്റലിൽ അഡ്ലിഷൻ 
മേടു് കുട്ലികളഡട പഠേഡച്േവ് സർക്കാർ വഹലിച്ചുവ
രുന്നു.

65. d. പട്ടറിെവറിഭാഗങ്ങൾക്ള്ള എല്ലാ വറിദ്ാഭ്ാസാ
നുകൂല്ങ്ങളും മത്്കത്ാഴറിലാളറിക്ട്ടറിെൾക്ം 
ലഭ്മാക്ം.

േഭ്യേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്.

65. e. മത്്കത്ാഴറിലാളറികുടുംബങ്ങളുകെ സാമ്പത്റി
െസ്റിതറി െണക്കറികലടുത്് ബറി.പറി.എൽ. മാ�ദ
ണ്ം അനുവദറിക്കാൻനവണ്റി ഇെകപടും.

തീരുേകാേഡേടുത്തലിട്ടുണ്്. േടപ്ലിേകാക്കാൻ േടപടലി സ്വീ
കരലിച്ചുവരുന്നു.

66. മത്്കത്ാഴറിലാളറിെകള െെബാദ്്തയറിൽ�റി
ന്നു നമാചറിപ്പറിക്കാൻ എൽ.ഡ്റി.എഫ്. സർക്കാർ കൊ 
ണ്ടുവന് െൊേ്വാസ�െപെറിെൾ പൂർത്ീെരറി ക്ം.

കടകാ�്വകാസത്തലിഡന് കകാേകാവധലി ദീർഘലിപ്ലിക്കാനള്ള 
ഡപ്രകാമപ്കാസൽ സർക്കാരലിഡന് പരലിഗണേയലിേകാണ്. 
േലിയേമഭദഗതലിക്കു േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

67. കതാഴറിൽ ഉപെരണങ്ങൾക്ം ഇൻഷ്വ്ൻസ് 
ഏർകപ്പടുത്ം. ഇൻഷ്വ്ൻസ് ആനുകൂല്ങ്ങൾ വർ
ദ്റിപ്പറിക്ം. 

ഇൻഷുറൻസ് കമ്േലികളേകായലി ചർച് േടന്നുവരുന്നു. 
സപേറ്റ് മപ്രകാജക്ട് എ് േലിേയ്ക്ക് തലിരുവേന്തപുരിം 
ജലില്ലയലിൽ ഇതലിേകായള്ള ഡടൻഡർ ക്ഷണലിച്ലിട്ടുണ്്.

68. വറിഴറിഞ്ഞം തു്മുഖപദ്തറി �െപ്പറിലാക്ന്തറിലൂകെ 
കതാഴറിലും ഉപജീവ�സൗെര്ങ്ങളും ആവാസവ്വ
സ്യും �ഷ്കപ്പടുന് മത്്കത്ാഴറിലാളറിെൾക്ക് 
അനുനയാജ്മായ പു�രധറിവാസവം മതറിയായ �ഷ് 
പരറിഹാരവം ഉ്പ്പാക്ം. തു്മുഖ�വീെരണവ മായറി 
ബന്ധകപ്പട്ട് ഇത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന് പ്ര
നദേങ്ങളറിൽ ഇനത �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

പുേരധലിവകാസപകാമക്ജ് േടപ്കാക്കാൻ മപ്രകാജക്ട് ഇിംലൈലി
ഡേമന്ഷൻ കമ്മലിറ്റലി രൂപവത്ക്രലിച്് പ്രവർത്തേിം 
ആരിംഭലിച്് പരലിമ�കാധേ േടത്തലിവരുന്നു.

69. a. മത്്വറിപണ� നമഖലയറിൽ പണറികയടുക്ന് 
സ്തീെൾക്ക് മാർക്കറ്റുെളറിൽ കുെറികവള്ളം, േൗചാലയം, 
വറിശ്രമസൗെര്ങ്ങൾ, േീതസംഭരണസൗെര്ങ്ങൾ 
എന്റിവ ഉ്പ്പുവരുത്ം. മത്്വറിപണ�-സംസരണ
നമഖലെളറിൽ കതാഴറികലടുക്ന് സ്തീകത്ാഴറിലാളറിെൾ 
ന�രറിടുന് ചൂഷണം അവസാ�റിപ്പറിക്ം.

േത്്യേകാർക്റ്റുകളലിൽ പ്രകാഥേലികസൗകര്യിം ഏർഡപ്ടു
ത്തകാനിം സ്തീസൗഹൃദേകാക്കാനിം േകാർക്റ്റുകഡള ആധുേലി
കീകരലിക്കാനമുള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. േത്്യ
േകാർക്റ്റ് േകാമേഡമെന്് കമ്മറ്റലികളഡട രൂപവത്ക്രണവിം 
പരലിഗണേയലിേകാണ്. 

69. b. മത്്മാർക്കറ്റുെൾ �വീെരറിക്കാനും അെറി
സ്ാ�സൗെര്ങ്ങൾ ഏർകപ്പടുത്ാനും �െപെറി 
സ്വീെരറിക്ം.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

70. a. മത്്നെരളം പദ്തറി പു�രാവറിഷ്കരറിക്ം. 
ഉൾ�ാെൻ മത്്ലഭ്ത അഞ്ചുവർഷംകൊണ്്ഇരട്ടറി
യാക്കാ�ാണു ലക്ഷ്മറിടുന്ത്.

ജേകീയേത്്യക്കൃഷലി - II എ് മപരലിൽ േത്്യക്കൃഷലി
യലിലൂഡടയള്ള േമത്്യകാല്പകാദേിം ഇരട്ലിയകാക്കാൻ പദ്ധതലി 
േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. 2018-19 സകാമ്ത്തലികവർഷിം 
േത്്യക്കൃഷലിവലികസേത്തലിന േകാത്േകായലി 34 മകകാടലി 
രൂപയഡട പദ്ധതലിക്് ഭരണകാനേതലി ആയലിട്ടുണ്്.

70. b. കുളങ്ങളറിലും ഡ്ാമുെളറിലും മാത്രമല്ല, വയലുെ
ളറിൽ സംനയാജറിതമത്്ക്കൃഷറിയും നപ്രാത്ാഹറിപ്പറി 
ക്ം. ൊയലുെളറിലും �ദറിെളറിലും മത്്വംേവർദ്� 
ലക്ഷ്മറിട്ടുകൊണ്് വലറിയനതാതറിൽ മത്്ക്ഞ്ഞുങ്ങ
കള �റിനക്ഷപറിക്ം. 

സിംമയകാജലിതേത്്യക്കൃഷലിയിം േത്്യക്കൃഷലിയലിൽ സവ
വലിദ്ധ്യവത്ക്രണവിം േടപ്കാക്കാൻ പദ്ധതലികൾ ആവലി
ഷ്കരലിച്ചു േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. േടപ്പുവർഷിം 6500 
ഡഹക്ടർ സ്േത്ത് ‘ഒരു ഡേല്ലുിം ഒരു േീനിം’ പദ്ധതലി 
േടപ്ലിേകാക്കാൻ 5.2 മകകാടലി രൂപയഡട ഭരണകാനേതലി 
േഭലിച്് പ്രവർത്തേങ്ങൾ ആരിംഭലിച്ചു.
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71. a. സർക്കാർ അധറിൊരനമറ്് ആറുമാസത്റി�െം 
പരറിസ്റിതറിയുകെ ഇന്കത് അവസ്കയപ്പറ്റി ധവള
പത്രം ഇ്ക്ം. 

പരലിസ്ലിതലിധവളപത്ിം പുറത്തലിറക്ലി.

71. b. മുൻ സർക്കാരറികറെ പരറിസ്റിതറിവറിരുദ്വം 
ജ�വറിരുദ്വമായ എല്ലാ ഉത്രവെളും പു�ഃപരറി
നോധറിക്ം. 

മുൻസർക്കാറലിഡന് കകാേഡത്ത പരലിസ്ലിതലിവലിരുദ്ധവിം 
ജേവലിരുദ്ധവേകായ എല്ലകാ ഉത്തരവകളിം േന്തലിസഭ പു
േഃപരലിമ�കാധലിച്ചു. ചലിേ ഉത്തരവകൾ റദേകാക്ലി. േറ്റുചലിേ
ത് മഭദഗതലി വരുത്തലി.

72. സംസ്ാ� ക�ൽവയൽ-�ീർത്െസംരക്ഷണ
�റിയമം അനുോസറിക്ന് പ്രൊരം ഉപഗ്രഹഭൂപെ
ത്റികറെ സഹായനത്ാകെ നഡ്റ്ാ ബാങ്െൾ ആറു
മാസത്റി�െം പ്രസറിദ്ീെരറിക്െയും ജ�െീയപരറി
നോധ�യ്ക്കുനേഷം ഒരു വർഷത്റിനുള്ളറിൽ അന്റിമ
രൂപം �ല്െയും കചയ്ം. ഇതറി�ാവേ്മായ അധറിെ 
ഉനദ്ാഗസ്കര �റിയമറിക്ം. 

2017-ഡേ മകരള ഡേൽവൽ-തണ്ണീർത്തടസിംരക്ഷണ
ച്ട്ങ്ങൾ (ഓർഡലിേൻസ്) പുറഡപ്ടുവലിച്ചുഡകകാണ്് ഡകാ
റ്റകാബ്കാകേലിൽ ആമക്ഷപിം ഉള്ളവർക്് അവ പരലിമ�കാധലി
ച്് തലിരുത്തകാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചു. 

73. a. ക�ൽവയൽ സംരക്ഷണ�റിയമം, നെരള ഭൂ
വറി�റിനയാഗ ഓർഡ്ർ എന്റിവയറിൽ കവള്ളം നചർക്കാ
നുള്ള യു.ഡ്റി.എഫറികറെ �െപെറിെൾ ഉനപക്ഷറിക്ം.

2008-ഡേ ഡേൽവയൽ-തണ്ണീർത്തടേലിയേത്തലിൽ 
ഡവള്ളിം മചർക്കാൻ യഡലിഎഫ് ഡകകാണ്ടുവ് 3 എ 
എ് വകുപ്് മഭദഗതലിയലിലൂഡട എടുത്തുകളഞ്ഞു. ഇക്കാ
ര്യത്തലിൽ പുതലിയ േലിയേേലിർമ്മകാണിം പരലിഗണേയലി
േകാണ്.

73. b. �റിയമവറിരുദ് �റിലം�റിെത്ലുെൾക്ന�കര 
െർേ���െപെറികയടുക്ം. ഭൂപരറിധറി�റിയമം ബറി�ാമറി 
ഇെപാടുെളറിലൂകെ ലംഘറിക്ന്തറിനു തെയറിടും. 

കർ�േേടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. നൂറുകണക്ലിന 
മകസുകൾ എടുത്തലിട്ടുണ്്.

74. നെരളത്റികറെ പരറിസ്റിതറിസംരക്ഷണത്റിൽ 
പശ്റിമഘട്ടത്റികറെ പ്രാധാ�്വം ഉൾകക്കാണ്ടുകൊ
ണ്്പ്രാനദേറിെജ�വറിഭാഗങ്ങളുകെയും െർഷെരുകെ
യും പകോളറിത്ം ഉ്പ്പാക്കറികക്കാണ്് പശ്റിമഘട്ടസം
രക്ഷണപദ്തറിക് രൂപം �ല്ം.

പശ്ലിേഘട്മേഖേയലിഡേ ഏറ്റവിം പ്രധകാേ പരലിസ്ലിതലി

മേഖേയകായ ഇടുക്ലി ജലില്ലയലിഡേ യൂക്കാേലി പ്റ്റസ് 
ഗ്രകാന്ലിസ് േരങ്ങൾ മവമരകാഡട പലിഴുതു േകാറ്റകാനിം അവലിഡട 
പരലിസ്ലിതലിസൗഹൃദേകായ വൃക്ഷങ്ങൾ, പ്രകാമദ�ലികജേ 
വലിഭകാഗങ്ങളഡടയിം കർഷകരുഡടയിം പകേകാളലിത്തിം ഉറ
പ്കാക്ലി, വച്ചുപലിടലിപ്ലിച്് പശ്ലിേഘട്ത്തലിഡന് പരലിസ്ലി
തലിസിംരക്ഷണത്തലിന തുടക്ിം കുറലിക്കാൻ ഉതകു് 
സുപ്രധകാേതീരുേകാേിം എടുത്തലിട്ടുണ്്.

75. ോസ്തസാനകേതറിെവറിദ്െൾ മലറി�ീെരണം ഒഴറി
വാക്കാൻ ഉപനയാഗകപ്പടുത്ന് തരത്റിലുള്ള �െപ
െറിെൾ സ്വീെരറിക്ം. വ്വസായസ്ാപ�ങ്ങളറിൽ 
മലറി�ീെരണ�റിയന്ത്രണം ഉ്പ്പുവരുത്ം.

വലിവലിധ സകാമകേതലികവലിദ്യകൾ ഉപമയകാഗഡപ്ടുത്തലി
ഡക്കാണ്ടുള്ള 90,563 മപ്രകാജക്ടുകൾക്് വലിവലിധ തമദേ�
സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങൾ രൂപിം േല്ലിയലിട്ടുണ്്. 
തമദേ�സ്കാപേങ്ങഡള ഇക്കാര്യത്തലിൽ സ്വയിംപര്യകാപ്
േകാക്കുകയകാണ് േക്ഷ്യിം. 
സുല്ത്തകാന്ബ്മത്തരലിയലില് ഖരേകാേലിേ്യത്തലില് േലി്് 
ഊരജ്ജിം േഭ്യേകാക്കു് ലൈകാന്് േലിര മ്മകാണിം ഈ വരഷിം 
പൂര ത്തലിയകാക്കുിം. ബ്ഹ്മപുരിം ലൈകാന്് 2019 മുതൽ േകാേലി
േ്യസിംസ്രണപ്രവരത്തേിം ആരിംഭലിക്കുിം. കണ്ണൂര, 
മകകാഴലിമക്കാട്, പകാേക്കാട്, േേപ്പുറിം, തൃശ്ശൂര, ഡകകാല്ലിം, 
തലിരുവേന്തപുരിം േഗരങ്ങളലിൽ വലിവലിധ സകാമകേതലിക
വലിദ്യകൾ ഉപമയകാഗലിച്് േകാേലിേ്യസിംസ്രണലൈകാന്റുകൾ 
സ്കാപലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ എടുത്തുവരുന്നു.
ആേപ്പുഴ ഉറവലിടേകാേലിേ്യസിംസ്രണപദ്ധതലിക്് 
യ.എന്.ഡലി.പലി.യഡട പ്രമത്യകപരകാേര�ിം ആേപ്പുഴ 
വകാടക്േകാലുിം ഡകകാമേഴ്്യൽ കേകാലുിം േകാേലിേ്യിം േീക്ലി 
വൃത്തലിയകാക്ലി ഗതകാഗതമയകാഗ്യേകാക്കു്തലിേ് ഡടൻഡർ 
ഡചയ്തു.
പകാര വ്തലിപുത്തേകാർ വൃത്തലിയകാക്കാനള്ള േടപടലി പുമരകാ
ഗേലിക്കുകയകാണ്.
േേലിേീകരണ േലിയന്തണമബ്കാര ഡലിൽ ഡപ്രകാഫഷണ
േലിസിം ഡകകാണ്ടുവരു്തലിനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലി
ച്ചുവരുന്നു.

76. ോസ്തീയമായ പഠ�ത്റികറെയും സാമൂഹറിെ�റിയ
ന്ത്രണത്റികറെയും അെറിസ്ാ�ത്റിനല പാ്, മണൽ 
ഖ��ം �െത്ാൻ അനുമതറി �ല്െയുള്ളൂ. �ദീതെമ
ണലറികറെ അമറിതമായ ചൂഷണം ഒഴറിവാക്കാൻ നേഷറി
പഠ�വം �റിയന്ത്രണവം കൊണ്ടുവരും. 

പകാരലിസ്ലിതലികപ്രശ്നങ്ങളഡട പരലിഹകാരമത്തകാഡടകാപ്ിം 
േലിർമ്മകാണമേഖേയലിൽ േലിേേലില്ക്കു് പ്രതലിസന്ലികൂടലി 
കണക്ലിഡേടുത്തകാണ് ഇക്കാര്യിം പരലിമ�കാധലിച്ത്. 
ജീവമേകാപകാധലിക്കായലി ഇത്തരിം പ്രവൃത്തലികകളലിൽ 

പരിസ്ി�ി
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ഏർഡപ്ട്ലിരലിക്കു്വരുഡട പ്രശ്നങ്ങളിം പരലിമ�കാധലിച്ചു.
േണല്ഡത്തകാഡതകാഴലിേകാളലികൾ തമദേ�സ്വയിംഭരണ
സ്കാപേങ്ങളലിൽ രജലിസ്റ്റർ ഡചയ്യുകയിം പ്രസ്തുത സ്കാ
പേങ്ങളഡട മേൽമേകാട്ത്തലിൽ തുറമുഖങ്ങളലിൽ േകാനവൽ 
ഡ്രജലിങ് േടത്തലി േണൽ മ�ഖരലിച്് തുറമുഖവകുപ്പുവഴലി 
വലിതരണിം േടത്തലിവരുന്നു. ഇതലിഡന് മേൽമേകാട്ിം 
കളക്ടർക്കാണ്.
പകാറഖേേത്തലിേ് അനേതലി േല്കു്തലിൽ േലിേേലി് 
അഴലിേതലി തടയ്തലിനിം േലിർമ്മകാണകാവ�്യങ്ങൾക്കുിം 
അടലിസ്കാേസൗകര്യവലികസേത്തലിനിം ആവ�്യേകായ 
പകാറ േഭലിക്കാൻ േടപടലിരൈേങ്ങൾ പകാേലിച്ചുഡകകാണ്് 
ഖേേകാനേതലി േല്കു് ചുേതേ കളക്ടർേകാർക്് േല്ലി. 
ഡപകാ്കാേലിയലിൽ സ്വകകാര്യപകേകാളലിത്തമത്തകാഡട േണൽ 
സിംസ്രലിക്കു് സിംവലിധകാേിം ആരിംഭലിച്ചു.

77. നെരളത്റികറെ ഖ�റിജങ്ങൾ കപാതുഉെമസ്ത
യറിലാക്െയും ഖ��ത്റിനു േക്മായ സാമൂഹറിെ
�റിയന്ത്രണസംവറിധാ�ം കൊണ്ടുവരറിെയും കചയ്ം. 
ആവേ്മായ പാരറിസ്റിതറിെസംരക്ഷണം ഉ്പ്പുവരു
ത്റി, കപാതുനമഖലയുകെ മുൻകെയറിൽ മൂല്വർദ്റി 
നതാത്പാദ�ത്റിനുനവണ്റി െരറിമണൽ ഖ��ം �െ 
ത്ാനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

സകാദ്ധ്യതകൾ സരക്കാർ വലിേയലിരുത്തലിവരുന്നു.

78. നെരളം ന�രറിടുന് ഒരു പ്രധാ� പ്രശ്ന�മായ 
ജലമലറി�ീെരണം പരറിഹരറിക്കാനുള്ള �െപെറി സ്വീെ
രറിക്ം. ഇതറികറെ ഭാഗമായറി �റിശ്റിത ഇനെവളെളറിൽ 
ജലഗുണ�റിലവാരപരറിനോധ�യും അതറി�നുസരറിച്ചു
ള്ള ജലന്ാതസ് പരറിപാല�വം ഉ്പ്പാക്കാ�ാവ
േ്മായ സംവറിധാ�ം തനദേേഭരണസ്ാപ�ങ്ങൾക് 
െീഴറിൽ ഉണ്ാക്ം. എല്ലാത്രത്റിലുമുള്ള �ീർത്െ
ങ്ങളും പൗരാണറിെകെട്ടറിെങ്ങളും സംരക്ഷറിക്കാൻ 
തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�ങ്ങളുകെ സഹായനത്ാ
കെ പദ്തറിെൾ ആവറിഷ്കരറിക്ം.

ജേമ്കാതസുകളഡട പരലിപകാേേിം, േേലിേീകരണേലി
യന്തണിം എ്ലിവയ്ക്കകായലി സേകാേതകളലില്ലകാത്ത ജേകീ
യമുമ്റ്റേകാണ് ഉണ്കായലിട്ടുള്ളത്. സിംസ്കാേഡത്ത 
പമത്തകാളിം േദലികഡളയകാണ് ഹരലിതമകരളിം േലിഷനിം 
സരക്കാര വകുപ്പുകളിം  തമദേ�സ്കാപേങ്ങളിം സക
മകകാർത്തുവീഡണ്ടുത്തത്. 
േീേച്ലിേകാറ് - േീേന്തേയകാര - ഡകകാടൂരകാർ േദലികള ഡട 
സിംമയകാജേിം സകാദ്ധ്യേകാക്ലി. തീരൂർപ്പുഴ, മകകാഴലിമക്കാ
ഡട് പൂനൂർപ്പുഴ, തലിരുവേന്തപുരത്ത് കലിളളലിയകാർ എ്ലി
വയഡട ശുചീകരണപ്രവരത്തേത്തലിേ് തുടക്ിം കുറലിച്ചു. 
ഭകാരതപ്പുഴയ ഡട സിംരക്ഷണത്തലിനിം പമ്കാേദലിഡയ ശു
ദ്ധീകരലിക്കാനിം ഉള്ള പ്രവരത്തേങ്ങളിം ആരിംഭലിച്ലിട്ടു
ണ്്. 
തൃശ്ശൂര ജലില്ലയലിൽ േകാേലിേ്യിം േലിറഞ്ഞു കലിട്ലിരു് 15 

കലിമേകാേീറ്റർ േീളമുള്ള ഡപരുിംമതകാട് അടക്ിം 9,187 
കലിമേകാേീറ്റര മതകാടുിം പുഴകളേകാണ്  ശൂചീകരലിച്ത്. 
1620 കലിമേകാേീറ്റർ േീളത്തലില് കേകാലുകളിം ശുചലിയകാ
ക്ലി. 
29,062 കലിണറുകൾ റീചകാര ജ്ജ്  ഡചയ്തു. 15,000 കലി
ണറുകളഡട േലിരമ്മകാണിം പൂരത്തീകരലിച്ചു.
4,976 കുളങ്ങൾ േലിർമ്മലിച്ചു. 11,009 എണ്ണിം േവീകരലി
ച്ചു. 
�കാസ്തകാിംമകകാട്, അഷ്ടമുടലി, മവമ്േകാട്ടുകകായലുകള ഡട 
ശുദ്ധീകരണത്തലിനമവണ്ലി 693.9 മകകാടലി രൂപയഡട 
പദ്ധതലി തയ്കാറകാക്ലി മകന്ദസര ക്കാരലിന സേരപ്ലിച്ലിട്ടു
ണ്്. പ്രകാരിംഭഡചേവകള്ക്കായലി മകന്ദസര ക്കാര തുക 
അനവദലിച്ലിട്ടുണ്്. 
ജേകാ�യങ്ങളലിമേക്കു േകാേലിേ്യിം വേലിഡച്റലിയ്ത് 
�ലിക്ഷകാര ഹേകാക്ലി.

79. കചറു�ീർത്െങ്ങകള അെറിസ്ാ�മാക്കറിയുള്ള 
ജലസംരക്ഷണ, ജലവറി�റിനയാഗ, വറിെസ�, പരറിപാ
ല� െർ മ്പരറിപാെറിെൾ തയ്ാ്ാക്െയും അവ 
സംനയാജറിപ്പറിച്ചുൊണ്്  �ദീതെതല ജലപരറിപാല� 
പദ്തറിയും സംസ്ാ�തല ജലപരറിപാല� പദ്തറി
യും �െപ്പറിലാക്ം. തനദേേഭരണസ്ാപ�ങ്ങളുകെ 
ഉത്രവാദറിത്ത്റിൽ ഇത്രം�ീർത്െതല പരറി
പാെറിെൾ �െപ്പറിലാക്ന്നുകണ്ന്്  ഉ്പ്പുവരുത്ം. 
ഗാർഹറിെ,സ്ാപ�, വ്ാവസായറിെ സംരംഭതലങ്ങ
ളറിലല്ലാം മഴകവള്ളകക്കായ്ത്, ജല പു�രുപനയായാഗം 
തുെങ്ങറിയ �െപെറിെൾ അെങ്ങുന് െർമ്പരറിപാെറി 
�െപ്പറിലാക്ം.

എല്ലകാ തമദേ�സ്കാപേങ്ങളലിലുിം ജേസിംരക്ഷണിം 
േക്ഷ്യേലിട്് സകാമകേതലികസേലിതലികൾക്കു രൂപിം േല്ലി. 
േഴഡവള്ളഡക്കായ്തലിനള്ള പദ്ധതലികളിം പ്രകാമദ�ലികകാടലി 
സ്കാേത്തലിൽ േടപ്കാക്കുന്നുണ്്. കൂടകാഡത പകാറേടകളലിൽ 
മ�ഖരലിക്ഡപ്ടു് ജേിം ശുചീകരലിച്് ഗകാർഹലിക-വ്യകാ
വസകായലിക ആവ�്യങ്ങൾക്് ഉപമയകാഗലിക്കാേകാകുമേകാ 
എ് പരലിമ�കാധേ േടത്തകാൻ CWRDM-ഡേ ചുേത
േഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്.
കൗവകായ്ലി, കകാട്കാമ്ള്ളലി തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ പുേരുജ്ജീ
വലിപ്ലിക്കാനള്ള ആൿഷൻ ലൈകാൻ തയ്കാറകായലിക്ഴലിഞ്ഞു. 
സിംമയകാജലിതതീരമദ�പരലിപകാേേപദ്ധതലി പ്രകകാരിം 
ഇതു േടപ്കാക്കുിം.

80. സംസ്ാ�കത് എല്ലാ പഞ്ായത്െളറിലും 
�ീർത്െങ്ങളുകെ (കുളങ്ങൾ, ൊകേ്, െ�ാൽ, അരുവറി, 
പുഴ) പട്ടറിെ തയ്ാ്ാക്ം. ഇതറികറെ വ്ാപ്റി, ആഴം, 
കജവകവവറിദ്്ം എന്റിവ പ്രതറിപാദറിക്ം. ഇങ്ങക� 
സൂക്ഷറിക്ന് തണ്ീർത്െപ്പട്ടറിെ അതതു പഞ്ായ
ത്റിൽ സൂക്ഷറിക്ം. അവയുകെ പരറിപാലന�ാത്ര
വാദറിത്വം പഞ്ായത്െളറിൽ �റിക്ഷറിപ്മായറിരറിക്ം.
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സിംസ്കാേഡത്ത പകുതലിമയകാളിം തമദേ�സ്കാപേങ്ങൾ 
േീർത്തടവലിവരമ�ഖരണിം പൂർത്തലിതയകാക്ലി. 116 
തമദേ�സ്കാപേങ്ങൾ േീതർത്തടേകാപ്് തയ്കാറകാക്ലി. 
ഈ േീർത്തടേകാപ്ലിഡന് അടലിസ്കാേത്തലിൽ േീർത്തട
േകാസ്റ്റർലൈകാനിം തയ്കാറകായലിട്ടുണ്്. 
വടക്ന് മകരളത്തലിഡേ കുളങ്ങൾ, ടകാങ്കുകൾ, കേകാലു
കൾ എ്ലിവയഡട വലിവരമ�ഖരണിം പൂരത്തലി യകാക്ലി.

81. ഉത്പാദ�വർദ്� ലക്ഷ്മാക്കറികക്കാണ്ടുള്ള ഒരു 
സമഗ്രതീരനദേമത്്ബന്ധ��യം കൊണ്ടുവരും. 
ൊയൽ, അഴറിമുഖം, കപാഴറി, െണ്ൽ എന്റിവയുകെ 
സംരക്ഷണവം ഈ ആവാസവ്വസ്െളറിനലക്ള്ള 
പുഴയുകെ �ീകരാഴുക്ക് �റില�റിർത്റികക്കാണ്ടും മലറി�ീ
െരണം ഒഴറിവാക്കറികക്കാണ്ടുമുള്ള �യം സ്വീെരറിക്ം.

ഉത്പകാദേവർദ്ധേയ്ക്കുിം പലിടലിഡച്ടുത്ത േത്്യത്തലിഡന് 
ആദ്യവലില്പേകാവകകാ�ിം േത്്യഡത്തകാഴലിേകാളലികൾക്് 
ഉറപ്കാക്കു്തലിനിം േത്്യത്തലിന േ്യകായവലിേ േഭ്യേകാകു
്തലിനിം ഉതകു്തരത്തലിൽ ഒരു േലിയേേലിർമ്മകാണിം 
പരലിഗണേയലിേകാണ്. 
ആവകാസവ്യവസ്കളഡട സിംരക്ഷണവിം േേലിേീകരണ
ഡേകാഴലിവകാക്ലുിം േക്ഷ്യേലിട്ടുള്ള പദ്ധതലികൾ ഓമരകാ മേ
ഖേയ്ക്കുിം പ്രമത്യകേകായലി വലിഭകാവേിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്.

82. ഒരു വറിധത്റിലുള്ള വ�ം െനയ്റ്വം അനുവദറി
ക്ന്തല്ല. വ�നമഖലെളറികല ൊമ്പ് നമഖലെൾ 
അസ്പർേറിത വ�ങ്ങളായറി �റില�റിർത്ം. �റിലവറിലുള്ള 
വ�നമഖലെകള സംരക്ഷറിക്കാൻ തനദേേസ്വയംഭര
ണസ്ാപ�ങ്ങകളയും പ്രാനദേറിെസമൂഹകത്യും 
പകോളറിെളാക്ം.

വേിം കമയ്റ്റിം പൂർണ്ണേകായിം തടയ്തലിമേക്കായലി 
വേകാതലിർത്തലി സർഡവ് ഡചയ്ത് ജണ്കൾ സ്കാപലിക്കു് 
പ്രവർത്തേിം ഊർജ്ജലിതേകായലി േടപ്ലിേകാക്ലി. വേകാ
തലിർത്തലി േലിർണ്ണയലിച്് 23,712 ജണ്കൾ സ്കാപലിച്് 
ഡറമക്കാരഡിം മേട്ിം സകവരലിച്ചു.  13.7 കലിമേകാേീറ്റർ 
ആേപ്രതലിമരകാധക്ലിടങ്ങുിം 13.21 കലിമേകാേീറ്റർ സൗമരകാ
രജ്ജമവേലിയിം േലിർമ്മലിച്ചു. വേമേഖേകൾ സിംരക്ഷലി
ക്കാനിം േനഷ്യ-വേ്യജീവലി സിംഘർഷിം േഘൂകരലിക്കാ
നേകായലി പഞ്ചകായത്ത് / മുൻസലിപ്കാേലിറ്റലി തേത്തലിൽ 
തമദേ�ീയരുിം ജേപ്രതലിേലിധലികളിം വേിം ഉമദ്യകാഗസ്
രുിം മചർന്നുള്ള 204 ജേജകാഗ്രതകാസേലിതലികൾ സിംസ്കാ
േഡേകാട്കാഡക രൂപവത്ക്രലിച്ചു

83. തെറിയാവേ്ം �റിന്വറ്ാൻ ൊെറിനു പു്ത്് 
ൊർഷറിെവ�വല്ക്കരണം �െപ്പറിലാക്ം. വ�ാവൊേ
�റിയമം െർേ�മായറി �െപ്പറിലാക്ം. തെറിയറിതരവ�
വറിഭവങ്ങൾ നേഖരറിക്കാനും വറില്ക്കാനുമുള്ള അവൊേം 
ആദറിവാസറിെൾക്ക് ഉ്പ്പാക്ം.

ഈ സർക്കാർ അധലികകാരത്തലിൽവ്മ�ഷിം വയേകാട് 

വേ്യജീവലിസമകേതത്തലിൽ അഞ്ച് ഡസറ്റലിൽഡേന്റുകളലി
േകായലി അർഹതയള്ള 57 ആദലിവകാസലികുടുിംബ്ങ്ങഡള 
പുേരധലിവസലിപ്ലിച്ചു. വേകാവകകാ�േലിയേിം കർ�േേകായിം 
േടപ്ലിേകാക്ലി. തടലിഡയകാഴലിഡകയള്ള വേവലിഭവങ്ങൾ 
മ�ഖരലിക്കാനിം വലില്കകാനമുള്ള അവകകാ�ിം ആദലിവകാസലി
കൾക്് ഉറപ്കാക്ലി. 31-01-2018 വഡര വ്യക്തലിഗതകാവ
�്യങ്ങൾക്കായലി വേകാവകകാ�േലിർണ്ണയക്മ്മലിറ്റലി 
ശുപകാർ� ഡചയ്ത 35,387 അമപക്ഷകളലിൽ 906 എണ്ണിം 
പകാസ്കാക്ലി. ആഡക 25,109 വേകാവകകാ�മരഖൾ േല്ലി. 
സകാമൂഹലികകാവ�്യങ്ങൾക്കായലി 155 മപരക്കുിം വ്യക്തലി
ഗത ആവ�്യത്തലിേ് അമപക്ഷലിച് 160 മപരക്കുിം 
അവകകാ�ിം േല്ലി. വേവകാസലികളഡട മക്ഷേിം േക്ഷ്യേകാ
ക്ലി പകേകാളലിത്തവേപരലിപകാേേിം ഊർജ്ജലിതേകായലി 
േടപ്ലിേകാക്ലി.

84. വ�ങ്ങൾക്ക് പുക്മ െണ്ൽക്കാടുെൾ, ൊവ 
െൾ, �ദീതീരസ്വാഭാവറിെസസ്ജാലങ്ങൾ, ജലാേ
യങ്ങളുകെ വാഹെപ്രനദേങ്ങൾ തുെങ്ങറിയവകയാകക്ക 
സംരക്ഷറിക്കാനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറിക്ം. കപാതുവെ
മസ്തയറിൽ ലഭ്മായ മറ്് എല്ലാ ഉചറിതമായ പ്രനദ
േങ്ങളറിലും വ�വത്ക്കരണത്റിനും ഹരറിതവത്ക്കര
ണത്റിനും നതദേേഭരണസ്ാപ�തലത്റിൽ പരറിപാ 
െറി ആവറിഷ്കരറിക്ം.

72.05 േക്ഷിം വൃക്ഷസത്തകൾ ഉത്പകാദലിപ്ലിച്് 
വലിതരണിം ഡചയ്തു. കകാസർമകകാട്, തൃശ്ശൂർ, പകാേക്കാട്, 
ഇടുക്ലി, മകകാട്യിം, പത്തേിംതലിട് എ്ീ ജലില്ലകളലിേകായലി 
316 ഡഹക്ടർ സ്േിം റലിസർവ്് വേേകായലി പ്രഖ്യകാപലിച്ചു. 
ഇതലിൽ 58 ഡഹക്ടർ സ്േിം കണ്ൽക്കാടുകളകാണ്. 
കണ്ൽക്കാടുകൾ സിംരക്ഷലിക്കാേകായലി 4000 രൂപ 
േലിരക്ലിൽ ധേസഹകായിം േൽകലിവരുന്നുണ്്.
‘ജേകായകാേിം’ എ് പദ്ധതലിയലിലൂഡട തണ്ണീർത്തടങ്ങള
ഡട പുേരുജ്ജീവേത്തലിനിം േദീതീരസ്വകാഭകാവലികസസ്യ
ജകാേങ്ങളഡടയിം ജേജേ്യസസ്യജകാേങ്ങളഡടയിം സിംര
ക്ഷണത്തലിനിം തുടക്ിം കുറലിച്ചു.  കകാവസിംരക്ഷണത്തലി
േകായലി ഡതരഡഞ്ഞടുത്ത കകാവകൾക്് ധേസഹകായിം 
േൽകലിവരുന്നു.
ഇതലിനപുറഡേ, �കാസ്തസകാമകേതലികവകുപ്പു മുഖകാന്തരവിം 
കകാവകളഡട സിംരക്ഷണത്തലിന ധേസഹകായിം േല്ലിവ
രുന്നു. 
ജേജേ്യസസ്യങ്ങളഡട സ്വകാഭകാവലിക വളർച്യ്ക്കുിം ഉത്പകാ
ദേത്തലിനിം ഗമവഷണത്തലിനിം േേബ്കാർ മട്കാപ്ലിക്ൽ 
ഡബ്കാട്കാണലിക്ൽ ഗകാരഡഡന് മസവേിം വലിേലിമയകാഗലി
ക്കുകവഴലി ആ രിംഗത്ത് കകാതേകായ േകാറ്റിം പ്രതീക്ഷലിക്കുന്നു.

85. സംസ്ാ�കത് എല്ലാ �റിർമ്ാണവസ്തുക്കളുകെ
യും ആവേ്വം ലഭ്തയും െണക്കറികലടുക്ന് ഒരു 
മാറ്ർ പ്ാൻ തയ്ാ്ാക്ം. �റിർമ്ാണവസ്തുക്കൾ 
െഴറിയുന്റിെനത്ാളം പു�രുപനയാഗറിക്ന് രീതറിയും 
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നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം.
േലിർമ്മകാണവസ്തുക്ൾ പരേകാവധലി പുേരുപമയകാഗലിക്കു് 
പദ്ധതലികൾക്കു സിംസ്കാേത്തു തുടക്ിംകുറലിച്ചു. ആേപ്പുഴ 
ജലില്ലയലിഡേ പകാതലിരപ്ള്ളലി-പുറക്കാട് മറകാഡ് ഇത്തരഡേകാ
രു പരീക്ഷണത്തലിഡന് മവദലിയകായലി. േലിേവലിലുള്ള 
മറകാഡ് ഡപകാളലിഡച്ടുത്ത് അമത ഡേറ്റീരലിയൽസ് വീണ്ടുിം 
ഉപമയകാഗലിച്് അേലിവകാര്യേകായ ടകാർ േകാത്ിം കൂട്ലിമച്ത്തു 
േലിർമ്മകാണത്തലിേ് ഉപമയകാഗലിക്കു് രീതലിയകാണലിത്. 
മറകാഡ് േലിർമ്മകാരണരിംഗത്ത് ഇത്തരിം േലിർമ്മകാണരീതലി
കൾ രകാജ്യത്തലിന േകാതൃകയകായലിക്ഴലിഞ്ഞു. ലൈകാസ്റ്റലിക് 
േകാേലിേ്യിം സിംസ്രലിച്് ഉപമയകാഗലിച്് 140 കലിമേകാേീറ്റർ 
മറകാഡ് പണലിതീർത്തു.

86. തീര�റിയന്ത്രണ�റിയമം മത്്കത്ാഴറിലാളറിെളു
കെ പ്രശ്നങ്ങൾകൂെറി െണക്കറികലടുത്് പുതുക്ം. തീര
നദേഅനതാ്റിറ്റിയുകെ പ്രവർത്�ം വറിനെന്ദ്രീെരറി
ക്ം. അവയുകെ പ്രവർത്�ം സുതാര്മാകുകമന്് 
ഉ്പ്പുവരുത്ം.

ഡകട്ലിടേലിർമ്മകാണത്തലിനള്ള അമപക്ഷകൾ പരലിമ�കാ
ധലിക്കാനള്ള അധലികകാരിം വലിമകന്ദീകരലിച്ചുഡകകാണ്് 
സേയരൈേിം പകാേലിച്് അനേതലി േൽകകാൻ േലിർമദേ�ലിച്് 
ഉത്തരവകായലിട്ടുണ്്. വരു് ഒമക്ടകാബ്ർേകാസത്തലിൽ 
ഇക്കാര്യത്തലിലുള്ള പുമരകാഗതലി മേരലിട്് വലിേയലിരുത്തുിം.
േത്്യഡത്തകാഴലിേകാളലികളഡട പ്രശ്നങ്ങൾകൂടലി കണക്ലിഡേ
ടുത്ത് തീരേലിയന്തണേലിയേിം പുതുക്ണഡേ്് 
സിംസ്കാേിം മകന്ദത്തലിൽ സമ്മർദേിം ഡചലുത്തലിയലിരുന്നു. 
ഇമപ്കാൾ േലിയേത്തലിഡന് കരടുമഭദഗതലി പ്രസലിദ്ധീകരലി 
ച്ലിട്ടുണ്്. 
സിംമയകാജലിതതീരമദ�പരലിപകാേേപദ്ധതലിയഡട രൂപ 
മരഖ തയ്കാറകാക്കുകയകാണ്. 250 മകകാടലി രൂപ പദ്ധതലി
യലിൽ ഡചേവകാക്കുിം. ഒ്കാിം ഘട്ിം 2020-ൽ പൂർത്തലി
യകാക്കുിം.

87. പ്റിെ് ട്ാൻനസ്പാർട്ട് സംവറിധാ�ം നപ്രാത്ാ
ഹറിപ്പറിക്ം. സുസ്റിരഗതാഗതസംവറിധാ�ങ്ങൾക് 
മുൻഗണ� �ല്ം.

ഡക.എസ്.ആർ.ടലി.സലി.യലിൽ സ്കാേലിയ, േലി്ൽ, 
സലിൽവർ ജറ്റ്, സൂപ്ർ ഡീേക്് എയർബ്സ് തുടങ്ങലിയ 
പുഷ്ബ്കാക്് സീറ്റ് സൗകര്യമത്തകാടുകൂടലിയ ബ്സ്സുകൾ 
ഏർഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്. ഡപകാതുജേങ്ങഡള ഡപകാതുഗതകാ
ഗതത്തലിമേക്് ആകർഷലിക്കാനിം തന്മൂേിം ഗതകാഗതക്കു
രുക്് േഘുകരലിക്കാനിം മവണ്ലിയള്ള ഇന്േലിജന്് 
ട്കാൻമപെകാർട്് സലിസ്റ്റിം എ് പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്കാനിം 
മേകാമട്കാർവകാഹേ ഓഫീസുകളലിലുിം ഡചക്് മപകാസ്റ്റുകളലി
ലുിം എൻമഫകാഴ്്ഡേന്് സ്്വകാഡലിലുിം മപകായലിന്് ഓഫ് 
ഡസയലിൽ എ് ആധുേലിക ഡേകാസബ്ൽ മപഡമെന്് 
സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തകാനിം േടപടലികൾ സ്വീകരലി
ച്ചുവരുന്നു. 900 പുതലിയ ബ്സ്സുകൾ വകാങ്ങകാൻ കലിഫ്ബ്ലി 

മുമഖേ324 മകകാടലി രൂപ ഡക.എസ്.ആർ.ട.സലി.ക്് 
അനവദലിച്ലിട്ടുണ്്. കൂടകാഡത 100 പൂർണ്ണേലിർമ്മലിത ബ്സ്സു
കളിം േലിരത്തലിേലിറക്കാനള്ള േടപടലികൾ പുമരകാഗേലി 
ക്കുന്നു. ഈ സർക്കാർ അധലികകാരത്തലിൽ വ്മ�ഷിം 
708 ബ്സ്സുകൾ ഡക.എസ്.ആർ.ടലി.സലി പുറത്തലിറക്ലി 
യലിട്ടുണ്്. 
ജേഗതകാഗതരിംഗത്തു പുമരകാഗതലി. പകാണകാവള്ളലി, ആേ
പ്പുഴ, എറണകാകുളിം, മുഹമ്മ, ഡകകാല്ലിം എ്ലിവലിടങ്ങളലിൽ 
അഞ്ച് ആിംബുേൻസുകൾ േീറ്റലിേലിറക്ലി. സവക്ിം - 
എറണകാകുളിം, കുേരകിം - മകകാട്യിം റൂട്ടുകളലിൽ 120 
പകാസഞ്ചർ കപ്കാസലിറ്റലിയള്ള രണ്ടു ടൂറലിസ്റ്റ് മബ്കാട്ടുകൾ 
വകാങ്ങകാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. ആധുേലികരീതലി
യലിലുള്ള 14 മബ്കാട്ടുകൾ വകാങ്ങകാൻ സർക്കാർ അനേതലി 
േൽകലിയലിട്ടുണ്്. കൂടകാഡത ആറു പകാസഞ്ചർ കിം ഡവഹലി
ക്ലിൾ കകാര്യർ മബ്കാട്ടുകൾ സർവ്ീസലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലി 
ഡേച്ഡപ്ട് മസവേിം േൽകലിവരുന്നു. മസകാളകാർ മബ്കാട്് 
സർവ്ീസ് വലിജയകരേകായലി ഒരു വർഷിം പലി്ലിട് സകാ
ഹചര്യത്തലിൽ 100 പകാസഞ്ചർ കപ്കാസലിറ്റലിയള്ള 
മസകാളകാർ ക്രൂയലിസ് ഡവസൽ േലിർമ്മകാണത്തലിേ് വർക്് 
ഓർഡർ േൽകലിയലിട്ടുണ്്.

88. േബ്ദമലറി�ീെരണത്റിക�തറികര സമഗ്രമായ 
�റിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. 

ഇതു സിംബ്ന്ലിച്് വലി�ദേകായ കകാമ്യലിൻ േടത്തലിയലി
ട്ടുണ്്. �ബ്ദേേലിേീകരണിം േലിയന്തലിക്കാനള്ള േടപടലി 
സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. തുടർേടപടലികളലിമേക്കു സർക്കാർ 
േീങ്ങുകയകാണ്.

89. എല്ലാ പഞ്ായത്റിലും മു�റിസറിപ്പാലറിറ്റിയറിലും 
കജവകവവറിദ്്രജറിറ്ർ തയ്ാ്ാക്ം. �റിലവറിലുള്ള 
വ ോസ്തീയമായറി പുതുക്കറി സമ്പൂർണ്മാക്ം. ഇതറികറെ 
അെറിസ്ാ�ത്റിൽ കജവകവവറിദ്്ം വർദ്റിപ്പറി
ക്കാൻ സമയബന്ധറിതപരറിപാെറി തയ്ാ്ാക്ം.

892 തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങൾ ജേപകേകാളലി
ത്തമത്തകാഡട സജവസവവലിദ്ധ്യരജലിസ്റ്റർ തയ്കാറകാക്ലി
യലിട്ടുണ്്.

90. എൻനഡ്ാസൾഫാൻ ദുരറിതബാധറിതകര സംര
ക്ഷറിക്കാനുള്ള �െപെറിെൾ സ്വീെരറിക്ം.

എൻമഡകാസൾഫകാൻ ദുരലിതബ്കാധലിതരുഡട സിംരക്ഷണ
വിം ചലികലിത്യിം ഉറപ്കാക്കാൻ േലിരവധലി പരലിപകാടലികൾ 
എൻമഡകാസൾഫകാൻ മേഖേയലിൽ േടപ്കാക്ലിവരുന്നു. 
(വലി�ദവലിവരിം പ്രമത്യകിം മചർത്തലിട്ടുണ്്)

91. പ്ാച്ചറിമെയറികല ജലചൂഷണവമായറി ബന്ധകപ്പട്ട് 
സംസ്ാ��റിയമസഭ അംഗീെരറിച്ച �റിയമം �െപ്പറി
ലാക്കാൻ നെന്ദ്രസർക്കാരറിൽ സമ്ർദേം കചലുത്ം.

സമ്മർദേിം ഡചലുത്തലിയലിട്ടുണ്്.



26 പിണറായിവിജയൻ സർക്ാരിന്റെ 

പരമ്പരോഗ� വസ്യവസോയങ്ങൾ

കയർ 
92. a. രണ്ാം െയർ പു�ഃസംഘാെ�സീമറിനു രൂപം 
�ല്ം.

a. രണ്കാിം പുേഃസിംഘകാടേിം ആരിംഭലിച്ചു. യന്തവത്കര
ണത്തലിനിം പരമ്രകാഗതഡതകാഴലിൽസിംരക്ഷണത്തലിനിം 
ഊ്ൽ. കയർ ഉത്പകാദേത്തലിലുിം സിംഭരണത്തലിലുിം 
75 �തേകാേിം വളർച്. കയർ ഭൂവസ്തേലിർമ്മകാ ണത്തലിൽ 
പുത്തൻ ഉണർവ്. എൻസലിഡലിസലി 200 മകകാടലിയഡട 
പ്രമത്യകസഹകായിം അനവദലിച്ചു.

92. b. െയർ സംഘങ്ങളുകെയും �ാളറിനെര ഉത്പന് 
കപ്രാഡ്യൂസർ െമ്പ�റിെളുകെയും ആഭറിമുഖ്ത്റിൽ 
നെരളത്റികല 30 േതമാ�ം കതാകണ്കേറിലും സംഭ
രറിച്ച് ചെറിരറി ഉത്പാദറിപ്പറിക്ം. ഇതറി�് ആവേ്മായ 
സബ്സറിഡ്റി �ല്ം.

b. ചകലിരലി ഉത്പകാദേത്തലിൽ സ്വയിംപര്യകാപ്ലി േക്ഷ്യിം 
ഡവച്് പുതലിയ ചകലിരലിയത്പകാദകയൂണലിറ്റുകൾക്കു 
തുടക്ിം കുറലിച്ചു. തൃശൂർ മപ്രകാജക്ടലിൽ 10, സവക്ത്ത് 
ആറ്, മപരകാമ്പ്രയലിലുിം ഡേന്കാറയലിലുിം ഡഹവലിഡയൂട്ലി 
ചകലിരലിേലില്ലുകൾ, തളലിപ്റമ്ലിൽ കുടുിംബ്ശ്രീ ചകലിരലിേലില്ല് 
എ്ലിവ ആരിംഭലിച്ചു. 1000 ചകലിരലിേലില്ലുകൾ േക്ഷ്യിം. 

93. സമൂലമായ മാറ്ം വനരണ്ടുന് നമഖല െയർപറിരറി
സംഘങ്ങളുകെ പ്രവർത്�മാണ്. �റിലവറിലുള്ള സം
ഘങ്ങൾ പരറിനോധറിച്ച് പു�രുജ്ീവറിപ്പറിക്കാൻ സാ
ദ്്മല്ലാത്വ അവസാ�റിപ്പറിക്ം. ദുർബ്ബലമായ 
സംഘങ്ങകള സംനയാജറിപ്പറിക്കാനുള്ള �െപെറി സ്വീെ
രറിക്ം. അവരുകെ വായ്െൾ കഷയ്ാക്ം. പലറിേ 
എഴുതറിത്ള്ം. വറി�റിനയാഗറിക്കകപ്പൊത് ആസ്റിെൾ 
ഫലപ്രദമായറി ഉപനയാഗറിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം 
�ല്ം.

കയർ സഹകരണസിംഘങ്ങളഡട പുേഃസിംഘകാടേിം 
ആരിംഭലിച്ചു. പ്രവർത്തേമൂേധേിം, േകാമേജീരലിയൽ 
സബ്്സലിഡലി, സഹകരണസിംഘിം ജീവേക്കാർക്കുള്ള 
വലിരേലിക്ൽ ആനകൂേ്യിം എ്ലിവ േഭ്യേകാക്ലി.

94. െയർനമഖലയറിൽ യന്ത്രവല്ക്കരണം �െപ്പാക്ം. 
ആധു�റിെ ഡ്റികഫബ്റിങ് യന്ത്രങ്ങൾ, ഓനട്ടാമാറ്റിെ് 
സ്പറിന്റിങ് യന്ത്രങ്ങൾ, െഫ്റിംങ് തുെങ്ങറിയ യന്ത്രസംവറി
ധാ�ങ്ങൾ നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം. �റിലവറിലുള്ള കതാഴറി
ലാളറിെൾക്ക് സർക്കാർ സമ്പൂർണ്സുരക്ഷ ഉ്പ്പുവരു
ത്ം. 

കയർ പുേഃസിംഘകാടത്തലിഡന് സുപ്രധകാേഘടകിം യന്ത
വത്കരണവിം ആധുേലികീകരണവേകാണ്. ഡീസഫബ്

റലിങ് േലില്ലുകൾ, ഓമട്കാേകാറ്റലിക് കയർപലിരലി യന്തങ്ങൾ, 
കയർ മകകാമമ്കാസലിറ്റ് എ്ീ ആധുേലികസിംവലിധകാേ
ങ്ങൾ േടപ്ലിേകായലിത്തുടങ്ങലി. കയർഡത്തകാഴലിേകാളലികൾ
ക്കു മക്ഷേേലിധലിയകാനകൂേ്യങ്ങൾ വർദ്ധലിപ്ലിച്ചു. ഡപൻഷൻ 
കുടലിശ്ലിക വലിതരണിം ഡചയ്തു.

95. സംഘങ്ങൾ ഉത്പാദറിപ്പറിക്ന് െയർ മറി�റിമം 
കൂലറി ഉ്പ്പുവരുത്റി െയർ കഫഡും െയറുല്ന്ങ്ങൾ 
െയർ നൊർപ്പന്ഷനും വാങ്ങും. ഈ െയർ െയറ്റുമ
തറിക്കാർക്ം ആഭ്ന്ര വ്ാപാരറിെൾക്ം വ്വസാ
യറിെൾക്ം വറില്ക്കുനമ്പാഴുണ്ാകുന് �ഷ്ം സർക്കാർ 
വഹറിക്ം. ഇതുവഴറി കെകത്ാഴറിലുൊരുകെ 
വരുമാ�ം ഉ്പ്പു വരുത്ാ�ാകും.

കയർ, കയർ ഡഫഡ്ിം കയറുല്പ്ങ്ങൾ കയർ മകകാർപ
മറഷനിം സിംഭരലിക്കുന്നു. കയർസിംഭരണത്തലിൽ രണ്ടു 
വർഷിംഡകകാണ്് ഏഴു �തേകാേിം വളർച്. ഉല്പ്സിംഭര
ണത്തലിൽ 35 �തേകാേിം വർദ്ധേ. േലിേലിേിം കൂേലിയിം 
വലിേയിം ഉറപ്കാക്ലി സിംഭരണിം േടത്തകാൻ പർമച്സ് 
സപ്രസ് എൻമഫകാഴ്്ഡേന്് സ്ീിം േടപ്ലിേകാക്ലി.

96. െയർ കഫഡ്റികറെ തെർച്ചയാണ് വ്വസായ
ത്റികറെ സ്റിതറി ഇതുനപാകല പരറിതാപെരമാൊൻ 
വഴറികയാരുക്കറിയത്. െയർ കഫഡ്റികറെ െെബാദ്്ത
െൾ എഴുതറിത്ള്ളറി പുതറിയ ധർമ്ങ്ങൾ �റിർവ്ഹറി
ക്കാൻ പര്ാപ്മാക്ം.

കയർ ഡഫഡ് ഡതരഡഞ്ഞടുപ്പു േടത്തലി പുതലിയ ഭരണ
സേലിതലി അധലികകാരമേറ്റു. കയർ ഡഫഡലിഡന് പുേഃസിം
ഘകാടേത്തലിേ് എൻസലിഡലിസലി പദ്ധതലിയലിൽ പ്രമത്യക 
സഹകായിം.

97. a. വറിനദേവറിപണറിനയാകൊപ്പം ഇന്് ആഭ്ന്ര 
വറിപണറിയും പ്രധാ�മാണ്. എൽ.ഡ്റി.എഫ്. സർ
ക്കാർ ആവറിഷ്കരറിച്ച ``ഒരു വീട്ടറിൽ ഒരു െയറുല്ന്ം'' 
െ്ാമ്പയറി�റിനു വലറിയ നപ്രാത്ാഹ�മാണു ലഭറിച്ചത്. 
െയർ ജറിനയാകെക്്കറ്ലറിക� ഒരു �റിർമ്ാണസാമഗ്രറി
യായറി കപാതുമരാമത്് മാ�്വലറിൽ അംഗീെരറിച്ചത് 
പ്രാനയാഗറിെമായറി �െപ്പാക്ം.

ഹരലിതമകരളിം േലിഷനേകായലി ബ്ന്ഡപ്ടുത്തലി േണ്ണു
-ജേസിംരക്ഷണപ്രവർത്തേങ്ങൾക്കു വ്യകാപകേകായലി 
കയർ ഭൂവസ്തിം ഉപമയകാഗലിക്കുന്നു. 2017 ‘കയർ മക
രള’യലിൽ 120 മകകാടലി രൂപയഡട കയർ ഭൂവസ്തത്തലിേ് 
ഓർഡർ േഭലിച്ചു.

97. b. െയർ െയറ്റുമതറി നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്കാൻ െ്വാ
ള റിറ് റി  െൺ നട്ാൾ പു�ഃസ്ാപറിക്കാൻ െയർ 
നബാർഡും നെന്ദ്രസർക്കാവരും തയ്ാ്ാെണം. 
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അതറി�ാവേ്മായ സമ്ർദേം കചലുത്ം.
കയർ കയറ്റുേതലി മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാൻ ക്വകാളലിറ്റലി 
കൺമട്കാൾ പുേഃസ്കാപലിക്കാൻ മകന്ദത്തലിൽ സമ്മർദേിം 
ഡചലുത്തലിവരുന്നു.

കശുവണ്ലി
98. a. െശുവണ്റികത്ാഴറിലാളറിെൾക് വർഷം 
മുഴുവൻ കതാഴറിൽ ഉ്പ്പുവരുത്ാനുള്ള ഇെകപെൽ 
�െത്ം.

കകാഷയു മകകാർപ്മറഷഡന്യിം കകാപ്ക്ലിഡന്യിം കീഴലിലുള്ള 
േകാല്പതു ഫകാക്ടറലികളലിൽ മജകാേലി ഡചയ്യു് മുഴുവൻ ഡതകാ
ഴലിേകാളലികൾക്കുിം ഡതകാഴലിൽ ഉറപ്് വരുത്തലിയലിട്ടുണ്്.

98. b. അെഞ്ഞുെറിെക്ന് ഫാക്ട്റിെൾ തു്ന്നുപ്രവർ 
ത്റിക്കാനുള്ള �െപെറിെൾ കെകക്കാള്ം.

ഡപകാതുമേഖേയലിൽ അടഞ്ഞുകലിട്ലിരു് ഫകാക്ടറലികൾ 
തുറ്ലിട്ടുണ്്. സ്വകകാര്യഫകാക്ടറലികൾ മുഴുവനിം തുറക്കാ
നള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. മകരള കകാഷയു ഫകാക്ട
റീസ് അക്വലിസലിഷൻ ആക്ട് പ്രകകാരമുള്ള േലിയേേടപ
ടലികൾ സ്വീകരലിച്തലിഡേത്തുടർ്് ചലിേ സ്വകകാര്യഫകാ
ക്ടറലികൾ തുറന്നുപ്രവർത്തലിപ്ലിക്കാൻ സർക്കാരലിന 
സകാധലിച്ലിട്ടുണ്്.       കടഡക്ണലിമൂേിം സ്വകകാര്യവ്യവസകാ
യലികൾ മേരലിടു് ജപ്ലിേടപടലികൾ 31.05.2018 വഡര 
േലിർത്തലിഡവച്ലിട്ടുണ്്.  കടഡക്ണലി മൂേിം പ്രവർത്തേിം 
േലിർത്തലിയ സ്വകകാര്യവ്യവസകായസ്കാപേങ്ങൾ പുേരു
ദ്ധരലിക്കാേകാവ�്യേകായ പകാമക്ജ് അതതു ധേകകാര്യ
സ്കാപേങ്ങൾ പരലിമ�കാധലിച്ചുവരലികയകാണ്. പരലിമ�കാ
ധേയ്ക്കുമ�ഷിം സകാധലിക്കു്വ ഉടൻ പുേരുദ്ധരലിക്കാനിം 
അല്ലകാത്ത മകസ്സുകളലിൽ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്കാക്ൽ വഴലി 
കടിം വീട്ടു്തലിനേകാണ് വ്യവസകായലികളിം ധേകകാര്യ
സ്കാപേങ്ങളിം മചർ് മയകാഗിം തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുള്ളത്. 
കകാഷയു മബ്കാർഡ് മുഖകാന്തരിം മതകാട്ണ്ലി സ്വകകാര്യവ്യവ
സകായസ്കാപേങ്ങൾക്കു േഭ്യേകാക്കാനിം േടപടലി സ്വീ
കരലിക്കുന്നുണ്്. 

99. നെരളത്റികല നതാട്ടണ്റിയുകെ ആഭ്ന്ര ഉത്പാ
ദ�ം വർദ്റിപ്പറിക്കാകത വ്വസായകത് �റില�റിർ
ത്ാ�ാവറില്ല. ഇതറി�് ഉത്പാദ�ക്ഷമത കൂെറിയതും 
പന്ലറിച്ചു വളരാത്തുമായ െശുമാവറി�ങ്ങൾ നപ്രാ
ത്ാഹറിപ്പറിക്ം.

മകരളസിംസ്കാേ കശുേകാവകൃഷലിവലികസേ ഏജൻസലി
യഡട ആഭലിമുഖ്യത്തലിൽ ഉത്പകാദേക്ഷേത കൂടലിയതുിം 
പന്തേലിച്ചു വളരകാത്തതുേകായ കശുേകാവ് ഇേങ്ങൾ കൃഷലി 
ഡചയ്കാനള്ള വലിപുേേകായ േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരു
ന്നു. കൃഷലി, വേിം, പട്ലികജകാതലി/പട്ലികവർഗ്ഗ മക്ഷേിം, 
തമദേ�സ്വയിംഭരണിം, റവേയൂ എ്ീ വകുപ്പുകളേകായലി 

മചർ്് എമസ്റ്ററ്റ് അടലിസ്കാേത്തലിൽ കശുേകാവകൃഷലി 
വ്യകാപലിപ്ലിക്കാനള്ള ശ്രേങ്ങളകാണു േടത്തലിവരു്ത്. 
പ്രകൃതലിക്കു മദകാഷകരേകായ അമക്ഷ്യ ഉൾഡപ്ഡടയള്ള 
േരങ്ങൾക്കു പകരിം കശുേകാവ് കൃഷലി ഡചയ്കാനിം േടപടലി 
ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. കകാഷയു മകകാർപ്മറഷഡന്യിം കകാപ്ക്ലി
ഡന്യിം അധീേതയലിലുള്ള സ്േങ്ങളലിലുിം ഡപകാതുമേഖ
േയലിലുിം സ്വകകാര്യമേഖേയലിലുള്ള തരലിശുഭൂേലികളലിലുിം 
േല്ലയലിേിം കശുേകാവ് കൃഷലി ഡചയ്കാനള്ള േടപടലികൾ 
സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. മകരളത്തലിൽ ഉത്പ്കാദലിപ്ലിക്കു് 
കശുവണ്ലി സിംഭരലിച്് കകാപ്ക്ലിനിം കകാഷയു മകകാർപ്മറ
ഷനിം േഭ്യേകാക്കാനിം േടപടലികൾ ആരിംഭലിച്ചുകഴലിഞ്ഞു. 
ഇതുവഴലി കശുേകാവകൃഷലിക്കാർക്കു േല്ല വലിേ േഭ്യേകാക്കാ
നിം സകാധലിച്ലിട്ടുണ്്.

100. a. ഇ്ക്മതറിയറിലുണ്ായറിട്ടുള്ള അ�ാനരാഗ്പ്ര
വണതെൾ ഒഴറിവാക്ം.

ഡപകാതുമേഖേയലിലുള്ള ഫകാക്ടറലികളഡട പ്രവർത്തേത്തലിേ് 
ആവ�്യേകായ മതകാട്ണ്ലി േഭ്യേകാക്കാൻ േടപടലിഡയടുക്കു
ന്നു. ഡപകാതുമേഖേയലിലുിം സ്വകകാര്യമേഖേയലിലുമുള്ള 
ഫകാക്ടറലികൾക്് ആവ�്യേകായ മതകാട്ണ്ലി, മതകാട്ണ്ലി 
ഉത്പ്കാദക രകാജ്യങ്ങളലിൽേലി്് ഇടേലിേക്കാരലില്ലകാഡത 
മേരലിട്് ഇറക്കുേതലി ഡചയ്കാനിം സിംസ്രലിച് പരലിപ്പു 
വലിപണേിം ഡചയ്കാനിം മകരള കകാഷയു മബ്കാർഡ് േലിേലി
റ്റഡ് എ് മപരലിൽ ഒരു കമ്േലി രൂപവത്ക്രലിച്ലിട്ടുണ്്. 
കമ്േലിയഡട മേതൃത്വത്തലിൽ മതകാട്ണ്ലി േഭ്യേകാക്കാന
ള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരലികയകാണ്.

100. b. കപാതുനമഖലയറികല നതാട്ടണ്റി ഇ്ക്മതറി
യറികല �െപെറിക്രമങ്ങൾ സമഗ്രമായറി പരറിനോധറിച്ച് 
അവ കൂടുതൽ സുതാര്വം അഴറിമതറിരഹറിതവമാക്ം. 
അഴറിമതറികക്കതറികര െർേ� �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

മകകാർപ്മറഷനിം കകാപ്ക്ലിനിം മവണ് മതകാട്ണ്ലി സുതകാ
ര്യേകായ രീതലിയലിലുിം ഡടൻഡർ േടപടലിരൈേങ്ങൾ കർ�
േേകായലി പകാേലിച്ചുേകാണ് േഭ്യേകാക്ലി വരു്ത്. 

100. c. നതാട്ടണ്റി ഇ്ക്മതറി കചയ്തു െച്ചവെം മാത്രം 
�െത്ന് നട്നഡ്ഴ്റിക� വ്വസായത്റിൽ�റിന്് 
ഒഴറിവാക്കാനുള്ള െർേ��െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

ഡപകാതുമേഖേകാവ്യവസകായങ്ങൾക്കുിം ഡചറുകലിട സ്വകകാ
ര്യവ്യവസകായസ്കാപേങ്ങൾക്കുിം തടസ്േലില്ലകാഡത േ്യകാ
യവലിേയലിൽ മതകാട്ണ്ലി േഭ്യേകാക്കാൻ മവണ്ലിയകാണ് 
മകരള കകാഷയു മബ്കാർഡ് രൂപവത്ക്രലിച്ത്. മബ്കാർ
ഡലിഡന് പ്രവർത്തേിം പൂർണ്ണമതകാതലിൽ എത്തുമമ്കാൾ 
ഉത്പ്കാദകരകാജ്യങ്ങളലിൽേലി്് ഇടേലിേക്കാരലില്ലകാഡതത
ഡ് വ്യവസകായത്തലിന മവണ് മതകാട്ണ്ലി േഭ്യേകാക്കാൻ 
കഴലിയിം. മതകാട്ണ്ലിദൗർേഭ്യിം മൂേമുണ്കാകു് അേലിശ്ലി
തകാവസ് മബ്കാർഡലിന പരലിഹരലിക്കാൻ സകാധലിക്കു്
തലിലൂഡട കച്വടിം േകാത്ിം േടത്തു് മട്മഡഴ്ലിഡേ ഈ 
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വ്യവസകായത്തലിൽേലി്് ഒഴലിവകാക്കാൻ സകാധലിക്കുിം.

101. a. കലസൻസ് പുതുക്കറി �ല്നമ്പാൾ കതാഴറിലാ
ളറിെൾക്ക് ആവേ്മായ പശ്ാത്ലസൗെര്ങ്ങളും 
നസവ�-നവത�വ്വസ്െളും �െപ്പാക്കറിയറിട്ടുകണ്
ന്് ഉ്പ്പുവരുത്ം.

ആമരകാഗ്യകരേകായ അന്തരീക്ഷത്തലിൽ മജകാേലി ഡചയ്കാൻ
മ വ ണ്  പ ശ് കാ ത്ത േ സ ൗ ക ര ്യങ്ങ ള ിം  േ റ്റു 
മക്ഷേേടപടലികളിം ഉറപ്പുവരുത്തകാനള്ള േടപടലികൾ 
ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

101. b. പറി.എഫ്.ൊർഡുെളും ഇ.എസ്.ഐ. സ്ാർ
ട്ട് ൊർഡുെളും എല്ലാ കതാഴറിലാളറിക്ം ലഭറിക്ന്നുകണ്
ന്്ഉ്പ്പുവരുത്ാൻ പരറിനോധ� ഊർജ്റി�തകപ്പ
ടുത്ം.

ഡപകാതുമേഖേയലിഡേ 40 ഫകാക്ടറലികളലിലുിം ഇ.പലി.എഫ്. 
കകാർഡകളിം ഇ.എസ്.ഐ. സ്കാർട്് കകാർഡകളിം ഉറപ്് 
വരുത്തലിയലിട്ടുണ്്. സ്വകകാര്യമേഖേയലിഡേ ഡതകാഴലിേകാളലി
കൾക്് ഇവ ഉറപ്് വരുത്തകാനള്ള പരലിമ�കാധേകൾ 
േടന്നുവരുന്നു.

101. c. അ�ധറികൃതസംസ്ക്കരണയൂണറിറ്റുെൾ, കുെറിവറു
പ്പ് എന്റിവ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള െർേ��െപെറിെൾ 
സ്വീെരറിക്ം.

രണ്ടുിം ഇല്ലകാതകാക്കാനള്ള േടപടലികൾ കകാഷയു ഡപെഷ്യൽ 
ഓഫീസ് മുഖകാന്തരവിം ഫകാക്ടറീസ് ആൻഡ് മബ്കായലി
മേഴ്് വകുപ്പു മുമഖേയിം സ്വീകരീച്ചുവരുന്നു.

102. മൂല്വർദ്റിനതാല്ന്ങ്ങളുകെ ഉത്പാദ�വം വറി
പണ�വം പരമാവധറി നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം.

മൂേ്യവർദ്ധലിമതകാത്പ്ങ്ങളഡട ഉല്പകാദേവിം വലിപണേ
വിം പരേകാവധലി മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാൻ സ്വയിംസഹകായ
സ ിം ഘ ങ്ങ ൾ  മു മ ഖ േ  ഡ ച റു ക ലി ട യൂ ണ ലി റ്റു ക ൾ 
തുടങ്ങു്തലിനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. 
കകാഷയു മകകാർപ്മറഷഡന് മേതൃത്വത്തലിൽ മൂേ്യവർദ്ധലിമതകാ 
ത്പ്ങ്ങൾ ഉല്പകാദലിപ്ലിക്കാൻ ഒരു പ്രമത്യക യൂണലിറ്റുത
ഡ് േലിേവലിലുണ്്. ഇവലിഡട കകാഷയുവലിറ്റ, കകാഷയു 
പൗഡർ, കകാഷയു സൂപ്്, മചകാമക്കാ കകാജു എ്ലിവ 
ഉത്പകാദലിപ്ലിച്് വലിപണേിംഡചയ്തുവരുന്നു.

103. �റിലവറിലുള്ള മുഴുവൻ കതാഴറിലാളറിെൾക്ം 
കതാഴറിൽ �ൽകുകമന് ഉ്പ്പ് നരഖാമൂലം �ൽകുന് 
കതാഴറിലുെമയ്ക്ക്കഷല്ലറിങ് നമഖലയറിൽ പരറിമറിതമായ 
രൂപത്റിൽ യന്ത്രവല്ക്കരണം ഏർകപ്പടുത്ാൻ 
അംഗീൊരം �ല്ം.

േലിേവലിലുള്ള ഡതകാഴലിേകാളലികളഡട ഡതകാഴലിൽ ഉറപ്പുവരു
ത്തലിഡക്കാണ്് ഭകാഗലികേകായ യന്തവത്ക്രണേകാണു 
സർക്കാർ േടപ്ലിേകാക്കു്ത്. കഴലിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തലി

നള്ളലിൽ മകകാർപ്മറഷേലിലുിം കകാപ്ക്ലിലുിം േലിരവധലി 
പുതലിയ ഡതകാഴലിേകാളലികൾക്കു ഡതകാഴലിൽ േൽകകാൻ സകാ
ധലിച്ലിട്ടുണ്്.

സകത്തറലി
104. ഉത്പാദ�രീതറിെളുകെ �വീെരണവം ഉല്ന് 
കവവറിദ്്വത്ക്കണവം ഉ്പ്പുവരുത്ം.

മകരള ഹകാൻഡ്ലൂേലിഡേ ഒരു ഡപകാതു ബ്കാൻഡലിങ്ങലിഡന് 
കീഴലിൽ ഡകകാണ്ടുവരകാൻ പുതലിയ 75 ഡലിസസനകൾ 
ഡഡവേപ്് ഡചയ്ത് ഉത്പകാദലിപ്ലിച്് വലിപണേിം േടത്തു് 
രീതലിയലിലുള്ള ഡപ്രകാമപ്കാസൽ സർക്കാർ അിംഗീകരലിച്ലി
ട്ടുണ്്. അതു സേയബ്ന്ലിതേകായലി േടപ്ലിേകാക്കുിം.

105. a. നൂലറികറെ അമറിതമായ വറിലക്കയറ്മാണ് 
കെത്്റിനമഖല ന�രറിടുന് മകറ്ാരു മുഖ്പ്രശ്നം. 
അസംസ്കൃതവസ്തുവായ െഴറിനൂലറികറെ ദൗർലഭ്ം പരറി
ഹരറിക്കാൻ നെരളത്റികല സഹെരണസ്പറിന്റിങ് മറി
ല്ലുെനളാെനുബന്ധറിച്ച് െഴറിനൂൽ �റിർമ്ാണനെന്ദ്രങ്ങൾ 
സ്ാപറിക്കാൻ സർക്കാർ ധ�സഹായം �ല്ം. 

ഇതലിേകായലി മകരളത്തലിഡേ പെലി്ലിങ് േലില്ലുകഡള പ്രകാപ്
േകാക്കാൻ സർക്കാർ ധേസഹകായിം േൽകലി ഒരു പദ്ധതലി 
ആവലിഷ്കരലിച്് ഉടൻ േടപ്ലിേകാക്കുിം.

105. b. ഒരു നൂൽസംസരണോല സ്ാപറിക്ം. 
സ്പറിന്റിങ് മറില്ലുെളറിൽ ഹാങ്ങറിയാൺ (െഴറിനൂൽ) ഒരു 
�റിശ്റിതേതമാ�ം ഉത്പാദറിപ്പറിക്ന്നുകണ്ന്് ഉ്പ്പുവ
രുത്ം.

സകത്തറലിമേഖേയ്ക്കകാവ�്യേകായ കഴലിനൂൽ ഉത്പകാദേിം 
മകരളത്തലിഡേ പെലി്ലിങ് േലില്ലുകളലിൽ േടപ്ലിേകാക്കാന
ള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുകഴലിഞ്ഞലിട്ടുണ്്.

106. a. സഹെരണസംഘങ്ങളുകെ പു�ഃസംഘാെ�
ത്റിനു കൂടുതൽ പണം ലഭ്മാക്ന്നതാകൊപ്പം 
ബറി�ാമറി സംഘങ്ങകള �ീക്കം കചയ്ാനുള്ള �െപെറി
െളും സ്വീെരറിക്ം. 

പുേഃസിംഘകാടേത്തലിന ബ്ജറ്റലിൽ പണിം വകയലിരുത്തകാ
നിം അേധലികൃതവിം പ്രവർത്തലിക്കാത്തതുേകായ സിംഘ
ങ്ങഡള കഡണ്ത്തകാനിം സിംസ്കാേതേത്തലിൽ അമേ്വ
ഷണിം ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

106. b. ഹാകറെക്റികറെയും ഹാൻവീവറികറെയും പു�ഃ
സംഘാെ�ം പൂർത്റിയാക്ം.

ഹകാഡന്ക്ലിഡന്യിം ഹകാൻവീവലിഡന്യിം പുേഃസിംഘകാടേിം 
സിംബ്ന്ലിച് ഡപ്രകാമപ്കാസലുകൾ തയ്കാറകാക്ലിവരുന്നു.

106. c. ്റിനബറ്് പു�ഃസ്ാപറിക്ം.
പുേഃസ്കാപലിച്ചു. കഴലിഞ്ഞലിട്ടുണ്്.
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107. a. വരുമാ� ഉ്പ്പു പദ്തറിയുകെ ഭാഗമായറി 100 
ദറിവസകത്കയകേറിലും ഉത്പാദ�ം മറി�റിമം കൂലറി ഉ്
പ്പുവരുത്ന് �റിലയ്ക്ക് സർക്കാർ വാങ്ങറി സംഭരറിക്ം. 

a. േലിേലിേിം കൂേലി സകത്തറലിമേഖേയലിൽ 100 ദലിവസ
ഡേകേലിലുിം ഉറപ്പുവരുത്തകാൻകൂടലി സഹകായകേകാവിം 
വലിധേകാണ് സൗജേ്യ സ്കൂൾ യൂണലിമഫകാിം പദ്ധതലി േട
പ്ലിേകാക്ലിയത്. ഇതലിലൂഡട 2016-17 വർഷിം 2,929 
ഡേയ്ത്തുകകാർക്കുിം അതലിേലിരട്ലിമയകാളിം അനബ്ന്ഡതകാഴലി
േകാളലികൾക്കുിം പ്രമയകാജേിം േഭലിച്ലിട്ടുണ്്. വർഷിം മുഴുവൻ 
ഡതകാഴലിൽ േൽകകാൻ സകാധലിച്ചു. ഇതുവഡര ഉത്പകാദലിപ്ലിച് 
തുണലി സർക്കാർ വകാങ്ങലി സ്കൂളകൾക്കു േൽകലി. പദ്ധതലി 
2018-19 വർഷത്തലിലുിം തുടരുിം.

107. b. സർക്കാർവകുപ്പുെൾക്ക് ആവേ്മായ പുത
പ്പുെളും വറിരറിെളും കതാഴറിലു്പ്പുൊർക്ള്ള ഓണസ
മ്ാ�മായ സാരറിെളും കുട്ടറിെൾക്ള്ള സ്ക്കൂൾ യൂണറി
നഫാമുെളുകമല്ലാം ഇത്രത്റിൽ ഉത്പാദറിപ്പറിക്കാ�ാ
വം. സ്കൂൾ യൂണറിനഫാമുെൾകക്കല്ലാം െഴറിയാവന്റിെ
നത്ാളം കെത്്റിത്ണറി ഉപനയാഗറിക്കാൻ�റിർനദേ
േം �ല്ം.

b. സർക്കാർ വകുപ്പുെൾക്ക് ആവേ്മായ വറിരറിെളും 
പുതപ്പുെളും ഹാകറെക്്, ഹാൻവീവ് എന്ീ സ്ാപ�
ങ്ങൾ മുനഖ� വറിതരണം കചയ്തുവരുന്നുണ്്. ഇത് 
പൂർണ്നതാതറിൽ സജ്മാക്കാനുള്ള �െപെറി സ്വീെ
രറിക്ം.

2018-19 അദ്ധ്യയേവർഷിം സൗജേ്യ സ്കൂൾ യൂണലിമഫകാിം 
സർക്കാർസ്കൂളലിഡേ ഏഴകാിം ക്കാസ് വഡര പഠലിക്കു് കുട്ലി
കൾക്കുകൂടലി േൽകകാൻ തീരുേകാേലിച്തലിഡന് അടലിസ്കാ
േത്തലിൽ 23 േക്ഷിം േീറ്റർ തുണലി സകത്തറലിയലിൽ 
ഉത്പകാദലിപ്ലിച്ചു. ഇമപ്കാൾ സകത്തറലിവകുപ്പുേകായലി 
ബ്ന്ഡപ്ട്് വലിതരണിം ഡചയ്യു് സൗജേ്യ സ്കൂൾ 
യൂണലിമഫകാിം എല്ലകാിം സകത്തറലിയലിൽ ഡേയ്തതകാണ്. 
2017-ഡേ വലിതരണത്തലിേകായലി 2,929 ഡേയ്ത്തുകകാരുിം 
5,000-മത്തകാളിം അനബ്ന് ഡതകാഴലിേകാളലികളിം മജകാേലി 
ഡചയ്തലിട്ടുണ്്. 2018-19 വർഷമത്തക്് 3,007 ഡതകാഴലിേകാ

ളലികൾ ഡേയ്തലിനിം ഏകമദ�ിം 6,000 മപർ അനബ്ന്
മജകാേലികളലിലുേകായലി 9,000-ൽ അധലികിം ഡതകാഴലിേകാളലി
കൾ ഇതലിൽ പകേകാളലികളകാകുന്നുണ്്.

ഖകാദലി ഗ്രകാേീണ വ്യവസകായിം
108. സറിൽക്ക് തുണറി ക�യ്ത്, ക്ഡ്റികമയ്ഡ്് വാർപ്പറിങ് 
യൂണറിറ്റുെൾ, ക്ഡ്റികമയ്ഡ്് വസ്ത�റിർമ്ാണയൂണറിറ്റു
െൾ, ക�യ്ത്തുപെരണങ്ങളുകെ �വീെരണം, ഖാദറി ക്ല
റ്ർ പരറിപാെറി തുെങ്ങറിയ സ്ക്കീമുെൾ േക്റികപ്പടുനത്
ണ്തുണ്്. കെത്്റിയറികലന്നപാകല ഖാദറിയുകെ 
വറിപണ�ത്റിനും സ്വീെരറിച്ചറിരറിക്ന് പ്രനത്െ പ്രചാ
രണപരറിപാെറിെൾ േക്റികപ്പടുത്ം. വരുമാ� ഉ്പ്പു
പദ്തറി �െപ്പാക്ം. 

ഖകാദലി - വലിമല്ലജ് ഇൻഡസ്ടീസലിഡന് പ്രവർത്തേിം 
കൂടുതൽ വലിപുേീകരലിക്കാൻ േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവ
രുന്നു. 1/2 എച്്.പലി. മേകാമട്കാറുകൾ ഡേയ്ത്തുകകാർക്കു 
േൽകലി ഡേയ്ത് ആയകാസരഹലിതേകാക്കാനള്ള പദ്ധതലി
കൾ ആവലിഷ്കരലിച്ചുവരുന്നു. പ്രചരണപരലിപകാടലികൾ 
�ക്തലിഡപ്ടുത്തകാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. 
വരുേകാേ ഉറപ്് പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള പരലിമ�കാ
ധേകൾ േടത്തലിവരുന്നു.

109. ഖാദറി - ഗ്രാമീണവ്വസായസംരംഭെർക്ക് ഒരു 
ഒറ്ത്വണ തീർപ്പാക്കൽപദ്തറിയറിലൂകെ െൊേ്വാ
സം �ല്ാനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറിക്ം. സംഘങ്ങകള 
പു�ഃസംഘെറിപ്പറിക്ം.

ഒറ്റത്തവണ തീർപ്കാക്ൽപദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്ലിക്ഴലി
ഞ്ഞലിട്ടുണ്്. സിംഘങ്ങൾ പുേഃസിംഘടലിപ്ലിക്കാനള്ള 
േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

110. പട്ടുനൂൽ സംസരണനെന്ദ്രങ്ങൾ മൾബ്റി കൃഷറി
പ്രനദേങ്ങളറിൽ സ്ാപറിക്ം.

േൾബ്റലിക്കൃഷലിയഡട മുൻകകാേ അനഭവങ്ങൾ വലിേയലി
രുത്തലി േടപടലികൾ ആമേകാചലിക്കുന്നു.

മറ്റു പരമ്പരോഗ� വസ്യവസോയങ്ങൾ

111. സംസ്ാ� ബാംബൂ നൊർപ്പന്ഷകറെ പ്രവർ
ത്�ം സമഗ്രമായറി അവനലാെ�ം കചയ്തു പു�ഃസം
ഘെറിപ്പറിക്ം. കതാഴറിലു്പ്പുപദ്തറിയറിൽ ഉൾകപ്പടുത്റി 
മുള വ്ാപെമായറി വച്ചുപറിെറിപ്പറിക്ം.

ഡപ്രകാഫഷണൽ ഡയറക്ടഡറ ഉൾഡപ്ടുത്തലി ഡയറക്ട
മബ്കാർഡ പുേഃസിംഘടലിപ്ലിക്കുകയിം കമ്േലിയഡട പ്ര
വർത്തേങ്ങൾക്കു ഡേച്ഡപ്ട് മേൽമേകാട്ിം ഉറപ്പുവരുത്തു
കയിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്.

വേത്തലിൽേലിന്നു മ�ഖരലിക്കു് ഈറ്റ, മുള എ്ലിവ 
ഉപമയകാഗലിച്ചു േലിർമ്മലിക്കു് പേമ്്, ബ്കാിംബൂസലൈ, 
ഫ്കാറ്റൻഡ് ബ്കാിംബൂ മബ്കാർഡ്, മഫ്കാറലിങ് സടൽസ്, 
ഫർണ്ണലിച്ർ എ്ലിവ േലിർമ്മലിച്ചു വലിതരണിം ഡചയ്യുക 
എ് പ്രവർത്തേേകാണ് ബ്കാിംബൂ മകകാർപ്മറഷൻ പ്ര
ധകാേേകായിം ഡചയ്തുവരു്ത്. വേങ്ങളലിൽേലിന്നു േഭ്യേകാ
ക്കാവ് മുള �രലിയകായ സേയത്തു വ്യവസകായമേഖേയ്ക്ക് 
എത്തലിക്കാൻ വേിംവകുപ്പുേകായലി ഏമകകാകലിപ്ലിച്് 
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പദ്ധതലി ആസൂത്ണിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്. ഡതകാഴലിലുറപ്പുപദ്ധതലി
യലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലി മുള വ്യകാപകേകായലി വച്ചുപലിടലിപ്ലിക്കാ
നള്ള േടപടലികൾ പരലിമ�കാധലിച്ചുവരുന്നു.

112. സംസ്ാ�ത്് മുള വ്ാവസായറിനൊല്ന്മായറി 
വറിപണ�ം കചയ്ന് സംസ്ാ� ബാംബൂ നൊർപ്പ
ന്ഷകറെ പ്രവർത്�ം കൂടുതൽ ൊര്ക്ഷമമാെണം. 
പരമ്പരാഗതകതാഴറിലാളറിെളുകെ സംരക്ഷണത്റിനു 
നൊട്ടം തട്ടാകത നൊർപ്പന്ഷകറെ െീഴറിലുള്ള �ല്ലളം 
കഹകെെ് ന്ാ്റിങ് കെൽ ഫാക്ട്റി വറിപുലീെരറിക്ം. 
മരത്റിനു പെരം മുള എന് സമീപ�ം നപ്രാത്ാഹറി
പ്പറിക്ം.

അന്തർമദ�ീയേലിേവകാരത്തലിൽ മുളഡകകാണ്ടുള്ള ഉല്പ്
ങ്ങൾ പരലിചയഡപ്ടുത്തകാനിം അത് തമദേ�ീയേകായലി 
േലിർമ്മലിക്കാനള്ള സേപുണ്യിം വലികസലിപ്ലിക്കാനിം 
േക്ഷ്യേലിട്് അകേേകാേലിയലിൽ 'ബ്കാിംബൂ ഇ്മവഷൻ 
ഡസന്ർ' പ്രവർത്തലിപ്ലിക്കുന്നു. കൂടകാഡത മുളഡയ ഒരു 
വ്യവസകായലിക േലിർമ്മകാണ വസ്തുവകായലി ഉയർത്തകാനമവ
ണ്ലി വലിവലിധ പദ്ധതലികൾ ആസൂത്ണിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്. 
േരത്തലിനപകരിം മുള എ് ആ�യിം മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിച്് 
കൂടുതൽ ഡതകാഴലിേവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടലിക്കാനള്ള പ്രവർ
ത്തേവിം േടപ്ലിേകാക്കുന്നുണ്്. മുള ഉപമയകാഗലിച്് ഫ്കാറ്റൻ
സ് മബ്കാർഡ്, മഫ്കാറലിങ് സടൽ, ഫർണ്ണലിച്റുകൾ 
തുടങ്ങലി മൂേ്യവർദ്ധലിമതകാല്പ്ങ്ങൾ േലിർമ്മലിച്ചു വലിതരണിം 
ഡചയ്തുവരുന്നു. േല്ലളിം ആസ്കാേേകായലി പ്രവർത്തലിക്കു് 
തറമയകാടുേലിർമ്മകാണഫകാക്ടറലിയിം അനബ്ന്യൂണലിറ്റുക
ളകായ േകാേന്തവകാടലി, േകാദകാപുരിം, പകാേക്കാട് എ്ലിവഡയ
യിം മുളയഡട മൂേ്യവർദ്ധലിമതകാല്പ്ങ്ങൾ േലിർമ്മലിക്കാൻ 
പ്രകാപ്േകാക്കു് വലിധത്തലിൽ പുേഃസിംഘടലിപ്ലിക്കുിം.

113. കതങ്ങറിൻതെറി വീടു �റിർമ്ാണത്റിനും വീട്ടുപെ
രണ�റിർമ്ാണത്റിനുമായറി ഉപനയാഗറിക്കാൻ സഹാ
യറിക്ന് വ്വസായോലെൾ സ്ാപറിക്കാൻ സംരം
ഭെകര നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം.

ഇതുേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട്് വ്യവസകായസ്കാപേങ്ങൾ 
ആരിംഭലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ പരലിഗണേയലിേകാണ്.

114. കുട്ട, പായ, പ�മ്പ് ക�യ്ത് തുെങ്ങറിയ കെകത്ാ
ഴറിലുെൾ സംരക്ഷറിക്ന് �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

ബ്കാിംബൂ മകകാർപ്മറഷഡന് അിംഗീകൃത ഈറ്റഡവട്്, 
പേമ്പുഡേയ്ത് ഡതകാഴലിേകാളലികൾക്് 2013 ഡേയ് മുതൽ 
േലിേലിേിം മവജസ് പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്ലിയതുവഴലി 
കൂടുതൽ ഡതകാഴലിേകാളലികഡള ഈ മേഖേയലിൽ േലിേേലിർ
ത്തകാൻ സകാധലിച്ലിട്ടുണ്്. പേമ്പുഡേയ്ത്തു ഡതകാഴലിേകാളലികളഡട 
അദ്ധ്വകാേഭകാരിം േഘൂകരലിക്കാൻ 'സകാമൂഹലികയന്തവൽ
കൃത പേമ്പുഡേയ്ത്തുമകന്ദങ്ങൾ' കൂടുതൽ പ്രവർത്തലി ക്കു
ന്നുണ്്. സകതയലില്േലി്് മൂേ്യവരദ്ധലിമതകാല്പ്ങ്ങള് 
വലികസലിപ്ലിക്കാന് ഗമവഷണത്തലിേകായലി തൃശൂരലിഡേ 

പുഴൂരലില് ഒരു സ്ക്രൂസപന് ഇന്സ്റ്റലിറ്റയൂട്് �കാസ്തസകാമകേതലി
കകൗണസലിേലിേ് കീഴലില് തുടങ്ങുകയകാണ്. 

115. a. െളറിമൺവ്വസായത്റി�് ആവേ്മായ 
കചളറി ഡ്ാമുെളറിൽ�റിന്നും മറ്റും ലഭ്മാക്കാൻ �െപെറി 
സ്വീെരറിക്ം. നമൽമണ്ണു �ഷ്കപ്പൊത് രീതറിയറിലും 
വയലുെളറിൽ കവള്ളകക്കട്ട് ഒഴറിവാക്കറിയും കചളറി 
ലഭ്മാക്ം

കളലിേണ്ണുല്പ്ങ്ങൾ േലിർമ്മലിക്കു് പരമ്രകാഗത വ്യവ
സകായമേഖേ മേരലിടു് ഏറ്റവിം പ്രധകാേഡപ്ട് പ്രതലിബ്
ന്ിം അസിംസ്കൃതവസ്തുവകായ കളലിേണ്ണലിഡന് ദൗർേഭ്യേകാ
ണ്. േണ്ണു മ�ഖരലിക്കു്തു സിംബ്ന്ലിച്ചു േലിേവലിലുള്ള 
േലിയന്തണങ്ങൾ മേഖേഡയ തളർത്തലിയലിട്ടുണ്്. ഇതലിന 
പരലിഹകാരഡേമ്കാണിം േലിയേത്തലിൽ മഭദഗതലി വരുത്തലി
യലിട്ടുണ്്. 2008 നമുമ്് േലികത്തലിയ പകാടങ്ങളലിൽേലിന്നു 
േണ്ണു മ�ഖരലിക്കാൻ മകകാഴലിമക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, േേപ്പുറിം 
ജലില്ലകളലിൽ പഠേിം പൂർത്തലിയകാക്ലി.

115. b. മൺപാത്രങ്ങളും മറ്റു െളറിമണ്ണുല്ന്ങ്ങളും 
ആധു�റിെഡ്റികസ�റിൽ മൂല്വർദ്റിനതാല്ന്ങ്ങളാ 
ക്കറി മാറ്ാനുള്ള �െപെറിെൾ സ്വീെരറിക്ം.

മകന്ദസർക്കാർപദ്ധതലികളേകായലി ബ്ന്ഡപ്ടുത്തലി കളലി
േണ്ണുല്പ്ങ്ങൾ േലിർമ്മലിക്കു് ഭൂമേഖേകഡള ക്സ്റ്റർ 
േകാതൃകയലിൽ വലികസലിപ്ലിക്കാൻ പദ്ധതലി ആവലിഷ്കരലിച്ലി
ട്ടുണ്്. ഇതലിനള്ള ഡപ്രകാമപ്കാസലുകൾ തയ്കാറകാക്ലിവരു
ന്നു.

115. c. ടൂ്റിസവമായറി ബന്ധകപ്പടുത്റി െരൌേലനമ
ഖലയറികല ആസൂത്രറിതമായ വറിെസ�ത്റി�് പരറിപാ
െറിെൾ ആവറിഷ്കരറിക്ം. നെരള നറ്റ്് ഇൻറ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ഡ്റികസൻസറികറെ പ്രവർത്�ം കൂടുതൽ കമച്ചകപ്പ
ടുത്ം.

കരകൗ�േമേഖേയ്ക്ക് ടൂറലിസവേകായലി വളഡര അടുത്ത 
ബ്ന്േകാണുള്ളത്. വലിമേകാദസഞ്ചകാരമകന്ദങ്ങളലിൽ വലി
പുേേകായ വലിപണേമകന്ദങ്ങൾ സിംഘടലിപ്ലിക്കാനിം 
അർബ്ൻ ഹകാറ്റ് േകാതൃകയലിൽ വലിപണേമകന്ദങ്ങൾ 
ആരിംഭലിക്കാനിം ശ്രേിം ആരിംഭലിമക്ണ്തുണ്്. കരകൗ
�േവലികസേമകകാർപ്മറഷൻ, സുരഭലി എ്ലിവ ഇക്കാ
ര്യത്തലിൽ േടപടലി എടുക്കുിം. ബ്ജറ്റലിൽ പ്രഖ്യകാപലിച്ലിട്ടുള്ള 
സർക്കാർധേസഹകായിം ഇതലിേകായലി ഉപമയകാഗഡപ്ടു
ത്തുിം. പ്രധകാേഡപ്ട് ടൂറലിസ്റ്റ് മകന്ദങ്ങളലിൽ രൈകാഫ്റ് വലിമല്ല
ജുകളിം തീിം പവേലിയനകളിം േലിർമ്മലിക്കുന്നുതലിനള്ള 
േടപടലികൾ ഉടൻ ആരിംഭലിക്കുിം.
പ്രധകാേഡപ്ട് ടൂറലിസ്റ്റ് മകന്ദങ്ങളലിൽ കരകൗ�മേകാല്പ്
ങ്ങൾ പ്രദർ�ലിപ്ലിക്കു് കലിമയകാസ്കുകൾ സ്കാപലിക്കാൻ 
ഉമദേ�ലിക്കുന്നു. കൂടകാഡത കരകൗ�േവലിപണേ�കാേകൾ 
തുടങ്ങകാനിം 'തീിം മബ്സ്ഡ്' സുവേീർ േലിർമ്മലിക്കു് 
പദ്ധതലി ഇവലിടങ്ങളലിൽ േടപ്ലിേകാക്കാനിം വ്യവസകായ 
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- വകാണലിജ്യ ഡയറക്ടമററ്റ് മുഖകാന്തരിം മകരള ഇൻസ്റ്റലിറ്റയൂ
ട്് ഓഫ് ഡലിസസൻ (KID)-ഡേ ചുേതേഡപ്ടുത്തലിയലിരലി 
ക്കുകയകാണ്. ഇവ വലികസലിപ്ലിച്് മകകാർപ്മറഷഡന് വലി
പണേശിംഖേ വഴലിയിം ടൂറലിസ്റ്റ് മകന്ദങ്ങളലിലൂഡടയിം 
വലിപണേിം േടത്തുിം.

116. െക്ക വ്വസായത്റിൽ�റിന്നു സർക്കാരറിനു 
ലഭറിക്ന് വരുമാ�ം ഈ നമഖലയറികല കതാഴറിലാളറി
െളുകെ നക്ഷമത്റി�ായറിത്കന് ഉപനയാഗറിക്കാനുള്ള 
�െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

കക് വകാറ്റകാൻ പകാരലിസ്ലിതലികപ്രശ്നിം മൂേിം േലിയന്തണ
മുള്ളതലിേകാൽ േടപടലി സ്വീകരലിക്കാൻ കൂടുതൽ പരലിമ�കാ
ധേ ആവ�്യമുണ്്.

117. ബീഡ്റി, ചുരുട്ട് കതാഴറിലാളറിെൾക്ള്ള പ്രനത്െ 
സാമൂഹറിെസുരക്ഷാകപൻഷൻപദ്തറി വറിപുലകപ്പടു
ത്ം. പുതുതായറി ഏർകപ്പപടുത്റിയ അധറിെ�റികുതറി 
ഇല്ലാതാക്കാൻ �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

സകാമൂഹലികസുരക്ഷകാഡപൻഷനകളിം മക്ഷേഡപൻഷന 
കളിം 1100 രൂപയകായലി ഉയർത്തലി ഏകീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. 
2018 േകാർച്് വഡരയള്ള ഡപൻഷൻ വലിതരണിം പൂർത്തലി
യകായലി.
ജലി.എസ്.റ്റലി.യലിൽ സലിഗരറ്റലിന സേകാന്തരേകായലി ബ്ീഡലി
യ്ക്കുിം േലികുതലിയിം ഡസസുിം ചുേത്തകാനള്ള േലിർമദേ�േകാണ് 
കൗൺസലിേലിൽ അവതരലിപ്ലിക്ഡപ്ട്ത്. മകരളത്തലിഡന് 
�ക്തേകായ എതലിർപ്ലിഡേ തുടർ്് സലിഗരറ്റലിേ് ഉയർ് 
ഡസസ് ഈടകാക്കാൻ തയ്കാറകായലി. ബ്ീഡലി വലില്പേയലിൽ
േലിന്നു പലിരലിഡച്ടുക്കു് േലികുതലിക്കു തുേ്യേകായ തുക 
തലിരലിഡക സ്കാപേത്തലിന േഭ്യേകാക്കാനള്ള േടപടലി 
സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്.

118. a. കചത്വ്വസായത്റി�് അനുനയാജ്മായ 
കപാക്കം കു്ഞ്ഞ സകേരയറി�ം കതങ്ങുെൾ �ൊൻ 
പ്രനത്െനപ്രാത്ാഹ�ം �ല്ം. െളളുഷാപ്പുെൾ 
�വീെരറിക്കാനും ആധു�റിെീെരറിക്കാനും നപ്രാനട്ടാനക്കാ 
ളറി�് രൂപം �ല്െയും സംരംഭെർക്ക് ആവേ്മായ 
വായ്െൾ ലഭ്മാക്െയും കചയ്ം.

ഇക്കാര്യങ്ങൾ േടപ്ലിേകാക്കാൻ സഹകായകരേകായലി 
സിംസ്കാേത്ത് 'മടകാഡലി മബ്കാർഡ്' രൂപവത്ക്രലിക്കു് 
തീരുേകാേിം േദ്യേയത്തലിൽ പ്രഖ്യകാപലിച്ലിട്ടുണ്്. മേൽേ
ടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

118. b. വ്ാജമദ്ത്റിക�തറികരയുള്ള �െപെറിെൾ 
ഊർജ്റിതകപ്പടുത്ം.

പുതലിയ േദ്യേയത്തലിലൂഡട 'വ്യകാജേദ്യിം' സിംസ്കാേത്തു 
വൻമതകാതലിൽ കുറയകയിം ഇത്തരിം മകസ്സുകൾക്കായലി 
എൻമഫകാഴ്്ഡേന്് േടപടലികൾ �ക്തലിഡപ്ടുത്തുകയിം 
ഡചയ്തലിട്ടുണ്്. ഈ സർക്കാർ അധലികകാരത്തലിൽ വ്തലി

നമ�ഷിം 33,239 അബ്്കകാരലി മകസുകളകാണു എടുത്തലി
ട്ടുള്ളത്. ഈ മകസുകളലിൽ 29,658 മപഡര അറസ്റ്റ് 
ഡചയ്തലിട്ടുമുണ്്.

118. c. കചത്സഹെരണസംഘങ്ങകള നപ്രാത്ാ
ഹറിപ്പറിക്ം.

ഡചത്തുസഹകരണസിംഘങ്ങൾക്കു മേേത്തലിൽ മുൻഗ
ണേ േൽകു് േയേകാണ് േടപ്ലിേകാക്ലിവരു്ത്. 

119. നെരളത്റിൽ പ്രധാ�കപ്പട്ട ടൂ്റിറ്് നെന്ദ്രങ്ങളറിൽ 
ക്രാഫ്് വറിനല്ലജുെൾ ആരംഭറിക്ം. കെനവലക്കാർക്ക് 
അവരുകെ െഴറിവെൾ പ്രദർേറിപ്പറിക്കാനും ഉല്ന്ങ്ങൾ 
വറിപണ�ം �െത്ാനും ഇതുവഴറി െഴറിയും.

പ്രധകാേഡപ്ട് ടൂറലിസ്റ്റ് മകന്ദങ്ങളലിൽ രൈകാഫ്റ് വലിമല്ലജുകളിം 
തീിം പവേലിയനകളിം േലിർമ്മലിക്കുന്നുതലിനള്ള േടപടലി
കൾ ഉടൻ ആരിംഭലിക്കുിം.

120. a. സംസ്ാ�ത്റികറെ ത�തുപാരമ്പനര്ാല്ന്
ങ്ങൾക് വറിപണറി ഉ്പ്പാക്കാൻ `മാർക്കറ്് നെരള' 
എന് പദ്തറി കൊണ്ടുവരും.

ഇതലിന ബ്ന്ഡപ്ട് സിംസ്കാേതേസ്കാപേങ്ങൾ ഒരു 
കൺമസകാർഷ്യിം രൂപവത്ക്രലിച്ചു പ്രവർത്തലിക്കു് 
കകാര്യിം പരലിഗണലിച്ചുവരലികയകാണ്.
മകരളത്തലിഡന് തേത് പകാരമ്ര്യ ഉല്പ്ങ്ങൾക്കു 
വലിപണലി കഡണ്ത്തു്തലിേകായലി കരകൗ�േവലികസേ
മകകാർപ്മറഷൻ ഇന്ത്യയലിലുടേീളിം എക്ലിബ്ലിഷൻ 
സിംഘടലിപ്ലിച്ചുവരുന്നു. ഇത്തരത്തലിൽ 40-ഓളിം എക്ലി
ബ്ലിഷനകൾ ഈ വർഷിം സിംഘടലിപ്ലിക്കുിം. ഇതുകൂടകാ
ഡത േേബ്കാർ ഡഫസ്റ്റ്, ഇരലിങ്ങൽ രൈകാഫ്റ് ഡഫയർ എ്ീ 
മേളകളലിൽ മകരളത്തലിഡേ പരമ്രകാഗമതകാല്പ്ങ്ങൾക്കു 
പ്രകാധകാേ്യിം േൽകലിഡക്കാണ്ടുള്ള പ്രമത്യക പവേലിയന
കൾ സജജീകരലിക്കുകയിം ഡചയ്യുന്നുണ്്.

120. b. നെരളത്റിൽ�റിന്നുള്ള ഉല്ന്ങ്ങൾ വറിനദേ
ത്ം സ്വനദേത്ം വറിറ്ഴറിക്കാനുള്ള സജ്ീെരണ
ങ്ങൾ കചയ്ം. ഇതറിലൂകെ നെരളത്റികറെ ഉല്ന്ങ്ങൾ
ക്ക് ആനഗാളതലത്റിലും ആഭ്ന്രമായും വറിപണറി 
െകണ്ത്ം.

മകരളത്തലിൽേലിന്നുള്ള ഉല്പ്ങ്ങൾക്് ആമഗകാള 
വലിപണലി കഡണ്ത്തകാേകായലി കയറ്റുേതലി ഡചയ്യു് ഉല്പ്
ങ്ങൾക്് േലിശ്ലിത വലിഹലിതിം ധേസഹകായിം ഡചയ്കാന
ള്ള ഒരു ഡപ്രകാമപ്കാസൽ പരലിമ�കാധലിച്ചുവരലികയകാണ്. 
മകരളത്തലിഡന് തേത് പരമ്രകാഗത ഉല്പ്ങ്ങൾക്് 
പ്രമത്യക പ്രകാധകാേ്യിം േൽകലിഡക്കാണ്ടുള്ള ഒരു പുതലിയ 
വലിപണേമകന്ദിം, ഐവറലി കകാസ്റ്റ് പ്രദർ�ലിപ്ലിക്കാനള്ള 
േയൂസലിയിം എ്ലിവ എസ്്.എിം.എസ്്.എിം. ഇൻസ്റ്റലിറ്റയൂട്് 
ഡസന്ലിേറലി ബ്ലിൽഡലിങ്ങലിൽ ഒരുക്കു്തലിഡന് േലിർമ്മകാ
ണപ്രവർത്തേങ്ങൾ അന്തലിേഘട്ത്തലിേകാണ്. ഈ 
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സകാമ്ത്തലികവർഷിം ഇത് പ്രവർത്തലിച്ചുതുടങ്ങുിം.

121. പുതറിയ സാഹചര്ങ്ങളുകെ കവല്ലുവറിളറി അതറിജീ
വറിക്കാനും സാദ്്തെൾ ഉപയുക്മാക്കാനും 
കഫയർ നട്ഡ്്െമ്യൂണറിറ്റി നട്ഡ്് പരറിധറിയറിൽ പരമ്പ
രാഗതവ്വസായകത്യും ഉൾകപ്പടുത്ം. പ്രധാ� 
പരമ്പരാഗത വ്വസായങ്ങകള കഹ്റിനറ്ജ് സറിൽ 
ആയറി പ്രഖ്ാപറിച്ചു സംരക്ഷറിക്ം.

ഇതലിനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

122. ആർട്ടറിസാൻസ് നൊർപ്പന്ഷകറെ പ്രവർത്�
ങ്ങൾ േക്റികപ്പടുത്ം. സർക്കാരറികറെ സഹായങ്ങൾ 
വർദ്റിപ്പറിക്കാനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറിക്ം. െരൌേ
ലകത്ാഴറിലാളറിെളുകെ വറിവറിധ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധറി
ച്ചു പഠറിച്ച േകേരൻ െമ്റിറ്റി ്റിനപ്പാർട്ടു പരറിനോധറിച്ച് 

124. a. എഫ്.എ.സറി.െറി, എച്ച്.എം.െറി, എച്ച്.ഒ.സറി, 
കൊച്ചറിൻ ഷറിപ്പ്ാർഡ്് തുെങ്ങറിയ നെന്ദ്രകപാതുനമഖ
ലാസ്ാപ�ങ്ങളുകെ �വീെരണത്റിനും വറിപുലീെര
ണത്റിനുംനവണ്റി േക്മായ സമ്ർദേം കചലുത്ം. 

�ക്തേകായ സമ്മർദേിം ഡചലുത്തകാൻ േടപടലികൾ എടുത്തു
വരുന്നു.

124. b. കപനട്ാ കെമറിക്കൽ നൊംപ്ക്് എത്രയും 
നവഗം പൂർത്റിയാക്കാൻ സമ്ർദേം കചലുത്ം. 

ഇതലിനമവണ്ലി എഫ്.എ.സലി.റ്റലി.യഡട 481 ഏക്ർ 
സ്േിം ഏഡറ്റടുക്കാനള്ള ധകാരണകാപത്ിം ഒപ്പുവച്ചുകഴലി
ഞ്ഞു.

124. c. 1970-ൽ നെന്ദ്ര�റിനക്ഷപത്റികറെ 3.1 േത
മാ�മാണ് നെരളത്റിൽ ഉണ്ായറിരുന്കതകേറിൽ 
ഇന്ത് 2.6 േതമാ�മായറിട്ടുണ്്. നെന്ദ്രകപാതുനമഖ
ലാ�റിനക്ഷപം �റിലവറിലുള്ള ഫാക്ട്റിെളുകെ �വീെര
ണത്റിനും നൊച്ച് ഫാക്ട്റി നപാലുള്ള പുതറിയവയുകെ 
സ്ാപ�ത്റിനുംനവണ്റി േക്മായ സമ്ർദേം 
ഉയർത്ം.

എിം.പലി. േകാരുഡട മകകാൺഫറൻസലിൽ ഈ വലിഷയിം 
ചർച് ഡചയ്ത് തുടർേടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. സ്വ
കകാര്യവത്കരലിക്കാൻ തീരുേകാേലിച് മകന്ദഡപകാതുമേഖ
േകാസ്കാപേങ്ങൾ ഏഡറ്റടുക്കു്ത് ഉൾഡപ്ഡടയള്ള 
ഇടഡപടലുകൾ േടത്തലിയലിട്ടുണ്്.

125. a. കൊച്ചറിയറികല പ്രകൃതറിവാതെ കെർമറി�ലറിൽ 
�റിന്നും കു്ഞ്ഞ കചലവറിൽ ധാരളമായറി ലഭ്മായറിട്ടു
ള്ള സാഹചര്ത്റിൽ ഒരു കമത്ന�ാൾ പ്ാറെ്, 
നക്ലാ്റിൻ സംയുക്ങ്ങൾ, കപനട്ാ കെമറിക്കൽ ഉല്
ന്ങ്ങൾ, വാതൊധറിഷ് ഠറിത കവദയുതറി�റിലയങ്ങൾ, 

ബന്ധകപ്പട്ട സംഘെ�െളുമായറി ചർച്ച കചയ്ത് ആവ
േ്മായ തീരുമാ�ങ്ങകളടുക്ം. െരൌേലകത്ാഴറി
ലാളറിെകള പരമ്പരാഗത കതാഴറിൽസമൂഹം എന് 
�റിലയറിൽ െണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ആനുകൂല്ങ്ങൾ ലഭറിക്കാ
നുള്ള ഇെകപെൽ �െത്ം.

മകകാർപ്മറഷഡന് പ്രവർത്തേിം �ക്തലിഡപ്ടുത്തലിയതലി
ഡന് ഫേേകായലി ഈ വർഷഡത്ത വകാർഷലികവലിറ്റുവരവ് 
ഏകമദ�ിം 50 മകകാടലി രൂപമയകാളിം എത്തലിയലിട്ടുണ്്.

123. വറിന�ാദസഞ്ാരവറിെസ�വമായറി ബന്ധകപ്പട്ട് 
ആനുകൂല്ങ്ങളും ഇളവെളും ന�ടുന് കഹ്റിനറ്ജ് 
നഹാട്ടലുെളറിൽ പരമ്പരാഗതവ്വസാനയാല്ന്ങ്ങൾ 
മറി�റിമം നതാതറികലകേറിലും �റിർബ്ബന്ധമാക്ം.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

  ആധുനിക വസ്യവസോയങ്ങൾ
സറിറ്റി ഗ്ാസ്  പദ്തറിെൾ എന്റിവ �െപ്പറിലാക്ം. 

FACT ഡന് 481 ഏക്ർ സ്േിം ഏഡറ്റടുക്കാനള്ള ധകാ
രണകാപത്ിം ഒപ്ലിട്ടുകഴലിഞ്ഞു. ഡപമട്കാഡകേലിക്ൽ പകാർ
ക് ലി ഡ ന്  സ് കാ പ േ ത്ത ലി ന ള്ള  േ ട പ ട ലി ക ൾ 
പുമരകാഗേലിച്ചുവരുന്നു. ഡകകാച്ലിയലില് സലിറ്റലി ഗ്യകാസ് ഡലി
സ്ടലിബ്യൂഷന് മപ്രകാജക്ടലിഡന് പ്രവരത്തേിം ദ്രുതഗതലിയലില് 
േടക്കുകയകാണ്. ഇതലിഡന് ഭകാഗേകായലി േകാേ് സലിഎന്ജലി 
മസ്റ്റഷനകള് പ്രവരത്തേിം ആരിംഭലിച്ചു. 

125. b. �റിർദേറിഷ് കപപ്പ് കലൻ പദ്തറി അതറിനവഗം 
പൂർത്ീെരറിച്ച് നദേീയവാതെ ഗ്രറിഡുമായറി കൊച്ചറി 
പ്രകൃതറിവാതെകെർമറി�ലറിക� ബന്ധറിപ്പറിക്ം.

പദ്ധതലി ത്വരലിതഗതലിയലിൽ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. ഡകകാച്ലി 
- കൂറ്റേകാട് സേൻ 2018 ജൂണലിലുിം കൂറ്റകാേകാട് - േിംഗേകാ
പുരിം സേൻ 2018 ഒമക്ടകാബ്റലിലുിം പൂർത്തലിയകാക്കുിം.

126. a. നെരളത്റികറെ അമൂല്മായ ധാതുസമ്പത്ാ
ണു തീരപ്രനദേകത് ധാതുമണൽ. ഒരു ൊരണവ
ോലും അത് അസംസ്കൃതവസ്തുവായറി െയറ്റുമതറി 
കചയ്ാൻ പാെറില്ല. മൂല്വർദ്� കെറ്ാ�റിയത്റിൽ 
ഒതുക്കാകത കെറ്ാ�റിയം കമറ്ലറിനലക് �ീങ്ങാ�ാവ
േ്മായ വൻെറിെപ്ാറെ് കൂെറിനയ തീരൂ. ഇതറി�ാവേ്
മ ാ യ  സ ാ ന കേ ത റി െ വ റി ദ ് ഈ  ര ം ഗ ക ത് 
പ്രമുഖരുമായുള്ള കൂട്ടുസംരംഭങ്ങളറിലൂകെ െകണ്ത്ാ
�ാവം.

ചവറ ചലിറ്റൂരലിഡേ 180 ഏക്ർ സ്േിം ഏഡറ്റടുക്കാനള്ള 
േടപടലികൾ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. പുതലിയ ലൈകാന്് സ്കാപലി
ക്കാനള്ള റലിമപ്കാർട്് തയ്കാറകാക്കാൻ കമ്മലിറ്റലിഡയ േലിമയകാ
ഗലിച്ചു. സടറ്റകാേലിയിം മകകാിംലൈക്് സ്കാപലിക്കാനള്ള േകാർ
ക്റ്റ് സ്റ്റഡലി േടത്തകാൻ രൈലിസലിൽ (CRISIL) എ് 
സ്കാപേഡത്ത ചുേതേഡപ്ടുത്തുകയിം റലിമപ്കാർട്് 
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സേർപ്ലിക്കുകയിം ഡചയ്തു. ഡലി.പലി.ആർ തയ്കാറകാക്കാൻ 
േടപടലി പുമരകാഗേലിക്കുന്നു.

126. b. പരറിസ്റിതറിക്കനുനയാജ്മായ രീതറിയറിൽ 
ബൃഹത്ായ ഒരു മാറ്ർ പ്ാ�റികറെ അെറിസ്ാ�
ത്റിൽ അതീവ നലാലമായ െെൽത്ീരകത് നലാഹ
മണൽ ഘ��ം ഏനൊപറിപ്പറിക്െയും നവണം.

ഇതലിേകായലി KEMDEL ഡേ �ക്തലിഡപ്ടുത്തകാനള്ള 
േീക്ിം േടന്നുവരുന്നു.

127. 5-6 വർഷം മുൻപ് വറിഭാവ�ം കചയ്ത ആമ്പല്ലൂർ 
ഇലെ് നട്ാണറിെ്  ഹാർ ഡ്് കവയർ പാർക്കറി �ാവേ്
മായ സ്ലകമടുപ്പുനപാലും പൂർത്റിയാക്കാൻ െഴറി
ഞ്ഞറിട്ടറില്ല. നസാഫ്് കവയർ രംഗകത് �മ്മുകെ വറിെസ
�ത്റി�്  അനുരൂപമായറി ഇലെ് നട്ാണറിെ്  ഹാ
ർഡ്് കവയർ �റിർമ്ാണത്റി�്  ആവേ്മായ പദ്തറി
െൾ അെറിയന്രമായറി ആവറിഷ് ക്കരറിക്ം.

ഡകൽമട്കാണുിം േറ്റു ചലിേ ഇേകമക്ടകാണലിക് കമ്േലികളേകാ
യലി മചർന്നു േകാപ് മടകാപ്പുിം ഡസർവ്റുകളിം േലിർമ്മലിക്കാന
ള്ള േടപടലികൾ പുമരകാഗേലിച്ചുവരലികയകാണ്. 

128. a. സറിൽ കഡ്വലപ്കമറെ്, െരറിയർ കഗഡ്ൻസ് 
എന്റിവ വഴറി പത്ലക്ഷം പുതറിയ കതാഴറിലവസര
ങ്ങൾ �ല്ന്തറിനുള്ള സംവറിധാ�മുണ്ാക്ം.

എിംമലൈകാഡമെന്് എക്് മചഞ്ചുകഡള ഡതകാഴലിൽ സേപുണ്യ 
മകന്ദങ്ങളകാക്കാൻ േടപടലി ആരിംഭലിച്ചു. കകാസർമഗകാഡ് 
ജലില്ലകാ എക്് മചഞ്ചലിമേകാടനബ്ന്ലിച്് എിംമലൈകായബ്ലിേലി
റ്റലി ഡസന്റുിം മകകാഴലിമക്കാട് ജലില്ലയലിഡേ മപരകാമ്പ്ര, പകാ
േക്കാട് ജലില്ലയലിഡേ ചലിറ്റൂർ, തലിരുവേന്തപുരത്ത് ഡേയ്കാ
റ്റലിൻകര എ്ലിവലിടങ്ങളലിൽ കരലിയർ സഗഡൻസ് 
ഡസന്റുിം ആരിംഭലിച്ചു. അടൂർ, കകായിംകുളിം, സവക്ിം, 
തൃപ്പൂണ്ണലിത്തുറ എ്ലിവടങ്ങളലിൽ കരലിയർസഗഡൻസ് 
ഡസന്റുകൾ ആരിംഭലിക്കാൻ േടപടലി. ഡവകാമക്ഷണൽ 
സഗഡൻസ് യൂണലിറ്റുകൾ �ക്തലിഡപ്ടുത്തകാൻ േടപടലി 
സ്വീകരലിച്ചു. KASE ഡേ സ്ലിൽ ഡവേപ് ഡേന്് 
േലിഷേകായലി ചുേതേഡപ്ടുത്തലി.

128. b. ഇലക്നക്ടാണറിക്് സാധ�ങ്ങൾ ഉത്പാദറിപ്പറിക്
ന് സംവറിധാ�മുണ്ാക്കറി ഉയർന് സാനകേതറിെകവ
ദഗ്ദ്ധ്മുള്ള രണ്ടുലക്ഷംനപർക്ം സാനകേതറിെകവദ
ഗ്ദ്ധ്ം കു്ഞ്ഞ രണ്ടുലക്ഷംനപർക്ം കതാഴറിലവസരം 
ഉണ്ാക്ം.

ഇതലിനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

128. c. വർഷം ഒരുലക്ഷനത്ാളം പുതറിയ എൻജറി
�ീയർമാർ പു്ത്വരുന്നുണ്്. ഇവർക് കതാഴറിലവ
സരം ഉ്പ്പുവരുത്ാൻ വറിവറിധ തു്െളറികല സാദ്്
തെൾ സംനയാജറിപ്പറിച്ച് സംവറിധാ�മുണ്ാക്ം. 

വലിമദ�/ഗൾഫ് രകാജ്യങ്ങളലിൽ പുതലിയ ഡതകാഴലിൽമേഖ
േയിം അവസരങ്ങളിം കഡണ്ത്തകാേകായലി ഒരു വലിദഗ്ദ്ധസ
േലിതലിക്കു രൂപിം േൽകകാനള്ള േടപടലികൾ ആരിംഭലിച്ലി
ട്ടുണ്്. എൻജലിേീയറലിങ് മകകാഡളജുകളേകായലി മചർ്് 
ഡതകാഴലിൽസവദഗ്ദ്ധ്യപരലി�ീേേിം േടത്തലി എൻജലിേീ
യർേകാരുഡട റലിക്രൂട്്ഡേന്് കൂടുതൽ മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാൻ 
േടപടലി ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

129. സംസ്ാ�ത്് സുലഭമായ പൂക്കൾ, പഴങ്ങൾ, 
സുഗന്ധവ്ഞ്ജ�ങ്ങൾ എന്റിവ ഉപനയാഗറിച്ച് 
�ാ�ാതരം ഉല്ന്ങ്ങൾ ഉണ്ാക്കാൻ െഴറിയും. ഇത്
രത്റിൽ പ്രകൃതറിജ�്മായ ്സറിനുെൾ, ചായങ്ങൾ, 
നപാഷെങ്ങൾ, നലപങ്ങൾ എന്റിവ �റിർമ്റിക്കാൻ 
നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം.

േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

130. സൂക്ഷ്മ കതാഴറിൽ സംരംഭങ്ങൾ നപ്രാത്ാഹറിപ്പറി 
ക്കാൻ വായ്നയാകൊപ്പം സാനകേതറിെവറിദ്, പരറിേീല
�ം, വറിപണറി തുെങ്ങറിയവകയല്ലാം ഒരു പാനക്കജായറി 
�ല്ാൻ െഴറിയണം. ബന്ധകപ്പട്ട വ്വസായങ്ങൾ ക്ല
റ്ർ അെറിസ്ാ�ത്റിൽ സ്ാപറിച്ച് ഉല്ന്ങ്ങൾക് 
ഗുണ�റിലവാരം ഉ്പ്പാക്കറി ബ്ാൻഡു�ാമത്റിൽ നെ
ന്ദ്രീകൃതമായറി വറിപണ�ം കചയ്ാനുള്ള പദ്തറിെളാ
ണ് അഭറിൊമ്ം.

വ്യവസകായസിംരിംഭകർക്കായലി വകായ് ആവ�്യേകാമണകാ 
അല്ലമയകാ എന്നു പരലിഗണലിക്കാഡതതഡ് വ്യവസകായ
-വകാണലിജ്യവകുപ്് സകാമകേതലികവലിദ്യ, വലിപണലി എ്ീ 
ഘടകങ്ങൾ ഉൾഡപ്ടുത്തലിയള്ള പരലി�ീേേപരലിപകാടലി
കൾ േടത്തലിവരുന്നുണ്്. വ്യവസകായ-വകാണലിജ്യവകുപ്പു 
മുമഖേ േടപ്കാക്കു് പലി.എിം.ഇ.ജലി.പലി. പദ്ധതലി 
പ്രകകാരിം വകായ് േഭ്യേകാക്കാൻ ഒരു പരലി�ീേേിം േലിർബ്
ന്േകായിം പൂർത്തീകരലിമക്ണ്തകാണ്. സകാമകേതലികവലി
ദ്യ, വലിപണലി, േകാമേഡമെന്് തുടങ്ങലിയ വലിഷയങ്ങൾ ഈ 
പരലി�ീേേത്തലിൽ ഉൾഡപ്ടുന്നുണ്്. വലിദ്യകാഭ്യകാസസ്കാ
പേങ്ങളലിൽ േടത്തു് മബ്കാധവൽക്രണപരലിപകാടലി
കൾ. ഡടൿമേകാളജലി ക്ലിേലിക്്, ഇ.ഡലി.പലി., ഡടക് മേകാ
ളജലി േകാമേഡമെന്് ഡവേപ്ഡേന്് മപ്രകാഗ്രകാിം തുടങ്ങലിയ 
പരലിപകാടലികൾ കൂടകാഡത മകരള ഇൻസ്റ്റലിറ്റയൂട്് ഓഫ് 
ഓണ്ട്രപ്രമണഴ്് ഡവേപ്ഡേന്് മുമഖേയിം പരലി�ീേേ
പരലിപകാടലികൾ േടത്തുന്നു. ജലില്ലകാവ്യവസകായമകന്ദങ്ങ
ളലിൽ രൂപവത്ക്രലിച്ലിട്ടുള്ള ഇൻകയുമബ്ഷൻ ഡസന്റു
കൾ വഴലിയിം സിംരിംഭകർക്് സകാമകേതലികവലിദ്യ, 
വലിപണലി എ്ലിവ കഡണ്ത്തു്ത് ഉൾഡപ്ഡടയള്ള 
സഹകായങ്ങൾ േൽകലിവരുന്നു. വ്യവസകായസിംരിംഭങ്ങ
ളഡട ഡപകാതു ആവ�്യങ്ങൾ േലിറമവറ്റകാനിം അതുവഴലി 
അവയഡട പ്രവർത്തേമേഖേ വലിപുേീകരലിക്കാനമുള്ള 
ഡപകാതുസൗകര്യമകന്ദങ്ങൾ, ക്സ്റ്റർ ഡവേപ്ഡേന്് 
പദ്ധതലി പ്രകകാരിം േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള സജീവശ്രേങ്ങൾ 
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േടത്തലിവരുന്നുണ്്. ഒമര ബ്കാൻഡ് േകാേത്തലിൽ ഒമര 
സ്വഭകാവത്തലിലുള്ള വലിവലിധ യൂണലിറ്റുകളഡട ഉല്പ്ങ്ങൾ 
വലിപണേിം ഡചയ്യു്തുിം ഇതലിഡന് േക്ഷ്യങ്ങളലിഡേകാ്കാ
ണ്. ഇമപ്കാൾ എിം.എസ്.ഇ. - സലി.ഡലി.പലി പദ്ധതലി 
പ്രകകാരിം ഒൻപതു ക്സ്റ്ററുകൾ സിംസ്കാേത്തു പ്രവർത്തലി
ച്ചുവരുന്നു. അഞ്ച് ക്സ്റ്ററുകൾ േലിർവ്ഹണത്തലിഡന് 
വലിവലിധ ഘട്ങ്ങളലിേകാണ്. പതലിമൂന്നു ക്സ്റ്ററുകൾ 
പുതുതകായലി കഡണ്ത്തലിയലിട്ടുണ്്, അവയഡട പ്രകാരിംഭ പ്ര
വർത്തേങ്ങൾ േടന്നുവരലികയകാണ്.

131. എല്ലാ ജറില്ലയറിലും അനുനയാജ്മായ വ്വസായ
നമഖലെളറിൽ കചറുെറിെ-ഇെത്രം വ്വസായോല
െളുകെ ക്ലറ്റുെൾ സ്ാപറിക്ം. ഇനപ്പാൾ ഇത്ര
ത്റിൽ ക്ലറ്റുെളായറി പ്രവർത്റിക്ന് ്ബ്ബർ, 
കപ്വഡ്്, ക�ല്ലുകുത്്, �ാെൻ ഭക്ഷണം, സ്വർണ്ാ
ഭരണം, വജ്ം നപാളറിഷറിങ്, പ്ാറ്റിെ് വസ്തുക്കൾ, 
കെലുെൾ, കുപ്പായങ്ങൾ, നതാൽ, മുള, സറിൽക്ക് , 
ഭക്ഷ്സംസ്ക്കരണം, കപയറിറെ്, ജ�്ൽ എൻജറി�ീയ
്റിങ് തുെങ്ങറിയ വ്വസായങ്ങളുകെ പ്രവർത്�ം 
പരറിനോധറിക്െയും പാഠങ്ങൾ ഉൾകക്കാള്െയും 
കചയ്ം.

പതലിമൂന്നു ക്സ്റ്ററുകൾ ഇതലിമേകാടകിം കഡണ്ത്തുകയിം 
അവയഡട പ്രകാരിംഭപ്രവർത്തേങ്ങൾ േടന്നുഡകകാണ്ലിരലി
ക്കുകയിം ഡചയ്യുന്നു. േലിേവലിലുള്ള ക്സ്റ്ററുകളഡട പ്രവർ
ത്തേക്ഷേത പരലിമ�കാധലിക്കാനിം മേകാണലിറ്റർ ഡചയ്കാന
മുള്ള കമ്മലിറ്റലി ഇവയഡട പ്രവർത്തേത്തലിൽ പകാളലിച്കൾ 
ഉഡണ്കേലിൽ അവ ചൂണ്ലിക്കാട്ലി അതലിൽേലിന്നു പകാഠങ്ങൾ 
ഉൾഡക്കാണ്് കൂടുതൽ ഡേച്ഡപ്ട് പ്രവർത്തേിം കകാഴ്ചവ
യ്ക്കു്തലിേകാവ�്യേകായ ഉപമദ�േലിർമദേ�ങ്ങൾ ജലില്ലകാവ്യ
വസകായമകന്ദങ്ങൾക്കു േൽകുകയിം അവ േടപ്കാക്ലിവ
രലികയേകാണ്.

132. കചറുെറിെ വ്വസായങ്ങൾക്ള്ള വായ്െൾ 
സഹായപലറിേയ്ക്കു ലഭ്മാക്ം. ഇതറിനുള്ള ഏജൻസറി
െയായറി നെരള ഫറി�ാൻഷ്ൽ നൊർപ്പന്ഷക� 
രൂപാന്രകപ്പടുത്ം.

സ്റ്റകാർട്പ്പുകൾക്് തകാഴ്ന്ന പേലി�േലിരക്ലിൽ വകായ് േൽകകാ
നള്ള പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്ലി. ഡകഎഫ് സലി ഡപകാതുമേ
ഖേ, ഡചറുകലിട വ്യവസകായങ്ങൾക്കുള്ള വകായ്യിം പേലി
�േലിരക്കുിം ഉദകാരേകാക്ലി; േടപടലികൾ േഘൂകരലിച്ചു. 

133. a. നെരളത്റികല മകറ്ാരു സമ്പത്ായ െരറിമ
ണൽ മൂല്വർദ്റിതവസ്തുക്കളായറി മാത്രനമ നെരളത്റി

നു പു്ത്നപാൊവൂ എന് �റിയമം കൊണ്ടുവരും.
മകന്ദേലിയേേകാഡണ്തലിേകാൽ ഇതലിേകായലി മകന്ദസർ
ക്കാരലിഡേ സേീപലിമക്ണ്തുണ്്. 

133. b. ഇതറി�ായറി കതാഴറിൽസാദ്്തെളുള്ള മൂല്
വർദ്�പദ്തറി തുെങ്ങും.

സടറ്റകാേലിയിം ഡേറ്റൽ ഉത്പകാദലിപ്ലിക്കാൻ ഒരു ലൈകാന്് 
ചവറയലിൽ സ്കാപലിക്കാൻ േടപടലികൾ എടുത്തുവരുന്നു.

133. c. �ാച്വ്ൽ ്റിനസാഴ്് നൊർപ്പന്ഷകറെ 
വരുമാ�ം ആശുപത്രറിെൾക്ം വറിദ്ാഭ്ാസത്റിനും 
മാത്രമായറി ഉപനയാഗറിക്ം.

c. േകാച്വറൽ റലിമസഴ്് മകകാർപ്മറഷൻ ഇതുവഡര സ്കാ
പലിച്ലിട്ലില്ല എ്കാൽ KEMDEL ഡേ ഇതലിേകായലി 
സജ്ജേകാക്കാൻ ഉമദേ�ലിക്കുന്നു.

134. a. സംരംഭെനപ്രാത്ാഹ�ത്റിനു പ്രനത്െപ
രറിപാെറി ആവറിഷ്കരറിക്ം. റ്ാർട്ടപ്പ് െമ്പ�റിെൾക്ള്ള 
ധ�സഹായവം നപ്രാത്ാഹ�വം വർദ്റിപ്പറിക്ം.

സ്റ്റകാർട്പ്് സിംരിംഭങ്ങൾ മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാൻ KSIDC 
ഒരു ഡസൽ രൂപവത്ക്രലിക്കുകയിം ഇതലിഡന് പ്രവർത്ത
േങ്ങളഡട മൂ്കാിം ഘട്േകായലി CAN 2017 എ് 
പരലിപകാടലി ആവലിഷ്കരലിക്കുകയിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്.

134. b. സംസ്ാ� ഇന്നവഷൻ നപാളറിസറിക് 
രൂപം �ല്ം.

b. േലിേവലിലുള്ള ഇഡ്കാമവഷൻ കൗൺസലിൽ പുേഃസിം
ഘടലിപ്ലിച്് മകരള ഡവേപ് ഡേന്് ആൻഡ് ഇഡ്കാമവ
ഷൻ സ്ടകാറ്റജലി കൗൺസലിൽ രൂപവത്ക്രലിച്ചു. മദ�ീയ
-അന്തർമദ�ീയതേത്തലിൽ അറലിയഡപ്ടു് വലിദഗ്ദ്ധഡര 
ഇതലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്.

134. c. പട്ടറിെജാതറി-പട്ടറിെവർഗ്ഗം റ്ാർട്ടപ്പ് സംരം
ഭെർക് പ്രനത്െ ധ�സഹായവം നപ്രാത്ാഹ�വം 
�ല്തന്താണ്.

ധേസഹകായിം േൽകകാൻ എസ്.സലി., എസ്.റ്റലി. വലിക
സേമകകാർപമറഷൻ മുമഖേ പദ്ധതലി തയ്കാറകാക്ലിയലി
ട്ടുണ്്.

135. കസ്പഷ്ൽ ഇക്കനണാമറിെ് നസാൺ (കസസ്) 
പ്രവർത്�ങ്ങൾ അവനലാെ�ം കചയ്ത് ആവേ്മായ 
മാറ്ങ്ങൾ വരുത്ാൻ മുൻകെ എടുക്ം.

KSIDC േടപടലികൾ എടുത്തുവരുന്നു.

നിർമ്ോണതമഖല
136. മണൽ, െല്ല് തുെങ്ങറിയ അവേ്വസ്തുക്കൾ 
�ാെറികറെ സമ്പത്ാണ്. നെരളത്റികല മണൽ, 

െ്വാ്റി തുെങ്ങറിയ നമഖല സർക്കാരറിെകപെലറിലൂകെ 
കപാതുജ�ങ്ങൾക് സഹായ വറിലയ്ക്കും വൻെറിെ�റിർ
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മ്ാണത്റിനു മാർക്കറ്് വറിലയ്ക്കും �ീതറിപൂർവ്ം ലഭ്മാ
ക്ം. �ാച്വ്ൽ ്റിനസാഴ് സ് നൊർപ്പന്ഷക� 
ഇതറി�ായറി ഇെകപൊൻ സജ്മാക്ം.

േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. ഡകിംഡേലിഡേ 
ഇതലിേകായലി സജ്ജേകാക്കുിം.

137. a. �റിർമ്ാണരംഗകത് പ്രതറിസന്ധറി പരറിഹരറി
ക്കാൻ അയൽ സംസ്ാ�ങ്ങളറിൽ�റിന്നു മണൽ ഇ്
ക്മതറി, ്റിസർനവ്ായ്റികല മണൽ വാരൽ, പരറിസ്റി
തറിമാ�ദണ്ങ്ങൾ പാലറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള െ്വാ്റിെളുകെ 
പ്രവർത്�ം, ബദൽ സാമഗ്രറിെളുകെ ഉത്പാദ�ം 
തുെങ്ങറിയ �െപെറിെൾ സ്വീെരറിക്ം.

a. ക്വകാറലികൾക്് പകാരലിസ്ലിതലികകകാര്യങ്ങൾകൂടലി പരലി
മ�കാധലിച്് അനേതലി േൽകകാൻ സത്വരേടപടലികൾ 
സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. േണൽ ഇറക്കുേതലി ഡചയ്കാൻ 
അനേതലി േൽകലിയലിട്ടുണ്്. പുതലിയ േണൻേയിം        
ഡകകാണ്ടുവരുിം. ഡപകാ്കാേലിയലിൽ സ്വകകാര്യപകേകാളലിത്ത

മത്തകാഡട േണൽ സിംസ്രലിക്കു് സിംവലിധകാേിം ആരിംഭലിച്ചു.

137. b. ഊർനജ്ാപനഭാഗം പരമാവധറി കു്യ്ക്കുന് 
ഗ്രീൻ �റിർമ്ാണസാനകേതറിെവറിദ്െൾക് നപ്രാത്ാ
ഹ�ം �ല്ം.

b. ഹരലിതേലിർമ്മകാണസകാമകേതലികവലിദ്യകൾ േരകാേത്തുവ
കുപ്ലിൽ പരലി�ീേേിം േല്ലി േടപ്ലിേകാക്ലി. േറ്റു േലിർമ്മകാണ
മേഖേകളലിലുിം മപ്രകാത്കാഹേിം േൽകലിവരുന്നു.

138. സറിമറെ്, െമ്പറി, കപയറിന്റുെൾ തുെങ്ങറിയവയുകെ 
വറിലെൾ ഉത്പാദ�കച്ചലവമായറി ബന്ധകപ്പടുത്ാ
കത ഏെപക്ഷീയമായറി ഉയർത്ന് കുത്െ�യങ്ങൾ 
കക്കതറികര േക്മായ �റിലപാടു സ്വീെരറിക്ം.

മുഖ്യേന്തലി, വ്യവസകായേന്തലി, ധേേന്തലി എ്ലിവരുഡട 
മേതൃത്വത്തലിൽ പേതവണ മയകാഗിം മചർ്് എടുത്ത 
തീരുേകാേങ്ങൾ േടപ്കാക്കാനള്ള േടപടലികൾ എടുത്തു
വരുന്നു.

വോണിജസ്യതമഖല

139. നെരള ഇൻറ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് ്ീകട്ടയറിൽ മാന�ജ്കമ
റെ് സ്ാപറിക്ം. വ്ാപാരനമഖലയറിൽ സംരംഭെത്വം 
വളർത്ാനും ആധു�റിെ മാന�ജ്കമറെ് വറിദഗ്ദ്ധകര 
പരറിേീലറിപ്പറികച്ചടുക്കാനുമാണ് ഇതു സ്ാപറിക്െ.

േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

140. വാണറിജ്മറിഷൻ രൂപവത്ക്കരറിക്ം. ഈ നമഖ
ലയറികല സർക്കാരറികറെ ന�ാഡ്ൽ ഏജൻസറിയായാ
യറിരറിക്ം വാണറിജ്മറിഷൻ പ്രവർത്റിക്െ. 2025-
�െം കെവരറിനക്കണ് കൃത്മായ ലക്ഷ്ങ്ങളും ഒരു 
്ീകട്ടയറിൽ �യവം പ്രഖ്ാപറിക്ം. വാണറിജ്വമായറി 
ബന്ധകപ്പട്ട എല്ലാ വകുപ്പുെളുകെയും പ്രവർത്�ങ്ങകള 
പ്രഖ്ാപറിതലക്ഷ്ങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായറി ഏനൊ
പറിപ്പറിക്െ വാണറിജ്മറിഷ�ായറിരറിക്ം.

േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

141. നെരള ്ീകട്ടയറിൽ എകന്ാരു പുതറിയ ബ്ാൻഡ്് 
സൃഷ്റിനക്കണ്തുണ്്. ഇതറി�ാവേ്മായ പ്രചാരണം 
ടൂ്റിസവമായറി ബന്ധകപ്പടുത്റി നവണം �െത്ാൻ. 
നെരളത്റികല വാണറിജ്നമഖലകയക്്റിച്ച് ആെർ
ഷെമായ പ്രതറിഛായ സൃഷ്റിക്െയാണ് ഈ ബ്ാൻ 
ഡ്് പ്രചാരണത്റികറെ ലക്ഷ്ം.

േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

142. നെരളത്റികല ്ീകട്ടയറിൽ നമഖല ന�രറിടുന് 
ഏറ്വം പ്രധാ� കവല്ലുവറിളറി നദേീയ-കവനദേറിെ 
ആനഗാളക്ത്െെളുകെ ്ീകട്ടയറിൽ ശംഖലെളറിൽ 
�റിന്ാണ്. ഈ വറിപത്റിക�തറികരയുള്ള പ്രനക്ഷാഭം 
മുനന്ാട്ടു കൊണ്ടുനപാകുന്നതാകൊപ്പം �മ്മുകെ കച

റുെറിെസ്ാപ�ങ്ങളുകെ മത്രനേഷറി ഉയർത്ാനുള്ള 
�െപെറി സ്വീെരറിക്െയും നവണം. ഇതറിൽ ഏറ്വം 
പ്രധാ�കപ്പട്ടത് �ാട്ടറിൻപു്ങ്ങളറികലയും �ഗരങ്ങളറി
കലയും െനമ്പാളങ്ങളറികല സൗെര്ങ്ങൾ വറിെസറിപ്പറി
ക്െയും �ാെൻ ചന്കയ / ബസാ്റിക� നഷാപ്പറിങ് 
നമാളുെൾക് ബദലായറി ഉയർത്െയുമാണ്. നഷാ 
പ്പറിങ് നമാളറികലന്നപാകലതകന് �റിയന്ത്രറിതഗുണ�റി
ലവാരവം വറിലയും ആസ്വാദ്െരമായ അന്രീക്ഷവം 
ഓനരാ െനമ്പാളത്റിലും ഉണ്ാെണം. ഇത്രം 
�വീെരണത്റിനു സർക്കാരറികറെ സഹായം �ല്ം.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

143. െഴറിഞ്ഞ എൽ.ഡ്റി.എഫ്. സർക്കാരറികറെ 
ൊലത്് ആരംഭറിച്ച വ്ാപാരീനക്ഷമ�റിധറി ഇനപ്പാൾ 
പ്രവർത്�ക്ഷമമല്ല. വർദ്റിച്ച �റികുതറിയുകെ �റിശ്റി
തേതമാ�ം നക്ഷമ�റിധറിയ്ക്കുനവണ്റി �ീക്കറിവച്ചതറികറെ 
ഫലമായാണ് കപൻഷൻ പദ്തറി �െപ്പാക്കാൻ െഴറി
ഞ്ഞത്. എന്ാൽ, യു.ഡ്റി.എഫ് സർക്കാർ ആവേ്
മായ ധ�സഹായം �ല്ാൻ വറിസമ്തറിക്െയാണു
ണ്ായത്.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

144. വ്ാപാരീസൗഹൃദസമീപ�മായറിരറിക്ം ഇെതു
പക്ഷ ജ�ാധറിപത് മുന്ണറി സർക്കാർ കെകക്കാ
ള്െ. യു.ഡ്റി.എഫ്സർക്കാരറിനു െീഴറിൽ ഇന്നു വ്ാപാ
രറിെൾക്നമൽ �െക്ന് ഉനദ്ാഗസ്പീഡ്�ം 
അവസാ�റിപ്പറിക്ം. ഇ-ഗനവണൻസറിലൂകെ ഈ 
രംഗകത് അഴറിമതറി കു്യ്ക്കാൻ െഴറിയും. ജറി.എസ്.
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െറി.യു.വറികറെ �െത്റിപ്പു സംബന്ധറിച്ചു വ്ാപാരറിെളുമാ
യറി വറിേദമായറി ചർച്ച കചനയ്ത തീരുമാ�ങ്ങകളടുക്കൂ.

സിംസ്കാേത്ത് ജലിഎസ് റ്റലി കൗൺസലിൽ രൂപവത്ക്
രലിച്ചു. കൗൺസലിേലിഡന് ഉപമദ�േലിർമദേ�ങ്ങൾ സർ
ക്കാരലിഡന് പ്രവർത്തേങ്ങൾക്കു േകാർഗ്ഗേലിർമദേ�േകാകുന്നു
ണ്്.

145. കട്ബയൂണൽ നെസുെൾക് ത്വരറിതഗതറിയറിൽ 
തീർപ്പുണ്ാക്ം.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്.

147. കപാതുനമഖലാവ്വസായസ്ാപ�ങ്ങകള 
മുഴുവൻ വീണ്ടും ലാഭത്റിലാക്ം. െഴറിഞ്ഞ ഇെതുപ
ക്ഷ ജ�ാധറിപത് മുന്ണറി സർക്കാരറികറെ ൊലത് 
സ്വീെരറിച്ച പു�ഃസംഘാെ�തന്ത്രം തകന്യായറിരറി
ക്ം ഇതറി�ായറി ഉപനയാഗകപ്പടുത്െ. ധ�പരമായ 
പു�ഃസംഘാെ�ം, സർക്കാർ വാങ്ങൽ�യത്റികല 
പരറിഷ്കാരം, കപാതുനമഖലാസ്ാപ�ങ്ങൾ തമ്റിലുള്ള 
ഏനൊപ�ം, നെന്ദ്രകപാതുനമഖലാസ്ാപ�ങ്ങളുമാ
യുള്ള സംനയാജ�ം, മാന�ജ്കമറെറികല കപാളറികച്ചഴു
ത്്, തുെർച്ചയായ നമാണറിറ്്റിങ്, അഴറിമതറി ഒഴറിവാ
ക്കാനുള്ള സുതാര്�െപെറിെൾ തുെങ്ങറിയ ഒരു പാനക്ക
ജാണ് നെരളത്റികല കപാതുനമഖലകയ പു�രുദ്രറി
ച്ചത്.

ഉത്പകാദേസിംവലിധകാേങ്ങളഡടയിം സകാമകേതലികവലിദ്യയ
ഡടയിം കകാേകാനസൃതേകായ േവീകരണിം, വലിപണേസകാ
ദ്ധ്യതയള്ള ഉല്പ്ങ്ങളഡട സവവലിദ്ധ്യവത്ക്രണിം, 
വലിപുേീകരണിം, കകാര്യക്ഷേേകായ േകാമേഡമെന്് 
സിംവലിധകാേിം, സ്കാപേങ്ങൾ തമ്മലിലുള്ള ഏമകകാപേിം, 
ധേപരേകായ പുേഃരുദ്ധകാരണിം, പ്രവർത്തേിം മേകാണലിട്ർ 
ഡചയ്കാനള്ള സിംവലിധകാേങ്ങളഡട �ക്തലിഡപ്ടുത്തൽ 
എ്ീ േടപടലികൾക്കു പ്രകാമുഖ്യിം േല്ലി പദ്ധതലികൾ 
ആവലിഷ്കരലിച്ചുവരുന്നു. 
വർദ്ധലിച്ചുവരു് ആഭ്യന്തമരകാപമയകാഗിം, കയറ്റുേതലിസകാ
ദ്ധ്യതകൾ എ്ലിവ കണക്ലിഡേടുത്ത് സടറ്റകാേലിയിം 
മേകാഹിം ഉൾഡപ്ടു് സടറ്റകാേലിയിം മൂേ്യവർദ്ധലിമതകാല്പ് 
ങ്ങളഡട ഒരു 'മകകാിംലൈക്്' സ്കാപലിക്കാൻ േകാർക്റ്റ് 
സർമവ് േടത്തലിക്ഴലിഞ്ഞു. 2016-17 ൽ 123 മകകാടലി 
രൂപയകായലിരു് പദ്ധതലിവലിഹലിതിം 2017-18 ൽ 270 
മകകാടലി രൂപയകായലി ഉയർത്തലിയലിട്ടുണ്്. 2015-16ല് ഇത് 
100 മകകാടലി രൂപ േകാത്േകായലിരുന്നു. 
2015-16 സകാമ്ത്തലികവർഷഡത്ത ഡേകാത്തിം േഷ്ടേകായ 
131. 87 മകകാടലി രൂപയലിൽേലി്് 2016-17 ൽ ഡേകാത്തിം 
80. 67 മകകാടലിരൂപയകായലി കുറയ്ക്കകാൻ സകാധലിച്ചു.

2016-17 സകാമ്ത്തലികവർഷകാവസകാേിം 40 ഡപകാതുമേ
ഖേകാസ്കാപേങ്ങളലിൽ 14 സ്കാപേങ്ങൾ േകാഭത്തലിൽ 
പ്രവർത്തലിച്ചു. ഇമപ്കാൾ ഡപകാതുമേഖേകാവ്യവസകായസ്കാ
പേങ്ങൾ 106.91 മകകാടലി രൂപ േകാഭമുണ്കാക്കു്േലിേ
യലില് എത്തലിയലിട്ടുണ്്.

148. കപാതുനമഖല വറിപുലീെരറിക്ം. മൂന്നുവർഷം  
കൊണ്് സ്വന്ം ലാഭത്റിൽ�റിന്നു വറിപുലീെരണത്റി
നുള്ള മൂലധ�ം സ്വായത്മാക്കാൻ കപാതുനമഖലയ്ക്കു 
െഴറിയും എന്ാണു െരുതുന്ത്.

ഇമപ്കാൾത്തഡ് ഡപകാതുമേഖേ 104 മകകാടലി രൂപ 
ഡേകാത്തത്തലിൽ േകാഭത്തലിഡേത്തു് േലിേയണ്കായലിട്ടുണ്്. 
തുടർവർഷങ്ങളലിൽ േഭലിക്കു് വലിഹലിതിംകൂടലി ഉപമയകാ
ഗഡപ്ടുത്തലി ഡപകാതുമേഖേ വലിപുേീകരലിക്കാൻ േടപടലി 
സ്വീകരലിക്കുിം.

149. ആനഗാളവറിപണറിയറിനലയ്ക്ക് ഇ്ങ്ങറികച്ചന്് മാത്
ര്ബുദ്റിനയാകെ പ്രവർത്റിക്കാനുള്ള നേഷറിയും ഈ 
സ്ാപ�ങ്ങൾ കെവരറിക്കണം. വറിപണറിയുകെയും 
അസംസ്കൃതവസ്തുക്കളുകെയും സാമീപ്വം കചലവകു്
ഞ്ഞ അനുബന്ധഘെെങ്ങളുകെ ലഭ്തയും െണക്കറി
കലടുത്് കപാതുനമഖലാവ്വസായങ്ങൾ ഇന്്യറി
കല മറ്റു സംസ്ാ�ങ്ങളറിനലക്ം നവണകമകേറിൽ രാ
ജ്ത്റിനുപു്നത്യ്ക്കും വ്ാപറിപ്പറിക്കണം.

ഡപകാതുമേഖേകാസ്കാപേങ്ങളഡട ഉല്പ്ങ്ങളഡട വലിപ
ണേസകാദ്ധ്യതകൾകൂടലി പരലിമ�കാധലിച്് വലിപുേീകരണ
പദ്ധതലികളഡട ഭകാഗേകായലി േറ്റു സിംസ്കാേങ്ങളലിമേക്കുകൂ
ടലി പ്രവർത്തേിം വ്യകാപലിപ്ലിക്കാനള്ള സകാദ്ധ്യതകൾ 
പരലിമ�കാധലിക്കുിം.

150. കപാതുനമഖലയറികല അഴറിമതറി വാങ്ങലും വറില്ക്കലു
മായറി ബന്ധകപ്പട്ടാണ് ഉണ്ാകുന്ത്. ഇതു സംബന്ധറി
ച്ച എ.ജറി.യുകെ ്റിനപ്പാർട്ടുെളുകെയും ദ്രുതാന�്വഷണത്റി 
കറെയും അെറിസ്ാ�ത്റിൽ സുതാര്ത ഉ്പ്പുവരുത്

146. റ്ാർട്ടപ്പ് ഇൻഡ്്യുകെ പരറിധറിയറിൽ വരുന് 
സ്ാപ�ങ്ങൾക് നെന്ദ്രസർക്കാർ �ല്റിയ ഇളവറിനു 
പു്കമ സംസ്ാ�ത്് ഒരു വർഷംകൂെറി ഇളവ �ല്ം. 
സത്സന്ധരായ വ്ാപാരറിെൾക് ഗ്രീൻ ൊർഡ്് 
�ല്ം.

സ്റ്റകാർട്പ്് ഇന്ത്യയഡട പരലിധലിയലിൽവരു് സ്കാപേ
ങ്ങൾക്കു സ്റ്റകാർട്പ്് േലിഷൻ മുമഖേ വലിവലിധ ഇളവകൾ 
ഇമപ്കാൾത്തഡ് േല്ലിവരുന്നുണ്്. സത്യസന്രകായ 
വ്യകാപകാരലികൾക്കു ഗ്രീൻ കകാർഡ് േല്കുക എ്ത് ജലി.
എസ്.റ്റലി. വ് സകാഹചര്യത്തലിൽ പ്രസക്തേല്ലകാ തകായലി
രലിക്കുന്നു.

പപോതുതമഖലോവസ്യവസോയകം
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ന് ഒരു കപാതു�യത്റിനു രൂപം �ല്ം.
അഴലിേതലി തടയ്തലിനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവ
രുന്നു.

151. കപാതുനമഖലാസ്ാപ�ങ്ങൾക് ബാധെമായറി 
ഒരു മാതൃൊെമ്പ�റിഭരണചാർട്ടർ വറിെസറിപ്പറികച്ചടു
നക്കണ്താണ്. നബാർഡുെൾ എങ്ങക� കതരകഞ്ഞ
ടുക്കണം, നബാർഡ്റികറെ ചുമതലെൾ എന്ായറിരറിക്ക
ണം, നബാർഡും മാന�ജ് കമന്റും തമ്റിലുള്ള ബന്ധം 
തുെങ്ങറിയവ ഈ മാതൃൊചാർട്ട്റിൽ �റിർവ്ചറിക്ം. 
�റിശ്റിത വാണറിജ്മാ�ദണ്ങ്ങൾ പരറിപാലറിക്ന് 
െമ്പ�റിെൾക് പൂർണ്സ്വയംഭരണം അനുവദറിക്ം.

േടപടലികൾ സ്വീകരലിക്കുിം.

152. നൊർപ്പന്റ്് ഭരണത്റിൽ ജീവ�ക്കാരുകെ 
പകോളറിത്ം ഉ്പ്പുവരുത്ാൻ നബാർഡ്റിൽ പ്രാതറി�റി
ധ്ം അനുവദറിക്ം.

േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

153. a. കപാതുനമഖലാസ്ാപ�ങ്ങളറികല േമ്പളപ
രറിഷ്കരണം സമയബന്ധറിതമായറി �െപ്പറിലാക്ം.

ഇക്കാര്യത്തലിൽ ഇലിടഡപട്ലിട്ടുണ്്.

153. b. കപാതുനമഖലാസ്ാപ�ങ്ങളറികല ജീവ�
ക്കാർക്നവണ്റി ജീവ�ക്കാർ, മാന�ജ്കമറെ്, ഗവകമെ

ഡപ്ടുത്തലി ഡേകാത്തിം ഒരുമകകാടലി ചതുരശ്രയടലി ഓഫീസ് 
മപെസ് കൂടുതേകായലി േഭ്യേകാക്കാൻ േടപടലി എടുത്തലിട്ടു
ണ്്. കഴലിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷിംഡകകാണ്് 45 േക്ഷിം ചതുരശ്ര
യടലി ഓഫീസ് മപെസ് േഭ്യേകാക്ലിയലിട്ടുമുണ്്. േക്ഷ്യേലിട് 
ഓഫീസ് മപെസ് പൂർണ്ണേകായിം കമ്േലികൾ ഏഡറ്റടുത്തു 
പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിക്കുമമ്കാൾ പ്രത്യക്ഷേകായിം പമരകാ
ക്ഷേകായിം അഞ്ചുേക്ഷത്തലിേധലികിം ഡതകാഴലിൽ േല്കാൻ 
കഴലിയിം. പ്രവകാസലികളഡട മൂേധേിം ഇത്തരിം മേഖേക
ളലിൽ ഉപമയകാഗലിക്കാനള്ള പ്രകാരിംഭേടപടലികൾ ആരിം
ഭലിച്ലിട്ടുണ്്. മേകാകമകരളസഭയലിൽ ഇതു ചർച് ഡചയ്തലിട്ടു
മുണ്്.

157. കെെ് ന�ാപാർക്െൾ പു്ത്ള്ള കചറുെറിെസം
രംഭങ്ങൾക് നവണ്ത്ര പറിന്തുണ �ല്ന് സമീപ�ം 
സ്വീെരറിക്ം. കെൿന�ാപാർക്കറികല സ്ാപ�ങ്ങൾക്ക് 
ഇതറി�ായറി ആനുകൂല്ങ്ങൾ �ല്ന് ൊര്ം പരറിഗണറി
ക്ം. കചറുെറിെ ഇെത്രം സംരംഭങ്ങളുകെ ഗുണ�റില
വാരവർദ്�യും അവർക്ക് അന്ാരാഷ്ട്രവറിപണറിയുമാ
യറി പരറിചയകപ്പടുന്തറിനും ബന്ധങ്ങൾ സ്ാപറിക്കാനുമു 
ള്ള അവസരകമാരുക്കലും ഇതറി�് അ�റിവാര്മാണ്.

ഡടക് മേകാപകാർക്ലിഡേ സ്കാപേങ്ങൾക്കു നൂതേസകാമകേ

റെ് എന്റിവ നചർന്നുള്ള ഒരു പകോളറിത്കപൻഷൻ
 പദ്തറി (നൊൺ ട്റിബയൂട്ട്റി കപൻഷെൻ സീം) രൂപ
വത്ക്കരറിക്ം. ഇത്രം കപൻഷൻ ഫണ്റിനലക്ള്ള 
മാന�ജ്കമന്റുവറിഹറിതം സ്ാപ�ത്റികറെ ലാഭവംകൂെറി 
പരറിഗണറിച്ചായറിരറിക്ം.

ഇതലിമേക്കായലി പ്രകാഥേലികചർച്കൾ ആരിംഭലിച്ചുകഴലി
ഞ്ഞലിട്ടുണ്്.

154. വ്വസായ-വാണറിജ്ാെറിസ്ാ�ത്റിലല്ലാത് 
എല്ലാ കപാതുനമഖലാസ്ാപ�ങ്ങകളയും നസാഷ്ൽ 
ഓഡ്റിറ്റിനു വറിനധയമാക്ം.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

155. നെന്ദ്രസർക്കാരറിനുെീഴറിലുള്ള സറി.എസ്.ഐ-
.ആർ., ഡ്റി.എ.ഇ., ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. മുതലായ 
ഗനവഷണസ്ാപ�ങ്ങൾ വറിെസറിപ്പറിച്ചതും വ്ാപെ
മായറി പ്രനയാഗറിക്കകപ്പൊത്തുമായ �റിരവധറി സാനകേ
തറിെവറിദ്െളുണ്്. അവ വാങ്ങറി കപാതുനമഖലയറിൽ 
പല ഉപെരണങ്ങളും ഉല്ന്ങ്ങളും നസവ�ങ്ങളും 
�റിർമ്റിക്ം.

േടപടലി ആരിംഭലിച്ചു.
ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. വലികസലിപ്ലിഡച്ടുത്ത 'േകാവലിക്' 
എ് ഉപകരണിം േത്്യബ്ന്േയകാേങ്ങളലിൽ ഉപമയകാ
ഗലിച്ചുതുടങ്ങലിയലിട്ടുണ്്.

വിവര-വിവരവിനിമയസോതകേ�ിക വിദസ്യോവസ്യവസോയങ്ങൾ
156. രണ്രലക്ഷം നപർക്ക് ഈ നമഖലയറിൽ 
കതാഴറിൽ �ല്ാൻ ഒരുനൊെറി ചതുരശ്രയെറി ഓഫീസ് 
നസ്പസ് സൃഷ്റിക്ം. ഇതറി�ാവേ്മായ വ്വസായ
പാർക്െൾ �റിർമ്റിക്കാൻ സ്ാർട്ട് സറിറ്റി സമയബ
ന്ധറിതമായറി പൂർത്ീെരറിക്ം. ഇതുനപാലുള്ള വൻെറി
െസംരംഭങ്ങകള ഉപനയാഗകപ്പടുത്ന്നതാകൊപ്പം 
ഊരാളുകേൽ നലബർ സഹെരണസംഘം നപാലുള്ള 
സാമൂഹറിെസ്ാപ�ങ്ങകളയും പ്റിെ്-പീപ്പറിൾ-പാർ
ട്ട് ണർഷറിപ്പ് മാതൃെെകളയും ഉപനയാഗകപ്പടുത്ം. 15 
ഏക്കർ ഭൂപരറിധറി�റിയമത്റി�െത് �റിന്നുകൊണ്ടുത
കന് സ്വൊര് ഐെറി പാർക്െളുകെ ആവറിർഭാവത്റി
നു വഴറികയാരുക്കാ�ാകും. പ്രവാസറിമൂലധ�ം പാർക്
െളുകെ �റിർമ്ാണത്റി�ായറി ഉപനയാഗകപ്പടുത്ം.

2020-ഓഡട ഡരെയലിിംവർക്് കരകാറലിൽ വലിവക്ഷലിച് 
അത്യിം സ്േസൗകര്യങ്ങഡളകാരുക്ലി ഡകകാച്ലി സ്കാർട്് 
സലിറ്റലി പൂർണ്ണേകായിം സജ്ജേകാക്കുിം.
ഈ സർക്കാർ അധലികകാരത്തലിൽ വ്മപ്കാൾ ഒരുമകകാടലി 
എഴുപതുേക്ഷിം ചതുരശ്രയടലി ഓഫീസ് മപെസ് ആണ് 
മകരളത്തലിൽ ഐ.റ്റലി. മേഖേയലിൽ േഭ്യേകായലിരു്ത്. 
അത് 2.5 മകകാടലി ആയലി വർദ്ധലിപ്ലിക്കാേകാണു േക്ഷ്യേലി
ട്ത്. കൂടുതൽ വൻകലിടസിംരിംഭങ്ങഡളക്കൂടലി ഉപമയകാഗ
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തലികവലിദ്യയലിലൂ്ലി പ്രവർത്തലിക്കു് ഡചറുകലിടസിംരിംഭ
ങ്ങൾ ആരിംഭലിക്കാൻ മപ്രകാത്കാഹേിം / ആനൂകൂേ്യങ്ങൾ 
േല്ലിക്ഴലിഞ്ഞു.
എഴുപതലിേകായലിരിം ചതുരശ്രയടലി സ്േിം പുതുതകായലി 
േലിർമ്മലിച്ലിട്ടുണ്്. ഇേകമക്ടകാണലിക്ലിനിം ഹകാർഡ് ഡവയറലി
നേകായലി സ്റ്റകാർട്പ് േലിഷഡന് സഹകായമത്തകാഡട േടക്കു് 
മേയ് ക്ർ വലിമല്ലജ് എ് കമ്േലി ഈ മേഖേയലിഡേ 
ഏറ്റവിം വേലിയ കമ്േലികളലിഡേകാ്കായലി േകാറലിയലിട്ടുണ്്.
രകാജീവ് ഗകാന്ലി ഇൻസ്റ്റലിറ്റയൂട്് ഓഫ് ബ്മയകാഡടൿമേകാള
ജലിയേകായലി മചർ്് 14 ബ്മയകാഡടൿ  സ്റ്റകാർട്പ്പു കൾക്കു 
തുടക്േലിട്ടു. ഇൻഡ്യൻ ഡേകാസബ്ൽ ആൻഡ് ഇന്ർഡേ
റ്റ് അമസകാസലിമയഷനേകായലി മചർന്നു ഡേകാ സബ്ൽ 
ഹബ്് മകകാഴലിമക്കാട്് ആരിംഭലിച്ചു. 20 േലിേലി ഫകാബ്് 
േകാബുകളിം ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. രണ്ടു വേലിയ ഫകാബ്് 
േകാബുകൾ ഡകകാച്ലിയലിലുിം തലിരുവേന്തപുരത്തുിം സ്കാപലി
ച്ചു. 
സ്റ്റകാർട്പ് സിംരിംഭങ്ങൾക്് ഇത്തരത്തലിലുള്ള പലിന്തുണ 
േഭ്യേകാക്കാൻ മവണ് സിംവലിധകാേങ്ങൾ ഒരുക്ലിക്ഴലി
ഞ്ഞു. 

158. നൂത�ാേയങ്ങൾ വഴറി ഉണ്ാകുന് സംരംഭങ്ങ
കള നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ന് ഒരു പ്രക്രറിയ ആണ് നലാ
െത്െ�ീളം ഇന്നു െണ്ടുവരുന്ത്. സുസ്റിര സംരം
ഭെത്വം. �വസംരംഭങ്ങളറിൽ 10 േതമാ�ം ആണ് 
വറിജയത്റിൽ എത്ന്ത്എന്ാണു പഠ�ങ്ങൾ സൂ
ചറിപ്പറിക്ന്ത്. കതരകഞ്ഞടുത് 1000 നൂത�ാേയ
ങ്ങകള സർക്കാർ ഓനരാ വർഷവം നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം. 
രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ഇവർക് സർക്കാർ ഗ്രാറൊയറി 
�ല്ം. ഈ പുതുസംരംഭെർക്ക് കമറെർമാകരയും 
ഏർപ്പാൊക്ം. ഉന്തവറിദ്ാപീഠങ്ങളുമായറി ഇവകര 
ബന്ധകപ്പടുത്ം. ഇകതല്ലാം വഴറി ഇനപ്പാഴുള്ള വറിജയ
േതമാ�ം 10-ൽ�റിന്് 25-നലക്ക് ഉയർത്െ എന്
താണു �മ്മുകെ ലക്ഷ്ം. കതരകഞ്ഞടുക്ന് 250 
നൂത�ാേയങ്ങൾക്ക് ഒരു നൊെറി രൂപ ഈെറില്ലാത് 
വായ് �ല്ം. ഇതറി�ായറി സർക്കാരറികറെയും കസബറി
യംഗീകൃത സ്വൊര്�റിനക്ഷപെരുകെയും ബാങ്െളു
കെയും സഹായനത്ാകെ ആവേ്മായ ഫണ്് 
െകണ്ത്ം.

സർക്കാരുിം ഡസബ്ലിയിംഗീകൃത േലിമക്ഷപകരുിം മചർ്് 
രണ്ടു ഫണ്ടുകൾ ഇതലിേകിം രൂപവത്ക്രലിച്ചു കഴലിഞ്ഞു. 
ഈ വർഷിം 1300-ഓളിം നൂതേകാ�യങ്ങൾ പരലിമ�കാ
ധലിഡച്കേലിലുിം ഇതുവഡര 125 എണ്ണത്തലിേകാണു ധേസ
ഹകായിം േഭ്യേകാക്ലിയത്. ഇത് രണ്ടുേക്ഷിം മുതൽ 15 
േക്ഷിം വഡരയള്ള ഗ്രകാന്കായലിട്കാണു േൽകലിയലിട്ടുള്ളത്.
യ.എസ് ആസ്കാേേകാക്ലിയള്ള TIECON 2017-ൽ 
�കാസ്തമറകാമബ്കാട്ലിക്ലിേ് മേകാകഡത്ത 50 സ്റ്റകാർട്പ്പു കളഡട 
പട്ലികയലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്. േകാൻമഹകാളകളഡട 

ക്ീേലിങ്ങലിനമവണ്ലി ജൻ മറകാമബ്കാട്ലിക്് വലികസലിപ്ലിഡച്
ടുത്ത BANDICOOT അന്തകാരകാഷ്ടപ്ര�ിംസ പലിടലിച്ചുപ
റ്റലി. 

159. ഇൻെയുനബറ്റുെൾ, വറിവറിധ നൊകളജുെളറികല 
ഫാ ബ്  ലാബുെളുമായറി നചർന്് നലാനൊത്രഡ്റി
കസനുെൾ ഉണ്ാക്ന് ഒരു ഡ്റികസൻ സ്റ്റുഡ്റിനയാ 
ആയറി കൊല്ലത് �റിലവറിലുള്ള �ാഷണൽ ഇൻറ്റി
റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡ്റികസ�റിക� വളർത്റികയടുക്ം.

േടപടലി തുടങ്ങലിയലിട്ലില്ല.

160. ഉന്ത�റിലവാരമുള്ള വറിദ്ാഭാസം ആണ് നൂത
�ാേയങ്ങളുകെ ആധാരം. ഉന്തപഠ�ഗനവഷണ
നെന്ദ്രങ്ങകളയും പ്രാനയാഗറിെവറിദ്ാഭ്ാസത്റിനു 
കൂടുതൽ ഊന്ൽ കൊടുക്ന് നപാളറികെൿ �റിക്െ
കളയും, എൻജറി�ീയ്റിങ് നൊകളജുെളുകെയും 
കസക്ടർ ഹബ്ബുെളുമായറി ന�രറിട്ടു ബന്ധറിപ്പറിക്ം.

ഉ്തവലിദ്യകാഭ്യകാസസ്കാപേങ്ങളലിൽേലി്് ഉയർന്നുവ
രു് നൂതേകാ�യങ്ങൾ കഡണ്ത്തുകയിം പരലിമപകാഷലി
പ്ലിക്കുകയിം ഡചയ്കാേകായലി ഏകമദ�ിം 200 ഇ്മവ
ഷൻ ആൻഡ് ഓണ്ട്രപ്രണർഷലിപ് ഡഡവേപ് ഡേന്് 
ഡസന്റുകൾ (IEDC) ഈ സ്കാപേങ്ങളലിൽ ആരിംഭലി
ച്ലിട്ടുണ്്.

161. നെരളത്റികല ോസ്ത-സാനകേതറിെഗനവഷണ
വറിെസ�സ്ാപ�ങ്ങളും സംസ്ാ�ഐ.റ്റി മറിഷനും 
കെൿന�ാപാർക്മായറി കെനൊർത് പ്രവർത്റിക് 
ന് ഒരു ഐസറിെറി ഇകന്ാനവഷൻ സംവറിധാ�ത്റിനു 
രൂപം �ല്ം. നെരളത്റികല വറിവറിധ ഉത്പാദ� നമ
ഖലെളറിൽ ഐ.സറി.റ്റി ഉൾനച്ചർക്ന്ത് ആയറിരറിക്ം 
ഈ ഇന്നവഷൻ കൂട്ടായ്മയുകെ മുഖ്ലക്ഷ്ം.

എല്ലകാ �കാസ്ത-സകാമകേതലികഗമവഷണസ്കാപേങ്ങളഡട
യിം ഗമവഷണഫേങ്ങളലിൽ ഉല്പ്ങ്ങളകാക്ലി േകാറ്റകാൻ 
കഴലിയ്വ മരൈകാഡീകരലിച്് ഇ്മവഷൻ മപകാർട്േലിന 
രൂപിം േല്ലിയലിട്ടുണ്്.

162. അടുത് തലമു് വറിജ്ഞാ�ാധറിഷ്റിതവ്വസാ
യങ്ങൾ ക്ലൗഡ്് െമ്പയൂട്ടറിംഗറികറെയും ഇറെർക�റ്് ഓഫ് 
തറിങ്സ്, ബനയാ ഇൻകഫാമാറ്റിക്്, കൊഗ്റിറ്ീവ് 
െമ്പയൂട്ടറിംഗ് എന്റിവയറിൽ ഊന്റിയുള്ള കെൿന�ാളജറി 
ഹബ്ബുെൾ സ്ാപറിക്ം. അതതു കസക്ടർ ഹബ്ബുെളറിൽ 
ഉപനയാഗറിക്ന് ഉല്ന്ങ്ങളുമായറി ബന്ധകപ്പട്ട ഇല
ക്നക്ടാണറിെ്ഉപെരണങ്ങളുകെ ഉത്പാദ�ം, അനുബ
ന്ധ കചറുെറിെനെന്ദ്രങ്ങളറിൽ �െത്ം.

ബ്മയകാ ഇൻഡഫകാേകാറ്റലിക്് ഒഴലിഡക േറ്റു മേഖേകളലിൽ 
േ ലി ക വ ലി ഡ ന്  മ ക ന്ദങ്ങ ൾ  ആ ര ിം ഭ ലി ക് കാ ന ള്ള 
പ്രകാരിംഭപ്രവർത്തേങ്ങൾ എടുത്തലിട്ടുണ്്. കൂടകാഡത സവ
ദയുതലിവകാഹേങ്ങൾ, ബ്ഹലിരകാകകാ�മേഖേ എ്ലിവയലി
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ലുിം പ്രകാരിംഭപ്രവർത്തേത്തലിന തുടക്ിം കുറലിച്ലിട്ടുണ്്.

163. a. ഗുരുതരമായ മനുഷ്വറിഭവദൗർലഭ്ം ഐെറി 
നമഖല ന�രറിടുന്നുണ്്. ഇതു പരറിഹരറിക്കാൻ എൻജറി
�ീയ്റിങ് നൊകളജുെൾ, നപാളറികെെ് �റിക്െൾ, 
ഇതര സാനകേതറിെസ്ാപ�ങ്ങൾ എന്റിവ നെന്ദ്രമാ
ക്കറി പദ്തറിെൾ ആവറിഷ്കരറിക്ം. നസാഫ്് കവയർ 
എൻജറി�ീയ്റിങ്, ആർക്കറികെെ്ചർ, കെറ്റിംഗ്, െ്വാ
ളറിറ്റി എന്റിവയറിൽ െഴറിവെൾ വറിെസറിപ്പറിക്കാനുതകു
ന് സറിൽ അക്കാദമറിെൾ സ്ാപറിക്ം.

അസകാപ്പുവഴലി 10 സ്ലിൽ ഡവേപ്ഡേന്് ഡസന്റുകൾ 
ആരിംഭലിക്കാനള്ള േടപടലി അന്തലിേഘട്ത്തലിേകാണ്.

163. b. ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.കെ.-കയ ഉന്തഗനവ
ഷണസ്ാപ�മായറി പരറിവർത്റിപ്പറിക്ം.

ഐ.ഐ.ഐ.റ്റലി.എിം.ഡകഡയ ഒരു ഡലിജലിറ്റൽ യൂണലിമവ
ഴ്ലിറ്റലിയകായലി വലികസലിപ്ലിച്് ഉ്തഗമവഷണസ്കാപേ
േകായലി േകാറ്റുഡേ്് ഈ വർഷഡത്ത ബ്ജറ്റലിൽ പ്രഖ്യകാപലി
ച്ലിട്ടുണ്്. അതലിനള്ള േലിർമദേ�ങ്ങൾ സർക്കാരലിഡന് 
പരലിഗണേയലിേകാണ്.

164. ചറിപ്പ് ഉൾകപ്പകെയുള്ള ഐറ്റി ഹാർഡ്് കവയർ 
�റിർമ്ാണത്റിനു സംവറിധാ�ങ്ങളുണ്ാക്കണം. 
അവറിെസറിത ജറില്ലെളായ മലപ്പു്ം, പാലക്കാെ്, ൊ
സർനഗാഡ്് തുെങ്ങറിയ ഇെങ്ങൾ നെന്ദ്രമാക്കറി ഇതുകച
യ്ാ�ാകും. ഇന്്കയ ഇലക്നക്ടാണറിൿ സറിറ്ംസ് & 
ഡ്റികസൻ മാനുഫാെ്ച്റിങ് വ്വസായത്റികറെ 
ആനഗാളഹബ്ബാക്കറി മാറ്ാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുകെ പശ്ാ
ത്ലത്റിൽ ഇതറിനു പ്രനത്െ നെന്ദ്രഫണ്ടുെൾ 
െകണ്ത്ാ�ാകും.

ഹകാർഡ് ഡവയർ േലിഷൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഏമകകാപലിപ്ലി
ക്കാൻ രൂപവത്ക്രലിച്ലിട്ടുണ്്.
എറണകാകുളിം ജലില്ലയലിൽ ആമ്ല്ലൂരലിൽ സ്േിം ഏഡറ്റടു
ത്ത് ഇേമക്ടകാണലിൿ ഹകാർഡ് ഡവയർ പകാർക്് സ്കാപലി
ക്കാനള്ള േടപടലികൾ അവസകാേഘട്ത്തലിേകാണ്. ഇതു 
പ്രവർത്തലിച്ചുതുടങ്ങു്മതകാഡട ഇേകമക്ടകാണലിക് ഹകാർ
ഡ് ഡവയർ േലിർമ്മകാണത്തലിൽ േമുക്കു വ്യക്തേകായ ഒരു 
സ്കാേിം ഉണ്കാകുിം.

165. സർക്കാർ മുൻകെയ്റിൽ ബറി.ടു.ബറി രംഗത്് 
ഇ-നൊനമഴ്് സംരംഭങ്ങൾ തുെങ്ങറിയ കചറുെറിെ ഉത്പാ
ദെരുകെ ചരക്െൾ കൂടുതൽ ചല�ാത്മെമാക്ം. 
അവർക് പുതറിയ വറിപണറിെൾ തു്ന്നുകൊടുക്കണം. 
ഇതറി�ായറി ബറി.റ്റു.ബറി. നമളെകള ഉപനയാഗകപ്പടുത്ം.

മകരളത്തലിഡേ വകാണലിജ്യമേഖേയഡട വളർച്യ്ക്കകായലി 
2017- ൽ വ്യകാപകാർ എ് മപരലിൽ ബ്ലി റ്റു ബ്ലി സിംഘ
ടലിപ്ലിച്ചു. മകരളത്തലിഡേ ഡചറുകലിടയത്പകാദകരുഡട 
ഉത്പ്ങ്ങൾക്കു വലിപണലി കഡണ്ത്തകാേകായലിരുന്നു ബ്ലി 

റ്റു ബ്ലി മേള. ഫുഡ് മപ്രകാസസലിങ്, ഹകാന് ലൂിം, റബ്ര, 
കയര വ്യവസകായിം ആയര മവദിം, ഇേക്ടലിക്ല് & ഇേ
ക് മട്കാണലിക്, ഹകാന്ലി രൈകാഫ്റ് മേഖേകള്ക്കാണ് 
വ്യകാപകാർ ഊ്ൽ േല്ലിയത്.

166. ഊർജ്സംരക്ഷണത്റിൽ�റിന്നുള്ള ലാഭം 
ഉപനയാഗറിച്ച് വരുമാ�വം മൂലധ�വം െകണ്ത്ന് 
എ�ർജറി സർ വ്ീസ്  െമ്പ�റിെളുകെ മാതൃെയറിൽ ൊ
ര്ക്ഷമതാവർദ്റി�വറിൽ�റിന്നുള്ള മൂല്സൃഷ്റി ലക്ഷ്
മറിടുന് ബറിസറി�സ് നപ്രാസസ് മാന�ജ്കമറെ് െമ്പ�റി
െൾ രൂപവത്ക്കരറിക്ം. കെ.എഫ്.സറി, കെ.
എസ്.ഐ.ഡ്റി.സറി തുെങ്ങറിയ സ്ാപ�ങ്ങൾ ഈ 
െമ്പ�റിെൾക്ക് ധ�സഹായം �ല്ണം.

േടപടലിയകായലിട്ലില്ല.

167. ക�റ്് �യൂട്ാലറിറ്റിക്നവണ്റി �റിലപാകെടുക്ം. 
കസബർ കക്രം തെയും. അക്ഷയനെന്ദ്രങ്ങൾ 
േക്റികപ്പടുത്ം. ഇറെർ�ാഷണൽ കസറെർ നഫാർ 
ഫ്ീ ആൻഡ്് ഓപ്പൺ നസാഴ്് നസാഫ്് കവയ്റി(ഐ
സറിനഫാസ് - ICFOSS)ക� കപാതുെമ്യൂണറിറ്റി ഉെമ
സ്തയറിൽ �റില�റിറുത്റികക്കാണ്് പ്രവർത്�ം വറി
പുലമാക്കാൻ നെരളത്റിലുെ�ീളം സ്റ്റുഡ്റെ് ചാപ്റ്റു
െൾക് രൂപം �ല്ം. ഓപ്പൺ നസാഴ്് ആപ്റിനക്കഷ
നുെളുകെ വറിെസ�ം, പരറിേീല�ം എന്റിവയ്ക്ക് സം
സ്ാ�തലത്റിൽ ന�തൃത്വം �ല്ാൻ ഇറെർ�ാഷ
ണൽ കസറെർ നഫാർ ഫ്ീ ആൻഡ്് ഓപ്പൺ നസാഴ്് 
നസാഫ്് കവയ്റിനു െഴറിയുന്വറിധം സജ്മാക്ം.

അക്ഷയമകന്ദങ്ങളഡട േലിരക്കുകൾ ഏകീകരലിക്കാൻ 
േടപടലിഡയടുത്തുവരുന്നു. ഐസലിമഫകാസലിഡേ �കാക്തീ
കരലിക്കുകയിം ഓപ്ൺ ഹകാർഡ് ഡവയർ മേഖേയലിമേക്കു
കൂടലി പ്രവർത്തേിം വ്യകാപലിപ്ലിക്കുകയിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്.
ഭലി്മ�ഷലിയള്ളവർക്കു സഹകായകരേകായ രീതലിയലിൽ 
ഓപ്ൺ ഹകാർഡ് ഡവയർ ഉപകരണങ്ങൾ വലികസലിപ്ലി
ക്കാൻ ഐസലിമഫകാസ് (ICFOSS) മുൻസക എടുക്കു
ന്നുണ്്. ഓപ്ൺ  മസകാഴ്്  ആലൈലിമക്ഷനകളഡട 
വലികസേിം പരലി�ീേേിം എ്ലിവയ്ക്ക് സിംസ്കാേതേ
ത്തലിൽ ഐസലിമഫകാസ് (ICFOSS) പരലിപകാടലികൾ 
ഏമകകാപലിപ്ലിക്കു്തു രൈേീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. തകാത്പര്യമുള്ള 
എൻജലിേീയറലിങ് മകകാഡളജുകളിം ഡപകാതുമേഖേകാസ്കാ
പങ്ങളേകായലി സഹകരലിച്ചുിം ഇത്തരിം ഭൗതലികസകാഹച
ര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടലിച്ചുവരുന്നു. കകാസർമഗകാഡ് ജലില്ലകാപ്ഞ്ചകാ
യത്തലിഡന് സഹകായമത്തകാഡട ഇതലിേകിം പ്രവർത്തേിം 
ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. കണ്ണൂർ ജലില്ലയലിലുിം പുതലിയ കകാേഘട്
ത്തലിഡന് ആവ�്യങ്ങൾക്നസരലിച്് co-working space 
ആയിം നൂതേസകാമകേതലികവലിദ്യയലിേധലിഷ്ലിതേകായ 
ഇൻകുമബ്റ്ററുകളകായിം പ്രവർത്തലിക്കു് രീതലിയലിൽ  
ഡടക് മേകാമേകാഡ്ജുകളഡട പ്രവർത്തേിം ഈ വർഷിംത
ഡ് പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിക്കുിം. 
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168. കെെ് ന�ാനലാഡ്്ജറികറെ പ്രവർത്�ം ഉനദേേറിച്ച
രീതറിയറിൽ ഒരറിെത്ം എത്റിയറിട്ടറില്ല. എന്ാൽ ഇത് 
ഈ ആേയത്റികറെ പ്രശ്നമല്ല. അവ �െപ്പറിലാക്കറിയ
തറിൽ വന് പാളറിച്ചയാണ്. ഇതു തറിരുത്ാൻ �െപെറി 
നവണം. കെൿന�ാനലാഡ്്ജറിൽ മുതൽ മുെക്കാൻ വറി
നദേമലയാളറിെകള നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം. 

കണ്ണൂർ േകാങ്ങകാട്ടുപറമ്ലിലുിം കകാസർമഗകാഡ് ജലില്ലകാപ്ഞ്ചകാ
യത്ത് സഹകരണമത്തകാഡടയിം ഇപ്രകകാരിം സിംരിംഭ
ങ്ങൾ ആരിംഭലിക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

169. കമാകബൽ സ്ാർട്ട് നഫാൺ അധറിഷ്റിതമായ 
നസവ�ങ്ങൾ സാധാരണജ�ങ്ങകള ലക്ഷ്മറിട്ടു വറിെ
സറിപ്പറിക്ം. ഇതറിനു സഹായെരമായ രീതറിയറിൽ ഒരു 
വീട്ടറിൽ ഒരു സ്തീക്ക് സ്ാർട്ട് നഫാൺ സൗജ�്�റിര
ക്കറിൽ �ല്ം.

എിം- മകരളിം (M-Keralam is a mobile app) ഡവബ്് 
മപകാർട്ൽ തയ്കാറകായലിട്ടുണ്്. സ്തീകൾക്് സൗജേ്യേലിര
ക്ലിൽ സ്കാർട്് മഫകാൺ േൽകകാൻ േടപടലി ആരിംഭലിച്ലി
ട്ലില്ല.

170. സമൂഹത്റിൽ സാർവ്ത്രറിെമായ ഐെറി സാക്ഷ
രത വറിെസറിപ്പറിക്കാൻ സുപ്രധാ� പങ്വഹറിച്ച അക്ഷ
യനെന്ദ്രങ്ങൾക് സർക്കാരറികറെ ഇ-ഗനവണൻസ് 
സംവറിധാ�ത്റിൽ പുതറിയ ഉത്രവാദറിത്ങ്ങൾ 
�ല്ം.

ആധകാറുേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട്തുൾഡപ്ഡട എല്ലകാ ഇ ഗമവ
ണൻസ് സിംവലിധകാേങ്ങളിം അക്ഷയ വഴലി േഭ്യേകാക്ലി
യലിട്ടുണ്്. സർക്കാരലിമേക്ള്ള എല്ലകാ ഫീസുകളിം 
അക്ഷയ വഴലി അടയ്ക്കകാനള്ള സിംവലിധകാേിം ഉണ്കാക്ലിയലി
ട്ടുണ്്.

171. കപാതുഭരണത്റിൽ സ്വതന്ത്രനസാഫ്് കവയർ 
ഉപനയാഗറിക്കണകമന്് 2007-കല ഐെറി �യം 
�റിർനദേേറിച്ചറിരുകന്കേറിലും അതു പൂർണ്മായും �െപ്പറിൽ 
വന്റിട്ടറില്ല. ഇതു പരറിഹരറിക്കാൻ ഭരണ-ഉനദ്ാഗസ്
സംവറിധാ�ങ്ങളറിൽ നബാധവത്ക്കരണം നവണം. 
ഉനദ്ാഗസ്ർക്ക് മാ്റിമാ്റിവരുന് സാനകേതറിെവറിദ്
െകളക്്റിച്ചു ൊലറിെമായ അ്റിവം പരറിേീല�വം 
�ല്ാൻ പരറിപാെറിയുണ്ാെണം. കചറുെറിെ-ഇെത്രം 
വ്വസായനമഖലയറിൽ ഐെറി ഉപനയാഗം വ്ാപറിപ്പറി
ക്കാൻ ഓപ്പൺ നസാഴ്് അധറിഷ്റിതമായ ആപ്റിനക്കഷ
നുെൾ നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം.

ഉമദ്യകാഗസ്ർക്കു സ്വതന്തമസകാഫ്റ് ഡവയറലില് മബ്കാധ

വത്കരണവിം വലി�ദേകായ പരലി�ീേേവിം േഭ്യേകാക്കാൻ 
ഐസലിമഫകാസ് (ICFOSS) മേതൃത്വിം േൽകുന്നുണ്്. 
ഓപ്ൺ മസകാഴ്് ആലൈലിമക്ഷനകൾ ഇടത്തരിം വ്യവ
സകായങ്ങൾക്കായലി േഭ്യേകാക്ലിവരുന്നു.
സർക്കാർമസവേമേഖേഡയ പൂർണ്ണേകായിം ഇ ഗമവ
ണൻസലിമേക്കു േകാറ്റകാനള്ള േടപടലി പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. 
ഓപ്ൺമസകാഴ്് അധലിഷ്ലിതേകായ ആലൈലിമക്ഷനകൾ 
മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാനള്ള േടപടലിയിം സ്വീകരലിക്കുന്നു
ണ്്.

172. െണക്ടറിവറിറ്റികച്ചലവ് ഇന്നു കചറുെറിെസ്ാപ�
ങ്ങൾക് താങ്ങാ�ാവാത്താണ്.  ചുരുങ്ങറിയ 
കചലവറിൽ ക�റ്്െണക്ടറിവറിറ്റി ലഭ്മാക്കാൻ പരറിപാെറി 
തയ്ാ്ാക്ം. തെസ്മറില്ലാത് കവദയുതറിക്ക് സൗനരാർ
ജ്സാദ്്തെൾ ഉപനയാഗകപ്പടുത്ാം. അതറിനുള്ള 
വായ്നയാ സർക്കാർ സഹായനമാ ലഭ്മാക്ം.

ഡക-മഫകാൺ പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്കാൻ സർക്കാരലിഡന് 
മേതൃത്വത്തലിൽ മകരള സഫബ്ർ ഓപ്റ്റലിക് ഡേറ്റ് വർ
ക്് േലിേലിറ്റഡ് എ് മപരലിൽ സിംയക്തസിംരിംഭിം ആരിം
ഭലിച്ചു. മകരള മസ്റ്ററ്റ് ഐ.ടലി ഇൻരെകാസ്ടക് ച്ര േലിേലിറ്റഡിം 
ഡക.എസ്.സലി.ബ്ലിയിം സർക്കാരുിം മചർ്തകാണു 
സിംയക്തസിംരിംഭിം. ഇതലിഡന് ഡടൻഡർ േടപടലികളേകാ
യലി മുമ്കാട്ടുമപകാകുകയകാണ്, ഡക-മഫകാൺ പദ്ധതലി 
യകാഥകാർത്്യേകായകാൽ 20 േക്ഷിം പകാവഡപ്ട് കുടുിംബ്
ങ്ങൾക്കു സൗജേ്യേകായലി ഇന്ർഡേറ്റ് കണൿഷൻ 
േഭലിക്കുിം.

173. മാനുഷറിെവറിഭവനേഷറിയുകെ വറിെസ�ം സ്വത
ന്ത്രവറിജ്ഞാ�ാധറിഷ്റിതമാെണം. പാഠ്ക്രമങ്ങൾ 
അതറി�നുസൃതമായറിരറിക്കണം. ഐെറി@സ്കൂൾ പദ്തറി
ക് സമാ�മായറി സാനകേതറിെ, കമഡ്റിക്കൽ വറിദ്ാഭ്ാ
സം ഉൾകപ്പകെയുള്ള ഉന്തവറിദ്ാഭ്ാസരംഗത്ം 
അക്കാദമറിെതലത്റിലും ഭരണതലത്റിലും ഐസറിെറി 
ഉപനയാഗം വ്ാപറിപ്പറിക്കാൻപദ്തറി ആവറിഷ്കരറിക്ം.

പദ്ധതലി ആവലിഷ്കരലിച്ചുവരുന്നു.

174. നറ്റ്് ഡ്ാറ്ാ കസറെ്റിക� കൂടുതൽ സുരക്ഷറിത
ത്വവം നേഷറിയുള്ളതുമാക്കറി മാറ്റും. എല്ലാ സർക്കാർ
 സ്ാപ�ങ്ങളുകെയും വറിവരനേഖരം ഡ്ാറ്ാ കസറെറു
മായറി ബന്ധറിപ്പറിക്ം.

മഡറ്റകാ ഡസന്ർ കൂടുതൽ മ�ഷലിയള്ളതകായലി ഉയർത്തലി. 
സുരക്ഷലിതത്വിം ഉറപ്കാക്ലി �ക്തലിഡപ്ടുത്തു്തലിനമുള്ള 
േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.
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ജജവസോതകേ�ികവിദസ്യോവസ്യവസോയകം
തറിെവറിദ്െൾ ഉപനയാഗറിച്ച് വർദ്റിപ്പറിക്ം.

കയർ മേഖേയലിൽ കയറ്റുേതലികൂടലി േക്ഷ്യേലിട്ടുള്ള സേ
ഗ്രസകാമകേതലികവലിജ്കാേിം വ്യവസകായലികൾക്ലിടയലിൽ 
സൃഷ്ടലിക്കാൻ കയർമേള സിംഘടലിപ്ലിച്ചു. േലികച് േകാതൃക
കൾ വലിവലിധരകാജ്യങ്ങളലിൽേലിന്നു സ്വീകരലിച്് 
അവമബ്കാധിം സൃഷ്ടലിക്കാൻ സിംഘടലിപ്ലിച് കയർമേള 
അേേ്യേകായലിരുന്നു. േത്്യമേഖേയലിൽ �ക്തലികുളങ്ങര, 
പൂവർ, ചകാവക്കാട് ഫലിഷ് മപ്രകാസസലിങ് ഡസന്റുകളഡട 
േവീകരണിം േടക്കുന്നു. പഴിം, പച്ക്റലി ഉത്പ്ങ്ങ
ളഡട ഗുണമേന് വർദ്ധലിപ്ലിക്കാനിം പദ്ധതലികൾ തയ്കാറകാ
ക്കുന്നു. പച്ക്റലിസിംഭരണത്തലിേ് 1034 കൂൾ മചിംബ്റു
കൾ സ്കാപലിച്ലിട്ടുണ്്. കകാർഷലികസിംസ്രണിം േക്ഷ്യേകാ
ക്ലിയള്ള ആദ്യ അമഗ്രകാപകാർക്് തൃശൂരലിൽ പൂർത്തലിയകാ
കുന്നു. േകാളയലിൽ ആധുേലിക ചക്സിംസ്രണലൈകാന്ലിഡന് 
േലിർമ്മകാണിം പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. പച്ക്റലിയഡട ഗുണേലി
േവകാരിം ഉറപ്പു വരുത്തകാൻ അത്യകാധുേലിക ഹകാൻഡ് േലിങ് 
യൂണലിറ്റ് തലിരുവേന്തപുരത്തുിം എറണകാകുളത്തുിം ഈ 
വർഷിം ആരിംഭലിക്കാനള്ള പദ്ധതലിയിം തയ്കാറകാക്കുന്നു.

177. നെരളത്റിൽ�റിന്് ഇ്ങ്ങുന് ആയുർനവ്ദൗഷ
ധങ്ങൾക്ക് അന്ർനദേേീയെനമ്പാളത്റിനലക് െെ
ക്കാൻ െഴറിയുന്റില്ല. ഇതറിനു പ്രധാ�ൊരണം 
ആയുർനവ്ദൗഷധക്കൂട്ടുെളുകെ ഗുണ�റിലവാരകത്യും 
ഉള്ളെക്കകത്യും സംബന്ധറിച്ച് വറിനദേരാജ്ങ്ങൾ
ക്ള്ള സംേയങ്ങളാണ്. �റിയന്ത്രറിത കഫർകമനറെഷ
നും മറ്് സനകേതങ്ങളും ഉപനയാഗകപ്പടുത്റി ഈ 
രംഗത്് ഗുണ�റിലവാരം ഉ്പ്പുവരുത്ാൻ െഴറിയും. 
ഉല്ന്ങ്ങകള ോസ്തീയമായറി അപഗ്രഥറിച്ച്സജീവമൂല
െങ്ങകള തറിരറിച്ച്റിഞ്ഞ് ഉള്ളെക്കം �റിർവ്ചറിക്ന്നതാ
കെ ആയുർനവ്ദൗഷധങ്ങൾക്ക് അന്ർനദേേീയവറിപ
ണറി ന�ൊ�ാകും.

ആയർമവ്ദിം ഇന്ർേകാഷണൽ ആയഷ് മകകാൺമക്വലി
ഡന് ആദ്യപതലിപ്ലിേ് 2018 ഡസപ്ിംബ്റലിൽ ഡകകാച്ലി 
മവദലിയകാവകയകാണ്. ആയർമവ്ദൗഷധങ്ങൾക്് അന്തകാ
രകാഷ്ടവലിപണലി കഡണ്ത്തകാൻ ഈ ആയഷ് മകകാൺമക്
വ് സഹകായകരേകാകുിം. ആയർമവ്ദൗഷധക്കൂട്ടുകളഡട 
ഗുണേലിേവകാരിം �കാസ്തീയേകായലി ഉറപ്പുവരുത്തകാനള്ള 
േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തലിൽ സഹകായ
കേകാവ് വലിധത്തലിലുള്ള ഇന്ർേകാഷണൽ റലിസർച്് 
ഇൻസ്റ്റലിറ്റയൂട്് ഓഫ് ആയർമവ്ദ സ്കാപലിക്കാനള്ള 
േടപടലി ആരിംഭലിച്ചു.

178. െറിഷയൂെച്ചർ സാനകേതറിെവറിദ് ഉപനയാഗകപ്പടു
ത്റി ഗുണനമമേയുള്ള ഔഷധസസ്ങ്ങളുകെ കൃത്രറിമ
പ്രജ��ം സാദ്്മാക്കറികക്കാണ്് ഈ രംഗത്് വ്

175. നെരളാ ബനയാകെൿന�ാളജറി െമ്റിഷൻ പു്
ത്റി്ക്കറിയ സംസ്ാ� ബനയാകെൿന�ാളജറി �യം 
ലക്ഷ്മറിടുന്ത് സംസ്ാ�ത് ലഭ്മായ കജവവറിഭ
വങ്ങളും ഉയർന് മാ�വനേഷറിയും ഉപനയാഗകപ്പടു
ത്റി ആനഗാളതലത്റിലുള്ള ബനയാകെൿന�ാളജറി 
ഉല്ന്ങ്ങളുകെ ആവേ്ം �റി്നവറ്റുന്നതാകൊപ്പം 
നെരളകത് വറിെസ�ത്റികറെ പാതയറികലത്റിക്കാൻ 
ബനയാകെൿന�ാളജറി ഉപനയാഗകപ്പടുത്െ എന്നുള്ള
താണ്. ഇതറികറെകയാപ്പംതകന് സംസ്ാ�ത്റികറെ 
ബനയാകെെ് �യം നലാനൊത്ര ബനയാകെൿന�ാ
ളജറി ഗനവഷണവറിെസ�സ്ാപ�ങ്ങൾ തുെങ്ങുന്തറി 
നും �റിലവറിലുള്ളവ �വീെരറിക്കാനും സ്വൊര്പകോ
ളറിത്നത്ാകെയുള്ള അെറിസ്ാ�സൗെര്വറിെസ�
ത്റിനുകമാകക്ക ലക്ഷ്മറിടുന്നുണ്്. ബനയാകെൿന�ാ
ളജറി പാർക്െൾ രൂപവത്ക്കരറിക്ം.

സിംസ്കാേ സജവസകാമകേതലികവലിദ്യകാമബ്കാർഡലിഡന്യിം 
കമ്മലിഷഡന്യിം മേതൃത്വത്തലിൽ സിംസ്കാേത്ത്  േഭ്യ
േകായ സജവവലിഭവങ്ങഡള ഉപമയകാഗഡപ്ടുത്തലി സജവ
സകാമകേതലികവലിദ്യകാവലികകാസത്തലിേകായലി ധകാരകാളിം പദ്ധ
തലികൾ േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. ഗമവഷണവലികസേത്തലി
േകായലി  യവകാക്ളകായ ഗമവഷകർക്്  Young 
Investigators Programme in Biotechnology 
(YIPB) പദ്ധതലിയിം മപകാസ്റ്റ് മഡകാക്ടറൽ ഡഫമല്ലകാഷലി
പ്പു ിം  ഗ്രകാ േ ീ ണ വ ലി ഭ വ വ ലി ക സ േ ത്ത ലി േ കാ യ ലി 
Biotechnology Innovations for Rural Development 
(BIRD) പദ്ധതലിയിം േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. യവജേങ്ങ
ഡള സജവസകാമകേതലികവലിദ്യയലിേധലിഷ്ലിതേകായ വകാണലി
ജ്യസിംരിംഭങ്ങളലിൽ  ആകൃഷ്ടരകാക്കാൻ ബ്മയകാഡടൿമേകാ
ളജലി മകകാൺമക്വിം ബ്മയകാഡടൿമേകാളജലി ഇൻഡസ്ടലി 
ഇഡന്ർഡഫയ്സുിം സിംഘടലിപ്ലിച്ചു. 
പൂർണ്ണേകായിം േലിർമ്മകാർജ്ജേിം ഡചയ്ഡപ്ട്ലിട്ടുിം തലിരലിഡക 
എത്തു്തകായലി കകാണഡപ്ടു് സവറസ് മരകാഗങ്ങളഡട 
േലിർണ്ണയത്തലിനിം പ്രതലിമരകാധത്തലിനിം ഗമവഷണവലിക
സേത്തലിനേകായലി ഇൻസ്റ്റലിറ്റയൂട്് ഓഫ് അഡ്വകാൻസ് ഡ് 
സവമറകാളജലി തലിരുവേന്തപുരിം മതകാ്യ്ക്കൽ സേഫ് 
സയൻസ് പകാർക്ലിൽ സ്കാപലിയ്ക്കകാൻ തീരുേകാേലിച്ചു. 
സിംസ്കാേ�കാസ്തസകാമകേതലികകൗൺസലിേലിഡന് മേതൃ
ത്വത്തലിൽ പദ്ധതലി പുമരകാഗേലിക്കുന്നു.

176. പതറിറ്ാണ്ടുെളായറി നെരളത്റിൽ�റിന്നും െയറും 
െശുവണ്റിയും സുഗന്ധവ്ഞ്ജ�ങ്ങളും മനത്്ാല്ന്
ങ്ങളും പഴം, പച്ചക്ക്റി ഉല്ന്ങ്ങളും െയറ്റിയയയ്ക്കുന്നു
ണ്്. എന്ാൽ ഈ രംഗത്് ആനഗാളതലത്റിലുള്ള 
മത്രം ന�രറിൊൻ �മ്മുകെ ഉല്ന്ങ്ങളുകെ ഗുണനമമേ 
ബനയാകെൿന�ാളജറി ഉൾകപ്പകെയുള്ള നൂത�സാനകേ
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വസായവറിെസ�ത്റിനും ഒപ്പംതകന് കജവകവ
വറിദ്്സംരക്ഷണത്റിനുമുള്ള സാദ്്ത കതളറിയറിക്കാ
�ാകും. അലകോരസസ്ങ്ങളും �ാണ്വറിളെളുകമാ
കക്കത്കന് ഇത്രത്റിൽ പ്രജ��ം �െത്ാകമ
ന്നുള്ളത് നെരളത്റികല െർഷെർക്ക് കു്ഞ്ഞ �റിര
ക്കറിൽ ഗുണനമമേയുള്ള കതെൾ ലഭ്മാക്കാൻസഹാ
യറിക്ം.

ടലിഷയുകൾച്ർ സകാമകേതലികവലിദ്യ ഉപമയകാഗഡപ്ടുത്തലി 
വലികസലിപ്ലിഡച്ടുക്കു് വകാഴ, അേകേകാരസസ്യങ്ങളകായ 
ഓർക്ലിഡകൾ, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ മുതേകായവ മുൻ
വർഷങ്ങളലിൽ ഉത്പകാദലിപ്ലിച് േകാലുേക്ഷത്തലിൽേലിന്നു 
കഴലിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷിം എട്ടുേക്ഷേകായലി ഉയർന്നു. ഈ 
വർഷിം 15 േക്ഷിം സതകൾ ഉത്പകാദലിപ്ലിക്കുിം. കൂടകാഡത 
രണ്രമക്കാടലി രൂപ ഈ േകാബുകളഡട േവീകരണത്തലി
നിം ഉത്പകാദേവർദ്ധേവലിനേകായലി േല്ലിയലിട്ടുണ്്. 
ഇതുവഴലി 50 േക്ഷേകായലി ഉത്പകാദേിം ഉയർത്തകാേകാണ് 
േക്ഷ്യേലിട്ലിരലിക്കു്ത്. 

179. ജീന�ാമറിക്്/നപ്രാട്ടറിനയാമറിക്് സാനകേതറിെവറിദ്
െളറിലൂകെ നരാഗങ്ങൾ തെയാന�ാ മുൻകൂട്ടറി െകണ്
ത്ാന�ാ ഉള്ള ഉല്ന്ങ്ങൾ വറിെസറിപ്പറിക്കാൻ െഴറിയും. 
നെരളത്റികല ബനയാകെൿന�ാളജറിയധറിഷ്റിത 
ഔഷധ�റിർമ്ാണരംഗത്്ഇത്രം സംരംഭങ്ങൾ
ക്ള്ള ഉയർന് സാദ്്തെൾ പ്രനയാജ�കപ്പടുത്ം.

േടപടലി സകഡക്കാണ്ലിട്ലില്ല.

180. ഐ.െറിയും ബനയാകെൿന�ാളജറിയും കെനൊർ
ത് മുനന്റുന് പുത്ൻ സാനകേതറിെവറിദ്യാണ്ബ
നയാഇൻനഫാമാറ്റിക്്. ഈ രംഗത് ഗനവഷണസ്ാ
പ�ങ്ങളും മറ്റും ആരംഭറിച്ച് പു്ംനജാലറിക്കരാർ ഉൾകപ്പ
കെ നെരളത്റിനു ലഭറിക്കാവന് അവസരങ്ങൾ അ�
വധറിയാണ്. അവ ഉപനയാഗകപ്പടുത്ാനുള്ള �െപെറി
െൾ സ്വീെരറിക്ം.

േടപടലി എടുത്തലിട്ലില്ല.

നോതനോ സോതകേ�ികവിദസ്യ
181. സർവ്െലാോലെളറിൽ �ാന�ാ സാനകേതറിെവറി
ദ്യ്ക്ക് പ്രനത്െവകുപ്പുെളും ഇറെർ യൂണറിനവഴ്റിറ്റി കസ
റെറുെളും സ്ാപറിക്െയും �റിലവറിലുള്ളവയുകെ പ്രവർ
ത്�ം വറിപുലീെരറിക്െയും കചയ്ം. വ്വസായം 
ഉൾകപ്പകെ വറിവറിധ നമഖലെളറിൽ �ാന�ാ സാനകേതറി
െവറിദ് ഉപനയാഗറിച്ച് �വീെരണത്റിനും വറിപുല�
ത്റിനുമുള്ള സാദ്്തെൾ ഒനട്ടക്യുണ്്. അവകയ 
പ്രനയാജ�കപ്പടുത്ന്താണ്. അതറി�ായറി കതാഴറില
ധറിഷ്റിത �ാന�ാസാനകേതറിെവറിദ്ാ നൊഴ്സുെൾ ആവ
േ്ാനുസരണം വർദ്റിപ്പറിക്െയും കചയ്ം.

േകാമേകാ സകാമകേതലികവലിദ്യയഡട സകാദ്ധ്യതകൾ വലിേയലി
രുത്തലി മകകാഴ്സുകളഡട വലിപുേേിം േക്ഷ്യേലിട്ടുള്ള പ്രവർത്ത
േിം മകരള, േഹകാത്മകാഗകാന്ലി, കണ്ണൂർ, കകാേലിക്റ്റ് യൂ
ണലിമവഴ്ലിറ്റലികളലിൽ േടക്കുന്നു. േഹകാത്മകാഗകാന്ലി സർവ്
വകേകാ�കാേയഡട പഠേേലികവലിേ് റഷ്യൻ അിംഗീകകാരിം 
േഭലിച്ലിട്ടുണ്്. അമതകാഡടകാപ്ിം Amritha centre for 
Nano sciences and Molecular medicine, Inter 
University Centre for Nano materials and 
Devices, NIT Calicut എ്ലിവലിടങ്ങളലിഡേ പഠേേലി
േവകാരിം വർദ്ധലിപ്ലിമക്ണ്തുണ്്.

ടൂറിസകം
182. നെരളത്റിനലക്ള്ള ടൂ്റിസ്റ്റുെളുകെ വരവ് 2014-
16 ൊലത്് ഗണ്മായറി മന്ീഭവറിച്ചറിട്ടുണ്്. ഇതറിനുള്ള 
ൊരണങ്ങൾ െകണ്ത്റി പരറിഹരറിച്ച് അഞ്ചുവർഷ
ത്റിനുള്ളറിൽ നെരളത്റിനലക്ള്ള വറിനദേടൂ്റിസ്റ്റുെളു
കെ എണ്ം ഇരട്ടറിയാക്ം. വറിനദേടൂ്റിസ്റ്റുെളുകെ എണ്ം 
12 ലക്ഷത്റിൽ�റിന്് (2016) 24 ലക്ഷമായറി അഞ്ചു
വർഷംകൊണ്് (2021) ഉയർത്ം. ആഭ്ന്ര ടൂ്റി
സ്റ്റുെളുകെ എണ്ം 1.3 നൊെറിയറിൽ�റിന്് രണ്ടുനൊെറി
യായറി ഉയർത്ം.

മകരളത്തലിഡേ വലിവലിധ വലിമേകാദസഞ്ചകാരമകന്ദങ്ങളലിൽ 
എത്തു് വലിമദ�ീയരുിം തമദേ�ീയരുേകായ ടൂറലിസ്റ്റുകൾക്് 
മവണ് അടലിസ്കാേസൗകര്യവലികസേത്തലിേ് ആരിംഭലി
ച്ലിട്ടുള്ള പദ്ധതലിയകാണ് ഗ്രീൻ കകാർപ്റ്റ് പദ്ധതലി. വലിമദ
�രകാജ്യങ്ങളലിൽ ഉൾഡപ്ഡട മേളകൾ, മറകാഡ് മഷകാകൾ, 

േവേകാദ്ധ്യേപ്രചകാരണിം എ്ലിയിം സിംഘടലിപ്ലിച്തലിലൂ
ഡട വലിമദ�ടൂറലിസ്റ്റുകളഡട എണ്ണത്തലിൽ വർദ്ധേ ഉണ്കാ
യലിട്ടുണ്്.
ടൂറലിസ്റ്റുകഡള ഹർത്തകാേലിൽേലി്് ഒഴലിവകാക്കാനള്ള 
തീരുേകാേിം ടൂറലിസിം മേഖേഡയ �ക്തലിഡപ്ടുത്തകാൻ 
സഹകായലിക്കുിം. 

183. ആനഗാള വാർഷറിെ ലറിറ്്്റി കഫറ്റികവൽ, 
സംഗീനതാത്വം, തറിനയറ്ർ കഫറ്റിവൽ, �ാെനൊ
ത്വം എന്റിവ നെരളത്റിൽ സംഘെറിപ്പറിക്ം.

ആമഗകാള വകാർഷലിക േലിറ്റററലി ഡഫസ്റ്റലിവൽ, സിംഗീമതകാ
ത്വിം, തീയറ്റർ ഡഫസ്റ്റലിവൽ, േകാടമകകാത്വിം മപകാലു
ള്ളവ സിംസ്കാേത്ത് സിംഘടലിപ്ലിച്ചുവരുന്നുണ്്. 

184. a. നെരളത്റികല പ്രധാ�കപ്പട്ട പൂരങ്ങളുകെയും 
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ഉത്വങ്ങളുകെയും വാർഷറിെെലൻഡ്ർ തയ്ാ്ാക്ം. 
ഈ െലൻഡ്്റിൽ സ്ാ�ം പറിെറിക്കണകമകേറിൽ പാ
ലറിനക്കണ് മാ�ദണ്ങ്ങൾ രൂപകപ്പടുത്ം. 

2017 ഡലിസിംബ്ർവഡര മകരളത്തലിൽ േടക്കു് പ്രധകാ
േഡപ്ട് പൂരങ്ങളഡടയിം ഉത്വങ്ങളഡടയിം വലി�ദകാിം�ിം 
മകരള ടൂറലിസത്തലിഡന് ഔമദ്യകാഗലികഡവബ്്സസറ്റകായ 
www.keralatourism.org-ൽ പ്രസലിദ്ധീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. 
പ്രധകാേഡപ്ട് പൂരങ്ങളഡടയിം ഉത്വങ്ങളഡടയിം വകാർ
ഷലികകേൻഡർ തയ്കാറകാക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചു
വരുന്നു.

184. b. നെരളത്റികല അനുഷ്ാ�െലെളറിൽ പ്രാവീ
ണ്ം ന�െറിയറിട്ടുള്ള െലാൊരർക്ക് അകക്രഡ്റിനറ്ഷൻ 
�ല്െയും അവ സംബന്ധറിച്ച വറിവരങ്ങൾ ഇറെർക�
റ്റിൽ ലഭ്മാക്െയും കചയ്ം. ക്രാഫ്് വറിനല്ലജുെളറിൽ 
ടൂ്റിസ്റ്റുെളുകെ ഓർഡ്ർ പ്രൊരം ഉല്ന്ങ്ങൾ ലഭ്മാ
ക്ന് സംവറിധാ�മുണ്ാക്ം.  

മകരളത്തലിഡേ അനഷ്കാേകേകളലിൽ പ്രകാവീണ്യിം 
മേടലിയലിട്ടുള്ള കേകാകകാർക്് അരൈലിഡലിമറ്റഷൻ േൽകു്
തലിനള്ള േടപടലി മകരള മഫകാക് മേകാർ അക്കാഡേലിയഡട 
മേതൃത്വത്തലിൽ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നുണ്്.
ടൂറലിസ്റ്റുകളഡട ഓർഡർ പ്രകകാരിം ഉത്പ്ങ്ങൾ േഭ്യേകാ
ക്കു് സിംവലിധകാേിം ഇരലിങ്ങൽ രൈകാഫ്റ് വലിമല്ലജലിൽ 
ഏർഡപ്ടുത്തു് േടപടലി പരലിമ�കാധലിക്കുിം.

185. മുസറിരറിസ്, തലനേരറി കപതൃെപദ്തറിെളുകെ 
തുെർച്ചയായറി നെരളത്റികല പുരാത� തു്മുഖനെന്ദ്ര 
ങ്ങകളയും സുഗന്ധദ്രവ്ങ്ങളുകെ കൃഷറിനെന്ദ്രങ്ങളായ 
ൊലെറി, ആ�ക്കര തുെങ്ങറിയ ഉത്പാദ�നമഖലെകള
യും പശ്റിനമഷ്യറികലയും യൂന്ാപ്പറികലയും തു്മുഖങ്ങ
ളുമായറി ബന്ധകപ്പടുത്റി സറിൽക്ക് റൂട്ടറികറെ മാതൃെയറിൽ 
കസ്പസസ് റൂട്ട് ആവറിഷ്കരറിക്ം.

സപെസ് റൂട്് പദ്ധതലിയഡട പ്രകാഥേലിക പ്രവർത്തേങ്ങൾ 
തുടങ്ങലിയലിട്ടുണ്്. ഇതലിഡന് ഭകാഗേകായലി കൾേറലി ഡഫസ്റ്റലി
വ ൽ  ഡ ക കാ ച് ലി യ ലി ൽ  േ ട ത്തു ക യ ണ് കാ യ ലി 
തുടർപ്രവർത്തേങ്ങൾ േടന്നുവരുന്നു. കൂടകാഡത ആേപ്പുഴ 
മകന്ദേകാക്ലി ഒരു സപതൃകസിംരക്ഷണപദ്ധതലിയഡട 
പ്രകാരിംഭപ്രവർത്തേങ്ങൾ ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. ഇതു വലിപുേ
ഡപ്ടുത്തകാനള്ള േടപടലികളിം സ്വീകരലിക്കുിം. തേമശ്രലി 
സപതൃകേഗരപദ്ധതലിക്് പുത്തൻ ഉണര വ്വു േല്കാൻ 
കഴലിഞ്ഞലിട്ടുണ്്. 

186. �വംബർ മുതൽ മാർച്ച് പകുതറിവകര വറിനദേസ
ഞ്ാരറിെളറിലൂകെ ടൂ്റിസം സീസൺ വ്ാപറിപ്പറിക്കാൻ 
െഴറിഞ്ഞറിട്ടുണ്്. ഏപ്രറിൽ - ഒനക്ടാബർ ൊലയളവം 
സമ്പൂർണ് ടൂ്റിസം സീസൺ എന് �റിലവാരത്റിനല
ക്ക് ഉയർത്ം. ഇതറി�ായറി മൺസൂൺ ടൂ്റിസത്റികറെ 
സാദ്്ത പ്രനയാജ�കപ്പടുത്ം.

ഏപ്രലിൽ - ഒമക്ടകാബ്ർ കകാേയളവ ടൂറലിസിം സീസണകായലി 
ഉയർത്തുവകാൻ േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. ഈ കകാ
േയളവ് േക്ഷ്യേലിട്് േീൻ സീസൺ ഡപ്രകാമേകാഷൻ 
ക്യകാമ്യലിൻ എ് മപരലിൽ ഒരു പ്രചകാരണപരലിപകാടലി 
സിംഘടലിപ്ലിച്ചുവരുന്നു. േൺസൂൺ ടൂറലിസത്തലിഡന് സകാ
ദ്ധ്യതകൾക്കു പ്രകാധകാേ്യിം േൽകലിഡക്കാണ്കാണ് ഈ 
പ്രചകാരണപരലിപകാടലികൾ േടപ്കാക്ലിയലിട്ടുള്ളത്.

187. അന്ർനദേേീയ ടൂ്റിറ്് നെന്ദ്രങ്ങളറിൽ�റിന്നു നെ
രളത്റിനലക് ന�രറിട്ടുള്ള വറിമാ�സർവ്ീസ് ആരംഭറി
ക്കാൻ പരറിശ്രമറിക്ം. ടൂ്റിസ്റ്റുെപ്പലുെകളയും ആെർ
ഷറിക്കാൻ ശ്രമറിക്ം. വറിമാ�ത്ാവളങ്ങളറിൽ�റിന്നു 
ടൂ്റിസം നെന്ദ്രങ്ങളറിനലക് ഗുണ�റിലവാരമുള്ള യാത്രാ
സൗെര്ം ഉ്പ്പുവരുത്ം.

േലിേവലിൽ ചകാർട്ർ വലിേകാേങ്ങളിം ആഡിംബ്രക്പ്ൽട്ടൂ
റലിസവിം (Cruise Tourism) സകകകാര്യിം ഡചയ്യു് 
സ്വകകാര്യ ടൂർ ഓപ്മററ്റർേകാർക്് എല്ലകാവലിധ മപ്രകാത്കാ
ഹേവിം േൽകലിവരുന്നു. റഷ്യയലിൽേലിന്നു ചകാർട്ർ വലി
േകാേങ്ങൾ മകരളത്തലിമേക്് എത്തലിക്കാൻ ഒരു സ്വകകാ
ര്യ ടൂർ ഓപ്മററ്ററുേകായലി പ്രകാഥേലികധകാരണകാപത്ിം 
ഒപ്ലിട്ലിട്ടുണ്്. വലിേകാേത്തകാവളങ്ങളലിൽേലിന്നു വലിവലിധ 
മകന്ദങ്ങളലിമേക്കു ഗുണേലിേവകാരമുള്ള യകാത്കാസൗകര്യ
ങ്ങൾ വലിവലിധ മസവേദകാതകാക്ൾ േൽകലിവരുന്നുണ്്.

188. ടൂ്റിസ്റ്റുനെന്ദ്രങ്ങളറിൽ അെറിസ്ാ�സൗെര്ങ്ങ
ളായ ന്ാഡ്്, കുെറികവളളം, കപാതു നൊയ്ലറ്റുെൾ, മാ
ലറി�്സംസ്ക്കരണസൗെര്ങ്ങൾ, നെബറിൾ, ഇറെർക�
റ്് െണക്ടറിവറിറ്റി, സുരക്ഷറിതകവദയുതറി തുെങ്ങറിയവ 
ഉ്പ്പുവരുത്ാൻ ഓനരാനെന്ദ്രത്റിനും പശ്ാത്ല
സൗെര് മാറ്ർ പ്ാൻ ഉണ്ാക്ം. ഇവ മൂന്നുവർഷം
കൊണ്ടു പൂർത്ീെരറിക്കാൻ തനദേേഭരണസ്ാപ�
ങ്ങളും ഡ്റിപ്പാർട്ടുകമന്റുെളും ഏജൻസറിെളും തമ്റിലുള്ള 
ഏനൊപ�ം ഉ്പ്പുവരുത്ം. മൂന്ാർ-ആലപ്പുഴ 
ടൂ്റിസം കഹനവ നപാലുള്ള പദ്തറിെൾ �െപ്പറിലാ
ക്കാനുള്ള �െപെറിെൾ സ്വീെരറിക്ം.

ടൂറലിസ്റ്റുമകന്ദങ്ങളലിൽ അടലിസ്കാേസൗകര്യങ്ങൾ ഏർ
ഡപ്ടുത്തകാേകായലി ഗ്രീൻ കകാർപ്റ്റ് എ് പദ്ധതലി ആവലി
ഷ്കരലിച്ലിട്ടുണ്്. ടൂറലിസിം മകന്ദങ്ങളഡട അടലിസ്കാേസൗ
കര്യങ്ങൾ വലികസലിപ്ലിക്കു്തടക്മുള്ള കകാര്യങ്ങളഡട 
മേൽമേകാട്ച്ചുേതേകൾക്കായലി ഡലി.എിം.സലി.കൾ േലിേ
വലിലുണ്്. മഫകാർട്് ഡകകാച്ലി, മകകാവളിം – പൂവകാർ 
മകകാറലിമഡകാർ, കുേരകിം, മതക്ടലി, അഷ്ടമുടലി, തലിരുവേ
ന്തപുരിം മഗകാൾഡൻ വകാേലി, കക്യിം - ഡപരുവണ്ണകാമൂഴലി, 
കകാേടലി - േേയകാറ്റൂർ - അതലിരപ്ള്ളലി, േലിേമ്പൂർ ടൂറലിസിം 
മകന്ദങ്ങളഡട േകാസ്റ്റർ ലൈകാനകൾ വലിവലിധ ഘട്ങ്ങളലിൽ 
പൂർത്തലിയകാക്ലിവരുന്നു.

189. ഹൗസ്നബാട്ടുെൾ, ഗ്രീൻ ഹൗസുെൾ, ആയൂർ
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നവ്ദ ്റിനസാർട്ടുെൾ, നഹാംനറ്െൾ, റ്ാർ നഹാട്ടൽ 
റൂമുെൾ തുെങ്ങറിയവകയല്ലാം ഓനരാ ടൂ്റിസം നെന്ദ്രത്റി
നലക്മുള്ള ടൂ്റിസ്റ്റുെളുകെ വരവ വറിലയറിരുത്റി അതറി
�ായുള്ള സൗെര്ം സൃഷ്റിക്ം.

മകരളത്തലിഡേ പ്രധകാേഡപ്ട് ടൂറലിസ്റ്റ് മകന്ദങ്ങളലിൽ 
എത്തു് ടൂറലിസ്റ്റുകൾക്് ഡേച്ഡപ്ട്തുിം സുരക്ഷലിതവേകായ 
മസവേിം ഉറപ്പുവരുത്തകാേകായലി മഹകാിംമസ്റ്റകൾക്കുിം 
ആയർമവദമകന്ദങ്ങൾക്കുിം വലിമേകാദസഞ്ചകാരവകുപ്് 
ക്കാസലിഫലിമക്ഷൻ സ്ീമുകൾ േടപ്കാക്ലിവരുന്നു. 
ഹൗസ് മബ്കാട്ടുകളലിൽ ടൂറലിസ്റ്റുകളഡട സുരക്ഷലിതത്വിം 
ഉറപ്പുവരുത്തകാേകായലി ഹൗസ് മബ്കാട്് ട്കാക്ലിിംഗ് സലിസ്റ്റിം 
േടപ്ലിേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. ആേപ്പുഴ മേഖേ മകന്ദീകരലിച്് 
േകാളലിതുവഡര 675 ഹൗസ് മബ്കാട്ടുകളലിൽ ഈ 
സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്..

190. കു്ഞ്ഞത് 2000 നപർക്ക് ഒരുമറിച്ചു സന്ർേറി
ക്കാൻ പാെത്റിലുള്ള വാട്ടർ തീം പാർക്ക് �റിർമ്റി
ക്കാനുള്ള �െപെറിെൾ സ്വീെരറിക്ം.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുതുടങ്ങലിയലിട്ലില്ല. 

191 .  പ്രധാ� ടൂ് റിസം നെന്ദ്രങ്ങളറിൽ ടൂ് റിറ്് 
കപാലീസറിക� വറി�്സറിക്ം. �ീന്ല്റിയാവന് ടൂ്റിറ്് 
വാർഡ്മോകര ജലടൂ്റിസം നെന്ദ്രങ്ങളറിൽ �റിനയാഗറി
ക്ം.

േലിേവലിൽ 30 ഡസന്റുകളലിൽ ടൂറലിസിം ഡപകാേീസലിഡന് 
മസവേിം േഭ്യേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. ടൂറലിസ്റ്റ് വകാർഡൻേകാരുഡട 
മസവേിം സിംബ്ന്ലിച്് േടപടലി ആയലിട്ലില്ല.

192. കപാതുവായ പ്രചാരണനത്ാകൊപ്പം കൃത്മായ 
ൊർജറ്് ഓഡ്റിയൻസറിക�യും ലക്ഷ്മറിട്ട് ബന്ധകപ്പട്ട 
രാജ്ങ്ങളറിൽ വറിനേഷാൽ പ്രചാരണപ്രവർത്�ങ്ങൾ 
സംഘെറിപ്പറിക്ം. അ്ബുരാജ്ങ്ങളറിൽ�റിന്നുള്ള 
ടൂ്റിസം വർദ്� അവരുമായറി കൂടുതൽ വ്ക്റിബന്ധ
ങ്ങൾ വളർത്ാനും കുെറിനയറ്ത്റിനുള്ള അവസര
ങ്ങൾ സൃഷ്റിക്കാനും സഹായറിക്ം.

മകരളത്തലിഡന് പകാരമ്രകാഗതവലിപണലികളലിഡേ വലിപുേ
േകായ പ്രചകാരണപ്രവർത്തേങ്ങമളകാഡടകാപ്ിം, മകരളത്തലി
മേക്കു കൂടുതൽ സഞ്ചകാരലികഡള ആകർഷലിക്കാൻ 
കഴലിയിം എന്നു കണക്കാക്കു് രകാജ്യങ്ങളലിൽ പ്രമത്യക 
പ്രചകാരണപ്രവർത്തേങ്ങൾക്കു വകുപ്് തുടക്ിം കുറലിച്ചു
കഴലിഞ്ഞു. യ.എസ്്.എ., സചേ, ശ്രീേകേ, േമേഷ്യ , 
ജപ്കാൻ, സൗദലി അമറബ്്യ ഉൾഡപ്ഡടയള്ള ഗൾഫ് രകാ
ജ്യങ്ങൾ എ്ലിവ കൂടകാഡത റഷ്യ, മപകാളണ്്, േയൂസലിേൻ
ഡ് എ്ീ യൂമറകാപ്യൻ രകാജ്യങ്ങളലിലുിം പ്രമത്യക പ്രചകാ
രണകകാമ്യലിനകൾ േടത്തുകയിം ബ്ലിസലിേസ് േീറ്റുകൾ 
സിംഘടലിപ്ലിക്കുകയിം ഡചയ്യുന്നുണ്്. 

193. നെരള ടൂ്റിസം മാർട്ട് നലാെകത് ഏറ്വം പ്ര

ധാ�കപ്പട്ട ടൂ്റിസ്റ്റു ബറിസറി�സ് മീറ്ായറി വറിെസറിപ്പറിക്കാ
നുള്ള ധ�സഹായം സർക്കാർ �ല്ം.

2016ൽ ഡകകാച്ലിയലിൽ സിംഘടലിപ്ലിക്ഡപ്ട് മകരള ട്കാ
വൽേകാർട്ലിേ് ടൂറലിസിം വകുപ്് രണ്ടുമകകാടലി രൂപ സകാമ്
ത്തലികസഹകായിം അനവദലിച്ലിരുന്നു. 2018 മകരള ട്കാ
വൽേകാർട്ലിനിം ഉചലിതേകായ സകാമ്ത്തലികസഹകായിം 
അനവദലിക്കുിം.

194. a. അന്ാരാഷ്ട്ര ടൂ്റിസം നമളെളറിൽ �മ്മുകെ 
സാന്റിദ്്ം ഇ�റിയും ഉയർത്ണം.

മുൻ വർഷങ്ങളലിമേതലിഡേക്കാൾ കൂടുതൽ ടൂറലിസിം മേള
കളലിൽ മകരള ടൂറലിസിം ഇഡക്കാല്ലിം മുതൽ പഡകേടുക്കുന്നു
ണ്്. ഇഡക്കാല്ലിം 12 പ്രധകാേ അന്തകാരകാഷ്ട ടൂറലിസിം മേള
കളലിേകാണു വകുപ്പു പഡകേടുക്കു്ത്. കൂടകാഡത 22 മേകാ
കേഗരങ്ങളലിൽ ബ്ലിസലിേസ് േീറ്റുകളിം സിംഘടലിപ്ലിക്കു
ന്നുണ്്.

194. b. ഇത്രം നമളെളറിൽ പകകേടുക്കാൻ സ്വൊ
ര്നമഖലയ്ക്ക് ഉചറിതമായ നപ്രാത്ാഹ�സഹായം 
�ല്ം.

മകരള ടൂറലിസിം സിംഘടലിപ്ലിക്കു്തുിം പഡകേടുക്കു്തു
േകായ എല്ലകാ മേളകളലിലുിം സ്വകകാര്യമേഖേയഡട സജീവ
േകായ പകേകാളലിത്തിം ഉറപ്കാക്കാറുണ്്.

195. ടൂ്റിസം നമഖലകയ ബാധറിക്ന് �റികുതറിെൾ 
പു�ഃപരറിനോധ�യ്ക്കു വറിനധയമാക്ം. ചരക്-നസവ
��റികുതറി വരുന്നതാകെ ലക്ഷ്വ്റി ൊക്് ഇല്ലാതാകും.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ലില്ല.

196. a. ടൂ്റിസത്റിനുള്ള സർക്കാർ ബജറ്റുവറിഹറിതം 
ഗണ്മായറി ഉയർത്ം.

ഉയർത്തലിയലിട്ടുണ്്.

196. b. ടൂ്റിസം നമഖലയുകെ കതാഴറിൽസാദ്്തെൾ 
പരറിഗണറിച്ച് ഈ നമഖലയറിൽ�റിന്നു സമാഹരറിക്ന് 
വറിഭവങ്ങളുകെ �റിശ്റിതേതമാ�ം ഈ നമഖലയുകെത
കന് വറിെസ�ത്റി�ായറി മുതൽമുെക്ം.

b. ഉയർത്തലിയലിട്ടുണ്്.

197. കെ.െറി.ഡ്റി.സറി. സർക്കാരറികറെ ഏറ്വം പ്രധാ�
കപ്പട്ട പ്രത്ക്ഷ വറിെസ�നയജൻസറിയാണ്.   കെ.െറി.
ഡ്റി.സറി.ക്ക് ആദ്ം നവണ്ത് കപ്രാഫഷണൽ 
നബാർഡും മാന�ജ്കമന്റുമാണ്. കെ.െറി.ഡ്റി.സറി.യുകെ 
പ്രവർത്�കത് സമൂലമായറി പരറിഷ്കരറിക്ം.

ഡക.ടലി.ഡലി.സലി. യഡട പ്രവർത്തേിം ഡപ്രകാഫഷണസേ
സ് ഡചയ്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്.

198. a. നെരളത്റികല ടൂ്റിസത്റിനു പ്രതറിവർഷം 
ഒരുലക്ഷംനപകരകേറിലും പുതുതായറി ടൂ്റിസവമായറി 
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ബന്ധകപ്പട്ട നമഖലെളറിൽ ആവേ്മുണ്്. എന്ാൽ 
പരറിേീല�ം ലഭറിക്ന്ത് ഏതാണ്് 15,000 നപർ
ക്കാണ്. �റിലവറികല വളർച്ചയുകെ നതാത് അനുസരറിച്ച് 
ഓനരാ വർഷവം അധറിെമാ�വവറിഭവനേഷറി ടൂ്റിസം
രംഗത് �മുക്ക് ആവേ്മാണ്. �റിലവറിലുള്ള KITTS, 
KIHMS, IHMCT എന്ീ സ്ാപ�ങ്ങളറികല കുട്ടറി
െളുകെ എണ്വം പരറിേീല�നേഷറിയും ഉയർത്ം. 
സ്വാശ്രയപരറിേീല�സ്ാപ�ങ്ങളും ഈ നമഖലയറിൽ 
വരുന്നുണ്്. െരറിക്ലവം പരറിേീല�വം പരറിനോധറി
ക്കാനും ന്റ്റിങ് �െത്ാനും പ്രനത്െ സംവറിധാ�ം 
ഉണ്ാക്ം.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

198. b. ടൂ്റിറ്് കഗഡുെളുകെ പരറിേീല�ത്റിനു പ്ര
നത്െ ഊന്ൽ �ല്ം. കപാതു ആർട്ട്സ് ആൻഡ്് 
സയൻസ് നൊളജുെളറിലും ടൂ്റിസവമായറി ബന്ധകപ്പ
ട്ടുള്ള നൊഴ്സുെൾ ആരംഭറിക്ം.

ജ ലി ല്ല കാ ത േ ത്ത ലി ലു ിം  സ ിം സ് കാ േ ത േ ത്ത ലി ലു ിം 
പ്രവർത്തലിക്കാൻ ടൂറലിസ്റ്റ് സഗഡകൾക്് മകരള ഇൻ
സ്റ്റലിറ്റയൂട്് ഓഫ് ട്കാവൽ ആൻഡ് ടൂറലിസിം സ്റ്റഡീസ് 
(കലിറ്റ്സ്) മകകാഴ്സുകൾ േടത്തലി സേസൻസ് അനവദലി
ച്ചുവരുന്നു.

199. a. ഉത്രവാദറിത്ടൂ്റിസം �യം തുെരും. നെര
ളത്റികല ടൂ്റിസം നെന്ദ്രങ്ങളുകെകയല്ലാം ൊരറിയറിങ് 
െപ്പാസറിറ്റി പഠ�ം അെറിയന്രമായറി �െത്ം.

ഉത്തരവകാദലിത്തടൂറലിസിം േലിഷൻ രൂപവത്ക്രലിച്് പ്രവർ
ത്തേിം ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. കകാരലിയലിിംഗ് കപ്കാസലിറ്റലി 
പഠേിം േടത്തുിം.

199. b. ടൂ്റിസം നമഖലെളറികല തനദേേഭരണസ്ാപ
�ങ്ങളുകെ ജ�പ്രതറി�റിധറിെൾക്ക് ടൂ്റിസം വറിെസ�
ത്റിനു സബ്പ്ാൻ തയ്ാ്ാക്കാൻ നെന്ദ്രീകൃതമായ 
പരറിേീല�ം �ല്ം.

കലിറ്റ്സുേകായലി സഹകരലിച്് പദ്ധതലി തയ്കാറകാക്കുിം. 

200. a. ടൂ്റിസം നെന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ നപ്രാനട്ടാനക്കാൾ 
ഉണ്ാക്ം. ഡ്റിനസ്പാസറിബറിൾ സാധ�ങ്ങളുകെ 
ഉപനയാഗം പരമാവധറി കു്യ്ക്കും.

ഇതലിഡന് ഭകാഗേകായലി ഗ്രീൻകകാർപ്റ്റ് ഇേലിമഷ്യറ്റീവ് 
മുമഖേ എല്ലകാ ഡസന്റുകളലിലുിം ലൈകാസ്റ്റലിക്ലിഡന് ഉപമയകാ 
ഗിം പരേകാവധലി ഒഴലിവകാക്ലി, ശുദ്ധജേസിംവലിധകാേിം 
അടക്മുള്ള സിംഗതലികൾക്കായലി ഗ്രീൻ മപ്രകാമട്കാ 

മക്കാളലിന തുടക്േകായലിട്ടുണ്്.

200. b. പ്ാറ്റിെ് �റിനരാധറിക്ം. ഹൗസ് നബാട്ടുെളു
കെ മാലറി�്ം സംസ്ക്കരറിക്കാൻ ആധു�റിെ കപാതുസൗ
െര്നെന്ദ്രങ്ങൾ സ്ാപറിക്ം.

ലൈകാസ്റ്റലിക്ലിഡന് ഉപമയകാഗിം പരേകാവധലി കുറച്ചുിം പകരിം 
സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തലിയിം ബ്ന്ഡപ്ട് ഏജൻസലി
കളഡട സഹകരണമത്തകാഡട ലൈകാസ്റ്റലിക് േലിമരകാധേിം 
സകാദ്ധ്യേകാക്കുിം. ഹൗസ് മബ്കാട്ടുകളലിഡേ േകാേലിേ്യിം േലിയ
ന്തലിക്കു്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി ബ്മയകാ മടകായ് േറ്റ് 
സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തു്ത് കർ�േേകാക്കുിം. 
കൂടകാഡത േലിേവലിൽ ആേപ്പുഴയലിൽ എസ്.റ്റലി.പലി. ആരിം
ഭലിച്ലിട്ടുണ്്. 

201. a. തീർത്ാെ�നെന്ദ്രങ്ങകളയും സാംസാരറിെ
കപതൃെനെന്ദ്രങ്ങകളയും ബന്ധകപ്പടുത്റിയുള്ള പറി
ൽ ഗ്രറിംസ് ടൂ്റിസം �യം ആവറിഷ്കരറിക്ം.

പുതലിയ ടൂറലിസിം േയത്തലിൽ പലിൽഗ്രലിമേജ് ടൂറലിസിം 
മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ലിട്ടു
ണ്്. സ്വമദ�ലി ദർ�ൻ, പ്രസകാദിം പദ്ധതലികളലിൽ ഉൾ
ഡപ്ടുത്തലി തീർത്കാടേസർകയൂട്ടുകൾ വലികസലിപ്ലിക്കു് 
പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു.

201. b. െരൌേലവ്വസായകത് ടൂ്റിസവമായറി 
ബന്ധകപ്പടുത്ന് ഗ്രാമീണ �ഗര െരൌേലനമള
െൾ ടൂ്റിസത്റികറെ ഭാഗമായറി സംഘെറിപ്പറിക്ം. ഫാം 
ടൂ്റിസം നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം.

ഫകാിം ടൂറലിസിം മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാേകായലി ഗ്രീൻഫകാിം 
മകരള എ് പദ്ധതലി വലിമേകാദസഞ്ചകാരവകുപ്് േടപ്കാ
ക്ലിവരുന്നു. കരകൗ�േമേളകൾ ടൂറലിസിം വകുപ്് മേരലിട്ടു 
സിംഘടലിപ്ലിക്കു്ലിഡല്ലകേലിലുിം സർഗ്ഗകാേയ രൈകാഫ്റ് വലിമല്ല
ജുമപകാലുള്ള സിംരിംഭങ്ങഡള മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കുന്നുണ്്.

202. ആയുർനവ്ദടൂ്റിസത്റികറെ വറിെസ�ത്റി�ായറി 
ഈ നമഖലയറിൽ നെരളത്റിൽ പ്രവർത്റിക്ന് 
സ്ാപ�ങ്ങളുകെ ഒരു െൺനസാർഷ്ം രൂപവത്ക്ക
രറിച്ച് വറിനദേങ്ങളറികല ട്ാവൽ മാർട്ടുെളറിലൂകെ ഫലപ്ര
ദമായറി പ്രചരറിപ്പറിക്ം.

വലിമദ�ങ്ങളലിഡേ ട്കാവൽേകാർട്ടുകളലിൽ ഇമപ്കാൾത്തഡ് 
ആയർമവദടൂറലിസിം പ്രചരലിപ്ലിക്കുന്നുണ്്. ആയർമവദിം 
പ്രധകാേ തീിം ആക്ലി പേ ഡഫയറുകളലിലുിം മകരളിം 
പഡകേടുക്കുന്നുണ്്.
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203. തറിരുവ�ന്പുരം, എ്ണാകുളം, നൊഴറിനക്കാെ് 
എന്ീ പ്രമുഖ�ഗരങ്ങകള കമനട്ാ സറിറ്റിയാക്കറി വളർ
ത്റികയടുക്കാനുള്ള ഇെകപെൽ �െത്ം. വറിമാ�ത്ാ
വളങ്ങളും കമനട്ാ സംവറിധാ�ങ്ങളും സമയബന്ധറിത
മായറി പൂർത്ീെരറിക്കാനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറിക്ം. 
�ഗരഗതാഗതക്രുക്െൾ അഴറിക്കാൻ സറിറ്റി ഇംപ്രൂ
വ്കമറെ് നപ്രാഗ്രാമുെളും ജങ് ഷൻ �വീെരണവം 
കബപ്പാസുെളും �െപ്പാക്ം.

മകന്ദസർക്കാരലിഡന് സ്കാർട്് സലിറ്റലി പദ്ധതലിക്് ഡകകാച്ലി
ക്കു പുറമേ തലിരുവേന്തപുരിം കൂടലി അർഹത മേടലി. 
മകകാഴലിമക്കാട് േലിഠകായലിഡത്തരുവ് വലികസലിപ്ലിച്തലിന 
സേകാേേകായലി തലിരുവേന്തപുരിം ചകാേക്മമ്കാളിം വലിക
സലിപ്ലിക്കാനള്ള പദ്ധതലിയിം തയ്കാറകാക്കുന്നു. തലിരുവേ
ന്തപുരത്ത് ശ്രീകകാര്യിം, ഉള്ളൂർ, പട്ിം എ്ലിവലിടങ്ങളലിൽ 
സഫ്ഓവറലിഡന് പ്രകാരിംഭപ്രവർത്തേങ്ങൾ ആരിംഭലിച്ചു.
കഴക്കൂട്ിം - കകാമരകാട് സബ്പ്കാസ് വലിപുേീകരണിം 
അന്തലിേഘട്ത്തലിഡേത്തലി. കരേേ-കളലിയലിക്കാവലിള 
മറകാഡ് വലികസേിം പുമരകാഗേലിക്കുകയകാണ്.
തലിരുവേന്തപുരത്ത് ഔട്് റലിങ്ങ് മറകാഡ് മകന്ദസഹകായിം 
േഭലിക്കു് മുറയ്ക്ക് പണലി ആരിംഭലിക്കുിം. തേസ്കാേേഗ
രത്തലിൽ കകാല്േടയകാത് സുഖകരേകാക്കാൻ ആകകാ�േ
ടപ്കാത േലിർമ്മലിക്കു് പദ്ധതലി തയ്കാറകാക്ലിയലിട്ടുണ്്.
ആലുവ മുതൽ പകാേകാരലിവട്ിം വഡരയിം പകാേകാരലിവട്ിം 
മുതൽ േഹകാരകാജകാസ് വഡരയമുള്ള മകകാച്ലി ഡേമട്കാ 
ഡറയലിൽ പൂർത്തലിയകാക്ലി. േഹകാരകാജകാസ്- മപട് ഡേമട്കാ 
സേൻ േലിർമ്മകാണിം പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. പകാേകാരലിവട്ിം 
മുതൽ കകാക്േകാട് വഡര ഡേമട്കാേലിർമ്മകാണത്തലിഡന് 
പദ്ധതലിമരഖ മകന്ദകാനേതലിക്കായലി സേർപ്ലിച്ചു. ഡകകാച്ലി
യലിൽ സവറ്റലിേ, കുണ്ന്നൂർ മേല്പകാേങ്ങളഡട േലിർമ്മകാ
ണിം ആരിംഭലിച്ചു. ഡകകാച്ലി വകാട്ർ ഡേമട്കാ ആരിംഭലിക്കാന
ള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചു. ഡകകാച്ലി േഗരത്തലിഡേ 
സലിറ്റലി ഗ്യകാസ് ഡലിസ്ടലിബ്യൂഷൻ പദ്ധതലിപ്രവർത്തേങ്ങൾ
ക്് ആക്ിം കൂട്ലി. ഇതലിഡന് ഭകാഗേകായലി േകാലു സലി.
എൻ.ജലി. മസ്റ്റഷനകൾ പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിച്ചു. 
സവറ്റലിേ ഡേകാബ്ലിേലിറ്റലി ഹബ്ബലിഡന് രണ്കാിം ഘട്ിം 2020-
ൽ പൂർത്തലിയകാക്കു് രീതലിയലിൽ പ്രവർത്തേിം പുമരകാഗ
േലിക്കുന്നു.
മകകാഴലിമക്കാട് സേറ്റ് ഡേമട്കായഡട ഭകാഗേകായലി പ്ലിയ
കേര സഫ് ഓവർ, മകകാഴലിമക്കാട് സബ്പ്കാസ് വീതലികൂ
ട്കാനള്ള േടപടലി, േഗരത്തലിഡേ ഗതകാഗതക്കുരുക്കു 
പരലിഹരലിക്കാൻ സലിറ്റലി മറകാഡ് ഇിംപ്രൂവ് ഡേന്് പദ്ധതലി 
എ്ലിവ പൂർത്തലിയകാക്ലി. മകകാഴലിമക്കാട് േലിഠകായലിഡത്ത
രുവലിഡന് സൗന്ദര്യവല്കരണിം പൂർത്തലിയകാക്ലി. മകകാഴലി
മക്കാട് പകാമറകാപ്ടലി ജേകാ�യിം വലികസലിപ്ലിക്കാനള്ള 
േടപടലികൾക്കു തുടക്േലിട്ടു.

204. തലസ്ാ�വറിെസ�ത്റി�ായറി തറിരുവ�ന്
പുരത്് കഹനക്കാെതറിബഞ്് സ്ാപറിക്കൽ, ന�മം 
സാറ്കലറ്്കെർമറി�ലായറി വറിെസറിപ്പറിക്കൽ, ആറ്റു
ൊൽ ൌൺഷറിപ്പ് വറിെസ�ം, കവള്ളകക്കട്ടറിനു 
പരറിഹാരം തുെങ്ങറിയ �െപെറിെൾ സ്വീെരറിക്ം.

തേസ്കാേഡത്ത ഡവള്ളഡക്ട്് ഒഴലിവകാക്കാന്  ആേയലിഴ
ഞ്ചകാന്മതകാട്, പകാര വ്തീപുത്തേകാറ് എ്ലിവയഡട 
േവീകരണത്തലിേ് സേഗ്രേകായപദ്ധതലി തയ്കാറകായലി. 
അടലിഞ്ഞുകൂടലിയ േകാേലിേ്യങ്ങള് േീക്ിം ഡചയ്ത്  ഒഴുക്് 
സകാധകാരണേലിേയലിമേക്് ഡകകാണ്ടുവരകാേകാണ് പദ്ധതലി. 
ഇതുകൂടകാഡത, തേസ്കാേവലികസേത്തലിേകായലി േലിരവധലി 
പദ്ധതലികള് ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.
തലിരുവേന്തപുരിം വലിേകാേത്തകാവളവലികസേത്തലിേകായലി 
പതലിഡേട്് ഏക്ര  ഭൂേലികൂടലി ഏഡറ്റടുക്കാനള്ള സര ഡവ് 
േടപടലികള് തുടങ്ങലി. വലിഴലിഞ്ഞിം പദ്ധതലി യഥകാസേയിം 
പ്രകാവരത്തലികേകാക്കാന്  േടപടലി സ്വീകരലിക്കുന്നു. 
കൂടകാഡത, വലിഴലിഞ്ഞിം മേഖേയഡട സേഗ്രവലികസേത്തലി
േകായലി േകാസ്റ്റര  ലൈകാന് തയ്കാറകാക്കാനള്ള പഠേിം ആരിംഭലി
ച്ചു. 
തലിരുവേന്തപുരിം ഡറയലില് മവ മസ്റ്റഷേലില് ക്ീന് മകരള 
കമ്േലി-ഐ.ഒ.സലി-ഡറയലില് മവ സിംയക്ത സിംരഭത്തലി
ല് സജവ അസജവ േകാേലിേ്യസിംസ്രണ  സിംവലിധകാേിം 
േലിരമ്മലിക്കാന് േടപടലി ആരിംഭലിച്ചു. തലിരുവേന്തപുരിം
-കേ്യകാകുേകാരലി പകാത ഇരട്ലിപ്ലിക്േലിഡന് ഭകാഗേകായലി ഭൂേലി 
ഏഡറ്റടുക്കാനള്ള േടപടലിരൈേങ്ങള് ആരിംഭലിച്ചു. മേേിം 
മസ്റ്റഷന് വലികസലിപ്ലിക്കു്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി ഭൂേലി 
ഏഡറ്റടുക്കാനള്ള േടപടലി രൈേങ്ങളിം ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. 
ഡടമ്കാസലിറ്റലിയഡട േലിരമ്മകാണപ്രവരത്തേങ്ങള് ആരിം
ഭലിച്ത് ഈ സരക്കാരലിഡന് കകാേത്തകാണ്. ഡടമ്കാസലിറ്റലി 
മേഖേയലില് േിംഗേപുരിം- പള്ളലിപ്പുറിം സഫ്ഓവറലിനള്ള 
പദ്ധതലിക്് അനേതലി േല്ലിയലിട്ടുണ്്.  കഴക്കൂട്ിം- ഡടമ്കാ
പകാരക്് സഫ്ഓവറലിനള്ള പ്രകാരിംഭപ്രവരത്തേങ്ങളിം 
ആരിംഭലിച്ചു. ഈഞ്ചക്ല് വഡര േീള് ചകാക് ഡറയലില് 
ഓവര ബ്ലിഡ്ജലിഡന് പ്രവര ത്തേങ്ങള് വരഷമത്തകാഡട 
പൂരത്തലിയകാകു് രീതലിയലില് ദ്രുതഗതലിയലില്  പുമരകാഗേലി
ക്കുകയകാണ്. മതകാ്ക്ല് സേഫ് സയന്സ് പകാരക്ലി
ഡന് പ്രവരത്തേങ്ങള്ക്്  മവഗിം കൂടലിയതുിം സരക്കാര 
അധലികകാരത്തലിമേറലിയ മ�ഷേകാണ്. അന്തരമദേ�ീയേലി
േവകാരമുള്ള ഇന്സ്റ്റലിറ്റയൂട്്  ഓഫ് അഡ്വകാന് സ്ഡ് 
സവമറകാളജലി ആരിംഭലിക്കാനള്ള പ്രവരത്തേങ്ങളിം  ദ്രൂ
തഗതലിയലില്  പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. 
ശ്രീേകാരകായണഗുരു പ്രതലിേ,  മപെസ് സയന്സ്  
േയൂസലിയിം എ്ലിവ തേസ്കാേേഗരലിയലില് പണലി 
കഴലിപ്ലിക്കാനള്ള പദ്ധതലിയിം ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. 
മകകാട്ടൂരലില് മേകാകത്തലിഡേ തഡ് ഏറ്റവിം വേലിയ ആേ

വൻകിടനഗരവികസനകം
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പരലിപകാേേമകന്ദങ്ങളലിഡേകാ്് തുടങ്ങുവകാനള്ള േടപ
ടലികള്  ആരിംഭലിച്ചു. 2020 ഓടുകൂടലി പദ്ധതലിപൂരത്തലിയകാ
ക്കാന് കഴലിയിം.
സജവസവവലിധ്യ മബ്കാരഡലിഡന് കീഴലില് സജവസവ

വലിധ്യ േയൂസലിയിം വള്ളക്ടവലില് സജ്ജീകരലിച്ചു. തലിരുവ
േന്തപുരത്ത് േകാേലിേ്യസിംസ്രണ ലൈകാന്് 2020 ഓടുകൂടലി 
ആരിംഭലിക്കു് രീതലിയലിലുള്ള േടപടലി രൈേങ്ങളിം പുമരകാ
ഗേലിക്കുകയകാണ്. 

മലബോറിപറെ വികസനകം

205. ചരറിത്രപരമായ ൊരണങ്ങളാൽ പു്നൊട്ടു 
നപായറിട്ടുള്ള മലബാ്റികറെ വറിെസ�ത്റി�ായറി പ്ര
നത്െ പാനക്കജ്�െപ്പറിലാക്ം. ൊസർനഗാഡ്്, 
വയ�ാെ് നപാകല വറിെസ�പരമായറി പറിന്ാക്കം 
�റില്ക്കുന് പ്രനദേങ്ങൾക് പ്രനത്െ പരറിഗണ� �ല്
ന്തുമാണ്.

1. കകാസർമഗകാഡ്: മദ�ീയപകാതയഡട േലിർമ്മകാണിം 
പൂർണ്ണേകായിം (ഭൂേലി ഏഡറ്റടുക്ൽ ഉൾഡപ്ഡട) അിംഗീകകാ
രത്തലിേകായലി മകന്ദേന്തകാേയത്തലിേകാണ്. ഇതലിനപകര
േകായലി 30 ഏക്ർ സ്േിം വലിട്ടുേല്കാഡേന്നു മകരളിം 
തത്വത്തലിൽ അിംഗീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. പകാതേലിർമ്മകാണത്തലി
ന പുറഡേ വലിട്ടുേല്കു് സ്േത്ത് ഒരു മേകാജലിസ്റ്റലിക് 
പകാർക്് മകന്ദസർക്കാർ േലിർമ്മലിച്ചുേല്കുിം. കകാസർമഗകാ
ഡ് മദ�ീയപകാതകാവലികസേപദ്ധതലിക്കു തുടക്േലിടുിം. 
എൻമഡകാസൾഫകാൻബ്കാധലിതരുഡട കടങ്ങൾ എഴുതലിത
ള്ളു്തടക്മുള്ള തീരുേകാേങ്ങൾ സകഡക്കാണ്ടു. അമ്
േത്തറ മസകാളകാർ പകാർക്ലിൽേലി്് 50 ഡേഗകാവകാട്് 
സവദയുതലി ഉത്പകാദേിം ആരിംഭലിച്ചു. കകാസർമഗകാഡ് 
ബ്ലി.എച്്.ഇ.എൽ.-ഇ.എിം.എൽ. സിംയക്തസിംരിംഭ
ത്തലിൽേലിന്നു മകന്ദിം പലിന്കാറലിയമപ്കാൾ പൂർണ്ണേകായിം 
ഏഡറ്റടുക്കാൻ സിംസ്കാേസർക്കാർ തീരുേകാേലിച്ചു. 
പള്ളലിക്ര സഫ്ഓവർ േലിർമ്മകാണപ്രവർത്തേിം ആരിം
ഭലിച്ചു. കകാസർമഗകാഡ് – കണ്ണൂർജലില്ലകളഡട ടൂറലിസിം 
സകാദ്ധ്യതകൾ പ്രമയകാജേഡപ്ടുത്തകാനള്ള േേേകാട് 
േേബ്കാർ ക്രൂയലിസ് പദ്ധതലിയിം ആരിംഭലിച്ചു. 330 മകകാടലി 
രൂപയകാണ് ഇതലിേകായലി ഡചേവഴലിക്കു്ത്.
2. കണ്ണൂർ: അന്തകാരകാഷ്ടവലിേകാേത്തകാവളിം 2018-ൽ 
പൂർണ്ണമതകാതലിൽ പ്രവർത്തേസജ്ജേകാക്കാനള്ള പദ്ധ
തലികളേകായലി സർക്കാർ മുമ്കാട്ടു മപകാവകയകാണ്. മകര
ളത്തലിഡേ ആദ്യഡത്ത ഇന്മഗ്രറ്റഡ് ഡടരേലിേല് 
ബ്ലില്ഡലിിംഗ് ഉള്ള ആദ്യവലിേകാേത്തകാവളേകാണ് കണ്ണൂരലി
മേത്. കണ്ണൂർ വലിേകാേത്തകാവളത്തലിമേക്് ആറു പ്രധകാ
േമറകാഡകൾ േലിരമ്മലിക്കാനള്ള പദ്ധതലിയിം പുമരകാഗേലി
ക്കുന്നു. അഴീക്ൽ തുറമുഖവലികസേത്തലിനള്ള പദ്ധതലി
ക്കുിം തുടക്േകായലി. ആദ്യഘട്ിം 2020-ൽ പൂരത്തലിയകാ 
ക്കു് തരത്തലിേകാണു പദ്ധതലി പുമരകാഗേലിക്കു്ത്. 
പരലിയകാരിം ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജ് സരക്കാര ഏഡറ്റടു
ത്തു.  ഇന്രേകാഷണല് റലിസരച്് ഇന്സ്റ്റലിറ്റയൂട്് ഓഫ് 
ആയര മവദ 2020-ൽ ആരിംഭലിക്കാൻ കഴലിയ് തര
ത്തലിൽ േടപടലികള് സ്വീകരലിച്ചു.   േേബ്കാർ കകാന്സര 

ഡസന്റലിഡേ ആര സലി സലി േലിേവകാരത്തലിമേക്് ഉയ
രത്തകാനളള പദ്ധതലിയിം ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.  കണ്ണൂരലിൽ 
750 മകകാടലി രൂപ ഡചേവഴലിച്് സലിറ്റലി മറകാഡ് ഇിംപ്രൂവ്ഡേ
ന്് പദ്ധതലിക്കു രൂപമരഖയകായലി. 43 വരഷിം.ഡത്ത കകാ
ത്തലിരലിപ്ലിന മ�ഷിം േകാഹലി-തേമ�രലി സബ്പ്കാസ് 
േലിരമ്മകാണിം ആരിംഭലിച്ചു. തേമ�രലി- സേസൂർ ഡറയലിൽ
പ്കാതയഡട വലി�ദേകായ സകാദ്ധ്യതകാപഠേിം തയ്കാറകാക്ലി. 
േകാേലിേ്യസിംസ്രണലൈകാന്് 2020-ൽ പൂരത്തലിയകാക്കുിം.
3. വയേകാട്: ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജലിഡന് അടലിസ്കാേ
സൗകര്യവലികസേത്തലിേകായലി 41 മകകാടലി രൂപയഡട 
പദ്ധതലിക്് ഭരണകാനേതലി േല്ലി. ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡള
ജലിമേക്കുള്ള മറകാഡേലിർമ്മകാണത്തലിന മൂന്നുമകകാടലി 
രൂപയിം അനവദലിച്ലിട്ടുണ്്. വയേകാട്ലിമേക്കുള്ള തകാേര
മ�രലി ചുരിം വീതലി കൂട്ടു്തലിനള്ള പദ്ധതലിക്കുിം അന്തലി
േരൂപേകായലി. വയേകാട് - മകകാഴലിമക്കാട് ജലില്ലകഡള 
ടണൽേകാർഗ്ഗിം ബ്ന്ലിപ്ലിക്കു് പകാതഡയക്കുറലിച്ചുള്ള 
ചർച്കകൾ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. കകാർബ്ൺ േയൂട്ൽ 
വയേകാട് പദ്ധതലി േടപ്കാക്കാനിം സർക്കാർ തീരുേകാേലി
ച്ലിട്ടുണ്്. ഇതലിഡന് ഭകാഗേകായലി േീേങ്ങകാടലി പഞ്ചകായ
ത്തലിൽ കകാർബ്ൺ േയൂട്ൽ പദ്ധതലി ആരിംഭലിച്ചു. കബ്േീ
േദീതടസിംരക്ഷണപദ്ധതലിയിം ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. വയ
േകാട്ലിഡേ ബ്കാണകാസുഗരസകാഗർ അണഡക്ട്ലിൽ മഫ്കാ
ട്ലിിംഗ് മസകാളകാർ പദ്ധതലിക്കു തുടക്േലിട്ടു. സുൽത്തകാൻ 
ബ്മത്തരലിയലിൽ ആധുേലികസൗകര്യങ്ങമളകാഡടയള്ള 
ഖരേകാേലിേ്യസിംസ്ക്കരണലൈകാന്് അന്തലിേഘട്ത്തലിൽ 
എത്തലിേലില്ക്കുന്നു. 
4. മകകാഴലിമക്കാട്: ഡകകായലിേകാണ്ലി േത്്യബ്ന്േതുറമു
ഖിം 63.99 മകകാടലി ഡചേവഴലിച്് േലിർമ്മകാണപ്രവർത്തേിം 
പൂർത്തീകരലിച്ചു. കണയിംമകകാട് ഫലിഷ് േകാൻഡലിങ് 
ഡസന്ർ പൂർത്തീകരലിച്ചു. േലിഠകായലിഡത്തരുവ േവീകരണിം 
സേയബ്ന്ലിതേകായലി പൂർത്തീകരലിച്ചു. മകകാഴലിമക്കാട് 
പകാമറകാപ്ടലി ജേകാ�യിം വലികസലിപ്ലിക്കാനള്ള േടപടലി
കൾക്കു തുടക്േലിട്ടു. ഇതു പൂർത്തലിയകാകു്മതകാഡട മകര
ളത്തലിഡേ േനഷ്യേലിർമ്മലിതേകായ ഏറ്റവിം വേലിയ 
ജേകാ�യേകായലി േകാറുിം. മകകാഴലിമക്കാട് േഗരത്തലിഡേ 
ഗതകാഗതക്കുരുക്കു പരലിഹരലിക്കാൻ മകകാഴലിമക്കാട് സലിറ്റലി 
മറകാഡ് ഇിംപ്രൂവ്ഡേന്് പദ്ധതലി പൂർത്തലിയകാക്ലി. മകകാഴലി
മക്കാട് സബ്പകാസ് വീതലി കൂട്കാനള്ള േടപടലി ആരിംഭലി
ച്ചു. വടകരയലിൽ പുതലിയ ഡപകാേീസ് കൺമട്കാൾ റൂമുിം 
ഡപകാേീസ് റൂറൽ എസ്.പലി. ഓഫീസലിന പുതലിയ ഡക
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ട്ലിടവിം അനവദലിച്ചു. ഡഗയലിൽ സപപ്് സേൻ പദ്ധതലി
യഡട 50 �തേകാേിം ജലില്ലയലിൽ പൂർത്തലിയകാക്ലി. മകകാഴലി
മക്കാട് േകാേലിേ്യസിംസ്രണലൈകാന്് 2020-ൽ പൂർത്തലിയകാ
ക്കുിം. 
5. േേപ്പുറിം: മദ�ീയപകാതകാവലികസേത്തലിന ഭൂേലി ഏഡറ്റ
ടുക്കാനള്ള േടപടലി ആരിംഭലിച്ചു. േലിേമ്പൂർ േഞ്ചിംമകകാട് 
പകാത, മകരള ഡറയലിൽ ഡഡവേപ്ഡേന്് മകകാർപ്മറഷ
ഡന് പദ്ധതലികളഡട രണ്കാിംഘട്ത്തലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലിയലി
ട്ടുണ്്. ഗുരുവകായൂർ - തലിരുവകാേകാവകായ പകാതവലികസേിം 
സിംബ്ന്ലിച്ചു മകന്ദസർക്കാരുേകായലി ചർച് തുടരുകയകാ
ണ്. േേപ്പുറിം മകകാട്പ്ടലി സബ്പ്കാസ് തുറന്നു. തവന്നൂർ 
ഡസൻട്ൽ ജയലിൽ േലിർമ്മകാണിം ആരിംഭലിച്ചു. 
ഡഗയലിൽ സപപ്് സേൻ േലിർവ്ഹണിം പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. 
ഭലി്മ�ഷലിസൗഹൃദേഗരേകാക്കാനള്ള േടപടലികളിം 
പുമരകാഗേലിക്കുകയകാണ്. സലിവലിൽ സർവ്ീസ് അക്കാദേലി 
ഡപകാ്കാേലിയലിൽ ആരിംഭലിച്ചു. േലിള പുേരുജ്ജീവലിപ്ലി 
ക്കാൻ 'തകാളിം േലിേയ്ക്കകാത്ത േലിള' പദ്ധതലി ആരിംഭലിച്ചു. 
േമഞ്ചരലി ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജലിൽ എിം.സലി. ഐ.യഡട 
േലിബ്ന്േപ്രകകാരമുള്ള തസ്തലിക ഉറപ്കാക്ലി. േലിേമ്പൂർ, 
വയേകാട് മേഖേയലിൽ േകാമവകായലിസ്റ്റ് സകാ്ലിദ്ധ്യിം കണ
ക്ലിഡേടുത്ത് പ്രതലിമരകാധിം തീർക്കാൻ ആദലിവകാസലിമേ
ഖേയലിൽേലി്് 75 മപഡര ഡപകാേീസ് മസേയലിമേക്കു 
പ്രമത്യകേലിയേേിം േല്ലി. േകാേലിേ്യസിംസ്രണലൈകാന്് 
2020-ൽ പൂർത്തലിയകാക്കാൻ ഉതകു് രീതലിയലിൽ േട
പടലിരൈേങ്ങൾ ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.
6. പകാേക്കാട് – േകാളലിമകരിം, ഡേല്ല് എ്ലിവ അടലിസ്കാ
േേകാക്ലിയള്ള ആമഗ്രകാ പകാർക്്, പകാേക്കാട് ഇൻമഡകാർ 
മസ്റ്റഡലിയിം, കണ്ണമ്പ്ര വ്യവസകായപ്കാർക്്, സേറ്റ് 
എൻജലിേീയറലിങ് ഇൻഡസ്ടലിയൽ പകാർക്്, ഡേഗകാ 

ഫുഡ് പകാർക്്, ഒറ്റപ്കാേിം ഡലിഫൻസ് പകാർക്് തുട
ങ്ങലിയ പദ്ധതലികൾ പകാേക്കാട് ജലില്ലയലിൽ അനവദലിച്ചു. 
മകന്ദിം ഉമപക്ഷലിച് പകാേക്കാട് ഇന്സ്കറ്റുഡേമന്ഷന് 
േലിേലിറ്റഡ് ഏഡറ്റടുക്കാൻ േടപടലി ആരിംഭലിച്ചു. വലിമക്ടകാറലിയ 
മകകാഡളജലിഡേ േലികവലിഡന് മകന്ദേകാക്കാൻ ശ്രേിം ആരിം
ഭലിച്ചു. േേമ്പുഴയലിൽ ജയലിൽ േലിർമ്മകാണിം പൂർത്തലിയകാക്ലി. 
ഡകകാച്ലി-മകകായമ്ത്തൂർ ഡഗയലിൽ സപപ്് സേൻ 
േലിർമ്മകാണിം ദ്രുതഗതലിയലിൽ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. ഡകകാച്ലി
-മസേിം സപപ്് സേേലിഡന് പ്രവർത്തേങ്ങളിം പുമരകാ
ഗേലിക്കുകയകാണ്. ഡകകാച്ലി-മകകായമ്ത്തൂർ വ്യവസകായ
മകകാറലിമഡകാർ േലിർമ്മലിക്കാനള്ള ചർച്കൾ സജീവേകാ
ണ് .  േ കാ േ ലി േ ്യസ ിം സ് ര ണ ലൈ കാ ന്്  2 0 2 0 - ൽ 
പൂർത്തലിയകാക്കാൻ ഉതകു് രീതലിയലിൽ േടപടലി രൈേ
ങ്ങൾ ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

206. ടൂ്റിസം സർെയൂട്ട് മാപ്പറിൽ, വെക്കൻ നെരളത്റി
കല പ്രധാ� ടൂ്റിറ്് നെന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾകപ്പട്ടറിട്ടറില്ല. അന്ർ
നദേേീയ ടൂർ ഓപ്പന്റ്ർമാർ വെക്കൻ നെരളത്റിനലക് 
ടൂ്റിസ്റ്റുെകള അയയ്ക്കുന്റില്ല. ഈ നപാരായ്മ പരറിഹരറി
ക്ം.

വടക്ൻ മകരളത്തലിഡേ ടൂറലിസിം മകന്ദങ്ങഡള കൂടുതൽ 
പ്രചരലിപ്ലിക്കാൻ മകരള മബ്കാഗ് എക്പ്രസ് 2017-ൽ 
േേബ്കാറലിഡേക്കൂടലി ഉൾഡപ്ടുത്തലി. ഇന്ത്യയലിഡേ പ്രമുഖ 
പത്ങ്ങളലിഡേ മജണേലിസ്റ്റുകൾ, മബ്കാഗർേകാർ, ടൂർ 
ഓപ്മറമറ്റഴ്് എ്ലിവർക്് FAM Tour േടപ്കാക്ലിവരു
ന്നു. വടക്ൻ മകരളത്തലിഡേ സ്േങ്ങളിം ആകർഷണ
ങ്ങളിം ഉൾഡപ്ടു് വീഡലിമയകാ, മഡകാകയുഡേന്റലി, ചലിത്
ങ്ങൾ േലിർമ്മലിച്ചു പ്രചരലിപ്ലിക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലി
ച്ലിട്ടുണ്്. 

ജവദയു�ി
207. a. 2017-ൽ മുഴുവൻ വീടുെളറിലും കവദയുതറി 
എത്റിക്ം.

എല്ലകാ വീട്ലിലുിം സവദയുതലി എത്തലിച് ആദ്യസിംസ്കാേ
േകായലി 2017 മേയ് േകാസമത്തകാഡട മകരളിം േകാറലി.

207. b. കെ.എസ്.ഇ.ബറി.യുകെ പ്രവർത്�കച്ച 
ലവെളും കവദയുതറി വാങ്ങൽ കചലവെളും യുക്റി 
സഹമാക്ന്തുവഴറി എല്ലാവർക്ം താങ്ങാവന് �റിര
ക്കറിൽ കവദയുതറി ഉ്പ്പാക്ം.

1. സവദയുതലി വകാങ്ങൽ ഡചേവകൾ യഥകാസേയിം പരലി
മ�കാധലിച്് ഡേറലിറ്റ് ഓർഡറലിൽ ആസൂത്ലിതേകായലി രൈേീ
കരലിക്കുന്നു. 
2. ജീവേക്കാരുഡട കകാര്യക്ഷേേകായ പുേർവലിേ്യകാസിം 
േടപ്ലിേകാക്കുന്നു.
3. ഡകഎസ്ഇബ്ലിയഡട കൂടലിയ േലിരക്ലിലുള്ള കടങ്ങൾ 

കുറഞ്ഞ പേലി�േലിരക്ലിമേക്കു േകാറ്റകാനള്ള േടപടലി 
സ്വീകരലിക്കുന്നു. 

208. പാരറിസ്റിതറിെസംരക്ഷണം ഉ്പ്പുവരുത്റി 
1200-1320 കമഗാവാട്ട് നേഷറിയുള്ള െല്ക്കരറി�റിലയം 
സ്ാപറിക്കാനുള്ള ഇെകപെൽ �െത്ം. പദ്തറിപ്രനദ
േകത് സാമൂഹറിെ-വ്വസായവറിെസ�പരറിപാെറി 
സമാന്രമായറി ഏകറ്ടുത്്�െപ്പറിലാക്െയും കചയ്ം. 
നെരളത്റിൽ െഴറിയുന്റികല്ലകേറിൽ െല്ക്കരറിഖ��പ്രനദ
േത്് ഇതു സ്ാപറിക്ം.

മകരളത്തലിൽ കൽക്രലിേലിേയിം സ്കാപലിക്കാനള്ള 
സകാദ്ധ്യത പരലിമ�കാധലിച്ചുവരുന്നു.

209. a. �്ായമായ പ്രകൃതറിവാതെക്കരാ്റി�ായറി 
പരറിശ്രമറിക്ം. ഇതുവഴറി കൊച്ചറി എൽ.എൻ.ജറി കെർ



49പ്രോഗ്രസ് റിപ്രോർട്് 2018

മറി�ൽ പ്രവർത്�ക്ഷമമാക്കാനും പ്രകൃതറിവാതെ 
കപപ്പ് കല�റിൽ ബന്ധറിപ്പറിച്ചറിട്ടുള്ള ബ്ഹ്മപുരത്് 
കവദയുതറി�റിലയം സ്ാപറിക്കാനും െഴറിയും.

ആഭ്യന്തരപ്രകൃതലിവകാതകേഭ്യത സകാദ്ധ്യേകായലിട്ലില്ല.

209. b. ൊയംകുളം �റിലയത്റിനു പ്രകൃതറിവാതെ 
ലഭ്ത ഉ്പ്പുവരുത്ം.

എൻ.റ്റലി.പലി.സലി.യേകായലി ചർച് ഡചയ്ത് ഇതലിേകായലി ശ്ര
േലിഡച്കേലിലുിം ഫേവത്തകായലിട്ലില്ല.

210. a. പു�രുപനയാഗ ഊർജ്ന്ാതസ്സുെളായ 
കചറുെറിെജലകവദയുതറിപദ്തറിെൾ ൊറ്്, സൗനരാർ
ജ്ം എന്റിവയറിൽ�റിന്നുള്ള കവദയുതറിയുത്പാദ�ം 
ത്വരറിതഗതറിയറിൽ വർദ്റിപ്പറിക്ം. 25 േതമാ�ം 
നതാതറിൽ വാർഷറിെവളർച്ച കെവരറിച്ച് 2020-ഓകെ 
നെരളത്റികറെ ആകെ കവദയുതറിയാവേ്െതയുകെ 
കു്ഞ്ഞത് 10 േതമാ�കമകേറിലും ഇവയറിൽ�റികന്ന്് 
ഉ്പ്പുവരുത്ം. ഇതറി�ായറി പു�രുപനയാ ഗകവദയു
തറിയുത്പാദ�നേഷറി 2020-ഓകെ 1500 കമഗാവാട്ടാ
യറി വർദ്റിപ്പറിക്ം. പുരപ്പു്സൗനരാർജ് കവദയുതറി�റി
ലയങ്ങളും തരറിശുഭൂമറി ഉപനയാഗകപ്പടുത്റിയുള്ള 
സൗനരാർജ്�റിലയങ്ങളും ഡ്ാം ്റിസർനവ്ായറുെളും 
െ�ാലുെളും ഈ പരറിപാെറിയറികല മുഖ്ഘെെമാ 
യറിരറിക്ം.

കഴലിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തലിനള്ളലിൽത്തഡ് 22.10 ഡേ
ഗകാവകാട്് മ�ഷലിയള്ള ഡചറുകലിടജേസവദയുതലിപദ്ധതലിക
ളിം കകാറ്റലിൽ േലിന്നുള്ള 24 ഡേഗകാവകാട്് മ�ഷലിയള്ള 
സവദയുതലിപദ്ധതലികളിം 110 ഡേഗകാവകാട്് മ�ഷലിയള്ള 
സൗരസവദയുതലിപദ്ധതലികളിം സ്കാപലിച്ചു. 500 ഡേഗകാ
വകാട്് എകേലിലുിം ഡേകാത്തിം മ�ഷലി വരു് ഗ്രലിഡ്-ബ്ന്ലിത 
പുരപ്പുറമസകാളകാർപദ്ധതലികൾ സവദയുതലിമബ്കാർഡ് 
മേരലിട്് ഏഡറ്റടുത്തു േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള േടപടലികൾ 
സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.
മേൽക്കൂരസൗമരകാർജ്ജസവദയുതലിേലിേയങ്ങൾ സ്കാപലി
ക്കാൻ അഡേർട്്, സവദയുതലിമബ്കാർഡ്, ഇേക്ടലിക്ൽ 
ഇൻഡപെക്ടമററ്റ് എ്ീ സ്കാപേങ്ങളഡട പ്രവർത്തേ 
ങ്ങൾ ഏമകകാപലിപ്ലിച്തുമൂേിം സിംസ്കാേത്ത് ഈ 
രിംഗത്ത് കഴലിഞ്ഞ വർഷിം 12 ഡേഗകാവകാട്് സ്കാപലിതമ�
ഷലി സകവരലിക്കാൻ സകാധലിച്ചു.

210. b. പ്രസരണ�ഷ്ം കു്യ്ക്കും.
 പ്രസരണശിംഖേ �ക്തലിഡപ്ടുത്തലി പ്രസരണേഷ്ടിം 
കുറയ്ക്കു്തു േക്ഷ്യേലിട്ടു രൂപിം ഡകകാടുത്ത 10,000 മകകാടലി 
രൂപ മുതൽ മുടക്കുള്ള ട്കാൻസ് ഗ്രലിഡ് 2.0 എ് പദ്ധ
തലിയഡട പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. ഇതലിൽ ഒരു 
പദ്ധതലി പൂർത്തീകരലിച്ചു. രണ്് 220 ഡക.വലി. സബ്്മസ്റ്റ
ഷനകൾ ഉൾഡപ്ഡട 20 സബ്്മസ്റ്റഷനകളിം 274.67കലി.
േലി. പ്രസരണസേനകളിം പുതുതകായലി കൂട്ലിമച്ർത്തു.

മുടങ്ങലിക്ലിടക്കുകയകായലിരു് കൂടങ്കുളിം ആണവേലിേയ
ത്തലിൽേലിന്നു മകരളത്തലിമേക്കു സവദയുതലി എത്തലി
ക്കാൻ വലിഭകാവേിം ഡചയ്ത തലിരുഡേൽമവേലി - ഇടേൺ 
- ഈസ്റ്റ് ഡകകാച്ലി 400ഡക.വലി.സേൻ േലിർമ്മകാണിം പു
േരകാരിംഭലിച്ചു. 2018 ഡലിസിംബ്റലിൽ പൂർത്തലിയകാക്കാൻ 
കഴലിയ് വലിധത്തലിൽ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. 
പുകലൂർ - േകാടക്ത്തറ എച്്.വലി.ഡലി.സലി. സേൻ േലിർ
മ്മകാണവിം േകാടക്ത്തറയലിൽ സ്കാപലിക്കു് 2000 ഡേ
ഗകാവകാട്് മ�ഷലിയള്ള 320 ഡക.വലി.ഡലി.സലി. സബ്്മസ്റ്റ
ഷന് േലിർമ്മകാണവിം ആരിംഭലിച്ചു.

211. 2021-ഓകെ ജലകവദയുതറിപദ്തറിെളറിൽ�റിന്് 
500 കമഗാവാട്ട് അധറിെമായറി ലക്ഷ്മറിടുന്നു. �റിലവറി
ലുള്ള പദ്തറിെളുകെ നേഷറി വർദ്റിപ്പറിക്കൽ, പുതറിയവ 
�െപ്പാക്കൽ, �റിലവറിലുള്ളവയുകെ വൃഷ്റിപ്രനദേത്റികറെ 
പു�രുദ്ാരണം, സംഭരണനേഷറി വർദ്റിപ്പറിക്കൽ 
എന്റിവകയല്ലാം ഈ പരറിപാെറിയുകെ ഭാഗമാക്ം.

18 ഡേഗകാവകാട്് മ�ഷലി വരു് മൂന്നു ഡചറുകലിടജേസവ
ദയുതലിപദ്ധതലികൾ കമ്മലിഷൻ ഡചയ്തു. േലിർേകാണിം മുടങ്ങലി
ക്ലിട് പള്ളലിവകാസൽ പദ്ധതലി (60 ഡേഗകാവകാട്്), 
മതകാട്ലിയകാർ (60 ഡേഗകാവകാട്്) ചകാത്തൻമകകാട്ടുേട (6ഡേ
ഗകാവകാട്് ) പദ്ധതലികൾ പുേരകാരിംഭലിച്ചു. മൂന്നു ഡേഗകാവകാട്ലി
ഡന് കക്യിം SHEP, 24 ഡേഗകാവകാട്ലിഡന് ഭൂതത്തകാൻ
ഡകട്് SHEP, 24 ഡേഗകാവകാട്ലിഡന് ഡപരലിങ്ങൽകുത്ത് 
SHEP, രണ്ടുഡേഗകാവകാട്ലിഡന് അപ്ർ കല്ലകാർ SHEP 
എ്ീ പദ്ധതലികൾ 2018-ൽ കമ്മലിഷൻ ഡചയ്കാൻ 
കഴലിയ്വലിധിം പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. ഈ േകാലു ഡചറുകലിട
ജേപദ്ധതലികളഡട പൂർത്തീകരണത്തലിലൂഡട ആഡക 53 
ഡേഗകാവകാട്ലിഡന് സ്കാപലിതമ�ഷലിവർദ്ധേ സകവരലി
ക്കുിം. പഴശ്ലി സകാഗർ (7.5 ഡേഗകാവകാട്്), ഡപരുവണ്ണകാമൂഴലി 
(6 ഡേഗകാവകാട്്), ചലി്കാർ (24 ഡേഗകാവകാട്്) എ്ീ 
പദ്ധതലികളഡട േലിർമ്മകാണപ്രവർത്തേങ്ങൾ ആരിംഭലിച്ചു. 
േറ്റ് എട്ടു പദ്ധതലികളഡട സ്േഡേടുപ്പു േടന്നുവരുന്നു. ഈ 
പദ്ധതലികൾ ഈ വർഷിംതഡ് ഡടൻഡർ ഡചയ്യുിം.

212. കവദയുതറിവറിതരണശംഖലയുകെ വറിേ്വാസ്ത 
(്റിലയബറിലറിറ്റി) വർദ്റിപ്പറിക്കാനും അസ്റിരന്ാതസ്സു
െൾ സ്വാംേീെരറിക്കാനും സ്ാർട്ട് ഗ്രറിഡ്് സംവറിധാ�ം 
ഘട്ടംഘട്ടമായറി �െപ്പാക്ം. പ്രസരണശംഖല 
േക്റികപ്പടുത്ം.

2015-16 വർഷത്തലിഡേ േലിേയേകായലി തകാരതേ്യഡപ്ടു
ത്തു മ മ് കാ ൾ  പ്രസ ര ണ - വ ലി ത ര ണ േ ഷ്ട ത്ത ലി ൽ 
2016-17-ൽത്തഡ് 104 ദ�േക്ഷിം യൂണലിറ്റലിഡന് കുറവ 
വരുത്തകാേകായലി. 25 പുതലിയ സബ്്മസ്റ്റഷനകളിം 725 
സർകയൂട്് കലിമേകാേീറ്റർ പ്രസരണസേനകളിം േലിർമ്മലിച്് 
635 എിം.വലി.എ. പ്രസരണമ�ഷലിയഡട വർദ്ധേ 
2018-ൽത്തഡ് സകാദ്ധ്യേകാക്കാനള്ള േടപടലികൾ േട
ന്നുവരുന്നു. സവദയുതലിവലിതരണരിംഗിം ആധുേലികീകരലി
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ക്കാൻ ഉമദേ�ിം 4000 മകകാടലി രൂപയഡട പദ്ധതലി രൂപ
വത്ക്രലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ േടന്നുവരുന്നു. പദ്ധതലി 
2018-21 കകാേത്തു േടപ്കാക്കുിം. ഗുണമേന്യള്ള സവ
ദയുതലിയഡട േലിരന്തരേഭ്യത ഉറപ്കാക്കു്തലിനപുറമേ 
സവദയുതലിവലിതരണേഷ്ടിം 2021 വർഷമത്തകാഡട 10.58 
�തേകാേിം ആയലി കുറയ്ക്കു്തലിനിം ഈ പദ്ധതലികളലിലൂഡട 
േക്ഷ്യേലിടുന്നു.

213. a. കവദയുതറിയുകെ ഊർജ്ക്ഷമത വർദ്റിപ്പറി
ക്കാനും അതുവഴറി ആവേ്െതകയ സ്വാധീ�റിക്കാനും 
ജ�െീയൊമ്പയറിൻ സംഘെറിപ്പറിക്ം.

ഫേപ്രദേകായ ഊർജ്ജസിംരക്ഷണപ്രവർത്തേങ്ങൾ 
േടപ്കാക്കു് സിംസ്കാേങ്ങൾക്കു മകന്ദ ഊർജ്ജേന്തകാ
േയിം േൽകലിവരു് മദ�ീയ ഊർജ്ജസിംരക്ഷണഅ
വകാർഡ് 2016-17 വർഷത്തലിൽ കരസ്േകാക്ലിയതു 
മകരളേകാണ്. ഊർജ്ജ ഓഡലിറ്റലിങ്, ഊർജ്ജസിംരക്ഷ
ണകകാമ്യലിനകൾ തുടങ്ങലി ഒമട്മറ േലികച് ഇടഡപടലു
കൾ േടത്തകാൻ മകരളത്തലിന കഴലിഞ്ഞു. കകാസർമഗകാഡ് 
ജലില്ലയലിഡേ പലിേലിമക്കാട് പഞ്ചകായത്ത് ഫലിേഡേന്് 
ബ്ൾബ്് ഇല്ലകാത്ത രകാജ്യഡത്ത ആദ്യഡത്ത പഞ്ചകായത്തകാ
യലി േകാറലി. വേലിയ ജേപകേകാളലിത്തമത്തകാഡടയകാണ് ഈ 
മേട്ിം സകവരലിച്ത്. ഈ പ്രവർത്തേിം സിംസ്കാേഡേകാ
ട്കാഡക ഘട്ിംഘട്േകായലി വ്യകാപലിപ്ലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ 
സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. ഡപകാതുജേങ്ങൾക്കുിം വലിവലിധ 
സ്കാപേങ്ങൾക്കുിം അനമയകാജ്യേകായ അക്ഷയ 
ഊർജ്ജ ഉപകരണങ്ങൾ ഡതരഡഞ്ഞടുക്കാനിം അവ 
സ്കാപലിക്കാനിം അവയഡട പരലിപകാേേത്തലിനിം ആവ
�്യേകായ സകാമകേതലികസഹകായിം േഭ്യേകാക്കാനതകു് 

മസവേമകന്ദങ്ങൾ േലിയേസഭകാേണ്ഡേത്തലിൽ ഒ്് 
എ് കണക്ലിൻ 140 എണ്ണിം ആരിംഭലിക്കാനള്ള േട
പടലികൾ േടന്നുവരുന്നു. 2018 ജൂൺേകാസമത്തകാഡട ഇവ 
പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിക്കുിം.

213. b. ഊർജ്ക്ഷമതനയ്റിയ കവദയുനതാപെര
ണങ്ങൾ നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം. ഇവയറിൽ പലതും 
സൗജ�്മായറി ജ�ങ്ങൾക് �ല്റിയാലും, അതറിൽ�റി
ന്നു ലാഭറിക്ന് കവദയുതറി ഉത്പാദറിപ്പറിക്കാൻ നവണ് 
സ്ാപ�നേഷറിയ്ക്കു വരുന് മുതൽമുെക് െണക്കാക്
നമ്പാൾ, ലാഭെരമായറിരറിക്ം. എല്ലാ സ്ാപ�ങ്ങളറിലും 
ഊർജ്ഓഡ്റിറ്് �െത്റി ദുർ വ്യം ഒഴറിവാക്ം.

കകാര്യക്ഷേത കൂടലിയ വലിളക്കുകൾ, ഫകാൻ തുടങ്ങലിയ 
സവദയുമതകാപകരണങ്ങൾ േകാറ്റലി കകാര്യക്ഷേത കൂടലിയ 
എൽ.ഇ.ഡലി. വലിളക്കുകൾ സ്റ്റകാർ മററ്റഡ് സവദയുമതകാപ
കരണങ്ങളിം േറ്റുിം സ്കാപലിക്കാൻ മവണ്ലിയള്ള സർമവ്
കൾ, പരലി�ീേേപരലിപകാടലികൾ, മബ്കാധവൽക്രണ
ക്കാസ്സുകൾ തുടങ്ങലിയവ ഡപകാതുജേപകേകാളലിത്തമത്തകാഡട 
േടത്തലിവരുന്നു.

214. വ്ാവസായറിെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഉദാരമായ 
വ്വസ്െളറിൽ െ്ാപ്റ്ീവ് അെറിസ്ാ�ത്റിൽ കവ
ദയുതറി�റിലയങ്ങൾക്ക് അനുമതറി �ല്ം.

ക്യകാപ്റ്റീവ് അടലിസ്കാേത്തലിൽ 2.1 ഡേഗകാവകാട്ലിഡന് 
കകാറ്റകാടലിേലിേയിം പകാേക്കാട് ജലില്ലയലിൽ പ്രവർത്തേിം 
ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. കകാപ്റ്റീവ് അടലിസ്കാേത്തലിലുള്ള 10 
ഡേഗകാവകാട്ലിഡന് േഡറ്റകാരു സിംരിംഭത്തലിന പകാേക്കാട് 
ജലില്ലയലിൽ അനേതലി േൽകലിയലിട്ടുണ്്.

ഗ�ോഗ�കം

215. എൻ.എച്ച് 47-ഉം എൻ.എച്ച് 17-ഉം �ാലുവ
രറിപ്പാതയുകെ �റിലവാരത്റിൽ േക്റികപ്പടുത്െയും 
വീതറികൂട്ടുെയും കചയ്ം. എം.സറി.. ന്ാഡ്് �വീെരണം 
പൂർത്റിയാക്ം.

കകാസർമഗകാഡ് - തലിരുവേന്തപുരിം പകാത േകാലുവരലി 
വലികസേിം:
എ). ഇതലിൽഡപ്ട് തേമശ്രലി - േകാഹലി സബ്പ്കാസ് 
ഡടൻഡർ അിംഗീകരലിച്് കരകാർ ഡവച്് ആരിംഭലിച്ചു. മകകാ
ഴലിമക്കാട് സബ്പ്കാസ് ഡടൻഡർ അിംഗീകരലിച്ചു കരകാർ 
ഡവച്ചു. കകാസർമഗകാഡ് ജലില്ലയലിഡേ േീമേ�്വരിം പള്ളലി
ക്ര ഡറയലിൽമവ മേല്പകാേിം മപ്രകാജക്ട് സ്റ്റകാൻഡ് 
എമേകാൺ ആയലി ഡടൻഡർ കഴലിഞ്ഞ് പ്രവൃത്തലി കരകാർ 
ഡവച്ചു. കഴക്കൂട്ിം സഫ് ഓവറുിം കകാസർമഗകാഡ് തേപ്കാ
ടലി മുതൽ കകാേലിക്ടവ് വഡരയിം ഡടൻഡർ കഴലിഞ്ഞു. 
അിംഗീകകാരത്തലിേകായലി മകന്ദേന്തകാേയത്തലിേകാണ്. 
കകാസർമഗകാഡ് മുതൽ കഴക്കൂട്ിം വഡരയള്ള ഭകാഗങ്ങളലിൽ 

തൃശൂർ, എറണകാകുളിം, തലിരുവേന്തപുരിം എ്ലിവ 
ഒഴലിഡക മുഴുവൻ ഭകാഗങ്ങളലിലുിം 3(A) വലിജ്കാപേിം 
ഇറങ്ങലിക്ഴലിഞ്ഞു. സർമവ്യിം ഭൂേലിഡയടുക്ൽ േടപടലി
യിം പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. േവിംബ്ർ 2018-ഓഡട മുഴുവൻ 
ഭകാഗങ്ങളലിലുിം പ്രവൃത്തലികൾ ഡടൻഡർ ഡചയ്കാേകാകുഡേ
്കാണു മദ�ീയപകാത അമതകാറലിറ്റലി അറലിയലിച്ലിട്ടുള്ളത്. 
മകകാഴലിമക്കാട് ജലില്ലയലിഡേ മൂരകാട്, പകാമേകാളലി പകാേങ്ങൾ 
സ്റ്റകാൻഡ് എമേകാൺ ആയലി ഡചയ്കാൻ ഡലി.പലി.ആർ 
തയ്കാറകാക്ലിവരുന്നു.
വടക്മഞ്ചരലി - തൃശൂർ േകാലുവരലിപ്കാത (കുതലിരകാൻ 
ടണൽ ഉൾഡപ്ഡട) പ്രവൃത്തലി അന്തലിേഘട്ത്തലിേകാണ്. 
സിംസ്കാേഫണ്് ഉപമയകാഗലിച്ചു മദ�ീയപകാതയലിഡേ 
കരേേ - കളലിയലിക്കാവലിള ഭകാഗഡത്ത രണ്കാിം റീച്് 
ഡടൻഡർ ഡചയ്തു. പ്രവൃത്തലി ഉടൻ ആരിംഭലിക്കുിം.
ബ്ലി). എിം.സലി. മറകാഡലിഡേ കഴക്കൂട്ിം- അടൂർ മറകാഡ് 
േകാതൃകകാമകകാറലിമഡകാറകായലി ഡക.എസ്.റ്റലി.പലി വഴലി 
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ഡടൻഡർ േൽകലി. പ്രവൃത്തലി ഈ സർക്കാർ ഉദ്ഘകാടേിം 
ഡചയ്തു. േല്ല പുമരകാഗതലിയലിേകാണ്. ഡചങ്ങന്നൂർ മുതൽ 
മുവകാറ്റുപുഴ വഡര 86.36 കലിമേകാേീറ്റർ മറകാഡ് ഡക.എസ്.
റ്റലി.പലി േലിർമ്മലിക്കുന്നു. ഈ സകാമ്ത്തലികവർഷിം പൂർത്തലി
യകാക്കാൻ േക്ഷ്യേലിട്ലിരലിക്കുന്നു.
സലി). ആേപ്പുഴ ജലില്ലയലിഡേ പുറക്കാട് - പകാതലിരപ്ള്ളലി 
മറകാഡ് മകകാൾഡ് ഇൻ മലൈസ് റീസസക്ലിങ് ജർമ്മൻ 
സകാമകേതലികവലിദ്യ പ്രകകാരിം പുേർേലിർമ്മലിച്ചു. േലിേവലിലു
ള്ള മറകാഡപ്രതേിം ഡപകാളലിഡച്ടുത്തു പുേരുപമയകാഗലിക്കു് 
രീതലിയകാണലിത്. �ബ്ദേേലിേീകരണിം, വകായേേലിേീകര
ണിം, േലിർമ്മകാണേകാേലിേ്യങ്ങൾ എ്ലിവ പരേകാവധലി 
കുറയ്ക്കു് പരലിസ്ലിതലിസൗഹൃദ രീതലിയകാണലിത്. 

216. a. നെരളത്റികല എല്ലാ സംസ്ാ�പാതെളും 
ജറില്ലാന്ാഡുെളും ബറി.എം. & ബറി.സറി. ന്ാഡുെളായറി 
�വീെരറിക്ം.

സിംസ്കാേപകാതകളിം ജലില്ലകാപകാതകളിം പടലിപടലിയകായലി 
ബ്ലി.എിം. & ബ്ലി.സലി. മറകാഡകളകായലി ഉയർത്തലിവരുന്നു. 
1646 കലിമേകാേീറ്റർ മറകാഡ് ഇത്തരത്തലിൽ ബ്ലി.എിം. & 
ബ്ലി.സലി. േലിേവകാരത്തലിൽ േവീകരലിച്ചു. കലിഫ്ബ്ലി വഴലി 
2016-17-ൽ 3885 മകകാടലിയഡട 197 മറകാഡകൾ, 2017-
18-ൽ 5628 മകകാടലിയഡട 189 മറകാഡകൾ ബ്ലി.എിം. & 
ബ്ലി.സലി. േലിേവകാരത്തലിൽ എടുത്തു. കലിഫ്ബ്ലി പ്രവൃത്തലി
കളലിൽ 194 എണ്ണത്തലിേ് (4295 മകകാടലി) അിംഗീകകാര
േകായലി. ഇതലിൽ 59 എണ്ണിം ഡടൻഡർ ഡചയ്തു. 21 എണ്ണിം 
പ്രവൃത്തലി ആരിംഭലിച്ചു. അമ്േപ്പുഴ - തലിരുവല്ല മറകാഡ് 
ദ്രുതഗതലിയലിൽ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. മകരളത്തലിൽ മവസ്റ്റ് 
ലൈകാസ്റ്റലിക് ഉപമയകാഗലിച്് 51 കലി.േീ മറകാഡ് േലിർമ്മലിച്ചു. 
ഡക.എസ്.ടലി.പലി വഴലി പുേലൂർ - ഡപകാൻകു്ിം മറകാഡ് 
ഇ.പലി.സലി. േകാതൃകയലിൽ ഉ്തേലിേവകാരത്തലിൽ േലിർ
മ്മലിക്കാൻ േടപടലിയകായലി.

216. b. അപൂർണ്മായ എല്ലാ കബപ്പാസുെളും എല്ലാ 
ക്യറിൽനവ നമല്ാലങ്ങളും യുദ്ൊലാെറിസ്ാ�ത്റിൽ 
പൂർത്റിയാക്ം.

മകകാഴലിമക്കാട് പ്ലിയകേര ഡറയലിൽമവ മേല്പകാേിം, എറ
ണകാകുളിം എരൂർ ഡറയലിൽമവ മേല്പകാേിം എ്ലിവ 
ഉദ്ഘകാടേിം ഡചയ്തു. മകകാഴലിമക്കാട് കുഞ്ഞലിപ്ള്ളലി 
ഡറയലിൽമവ മേല്പകാേിം േകാൻഡ് അക്വസലിഷൻ പ്രശ്നിം 
കകാരണിം തടസ്ഡപ്ട്ലിരലിക്കുകയകായലിരുന്നു. മകസുിം 
തർക്വിം തീർപ്കാക്ലി േകാലു േകാസിംഡകകാണ്് ബ്കാക്ലി 
പ്രവൃത്തലി പൂർത്തീകരലിക്കാൻ േടപടലിയകായലി. കകാസർ
മഗകാഡ് ജലില്ലയലിഡേ കകാഞ്ഞങ്ങകാട് ആർ.ഒ.ബ്ലി. േലിർമ്മകാ
ണിം ആരിംഭലിച്ചു. 18 േകാസത്തലിേകിം പൂർത്തീകരലിക്കുിം. 
കലിഫ്ബ്ലി വഴലി 15 റയലിൽമവ മേല്പകാേങ്ങളഡട േലിർമ്മകാ
ണത്തലിേ് അിംഗീകകാരേകായലി. േകാൻഡ് അക്വസലിഷൻ 
േടപടലികൾ പുമരകാഗതലിയലിേകാണ്. ഈ സകാമ്ത്തലിക

വർഷിം ആരിംഭലിക്കുിം.
പകാേകാരലിവട്ിം സഫ് ഓവർ പൂർത്തലിയകായലി. േകാലു മേല്പകാ
േങ്ങൾക്കു ഭൂേലിഡയടുക്ൽ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. മകരളത്തലി
ഡേ ഏറ്റവിം തലിരമക്റലിയ ജിംഗ്ഷനകളകായ സവറ്റലിേ, 
കുണ്ന്നൂർ സഫ് ഓവറുകൾ കലിഫ്ബ്ലി വഴലി ഏഡറ്റടുത്തു 
പണലി ആരിംഭലിച്ചു. എടപ്കാൾ മേല്പകാേിം ഡടൻഡർ േടപടലി 
തുടങ്ങലി. ഡകകാടുമുണ് മേല്പകാേിം േകാൻഡ് അക്വസലിഷൻ 
േടക്കുന്നു. 
ഡകകാല്ലിം, ആേപ്പുഴ എൻ.എച്് സബ്പ്കാസുകൾ തടസ്
ഡപ്ട്ടു കലിടക്കുകയകായലിരു് പ്രശ്നിം പരലിഹരലിച്ചു പ്രവൃത്തലി
കൾ പുേരകാരിംഭലിച്ചു. േേപ്പുറിം ജലില്ലയലിഡേ മകകാട്പ്ടലി, 
േേപ്പുറിം സബ്പ്കാസ് വർഷങ്ങളകായലി മകസുിം തർക്വ
േകായലി തടസ്ഡപ്ട്ലിരുന്നു. ഇമപ്കാൾ പരലിഹരലിച്ചു തുറന്നു 
ഡകകാടുത്തു. ബ്കാക്ലി പ്രവൃത്തലി ഉടൻ ആരിംഭലിക്കുിം. 
കഞ്ഞലിപ്പുര - മൂടകാൽ സബ്പ്കാസ് പ്രവൃത്തലിക്കു ഭൂേലിഡയ
ടുപ്ലിനള്ള ബ്കാക്ലി തുക അനവദലിച്ചു. മുടങ്ങലിയ പ്രവൃത്തലി 
പുേഃരകാരിംഭലിച്ചു. കലിഫ്ബ്ലി അിംഗീകകാരിം േഭലിച് മൂന്നു 
സബ്പ്കാസുകളഡട േകാൻഡ് അക്വലിസലിഷൻ പുമരകാഗേലി
ക്കുന്നു.

216. c.കമയറിറെ�ൻസ് നൊൺ ട്ാനക്ടാടുകൂെറി ആയറി
രറിക്ം ഇവ കെൻഡ്ർ വറിളറിക്െ. ്ബ്ബക്സ്ഡ്് 
ന്ാഡുെൾ നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം.

�ബ്രലിേേയലിമേക്കുള്ള മറകാഡകൾ, ഡക.എസ്.റ്റലി.പലി 
മറകാഡകൾ, ആർ.ഐ.സലി.ഡക. ഏഡറ്റടുക്കു് 
മറകാഡകൾ എ്ലിവ ഡേയലിന്േൻസ് മകകാൺട്കാമക്ടകാടു
കൂടലിയകാണു േടപ്കാക്ലിവരു്ത്. 590 കലിമേകാേീറ്റർ 
മറകാഡ് ഇത്തരത്തലിൽ േവീകരലിച്ചു. 410 കലിമേകാേീറ്റർ 
മറകാഡലിൽ റബ്ബസറസ്ഡ് ബ്ലിറ്റുേലിൻ ഉപമയകാഗലിച്ചു.

217. a. െഴറിഞ്ഞ ഇെതുമുന്ണറിസർക്കാർ സംസ്ാ
�പാതയായറി പ്രഖ്ാപറിച്ച തറിരുവ�ന്പുരം മുതൽ 
ൊസർനഗാഡുവകരയുള്ള ഹറിൽ കഹനവ വറിെസ�ം 
പൂർത്റിയാക്ം.

സിംസ്കാേത്ത് കകാസർമഗകാഡ് േന്ദകാരപ്ടവ മുതൽ 
തലിരുവേന്തപുരിം പകാറശ്കാേ വഡര 13 ജലില്ലകളലിേകായലി 
1251 കലിമേകാേീറ്റർ േീളത്തലിൽ േേമയകാരസഹഡവ 
പദ്ധതലി കലിഫ്ബ്ലിയലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലി 3500 മകകാടലി 
രൂപ ചലിേവഴലിച്് ഏഡറ്റടുക്കാൻ ബ്ജറ്റലിൽ പ്രഖ്യകാപലി 
ച്ലിട്ടുണ്്. കണ്ണൂർ ജലില്ലയലിൽ 110 കലിമേകാേീറ്റർ േേമയകാ
രസഹഡവ പദ്ധതലി ഏഡറ്റടുത്ത് പുമരകാഗേലിച്ചുവരുന്നു. േറ്റു 
ജലില്ലകളലിൽ സ്േിം േഭ്യേകായ ഒ്കാിംഘട്പ്രവർത്തേ
ങ്ങളലിൽ 20 റീച്ചുകളഡട ഡലി.പലി.ആർ. കലിഫ്ബ്ലിക്കു 
സേർപ്ലിച്ചു. 11 റീച്ചുകളലിേകായലി 878.49 മകകാടലി രൂപ 
യഡട സകാമ്ത്തലികകാനേതലി കലിഫ്ബ്ലിയലിൽേലിന്നു േഭ്യ
േകാക്ലി. ഇതലിൽ 395.42 മകകാടലിയഡട േകാലു റീച്ചുകൾ 
ഡടൻഡർ ഡചയ്തു.
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217. b. കപാന്ാ�റി മുതൽ നൊഴറിനക്കാടു വകരയുള്ള 
തീരനദേകഹനവയും അതറിനവഗം പൂർത്റിയാക്ം.

ഡപകാ്കാേലി മുതൽ മകകാഴലിമക്കാടു വഡരയള്ള തീരമദ�
പകാത സിംസ്കാേതീരമദ�സഹമവയഡട ഭകാഗേകായലി 
ഡലി.പലി.ആർ. സേർപ്ലിച്ചു. ഇതലിൽ വരു് പകാേത്തലിേ് 
ആർ.ബ്ലി.ഡലി.സലി.ഡക. ഇൻഡവസ്റ്റലിമഗഷൻ േടപടലികൾ 
എടുത്തുവരുന്നു. ഇതു പ്രമത്യകേകായലി ഡചയ്യുന്നു. തീരമദ
�സഹമവ തലിരുവേന്തപുരിം മുതൽ കകാസർമഗകാഡ് 
വഡര അസേൻഡേന്് അിംഗീകരലിച്ചു. കലിഫ്ബ്ലിയലിൽ 
6500 മകകാടലി േീക്ലിഡവച്ലിട്ടുണ്്. വ്യത്യസ്തറീച്ചുകളലിേകാ
യലി 10 ഡലി.പലി.ആർ. കലിഫ്ബ്ലിയലിൽ സേർപ്ലിച്ചു. 
അിംഗീകകാരിം േഭലിച്ലിട്ലില്ല. ബ്കാക്ലി ഭകാഗത്തുള്ള ഇൻഡവ
സ്റ്റലിമഗഷൻ േടപടലി േടക്കുന്നു.

218. a. കഹനവെളുകെയും ന്ാഡുെളുകെയും സംര
ക്ഷണവം അറ്കുറ്പ്പണറിെളും ൊര്ക്ഷമമായറി �െപ്പറി
ലാക്കാനുള്ള സംവറിധാ�ങ്ങൾ ആവറിഷ്ക്കരറിക്ം.

സഹമവകളഡടയിം മറകാഡകളഡടയിം സിംരക്ഷണവിം 
അറ്റകുറ്റപ്ണലികളിം കകാര്യക്ഷേേകായലി േടപ്കാേലിക്കാൻ 
സിംസ്കാേത്ത് ആദ്യേകായലി ഡേയലിന്േൻസ് വലിഭകാഗിം 
രൂപവത്ക്രലിച്ചു. പുതുതകായലി ഒരു ചീഫ് എൻജലിേീയർ 
തസ്തലിക സൃഷ്ടലിച്ചു േലിയേേിം േടത്തലി. വലിവലിധ ജലില്ലകളലി
ഡേ പ്രവൃത്തലികൾ പരലിമ�കാധേ േടത്തലിവരുന്നു. സിം
സ്കാേഡത്ത 140 േണ്ഡേങ്ങൾക്കുിം പരലിഗണേ േൽ
കലിഡക്കാണ്് അറ്റകുറ്റപ്ണലികളിം ഉപരലിതേിം പുതുക്ലുിം 
േടത്തലിയലിട്ടുണ്്. ഇത്തരിം പ്രവൃത്തലികളഡട ഗുണമേന് 
പരലിമ�കാധലിക്കാേകായലി റീജലിയണൽ ക്വകാളലിറ്റലി പരലിമ�കാ
ധേ ഓഫീസുകളിം വകുപ്പുവലിജലിേൻസ് സിംവലിധകാേവിം 
ജകാഗ്രതമയകാഡട പ്രവർത്തലിച്ചുവരുന്നുണ്്.

218. b. സർക്കാരുെമസ്തയറിൽ കമാകബൽ 
ന്ാഡ്് ്റിപ്പയർ യൂണറിറ്് എന് ആേയം �െപ്പറിലാക്കറി
യാൽ ന്ാഡ്റിലുണ്ാകുന് കുഴറിെൾ നവഗത്റിൽ 
�ന്ാക്കാനും അതുവഴറി അപെെങ്ങൾ കു്യ്ക്കാനും 
സാധറിക്ം.

േലിേവലിൽ പരലിമ�കാധലിച്ലിട്ലില്ല.

218. c. ദീർഘൊലകമയറിറെൻസ് നൊൺ ട്ാക്റ് വ്വ
സ്െൾ ഉൾകപ്പടുത്റിയായറിര റിക്ം പ്രധാ� 
ന്ാഡുെൾ കെൻഡ്ർ കചയ്െ.

ദീർഘകകാേഡേയലിന്േൻസ് മകകാൺട്കാക്ട് വ്യവസ്കൾ 
ഉൾഡപ്ടുത്തലി പദ്ധതലികൾ ഡടൻഡർ ഡചയ്തുവരുന്നു. 
ഇത്തരത്തലിൽ 590 കലിമേകാേീറ്റർ മറകാഡ് ഡടൻഡർ 
ഡചയ്തു പ്രവൃത്തലികൾ േടന്നുവരുന്നു. RICK ഡന് കീഴലിൽ 
25.കലി.േീ മറകാഡ് 15 വർഷഡത്ത ഡേയലിന്േൻമസകാടുകൂ
ടലി പൂർത്തീകരലിച്ചു. കൂടകാഡത ആേപ്പുഴ, എറണകാകുളിം, 
തലിരുവേന്തപുരിം, മകകാഴലിമക്കാട്, മകകാട്യിം, ഇടുക്ലി, 
പത്തേിംതലിട് ജലില്ലകളലിേകായലി 162.39 കലി.േീ മറകാഡകൾ 

15 വർഷകകാേകാവധലിയലിൽ ഏഡറ്റടുക്കാൻ അനേതലി 
േൽകലിയലിട്ടുണ്്. ഡക.ആർ.എഫ്.ബ്ലി. വഴലി 15 വർഷഡേ
യലിന്േൻസ് കരകാർ ഉൾഡപ്ഡട ഏഡറ്റടുത്ത മകകാഴലിമക്കാ
ട് േഗരവലികസേപദ്ധതലി പൂർത്തീകരലിച്ചു. ആേപ്പുഴജലി
ല്ലയലിൽ ഡടൻഡർ പൂർത്തലിയകായലി. മപ്രകാജക്ട് ഉടൻ 
ആരിംഭലിക്കുിം. കണ്ണൂർ ഡടൻഡർ േടപടലിയലിേകാണ്. 
ഡകകാല്ലിം ഡലി.പലി.ആർ. തയ്കാറകാക്കുന്നു. 

219. a. സ്ലനമകറ്ടുക്കലറിനു പൂർണ്മായ �ഷ്പരറി
ഹാരവം പു�രധറിവാസപാനക്കജും �ല്ം.

2013-ഡേ മകന്ദസർക്കാരലിഡന് ഭൂേലി ഏഡറ്റടുക്ൽ േലിയ
േേനസരലിച്് മദ�ീയപകാത േകാലുവരലിവലികസേത്തലിന 
ഭൂേലി ഏഡറ്റടുക്കാനള്ള തുക മദ�ീയപകാതകാഅമതകാറലിറ്റലി 
േൽകലിവരുന്നു. 
സിംസ്കാേസർക്കാർ ഏഡറ്റടുത്ത കരേേ - കളലിയലിക്കാ
വലിള ഭകാഗത്ത് സിംസ്കാേസർക്കാർ ഫണ്് ഉപമയകാഗലി
ച്് 2013 േലിയേപ്രകകാരിം ഭൂേലിക്കു േഷ്ടപരലിഹകാരിം േൽ
കലിവരുന്നു. മസകാഷ്യൽ ഇിംപകാക്ട് പഠേത്തലിഡന് അടലി
സ്കാേത്തലിൽ േഷ്ടപരലിഹകാരിം േൽകുന്നുണ്്. ഭൂേലിയഡട 
വലിേയ്ക്കുപുറഡേ അതലിഡേ ഡകട്ലിടങ്ങൾ ഉൾഡപ്ഡടയള്ള 
ചേയങ്ങൾക്കുിം കൃത്യേകായ േഷ്ടപരലിഹകാരിം േൽകുന്നു
ണ്്. 

219. b. ഇതറിനുനവണ്റി പ്രനത്െ െമ്പ�റി രൂപവത്ക്ക
രറിക്െയും സഹെരണനമഖലയറിൽ�റിന്നു വായ് 
ലഭ്മാക്െയും കചയ്ം.

േടപ്കാക്ലിയലിട്ലില്ല. 

220. കപാതുഗതാഗതൊര്ങ്ങൾ കമച്ചകപ്പടുത്റി
കക്കാണ്് സ്വൊര് വാഹ�ങ്ങളുകെ കപരുപ്പം
-കൊണ്് ഉണ്ാകുന് ഗതാഗതക്രുക്െളും അപ
െെങ്ങളും പരറിസ്റിതറിമലറി�ീെരണവം ഗണ്മായ 
നതാതറിൽ കു്യ്ക്കാൻ ഇെകപടും. കവദയുതറി / ബാറ്്റി
കൊണ്് ഓടുന് വാഹ�ങ്ങൾ, സറി.എൻ.ജറി. 
ബസുെൾ, കമനട്ാ / കലറ്് ക്യറിൽ സംവറിധാ�
ങ്ങൾ, കമമു സർവ്ീസ് തുെങ്ങറിയുള്ള പരറിസ്റിതറിസൗ
ഹൃദഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഘട്ടംഘട്ടമായറി അവലംബറി
ക്ം.

മറകാഡ് സുരക്ഷകാ അമതകാറലിറ്റലിയഡട പ്രവർത്തേിം �ക്തലി
ഡപ്ടുത്തകാേകായലി അമതകാറലിറ്റലിക്കു േകാത്േകായലി ഒരു മുഴുവൻ 
സേയ മറകാഡ് സുരക്ഷകാകമ്മലിഷണഡറ േലിയേലിച്ചു.
അപടകങ്ങൾ കുറയ്ക്കു്തലിേ് ക്യകാേറ േലിരീക്ഷണസിം
വലിധകാേിം �ക്തേകാക്ലി.
ജേഗതകാഗതവകുപ്് മകരളത്തലിൽ ആദ്യേകായലി വകാട്ർ 
ആിംബുേൻസ് (Rescue Boat) സർവ്ീസ് ആരിംഭലിച്ലി
ട്ടുണ്്. പ്രധകാേ ആശുപത്ലികളലിൽ മട്കാേകാ ഡകയർ 
സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തകാൻ തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്. ഗുരു
തരേകായ അപകടങ്ങളലിൽഡപ്ടു് ഏഡതകാരകാൾക്കുിം 
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അടലിയന്തരഘട്ത്തലിൽ 75,000 രൂപ വഡരയള്ള 
ഡചേവ് മറകാഡ് സുരക്ഷകാഅമതകാറലിറ്റലിതഡ് വഹലിക്കു് 
കകാര്യിം പരലിമ�കാധലിച്ചുവരലികയകാണ്. മേല്പറഞ്ഞ േക്ഷ്യിം 
മുൻ േലിർത്തലിസുരക്ഷകാവീഥലി എ് പദ്ധതലി ആവലിഷ്കരലി
ക്കുന്നു. ആിംബുേൻസ് സിംവലിധകാേിം കകാര്യക്ഷേേകാ
ക്കാൻ പദ്ധതലി ആയലി. അപകടങ്ങൾ ഒഴലിവകാക്ലിയള്ള 
മറകാഡസുരക്ഷ ഉറപ്കാക്കാൻ കഴക്കൂട്ിം മുതൽ അടൂർ 
വഡര 'മേകാഡൽ മസഫ് മകകാറലിമഡകാർ' പദ്ധതലി േടപ്ലി
േകാക്ലിവരുന്നു. പുകപരലിമ�കാധേ സിംവലിധകാേിം കൂടുതൽ 
കകാര്യക്ഷേവിം കുറ്റേറ്റതുേകാക്കാനള്ള പദ്ധതലി ആവലിഷ്ക
രലിച്ലിട്ടുണ്്.
സിംസ്കാേത്ത് മസഫ് മകരള മപ്രകാജക്ട് േടപ്ലിേകാ
ക്കാൻ തീരുേകാേലിച്ചു. ഈ പദ്ധതലിപ്രകകാരിം സിംസ്കാേ
ഡത്ത മറകാഡകളലിൽ 24 േണലിക്കൂറുിം പമട്കാളലിങ് േടത്തകാ
േകായലി ഒരു ആർ.ടലി.ഒ., ഒരു എിം.വലി.ഐ., മൂന്നു എ.
എിം.വലി.ഐ. എ്ലിവർ ഉൾഡപ്ടു് 51 പുതലിയ സ്്വകാ
ഡകൾ രൂപവത്ക്രലിക്കുിം. അപകടത്തലിൽ ഡപടു്വ
രുഡട മഗകാൾഡൻ അവറലിൽത്തഡ് ആശുപത്ലിയലിൽ 
എത്തലിച്ചു ജീവൻ രക്ഷലിക്കാൻ സകാധലിക്കുിം. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ 
ഒഴലിവകാക്കാനിം ഗുരുതരതടസ്ിം ഒഴലിവകാക്കാനിം 
സകാധലിക്കുിം. േറ്റു വകുപ്പുകളഡട പ്രവർത്തേിം മറകാഡസുര
ക്ഷയേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട്് ഏമകകാപലിപ്ലിക്കാൻ സകാധലിക്കുിം. 
ഈ പദ്ധതലിപ്രകകാരിം 262 പുതലിയ തസ്തലികകൾ സൃഷ്ടലി
ക്കാനിം തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്.
ജലി.പലി.എസ്. അധലിഷ്ലിതേകായ വകാഹേേലിരീക്ഷണസിം
വലിധകാേിം സിംസ്കാേഡത്ത എല്ലകാ ട്കാൻമപെകാർട്് വകാഹ
േങ്ങളലിലുിം േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള പദ്ധതലി ആവലിഷ്കരലിച്ലി
ട്ടുണ്്. സിംസ്കാേത്ത് പുതലിയതകായലി നൂറ് സബ്് ആർ.ടലി 
ഓഫീസുകൾ അനവദലിച്ചു.
പരലിസ്ലിതലിേേലിേീകരണിം കുറയ്ക്കകാൻ സലി.എൻ.ജലി. 
ഇന്േേകായലി ഉപമയകാഗലിക്കു് ഒരു ബ്സ് ഡക.എസ്.
ആർ.ടലി.സലി പരലിക്ഷണകാടലിസ്കാേത്തലിൽ േലിരത്തലിേലി
റക്ലിയലിട്ടുണ്്. സലി.എൻ.ജലി /എൽ.പലി.ജലി ഉപമയകാഗലിച്് 
ഓടു് ഓമട്കാറലിക്ഷകളഡട വകാർഷലികേലികുതലി 500 രൂ
പയലിൽേലിന്നു 450 രൂപ ആയലി കുറയ്ക്കകാനിം അഞ്ചുവർ
ഷമത്തക്കു 2000 രൂപ േലിരക്ലിൽേകാത്ിം േലികുതലി 
ഈടകാക്കാനിം തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്. നൂതേസകാമകേതലിക 
വലിദ്യ പ്രമയകാജേഡപ്ടുത്തലി പ്രവർത്തലിക്കു് ഒരു 
മസകാളകാർ യകാത്കാമബ്കാട്് ഇന്ത്യയലിൽത്തഡ് ആദ്യേകാ
യലി േലിർമ്മകാണിം പൂർത്തലിയകാക്ലി സവക്ിം - തവണക്
ടവ് റൂട്ലിൽ സർവ്ീസ് േടത്തലിവരുന്നു.

221. a. കസക്കറിൾ യാത്രക്കാർക്ം ൊൽ�െക്കാർ
ക്മുള്ള പ്രനത്െ പാതെൾ, പാർക്െളുകെ 
ശംഖല, ഫുെ് ഓവർ ബ്റിഡ്്ജുെൾ, ക്ഓവറുെൾ, 
സബ് നവെൾ എന്റിവയ്ക്ക് ഒരു സമഗ്രപദ്തറി ആവറി
ഷ്കരറിച്ചു�െപ്പറിലാക്ം.

കകാൽേടയകാത്ക്കാർക്കുള്ള പ്രമത്യകപകാത 'സസ്വകാ
ക്്' പദ്ധതലി മകകാട്യിം ജലില്ലയലിൽ േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. 
തലിരുവേന്തപുരഡത്ത കലിഴമക്മക്കാട്, ഡേഡലിക്ൽ 
മകകാഡളജ്, മകകാട്ൺ ഹലിൽ എ്ീ മേഖേകളലിൽ േട
പ്കാതമേല്പകാേവിം േലിർമ്മലിക്കാൻ പദ്ധതലി രൂപവത്ക്രലി
ച്ചുവരുന്നു. പകാർക്കുകളഡട ശിംഖേ, ഫുട്് ഓവർ ബ്ലി
ഡ്ജുകൾ, സഫ് ഓവറുകൾ, സബ്് മവകൾ എ്ലിവ 
ഡപകാതുേരകാേത്ത് വകുപ്് ഏഡറ്റടുത്തുവരുന്നു.

221. b. സംസ്ാ�സർക്കാർ �റിർമ്റിക്ന് ഒരു 
ന്ാഡും പാലവം നൊൾ അധറിഷ്റിതമായറിരറിക്കറില്ല. 
അ�ധറികൃതമായ നൊൾ പറിരറിവെൾ �റിർത്ലാക്ം.

മടകാൾ പലിരലിവ ജേസൗഹകാർദേേകാക്കാനള്ള േടപടലി 
സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

222. a. കെ.എസ്.ആർ.െറി.സറി.യുകെ െെഭാരം ഏകറ്
ടുക്കലെക്കം സമഗ്രമായ പു�രുദ്ാരണ പാനക്കജ് 
�െപ്പറിലാക്ം.

ഈ സർക്കാർ അധലികകാരത്തലിൽ വ്മ�ഷിം 1140 
മകകാടലി രൂപ സർക്കാർ വകായ്യലിേത്തലിൽ ഡക.എസ്.
ആർ.ടലി.സലിക്കു േൽകലിയലിട്ടുണ്്. സേഗ്രപുേരുദ്ധകാരണ
പകാമക്ജലിഡന് ഭകാഗേകായലി ഡപ്രകാഫ. സു�ീൽ ഖ് 
സേർപ്ലിച് പ്രകാഥേലികറലിമപ്കാർട്് ഡതകാഴലിേകാളലികളഡട 
സഹകരണമത്തകാഡട േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. പുേരുദ്ധകാ
രണപകാമക്ജലിഡന് ഭകാഗേകായലി മദ�സകാൽകൃതബ്കാങ്കുക
ളഡട കൺമസകാർഷ്യത്തലിൽേലിന്നു 3350 മകകാടലി രൂപ 
9.2 �തേകാേിം പേലി�േലിരക്ലിൽ 20 വർഷകകാേകാവധലി
മയകാഡട േഭ്യേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. ഈ ഇേത്തലിൽ ഡക.എസ്.
ആർ.ടലി.സലിക്കു പ്രതലിേകാസിം 60 മകകാടലി രൂപ േകാഭലിക്കാിം.

222. b. കെ.എസ്.ആർ.െറി.സറി ജീവ�ക്കാർക്ക് 
സമയബന്ധറിതമായറി കപൻഷൻ ലഭറിക്ന്നുകണ്ന്് 
ഉ്പ്പുവരുത്ം.

ഡക.എസ്.ആർ.ടലി.സലി. ജീവേക്കാർക്് കഴലിഞ്ഞേകാ
സിം (2018 ഏപ്രലിൽ) വഡരയള്ള ഡപൻഷൻ േൽകലിക്
ഴലിഞ്ഞു. സഹകരണബ്കാങ്കുകളഡട കൺമസകാർഷ്യിം 
മുമഖേ ഡപൻഷൻ േൽകകാൻ മകകാ-ഓപ്മററ്റീവ് ഡസകാ
സസറ്റലികൾ, സർക്കാർ, ഡക.എസ്.ആർ.ടലി.സലി 
എ്ലിവ മചർന്നു ധകാരണപത്ിം ഒപ്പുഡവച്ലിട്ടുണ്്. 2018 
ജൂസേ വഡരയള്ള പ്രതലിേകാസ ഡപൻഷേകാണ് പ്രസ്തുത 
ധകാരണപത്ിം അനസരലിച്ചു വലിതരണിം ഡചയ്യു്ത്.

222. c. കെ.എസ്.ആർ.െറി.സറിയുകെ റൂട്ടുെൾ സംര
ക്ഷറിക്ം.

േകാഷണസേസ് ഡചയ്ത റൂട്ടുകൾ സിംരക്ഷലിക്കാൻ പുറ
ഡപ്ടുവലിച് വലിജ്കാപേത്തലിൽ ആവ�്യേകായ മഭദഗതലി 
ഡചയ്കാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.
തേലിഴ് േകാടുേകായള്ള സിംസ്കാേകാന്തരവകാഹേഗതകാഗത
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ക്രകാർ (സലൈലിഡേന്റലി) ഒപ്പുവച്ചു. അപ്രകകാരിം തേലിഴ് േകാ
ട്ലിഡേ പ്രധകാേ േഗരങ്ങളലിമേക്് 8865 കലി.േീ. ദൂര
ത്തലിൽ ഡക.എസ്.ആർ.ടലി.സലി. പുതലിയ സർവ്ീസുകൾ 
േടത്തുിം. 49 പുതലിയ റൂട്ടുകളകാണു കരകാർപ്രകകാരിം 
ഡക.എസ്.ആർ.ടലി.സലി. തേലിഴ് േകാട്ലിമേക്കു േടത്തുക.

223. ജലപാതെളും ഉൾ�ാെൻ ജലഗതാഗതസംവറി
ധാ�ങ്ങളും പു�രുദ്രറിക്ം. നദേീയജലപാത - മൂന്നു 
(കൊല്ലം -നൊട്ടപ്പു്ം) പൂർണ്മായും പ്രവർത്� 
സജ്മാക്ം. കമാത്ം ഗതാഗത്റിൽ ജലഗതാഗ
തത്റികറെ നതാത് �റിലവറിലുള്ള ഒരു േതമാ�ത്റിൽ
�റിന്് അടുത് അഞ്ചുവർഷത്റി�െം അഞ്ചുേതമാ
�മായറി ഉയർത്ാനുള്ള െർമ്പദ്തറി രൂപവത്ക്ക
രറിക്ം.

ജേപകാതകളിം ഉൾേകാടൻ ജേപകാതകളിം പുേരുദ്ധരലി 
ക്കാനള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ മവഗത്തലിേകാക്ലി. മദ�ീയ
ജേപകാത ആദ്യഘട്ിം 2020-ൽ പൂർത്തീകരലിക്കാൻ 
േക്ഷ്യേലിട്ടുള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ േടക്കുന്നു.

224. വറിഴറിഞ്ഞം, കൊച്ചറി, കപാന്ാ�റി, നബപ്പൂർ, 
അഴീനക്കാെ്, നബക്കൽ തുെങ്ങറിയ തു്മുഖങ്ങകള ബന്ധറി
പ്പറിച്ച് ജലമാർഗ്ഗമുള്ള ചരക്ഗതാഗതസംവറിധാ�ം 
ആരംഭറിക്ം. തറിരുവ�ന്പുരം മുതൽ ൊസർനഗാഡു
വകര അതറിനവഗ കഫ്റി സർവ്ീസ് ആരംഭറിക്കാൻ 
പഠ�ം �െത്ം. പ്രാനയാഗറിെമാകണന്നു െകണ്ത്റി
യാൽ സ്വത്വരനവഗത്റിൽ �െപ്പറിലാക്കറി �റിലവറിലുള്ള 
ഗതാഗതപ്രശ്നത്റിനു ോേ്വതപരറിഹാരമുണ്ാക്ം.

തുറമുഖങ്ങഡള ബ്ന്ലിപ്ലിച്ചുള്ള ചരക്കുേീക്സിംവലിധകാേിം 
ആരിംഭലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. 
മകകാസ്റ്റൽ ഷലിപ്ലിങ് മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാൻ വലിവലിധ 
കപ്ൽക്മ്േലികളേകായലി ചർച്കൾ േടത്തലിവരലികയകാ
ണ്. അതലിമവഗ ഡഫറലി സർവ്ീസ് ആരിംഭലിക്കാനള്ള 
പ്രവർത്തേങ്ങളിം അന്തലിേഘട്ത്തലിേകാണ്.

225. എൻ.ഡ്്യു-3 വറിപുലീെരണം (കൊല്ലം-വറിഴറി
ഞ്ഞം, നൊട്ടപ്പു്ം-ൊസർനഗാഡ്്) �െപ്പറിലാക്കാൻ 
നെന്ദ്രസർക്കാരറികറെ പ്രഖ്ാപ�വം തുെർ�െപെറിെളും 
ആവേ്മാണ്. ഇതറി�ായുള്ള െർമ്പദ്തറി ആവറിഷ്ക്ക
രറിക്ം.

മദ�ീയജേപകാത, ഡകകാല്ലിം - മകകാവളിം വഡരയിം മകകാട്
പ്പുറിം - കകാസർമഗകാഡ് വഡരയിം േീട്കാൻ മകന്ദിം തത്വ
ത്തലിൽ അനേതലി േല്ലിയലിട്ടുണ്്. ഇതലിേകായലി കർമ്മപ
ദ്ധതലി തയ്കാറകാക്ലി. മകരള വകാട്ർ മവയ്സ് ഇൻരെകാസ്ട
ക്ചർ േേലിറ്റഡ് എ് കമ്േലി രൂപവത്ക്രലിച്ചു. മകര
ളസർക്കാരലിനിം സലിയകാേലിനിം ഓഹരലിപകേകാളലിത്തമുള്ള
തകാണ് കമ്േലി. ഇതലിൽ ഓഹരലിപകേകാളലിത്തിം മവണഡേ
് മകന്ദസർക്കാരലിഡന് അഭ്യർത്േ മകരളിം അിംഗീ
കരലിച്ലിട്ടുണ്്. 

226. a. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായറി യാത്ര കചയ്ന്വകര
നപ്പാലും പ്രനൊപ�മറില്ലാകത തെഞ്ഞു�റിർത്റി പരറി
നോധറിക്ന് സ്റിതറിയുണ്്. ഇത് ഒഴറിവാക്കാൻ 
ഘട്ടംഘട്ടമായറി സ്ാർട്ട് ന്ാഡ്് പദ്തറി �െപ്പറിലാക്ം.

സ്കാർട്് മറകാഡ് പദ്ധതലിഡയ കുറലിച്് പഠലിക്കാേകായലി ഒരു 
സേലിതലിഡയ േലിമയകാഗലിച്ലിട്ടുണ്്.

226. b. ഭറിന്നേഷറിക്കാർക്കായറി പ്രനത്െ പാർക്കറിങ് 
തുെങ്ങറിയ സംവറിധാ�ങ്ങൾ ന്ാഡ്റികറെ അനുബന്ധമാ
യറി ഏർകപ്പടുത്ം.

ഭലി്മ�ഷലിക്കാർക്കായലി സർക്കാമരകാഫീസുകൾ അട
ക്മുള്ള ഡപകാതുവലിടങ്ങളലിലുിം ഡറയലിൽമവ, ബ്സ് മസ്റ്റഷ
നകൾ, വലിേകാേത്തകാവളിം എ്ലിവലിടങ്ങളലിലുിം പ്രമത്യക 
പകാർക്ലിങ് സിംവലിധകാേങ്ങൾ േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. 
കുട്ലികൾക്കുമവണ്ലിയള്ള വകാഹേങ്ങൾക്കു പ്രമത്യക 
സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തകാൻ ആളകൾക്കു േലിർമദേ�ിം 
േല്ലിയലിട്ടുണ്്.

227. കരൈവറിംഗ് സ്കൂളുെളുകെ �റിലവാരം ഉ്പ്പുവരു
ത്ാൻ �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

സഡ്രവലിങ് സ്കൂളകളഡട പ്രവർത്തേിം പരലിഷ്കരലിക്കു്
തലിഡന് ഭകാഗേകായലി പരലി�ീേേത്തലിന പകാഠ്യപദ്ധതലി 
തയ്കാറകാക്കുകയിം േേപ്പുറത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റലിറ്റയൂട്് ഓഫ് 
സഡ്രമവഴ്് ഡട്യലിേലിങ് ആൻഡ് റലിസർച്് (ഐ.ഡലി.ടലി.
ആർ) പരലി�ീേേിം േൽകുകയിം ഡചയ്തുവരുന്നുണ്്. 
സഡ്രവലിങ് സ്കുൾ വകാഹേങ്ങളലിഡേ പരലി�ീേകർക്കു 
തലിരലിച്റലിയൽ കകാർഡ് േൽകു് കകാര്യവിം സഡ്രവലിങ് 
സ്കൂൾ വകാഹേങ്ങൾക്കു പ്രമത്യക േലിറിം േൽകു് 
കകാര്യവിം പരലിഗണേയലിേകാണ്.

228. കചങ്ങന്നൂർ-പറി്വം, ഹരറിപ്പാെ്-എ്ണാകുളം, 
തറിരുവ�ന്പുരം-�ാഗർനൊവറിൽ പാത ഇരട്ടറിപ്പറി
ക്കൽ മുൻഗണ�ാക്രമത്റിൽ പൂർത്ീെരറിക്കാൻ 
നെന്ദ്രസർക്കാരറിൽ സമ്ർദേം കചലുത്ം. കഷാർണ്ണൂർ
-മംഗലാപുരം പാത കവദയുതറിവത്ക്കരണം മുൻഗ
ണ�ാക്രമത്റിൽ പൂർത്ീെരറിക്കാൻ ഇെകപടും.

ഡചങ്ങന്നൂർ മുതൽ തലിരുവല്ല വഡരയിം തലിരുവല്ല മുതൽ 
ചങ്ങേകാമ�രലി വഡരയമുള്ള പകാതയലിരട്ലിപ്ലിക്ൽ പൂർ
ത്തലിയകാക്ലി. ചങ്ങേകാമ�രലി-ചലിങ്ങവേിം പകാതയലിരട്ലിപ്ലി
ക്േലിേകായലി ഭൂേലി ഏഡറ്റടുത്തു േല്ലി. ചലിങ്ങവേിം മുതൽ 
കുറുപ്ിം തറ വഡര ഭൂേലിമയഡറ്റടുക്ൽ മൂന്നുേകാസിം ഡകകാണ്ടു 
പൂർത്തലിയകാകുിം. പലിറവിം – കുറുപ്ിം തറ പകാതയലിരട്ലിപ്ലി
ക്ൽ പൂർത്തലിയകാക്ലി. ഹരലിപ്കാട്-അമ്േപ്പുഴ, ഇരട്ലിപ്ലി
ക്േലിന ഭൂേലി ഏഡറ്റടുത്തു േൽകലി. തലിരുവേന്തപുരിം - 
േകാഗർമകകാവലിൽ പകാതയലിരട്ലിപ്ലിക്കാനള്ള േടപടലിരൈേിം 
േടന്നുവരുന്നു. ഡഷകാർണ്ണൂർ-േിംഗേകാപുരിം പകാത സവദയു
തലിവത്ക്രണിം പൂർത്തലിയകായലി. 
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229. െഞ്റിനക്കാെ് ക്യറിൽ നൊച്ച് ഫാക്ട്റി പൂർത്ീ
െരറിച്ചു പ്രവർത്�മാരംഭറിക്കാൻ നെന്ദ്രസർക്കാരറിൽ 
സമ്ർദേം കചലുത്ം.

സമ്മർദേിം ഡചലുത്തലിയലിട്ടുണ്്. എ്കാൽ ഫേവത്തകായലി
ല്ല.

230. ഇന്നുള്ള തറിരുവ�ന്പുരം-മംഗലാപുരം പാത 
�ാലുവരറിപ്പാതയാക്കറി മാറ്റുന്തറി�് ഇന്്ൻ ക്യറിൽ
നവയുമായറി നചർന്നു സംയുക്െമ്പ�റി രൂപവത്ക്കരറി
ക്ം. ഇരട്ടറിപ്പറിക്ന് പാത അതറിനവഗകട്യറിൻ ഓെറി
ക്കാൻ സജ്മാക്ം. ഇതറിനു ്യറിൽനവയുകെ സഹ
െരണവം പകോളറിത്വം സാദ്്മാക്കാൻ നെന്ദ്ര
സർക്കാരറിൽ സമ്ർദേം കചലുത്ം.

മകന്ദസർക്കാരലിനിം മകരളസർക്കാരലിനിം പകേകാളലിത്ത
മുള്ള മകരളകാ ഡറയലിൽ ഡഡവേപ്ഡേന്് മകകാർപ്മറഷൻ 
എ് കമ്േലി രൂപവത്ക്രലിച്ചു. പകാത ഇരട്ലിപ്ക്ൽ 
അടക്മുള്ള ഡറയലിൽമവ വലികസേിം സിംബ്ന്ലിച് 
പഠേിം ഈ കമ്േലി േടത്തലിവരുന്നു. 

231. ഗുരുവായൂർ-തറിരു�ാവായ പാത, േബരറി പാത, 
തലനശ്രറി-കമസൂർ പാത, എരുനമലറികയയും പു�ലൂർ
-കചനകോട്ട പാതകയയും ബന്ധറിപ്പറിക്ന് പാത, �റില
മ്പൂർ-�ഞ്ൻനൊെ് പാത �റിർമ്ാണം ആരംഭറിക്കൽ 
എന്റിവ മുൻഗണ�ാക്രമത്റിൽ പൂർത്ീെരറിക്കാൻ 
നെന്ദ്രസർക്കാരറിൽ സമ്ർദേം കചലുത്ം.

ഗുരുവകായൂർ-തലിരുവകാേകാവകായ പകാതവലികസേിം സിംബ്
ന്ലിച്ചു മകന്ദസർക്കാരുേകായലി ചർച് തുടരുകയകാണ്. 
�ബ്രലിപകാത, തേമ�രലി- സേസൂർ പകാത എ്ലിവ 
ഡറയലിൽമവ വലികസേവേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട് ഒ്കാിം ഘട് 
പദ്ധതലിയലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്. �ബ്രലി പകാതഡയ 
ഡകകാല്ലിം-ഡചമകേകാട് പകാതയേകായലി ബ്ന്ലിപ്ലിക്കു് പകാത, 
േലിേമ്പൂർ-േഞ്ചന്മകകാട് പകാത എ്ലിവ രണ്കാിംഘട്ത്തലി
ലുിം ഉൾഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്. 

232. കൊച്ചറി കമനട്ായുകെയും തറിരുവ�ന്പുരം, 
നൊഴറിനക്കാെ് കലറ്് കമനട്ാ പദ്തറിെളുകെയും പൂർ
ത്ീെരണവം ൊര്ക്ഷമമായ പ്രവർത്�വം ഉ്
പ്പാക്ം.

ഡകകാച്ലി ഡേമട്കാ ആലുവ മുതൽ പകാേകാരലിവട്ിം വഡരയിം 
പകാേകാരലിവട്ിം മുതൽ േഹകാരകാജകാസ് വഡരയിം പൂർത്തലി
യകാക്ലി. മപട് വഡര േീട്കാനള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ പുമരകാ
ഗേലിക്കുന്നു. കകാക്േകാട് ഡേമട്കാ പകാതയഡട പദ്ധതലിമരഖ 
മകന്ദത്തലിഡന് അിംഗീകകാരത്തലിേകായലി സേർപ്ലിച്ചു. 
മകകാഴലിമക്കാട് സേറ്റ് ഡേമട്കായഡട ഭകാഗേകായലി പ്്യകേര 
മേല്പകാേിം േലിർമ്മലിച്ചു. തലിരുവേന്തപുരത്ത് മൂന്നു സഫ്ഓ
വറലിന സർക്കാർ അിംഗീകകാരിം േല്ലി.

233. കൊച്ചറിയറിൽ മൾട്ടറി നമാഡ്് നലാജറിറ്റിെ് പാർക്ക്, 
പ്രധാ� വ്ാപാരനെന്ദ്രങ്ങളറിൽ ഏെീകൃതചരക്ഗ
താഗതസൗെര്ം എന്റിവ �െപ്പറിലാക്ം. പ്രധാ� 
�ഗരങ്ങളറിൽ ട്ാൻസറിറ്് ഹബ്ബുെൾ ആരംഭറിക്ം.

ആരിംഭലിച്ലിട്ലില്ല. ഡകകാച്ലിയലിൽ േൾട്ലിമേകാഡ് മേകാജലിസ്റ്റലി
ക് പകാർക്് സ്കാപലിക്കാനള്ള സ്േിം കഡണ്ത്തകാൻ 
േടപടലികൾ സ്വീകരലിക്കുന്നു. ഇതലിഡന് ഭകാഗേകായലി 
ട്കാൻസലിറ്റ് ഹബ്ബുകൾ ആരിംഭലിക്കുിം. തലിരുവേന്തപുരത്ത് 
ഔട്ർ റലിങ് മറകാഡ് മകന്ദസർക്കാരലിഡന് സഹകായിം 
േഭലിക്കു് മുറയ്ക്ക് േലിർമ്മലിക്കുിം. 

234. നൊഴറിനക്കാെ് വറിമാ�ത്ാവളത്റികറെ വറിെസ
�ത്റി� ്സഹെരണനമഖലകയയും പ്രവാസറിെകളയും 
പകകേടുപ്പറിച്ചു പ്രനത്െ വറിെസ�പാനക്കജ് �െപ്പറിലാ
ക്ം.

മകകാഴലിമക്കാട് വലിേകാേത്തകാവളവലികസേത്തലിന മകന്ദ
സർക്കാരുേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട്ടു േടപടലികൾ സ്വീകരലിക്കു
ന്നു. വലികസേത്തലിേകാവ�്യേകായ ഭൂേലി േഭ്യേകാക്കാഡേന്നു 
മകന്ദ സലിവലിൽ മവ്യകാേയകാേ േന്തകാേയഡത്ത അറലിയലി
ച്ലിട്ടുണ്്.

ജലതസചനകം

235. ജലവറിഭവവകുപ്പറിക� �ദീതൊെറിസ്ാ�ത്റിൽ 
പു�ഃസംഘെറിപ്പറിക്െയും ഭൂഗർഭജലവകുപ്പറികറെ പ്രവർ
ത്�ങ്ങകള അതുമായറി ബന്ധറിപ്പറിക്െയും കചയ്ം.

േണ്ണ്-ജേസിംരക്ഷണത്തലിേ് അനമയകാജ്യേകായ പ്രകൃതലി
ദത്തയൂണലിറ്റുകളകായ േീർത്തടങ്ങളലിൽേലിന്നു േദീതട
സിംരക്ഷണത്തലിമേക്് എ് സേീപേത്തലിലൂ്ലിയള്ള 
േീർത്തടേകാസ്റ്റർലൈകാനകൾ പഞ്ചകായത്ത് അടലിസ്കാേ
ത്തലിൽ രൂപഡപ്ടുത്തകാനള്ള സകാമകേതലികസേലിതലികൾ 
രൂപവത്ക്രലിച്ചു പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിച്ചു. CWRDM 
ഇതലിേകായള്ള േീർത്തട േകാസ്റ്റർ ലൈകാൻ തയ്കാറകാക്ലിയലിട്ടു
ണ്്.

236. a. പ്രാനദേറിെസർക്കാരുെളുകെ ന�തൃത്വത്റിൽ 
ജ�പകോളറിത്നത്ാകെ കചറു�ീർത്ൊെറിസ്ാ�
ത്റിൽ ജലസംരക്ഷണ - ജലസുരക്ഷാപദ്തറിെൾ 
തയ്ാ്ാക്െയും അവ ഉചറിതമായറി സംനയാജറിപ്പറിച്ച് 
�ദീതൊെറിസ്ാ�ത്റിലുള്ള ജലസുരക്ഷാപദ്തറിക് 
രൂപം �ല്െയും കചയ്ം.

ഹരലിതമകരളേലിഷഡന് ഭകാഗേകായലി സേമരൈകാ േീർത്തടിം 
മുതൽ േദീതടിം വഡര േണ്ണലിഡന്യിം ജേത്തലിഡന്യിം 
സു ര ക്ഷ യ്ക്കു മ വ ണ് ലി  പ ഞ്ച കാ യ ത്തു ക ള ലി ലു ിം 
മുേലിസലിപ്കാേലിറ്റലികളലിലുിം സേലിതലികൾ രൂപവത്ക്രലിച്ചു. 
ഈ വർഷിം ജലില്ലകാപ്ഞ്ചകായത്തുകൾ േടപ്ലിേകാക്കു് 
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സിംമയകാജലിതേദീതടസിംരക്ഷണത്തലിനള്ള ബ്ഹുവർ
ഷപദ്ധതലിക്കു പ്രകാമയകാഗലികപ്രവർത്തേങ്ങൾ തയ്കാറകാ
ക്ലിേൽകലിയലിട്ടുണ്്. ജേസുരക്ഷയ്ക്ക് ആവ�്യേകായ പ്രവൃ
ത്തലികൾ ഏഡറ്റടുത്തു സേയബ്ന്ലിതേകായലി പൂർത്തലിയകാ
ക്കുിം. ആവ�്യേകായ അസലിസ്റ്റന്് എൻജലിേീയർേകാർക്് 
ഇതലിേകിം ഗ്രകാേപ്ഞ്ചകായത്തുകളഡട ചുേതേ േൽകലി 
ഉത്തരവകായലിട്ടുണ്്.

236. b. പുഴെകളത്കന് ജലസംഭരണറിെളാക്കറി 
മാറ്റുന്തറിനുനവണ്റി ോസ്തീയമായ പഠ�ത്റികറെ 
അെറിസ്ാ�ത്റിൽ കചക്ക് ഡ്ാമുെളുകെയും ക്ഗുനല
നറ്ഴ്റികറെയും ശംഖല പണറിയും. ഭൂഗർഭജലം ്ീചാർ
ജ്റിങ്ങറിനു പദ്തറിെൾ ആവറിഷ്കരറിക്ം.

ഡറഗുമേറ്ററുകളിം തടയണകളിം വഴലി േദലികഡളത്തഡ് 
ജേസിംഭരണലികളകാക്ലിേകാറ്റു് പ്രവൃത്തലികൾ േടപ്ലിേകാ
ക്ലിവരുന്നു. ഓരുഡവള്ളക്യറ്റേലിയന്തണത്തലിനിം 
മവേൽക്കാേത്തു വരൾച്യഡട കകാഠലിേ്യിം കുറയ്ക്കകാനിം 
ജേക്ഷകാേവിം കുടലിഡവള്ളക്ഷകാേവിം പരലിഹരലിക്കാനിം 
ഉതകു് തരത്തലിൽ കുറ്റ്യകാടലി, േീേച്ൽ, കടേലി, കുപ്ിം, 
ചകാേലിയകാർ, തൂതപ്പുഴ, ഭകാരതപ്പുഴ, പമ്, മകകാരപ്പുഴ, വകാ
േേപുരിം, അഞ്ചരക്ണ്ലി, േണലിേേ, മൂവകാറ്റുപുഴ, ചന്ദഗലി
രലി, ചലിത്തകാരലി, ഡേയ്കാർ, അച്ൻമകകാവലിൽ മുതേകായ 
ഇരുപമതകാളിം േദലികളലിൽ ഉചലിതേകായ സ്േങ്ങളലിൽ 
മുപ്മതകാളിം ഡറഗുമേറ്ററുകൾ കലിഫ്ബ്ലിയഡട ധേസഹകാ
യമത്തകാഡട േലിർമ്മലിക്കാൻ 2017-18 ബ്ജറ്റലിൽ സർ
ക്കാർ തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്. ഡറഗുമേറ്റർ പണലിയകാനള്ള 
ഇൻഡവസ്റ്റലിമഗഷനിം ഡലിസസനിം േടത്തലി മപ്രകാജക്ട് 
റലിമപ്കാർട്ടു തയ്കാറകാക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. 
ജേമസചേവകുപ്ലിഡന് SPV ആയ KIIDC മുമഖേയകാ
ണു പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്കു്ത്. കൂടകാഡത വലിവലിധ ലൈകാൻ 
സ്ീമുകളലിൽഡപ്ടുത്തലി ഡചക്് ഡകാമുകൾ, വലി.സലി.ബ്ലി, 
ആർ.സലി.ബ്ലി. എ്ലിവയിം േലിർമ്മലിച്ചുവരുന്നു. ഇതുവഴലി 
േദലികളലിഡേ േീഡരകാഴുക്് പുേഃസ്കാപലിക്കുക, കകാേവർ
ഷസേയത്ത് േഭലിക്കു് അധലികജേിം തടഞ്ഞുേലിർത്തലി 
സേീപപ്രമദ�ഡത്ത ഭൂജേവലിതകാേിം തകാഴകാഡത േലിേേലിർ
ത്തുക, കുടലിഡവള്ളേഭ്യത ഉറപ്കാക്കുക, കകാർഷലികകാവ�്യ
ങ്ങൾക്കുിം പകാരലിസ്ലിതലികധർമ്മങ്ങൾക്കുിം ആവ�്യേകായ 
ജേിം േഭ്യേകാക്കുക എ്ീ ഉമദേ�്യേക്ഷ്യങ്ങൾ സകവ
രലിക്കാേകാവിം.
ഭൂജേവകുപ്് ഭൂജേസിംരക്ഷണവിം കൃത്ലിേ ഭൂജേസിം
മപകാഷണവിം പദ്ധതലിയലിൻകീഴലിൽ തുറ്കലിണർ, കു
ഴൽക്ലിണർ എ്ലിവ വഴലിയള്ള ഭൂജേസിംമപകാഷണിം, 
ദീർഘകകാേകാടലിസ്കാേത്തലിൽ വരൾച്ഡയ പ്രതലിമരകാധലി
ക്കാൻ േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. ഇത്തരിം പ്രവർത്തേങ്ങൾ 
േടപ്ലിേകാക്കു്തലിന സകാമകേതലികസഹകായവിം േൽകലി
വരുന്നു. ഭൂജേവകുപ്ലിൻ 2017-18 സകാമ്ത്തലികവർഷിം 
കൃത്ലിേഭൂജേസിംമപകാഷണ പ്രവർത്തേങ്ങൾക്കായലി 

157 േക്ഷിം രൂപ ബ്ജറ്റലിൽ അനവദലിച്ലിട്ടുണ്് ഈ തുക 
ഉപമയകാഗലിച്് 117-ഓളിം തുറ്കലിണർ വഴലിയള്ള കൃത്ലി
േഭൂജേസിംമപകാഷണ പ്രവൃത്തലികൾക്കായലി വലിവലിധ 
ജലില്ലകൾക്കു സകാമകേതലികകാനേതലി േൽകലിയലിട്ടുണ്്. 
കൂ ട കാ ഡ ത  േ കാ ലു  കു ഴ ൽ ക് ലി ണ ർ  റ ീ ച കാ ർ ജ്ജ് 
പ്രവൃത്തലികൾക്് ഇടുക്ലി ജലില്ലയ്ക്കുിം അനേതലി േൽകലിയലി
ട്ടുണ്്. ഇതലിൽ േകാല്പമതകാളിം തുറ് കലിണർ വഴലിയള്ള 
ഭൂജേസിംമപകാഷണപ്രവൃത്തലികളിം 18 പുേരുദ്ധകാരണപ്രവൃ 
ത്തലികളിം പൂർത്തീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. ബ്കാക്ലി പ്രവർത്തേങ്ങ 
ൾ ജലില്ലകളലിൽ പുമരകാഗേലിച്ചുവരുന്നു.
2018-19 സകാമ്ത്തലികവർഷിം പ്രസ്തുത പദ്ധതലിയലിൽ 
350 േക്ഷിം രൂപ അനവദലിച്ലിട്ടുണ്്. തുറ്കലിണർ, 
മബ്കാർഡവൽ റീ ചകാർജ് അടക്മുള്ള സേഗ്രകൃത്ലിേഭൂജ
േസിംമപകാഷണപദ്ധതലികളകാണ് വലിഭകാവേിം ഡചയ്തലിട്ടു
ള്ളത്.

237. a. ജലന്ാതസുെളുകെ മലറി�ീെരണത്റിക�
തറികര േറിക്ഷാ�െപെറിെൾ കൂടുതൽ െർേ�മാക്ം.

ജേകാ�യങ്ങളഡടയിം േദലികളഡടയിം േേലിേീകരണിം 
തടയ്തലിേകായള്ള േലിയേിം കകാമേകാചലിതേകായിം സേ
ഗ്രേകായിം പരലിഷ്കരലിച്ചുഡകകാണ്ടുള്ള േലിയേേലിർമ്മകാണേട
പടലികൾ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. ഇപ്രകകാരിം ജേകാ�യങ്ങൾ 
േേലിേേകാക്കു്വർക്് മൂന്നുവർഷിംവഡര തടമവകാ രണ്ടു
േക്ഷിം രൂപവഡര പലിഴമയകാ രണ്ടുിം കൂടലിയള്ള �ലിക്ഷമയകാ 
േഭലിക്കു്രൂപത്തലിൽ േലിയേേലിർമ്മകാണിം േടത്തുവകാേകാ
ണ് തീരുേകാേലിച്ലിരലിക്കു്ത്.

237. b. വറിസർജ്്മാലറി�്ം സുരക്ഷറിതമായറി സം
സരറിക്കാൻ സംവറിധാ�മുണ്ാക്ം.

ഗുരുവകായൂർ ടൗൺഷലിപ്ലിഡേ േേലിേജേേലിർമ്മകാർജ്ജേ
സിംവലിധകാേത്തലിഡന് േലിർമ്മകാണിം പുമരകാഗതലിയലിേകാണ്. 
ഡകകാല്ലിം, മകകാഴലിമക്കാട് മകകാർപ്മറഷനകളലിഡേ 
KSUDP പദ്ധതലികളഡട േലിർമ്മകാണപ്രവൃത്തലികൾ 
സ്േേഭ്യതക്കുറവിം ഹരലിത സട്ബ്യൂണേലിഡന് 
മകസുകളിം കകാരണിം േലിർത്തലിഡവമക്ണ്ലിവ്ലിരലി
ക്കുകയകാണ്. 
അമൃത് പദ്ധതലിയലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലി സ്വീമവജ് പദ്ധതലി
കളഡട പ്രമയകാജേിം വ്യകാപകേകാക്കാനള്ള പ്രവർത്തേ
ങ്ങൾ േടന്നുവരുന്നു. ഇതലിഡന് ഭകാഗേകായലി മകകാർപ്മറ
ഷൻ ഭകാഗഡത്ത പ്രവർത്തേങ്ങൾ വലിപുേീകരലിക്കാനള്ള 
േടപടലികൾ തുടങ്ങലിക്ഴലിഞ്ഞു. ഗുരുവകായൂർ മുേലിസലിപ്കാ
േലിറ്റലിയഡട സ്വീമവജ് ഡേറ്റ് വർക്ലിഡന് പ്രവർത്തേങ്ങൾ 
അന്തലിേഘട്ത്തലിേകാണ്.
മകരള വകാട്ർ അമതകാറലിറ്റലി ഇ്മവറ്റീവ് മസകാൺ 
(KWIZ) എ് പ്രമത്യക പ്രവർത്തേപദ്ധതലി ഡജൻ 
മറകാമബ്കാട്ലിക്് എ് സ്റ്റകാർട്പ്് സ്കാപേവേകായലി 
മയകാജലിച്് േകാൻമഹകാളകൾ ശുചലിയകാക്കാൻ യന്തേന
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ഷ്യഡേ രൂപകല്പേ ഡചയ്തു പുറത്തലിറക്ലി.

238. a. ജലഗുണ�റിലവാരപരറിനോധ�യ്ക്ക് എല്ലാ 
തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�ങ്ങളറിലും അംഗീകൃതനെ
ന്ദ്രങ്ങൾ സ്ാപറിക്ം.

േലിേവലിൽ അത്യകാധുേലിക സിംവലിധകാേങ്ങമളകാടുകൂടലിയ 
സിംസ്കാേതേ േകാബുിം 14 ജലില്ലകാേകാബുകളിം 33 
സബ്് ഡലിവലിഷൻ േകാബുകളിം ജേഅമതകാറലിറ്റലിയഡട 
കീഴലിൽ പ്രവർത്തലിക്കുന്നു. ഭൂജേവകുപ്ലിൽ തലിരുവേന്ത
പുരിം, എറണകാകുളിം, മകകാഴലിമക്കാട് എ്ലിവലിടങ്ങളലിൽ 
മൂന്നു േകാബുകൾ കൂടലി പ്രവർത്തലിക്കുന്നുണ്്.

238. b. ഹയർ കസക്കൻഡ്്റി സ്കൂൾ അധ്ാപെരു
കെയും വറിദ്ാർത്റിെളുകെയും സഹായനത്ാകെ സ്കൂൾ 
ലാബുെളറിലും ഇതറിനുള്ള കപാതുസംവറിധാ�ം 
ഒരുക്ം.

ഗുണേലിേവകാരപരലിമ�കാധേയ്ക്കുള്ള ഡപകാതുസിംവലിധകാേ
ത്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി 199 സ്കൂളകളലിലുിം 235 പഞ്ചകായത്തു
കളലിലുിം ഗുണേലിേവകാരപരലിമ�കാധേ കലിറ്റുകൾ േൽകലി
യലിട്ടുണ്്. ഗുണേലിേവകാരപരലിമ�കാധേ േടത്തകാേകാവ�്യ
വകായ പരലി�ീേേവിം മബ്കാധവത്ക്രണ ക്കാസുിം 
േൽകലിയലിട്ടുണ്്.

239. a. �റിലവറിലുള്ള വൻെറിെജലനസച�പദ്തറി
െൾ െർേ�മായ പരറിനോധ�യുകെ അെറിസ്ാ�
ത്റിൽ വറിലയറിരുത്ം. അ�റിവാര്മായവ സമയബ
ന്ധറിതമായറി പൂർത്ീെരറിക്ം. �റിലവറിലുള്ളവ പൂർത്ീ
െരറിനച്ച പുതറിയ പദ്തറിെൾ ഏകറ്ടുക്െയുള്ളൂ.

വൻകലിടജേമസചേപദ്ധതലികളകായ മൂവകാറ്റുപുഴ വകാേലി, 
ഇടേേയകാർ, കകാരകാപ്പുഴ, ബ്കാണകാസുരസകാഗർ എ്ലിവ
യഡട പ്രവർത്തേങ്ങൾ കർ�േേകായലി പരലിമ�കാധേ 
േടത്തു്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി ആസൂത്ണമബ്കാർഡ് 
ഓഫീസലിൽ േട് മയകാഗത്തലിൽ ആസൂത്ണമബ്കാർഡ് 
അിംഗങ്ങൾ, ജേവലിഭവവകുപ്് അിംഗങ്ങൾ, ജേവലിഭവ
വകുപ്് ഡസരൈട്റലി, ചീഫ് എഞ്ചീേീയർേകാർ എ്ലിവർ 
മചർ് ഒരു വലിദഗ്ദ്ധസേലിതലിഡയ ചുേതേഡപ്ടുത്തലി. 
അവർ റലിമപ്കാർട്് സേർപ്ലിക്കുകയിം തുടർേടപടലികൾക്കു 
േലിർമദേ�ിം േൽകുകയിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്.

239. b. ൊർഷറിെെലൻഡ്്റി�നുസരറിച്ച് ജലനസച
�പദ്തറിെളറികല ജലവറിതരണം ൊര്ക്ഷമമാക്ം. 
കൂടുതൽ കൃഷറിസ്ലങ്ങളറിൽ ജലനസച�സൗെര്ം 
എത്റിക്ം. അതറി�് തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�
ങ്ങളുമായറി നചർന്് ഒരു െർമ്പദ്തറി ആവറിഷ്കരറിക്ം.

കൂടുതൽ കൃഷലിസ്േങ്ങളലിൽ ജേമസചേിം േടത്തകാന
ള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.
ജേസിംഭരണലികളലിൽ േഭ്യേകാകു് ജേത്തലിഡന് മതകാത
നസരലിച്് ജലില്ലകാകളക്ടറുിം ബ്ന്ഡപ്ട് ജേപ്രതലിേലിധലിക

ളേകായള്ള ചർച്യഡട അടലിസ്കാേത്തലിൽ കൃഷലിയകാവ�്യ
ങ്ങൾക്കായലി കേകാലുകളലിലൂഡട ജേവലിതരണിം േടത്തലി
വരുന്നു. കൂടകാഡത മപ്രകാജക്ട് അസഡ്വസറലി കമ്മറ്റലി രൂ
പവത്ക്രലിച്് കകാർഷലികകാവ�്യങ്ങൾക്കു ജേവലിതരണിം 
സുഗേേകാക്കാനള്ള േടപടലികൾ ത്വരലിതഡപ്ടുത്തകാവ്
തകാണ്.

240. a. ൊഡ്യുകെ പ്രവർത്�കത് സമഗ്രമായറി 
പു�ഃസംഘെറിപ്പറിക്ം. ബ്ാഞ്് െ�ാലുെൾ, ഡ്റിസ്ടറി
ബയൂട്ട്ീസ്, ഫീൽഡ്് ബൂത്റിെൾ, തലക്ളങ്ങൾ, 
മഴകവള്ള�റിർഗ്ഗമ�നത്ാടുെൾ തുെങ്ങറിയവ സംരക്ഷറി
ക്കാൻ വലറിയനതാതറിൽ കതാഴറിലു്പ്പുപദ്തറികയ 
ഉപനയാഗകപ്പടുത്ാൻ പ്രാനദേറിെ മാറ്ർ പ്ാൻ 
ഉണ്ാക്ം. 

മൂവകാറ്റുപുഴ ജേമസചേപദ്ധതലിയലിൽ എ.ഐ.ബ്ലി.പലി.
യലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലി കകാഡകാ പ്രവൃത്തലികൾ ഡചയ്തുവരുന്നു. 
സർക്കാർതേത്തലിൽ എടുക്കു് തീരുേകാേങ്ങളഡട 
അടലിസ്കാേത്തലിൽ ബ്കാഞ്ച് കേകാലുകൾ, ഡലിസ്ടലിബ്യുട്
റീസ്, ഫീൽഡ് ബൂത്തലികൾ, തേക്കുളങ്ങൾ, േഴഡവള്ള
േലിർഗ്ഗേേമത്തകാടുകൾ തുടങ്ങലിയവ സിംരക്ഷലിക്കാൻ 
ഡതകാഴലിലുറപ്പുപദ്ധതലിഡയ ഉപമയകാഗഡപ്ടുത്തകാവ്തകാ
ണ്. കേകാൻഡ് ഏരലിയ ഡവേപ് ഡേന്് അമതകാറലിറ്റലി 
31.03.2017-ൽ േലിറുത്തേകാക്ലി. ഇേലി മുതൽ കകാഡകാ 
വർക്കുകൾ അതത് മപ്രകാജക്ട് ചീഫ് എൻജലിേീയർേകാ
രുഡട ഓഫീസലിൻ കീഴലിേകാണ് േടപ്ലിേകാക്കു്ത്. ഈ 
സകാഹചര്യത്തലിൽ േലിേവലിലുള്ള കകാഡകാ ചകാേലുകളഡട 
അറ്റകുറ്റപണലികൾ യഥകാസേയിം േടത്തലി ജേവലിതരണിം 
പരേകാവധലി സ്േങ്ങളലിൽ പ്രമയകാജേഡപ്ടുത്തകാൻ 
ഉമദേ�ലിക്കുന്നു.

240. b. കചറുെറിെജലനസച�പദ്തറിെളും രൈറിപ്പ് 
കഫർട്ടറിനഗഷൻ, കമനക്രാ ഇ്റിനഗഷൻ, പ്രറിസറിഷൻ 
ഫാമറിങ് നപാലുള്ള ജലവറി�റിനയാഗക്ഷമത കൂെറിയ 
�വീ� ജലനസച�പദ്തറിെളും കൂടുതൽ നപ്രാത്ാ
ഹറിപ്പറിക്ം.

13-കാിം പഞ്ചവത്രപദ്ധതലിക്കാേത്ത് ഡചറുകലിടജേമസ
ചേപദ്ധതലികൾക്കു മുൻതൂക്ിം േൽകലിഡക്കാണ്കാണു 
പദ്ധതലിമരഖ തയ്കാറകാക്ലിയലിട്ടുള്ളത്. ഡ്രലിപ് ഡഫർട്ലിമഗ
ഷൻ, സേമരൈകാ ഇറലിമഗഷൻ, പ്രലിസലിഷൻ ഫകാേലിങ് 
തുടങ്ങലിയ േവീേപദ്ധതലികൾ കൃഷലിവകുപ്പുേകായലിമച്ർന്നു 
ആരിംഭലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ എടുക്കുിം.

240. c. ജലനസച�ത്റി�ായറി സ്ാപറിച്ച പല 
പദ്തറിെളും യന്ത്രത്െരാർ മൂലവം മറ്റു ചറില പറിഴവ
െൾ മൂലവം �ാനോന്മുഖമായ അവസ്യറിലാണ്. 
അവകയ പു�രുജ്ീവറിപ്പറിക്കാനും ൊര്ക്ഷമമായറി 
�റില�റിർത്ാനുമുള്ള പദ്തറിെൾ ആവറിഷ്കരറിക്ം.

സിംസ്കാേത്തു േലിേവലിലുള്ള പ്രവർത്തേ ക്ഷേേല്ലകാത്ത 
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േലിഫ്റ് ഇറലിമഗഷൻ പദ്ധതലികളഡട പുേ:രുദ്ധകാരണിം 
ലൈകാൻ സ്ീേലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലി േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു 
ഇതലിമേയ്ക്കകായലി വലിവലിധ ജലില്ലകളലിേകായലി 2016-17, 
2017-18 സകാമ്ത്തലികവർഷങ്ങളലിൽ 1985 േക്ഷിം രൂ
പയ്ക്ക് ഭരണകാനേതലി േല്ലിയലിട്ടുണ്്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തലികൾ 
േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. സിംസ്കാേഡത്ത േദലികളലിലുിം 
ഉപേദലികളലിലുിം മതകാടുകളലിലുിം കകാേകാകകാേങ്ങളകായലി 
േലിർമ്മലിച്തുിം എ്കാൽ പ്രവർത്തേക്ഷേേല്ലകാത്തതുേകായ 
തടയണകൾ, ഡവന്് മരൈകാസ് ബ്കാറുകൾ, ഡറഗുമേറ്ററു
കൾ എ്ലിവ പുേരുദ്ധരലിക്കു്തലിമേക്കായലി ഒ്കാിം 
ഘട്േകായലി 1357.165 േക്ഷിം രൂപയഡട മപ്രകാമപ്കാസൽ 
സർക്കാരലിഡന് പരലിഗണേയലിേകാണ്.

241. a. മഴ�റിഴൽ പ്രനദേങ്ങളറികല ജലക്ഷാമം പരറി
ഹരറിക്കാൻ പ്രനത്െ പദ്തറിെൾക് രൂപം �ല്ം.

പകാേക്കാട് ജലില്ലയലിഡേ ഡകകാല്ലമകേകാട്, ചലിറ്റൂർ മബ്കാക്കു
കളലിഡേ േഴേലിഴൽ മേഖേയലിൽ കുളങ്ങൾ േവീകരലിക്കാ
നിം തടയണകൾ, വലി.സലി.ബ്ലി.കൾ എ്ലിവ േലിർമ്മലി
ക്കാനേകായലി 1013.4 േക്ഷിംരൂപയ്ക്കു ഭരണകാനേതലി 
േല്ലിയലിട്ടുണ്്. ഈ പ്രവൃത്തലികൾ േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള 
േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. പകാേക്കാട് ജലില്ലയലിഡേ 
േഴേലിഴൽ പ്രമദ�ങ്ങളകായ ഡകകാഴലിഞ്ഞകാിംപകാറ, വടകരപ്
തലി, എരുമത്തമ്തലി പഞ്ചകായത്തുകൾക്കായലി മകരള 
വ കാ ട് ർ  അ മ ത കാ റ ലി റ്റ ലി  വ ലി ഭ കാ വ േ ിം  ഡ ച യ്ത 
കുടലിഡവള്ളപദ്ധതലിയഡട േലിർമ്മകാണപ്രവൃത്തലികൾ ആരിം
ഭലിച്ലിട്ടുണ്്.
പകാേക്കാട് ജലില്ലയലിൽ ഭൂജേസിംമപകാഷണ പ്രവർത്ത
േങ്ങൾക്കു പ്രകാമുഖ്യിം േൽകലിവരുന്നു. പ്രമത്യകലിച്ചുിം 
വലിജ്കാപേിം ഡചയ്ഡപ്ട് ചലിറ്റൂർ മേഖേയലിൽ തുറ്
കലിണർ, കുഴൽക്ലിണർ വഴലിയള്ള സിംമപകാഷണിം, 
അടലിയണ, തടയണകളഡട േലിർമ്മകാണപ്രവർത്തേ
ങ്ങൾ തുടങ്ങലിയവ േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. കൂടകാഡത കുഴൽ
ക്ലിണർ അടലിസ്കാേേകാക്ലിയള്ള ഡചറുകലിടകുടലിഡവള്ള
പദ്ധതലികളിം ഇത്തരിം പ്രമദ�ങ്ങളലിൽ േടപ്ലിേകാക്ലിവ
രുന്നു. ലൈകാച്ലിേടപ്രമദ�ത്ത് കുഴൽക്ലിണർ റീചകാർജ്ജലിിം
ഗ് േടത്തകാനള്ള പ്രകാഥേലികപരലിമ�കാധേ പൂർത്തീകരലി
ച്ചു.

241. b. ഏറ്വം ജലദൗർലഭ്മുള്ള പ്രനദേങ്ങളറിൽ, 
ഉദാഹരണത്റി�് ചറിറ്റൂർ താലൂക്കറികല കൊഴറിഞ്ഞാ
മ്പാ്, വെെരപ്പതറി നപാലുള്ള പ്രനദേങ്ങളറിൽ, മുമ്പു 
സൂചറിപ്പറിച്ച ജലവറി�റിനയാഗക്ഷമത കൂെറിയ സീമുെൾ 
പ്രനത്െം മുൻഗണ� �ല്റി �െപ്പറിലാക്ം.

പകാേക്കാട്, ഇടുക്ലി മുതേകായ ജലില്ലകളലിൽ 40 േീറ്റർ 
ആഴിം മുതൽ 70 േീറ്റർ ആഴിം വഡരയള്ള ഭകാഗത്തു േഭ്യ
േകായലിരു് ഭൂജേേലിരപ്് കുറഞ്ഞുവരലികയിം ചലിേ സ്
േങ്ങളലിൽ ജേിം പൂർണ്ണേകായലി വറ്റലിമപ്കാവകയിം ഡചയ്ത 
സകാഹചര്യത്തലിൽ അതു പരലിഹരലിക്കാൻ മവണ് വലി�

ദേകായ സഹമഡ്രകാജലിമയകാളജലിക്ൽ, സ്ലഗ് ഡടസ്റ്റ് പരലി
മ�കാധേകൾക്കുമ�ഷിം മബ്കാർഡവൽ റീ ചകാർജ് പദ്ധതലി 
വലിപുേേകായ രീതലിയലിൽ േടപ്ലിേകാക്കാൻ ഉമദേ�ലിക്കുന്നു.

242. a. സംസ്ാ�ാന്ര�ദീജലക്കരാറുെൾ സമ
യബന്ധറിതമായും ൊനലാചറിതമായും പു�രവനലാെ
�ം കചയ്ാൻനവണ്റി ഒരു സ്റിരം െർമ്നസ� രൂപ
വത്ക്കരറിക്ം.

സിംസ്കാേകാന്തരേദീജേതർക്ങ്ങളേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട് 
വലിഷയങ്ങളലിൽ മവഗത്തലിലുിം കൃത്യേകായിം തീരുേകാേിം 
എടുക്കാൻ സർക്കാരലിേകാവ�്യേകായ അഭലിപ്രകായങ്ങളിം 
ഉപമദ�ങ്ങളിം േഭ്യേകാക്കാേകായലി ഒരു സിംസ്കാേകാന്തര
േദീജേഉപമദ�കസേലിതലി രൂപവത്ക്രലിച്ലിട്ടുണ്്.

242. b. �ദീസംനയാജ�പദ്തറിയറിൽ പമ്പ-അച്ചൻ
നൊവറിൽ ആറുെകള ഉൾകപ്പടുത്ാൻ അനുവദറിക്ന്
തല്ല. മുല്ലകപ്പരറിയാ്റിൽ പുതറിയ ഡ്ാം പണറിയാനുള്ള 
പരറിശ്രമം തുെരും.

മകന്ദജേവലികസേമയജൻസലി മയകാഗത്തലിൽ വകുപ്പുേ
ന്തലി ഈ വലിഷയിം ഉ്യലിച്്, മകരളത്തലിഡന് അനേതലി 
കൂടകാഡത സിംമയകാജേപദ്ധതലിയേകായലി മുമ്കാട്ടു മപകാവലി
ഡല്ലന്നു മകന്ദസർക്കാരലിൽേലി്് ഉറപ്പുവകാങ്ങലി. മുല്ലഡപ്
രലിയകാറലിൽ സേവകായത്തലിലൂഡട അണഡക്ട്ടു േലിർമ്മലിക്കാ
നള്ള ഇടഡപടൽ മകന്ദസർക്കാരുേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട്് 
േടത്തലിവരുന്നു.

243. a. ജലമലറി�ീെരണം ഇല്ലാതാക്കാനും 
�ദറിെകള സംരക്ഷറിക്കാനും പ്രനത്െ ആൿഷൻ 
പ്ാൻ രൂപവത്ക്കരറിക്ം.

േദീസിംരക്ഷണപ്രവർത്തേങ്ങൾ ജേകീയേകായലി ഏഡറ്റ
ടുക്കാന് േലിരവധലി േകാതൃകകൾ സൃഷ്ടലിക്ഡപ്ട്ടു. പത്തേിം
തലിട് ജലില്ലയലിഡേ തലിരുവല്ല, ആേപ്പുഴ ജലില്ലയലിഡേ ഡച
ങ്ങന്നൂർ േലിമയകാജകേണ്ഡേങ്ങളലിേകായലി ഒഴുകലിയലിരു് 
വരട്കാർ, ഏഡറ ദൂഡരയല്ലകാഡതയള്ള മകകാേറയകാർ, 
ആേപ്പുഴ ജലില്ലയലിഡേ കുട്മമ്രൂർ ആറ് എ്ലിവ മൃതകാ
വസ്യലിേകായലിരുന്നു. അവ പുേർജേലിപ്ലിച്ചു. ഇത്തര
ത്തലിലുള്ള േലിരവധലി പദ്ധതലികൾ േടപ്ലിേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്.
കുട്മമ്രൂർ ആറലിഡന് പുേരുജ്ജീവേവിം ജേകീയപ്ര
വർത്തേത്തലിന് േവേകാതൃകയകായലിരുന്നു. ഇമത േകാതൃക
യലിൽ മകകാേറയകാർ, കകാേകാപ്പുഴയകാർ, പള്ളലിക്േകാർ, 
പൂനൂറകാർ, കലിള്ളലിയകാര തുടങ്ങലിയ േലിരവധലി ഇടങ്ങളലിൽ 
ഇത്തരിം പ്രവൃത്തലികൾ േടപ്ലിേകാക്ലി. േലിരവധലിസ്േ
ങ്ങളലിൽ വലിജയകരേകായ ഈ ക്യകാമ്യലിൻ േകാമ�കാന്മുഖ
േകായ എല്ലകാ േദലികളഡടയിം പുേരുജ്ജീവേത്തലിനള്ള 
ജേമുമ്റ്റങ്ങളകായലി വ്യകാപലിപ്ലിക്കാൻ കഴലിയിം.

243. b. പമ്പ ആൿഷൻ പ്ാൻ യുദ്ൊലാെറിസ്ാ� 
ത്റിൽ �െപ്പറിലാക്ം.
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പമ്കാ ആൿഷൻ ലൈകാൻ ഒ്കാിം ഘട്ത്തലിഡന് വലിവലിധ 
പ്രവൃത്തലികൾ ജേമസചേവകുപ്്, മകരള വകാട്ർ അമതകാ
റലിറ്റലി, മദവസ്വിം മബ്കാർഡ് എ്ലിവയകാണു േടപ്ലിേകാക്ലി
യത്.
പമ്കാ റലിവർ മബ്സലിൻ അമതകാറലിറ്റലി പമ്കാേദലിയഡട 
േകാേലിേ്യേലിർേകാർജേത്തലിനിം േദീസിംരക്ഷണത്തലിനേകാ
യലി പമ്കാ ആൿഷൻ ലൈകാൻ രണ്കാിം ഘട്ത്തലിഡന് വലി�
ദപദ്ധതലിമരഖ തയ്കാറകാക്കാനേകായലി വലിവലിധ വകുപ്പുകഡള 
ഏമകകാപലിപ്ലിച്ചുള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾക്കു തുടക്ിം കുറലിച്ചു.

243. c. നവമ്പ�ാെ് ൊയൽ പു�രുദ്ാരണപദ്തറി 
�െപ്പറിലാക്ം.

ഇതലിേകായലി 405 മകകാടലി രൂപയഡട പദ്ധതലി മകന്ദത്തലി
േ് സേരപ്ലിച്ചു.

243. d. നതാടുെളും ഇെനത്ാടുെളും വൃത്റിയാക്കാനും 
പരറിപാലറിക്കാനും തനദേേഭരണാെറിസ്ാ�ത്റിൽ 
ആൿഷൻ പ്ാൻ തയ്ാ്ാക്ം.

ഹരലിതമകരളിം േലിഷേലിൽ ഇതലിേകായലി പ്രവൃത്തലികൾ 
ഉൾഡപ്ടുത്തലി േടപ്കാക്ലിവരുന്നു. ഇതലിേകിം 7023 
കലിമേകാേീറ്റർ മതകാടുകളഡട പുേരുജീവേപ്രവർത്തേങ്ങൾ 
ഏഡറ്റടുത്തു േടത്തലിവരുന്നുണ്്.

244. കുട്ട�ാെ് പാനക്കജ് പൂർത്ീെരറിക്ം. കുട്ട�ാട്ടറി
കല മലറി�ീെരണം കു്യ്ക്കാൻ പുതറികയാരു ൊർഷറിെ 
െലൻഡ്ർ തയ്ാ്ാക്കറി തണ്ീർമുക്കം ഷട്ടറുെൾ 
അെച്ചറിടുന്തു പരമാവധറി കു്യ്ക്കും. ഇത്രകമാരു 
�െപെറി സ്വീെരറിക്ന്നതാകൊപ്പം, കുെറികവള്ളക്ഷാമം 
ഉണ്ാെറികല്ലന്് ഉ്പ്പുവരുത്ാൻ കുട്ട�ാെ് കുെറികവള്ള
പദ്തറി പൂർത്ീെരറിക്ം.

മകന്ദസർക്കാർ അിംഗീകരലിച്, മഡകാ.എിം.എസ്. സ്വകാ
േലിേകാഥൻ റലിസർച്് ഫൗമണ്ഷൻ സേർപ്ലിച് 1840 
മകകാടലി രൂപയഡട കുട്േകാട് പകാമക്ജ് പദ്ധതലികളലിൽ 
1518 മകകാടലി രൂപയ്ക്കുള്ള പദ്ധതലികൾ േടപ്ലിേകാക്ലിവരു
ന്നു. ഇതുകൂടകാഡത എ.സലി. കേകാൽ, തണ്ണീർമുക്ിം 
ബ്ണ്്, മതകാട്പ്ള്ളലി പെലിൽമവ തുടങ്ങലിയവയഡട േവീ
കരണവിം േടപ്ലിേകാക്ലിഡക്കാണ്ലിരലിക്കുന്നു. കുട്േകാട് 
പകാമക്ജലിൽ 13-കാിംധേകകാര്യക്മ്മലിഷേലിൽ ഉൾഡപ്ടു
ത്തലി മൂന്നു സ്ീമുകൾ പൂർത്തീകരലിച്ചുകഴലിഞ്ഞു. ഡവള്ള
ഡപ്കാക്േലിവകാരണപദ്ധതലി(എഫ്.എിം.പലി)യലിൽ ഉൾഡപ്
ടുത്തലി ഏഴു സ്ീമുകൾ േടപ്ലിേകാക്ലിഡക്കാണ്ലിരലിക്കുന്നു. 
ഇതലിൽ രണ്ടു പദ്ധതലികൾ േകാത്മേ പൂർത്തീകരലിച്ലിട്ടുള്ളു. 
ബ്കാക്ലി പദ്ധതലികൾ പുമരകാഗതലിയലിേകാണ്. ഏഡറ്റടുത്ത 

158 പകാടമ�ഖരങ്ങളഡട പ്രവൃത്തലികളലിൽ 127 പകാടമ�
ഖരങ്ങളഡട പ്രവൃത്തലികൾ പൂർത്തീകരലിച്ചുകഴലിഞ്ഞു. 
ബ്കാക്ലിയള്ളവ പൂർത്തീകരണകാവസ്യലിേകാണ്.
കുട്േകാട് പകാമക്ജലിൽഡപ്ട് ഡകഇഎൽ - 2 സ്ീേലില്ഡപ്ട് 
റകാണലി, ചലിത്തലിര, സലി&ഡലി കകായൽ േലിേങ്ങളലിഡേ (9 
കകായൽ പകാടമ�ഖരങ്ങൾ) പുറിം ബ്ണ്ടു സിംരക്ഷണവിം 
േറ്റ് അനബ്ന്പ്രവൃത്തലികളിം 2016 ഡസപ്ിംബ്ർ േകാസ
ത്തലിൽ പൂർത്തീകരലിക്കുകയിം ഈ കകായൽ േലിേങ്ങളലിൽ 
ര ണ്ടു  പ ത ലി റ്റ കാ ണ്ടു ക ൾ ക്കു മ � ഷ ിം  കൃ ഷ ലി 
പുേരകാരിംഭലിക്കുകയിം ഡചയ്തു.
ഡകഇഎൽ - 3 സ്ീേലില്ഡപ്ട് കുട്േകാട് മേഖേയലിഡേ 
231 പകാടമ�ഖരങ്ങളഡട പുറിം ബ്ണ്ടു സിംരക്ഷണത്തലി
േകായലി 379.05 മകകാടലിരൂപ വരു് പദ്ധതലിക്കു മകന്ദകാിം
ഗീകകാരിം േഭലിക്കുകയിം 11-കാിംപദ്ധതലിയലിൽ 106.13 
മകകാടലി രൂപ അനവദലിക്കുകയിം ഡചയ്തു. ഈ സ്ീേലിൽ 
വരു് 94 പകാടമ�ഖരങ്ങളലിഡേ എഡറ്റടുത്ത 57 പ്രവൃ
ത്ത ലി ക ള ലി ൽ  4 6  പ കാ ട മ � ഖ ര ങ്ങ ള ഡ ട യ ിം 
പുറിംബ്ണ്ടുസിംരക്ഷണവിം േറ്റ് അനബ്ന്പ്രവൃത്തലികളിം 
പൂർത്തീകരലിക്കാൻ സകാധലിച്ചു.
13-കാിം ധേകകാര്യക്മ്മലിഷൻ അനവദലിച് 70 മകകാടലി 
രൂപയഡട കുട്േകാട് കുടലിഡവള്ളപദ്ധതലി മൂന്നു പകാമക്ജു
കളലിേകായലി പുമരകാഗേലിച്ചുവരുന്നു. ഒ്കാിം പകാമക്ജ് 98 
�തേകാേവിം രണ്കാിം പകാമക്ജ് 97 �തേകാേവിം മൂ്കാിം 
പകാമക്ജ് 66 �തേകാേവിം പൂർത്തീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. 
കൂടകാഡത കുട്േകാട്ലിഡേ കുടലിഡവള്ളക്ഷകാേിം പൂർണ്ണേകായലി 
പരലിഹരലിക്കാൻ 215 മകകാടലി രൂപയഡട പദ്ധതലി കലി
ഫ് ബ്ലിവഴലി േടപ്കാക്കാനള്ള േടപടലികൾ ആരിംഭലിച്ലി
ട്ടുണ്്.

245. ഉപനയാഗറിച്ചുെഴറിഞ്ഞ കവള്ളം ശുദ്ീെരറിച്ചു 
പു�രുപനയാഗറിക്കാൻ സംവറിധാ�ം ഉണ്ാക്ം.

സലി.ഡബ്ലിയ.ആർ.ഡലി.എമ്മലിഡന് മേൽമേകാട്ത്തലിൽ 
വലിവലിധമകന്ദങ്ങളലിൽ റീസസക്ലിങ് യൂണലിറ്റുകൾ സ്കാ
പലിച്ചു. 

246. വറിദഗ്ദ്ധപഠ�ങ്ങൾ ൊണറിക്ന്ത് പല വറിള
െൾക്ം ആവേ്മായതറികറെ 2-3 ഇരട്ടറി കവള്ളം 
ജലനസച�ം കചയ്ന്നു എന്ാണ്. ജനലാപനയാഗം 
കു്യ്ക്കാ�ായറി ചറില വറിളെൾക് സ്പറിങ് ളർ ജലനസച�ം 
ഏർകപ്പടുത്ം.

സലി.ഡബ്ലിയ.ആർ.ഡലി.എമ്മലിഡന് േകാർഗേലിർമദേ�
ത്തലിൽ േടപ്കാക്ലിത്തുടങ്ങലി. 
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247. a. വലറിപ്പകച്ചറുപ്പമറില്ലാകത എല്ലാ ജലവറിതരണ
പദ്തറിെളുകെയും നസാഷ്ൽ ഓഡ്റിറ്റിങ് �െത്ം. 
ന്ാതസറികറെ നേഷറി, ലഭ്ത, യഥാർത്ത്റിലുള്ള 
ഗുണനഭാക്ാക്കളുകെ എണ്ം, �റിലവറിലുള്ള ജലവറിത
രണക്ഷമത, കപപ്പ,് ൊകേ,് ൊപ്പുെൾ തുെങ്ങറിയവയുകെ 
യഥാർത്സ്റിതറി, ജലഗുണ�റിലവാരം, ശുദ്ീെരണ
സംവറിധാ�ത്റികറെ ൊര്ക്ഷമത, ന�രറിടുന് പ്രശ്ന
ങ്ങൾ തുെങ്ങറിയവകയാകക്ക ഇതറിലൂകെ വറിലയറിരുത്
കപ്പടും.

ജേേലിധലി പദ്ധതലികൾ എല്ലകാിം തഡ് മസകാഷ്യൽ ഓഡലി
റ്റലിന വലിമധയേകാണ്. ആസുത്ണിം മുതൽ തുടർേടത്തലി
പ്പുവഡര ഗുണമഭകാക്തകാക്ളഡടയിം പഞ്ചകായത്തലിഡന്യിം 
പകേകാളലിത്തമത്തകാടുിം മേൽമേകാട്ത്തലിലുേകാണു േടത്തു്
ത്. എല്ലകാ പദ്ധതലികളഡടയിം വരവഡചേവകണക്കുകൾ 
ഗുണമഭകാക്തൃസേലിതലികളഡട ജേറൽ മബ്കാഡലിയലിൽ 
അവതരലിപ്ലിച്് അിംഗീകകാരിം വകാങ്ങുന്നുണ്്. പദ്ധതലികള
ഡട തുടർേടത്തലിപ്് പൂർണേകായിം ഗുണമഭകാക്തൃസേലി 
തലിക്കാണ്.
മകരള വകാട്ർ അമതകാറലിറ്റലി ഇക്കാര്യത്തലിൽ േടപടലി 
സ്വീകരലിക്കുിം.

247. b. പഴയ പദ്തറിെൾ ആവേ്കമകേറിൽ പു�ര
ധറിവസറിപ്പറിക്ം.

ജേേലിധലിപഞ്ചകായത്തുകളലിൽ 30/09/2017 വഡര 41 
ഗ്രകാേപ്ഞ്ചകായത്ത് പഴയ കുടലിഡവള്ളപദ്ധതലികളിം (ജലി.
പലി. സ്ീിം) 56 ഏകപഞ്ചകായത്ത് ഡക.ഡബ്യു.എ. പദ്ധ
തലികളിം (സലിിംഗലിൾ ജലി.പലി ഡക.ഡബ്യു.എ. സ്ീിം ) പുേ
രുദ്ധീകരണത്തലിേകായലി ഏഡറ്റടുക്കുകയിം അതലിൽ 327 
ഗ്രകാേപ്ഞ്ചകായത്തുപദ്ധതലികളിം 38 ഡക.ഡബ്യു.എ. 
പദ്ധതലികളിം പുേരുദ്ധരലിച്് തുടർേടത്തലിപ്ലിേകായലി ഗുണ
മഭകാക്തകാക്ൾക്കു േൽകുകയിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്. ബ്കാക്ലിയള്ള 
പദ്ധതലികൾ പണലി പൂർത്തലിയകായലിവരുന്നു.

248. a. �ഗരപ്രനദേങ്ങളറികല കുെറികവള്ളക്ഷാമം 
പരറിഹരറിക്കാൻ ബൃഹദ് പദ്തറിെൾ അ�റിവാര്മാണ്. 
െന�ഷുമാരറി െണക്പ്രൊരം 30 േതമാ�ം കുടും
ബങ്ങൾക്കാണു കപപ്പുകവള്ളം ലഭറിക്ന്ത്. ഇത് 
50 േതമാ�മായറി ഉയർത്ം.

ഈ സർക്കാർ അധലികകാരത്തലിൽ വ്മ�ഷിം 2.5 
േക്ഷിം പുതലിയ കുടലിഡവള്ളക്ണൿഷൻ േൽകലികഴലി
ഞ്ഞു. േലിേവലിലുള്ള 1109 പദ്ധതലികളലിലൂഡട 22.21 
േക്ഷിം ഗകാർഹലികകണൿഷനകൾ, ഗകാർഹലിമകതരക
ണൿഷനകൾ, 2.06 േക്ഷിം ഡപകാതുടകാപ്പുകൾ എ്ലിവ
വഴലി സിംസ്കാേഡത്ത 55 �തേകാേിം ജേങ്ങൾക്കുിം 
ഇമപ്കാൾ ശുദ്ധജേവലിതരണിം േടത്തുന്നുണ്്.

248. b. പഴയ പദ്തറിെൾ പു�രുദ്രറിക്ം. ശുദ്ീ
െരണസംവറിധാ�ങ്ങൾ ൊര്ക്ഷമമാക്ം.

പൂർത്തീകരലിച് പദ്ധതലികളഡട പുേരുദ്ധകാരണപ്ണലി കൾ 
ഓമരകാ പദ്ധതലിക്കുിം വർഷിംമതകാറുിം അനവദലിക്കു് 
പദ്ധതലിവലിഹലിതത്തലിഡന് അടലിസ്കാേത്തലിൽ േടത്തലിവ
രുന്നു.
2016-17-ൽ ബ്ജറ്റ് പ്രകകാരിം കലിഫ്ബ്ലിയലിൽ ഉൾഡപ്ടു
ത്തലി സിംസ്കാേഡത്ത കകാേഹരണഡപ്ട് ട്കാൻസ്ലിഷൻ 
ഡേയലിനകൾ േകാറ്റലി പുതലിയവ സ്കാപലിക്കാൻ 433.33 
മകകാടലിരൂപയഡട 148 ഡപ്രകാമപ്കാസലുകൾക്് തത്വ
ത്തലിൽ അിംഗീകകാരിം േൽകലിയലിട്ടുണ്്. അവ കലിഫ്ബ്ലി
യഡട പരലിഗണേയലിേകാണ്. മചകാർച് ഒഴലിവകാക്കാൻ 
അമൃത് പദ്ധതലിയലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലി മകരളത്തലിഡേ 
ഒൻപതു േഗരങ്ങളലിഡേ കകാേഹരണഡപ്ട് സപപ്പുകൾ 
േകാറ്റലിസ്കാപലിക്കാേകായലി 144.25 മകകാടലി രൂപയഡട 16 
പദ്ധതലികൾക്കു ഭരണകാനേതലി േൽകലിയലിട്ടുണ്്. 2017-
18-ൽ പഴയസപപ്പുകൾ േകാറ്റലിസ്കാപലിക്കാൻ 59.57 
മകകാടലിയഡട ഭരണകാനേതലിയിം േൽകലിയലിട്ടുണ്്.

249. നെരള വാട്ടർ അനതാ്റിറ്റി പു�ഃസംഘെറിപ്പറിക്ം. 
ദുർവ്ഹമായ െെബാദ്്ത ഒഴറിവാക്ം. വറിതരണ�
ഷ്ം ഗണ്മായറി കു്യ്ക്കും. സർക്കാരുമായുള്ള എം.ഒ.
യു.വറികറെ അെറിസ്ാ�ത്റിൽ �ഷ്ം സബ്സറിഡ്റിയാ
യറി �ല്ം.

വലിതരണേഷ്ടിം കുറയ്ക്കകാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവ
രുന്നു.

250. ജല�റിധറി പദ്തറിെളുകെ �റിർവ്ഹണവം �െ
ത്റിപ്പും പു�രവനലാെ�ം കചയ്ം. ഇവ പു�രുദ്രറി
ക്കാൻ പ്രനത്െ സീമറിനു രൂപം �ല്ം.

ഒ്കാിംഘട്ത്തലിഡേ പ്രവർത്തേരഹലിതേകായ ജേേലിധലി 
പദ്ധതലികളഡട പുേരുദ്ധകാരണത്തലിേകായലി 2018-19 
ബ്ജറ്റലിൽ തുക വകയലിരുത്തലി പ്രവർത്തേങ്ങൾ േടന്നു
വരുന്നു.

251. നെരളത്റികല 60 േതമാ�ത്റിനലക് ജ�ങ്ങ
ളും കുെറികവള്ളത്റി�ായറി ആശ്രയറിക്ന് ന്ാതകസ
ന് �റിലയ്ക്ക് െറിണറുെളുകെ സംരക്ഷണത്റിനു പ്രനത്
െപ്രാധാ�്ം �ല്ം. െറിണറുെളും കുളങ്ങളും സംര
ക്ഷറിക്കാനും മഴക്കാലത്് ്ീച്ചാർജ്് കചയ്ാനും ഗു
ണ�റിലവാരപരറിനോധ� �െത്ാനും എല്ലാ തനദേേ
ഭരണസ്ാപ�ത്റിലും സംവറിധാ�മുണ്ാക്ം.

മകരളത്തലിഡേ 536 കുളങ്ങളഡട പുേരുദ്ധകാരണ ത്തലിന
ള്ള േടപടലികൾ ജേമസചേവകുപ്് എടുത്തുവരുന്നു. 
േഴഡവള്ളസിംഭരണിം ഭൂജേപരലിമപകാഷണിം പരലിപകാടലി
യഡട ഭകാഗേകായലി 2017-18 പദ്ധതലിയലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലി 

കുടിപവള്ളകം
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കുടലിഡവള്ളക്ഷകാേിം അനഭവഡപ്ടു് 10 ഗ്രകാേപ്ഞ്ചകായത്തു 
കളലിഡേ 5000 തുറ് കലിണറുകൾ റീചകാർജ്ജ് ഡചയ്കാ
നള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. കൂടകാഡത കുടലിഡവ
ള്ളവലിതരണപദ്ധതലികളഡട കവമറജ് ഏറ്റവിം കുറവള്ള 
ഗ്രകാേപ്ഞ്ചകായത്തുകൾക്കു മുൻഗണേ േല്ലിഡക്കാണ്ടു 
വ്യക്തലിഗതകുടുിംബ്ങ്ങൾക്് 10.000 േലിറ്റർ മ�ഷലിയള്ള 
േഴഡവള്ളസിംഭരണലി റീചകാർജ്ജ് സിംവലിധകാേമത്തകാഡട 
േലിർമ്മലിച്ചു േല്ലിവരുന്നു. ഇതലിമേകാടകിം 24 ഗ്രകാേപ്ഞ്ചകാ
യത്തുകളലിൽ േടപ്ലിേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്.
തുറ് കലിണർ റീചകാർജ്ജലിങ് വലിപുേേകായരീതലിയലിൽ 
േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു.
ഭൂജേവകുപ്് കൃത്ലിേഭൂജേസിംമപകാഷണപരലിപകാടലി 
േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. 2017-18ൽ േകാത്ിം 157 േക്ഷിം 
രൂപ ഈ പ്രവൃത്തലികൾക്കായലി അനവദലിച്ചു. വലിവലിധ 
ജലില്ലകളലിേകായലി 2016-17 സകാമ്ത്തലികവർഷിം 41 
തുറ് കലിണറുകളിം 2017-18 വർഷിം 83 തുറ് കലിണ
റുകളിം കൃത്ലിേേകായലി റീചകാർജ്ജ് ഡചയ്തലിട്ടുണ്്. തുറ് 
കലിണറുകളഡട സിംമപകാഷണത്തലിനള്ള 39.68 േക്ഷിം 
രൂപയഡട പദ്ധതലികൾ വലിവലിധ ജലില്ലകളലിേകായലി പൂർത്തീ
കരലിച്ചു. കൂടകാഡത ഇടുക്ലി ജലില്ലയലിൽ കുഴൽ വഴലിയകായലി 
അഞ്ച് ഭൂജേസിംമപകാഷണപ്രവൃത്തലികളിം പൂർത്തീകരലി
ച്ചു.
കലിണറുകളഡടയിം കുളങ്ങളഡടയിം ഡചറുകലിടപദ്ധതലികള
ഡടയിം േവീകരണപ്രവർത്തേങ്ങൾ സിംസ്കാേഡത്തകാ
ട്കാഡക ഏഡറ്റടുത്ത് മുമ്കാട്ടുമപകാകുന്നു. കബ്േലി, ഭവകാേലി, 

ഉപേീർത്തടങ്ങളലിഡേ പദ്ധതലികൾ, തേപ്ള്ളലി 
പകാമക്ജ്, വലിവലിധ ഡചറുകലിടജേമസചേപദ്ധതലികൾ 
എ്ലിവ 140.4 മകകാടലി രൂപയഡട ഭരണകാനേതലിമയകാഡട 
പുമരകാഗേലിക്കുന്നു.

252. സ്വീനവജറികറെ പ്രവർത്�ം ഗ്രാമങ്ങളറിനലക് 
വ്ാപറിപ്പറിക്ം.

അമൃത് പദ്ധതലിയലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലി സ്വീമവജ് പദ്ധതലി
കളഡട പ്രമയകാജേിം വ്യകാപകേകാക്കാനള്ള പ്രവർത്തേ
ങ്ങൾ േടന്നുവരുന്നു. ഇതലിഡന് ഭകാഗേകായലി മകകാർപ്മറ
ഷൻ ഭകാഗഡത്ത പ്രവർത്തേങ്ങൾ വലിപുേീകരലിക്കാനള്ള 
േടപടലികൾ തുടങ്ങലിക്ഴലിഞ്ഞു. ഗുരുവകായൂർ മുേലിസലിപ്കാ
േലിറ്റലിയഡട സ്വീമവജ് ഡേറ്റ് വർക്ലിഡന് പ്രവർത്തേങ്ങൾ 
അന്തലിേഘട്ത്തലിേകാണ്.

253. കുപ്പറികവള്ളത്റികറെ വറില �റിയന്ത്രറിക്കാൻ 
കു്ഞ്ഞ കചലവറിൽ അവ ലഭ്മാക്കാനുള്ള സർക്കാർ 
സംവറിധാ�ങ്ങൾ വറിപുലകപ്പടുത്ം.

കുറഞ്ഞ ഡചേവലിൽ കുപ്ലിഡവള്ളിം േഭ്യേകാക്കാേകായലി 
'ഹലില്ലലി അക്വ'എ്മപരലിൽ KIIDC കുപ്ലിഡവള്ളിം 
വലിതരണിം ഡചയ്യുന്നുണ്്. KWAയഡട അരുവലിക്രയലിൽ 
േലിർമ്മകാണത്തലിേലിരലിക്കു് കുപ്ലിഡവള്ള ഫകാക്ടറലിയലിൽ 
മബ്കാട്ലിേലിങ് ലൈകാന്് സ്കാപലിച്ചുഡകകാണ്ലിരലിക്കുന്നു. 
ഇതലിഡന് പ്രവർത്തേങ്ങൾ അന്തലിേഘട്ത്തലിേകാണ്.

മോലിനസ്യനിർമ്ോർജ്ജനകം

254. ഉ്വറിെമാലറി�്സംസരണം നപ്രാത്ാഹറിപ്പറി 
ക്കാൻ വറിനെന്ദ്രീകൃത സംസരണസാനകേതറിെവറിദ്
െൾ വ്ാപെമാക്ം. കജവമാലറി�്ങ്ങൾ ഉ്വറിെ
ത്റിൽത്കന് സംസരറിക്കാൻ നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം. 
ഇതറി�ായറി െനമ്പാറ്റിങ്, ബനയാഗ്ാസ്, മണ്റിര 
െനമ്പാറ്റിങ് എന്ീ സാനകേതറിെവറിദ്െളും ഉൾകപ്പടു
ത്ം. വീടുെളറികല കജവമാലറി�്പരറിപാല�വം 
അടുക്കളനത്ാട്ടങ്ങളുമായറി ബന്ധറിപ്പറിച്ച് സുരക്ഷറിത 
ഭക്ഷണം ഉ്പ്പാക്ം.

തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങളഡട പദ്ധതലിവലിഹലിത
ത്തലിൽേലി്് ഉറവലിടേകാേലിേ്യസിംസ്ക്കരണത്തലിന പത്തു
�തേകാേിം തുക വകയലിരുത്തകാൻ േലിഷ്കർഷലിച്ചു. 
അതലിഡന് അടലിസ്കാേത്തലിൽ തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാ
പേങ്ങൾ ഉറവലിടേകാേലിേ്യസിംസ്രണപദ്ധതലികൾ 
ആവലിഷ്കരലിച്ചു േടപ്കാക്കുന്നു. 
625 മകകാടലി രൂപ ഡചേവഴലിച്് വലിവലിധ തമദേ�സ്വയിം
ഭരണസ്കാപേങ്ങൾ 9563 േകാേലിേ്യസിംസ്രണപദ്ധതലി
കൾ ഏഡറ്റടുത്തു. 127 തുമ്പൂർമൂഴലി ഏമറകാബ്ലിക് കമമ്കാ
സ്റ്റലിങ് തുടങ്ങലി. 380 എണ്ണത്തലിഡന് േലിർമ്മകാണപ്രവർ

ത്തേിം പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. രണ്ടുേക്ഷിം വീടുകളലിൽ ഉറവലി
ടേകാേലിേ്യസിംസ്രണസിംവലിധകാേിം സ്കാപലിച്ചു. 

255. അകജവമാലറി�്ങ്ങളുകെ നേഖരണത്റിനും 
സുരക്ഷറിത�റിർമ്ാർജ്�ത്റിനും കുടുംബ്േീ സംരം
ഭങ്ങളായറി തനദേേഭരണസ്ാപ�ങ്ങളുകെ ന�തൃത്വ
ത്റിൽ ലാഭെരമായറി പ്രവർത്റിക്കാ�ാകുന് 
്റിനസാഴ്് ്റിക്കവ്റി സംരംഭങ്ങൾ സ്ാപറിക്ം. 
കജവവള ഉത്പ്പാദ�വം വറിപണ�വം ഗാർഹറിെ
സ്ാപ�തലങ്ങളറിൽ ഉണ്ാകുന് ഹാ�റിെരമായ 
മാലറി�്ങ്ങളുകെയും ഇലൿനട്ാണറിെ് മാലറി�്ങ്ങളുകെ
യും സുരക്ഷറിത�റിർമ്ാർജ്�വം കെൊര്ം 
കചയ്ാൻ ഈ സംരംഭങ്ങകള പ്രാപ്മാക്ം.

39-ൽ മരഖഡപ്ടുത്തലിയ പ്രകകാരമുള്ള പ്രവർത്തേങ്ങമളകാ 
ഡടകാപ്ിം തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങൾ മ�ഖരലിക്കു
് ലൈകാസ്റ്റലിക് അടക്മുള്ള അസജവേകാേലിേ്യങ്ങൾ 
മ�ഖരലിക്കാൻ ക്ീൻ മകരള കമ്േലിഡയ പ്രമത്യകിം ചു
േതേഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്. കമ്േലി ഇതലിേകിം 865 ടണ്ണലി
േധലികിം ഇ-േകാേലിേ്യവിം 375 ടണ്ണലിേധലികിം ലൈകാസ്റ്റലിക് 



62 പിണറായിവിജയൻ സർക്ാരിന്റെ 

േകാേലിേ്യവിം ഏഡറ്റടുത്ത് പുേഃചിംരൈേണത്തലിന 
സകേകാറലി. 140 കലി.േീ മറകാഡ് ടകാറലിങ്ങലിന സിംസ്രലിച് 
ലൈകാസ്റ്റലിക് േകാേലിേ്യിം ഉപമയകാഗഡപ്ടുത്തലി.
എല്ലകാ വീടുകളലിലുിംേലിന്നു േലിശ്ലിത ഇടമവളകളലിൽ 
അസജവേകാേലിേ്യിം മ�ഖരലിക്കാനള്ള ചുേതേ ഹരലിത 
കർമ്മമസേയ്ക്കു േലിശ്യലിച്ചു േല്ലി. 689 തമദേ�സ്വയിംഭ
രണസ്കാപേങ്ങളലിൽ ഹരലിതകർമ്മമസേ രൂപവത്ക്
രലിച്ചു. പഞ്ചകായത്തുകളലിലുിം േഗരസഭകളലിലുിം ഡേറ്റീരലി
യൽ കളൿഷൻ ഡസന്റു(MCF)കളിം റലിമസകാഴ്് റലിക്
വറലി ഡസന്റു(RRF)കളിം സ്കാപലിക്കാൻ ആവ�്യേകായ 
മപ്രകാജക്ടുകൾ തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങൾ 
ഏഡറ്റടുത്തലിട്ടുണ്്. 153 MCF-കളിം 78 RRF-കളിം 
ആരിംഭലിച്ചു. 65 ഡസന്റുകളഡട േലിർമ്മകാണിം േടന്നുവരു
ന്നു. 93 ലൈകാസ്റ്റലിക് ഡരെഡലിിംഗ് യൂണലിറ്റുകൾ തുടങ്ങലി.

256. ഖരമാലറി�്സംസരണപരറിപാല� പ്രവർത്
�ങ്ങൾക്ക് സാനകേതറിെപറിന്തുണ ഉ്പ്പാക്കാൻ പരറിേീ
ല�ം സറിദ്റിച്ച പരറിപാല�സംഘങ്ങകള തയ്ാ്ാക്ം. 
ഇത്രം സംഘങ്ങളുകെ പ്രവർത്�ം തനദേേഭരണ
സ്ാപ�ങ്ങളുകെ �റിയന്ത്രണത്റിലും നമൽന�ാട്ടത്റി
ലുമായറിരറിക്ം. ്സറിഡ്റെ്സ് അനസാസറിനയഷനുെൾ
ക് ന�തൃത്വപരമായ പങ് �ല്ം.

ഹരലിതകർമ്മമസേയ്ക്ക് ആവ�്യേകായ സകാമകേതലികപലി
ന്തുണ േൽകു് സിംവലിധകാേേകാണ് ഹരലിത സഹകായ
സ്കാപേിം. ഇവയഡട പ്രവർത്തേരീതലിയിം ചുേതേകളിം 
ഡതരഡഞ്ഞടുമക്ണ് രീതലിയിം സിംബ്ന്ലിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 
പുറഡപ്ടുവലിച്ലിട്ടുണ്്.

257. ഇലക്നക്ടാണറിെ്, ബനയാ-കമഡ്റിക്കൽ മാലറി�്
ങ്ങൾ, അപെെെരമായ മാലറി�്ങ്ങൾ എന്റിവ സം
ഭരറിച്ച് നെന്ദ്രസർക്കാർ അംഗീെരറിച്ച ഏജൻസറിെൾ
ക്ക് കെമാറും.

ഇേകമക്ടകാണലിക് േകാേലിേ്യിം സിംഭരലിച്് തുടർസിംസ്ക്കരണ 
ത്തലിേ് ഉചലിതേകായ സ്കാപേങ്ങൾക്കു സകേകാറകാനള്ള 
ചുേതേ ക്ീൻ മകരള കമ്േലിയ്ക്കു േൽകലി. 
ബ്മയകാ ഡേഡലിക്ൽ േകാേലിേ്യിം സിംസ്ക്കരലിക്കാൻ ‘ഇമേ
ജലി’ഡന് പകാേക്കാട്ടു പ്രവർത്തലിക്കു് ലൈകാന്ലിഡന് േകാതൃക
യലിൽ േറ്റു സ്േങ്ങളലിൽ ലൈകാൻറ് സ്കാപലിക്കാനള്ള 
ചർച്കൾ ‘ഇമേജു’േകായലി േടന്നുവരുന്നു.

258. ആവേ്മുള്ള കപാതുവറിെങ്ങളറിൽ ഉപനയാഗക്ഷ
മവം സ്തീസൗഹൃദവമായ കപാതുേൗചാലയങ്ങൾ 
ഉ്പ്പാക്ം. എല്ലാ 50 െറിനലാമീറ്റുെളറിലും കഹനവ 
െംഫർെ് നറ്ഷനുെൾ സ്ാപറിക്ം. �റിലവറിലുള്ള 
കപനട്ാൾ പമ്പുെൾ, കഹനവ ഭക്ഷണോലെൾ 
എന്റിവനയാടു ബന്ധകപ്പടുത്റിയായറിരറിക്ം ഈ 
േൗചാലയശംഖല പ്രവർത്റിക്െ.

സഹമവകളലിൽ ഡപകാതു�ൗചകാേയങ്ങൾ സ്കാപലിക്കാ

നള്ള േടപടലി ആരിംഭലിച്ചു. സ്തീസൗഹൃദ �ൗചകാേയങ്ങൾ 
സ്കാപലിക്കാൻ തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങൾ 
േടപടലി തുടങ്ങലി. ഐ.ഒ.സലി., ബ്ലി.പലി.സലി.എല് 
മപകാലുള്ള കമ്േലികളഡട പലിന്തുണമയകാഡട ഡപമട്കാൾ 
പമ്പുകമളകാടനബ്ന്ലിച്് �ൗചകാേയങ്ങൾ സ്കാപലി
ക്കാൻ തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്.

259. a. സുരക്ഷറിതമായ മാലറി�്സംസരണത്റിനും 
പാരറിസ്റിതറിെ, ആനരാഗ്സംരക്ഷണത്റിനും സം
സ്ാ�കമാട്ടാകെ ജ�െീയാസൂത്രണമാതൃെയറിൽ 
ഒരു െ്ാമ്പയറി�റിനു രൂപം �ല്ം.

ഹരലിതമകരളേലിഷൻ ക്യകാമ്യലിൻ പ്രവർത്തേങ്ങൾ ക്കു 
തുടക്ിംകുറലിച്ചു കഴലിഞ്ഞു. 2017 ആഗസ്റ്റ് 15 ന സേഗ്ര
ശുചലിത്വപരലിപകാേേത്തലിനിം േകാേലിേ്യസിംസ്രണത്തലി
നേകായലി "േകാേലിേ്യത്തലിൽേലിന്നു സ്വകാതന്ത്യിം"എ് 
ജേകീയക്യകാമ്യലിൻ സിംഘടലിപ്ലിച്ചു. 69 േക്ഷിം വീടു
കളലിൽ േകാേലിേ്യസിംസ്രണ അവസ്കാപഠേിം േടത്തലി. 
അതലിഡന് തുടർച്യകായള്ള പരലിപകാടലികൾ േടന്നുവരുന്നു.

259. b. പ്ാറ്റിെ് നപാലുള്ള പരറിസ്റിതറിക് നദാഷം 
വരുത്ന് ഉല്ന്ങ്ങളുകെ ഉപനയാഗം കു്യ്ക്കാൻ 
ബദൽ ഉല്ന്ങ്ങൾ നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം.

Reduce, Re use എ് തത്വഡത്ത അടലിസ്കാേഡപ്ടു
ത്തലി ഗ്രീൻ മപ്രകാമട്കാമക്കാൾ ശുചലിത്വേലിഷൻ മുമഖേ 
തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങൾ േടപ്കാക്ലിവരുന്നു. 
50 സേമരൈകാണലിൽ തകാഡഴയള്ള ലൈകാസ്റ്റലിക് കകാരലിബ്കാഗലി
ഡന് ഉപമയകാഗിം വലിേക്ലിയലിട്ടുണ്്. ഇത് �ക്തേകായലി 
എല്ലകാ തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങളിം േടപ്ലിേകാ
ക്ലിവരുന്നു.

260. ശുചറിത്വാനരാഗ്സംരക്ഷണ പ്രവർത്�ങ്ങകള 
ആനഗാളതാപ�ത്റിക�തറിരായ നദേീയ-അന്ർനദേ
േീയ പ്രവർത്�ങ്ങളുമായറി ബന്ധറിപ്പറിക്ം.

ആമഗകാളതകാപേത്തലിഡേതലിഡര മദ�ീയ-അന്തർമദ
�ീയ ഡസേലിേകാർ പരലിസ്ലിതലിവകുപ്ലിഡന് മേതൃത്വ
ത്തലിൽ �ലില്പ�കാേ േടന്നു. ഹരലിതമകരളേലിഷൻ 
ഇതലിേകായലി �ലില്പ�കാേ സിംഘടലിപ്ലിക്കാൻ തീരുേകാേലി
ച്ലിട്ടുണ്്.

261. കവള്ളം, വായു എന്റിവ മലറി�കപ്പടുത്ന്വർ
കക്കതറികര െടുത് �െപെറി ഉണ്ാകുന് വറിധം �റിയമ
�റിർമ്ാണം �െത്ം.

േേലിേീകരണിം േടത്തു്വർഡക്തലിഡര ഉയർ് പലിഴ 
ഈടകാക്കു്ത് ഉൾഡപ്ഡടയള്ള േടപടലികൾക്കാവ�്യ
േകായ േലിയേേലിർമ്മകാണേകാണ് തമദേ�സ്വയിംഭരണവകു
പ്പു േലിർവ്ഹലിക്കു്ത്.

262. �മ്മുകെ ജലന്ാതസ്സുെളായ �ദറിെളും തൊ
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െങ്ങളും തണ്ീർത്െങ്ങളും അെക്കമുള്ള ജലന്ാത
സ്സുെൾ വീകണ്ടുക്കാനും സംരക്ഷറിക്കാനും ബൃഹദ്പ
ദ്തറിെൾ കൊണ്ടുവരും. ഇതറി�ായറി നെരളത്റിൽ 
ജലന്ാതസ് സംരക്ഷണസമറിതറിെൾ ഉണ്ാക്ം.

ഹരലിതമകരളിം പരലിപകാടലിയഡട ഭകാഗേകായലി പ്രവർത്തേ
ങ്ങൾ ആരിംഭലിച്ചു. പ്രധകാേ േദലികളഡടയിം കുളങ്ങളഡടയിം 
സിംരക്ഷണിം ആരിംഭലിച്ചു. ആദലിപമ്–വരട്കാർ പുേരുദ്ധകാ
രണത്തലിഡന് രണ്കാിംഘട്പ്രവർത്തേങ്ങൾക്കുള്ള േകാസ്റ്റർ

ലൈകാൻ തയ്കാറകായലി. പുേരുജ്ജീവലിപ്ലിച് േറ്റു േദലികളഡട 
സുസ്ലിരത ഉറപ്കാക്കാനള്ള രണ്കാിംഘട്പ്രവർത്തേ
ങ്ങൾ ആരിംഭലിച്ചു.

263. സംസരറിക്കകപ്പട്ട മാലറി�്ം കൃഷറിക് പ്രനയാജ
�കപ്പടുത്ം.

പ്രകാമദ�ലികസിംസ്രണയണലിറ്റുകളലിൽേലിന്നുള്ള വളിം 
കൃഷലിക്് ഉപമയകാഗലിക്കാൻ തുടങ്ങലി.

ആതരോഗസ്യകം

264. a. സർക്കാരാശുപത്രറിെളുകെ വറിപുലീെരണത്റി
നും �വീെരണത്റിനും ആനരാഗ്�യത്റിൽ 
ഊന്ൽ �ല്ം.

സർക്കാരകാശുപത്ലികൾ മരകാഗീസൗഹൃദേകാക്കാനിം 
അവലിഡട വലിദഗ്ദ്ധചലികലിത് േഭ്യേകാക്കാനിം ഊ്ൽ 
േൽകു് കരട് ആമരകാഗ്യേയിം പ്രസലിദ്ധീകരലിച്ലിട്ടുണ്്.

264. b. സംസ്ാ�സർക്കാരറികറെ ആനരാഗ്കച്ചലവ് 
സംസ്ാന�ാത്പാദ�ത്റികറെ 0.6 േതമാ�ത്റിൽ
�റിന്നു വർഷം െണ്് ഒരു േതമാ�മായറി വർദ്റിപ്പറിച്ച് 
അഞ്ചുേതമാ�ത്റിൽ എത്റിക്ം.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു

265. ആനരാഗ് ഇൻഷ്വ്ൻസ് പദ്തറി വൻെറിെ
നൊർപ്പന്റ്് ആശുപത്രറിെകള െഴറിവതും ഒഴറിവാക്കറി 
സർക്കാർ, ഇെത്രം സ്വൊര്ാശുപത്രറിെളറിനലക്കാ
യറി പരറിമറിതകപ്പടുത്ം. ഇൻഷ്വ്ൻസ് പദ്തറി വഴറി 
ലഭറിക്ന് വറിഹറിതം പ്രനയാജ�കപ്പടുത്റി സർക്കാരാ
ശുപത്രറിെളറികല അെറിസ്ാ�സൗെര്ങ്ങൾ കൂടുതൽ 
കമച്ചകപ്പടുത്ം. അർബുദം, വൃക്കനരാഗങ്ങൾ, െരൾ, 
തലനച്ചാ്റികല െയൂമർ തുെങ്ങറിയവയ്ക്കും ഇതുവഴറി സൗജ
�്ചറിെറിത് ഉ്പ്പുവരുത്ം.

ആമരകാഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതലി ഏമകകാപലിപ്ലിച്് 
സമ്പൂർണ്ണ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്കാൻ ശ്ര
േലിച്ചുവരുന്നു. ആമരകാഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതലി വഴലി 
േഭലിക്കു് വലിഹലിതിം ഉപമയകാഗലിച്് ആശുപത്ലിസൗക
ര ്യിം  ഡ േ ച് ഡ പ് ടു ത്ത ലി വ രു ന്നു ണ്് .  അ ർ ബു ദ ിം , 
വൃക്മരകാഗങ്ങൾ, കരൾ, തേമച്കാറലിഡേ ടയൂേർ തുടങ്ങലിയ 
വലിഭകാഗങ്ങൾക്് ആവ�്യേകായ സകാേഗ്രലികൾ ഇങ്ങഡേ 
േഭലിക്കു് ഫണ്ലിൽേലിന്നുകൂടലി വകാങ്ങുന്നു. 18 വയസ്് 
വഡരയള്ള കുട്ലികൾക്് സൗജേ്യചലികലിത് ഉറപ്കാക്ലി.

266. a. സർക്കാർ ആനരാഗ്സ്ാപ�ങ്ങളുകെ സൗ
െര്ങ്ങൾ വറിപുലീെരറിക്ം. പറി.എച്ച്.സറിെളറിൽ അെ
ക്കമുള്ള റ്ാഫ് പാനറ്ൺ ഉചറിതമായ മാറ്ങ്ങൾ 
വരുത്റി ആവേ്ാനുസരണം പരറിഷ്കരറിക്ം.

ആർദ്ിം പദ്ധതലി വഴലി ആമരകാഗ്യസ്കാപേങ്ങളഡട 

സൗകര്യങ്ങൾ വലിപുേീകരലിക്കു് േടപടലികൾ േടന്നു
വരുന്നു.
ഫകാേലിേലി ഡഹൽത്ത് ഡസന്ർ ആയലി ഡതരഡഞ്ഞടുത്ത 
170 പലി.എച്്.സലി.കളലിമേക്് 830 തസ്തലിക സൃഷ്ടലിച്ചു. 
ഉച്വഡര േകാത്േകായലിരു് ഒ.പലി. സവകുമ്രിം വഡര
യകാക്ലി. കുടുിംബ്മഡകാക്ടർ സിംവലിധകാേിം േടപ്ലിേകാക്ലിവ
രുന്നു. 
ആർദ്ിം പദ്ധതലിയലിലൂഡട ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജുകളലിഡേ 
ഒ.പലി. േവീകരലിക്കാനള്ള പദ്ധതലികൾക്കു തുടക്ിം 
കുറലിച്ചു. തലിരുവേന്തപുരിം എസ്.എ.ടലി.യലിൽ ഈ 
പദ്ധതലി പൂർത്തലിയകാക്ലി ഉദ്ഘകാടേിം കഴലിഞ്ഞു.
ഇ- ഡഹൽത്ത് പദ്ധതലിക്കു തുടക്ിം കുറലിച്ചു. 
സ്റ്റകാഫ് പകാമറ്റൺ പരലിഷ്കരലിച്ചുഡകകാണ്് അഞ്ച് ഡേഡലി
ക്ൽ മകകാഡളജുകളലിമേക്് 721 സ്റ്റകാഫ് േഴ്് തസ്തലിക
കൾ സൃഷ്ടലിച്ചു.
പകാരലിപ്ള്ളലി ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജ് ആരിംഭലിച്ചു. 100 
എിം.ബ്ലി.ബ്ലി.എസ്് സീറ്റുകൾ േഭ്യേകാക്ലി. 473 തസ്തലി
കകൾ സൃഷ്ടലിച്ചു.
ആമരകാഗ്യവലിദ്യകാഭ്യകാസവകുപ്ലിൽ ആഡക 1564 തസ്തലിക 
സൃഷ്ടലിച്ചു.
ഫകാേലിേലി ഡഹൽത്ത് ഡസന്റലിഡേ 830 അടക്ിം ആമരകാ
ഗ്യവകുപ്് ഡയറക്ടമററ്റലിൻ കീഴലിൽ 2426 തസ്തലിക സൃ
ഷ്ടലിച്ചു 

266. b. തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�ങ്ങളുമായറി 
സഹെരറിച്ച് എല്ലാ പറി.എച്ച്.സറി.െളറിലും നരാഗറിെകള 
െറിെത്റി ചറിെറിത്റിക്കാനുള്ള സൗെര്ങ്ങൾ സജ്മാ
ക്ം. കപ്രമ്റി കഹൽത്് കസറെറുെകള ഫാമറിലറി 
കഹൽത്് കസറെറുെളാക്കറി മാറ്റും.

പലി.എച്്.സലി. മകന്ദങ്ങൾ ഒബ്് സർമവഷേ് ആവ�്യ
േകായ ഡബ്ഡ്കൾ രൈേീകരലിക്കുന്നുണ്്. കുടുിംബ്കാമരകാഗ്യ 
മകന്ദങ്ങൾ പ്രകാഥേലികമരകാഗേലിർണയ മകന്ദങ്ങളകാക്ലി 
േകാറ്റുകയകാണ്. കകാൻസർ ഡലിപ്രഷൻ ക്ലിേലിക്കുകൾ 
ആരിംഭലിച്ചു.

267. സാന്്വ�ചറിെറിത്ാസംവറിധാ�ം സാർവ്സത്രറി
െമാക്ം. ഇതറി�ായുള്ള പ്രവർത്�ങ്ങൾ പറി.എച്ച്.
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സറി. തലത്റിൽ ഏനൊപറിപ്പറിക്ം.
സിംസ്കാേത്ത് സകാന്ത്വേ ചലികലിത് ആവ�്യമുള്ളവ
രഡക്ല്ലകാിം അത് േല്കകാന് ബൃഹദ്പദ്ധതലി തയ്കാറകാക്ലി
വരുന്നു.  ആമരകാഗ്യവകുപ്് ഇമപ്കാൾ 75,000 മരകാഗലി
കൾക്് സകാന്ത്വേപരലിചരണിം േൽകുന്നു. 
ഇമപ്കാൾ 1480-േധലികിം കമ്മയുണലിറ്റലി േഴ്സുേകാരുിം 122 
സ്റ്റകാഫ് േഴ്സുിം 12-ഓളിം മഡകാക്ടർേകാരുിം ഈ പദ്ധതലിയലിൽ 
ആമരകാഗ്യവകുപ്ലിഡേ സ്റ്റകാഫലിന പുറഡേ പ്രവർത്തലിക്കു 
ന്നുണ്്. ഡതരഡഞ്ഞടുത്ത തകാലൂക്കാശുപത്ലികളലിലുിം 
ജലില്ലകാ ആശുപത്ലികളലിലുിം ഈ പദ്ധതലി വ്യകാപലിപ്ലിച്ലിട്ടു
ണ്്. 

268. പെർച്ചവ്ാധറിെളുകെ �റിരീക്ഷണസംവറിധാ�ം 
േക്റികപ്പടുത്ം. സമ്പൂർണ് സാർവ്ത്രറിെ ഇമ്യൂകണ
നസഷൻ പരറിപാെറി എല്ലാ ജറില്ലയറിലും കൃത്തനയാകെ 
�െപ്പറിലാക്ം.

പകർച്വ്യകാധലിപ്രതലിമരകാധപ്രവർത്തേങ്ങൾ �ക്തലിഡപ്
ടുത്തുവകാൻ പ്രമത്യക േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. 
സിംസ്കാേത്ത് പ്രത്യക്ഷഡപ്ടു് മരകാഗബ്കാധകളലിൽ 
75 �തേകാേവിം കൃത്യേകായ േമബ്കാറട്റലി സ്ലിരീകരണിം 
ഉറപ്പു വരുത്തകാൻ േമുക്കു സകാധലിക്കുന്നു എ്ത് േറ്റു 
സിംസ്കാേങ്ങൾക്കു േകാതൃകയകാണ്. ഇമ്മയുസണമസ
ഷൻ കവമറജ് 2016 – 17ൽ 92 �തേകാേിം ആയലി 
വർദ്ധലിപ്ലിക്കാൻ സകാധലിച്ചു. 
269. ജീവറിതരീതറിനരാഗങ്ങൾ തെയാനും പ്രാരംഭഘട്ട 
ത്റിൽ െകണ്ത്ാനുമുള്ള ആനരാഗ്നബാധവത്ക്കരണ
പരറിപാെറിെൾ തനദേേസ്വയംഭരണവകുപ്പറികറെയും ആനരാ
ഗ്വകുപ്പറികറെയും കമഡ്റിക്കൽ നൊകളജുെളറികല സാമൂഹാ
നരാഗ്വറിദഗ്ദ്ധരുകെയും കപ്രാഫഷണൽ സംഘെ�െളുകെ
യും സഹെരണനത്ാകെ �െപ്പറിലാക്ം. ഓനരാ പൗരരു
കെയും ആനരാഗ്�റില നമാണറിറ്ർ കചയ്ാനും ചറിെറിത് 
ഉ്പ്പുവരുത്ാനും ജ�െീയസംവറിധാ�ം ഉണ്ാക്ം.
ആർദ്ിം പദ്ധതലിയഡട പ്രധകാേ േക്ഷ്യേകാണലിത്. കുടുിം
ബ്കാമരകാഗ്യമകന്ദങ്ങൾ വഴലി ജീവലിതസ�േീമരകാഗങ്ങൾ 
േലിയന്തലിക്കാനള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ തുടങ്ങലിക്ഴലിഞ്ഞു. 
ഈ വർഷിം സൗജേ്യേരുന്നുവലിതരണിം സകാർവത്ലിക
േകാക്കുിം.

270. പ്രനമഹത്റിനും രക്സമ്ർദേത്റിനുമുള്ള 
മരുന്നുെൾ കു്ഞ്ഞ വറിലയ്ക്കു ലഭ്മാക്ം. മൂന്നുമാസം 
കൂടുനമ്പാൾ ്റിവയൂ കചക്കപ്പ് �റിർബന്ധമാക്ം. മരുന്നു 
െഴറിക്കാൻ വറിസമ്തറിക്ന്വകര കുടുംബശ്രീയുമായറി 
നചർന്നു നബാധവത്ക്കരറിക്കാനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറി
ക്ം. െറിഡ്്�റി, െരൾ തുെങ്ങറിയവ മാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള 
തുെർ ചറിെറിത് മറിതമായ കചലവറിൽ ഉ്പ്പുവരുത്ാനു
ള്ള �െപെറിയും സ്വീെരറിക്ം.

ജീവലിതസ�േീമരകാഗേലിയന്തണത്തലിനള്ള േരുന്നുകൾ 
കുറഞ്ഞേലിരക്ലിൽ േഭ്യേകാക്കാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീ

കരലിച്ചുവരുന്നു. 
ജീവലിതസ�േീമരകാഗ ക്ലിേലിക്കുകളഡട മസവേിം എല്ലകാ 
തകാലൂക്്, ജലില്ലകാ, ജേറൽ ആശുപത്ലികളലിൽക്കൂടലി 
വ്യകാപലിപ്ലിക്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചു. കൂടകാഡത ജീവലിത
സ�േീമരകാഗേലിർണ്ണയിം േടത്തകാനള്ള Population 
based Screening പദ്ധതലി സപേറ്റ് അടലിസ്കാേത്തലിൽ 
േടത്തകാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

271. a. സ്കൂൾ, നൊകളജ് പാഠ്പദ്തറിെളറിൽ കപാ
തുജ�ാനരാഗ്വറിഷയങ്ങൾ ഉൾകപ്പടുത്ം.

കുട്ലികൾവഴലി ഇത്തരിം കകാര്യങ്ങൾ േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള 
'കുട്ലിമഡകാക്ടർ' പദ്ധതലിക്് തുടക്ിം കുറലിച്ചു. 

271. b. സ്വൊര്ാശുപത്രറിെളുകെയും നരാഗ�റിർണ്
യകസറെറുെളുകെയും �റിരീക്ഷണവം സാമൂഹറിെ�റിയ
ന്ത്രണവം ഉ്പുവരുത്ാ�ായറി നെന്ദ്രസർക്കാർ 
അംഗീെരറിച്ച ദ ക്ലറി�റിക്കൽ എറ്ാ്റികമെറെ്സ് (രജറി
സ് നട്ഷൻ & ക്ഗുനലഷൻ) ആക്റ് ഉചറിതമായ നഭദ
ഗതറിെനളാകെ �െപ്പറിലാക്ം.

മകരള ക്ലിേലിക്ൽ എസ്റ്റകാബ്ലിഡമെന്് (രജലിസ് മട്ഷൻ 
& ഡറഗുമേഷൻ) ആക്ട്, 2017 േലിേവലിൽവന്നു.

272. a. ഇ.എസ്.ഐ. ആശുപത്രറിെളുമായറി സഹ
െരറിച്ച് കതാഴറിൽജ�്നരാഗങ്ങകള സംബന്ധറിച്ച് 
പഠ�ം �െത്റി ഉചറിതമായ പ്രതറിനരാധചറിെറിത്ാ 
സംവറിധാ�ങ്ങൾ ഏർകപ്പടുത്ം. പരമ്പരാഗതനമഖ
ലയറികല കതാഴറിൽജ�്നരാഗങ്ങൾ �റിർണ്യറിച്ച് 
അതറി�് ആവേ്മായ ചറിെറിത്ാപദ്തറിെൾ �െപ്പറി
ലാക്കാൻ പ്രനത്െ പ്രാധാ�്ം �ല്ം.

ഡതകാഴലിൽജേ്യമരകാഗങ്ങഡള സിംബ്ന്ലിച്് പഠേിം േട
ത്തകാേകായലി വലിദഗ്ദ്ധസേലിതലി രൂപവത്ക്രലിക്കാന് േടപ
ടലികൾ എടുത്തലിട്ടുണ്്.

272. b. കുട്ടറിെൾക്ക് ഉണ്ാകുന് നരാഗങ്ങൾ മുൻകൂട്ടറി 
െകണ്ത്ാനുള്ള ഏർളറി ഇറെർകവൻഷൻ കസറെർ 
സ്ാപറിക്െയും വറിെസറിപ്പറിക്െയും കചയ്ം.

കുട്ലികൾക്് ഉണ്കാകു് മരകാഗങ്ങൾ മുൻകൂട്ലി കഡണ്
ത്തകാൻ ഡലിസ്ടലിക്റ് ഏർേലി ഇന്ർഡവൻഷൻ ഡസന്റുകൾ 
സ്കാപലിക്കാൻ തീരുേകാേലിച്ചു. മൂന്നുമകകാടലി രൂപവീതിം 
അനവദലിച്ചു. 25 ഡേകാസബ്ൽ ക്ലിേലിക്കുകൾ ആരിംഭലിച്ചു. 
ഇതലിന പുറഡേ അഞ്ചു ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജുകളലിൽ 
റീജലിയണൽ ഏർേലി സചൽഡ് ഇഡന്ർഡവൻഷൻ 
ഡസന്റുകൾ ആരിംഭലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലി
ച്ചുവരുന്നു.
അനയകാത്കാപദ്ധതലിയഡട ഭകാഗേകായലി എല്ലകാ കുട്ലികഡളയിം 
സവകേ്യരഹലിതരകാക്കാനള്ള പദ്ധതലികൾ ആവലിഷ്കരലി
ച്ലിട്ടുണ്്.
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273. a. നെരള പ്റിെ് കഹൽത്് ആക്ട്, പാരാകമ
ഡ്റിക്കൽ ൌൺസറിൽ ആക്ട്, ഫാർമസറി ൌൺസറിൽ 
ആക്ട്എന്റിവ �െപ്പറിലാക്ം. 

ഈ േലിയേങ്ങളഡട കരട് തയ്കാറകാക്ലിവരുന്നു.

273. b. നെരള �ഴ്സ് & മറികഡ്്വഫ് ൌൺസറിൽ 
ആക്റ് നഭദഗതറി കചയ്ത് ൊനലാചറിതമായറി പരറിഷ്കരറി
ക്ം.

ആക്റ് മഭദഗതലിഡചയ്കാനള്ള കരട് മകരള േഴ്സ് & 
േലിസഡ്വഫ് കൗൺസലിൽ അിംഗീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. ഇത് 
സർക്കാരലിഡന് പരലിഗണേയലിേകാണ്.

274. �ഴ്റിങ് വറിദ്ാഭ്ാസരംഗത്് ഗുണ�റിലവാരം 
ഉ്പ്പുവരുത്ാനുള്ള െർേ� �െപെറിെൾ സ്വീെരറി
ക്ം.

േഴ്ലിങ് മകകാഡളജലിമേക്് ആവ�്യേകായ അദ്ധ്യകാപക, 
അേദ്ധ്യകാപക തസ്തലികകളലിഡേ കുറവ് പരലിഹരലിച്് 
അധലികതസ്തലികകള് സൃഷ്ടലിച്ചു. 

275. എല്ലാ അകേണവാെറിെൾക്ം തനദേേഭരണസ്ാ
പ�ങ്ങളുകെ സഹായനത്ാകെ സ്വന്ം കെട്ടറിെം 
ഉ്പ്പുവരുത്ം. പൂരെനപാഷൊഹാരം േക്റികപ്പടു
ത്ം.

6965 അകേണവകാടലികൾ വകാടകഡക്ട്ലിടത്തലിേകാണ് പ്ര
വർത്തലിക്കു്ത്. 1077 അകേണവകാടലിഡക്ട്ലിടങ്ങൾക്കു 
േലിർമ്മകാണകാനേതലി േൽകലി. ഇതലിൽ 123 എണ്ണിം പൂർ
ത്തീകരലിച്ചു. 358 എണ്ണത്തലിഡന് േലിർമ്മകാണിം പുമരകാഗ
േലിക്കുന്നു. എല്ലകാ അകേണവകാടലികൾക്കുിം ഡകട്ലിടിം ഉറപ്പു
വരുത്തകാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. 

276. കമഡ്റിക്കൽ പരറിേീല�ം പൂർത്റിയാകുന് മു്യ്ക്ക് 
ൊലതാമസം ഒഴറിവാക്കറി നഡ്ാക്ടർമാർ, �ഴ്സുമാർ തുെ
ങ്ങറിയവകര സർക്കാരാശുപത്രറിെളറിലും കമഡ്റിക്കൽ 
നൊകളജുെളറിലും �റിയമറിക്കാൻ പറിഎസ്.സറി.യറിൽ 
പ്രനത്െ സംവറിധാ�ം ഏർകപ്പടുത്ം. ആവേ്കമ
കേറിൽ കമഡ്റിക്കൽ സർവ്ീസ് ്റിക്രൂട്ട്കമറെ് നബാർഡ്് 
ആരംഭറിക്ം.

പലി.എസ്.സലി.-യഡട ശ്രദ്ധയലിൽ ഡപടുത്തലിയലിട്ടുണ്്. 
േലിയേേേടപടലികൾ ത്വരലിതഡപ്ടുത്തലി.

277. കഹൽത്് സർവ്ീസസറികല കസ്പഷ്ാലറിറ്റി 
നെഡ്ർ, അഡ്റി�റിസ്ക്നറ്റ്ീവ് നെഡ്ർ സംവറിധാ�ങ്ങ
ളുകെ അപാെങ്ങൾ പരറിഹരറിക്ം.

ഡേച്ഡപ്ട് രീതലിയലിൽ മരകാഗപ്രതലിമരകാധപ്രവർത്തേ
ങ്ങൾ േടപ്ലിേകാക്കാൻ പബ്ലിക് ഡഹൽത്ത് മകഡർ 
േടപ്ലിേകാക്കാൻ തത്വത്തലിൽ തീരുേകാേലിച്ചു. അഡ്ലിേലി
ട്സ്കമറ്ററ്റലിവ് മകഡറലിഡേ പബ്ലിക് ഡഹൽത്ത് മകഡർ, 
മഹകാപെലിറ്റൽ അഡ്ലിേലിസ്കമറ്റഷൻ മകഡർ എന്നു 

രണ്കായലി വലിഭജലിക്കാേകാണ് ആമേകാചലിക്കു്ത്.

278. ആനരാഗ്സ്ാപ�ങ്ങളുകെ ഭരണത്റിൽ 
ആനരാഗ്വകുപ്പറിനും തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�
ങ്ങൾക്മുള്ള ദ്വറിമുഖ�റിയന്ത്രണങ്ങളറികല അപാെ
ങ്ങൾ പരറിഹരറിക്ം.

ഇതലിഡേ സിംബ്ന്ലിച്ചു തമദേ�സ്വയിംഭരണവകുപ്പുേകായലി 
ചർച്കൾ േടത്തലി േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്.

279. a. ആദറിവാസറിെൾ, മത്്കത്ാഴറിലാളറിെൾ 
തുെങ്ങറി പ്രാന്വല്ക്കരറിക്കകപ്പട്ടവരുകെയും സ്തീെളുകെയും 
പ്രായാധറിെ്മുള്ളവരുകെയും ആനരാഗ്ാവേ്ങ്ങൾ 
ന�രറിടുന്തറി�ായറി കഹൽത്് സർവ്ീസറിൽ പ്രനത്െ 
ഭരണസംവറിധാ�ം ഏർകപ്പടുത്ം.

ചലികലിത്കാപദ്ധതലികൾ േടപ്ലിേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. ഭരണസിം
വലിധകാേിം േടപ്ലിേകാക്കാൻ േടപടലികൾ സ്വീകരലിക്കുിം. 
ആദലിവകാസലിമകന്ദങ്ങളലിൽ 'ഊരുേലിത്ിം' പദ്ധതലി ആരിം
ഭലിച്ലിട്ടുണ്്. വമയകാജേങ്ങൾക്കുള്ള ‘വമയകാേലിത്ിം’ 
പദ്ധതലി വ്യകാപലിപ്ലിച്ചു.

279. b. ഭറിന്നേഷറിക്കാരുകെ ആനരാഗ്പ്രശ്നങ്ങൾക്
ള്ള സൗെര്ങ്ങൾ വറിപുലകപ്പടുത്ം.

ഭലി്മ�ഷലിക്കാർക്കായലി ആമരകാഗ്യ, സകാമൂഹലികേീതലി 
വകുപ്പുകളഡട സിംയക്തകാഭലിമുഖ്യത്തലിൽ േലിരവധലി പ്രവർ
ത്തേങ്ങൾ ആരിംഭലിച്ചു.
സവകേ്യിം മേരമത്ത കഡണ്ത്തലി പരലിഹരലിക്കാേകായ
ള്ള ‘അനയകാത്’ പദ്ധതലി പ്രകാരിംഭേടപടലികൾ മുതൽ 
പുേരധലിവകാസിം വഡരയള്ള 22 പ്രവർത്തേങ്ങൾ അട
ങ്ങലിയതകാണ്. പദ്ധതലിയഡട അിംബ്കാസഡർേകാരകായലി 23 
കുട്ലികളഡട (ഓട്ലിസിം) േകാജലിക്് ടീിം ഉണ്കാക്ലി (M–
Power)

279. c. പുെയറിലയുല്ന്ങ്ങളുകെ ഉപനയാഗം െർേ
�മായറി �റിയന്ത്രറിക്കാനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറിക്ം. 
ഇക്കാര്ത്റിൽ �റിലവറിലുള്ള �റിയമങ്ങൾ െർേ�മാ
യറി �െപ്പറിലാക്ം.

േടപ്കാക്ലിവരുന്നു.

280. a. എയഡ്്സ് ്നരാഗറിെളുകെ പു�രധറിവാസത്റിനു 
പ്രനത്െ സീം ഉണ്ാക്ം.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

280. b. അവയവമാറ്േസ്തക്രറിയ �െത്റിയറിട്ടുള്ള 
നരാഗറിെളുകെ പു�രധറിവാസത്റിനു പ്രനത്െ 
സഹായം �ല്ം.

തുടർചലികലിത്യ്ക്കുള്ള േരുന്നുകൾ കുറഞ്ഞ േലിരക്ലിൽ 
േല്കാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചു.

281. a. താലൂക്കാശുപത്രറിവകര കസ്പഷ്ാലറിറ്റി നഹാ
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സ്പറിറ്ലാക്ം. അവറിെങ്ങളറിൽ ഹൃദയേസ്തക്രറിയയ്ക്കുള്ള 
സൗെര്വം ൊത്് ലാബും സ്ാപറിക്ം.

ഇതലിേകായലി തസ്തലികകൾ സൃഷ്ടലിച്ചു. ജലില്ലകാ ആശുപത്ലി
കളലിൽ തസ്തലികകൾ സൃഷ്ടലിച്ചു. കകാത്ത് േകാബ്ലിേ് 80 
മകകാടലി രൂപയ്ക്ക് ഭരണകാനേതലി േല്ലി. 

281. b. ൊൻസർ ചറിെറിത്യ്ക്കുള്ള സൗെര്ം ഇരട്ടറി
യാക്ം. താലൂക്ക് അെറിസ്ാ�ത്റിൽത്കന് നരാഗ
പരറിനോധ� �െത്ാനുള്ള സംവറിധാ�മുണ്ാക്ം.

കകാൻസർ ചലികലിത്കാരിംഗത്ത് ആർ.സലി.സലി.-യലിൽ 
േഭ്യേകാകു് ചലികലിത് ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജുകളലിൽ 
േഭ്യേകാക്കുിംവലിധിം അഞ്ചു ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജുകളലിൽ 
ഓമകേകാളജലി, ഓമകേകാപമത്തകാളജലി എ്ീ വലിഭകാഗങ്ങൾ 
തുടങ്ങകാൻ 105 തസ്തലികകൾ അലിനവദലിച്ചു. കകാൻസർ 
മരകാഗപ്രതലിമരകാധപ്രവർത്തേത്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി ഡേഡലി
ക്ൽ മകകാഡളജുകളലിൽ മരകാഗേലിർണയക്യകാമ്പുകളിം 
മബ്കാധവത്കരണക്കാസ്സുകളിം േടത്തലിവരുന്നു. വലിവലിധ 
ഡേഡലിക്ല്മകകാമളജുകളലില് മരകാഗേലിരണ്ണയത്തലിനിം 
ആധുേലിക ചലികലിത്ക്കുേകായലി േലിേലിയരആക്ലിമേറ്റര, 
മകകാബ്കാള്ട്് ഡേഷീന്, എിം.ആര സ്കാേര തുടങ്ങലിയ 
ഉപകരണങ്ങളിം കകാന്സര ഡകയരസിംവലിധകാേവിം  
ഏരഡപ്ടുത്തലി. പകാേീമറ്റവ് ഡകയര ഡേച്ഡപ്ടുത്തകാനള്ള 
േടപടലികളിം സ്വീകരലിച്ചു.  

282. a. നഡ്ാക്ടർമാരുകെ ഒഴറിവ �റിെത്ം.
1500 മഡകാക്ടർേകാരുഡട ഒഴലിവകൾ േലികത്തലി. 

282. b. ൊലാൊലങ്ങളറിൽ മുെങ്ങറിയ ജീവ�ക്കാരുകെ 
കപ്രാനമാഷൻ സമയബന്ധറിതമായറി �െപ്പാക്ം. 
നഡ്ാക്ടർമാർക്ക് ്റിസർച്ചറി�് അവസരമുണ്ാക്ം.

പ്രമേകാഷനകൾ യഥകാസേയിം േടത്തകാൻ േടപടലി 
എടുത്തു.

282. c. ആദറിവാസറിനമഖലെളറിൽ നസവ�ത്റിനു 
സന്ദ്രാകുന് നഡ്ാക്ടർമാർക്ക് പ്രനത്െ പരറിഗണ
�യും ആനുകൂല്വം �ല്ം.

ആദലിവകാസലിമേഖേകളലിൽ മസവേിം അനഷ്ലിക്കു് 
മഡകാക്ടർേകാർക്് േകാസിം ഇരുപതലിേകായലിരിം രൂപ 
അധലികിം മവതേിം േല്കുലിവരുന്നുണ്്.

283. a. നസാഷ്ൽ നഹാസ്പറിറ്ൽ എന് നപരറിൽ 
സഹെരണനമഖലയും സന്ദ്സംഘെ�െളും 
അെക്കം ഒന്റിച്ച്കു്ഞ്ഞ �റിരക്കറിൽ നസവ�ം ലക്ഷ്ം
വച്ചുള്ള ആശുപത്രറിെൾ സ്ാപറിക്ം.

ആരിംഭലിച്ലിട്ലില്ല.

283. b. എം.ആർ.ഐ. സാ�റിങ് സൗെര്ം കച്റിയ 
�റിരക്കറിൽ സന്ദ്സംഘെ�െളുമായറി നചർന്നു �െ
പ്പാക്ം.

KHRWS, HLL, രകാജീവ് ഗകാന്ലി ഡസന്ർ മഫകാർ 
ബ്മയകാഡടൿമേകാളജലി എ്ലിവയേകായലി സഹകരലിച്് 
എിം.ആർ.ഐ സ്കാേലിങ് ഡചറലിയ േലിരക്ലിൽ േടപ്ലിേകാ
ക്ലിവരുന്നുണ്്. 

284. കമഡ്റിക്കൽ സർവ്െലാോല രൂപവത്ക്കര 
ണസമറിതറിയുകെ ശുപാേ അനുസരറിച്ചുള്ള ഗനവഷണ
നെന്ദ്രങ്ങൾ സർവ്െലാോലയുകെ െീഴറിൽ ആരംഭറി
ക്ം. കഹൽത്് സർവ്ീസസറികല നഡ്ാക്ടർമാർ, 
�ഴ്സുമാർ, ഫാർമസറിസ്റ്റുെൾ തുെങ്ങറിയവർക് തുെർവറി
ദ്ാഭ്ാസപരറിപാെറി �െത്ാനും കുഹാസ് മുൻകെ
കയടുക്ം. തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�ങ്ങകള 
ആനരാഗ് നപ്രാജക്റ്റുെൾ തയ്ാ്ാക്കാൻ കുഹാസ് 
സഹായറിക്ം.

തൃപ്പൂണലിത്തുറ ആയർമവ്ദഗമവഷണത്തലിനള്ള സ്കാപ
േത്തലിഡന് പണലി പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. സ്കൂൾ ഓഫ് 
ഡഹൽത്ത് മപകാളലിസലി ആൻഡ് ലൈകാേലിങ്, സ്കൂൾ ഓഫ് 
ഫകാേലിേലി ഡഹൽത്ത് സ്റ്റഡീസ് എ്ലിവയഡട പ്രവരത്ത
േിം ആരിംഭലിച്ചു. എട്ടു ഗമവഷണമകന്ദങ്ങൾ ആമരകാഗ്യ
സർവ്കേകാ�കാേയഡട കകാമ്സലിൽ പ്രവർത്തേിം 
ആരിംഭലിച്ചു. ആമരകാഗ്യസർവ്കേകാ�കാേയലിൽ 175 
തസ്തലികകൾ സൃഷ്ടലിച്ചു.

285. കമഡ്റിക്കൽ നൊകളജുെകള കസറെർ ഓഫ്എ
ക്ലൻസ് ആക്ം. മൂന്നു കമഡ്റിക്കൽ നൊകളജുെകള 
എയറിംസ്റിലവാരത്റിലുയർത്ം.

ഡസന്ർ ഓഫ് എക്േൻസ് ആക്കു്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി 
ഓമരകാ ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജലിനിം േകാസ്റ്റർ ലൈകാൻ തയ്കാ
റകാക്ലി േടപ്കാക്കാനള്ള പ്രവർത്തങ്ങൾക്കു തുടക്ിം 
കുറലിച്ചു. എറണകാകുളിം ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജലിേ് 368.75 
മകകാടലിയഡട പദ്ധതലിക്് KIIFB വഴലി അിംഗീകകാരിം 
േഭ്യേകാക്ലി.
തലിരുവേന്തപുരിം, ആേപ്പുഴ, മകകാഴലിമക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ഡേ
ഡലിക്ൽ മകകാഡളജുകളലിൽ കഴലിഞ്ഞ വർഷിം 72-ഉിം 
ഈ വർഷിം 75-ഉിം പലി. ജലി സീറ്റുകൾ കൂടലി േഭ്യേകാക്ലി.
എസ്.എ.ടലി.യലിൽ പീഡലിയകാട്ലിക് കകാർഡലിമയകാളജലി, 
റീ-ഡപ്രകാഡക്ടീവ് ഡേഡലിസലിൻ ഡപെഷ്യകാേലിറ്റലി മകകാഴ്സുക
ള്ക്കുള്ള േടപടലിഡയടുത്തു. തലിരുവേന്തപുരിം ഡേഡലി
ക്ൽ മകകാഡളജലിൽ DM Endocrinology മകകാഴ്് 
ആരിംഭലിച്ചു.
ഡേഡലിക്ൽ വലിദ്യകാഭ്യകാസവകുപ്ലിൽ ‘മപഷ്യന്് രെണ്് േലി 
ട്കാൻസ് ഡഫർമേഷൻ ഓഫ് ഔട്് മപഷ്യന്് സർവ്ീസ്’ 
എ് പദ്ധതലിക്കായലി 51.8184 മകകാടലി രൂപയഡട ഭര
ണകാനേതലി േൽകലിയലിട്ടുണ്്. ഇതലിഡന് ആദ്യഘട്പ്രവർ
ത്തേങ്ങൾക്കായലി 12.92 മകകാടലി രൂപ അനവദലിച്ചു.
ആേപ്പുഴ ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജലിൽ DM Nephrology 
മകകാഴ്് ആരിംഭലിച്ചു. ഡഡന്ൽ വലിഭകാഗത്തലിൽ തലിരുവേന്ത
പുരിം ഡഡന്ൽ മകകാഡളജലിമേകാട് അനബ്ന്ലിച്് മസ്റ്ററ്റ് 
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ഇൻസ്റ്റലിറ്റയൂട്് ഓഫ് ഡഡന്ൽ ഡടൿമേകാളജലി ആരിംഭലി
ക്കാൻ അനേതലി േൽകലി.      ബ്ലി.എസ് സലി. ഡയകാേലി
സലിസ് ഡടൿമേകാളജലി മകകാഴ്് ആരിംഭലിക്കാൻ അനേതലി 
േൽകലി.
ആേപ്പുഴ, മകകാഴലിമക്കാട്, ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജുകളലിൽ 
സൂപ്ർ ഡപെഷ്യകാേലിറ്റലി ഡകട്ലിടങ്ങൾ േലിർമ്മലിച്ചുവരുന്നു.
തലിരുവേന്തപുരിം ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജലിൽ : 

• ഡേവൽ 2 മട്കാേകാ ഡകയർ സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്
ടുത്തകാനള്ള പ്രവർത്തേിം പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. 

• ഇ-ഡഹൽത്ത് പദ്ധതലിപ്രകകാരിം മരകാഗലികളഡട 
സൗകര്യിം വർദ്ധലിപ്ലിക്കാൻ ഒ.പലി.യലിൽ മടകാക്ൺ 
സിംവലിധകാേവിം അമപ്കായലിന്്ഡേന്് സിംവലിധകാേവിം 
ഏർഡപ്ടുത്തലി.

• കകാർഡലിമയകാളജലി വലിഭകാഗത്തലിൽ രണ്കാേഡത്ത 
കകാത്ത് േകാബ്് ആരിംഭലിച്ചു.

തൃശ്ശൂർ ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജലിൽ :
• 8.60 മകകാടലി രൂപ ഡചേവഴലിച്് കകാർഡലിമയകാളജലി 

വലിഭകാഗത്തലിൽ കകാത്ത് േകാബ്് പ്രവർത്തേിം ആരിം
ഭലിച്ലിട്ടുണ്്.  ഇതലിേകായലി 19 തസ്തലികകളിം 
കകാർഡലിമയകാ ഡതകാറകാസലിക് വലിഭകാഗിം ആരിംഭലി
ക്കാൻ 14 തസ്തലികകളിം സൃഷ്ടലിച്ലിട്ടുണ്്.

• മകടകായ ഡടേലി ഡകകാബ്കാൾട്് ഡേഷീൻ ഒരുമകകാടലി 
രൂപ ഡചേവഴലിച്് ഉപമയകാഗപ്രദേകാക്ലി 

േമഞ്ചരലി ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജലിൽ :
• ക്യകാൻസർ േലിർണ്ണയത്തലിനള്ള വലിവലിധ ഉപകര

ണങ്ങൾ വകാങ്ങകാൻ 99 േക്ഷിം രൂപ അനവദലിച്ചു.
എറണകാകുളിം ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജലിൽ : 

• 8 മകകാടലിരൂപ ഡചേവഴലിച്് കകാത്ത് േകാബ്് സ്കാ
പലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ പുമരകാഗേലിച്ചുവരുന്നു. 

• ഡേമരെകാ, കകാർഡലിമയകാ, േയൂമറകാ വലിഭകാഗങ്ങൾ 
ഉൾപ്ഡടയള്ള സൂപ്ർ ഡപെഷ്യകാേലിറ്റലി ആരിംഭലിച്ലി
ട്ടുണ്്.

• ഇമേജ് ഡസന്ർ േലിർമ്മലിക്കാൻ 25 മകകാടലി 
രൂപയഡട അനേതലി േൽകലി.

മകകാഴലിമക്കാട് ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജലിൽ : 
• 44.50 മകകാടലി രൂപ ഡചേവലിൽ ഡടർഷ്യറലി 

കകാൻസർ ഡസന്റലിഡന് േലിർമ്മകാണിം അവസകാേ
ഘട്ത്തലിേകാണ്.

• േയുക്ലിയർ ഡേഡലിസലിൻ വലിഭകാഗത്തലിൽ 5. 8 മകകാടലി 
രൂപ ഡചേവലിൽ ഡപെക്ട് സലി.ടലി ഗകാേ ക്യകാേറയിം 
മറഡലിമയകാളജലി വലിഭകാഗത്തലിൽ ആറുമകകാടലി രൂപ 
ഡചേവലിൽ അത്യകാധുേലിക 128 സസസ് കകാർഡലി
യകാക് സലി.ടലി സ്കാനിം സ്കാപലിച്ചു.

286. a. കെ.എസ്.ഡ്റി.പറി ന�രറിടുന് പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരറിഹരറിച്ച് ഉല്ാദ�ം കൂടുതൽ വറിപുലീെരറിക്ം. കപാ
തുനമഖലയറിൽ ഏതാനും ഔഷധക്കമ്പ�റിെൾകൂെറി 

ആരംഭറിക്ം.
ഡക.എസ്.ഡലി.പലിക്് ആവ�്യമുള്ള ഓർഡറുകൾ 
ഡക.എിം.എസ്.സലി.എൽ.ൽേലിന്നു േൽകുന്നുണ്്.

286. b. കമഡ്റിക്കൽ സർവ്ീസസ് നൊർപ്പന്ഷ(കെ.
എം.എസ്.സറി.എൽ)കറെ പ്രവർത്�ങ്ങൾ കമച്ചകപ്പ
ടുത്ം.

ഇതലിേകായലി ബ്ജറ്റലിൽ കൂടുതൽ തുക വകയലിരുത്തലി പ്ര
വർത്തേിം വ്യകാപലിപ്ലിച്ചുവരുന്നു. േരുന്നുകളഡട വലിതരണിം 
കകാര്യക്ഷേേകായലി േടത്തലിവരുന്നുണ്്. 

286. c. ചറിെറിത്ാമാ�ദണ്ങ്ങളും �റിർനദേേെതത്വ
ങ്ങളും കപ്രാഫഷണൽ സംഘെ�െളുകെയും അക്കാ
ദമറിെ് വറിദഗ്ദ്ധരുകെയും സഹായനത്ാകെ തയ്ാ്ാക്കറി 
അഭറിപ്രായസമ�്വയനത്ാകെ �െപ്പറിലാക്ം.

ഇവ തയ്കാറകാക്ലി േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീ
കരലിച്ചുവരുന്നു. 

287. നെരളത്റികല സ്വൊര്നമഖലയറിൽ പണറികയ
ടുക്ന് എല്ലാ �ഴ്സുമാർക്ം �്ായമായ മറി�റിമം 
നവത�വം മറ്റു നസവ�വ്വസ്െളും �െപ്പറിലാക്ം. 
കതാഴറിൽസംരക്ഷണം ഉ്പ്പുവരുത്ാനുള്ള �െപെറി 
സ്വീെരറിക്ം.

േഴ്സുേകാർ ഉൾഡപ്ഡടയള്ള സ്വകകാര്യകാശുപത്ലി ജീവേക്കാ
രുഡട േലിേലിേിം മവതേിം പുതുക്ലി വലിജ്കാപേിം പുറഡപ്
ടുവലിച്ചു. േഴ്സുേകാരുഡട അടലിസ്കാേ�മ്ളിം ഇരുപതലിേകാ
യലിരിം രൂപയകായലി േലിജഡപ്ടുത്തലിയകാണ് മവതേിം പുതു
ക്ലിയത്. ഇതലിനപുറഡേ േലിയേപരേകായ േറ്റ് ആനകൂേ്യ
ങ്ങളിം ഉറപ്പുവരുത്തലിയലിട്ടുണ്്. കലിടക്കളഡട എണ്ണിം 
കണക്കാക്ലി �മ്ളത്തലിൽ ആനപകാതലികേകായ വർദ്ധേ 
േഭലിക്കുിം. 39 മുതൽ 102 �തേകാേിം വഡര വർദ്ധേയകാണു 
േഴ്സുേകാരുഡടയിം ജീവേക്കാരുഡടയിം േലിേലിേിം മവതേ
ത്തലിൽ വരുത്തലിയത്.

288. നെരളത്റിലുള്ള ഗനവഷണസ്ാപ�ങ്ങകള 
ബന്ധകപ്പടുത്റി ഒരു ആധു�റിെ ഔഷധഗനവഷണ
നെന്ദ്രം സ്ാപറിക്ം.

പരലിഗണേയലിേകാണ്.

289. a. നരാഗപ്രതറിനരാധപ്രവർത്�ത്റിലും ആനരാ
ഗ്സംരക്ഷണത്റിലും ആയുഷ് സമ്പ്രദായങ്ങളുകെ 
നസവ�ം പരമാവധറി പ്രനയാജ�കപ്പടുത്റി നരാഗാതു
രത കു്യ്ക്കാൻ ശ്രമറിക്ം.

ആയഷ് സമ്പ്രദകായങ്ങളലിലുള്ള ചലികലിത് വ്യകാപലിപ്ലിച്ചു. 
പുതലിയ 10 മഹകാേലിമയകാ ഡലിഡപെൻസറലി തുടങ്ങകാൻ ഭര
ണകാനേതലി േൽകലി. ആയഷ് മേഖേ �ക്തലിഡപ്ടുത്തു്
തലിഡന് ഭകാഗേകായലി 105 പുതലിയ തസ്തലികകൾ അനവദലിച്ചു.

289. b.ആയുർനവ്ദനക്കാകളജുെളുകെ അെറിസ്ാ�
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സൗെര്ങ്ങൾ സറി.സറി.ഐ.എം. �റിബന്ധ�െൾ 
അനുസരറിച്ചു കമച്ചകപ്പടുത്ം.

േകാലു പുതലിയ ആയർമവദ സർക്കാർ ഡലിഡപെൻസറലി 
അനവദലിച്മതകാഡട എല്ലകാ പഞ്ചകായത്തലിലുിം ആയർമവ
ദസ്കാപേങ്ങളള്ള സിംസ്കാേേകായലി മകരളിം േകാറലി. 

290. നരാഗപ്രതറിനരാധം, ആനരാഗ്സംരക്ഷണം 
എന്ീ നമഖലെളറിൽ �മ്മുകെ പരമ്പരാഗതകവദ്
മായ ആയുർനവ്ദമെക്കമുള്ള ആയുഷ്സമ്പ്രദായങ്ങ
ളറിൽ പ്രസക്മായവ പ്രനയാജ�കപ്പടുത്ം.

പകർച്വ്യകാധലിപ്രതലിമരകാധപ്രവർത്തേങ്ങളലിൽ ആയഷ് 
വലിഭകാഗിം ഫേപ്രദേകായ ഇടഡപടൽ േടത്തലി. സർക്കാരു
ടേസ്തയലിൽ ഏഷ്യയലിഡേതഡ് ആദ്യ സിംരിംഭേകായ 
‘മപെകാർട്സ് ആയർമവദ ആശുപത്ലി’ ഉദ്ഘകാടേത്തലിന 
സജ്ജേകായലിഡക്കാണ്ലിരലിക്കുന്നു. മവദേപരലിചരണിം, 
സതമറകായലിഡ് മരകാഗങ്ങൾ, വന്്യതകാേലിവകാരണിം, 
ജീവലിതസ�േീമരകാഗങ്ങൾ, വകാർദ്ധക്യപരലിചരണിം 
എ്ലിവയലിൽ ഊ്ൽ ഡകകാടുത്ത് പുതലിയ ക്ലിേലിക്കുകൾ 
ആ ര ിം ഭ ലി ച്ചു .  ജ ീ വ ലി ത സ � േ ീ മ ര കാ ഗ ങ്ങ ഡ ള 
പ്രതലിമരകാധലിക്കാനിം ചലികലിത്ലിക്കാനിം മഹകാേലിമയകാപ്
തലി-ആയർമവദിം-േകാച്ചുമറകാപ്തലി-മയകാഗ ചലികലിത് 
സിംമയകാജലിപ്ലിച്് ആയഷ് മഹകാളലിസ്റ്റലിക് ഡസന്റുകൾ 
വ്യകാപലിപ്ലിച്ചു. മയകാഗ േകാച്ചുമറകാപ്തലി സമ്പ്രദകായങ്ങഡള 
ഏമകകാപലിപ്ലിച്് ആയഷ് ഡവൽഡേസ്് ഡസന്റുകൾ 
പുതുതകായലി ആരിംഭലിച്ചു. മയകാഗപരലി�ീേേപരലിപകാടലി 
ആരിംഭലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ പൂർത്തലിയകായലി. 
മഹകാേലിമയകാപ്തലി: സകാിംരൈേലികമരകാഗേലിയന്തണത്തലിന 
‘റകാപ്ലിഡ് ആൿഷൻ എപലിഡഡേലിക് കൺമട്കാൾ ഡസൽ 
ഇൻ മഹകാേലിമയകാപ്തലി’ (RAECH) ഡന് പ്രവർത്തേിം 
സിംസ്കാേേകാഡക വ്യകാപലിപ്ലിച്ചു. ഡഹപ്സറ്ററ്റലിസ്-ബ്ലി 
ഉൾപ്ഡടയള്ള കരൾ മരകാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പുതലിയ 
ചലികലിത്കാമകന്ദിം ആരിംഭലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ ആരിം
ഭലിച്ചു. ജലില്ലകാ മഹകാേലിമയകാ ആശുപത്ലികഡള NABH 
േലിേവകാരത്തലിമേക്് ഉയർത്തകാനള്ള േടപടലികൾ 
സ്വീകരലിച്ചു. േേപ്പുറത്ത് കകാൻസർ ചലികലിത്കാസൗകര്യ
ങ്ങൾ മഹകാേലിമയകാപ്തലി മേഖേയലിൽ ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

291. ജറില്ലാ ആശുപത്രറിെളറിൽ എല്ലാ ക്ലറി�റിക്കൽ 
കസ്പഷ്ാലറിറ്റിെളും താലൂക്ക് ആയുർനവ്ദ ആശുപത്രറി
െളറിൽ കതകരകഞ്ഞടുത് രണ്ടു കസ്പഷ്ാലറിറ്റിെളും 
ആരംഭറിച്ച് അഷ്ാംഗ കസ്പഷ്ാലറിറ്റി ചറിെറിത്യുകെ 
ലഭ്ത ഉ്പ്പുവരുത്ം.

ആർദ്ിം പദ്ധതലിയലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലി പുതലിയ ഡപെഷ്യകാ
േലിറ്റലികൾ ആരിംഭലിച്ചു. എല്ലകാ ജലില്ലകാ ആശുപത്ലികളലിലുിം 
പ്രസൂതലി, കൗേകാരിം, വൃദ്ധജേപരലിപകാേേിം, മയകാഗ 
എ്ീ ഡപെഷ്യകാേലിറ്റലി ചലികലിത്കൾ ആരിംഭലിച്ചു. ഡതര
ഡഞ്ഞടുക്ഡപ്ട് ആശുപത്ലികളലിൽ േകാേസലികിം, പകാേലി
മയറ്റലിവ് ഡകയർ (മനേഹധകാര), ജീവലിതസ�േീമരകാഗ

പ്രതലിമരകാധിം (ആയഷ്യിം)എ്ീ ചലികലിത്കൾ ആരിം
ഭലിച്ചു. പുതലിയ 15 പഞ്ചകർമ്മയൂണലിറ്റുകൾ വലിവലിധ 
ആശുപത്ലികളലിൽ അനവദലിച്ചു.

292. ആയുർനവ്ദകത് കതളറിവധറിഷ്റിതമായറി 
(Evidence Based Medicine) ോസ്തീയമായറി വറിെ
സറിപ്പറിക്കാനും നെരളത്റികറെ പരമ്പരാഗതകവദ്നമ
ഖലയറികല സമഗ്രഗനവഷണത്റിനുമായറി ഒരു 
ആയുർനവ്ദ ഗനവഷണ ഇൻസറിറ്റിറ്യൂട്ട് സ്ാപറിക്ം.

കണ്ണൂരലിൽ അന്തകാരകാഷ്ട ആയർമവദഗമവഷണമകന്ദിം 
സ്കാപലിക്കാൻ േടപടലിഡയടുത്തു. ഒ്കാിംഘട്ിം 2020ല് 
പൂ ര ത്ത ലി യ കാ കു ്  ത ര ത്ത ലി ല്  േ ട പ ട ലി ക ള് 
പുമരകാഗേലിക്കുന്നു.

293. a. ആയുർനവ്ദൗഷധസസ്ങ്ങളുകെ ദൗർലഭ്ം 
പരറിഹരറിക്കാൻ പ്രാനദേറിെസഹെരണ സംഘങ്ങളറി
ലുകെ ഔഷധസസ്ക്കൃഷറി വ്ാപറിപ്പറിക്ം.

മസ്റ്ററ്റ് ഡേഡലിസലിേൽ ലൈകാന്് മബ്കാർഡലിഡന് മേതൃത്വ
ത്തലിൽ ഔഷധസസ്യക്കൃഷലി വ്യകാപലിപ്ലിക്കാൻ പ്രവർ
ത്തേിം സിംഘടലിപ്ലിച്ചു. എല്ലകാ വീട്ലിലുിം ഒരു മവപ്പുിം 
കറലിമവപ്പുിം സതകൾ വലിതരണിം ഡചയ്തു. ഡേഡലിസലിേൽ 
ലൈകാന്് മബ്കാർഡ് ‘ഗ്രകാേീണിം’ മപ്രകാജക്റ് മുമഖേ ഔഷ
ധസസ്യ കൃഷലി വ്യകാപലിപ്ലിച്ചു. േറ്റത്തൂർ മേബ്ർ സഹക
രണസിംഘിം മുമഖേ കുറുമന്തകാട്ലിക്കൃഷലി വ്യകാപകേകാക്ലി. 
ഡപരലിന്തൽേണ്ണ മുേലിസലിപ്കാേലിറ്റലിയലിൽ 'ഔഷധസസ്യ
ഗ്രകാേിം' പദ്ധതലി ഉടൻ ആരിംഭലിക്കുിം. 100 വലിദ്യകാേയങ്ങ
ളലിൽ ‘ഔഷധസസ്യമത്തകാട്ിം’ പദ്ധതലി ആരിംഭലിച്ചു.

293. b. ഔഷധസംഭരണം, വറിപണ�ം, മൂല്വർദ്റി
നതാല്ന്ങ്ങളുകെ �റിർമ്ാണം എന്റിവയറിൽ കപാതു
ജ�പകോളറിനത്ാകെ പദ്തറിെൾ ആവറിഷ്കരറിക്ം.

വേസിംരക്ഷണസേലിതലികൾ, വേവലികസേമയജൻസലി
കൾ, ആദലിവകാസലിസമൂഹത്തലിഡന് കൂട്കാമെ, സഹകരണ
സിംഘങ്ങൾ എ്ലിവയലിലൂഡട ഔഷധസസ്യങ്ങൾ മൂേ്യ
വർദ്ധലിമതകാല്പ്േകാക്ലി മ�ഖരലിക്കു് രീതലി ഔഷധലി
യലിൽേടപ്ലിേകാക്ലി. ആധുേലികേലിേവകാരത്തലിലുള്ള 
പകാക്ലിങ് സിംവലിധകാേിം ഔഷധലിയലിൽ ആരിംഭലിച്ചു.

294. സ്വാശ്രയ കമഡ്റിക്കൽ നൊകളജുെളറികല പഠ
��റിലവാരം ഉ്പ്പുവരുത്ാൻ അക്കാഡ്മറിെ് ഓഡ്റിറ്് 
യൂണറിനവഴ്റിറ്റി തലത്റിൽ �െപ്പാക്ം.

അക്കാഡേലിക് ഓഡലിറ്റ് േടത്തുവകാനള്ള തീരുേകാേിം 
ആമരകാഗ്യസർവ്കേകാ�കാേ എടുത്തലിട്ടുണ്്. 

295. ആയുർനവ്ദൗഷധ�റിർമ്ാണനമഖലയുകെ വറിെ
സ�ത്റിനും അതു നെരളത്റികറെ സാമ്പത്റിെവറിെ
സ�ത്റിനു പ്രനയാജ�കപ്പടുത്ാനും അസംസ്കൃത 
ഔഷധങ്ങളുകെ ലഭ്ത ഉ്പ്പുവരുത്ാനും അോസ്തീയ 
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ഔഷധ ഉപനയാഗം തെയാനും ോസ്തീയ ഔഷധ 
ഉപനയാഗം നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്കാനുമായറി നെരളത്റി�് 
ഒരു ആയുർനവ്ദ ഔഷധ�യം ഉണ്ാക്ം.

ഇതലിേകായലി ഒരു വലിദഗ്ദ്ധസേലിതലി രൂപവത്ക്രലിക്കാൻ 
തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്. ഈ വർഷിം േടക്കു് ഇന്ർേകാഷ
ണൽ ആയഷ് മകകാൺമക്വലിൽ ആയർമവദ ഔഷധ
േയിം സിംബ്ന്ലിച്് പ്രമത്യക ഡസഷൻ േടത്തുിം. 

296. പരമ്പരാഗത ഔഷധനമഖലയറിൽ പ്രവർത്റി
കയടുക്ന്വരുകെ കതാഴറിൽസംരക്ഷണം ഉ്പ്പുവരു
ത്ാനും അവരുകെ കവദഗ്ദ്ധ്വറിെസ�ത്റിനും 
ഔഷധ�റിർമ്ാണകെക്ീഷ്ൻ നൊഴ്്, ഔഷധസംഭ
രണപരറിേീല�ം, ഫാർമസറിറ്്, പഞ്െർമ്കെക്ീ
ഷ്ൻ എന്റിവയറിൽ സ്റിരമായ നൊഴ്സുെൾ �െത്റി 
ഈ നമഖലയറികല മനുഷ്വറിഭവനേഷറി വർദ്റിപ്പറിക്ം.

ആയർമവദമേഖേയലിൽ മയകാഗ & പ്രകൃതലി ചലികലിത് 
മകകാഴ്് പുതുതകായലി ആരിംഭലിച്ചു. ഡതറകാപ്ലിസ്റ്റ് മകകാഴ്ലിഡന് 
ഒരു പുതലിയ ബ്കാച്് പരലി�ീേേിം പൂർത്തലിയകാക്ലി റലിസൾ
ട്് പ്രസലിദ്ധീകരലിച്ചു. 

297. ആയുർനവ്ദ രൈഗ് െൺ നട്ാൾ വറിഭാഗം േക്റി
കപ്പടുത്ാൻ �റിർമ്ാണയൂണറിറ്റുെൾക്ക് ആനുപാതറി
െമായറി രൈഗ് ഇൻകസ്പക്ടർ തസ്റിെളും അതറി�് 
ആനുപാതറിെമായറി സീ�റിയർ രൈഗ് ഇൻകസ്പക്ടർ, 
അഡ്ീഷണൽ രൈഗ്െൺ നട്ാളർ എന്ീ തസ്റിെെളും 
അനുവദറിക്ം.

�ക്തലിഡപ്ടുത്തകാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

298. ഔഷധ�റിർമ്ാണകെക്ീഷ്ൻ നൊഴ്്, ഔഷധ
സംഭരണപരറിേീല�ം, ഫാർമസറിറ്്, പഞ്െർമ് 
കെക്ീഷ്ൻ, എന്റിവയറിൽ സ്റിരമായ നൊഴ്സുെൾ 
�െത്റി ഈ നമഖലയറികല മനുഷ്വറിഭവനേഷറി വർ
ദ്റിപ്പറിക്ം. ഇതറിൽ പരമ്പരാഗതകവദ്നമഖലയറിൽ
�റിന്നുള്ളവർക്ക് മുൻഗണ� �ല്ം.

ആയർമവദമേഖേയലിൽ മയകാഗ & പ്രകൃതലി ചലികലിത് 
മകകാഴ്് പുതുതകായലി ആരിംഭലിച്ചു. ഡതറകാപ്ലിസ്റ്റ്, ഫകാർേസലി
സ്റ്റ്, േഴ്ലിങ് തുടങ്ങലിയ പകാരകാഡേഡലിക്ൽ വലിഭകാഗങ്ങളഡട 
സർട്ലിഫലിക്റ്റ് മകകാഴ്സുകൾ ഈ വർഷിം ആരിംഭലിക്കുിം.

299. എല്ലാ പഞ്ായത്റിലും സർക്കാർ ആയുർനവ്ദ, 
നഹാമറിനയാ ഡ്റികസ്പൻസറി്റിെൾ തുെങ്ങാ�ായറിട്ടറില്ല. 
അവ ആരംഭറിക്കാൻ �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

സർക്കാർ / എൻ.എച്്.എിം. ആയർമവദ ഡലിഡപെൻസ
റലികൾ ഇല്ലകാത്ത േകാലു പഞ്ചകായത്തുകളലിൽക്കൂടലി സർ
ക്കാർ ഡലിഡപെൻസറലികൾ പുതുതകായലി ആരിംഭലിച്ചു. 10 
പുതലിയ മഹകാേലിമയകാ ഡലിഡപെൻസറലികൾ തുടങ്ങകാൻ 
ഭരണകാനേതലി േൽകലി.

300. ഏെീകൃത നെരള കമഡ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീഷനണഴ്് 

ബറിൽ �െപ്പറിൽവരുത്ം.
കരട് തയ്കാറകാക്ലിവരുന്നു.

301. നെരളത്റികല ഉയരുന് നരാഗാതുരത കു്യ്ക്കാൻ 
ആനരാഗ്ം �റില�റിർത്ാനുതകുന് ഭക്ഷണം, ജീവറി
തക്രമം, വ്ായാമം, ൊയറിെവറിന�ാദം, സാംസാരറി
െപരറിപാെറിെൾ എന്റിവ നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്കാൻ 
ബഹുജ�സംഘെ�െളുമായറി സഹെരറിച്ച് ഒരു സാ
മൂഹറിൊനരാഗ്മറിഷൻ �െപ്പാക്ം.

ആർദ്ിം േലിഷേലിൽ ഈ കകാര്യങ്ങൾ ഉൾഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടു
ണ്്. േകാഷണൽ ആയഷ് േലിഷഡന് മേതൃത്വത്തലിൽ 
ഇത്തരിം കകാര്യങ്ങൾ പരലിഗണലിച്് വലിവലിധ ആയഷ് മേ
ഖേഡയ സിംമയകാജലിപ്ലിച്് ആയഷ് മഹകാളലിസ്റ്റലിക് ഡസ
ന്റുകൾ ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

302. സറിദ്-യു�ാ�റി സമ്പ്രദായങ്ങൾക് പ്രചാരമുള്ള 
സ്ലങ്ങളറിൽ അവയുകെ നസവ�ം ആയുഷ് മറിഷൻ 
വഴറി ലഭ്മാക്കാൻ �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

പുതുതകായലി എട്ടു സലിദ്ധ യൂണലിറ്റുകൾ ആരിംഭലിച്ചു. േലിേവലി
ലുള്ള സലിദ്ധ ആശുപത്ലിയഡട ഡകട്ലിടേലിർമ്മകാണപ്രവർ
ത്തേങ്ങൾ പൂർത്തലികരലിക്കാൻ തുക അനവദലിച്ചു.  

303. a. നഹാമറിനയാപ്പതറിയറികല ഗനവഷണവം വറിെ
സ�വം നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്കാൻ ഒരു നറ്റ്് ഇൻറ്റിറ്യൂ
ട്ടും നഡ്ാക്ടർമാകരയും പാരാകമഡ്റിക്കൽ ജീവ�ക്കാ
നരയും പരറിേീലറിപ്പറിക്കാൻ ഒരു സ്റിരം കട്യറി�റിങ് 
കസറെറും ആരംഭറിക്ം.

a. അടുത്ത വർഷിം മുതൽ സ്ലിരിം ഡട്യലിേലിങ് ഡസന്ർ 
ആരിംഭലിക്കുിം.

303. b. വറിവറിധവറിഷയങ്ങളറിൽ പറി.ജറി. നൊഴ്സുെളും 
�ഴ്റിങ്, ഡ്റിഫാം നൊഴ്സുെളും തുെങ്ങും.

ആയർമവദവലിഭകാഗത്തലിൽ വ്യത്യസ്ത വലിഷയങ്ങളലിേകായലി 
മൂന്നു പലി. ജലി മകകാഴ്സുകളിം മഹകാേലിമയകായലിൽ രണ്ടു മകകാ
ഡളജുകളലിൽ പലി. ജലി. മകകാഴ്സുകളിം അനവദലിച്ചു. ആയർ
മവദ പലി. ജലി ഡലിമലൈകാേ മകകാഴ്ലിൻ അനേതലി േൽകലി. 

304. a. നഹാമറിനയാപ്പതറി ഔഷധ�റിർമ്ാണരംഗത് 
പ്രവർത്റിക്ന് നഹാംനൊകയ കസറെർ ഓഫ് 
എക്ലൻസ്ആയറി വറിെസറിപ്പറിക്ം.

മഹകാേലിമയകാ േരുന്നുത്പകാദേമകന്ദേകായ 'മഹകാിം
മകകാ'-ഡയ ഡസന്ർ ഓഫ് എക്േൻസ് ആക്ലി േകാറ്റു്
തലിഡന് ഭകാഗേകായലി മഹകാിംമകകായഡട േവീകരണത്തലിനിം 
വലികസേത്തലിനിം 52.88 മകകാടലിയഡട വലികസേപദ്ധതലി
ക്് ഭരണകാനേതലി േൽകലി.

304. b. നഹാമറിനയാപ്പതറി നൊകളജ്, ഫാർമസറി 
നൊകളജ്, നഹാംനൊ എന്റിവറിെങ്ങളറിലുള്ള ഭൂമറി 
ഉപനയാഗകപ്പടുത്റി നഹാമറിനയാപ്പതറി ഔഷധങ്ങൾക്ക് 
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ആവേ്മായ ഔഷധസസ്ക്കൃഷറി നപ്രാത്ാഹറി 
പ്പറിക്ം.

മഹകാേലിമയകാപ്തലി മകകാഡളജ്, ഫകാർേസലി മകകാഡളജ് 
എ്ലിവലിടങ്ങളലിഡേ ഭൂേലിയലിൽ ഔഷധസസ്യക്കൃഷലിക്് 
തുടക്ിം കുറലിച്ചു. മഹകാിംമകകായഡട ഭൂേലിയലിൽ മഹകാേലിമയകാ 
േരുന്നു േലിർമ്മകാണത്തലിനള്ള ഔഷധസസ്യക്കൃഷലി 
േടന്നുവരുന്നു. ഇതു വ്യകാപലിപ്ലിക്കാൻ തീരുേകാേിം എടു
ത്തലിട്ടുണ്്.

305. കതരുവ�ായ്ക്കളറിൽ�റിന്നു ജ�ങ്ങകള സംരക്ഷറി
ക്കാനുള്ള പദ്തറിെൾ ആവറിഷ്കരറിക്ം.

ഡതരുവേകായ്ക്കഡള വന്ീകരലിക്കാനള്ള എ.ബ്ലി.സലി. 
പദ്ധതലി തമദേ�ഭരണസ്കാപേങ്ങൾവഴലി ഊർജ്ജലിത
േകായലി േടപ്കാക്ലിവരുന്നു. ഡതരുവ് േകായ്ക്കളഡട ആരൈേണ
ത്തലിേ് ഇരയകായവർക്കു ചലികലിത്ക്കായലി ആവ�്യേകായ 
േരുന്നുകൾ കൃത്യസേയത് എത്തലിച്ചുഡകകാടുക്കാൻ 
ആമരകാഗ്യവകുപ്ലിന കഴലിഞ്ഞു.

പപോതുവിദസ്യോഭസ്യോസകം
306. ഓനരാ ക്ലാസ്റിലും ആർജ്റിനക്കണ് ഭാഷാപര
വം ഗണറിതപരവമായ നേഷറി കുട്ടറിയുകെ െഴറിവറി�നു
സരറിച്ചു പരമാവധറി ന�െറികയന്് ഉ്പ്പുവരുത്ം. ഓനരാ 
ഘട്ടത്റിലും ന�നെണ് പ്രാഥമറിെനേഷറി കുട്ടറി കെവ
രറിച്ചു എന്്ഉ്പ്പുവരുത്ാനുള്ള ഉപാധറി എന്തറിനുപ
െരം �റിരന്രവറിലയറിരുത്ൽ എന്ാൽ അന്റിമപ
രീക്ഷക്ക് / കപാതുപരീക്ഷക്ക് 20 േതമാ�ം നസാർ 
�ല്ന് ഒരു ഏർപ്പാെ് എന്ായറി മാ്റി. ഇതറിക�ാരു 
പരറിഹാരെർമ്പരറിപാെറിക് രൂപം �ല്ം.

ഭകാഷകാമ�ഷലി വലികസലിപ്ലിക്കാൻ േേയകാളത്തലിളക്ിം, 
ഹമേകാ ഇിംഗ്ീഷ് എ്ലിവയിം പഠേപലി്കാക്ക്കാർക്് 
എട്കാിം ക്കാസ് വഡര 'ശ്രദ്ധ'എ് പരലിപകാടലിയിം 9,10 
ക്കാസുകകാർക്് 'േവപ്രഭയിം' ആവലിഷ്കരലിച്ചു. േലിരന്തരവലി
േയലിരുത്തൽ കൂടുതൽ ഫേപ്രദേകാക്കു്തു സിംബ്ന്ലിച്് 
പഠേങ്ങൾ എസ്.സലി.ഇ.ആർ.ടലി േടത്തലിയലിട്ടുണ്്. കരട് 
സേീപേമരഖ വലികസലിപ്ലിച്ലിട്ടുണ്്. അതനസരലിച്ചുള്ള 
ഡേച്ഡപ്ടുത്തലുകൾ 2018-19 അക്കാദേലികവർഷിം 
േടത്തകാൻ കഴലിയിം.

307. െഴറിഞ്ഞ എൽ.ഡ്റി.എഫ്. സർക്കാർ ആരംഭറിച്ച 
പാഠ്പദ്തറിപരറിഷ്കരണം അട്ടറിമ്റിക്കാൻ �െന് �ീ
ക്കങ്ങൾ തറിരുത്ം. പാഠപുസ്െങ്ങളറിലും പഠ�പ്രവർ
ത്�ങ്ങളറിലും വരുത്റിയ പരറിഷ്ക്കാരങ്ങകള െർേ�
പരറിനോധ�യ്ക്കു വറിനധയമാക്ം.

പകാഠപുസ്തകങ്ങളലിലുിം പഠേപ്രവർത്തേങ്ങളലിലുിം േട
ത്തലിയ പരലിഷ്കകാരങ്ങൾ കർ�േേകായ പരലിമ�കാധേയ്ക്ക് 
എസ്.സലി.ഇ.ആർ.ടലി വലിമധയേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. ഇതലിഡന് 
അടലിസ്കാേത്തലിൽ ആവ�്യേകായ േടപടലി സ്വീകരലി
ക്കുിം.

308. a. പ്രീകപ്രമ്റി തലം മുതൽ ഹയർകസക്കൻ
ഡ്്റി തലം വകര മാതൃഭാഷാപഠ�ം �റിർബ്ബന്ധമാക്ം. 
ബന്ധഭാഷ എന് �റിലയറിൽ ഇംഗ്ീഷ് ഭാഷാപഠ�ം 
കൂടുതൽ കമച്ചകപ്പടുനത്ണ്ത് കപാതുവറിദ്ാലയങ്ങകള 
ആെർഷെമാക്കാനുള്ള പ്രധാ�കപ്പട്ട ഉപാധറിെളറിൽ 
ഒന്ാണ്.

ഇതലിേകായള്ള പ്രവർത്തേിം മവഗത്തലിൽ േടക്കുന്നു. 

േേയകാള ഭകാഷകാപരലിമപകാഷണത്തലിേകായലി േേയകാളത്തലി
ളക്ിം പദ്ധതലി വലിജയകരേകായലി േടത്തലി. അവധലിക്കാ
േഡത്ത അദ്ധ്യകാപകപരലി�ീേേത്തലിൽ ഇിംഗ്ീഷ് ഭകാഷ
പരലി�ീേേത്തലിന പ്രധകാേ പരലിഗണേ േൽകലിയലിട്ടുണ്്. 
സപ്രേറലി തേത്തലിൽ ഹമേകാ ഇിംഗ്ീഷ് പരലിപകാടലി 
വ്യകാപകേകായലി േടപ്കാക്കുന്നു.

308. b. ഭാഷയറിൽ പ്രാവീണ്ം ന�െത്ക്ക തരത്റി
ലുള്ള ഇംഗ്ീഷ് പഠ�ത്റി�് ഒനട്ടക് മാതൃെെൾ 
ഇനപ്പാൾത്കന് നെരളത്റിലുണ്്. അവ വ്ാപറിക്ം.

ഇിംഗ്ീഷ് ഭകാഷകാപഠേിം ഡേച്ഡപ്ടുത്തകാേകായലി േട് 
പ്രവർത്തേങ്ങൾ വലി�കേേിം ഡചയ്ത് അതലിഡന് 
വ്യകാപേിം േടത്തുന്നുണ്്. 

309. കുട്ടറിെളുകെ പഠ�സമയം (അദ്്ാപെ-വറിദ്ാർ
ത്റി ആേയവറി�റിമയസമയം) 200 പ്രവൃത്റിദറിവസം 
(1000 മണറിക്കൂർ) ഉ്പ്പുവരുത്ം. അദ്്ാപെ
-വറിദ്ാർത്റി അനുപാതം പു�ഃക്രമീെരറിക്ന് ൊര്ം 
പരറിനോധറിക്ം.

ഇതലിേകായള്ള പ്രകാമയകാഗലികേലിർമദേ�ിം എസ്.സലി.ഇ-
.ആർ.ടലി. തയ്കാറകാക്കുകയിം കരലിക്കുേിം കമ്മറ്റലിയഡട 
അിംഗീകകാരിം മതടുകയിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്. സപ്രേറലി, 
സഹസ്കൂൾ, ഹയർഡസക്ൻഡറലി തേങ്ങളലിൽ 200 
അദ്ധ്യയേദലിേങ്ങൾ 2018-19-ൽ ഉറപ്കാക്കാൻ തീരു
േകാേലിച്ചു.

310. a. �മ്മുകെ �ാട്ടറികലയും വറിനദേകത്യും വൻ
െറിെയും ഇെത്രവമായ സറിൽ (ക�പുണറി) ആവ
േ്ങ്ങൾക് നയാജറിച്ച തരത്റിൽ ഐെറിഐ, നപാളറി
കെൿ�റിെ്, കതാഴറിലധറിഷ്റിതവറിദ്ാഭ്ാസസംവറിധാ�
ങ്ങളുകെ കപാതു ചട്ടക്കൂെ് കമാത്ത്റിൽ അഴറിച്ചു 
പണറിയും. 

a. സ്കൂൾതേ ഡതകാഴലിേധലിഷ്ലിതവലിദ്യകാഭ്യകാസസിംവലിധകാേ
വിം പകാഠ്യപദ്ധതലിയിം മകന്ദസർക്കാർ മുമ്കാട്ടുവച് 
ഡതകാഴലിൽ സേപുണലി വലികസേപദ്ധതലിയേകായലി ബ്ന്
ഡപ്ട്് പുതലിയ തേത്തലിമേക്് വലികസലിപ്ലിക്കാേകാവ�്യ
േകായ പ്രകാമയകാഗലികപദ്ധതലി തയ്കാറകായലിട്ടുണ്്. ഈ 



71പ്രോഗ്രസ് റിപ്രോർട്് 2018

അക്കാദേലികവർഷിം ഒ്കാിം ഘട്ിം എ് േലിേയലിൽ 
േടപ്കാക്കുിം.

310. b. കതാഴറിൽവകുപ്പും കപാതുവറിദ്ാഭ്ാസവകുപ്പും 
സാനകേതറിെവറിദ്ാഭ്ാസവകുപ്പും കവനവ്ക്യായറി 
പരസ്പരബന്ധമറില്ലാത് വറിവറിധ പരറിേീല�പദ്തറി
െൾ �െപ്പാക്ന് രീതറി �റിർത്ലാക്കറി പെരം 
ഏറ്വം നൂത�മായ സാനകേതറിെക�പുണ്പരറിേീ
ല�ം ലഭ്മാക്കാനുള്ള ഏെീകൃതമായ പദ്തറി 
തയ്ാ്ാക്ം.

പുതലിയ ഡതകാഴലിൽ വലിദ്യകാഭ്യകാസ പഠേപരലിപകാടലിയഡട 
ഭകാഗേകായലി ഏമകകാപലിതസിംവലിധകാേിം ഘട്ിംഘട്േകായലി 
േലിേവലിൽ വരുിം. വലിവലിധ സിംവലിധകാേങ്ങൾ തമ്മലിലുള്ള 
ഏമകകാപേിം എൻ.സലി.കയു.എഫലിഡന് േടത്തലിപ്ലിേ് 
അേലിവകാര്യേകാകുിം.

310. c. സാനകേതറിെവറിദ്ാഭ്ാസം നദേീയമാ�ദണ്
ങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായറി സംവറിധാ�ം കചയ്ം.

ഡവകാമക്ഷണൽ ഹയർഡസക്ൻഡറലി മകകാഴ്് പുേഃസിം
വലിധകാേിം ഡചയ്കാൻ 66 സ്കൂളകളലിൽ മദ�ീയസേപുണ്യ
വലിദ്യകാഭ്യകാസപദ്ധതലി േടപ്കാക്കാൻ േടപടലി ആരിംഭലിച്ചു.

311. അഡ്ീഷണൽ സറിൽ അെ്വറിസറിഷൻ നപ്രാഗ്രാം 
�െപ്പാക്കറിവരുന് വ്ാവസായറിെ പകോളറിത്നത്ാ
ടുകൂെറിയ െമ്യൂണറിറ്റി സറിൽ പാർക്െകള കൂടുതൽ 
വറിോലമായ അെറിത്്യുള്ളതും (കപാതുനമഖലയുകെ 
പകോളറിത്ംകൂെറിയുള്ള) എന്ാൽ സറിൽ കഡ്വലപ്കമ
റെ് ൌൺസറിൽ അംഗീെരറിച്ചറിട്ടുള്ള ചാ�ൽ പാർ
െ് ണർ മാതൃെ അനതപെറി �റില�റിർത്ന്തുമായ 
രീതറിയറിൽ പു�ഃസംഘെറിപ്പറിക്ം. ജറില്ലാപ്പഞ്ായത്െ
ളുകെ �റിയന്ത്രണത്റിലുള്ള െമ്യൂണറിറ്റി സറിൽ പാർക്
െകള നപാളറികെൿ�റിക്െളും ഐെറിഐെളും കവാ
നക്കഷണൽ ഹയർ കസക്കൻഡ്്റി സ്കൂളുെളുമായറി 
ഹബ്ബ് ആൻഡ്് നസ്പാെ് മാതൃെയറിൽ ബന്ധറിപ്പറിക്ം.

േടപടലി ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

312. സാമൂഹറിെമായും സാമ്പത്റിെമായും പറിന്ാ
ക്കം �റില്ക്കുന് വറിഭാഗങ്ങളാണ് കവാനക്കഷണൽ 
നൊഴ്സുെൾക് പഠറിക്ന്ത് എന്് ഉൾകക്കാണ്ടുള്ള 
സമീപ�ം സ്വീെരറിക്ം. അവരുകെ നക്ഷമത്റി�് 
അനുനയാജ്മായവറിധം ഈ സ്ാപ�ങ്ങളറികല 
സൗെര്ങ്ങൾ ൊനലാചറിതമായറി പരറിഷ്കരറിക്ം.

പകാഠ്യപദ്ധതലി ഡേച്ഡപ്ടുത്തൽ പ്രരൈലിയ പൂർത്തലിയകാ 
ക്കുക, ഡതകാഴലിൽ സേപുണലി മകകാഴ്സുകൾ േടത്തു് 
സ്കാപേങ്ങൾ േലിജഡപ്ടുത്തുക എ്ലിവ ഡചയ്യു് മുറയ്ക്ക് 
സ്കാപേങ്ങളലിഡേ സൗകര്യിം േവീകരലിക്കാൻ കഴലിയിം.

313. ഇന്് കവാനക്കഷണൽ വറിദ്ാർത്റിെൾ ഉന്ത

വറിദ്ാഭ്ാസത്റികറെ ധാരയറിനലക് െെക്കാൻ 
അന�െം പ്രയാസങ്ങൾ ന�രറിടുന്നുണ്്. ഇവകയാഴറി
വാക്കറി കവാനക്കഷണൽ വറിദ്ാഭ്ാസവം ഉന്തവറി
ദ്ാഭ്ാസവം തമ്റിലുള്ള ബന്ധം േക്റികപ്പടുത്ം. 
ഉന്തവറിദ്ാഭ്ാസത്റി�് നപാൊത് മറ്റു കുട്ടറിെൾ
ക്കായറി �ാട്ടറിലുള്ള വറിവറിധ കതാഴറിലുെൾ കചയ്ാൻ 
ആവേ്മായ പരറിേീല�ം �ല്ല �റിലവാരത്റിൽ 
�ല്ം.

േടപടലികൾ ആരിംഭലിച്ലിട്ലില്ല.

314. പ്രീസ്കൂൾ വറിദ്ാഭ്ാസം പ്രാഥമറിെവറിദ്ാഭ്ാസ              
വമായറി ബന്ധറിപ്പറിക്കാനുള്ള പരറിശ്രമം േക്റികപ്പടു
ത്ം. പ്രീസ്ക്കൂൾ അദ്്ാപെരുകെ നസവ�നവത��റി
രക്െൾ കമച്ചകപ്പടുത്െയും ഇൻസർവ്ീസ് പരറിേീ
ല�ം ഉ്പ്പുവരുത്െയും കചയ്ം. പ്രീസ്കൂൾ വറിദ്ാഭ്ാ
സത്റി�ായറി ഒരു നമാഡ്ൽ െരറിക്ലത്റി�് അെറിയ
ന്രമായറി രൂപം �ല്ം. പ്രീസ്കൂൾ ക്ലാസുമു്റിെളറികല 
ഭൗതറിെസൗെര്ങ്ങൾ ആെർഷെവം ൌതുെം 
ജ�റിപ്പറിക്ന് തരത്റിലുമാക്ം.

പ്രീ സ്കൂൾ വലിദ്യകാഭ്യകാസിം പ്രകാഥേലികവലിദ്യകാഭ്യകാസ വേകായലി 
ബ്ന്ഡപ്ടുത്തു്തു സിംബ്ന്ലിച്് ചർച്കൾ േടക്കുന്നു. 
പ്രീസ്കൂൾ പഠേിം ഡേച്ഡപ്ടുത്തകാൻ മവണ് പകാഠ്യപദ്ധതലി 
ചട്ക്കൂട് 'കളലിപ്കാട്ിം‘ എ് മപരലിൽ എസ്.സലി.ഇ.ആർ.
ടലി തയ്കാറകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. ഇവ ഉപമയകാഗലിച്് പരലി�ീേേിം 
ആരിംഭലിച്ചു. ഭൗതലികസകാഹചര്യിം ഡേച്ഡപ്ടുത്തകാനള്ള 
േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

315. a. ഓനരാ വറിദ്ാർത്റിയുകെയും െഴറിവെൾ 
െകണ്ത്ാനും അഭറിരുചറിക്കനുസൃതമായറി പരമാവധറി 
വറിെസറിപ്പറിക്കാനുമുള്ള കപാതു ഇെങ്ങളായറി സ്കൂളുെൾ 
മാന്ണ്താണ്. എല്ലാ കുട്ടറിെൾക്ം െല, ൊയറിെ, 
പ്രവൃത്റിപരറിചയ വറിദ്ാഭ്ാസം െറിട്ടത്ക്ക രീതറിയറിൽ 
പ്രവർത്�പദ്തറിെൾ തയ്ാ്ാക്ം.

പകാഠ്യപദ്ധതലിയഡട ഉള്ളലിൽേലിന്നുഡകകാണ്് ഡേച്ഡപ്ടു
ത്തകാനള്ള ശ്രേങ്ങൾ േടത്തുന്നു. അദ്ധ്യകാപകപരലി�ീേ
േത്തലിൽ ഈ ദർ�േിം കൂടലി ഉൾഡപ്ടുത്തുിം.

315. b. സ്കൂൾ ക്ലറ്റുെളുകെ അെറിസ്ാ�ത്റിൽ ഒഴറിവ 
ദറിവസങ്ങളറിൽ ഓനരാ ഇ�ത്റിലും വറിവറിധ നെന്ദ്രങ്ങ
ളറിൽ പരറിേീല�ം �ല്ാൻ ഏർപ്പാടുണ്ാക്ം.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുതുടങ്ങലിയലിട്ലില്ല.

316. a. അക്കാദമറിക്ക് നമാണറിറ്്റിംഗ് േക്റികപ്പടുത്റി 
മുനന്ാട്ടുനപാകും. പഞ്ായത്് / എഇഒ / ഡ്റിഇഒ 
തലത്റിൽ െഴറിവള്ളവരും സീ�റിയറുമായറിട്ടുള്ള 
അദ്്ാപെകരയുൾകപ്പകെ പകകേടുപ്പറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 
സ്റിരം നമാണറിറ്്റിംഗ്സമറിതറിെൾ ഉണ്ാവെയും 
അതറി�് കൃത്മായ പ്രവർത്�പദ്തറി വറിെസറിപ്പറി
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ക്െയും കചയ്ം.
പദ്ധതലി വലികസലിപ്ലിച്ലിട്ടുണ്്. അടുത്ത അക്കാദേലികവർ
ഷിം മുതൽ പ്രമയകാഗപഥത്തലിൽ വരുിം.

316. b. പുതറിയ പാഠ്പദ്തറി േരറിയായ രീതറിയറിൽ 
�െപ്പറിലാക്കാൻ പറ്റുന് വറിധം അദ്്ാപെരുകെ പ്രീ
സർവ്ീസ്, ഇൻസർവ്ീസ് പരറിേീല�ങ്ങൾ പു�ഃസം
വറിധാ�ം കചയ്ം.

കൂടുതൽ ഡേച്ഡപ്ട് േലിേയലിേകാണ് ഈ അവധലിക്കാേ
പരലി�ീേേങ്ങൾ ആസൂത്ണിം ഡചയ്തലിട്ടുള്ളത്. ക്കാസുമു
റലികൾ സഹഡടക്കായ പുതലിയ സകാഹചര്യവിം ഡേച്ഡപ്
ടുത്തേലിേ് സഹകായകേകായലി.

317. a. അക്കാദമറിെതലത്റിൽ അദ്്ാപെകര 
ഗനവഷെരാക്കറി മാറ്ാനുള്ള െർമ്പരറിപാെറിെൾക്ക് 
രൂപം കൊടുക്ം.

ഇതലിേകായള്ള തയ്കാറകാകൽ പ്രകാരിംഭഘട്ത്തലിേകാ ണ്.

317. b. കെസറിഎഫ് 2007 കറെ ൊഴ്ചപ്പാെനുസരറിച്ച് 
ഭരണസംവറിധാ�ം ഏനൊപറിപ്പറിക്ം. ന്ാക്ക്, ജറില്ലാ 
വറിദ്ാഭ്ാസ ഓഫീസുെൾ അക്കാദമറിെ നമൽന�ാട്ട
ത്റി�് മുൻതൂക്കം �ല്റി പു�ഃസംഘെറിപ്പറിക്ം.

രണ്ടു മുതൽ ലൈസ് ടു വഡരയള്ള സിംവലിധകാേങ്ങളഡട 
ഏമകകാപേത്തലിേകാവ�്യേകായ േലിർമദേ�ങ്ങൾ സേർപ്ലി
ക്കാൻ കമ്മറ്റലിഡയ േലിമയകാഗലിച്ലിട്ടുണ്്.

318. അദ്്ാപെ�റിയമ�ം, തസ്റിെ�റിർണ്യം, 
സ്ലംമാറ്ം, കപ്രാനമാഷൻ ഉൾകപ്പകെയുള്ള ഭരണ
പരമായ പ്രവർത്�ങ്ങൾ ഓൺകലൻ സംവറിധാ
�ത്റിലൂകെയാക്ം. കുട്ടറിെൾക്കായറി 'ക്ലാസ്' (ക്രറിനയ
റ്ീവ് നലണറിം ഗ് അസകസ്റെ് സറിറ്ം നഫാർ സ്റ്റുഡ്
റെ്സ്) എന് നസാഷ്ൽ മീഡ്റിയാ പ്ാറ്്നഫാം ഏർ
കപ്പടുത്ം.

ഭരണപരേകായ പ്രവർത്തേങ്ങൾ പൂർണ്ണേകായിം ഓൺ
സേേകാക്കാനള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ അതലിമവഗത്തലിൽ 
േടക്കുന്നു. സ്േിംേകാറ്റിം ഓൺസേൻ സിംവലിധകാേ
ത്തലിൽ ആക്ലിക്ഴലിഞ്ഞു.

319. �റിലവറിലുള്ള പറിെറിഎ, എസ്എംസറി, എസ്എം
ഡ്റിസറി സംവറിധാ�ങ്ങൾ ഏനൊപറിപ്പറിച്ച് �റിലവറികല 
ആേയക്ഴപ്പം പരറിഹരറിക്ം. കപാതുവറിദ്ാലയങ്ങൾ
ക് പു്കമ അംഗീൊരമുള്ള എല്ലാ വറിദ്ാലയങ്ങൾ
ക്ം ഇത്ബാധെമാക്ം. ഓനരാ സ്കൂളും മറിെവറികറെ 
നെന്ദ്രങ്ങളായറി മാറുന്തറി�് ആവേ്മായ ഹ്രസ്വ
ൊല, ദീർഘൊല പദ്തറിെൾക്ക് രൂപംകൊടുക്ം.

ഏമകകാപേിം േലിേവലിൽ വരു്മതകാടുകൂടലി ഈ പ്രശ്നങ്ങ
ളിം അഭലിമുഖീകരലിക്കാൻ കഴലിയിം.

320. a. പ്രനത്െ പരറിഗണ� അർഹറിക്ന് കുട്ടറിെൾ

ക്ള്ള വറിദ്ാഭ്ാസത്റിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ് നെന്ദ്രീെരറി
ക്ം. ഇവറിെകത് പഠ��റിലവാരം കമച്ചകപ്പടുത്ാനു
ള്ള പദ്തറിെൾ ആവറിഷ്കരറിക്ം. ഇതറി�ായറി എസ്എ
സ്എ പദ്തറിയുകെ െീഴറിൽ പ്രവർത്റിക്ന് ഐഇ
ഡ്റിസറിയും വറിദ്ാഭ്ാസവകുപ്പറികറെ െീഴറിലുള്ള ഐഇ
ഡ്റി-എസ്എസ്ഉം മറ്് സംവറിധാ�ങ്ങളും ഏനൊപറി
പ്പറിക്ം. സാമൂഹറിെനക്ഷമവകുപ്പ്, ആനരാഗ്വകുപ്പ്, 
വറിെലാംഗനക്ഷമവകുപ്പ്എന്റിവയുകെ പ്രവർത്�ങ്ങ 
കള ഇതുമായറി കൂട്ടറിനയാജറിപ്പറിച്ച് സമഗ്രമായ പദ്തറിക്ക്  
രൂപം കൊടുക്ം.

വലിദ്യകാഭ്യകാസവകുപ്ലിൻ കീഴലിലുള്ള ഏമകകാപേിം 
ഇതലിേകിം സകാദ്ധ്യേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. േറ്റു വകുപ്പുകൾ തമ്മലി
ലുള്ള ഏമകകാപേിം കുഡറക്കൂടലി കകാര്യക്ഷേേകാകകാനള്ള 
േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. 

320. b. പാങ്ങപ്പാ്യറിൽ പ്രവർത്റിക്ന് നറ്റ്് 
ഇൻറ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് കമറെലറി ചലഞ്് ഡ്് എന് സ്ാപ
�കത് സംസ്ാ�തല ഗനവഷണസ്ാപ�മായറി 
മാറ്റി പ്രവർത്� പരറിപാെറിെളുകെകയല്ലാം ന�തൃത്വം 
വഹറിക്കാ�ാവേ്മായ ചുമതല �ല്ം.

േടപടലിരൈേങ്ങൾ ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

321. നെന്ദ്രസർക്കാരറികറെ ധ�സഹായപദ്തറിെ
ളായ സർവ്േറിക്ഷാ അഭറിയാൻ, രാഷ്ട്രീയ മാദ്്മറിെ്േറി
ക്ഷാ അഭറിയാൻ എന്റിവയുകെ �െത്റിപ്പ് പു�ഃസം
ഘെറിപ്പറിക്ം. പഞ്ായത്്, ന്ാക്തല സംവറിധാ�
ങ്ങൾ ഉണ്ാക്കറി പദ്തറിെകള പ്രവർത്��റിരതമാക്ം.

മകന്ദസർക്കാർതഡ് എസ്.എസ്.എ, ആർ.എിം.
എസ്.എ പദ്ധതലികഡള ഉദ് ഗ്രഥലിച്് സേഗ്ര�ലിക്ഷകാ 
അഭലിയകാൻ എ് പുതലിയ പദ്ധതലിക്കു രൂപിം േല്ലിയലിട്ടു
ണ്്. ഇതനസരലിച്് 2 മുതൽ +2 വഡര ഉദ് ഗ്രഥലിതപദ്ധ
തലിയകാണ്. ഇതനസരലിച്ള്ള ഘടേകാേകാറ്റിം മേയ് േകാസ
മത്തകാഡട പൂർത്തലിയകാക്കാൻ കഴലിയിം.

322. a. പഞ്ായത്്, ന്ാക്ക്, ജറില്ലാതലത്റിൽ 
വറിദ്ാഭ്ാസ ഉന്മ�ത്റി�് സമഗ്രമായ മാറ്ർ പ്ാൻ 
തയ്ാ്ാക്ം.

വലിവലിധ തുറകളലിൽ േകാസ്റ്റർ ലൈകാൻ തയ്കാറകാക്കു്തലിഡന് 
രീതലി�കാസ്തിം വലികസലിപ്ലിച്ചുവരുന്നു.

322. b. തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�ങ്ങൾ, തനദേേ
ഭരണഡ്റിപ്പാർട്ട് കമറെ്, എംപറി, എംഎൽഎ എന്റിവ
രുകെ വറിവറിധ ഫണ്ടുെൾ ഇതനുസരറിച്ച് ലഭ്മാക്കാനു
ള്ള കൃത്മായ മാർഗ്ഗനരഖ ഉണ്ാക്ം.

േലികവലിഡന് മരൈന്ദങ്ങളകാക്ലി േകാറ്റു് സ്കാപേങ്ങളലിൽ 
സപേറ്റ് ഘട്ിം എ് തേത്തലിൽ ഫണ്ലിഡന്കൂടലി 
ഏമകകാപേസകാദ്ധ്യത പരലിഗണലിച്ചുഡകകാണ്ടു േടപടലി 
സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.
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322. c. സംസ്ാ�വരുമാ�ത്റികറെ �ാലു േതമാ
�കമകേറിലും കപാതുവറിദ്ാഭ്ാസത്റിനുനവണ്റി കചലവ
ഴറിക്ം.

2015-16ൽ 14,000 മകകാടലി രൂപയകായലിരുന്നു വലിദ്യകാഭ്യകാ
സത്തലിഡന് ഡചേവ്. ഇത് 18-19ൽ 20,000 മകകാടലിയകായലി 
ഉയർത്തലിയലിട്ടുണ്്.

323. സ്കൂളുെളറികല ഉച്ചഭക്ഷണസംവറിധാ�ത്റിൽ 
കൃത്ത ഉ്പ്പാക്െയും �റിശ്റിത രീതറി കൊണ്ടുവരറി
െയും കചയ്ം. നപാഷെഗുണമുള്ള ആഹാരം ഇതറികറെ 
ഭാഗമാക്ം.

ഉച്ഭക്ഷണിം കൂടുതൽ ഡേച്ഡപ്ടുത്തകാനള്ള പരലിശ്രേ
ങ്ങൾ അതത് സ്കൂളകളഡട സകാദ്ധ്യതകൂടലി പരലിഗണലിച്ചു
ഡകകാണ്ടു സിംസ്കാേഡത്തമ്കാടുിം േടക്കുന്നു.

324. ഹയർകസക്കൻഡ്്റിവകര പൂർണ്മായും സൗ
ജ�്വറിദ്ാഭ്ാസം �ല്ന്തറിനുള്ള പദ്തറി ഘട്ടംഘ
ട്ടമായ റി  �െപ്പ റിലാക്ം.  പഠ�സാമഗ്രറിെൾ, 
യൂണറിനഫാം, ഭക്ഷണം, യാത്രാസൗെര്കമാരുക്കൽ 
എന്റിവ പൂർണ്മായും സൗജ�്മാക്ം.

േടപടലി ആരിംഭലിച്ലിട്ലില്ല.

325. കുട്ടറിെൾക്ക് നവണ്റിയുള്ള സമഗ്ര ആനരാഗ് 
നപാഷൊഹാര പരറിപാെറി ൊനലാചറിതമായറി പരറിഷ്ക
രറിക്ം. ഇതറികറെ ചുമതയലയറിൽ�റിന്നു പ്രഥമാദ്്ാ 
പെകര ഒഴറിവാക്കറി തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�ങ്ങ
കള ഏല്റിക്ം. മുഴുവൻ കുട്ടറിെളുകെയും ൊയറിെക്ഷമത 
ഉ്പ്പുവരുത്ന് രീതറിയറിൽ ആനരാഗ്-ൊയറിെ വറിദ്ാ
ഭ്ാസകത് മാറ്റും.

പരലിമ�കാധലിച്ചുവരുന്നു.

326. പഠ�സാമഗ്രറിെൾ, പാഠപുസ്െം, കെപ്പുസ്
െം എന്റിവയുകെ അച്ചെറി, വറിതരണം എന്റിവ സമ
യബന്ധറിതമായറി �റിർവ്ഹറിക്ം.

കൃത്യേകായലി മേകാണലിറ്റർ ഡചയ്യുന്നു. സിംസ്കാേത്തലിഡന് 
ചരലിത്ത്തലിേകാദ്യേകായലി പരീക്ഷ അവസകാേലിക്കു് 
ദലിവസിം അടുത്ത അക്കാദേലികവർഷമത്തയ്ക്കുള്ള പകാഠപു
സ്തകങ്ങൾ വലിതരണിം ഡചയ്തു.

327. ആധു�റിെ വറിദ്ാഭ്ാസൊഴ്ചപ്പാെറി�് അനുസൃത
മായറി സ്കൂൾ സംവറിധാ�കത് പു�ഃസംഘെറിപ്പറിക്ം. 
ക്ലാസ്്മു്റിെൾ സ്ാർട്ട് ക്ലാസ്് റൂം ആക്ം. 8, 9, 10, 
11, 12 എന്ീ ക്ലാസുെകളല്ലാം കവബ് നബസ്ഡ്് ഇറെ
്ാക്റീവ് വീഡ്റിനയാ നൊൺഫ്ൻസറിങ് സൗെര്മു
ള്ളവയാക്ം.

ഏതകാണ്് പൂർത്തലിയകാക്ലി. ഡവബ്് മബ്സ്ഡ് ഇന്റകാക്റീ
വ് വീഡലിമയകാ മകകാൺഫറൻസലിങ് സിംവലിധകാേിം വലി
മക്ടഴ്ലിഡേ �ക്തലിഡപ്ടുത്തലി സജ്ജേകാക്കുിം.

328. സ്കൂൾ അന്രീക്ഷം േറിശുസൗഹൃദവം പരറിസ്റി
തറിസൗഹൃദവം ആക്കണം. കജവപച്ചക്ക്റിെൾ 
ഉത്പാദറിപ്പറിക്കൽ, മാലറി�്സംസരണപദ്തറി �െപ്പറി
ലാക്കൽ എന്റിവ കുട്ടറിെളുകെ പകോളറിത്നത്ാകെയും 
സാമൂഹറിെപറിന്തുണനയാകെയും �െപ്പറിലാക്ം.

വളഡര ഫേപ്രദേകായലി വ്യകാപകേകായലി േടക്കുന്നു.

329. കപാതുവറിദ്ാഭ്ാസനമഖലയറികല അനുബന്ധ
സ്ാപ�ങ്ങളായ എസ് സറിഇആർറ്റി, സീമാറ്് , 
എസ്ഐഇറ്റി, ഐെറി@സ്കൂൾ എന്റിവയുകെ ഘെ�, 
ചുമതല എന്റിവ പു�ർ�റിർണ്യറിനക്കണ്തുണ്്. 
എസ് സറിഇആർറ്റികയ അന്ർനദേേീയ-നദേീയരംഗ
ത്് അ്റിയകപ്പടുന് അക്കാദമറിെ വറിദഗ്ദ്ധരുകെ നമൽ
ന�ാട്ടത്റിൽ പ്രവർത്റിക്ന് സ്വയംഭരണസ്ാപ
�മാക്കറി മാറ്റും.

അതലിനള്ള േടപടലികൾ പുമരകാഗേലിച്ചുവരുന്നു.

330. a. ഐെറി@സ്കൂളറികറെ ഇന്കത് (2016) 
അവസ് അതീവനോച�ീയവം �റിർജ്ീവവമാണ്. 
ഐെറി രംഗത്ള്ള പ്രഗത്ഭരുകെ നസവ�ം ലഭ്മാക്കറി 
വറിദ്ാഭ്ാസരംഗകത് ഭരണപരമായും അക്കാദമറിെ
മായും �വീെരറിക്കാൻ ഉതകുന് വറിധത്റിൽ ഐെറി@
സ്കൂളറിക� േക്റികപ്പടുത്ം.

ഐടലി@സ്കൂൾ സകറ്റകാക്ലി േകാറലിയലിട്ടുണ്്. സ്കൂളകളലിൽ 
ഐടലി@സ്കൂൾ േലിർവ്ഹലിച് ചലിേധർമ്മങ്ങൾ േലിർവ്ഹലി
ക്കാൻ സകറ്റലിന മേരലിട്് ഇടഡപടു്തലിന സകാമകേതലി
കപരലിേലിതലികൾ ഉണ്കാകകാൻ ഇടയണ്്. ഇതുവഡരയള്ള 
അനഭവത്തലിഡന് അടലിസ്കാേത്തലിൽ സേഗ്രേകായ റലിവയൂ 
ആവ�്യേകാണ്.

330. b. എസ്ഐഇറ്റികയ ഐെറി@സ്ക്കൂളുമായറി സം
നയാജറിപ്പറിക്ം.

സകറ്റകായലി േകാറലിയ സകാഹചര്യത്തലിൽ കൂടുതൽ ആമേകാ
ചേകൾ ആവ�്യേകാണ്.

331. മത്്കത്ാഴറിലാളറി, പട്ടറിെജാതറി-പട്ടറിെവർഗ്ഗ 
നമഖലെളറികല കുട്ടറിെൾ പഠ�ത്റിൽ ഇനപ്പാഴും 
വളകര പറിന്ാക്കമാണ്. ഇതറിനു പ്രധാ� ൊരണം 
വീടുെളറിൽ പഠ�സൗഹൃദ അന്രീക്ഷമറില്ലായ്മയാണ്. 
ഇതു മ്റിെെക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമായറി സമീപപ്രനദേത്
ള്ള കലബ്്റിെകളനയാ മനറ്ാ പഠ�വീടുെളായറി രൂ
പാന്രകപ്പടുത്ം. ഓനരാരുത്രുകെയും പ്രനത്െ 
ആവേ്ങ്ങൾ െണക്കറികലടുത്കൊണ്ടുള്ള പ്രനത്െ 
പറിന്തുണയും കുട്ടറിെൾക് �ല്ം.

ഇതുേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട് പ്രവർത്തേങ്ങൾ േടന്നുവരുന്നു
ണ്്. വലിദ്യകാഭ്യകാസകാനകൂേ്യങ്ങൾ വർദ്ധലിപ്ലിക്കാനിം കൃ
ത്യസേയത്ത് വലിതരണിം ഡചയ്കാനമുള്ള േടപടലി സ്വീ
കരലിച്ലിട്ടുണ്്. പഠേവീടുകളേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട് പ്രവർത്ത
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േങ്ങൾ പുമരകാഗേലിച്ചുവരലികയകാണ്.

332. അൺഎയ്ഡ്ഡ്് വറിദ്ാഭ്ാസനമഖലയറിൽ �റി
ല�റില്ക്കുന് പ്രശ്നങ്ങൾ പരറിഹരറിക്കാനുതകുന്വറിധം 
സമഗ്രമായ �റിയമ�റിർമ്ാണം കൊണ്ടുവരും. 
അദ്്ാപെരുകെയും അ�ദ്്ാപെരുകെയും നസവ�
-നവത� വ്വസ്െൾ േരറിയായ രീതറിയറിൽ �െപ്പറി

ലാക്ന്നുകണ്ന്് ഉ്പ്പുവരുത്ം.
േലിയേേലിർമ്മകാണേടപടലികൾ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു.

333. സർക്കാർ സ്കൂളുെളറികല പ്രീകപ്രമ്റി ജീവ�
ക്കാർക് �ല്ന് ആനുകൂല്ങ്ങൾ എയ്ഡ്ഡ്് നമഖല
യറികല പ്രീകപ്രമ്റി ജീവ�ക്കാർക്ം �ല്ം.

പരലിമ�കാധലിച്ചുവരുന്നു.

ഉന്ന�വിദസ്യോഭസ്യോസകം
334. സ്വാശ്രയസ്ാപ�ങ്ങളറിൽ സാമൂഹറിെ�റിയന്ത്ര
ണവം അക്കാദമറിെമറിെവം ഉ്പ്പുവരുത്ാനുള്ള 
�റിയമ, ഭരണ�െപെറിെൾ സ്വീെരറിക്ം.

ജസ്റ്റലിസ് ഡക.ഡക ദലിമേ�ൻ അദ്ധ്യക്ഷേകായലി സർക്കാർ 
േലിമയകാഗലിച് മൂ്ിംഗക്മ്മലിഷഡന് ഈ വലിഷയിം സിംബ്
ന്ലിച്ചുള്ള ശുപകാർ�കൾ േഭലിച്ലിട്ടുണ്്. തുടർേടപടലികൾ 
സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

335. സർവ്േെലാോലതലത്റിൽ നെന്ദ്രീകൃതസറി
ലബനസാ നെന്ദ്രസറിലബനസാ അപ്രാനയാഗറിെമാണ്. 
സറിലബസ് �റിർമ്ാണം സർവ്െലാോലെൾക് 
വറിടും. പ്രാനദേറിെആവേ്ങ്ങൾക്ക് ഊന്ൽ കൊടു
ത്കൊണ്്പഠ�ഗനവഷണപ്രവർത്�ങ്ങൾ രൂപ
വത്ക്കരറിക്കാൻ മുൻകെകയടുക്ം.

േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

336. a. ജ്ഞാന�ാല്ാദ�ത്റിനു നേഷറിയും നയാഗ്
തയുമുള്ള വറിദ്ാർത്റിെകള െകണ്ത്ാനും വളർത്റി
കയടുക്കാനുമായറി വറിദ്ാർത്റി നപ്രാജക്റ്റുെൾക്ക് 
ഊന്ൽ കൊടുക്ം.

a. അക്കാദേലിക്് േകാസ്റ്റർ ലൈകാൻ തയ്കാറകാക്ലി സമൂഹത്തലി
ന സേർപ്ലിച്ചു. ഇതലിലൂഡട േക്ഷ്യേലിടു്ത് ജ്കാമേകാൽ
പകാദേമ�ഷലിയകാണ്.

336. b. ഗനവഷണത്റിൽ വറിദ്ാർത്റിെൾക്ക് താ
ത്പര്മുണ്ാക്കാൻ പഠ�ൊലയളവറിൽ അവകര 
ഗനവഷണസ്ാപ�ങ്ങളറിൽ നപാറ്് കചയ്ന്താണ്. 
അനതാകൊപ്പം സംയുക് ബഹുകവജ്ഞാ�റിെ 
അന്ർകവജ്ഞാ�റിെ നൊഴ്സുെളും ആവറിഷ്കരറിക്ം. 
നെരളത്റികറെ വറിെസ�ാവേ്ങ്ങൾ പരറിഹരറിക്ന്
വറിധമുള്ള ഗനവഷണപ്രവർത്�ങ്ങൾക്ക് ഊന്ൽ 
�ല്ന്തറിനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

b. ഗൗരവതരേകായ ഗമവഷണിം മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാൻ 
സകരളലി ഗമവഷണപുരസ്കാരിം ഏർഡപ്ടുത്തലി. ബ്ഹു
സവഞ്ജകാേലിക മകകാഴ്സുകൾ ആരിംഭലിക്കു്തുൾഡപ്ഡട 
കരലിക്കുേിം േവീകരണത്തലിന സർവകേകാ�കാേകൾക്കു 
േലിർമദേ�ിം േൽകലിയലിട്ടുണ്്. വലിവലിധ സർവ്കേകാ�കാേ
കൾ വകാർഷലിക ബ്ജറ്റലിൽ പുതലിയ മകകാഴ്സുകളഡട േടത്തലി

പ്ലിേകായലി േലിർമദേ�ങ്ങൾ മുമ്കാട്ടുഡവച്ലിട്ടുണ്്.

337. നെരളത്റിൽ�റിന്് എല്ലാ വറിഷയങ്ങളറിലും 
്ഫ്റിയറിങ്ങറി�് അെറിസ്ാ�ത്റിലുള്ള നജണലുെൾ 
ആരംഭറിക്കാൻ നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ന്താണ്. ഇതറിനു 
മുൻകെ എടുക്കാവന്വറിധം നൊകളജുെകളയും 
ഡ്റിപ്പാർട്ടുകമന്റുെകളയും മുനന്ാട്ടുകൊണ്ടുവരുന്തറിനു 
ള്ള ഇെകപെൽ �െത്ം. ഈ സംരംഭത്റി�് ഉദാര
മായ സാമ്പത്റിെപറിന്തുണ �ല്ന്തുമാണ്.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

338. അഫറിലറിനയറ്റു കചയ്കപ്പട്ടറിട്ടുള്ള ആർെ്സ് 
ആൻഡ്് സയൻസ് നൊളജുെളുകെ സൗെര്ങ്ങളും 
വറിദ്ാഭ്ാസ �റിലവാരവം ഉയർത്ന്തറി�് ഒരു പ്ര
നത്െ പദ്തറി അത്ന്ാനപക്ഷറിതമാണ്. ആധു�റി
െസൗെര്ങ്ങൾ സജ്ീെരറിക്കാൻ ഒരു മാച്ചറിങ് 
ഗ്രാറെ് പദ്തറി തുെങ്ങും. ഉദാരമായ സാമ്പത്റിെപറി
ന്തുണനയാകെ വറിവറിധ നമഖലെളറിൽ ഗനവഷണനപ്രാ
ജക്റ്റുെൾ എടുക്കാൻ ഈ സ്ാപ�ങ്ങകള നപ്രരറി 
പ്പറിക്ം. ഇത്രം നപ്രാജക്റ്റുെൾക് �ല്ന് ധ�സ
ഹായത്റികറെ �ാലറികലാന്് എറ്ാ്റികമെറെ് ചാർ
ജ്ജുെളുകെ ഭാഗമായറി സ്ാപ�ങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം 
എന് സമീപ�ം സ്വീെരറിക്കണം.

കലിഫ്ബ്ലി വഴലി അടലിസ്കാേസൗകര്യവലികസേത്തലിന 
സകാമ്ത്തലികസഹകായിം അനവദലിച്ലിട്ടുണ്്. അക്കാദേലിക 
േലിേവകാരിം ഡേച്ഡപ്ടുത്തകാേകായലി സർവകേകാ�കാേകാത
േത്തലിൽ േടപടലികൾ എടുക്കുന്നുണ്്.

339. a. �റിയമ�ം ലഭറിക്ന് അദ്്ാപെർക്ക് സർ
വ്ീസറിൽ പ്രനവേറിക്ന്തറിനു മുമ്പ് ബന്ധകപ്പട്ട �റിയമ
ങ്ങൾ, പഠ�സമ്പ്രദായം, പരീക്ഷാ�െത്റിപ്പ്, മൂല്
�റിർണ്യം, വറിദ്ാർത്റിപ്രനവേ�ം, പാനഠ്തരപ്രവർ
ത്�ങ്ങൾ എന്റിവ സംബന്ധറിച്ച് പരറിേീല�ം �ല്ം.

a. േടപടലികൾ ആരിംഭലിമക്ണ്ലിയലിരുന്നു.

339. b. സർവ്ീസറിലുള്ള അദ്്ാപെർക്ക് ഓനരാ 
രണ്ടുവർഷം കൂടുനമ്പാഴും പഠ�വറിഷയത്റിലും മൂല്
�റിർണ്യത്റിലും ഉയർന്തലത്റിലുള്ള പരറിേീല�ം 
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�ല്ം. അക്കാദമറി, റ്ാഫ് നൊളജുെളറികല പാഠ്ക്ര
മവം ഇതറി�് അനുസൃതമായറി �വീെരറിക്ം. യൂണറിനവ
ഴ്റിറ്റി ജീവ�ക്കാരുകെ ഒഴറിവെൾ �റിെത്ം.

b. മകകാഴ്സുകൾ ഫേപ്രദേകായലി േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള േടപടലി 
സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. യൂണലിമവഴ്ലിറ്റലികളലിഡേ അദ്ധ്യകാപക 
അേദ്ധ്യകാപക ഒഴലിവകൾ േലികത്തകാനള്ള േടപടലികൾ 
ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

340. a. സർവ്െലാോലാനെന്ദ്രങ്ങകളയാണ് ഉന്
തവറിദ്ാഭ്ാസത്റികറെ സറിരാനെന്ദ്രങ്ങളായറി മാനറ്ണ്
ത്. സർവ്െലാോലാനെന്ദ്രങ്ങളറിൽ ആവേ്മായ 
തസ്റിെെൾ സൃഷ്റിക്െയും ഒഴറിഞ്ഞു െറിെക്ന് 
തസ്റിെെൾ പൂർണ്മായും �റിെത്െയും കചയ്ം. 
പുതറിയ വകുപ്പുെളും അതറി�് ആവേ്മായ പറിന്തുണ
സംവറിധാ�ങ്ങളും സൃഷ്റിക്ം.

a. സർവ്കേകാ�കാേയലിഡേ അേദ്ധ്യകാപകതസ്തലികകളലിൽ 
ഒഴലിഞ്ഞു കലിടക്കു്വയലിൽ പലി.എസ്.സലി വഴലി 
േലിയേേിം േടന്നുവരുന്നു. അവ�്യിം മവണ് അദ്ധ്യകാപക, 
അേദ്ധ്യകാപക തസ്തലികകൾ േലികത്തകാൻ സർക്കാർ 
തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്. കണ്ണൂർ സർവ്കേകാ�കാേയലിൽ 100 
ജീവേക്കാരുഡട തസ്തലിക അനവദലിച്ചു.

340. b. ഡ്റിപ്പാർട്ടുകമറെ് കലബ്്റിെൾ, മയൂസറിയങ്ങൾ, 
ലനബാ്ട്ട്റിെൾ തുെങ്ങറിയവ അന്ർനദേേീയ�റിലവാ
രത്റിനലക്ക് ഉയർത്ം. ഓനരാ സർവ്െലാോലാനെ
ന്ദ്രവം ഏറ്വം ഉന്തമായ മറിെവറികറെ നെന്ദ്രങ്ങളായറി 
മാറ്റും.

b. സർവ്കേകാ�കാേകഡള േലികവലിഡന് മകന്ദങ്ങളകാക്കു് 
പദ്ധതലിയലിൽഡപ്ടുത്തലി ഡകകാച്ലി സർവ്കേകാ�കാേയ്ക്ക് 
കലിഫ്ബ്ലിയലിൽേലി്് 240 മകകാടലി രൂപയഡട ഭരണകാന
േതലി േഭലിച്ചു. ഡടൻഡർ േടപടലികൾ ആരിംഭലിച്ചു. േറ്റു 
സർവ്കേകാ�കാേകളഡട പദ്ധതലി സകാമ്ത്തലികകാനേതലി 
േഭലിക്കു് മുറയ്ക്ക് ആരിംഭലിക്കുിം.

341. നെരളത്റിൽ കൂടുതൽ ഉന്തവറിദ്ാപീഠങ്ങൾ 
സ്ാപറിക്ം. ഉന്തഗനവഷണസ്ാപ�ങ്ങൾ നെര
ളത്റിനലക് കൊണ്ടുവരാൻ നെന്ദ്രസർക്കാരറിൽ 
േക്മായ സമ്ർദേം കചലുത്ം. നെരളത്റികല 
ഉന്തവറിദ്ാപീഠങ്ങളറിൽ ഏറ്വം ഉന്തമായ വറിദ്ാ
ഭ്ാസ�റിലവാരം ഉ്പ്പുവരുത്ാനുള്ള കലബ്്റി, 
അദ്്ാപെർക്ള്ള സൗെര്ങ്ങൾ, വറിദ്ാർത്റിെൾ
ക്ള്ള ഉദാരമായ നസാളർഷറിപ്പുെൾ, ആനഗാളപ്രതറി
ഭെളുകെ ഹ്രസ്വൊലസന്ർേ�പരറിപാെറിെൾ, 
ലനബാ്ട്ട്റിെൾ എന്റിവ ഉ്പ്പുവരുത്ം. ഇവകയല്ലാം 
കറ്ക്കറികറെ അനുബന്ധസ്ാപ�ങ്ങളാക്ന് ഇന്
കത് �റിലപാടു തറിരുത്ം. ഇവർക്ക ്പൂർണ്ഓനട്ടാണമറി 
�ല്െയും ൌൺസറിലറികറെ ചുമതല ഏനൊപ�ം, 
അവനലാെ�ം, കപാതുദറിേ �റിർണ്�യറിക്കൽ എന്റി

വയറിൽ ഒതുക്െയും കചയ്ം.
മകന്ദസർക്കാരലിഡന് ഉ്തഗമവഷണസ്കാപേങ്ങൾ 
ഡകകാണ്ടുവരകാൻ മകന്ദത്തലിൽ സമ്മർദേിം ഡചലുത്തുന്നു. 
ഉ്തവലിദ്യകാഭ്യകാസമേഖേയഡട േലിേവകാരിം ഉയർത്തകാ
നള്ള സേഗ്രപരലിപകാടലി േടപ്ലിേകാക്കാൻ ഉമദേ�ലിക്കുന്നു.

342. ആയുർനവ്ദകത് നെന്ദ്രീെരറിച്ചുള്ള അതറിവറിപു
ലമായ ഒരു ഉന്ത ബനയാകെൿന�ാളജറി ഗനവഷണ
സ്ാപ�ം നെരളത്റിൽ അത്ന്ാനപക്ഷറിതമാണ്. 
ോസ്തഗനവഷണത്റി�് നെന്ദ്രീകൃതമായ ്റിസർച്ച് 
ലനബാ്ട്ട്റിെളുകെ സ്ാപ�ം പ്രധാ�മാണ്. അത്
രത്റിലുള്ള ഗനവഷണലാബ് സർവ്െലാോലാനെ
ന്ദ്രങ്ങളുമായറി, പ്രനത്െറിച്ച് കൊച്ചറി സർവ്െലാോല
യുമായറി, ബന്ധകപ്പട്ട് സ്ാപറിക്ം.

ആയർമവദഡത്ത ഡതളലിവകാധലിഷ്ലിതേകായലി വലികസലിപ്ലി
ക്കാനിം ഗമവഷണത്തലിനിം മവണ്ലി കണ്ണൂരലിൽ അന്തകാ
രകാഷ്ട ആയർമവദ ഗമവഷണമകന്ദിം സ്കാപലിക്കാൻ 
േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരലികയകാണ്. വലിദഗ്ദ്ധഡര സിംഘടലി
പ്ലിച്് ഒരു മദ�ീയഡസേലിേകാർ സിംഘടലിപ്ലിക്കുകയിം 
പ്രകാഥേലികമപ്രകാജക്റ് റലിമപ്കാർട്് തയ്കാറകാക്കുകയിം ഡചയ്തു. 
ഡലി. പലി. ആർ തയ്കാറകാക്കാനള്ള േടപടലികൾ പുമരകാഗ
േലിക്കുന്നു.

343. സർവ്െലാോലാഗ്രന്ാലയങ്ങകള അന്ർനദേ
യേീയ�റിലവാരമുള്ള ഗനവഷണനെന്ദ്രങ്ങളായറി 
മാറ്റും. പഴയ പുസ്െങ്ങളും നരഖെളുകമല്ലാം ഡ്റിജറി
കറ്സ് കചയ്ം. കലബ്്റി, പുസ്െകമടുക്കാൻ മാത്ര
മല്ല, കുട്ടറിെൾക്ള്ള ഒരു പഠ�നെന്ദ്രം കൂെറിയാക്കറി 
മാറ്റും. നൂറുെണക്കറി�് കുട്ടറിെൾക്ക് ഒരുമറിച്ചറിരറിക്കാൻ 
ആവേ്മായ വറിോലമായ ഹാളുെൾ, ഇറെർക�റ്് 
സൗെര്ം എന്റിവ കലബ്്റിെളറിൽ ലഭ്മാക്ം.

കലിഫ്ബ്ലി പദ്ധതലിയലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്.

344. നസാളർഷറിപ്പ്ഫണ്റിനലക്ക് സർക്കാർ ഗ്രാറെറിനു
പു്നമ സംഭാവ�െളും എൻനഡ്ാവ് കമന്റുെളും 
നചർത് വറിപുലീെരറിക്ം. ഇന്് �ല്ന് കമരറിറ്് നസാ
ളർഷറിപ്പ് തുെ ഇരട്ടറികയകേറിലും ആക്കറി വർദ്റിപ്പറിക്ം.

എൽ.പലി, യ.പലി മസ്കാളർഷലിപ്പുകൾ (യ.എസ്.എസ്., 
എൽ.എസ്.എസ്) മൂ്ലിരട്ലി വർദ്ധലിപ്ലിച്ചു

345. പ്രധാ� ഗനവഷണനെന്ദ്രങ്ങളറിലും സ്വയംഭര
ണഡ്റിപ്പാർട്ടുകമന്റുെളറിലും കഫനല്ലാഷറിപ്പുെൾ സ്ാപറി
ക്ം. വറിദഗ്ദ്ധപരറിനോധ�യുകെ അെറിസ്ാ�ത്റിൽ 
അംഗീെരറിക്കകപ്പടുന് ഗനവഷണനപ്രാജക്റ്റുെകള 
മുൻ�റിർത്റി ഒരു �റിശ്റിതൊലയളവറിനലക്കാണു 
കഫനലാഷറിപ്പുെൾ �ല്െ. ഇങ്ങക� കതരകഞ്ഞടുക്ക
കപ്പടുന് കഫനലാെൾ സ്വന്ം ഗനവഷണം കൂൊകത 
അവർ പ്രവർത്റിക്ന് നെന്ദ്രത്റികറെ വറിെസ�
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ത്റിൽ പകോളറിയാൊനുള്ള ഉത്രവാദറിത്വവം 
ഏകറ്ടുക്ന് വറിധമായറിരറിക്ം ഇത്.

സകരളലി ഗമവഷണപദ്ധതലിയലിൽ ഇതലിനള്ള വ്യവസ് 
ഉൾഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്. അമതകാഡടകാപ്ിം സർവ്കേകാ�കാേ
കളിം ഇതലിേകായള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

346. െലാ-കവജ്ഞാ�റിെ നമഖലെളറികല പഠ�ഗ
നവഷണപ്രവർത്�ങ്ങൾ സംഘെറിപ്പറിക്കാനും വറിവറിധ 
െലാ-കവജ്ഞാ�റിെ സമ്പത്െകള ബന്ധകപ്പടു
ത്ാനും അന്ാരാഷ്ട്ര�റിലവാരത്റിലുള്ള മറിെവറികറെ 
നെന്ദ്രം സ്ാപറിക്കാൻ �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

ആരിംഭലിച്ലിട്ലില്ല.

347. സറിൻഡ്റിനക്കറ്്, അക്കാദമറിെ് ൌൺസറിൽ, 
കസ�റ്് തുെങ്ങറിയ സർവ്െലാോലാഭരണസമറിതറിെ
ളുകെ ഘെ�, അധറിൊരപരറിധറി, അംഗങ്ങളുകെ കതര
കഞ്ഞടുപ്പ് തുെങ്ങറിയവ �ാളറിതുവകരയുള്ള അനുഭവങ്ങ
ളുകെ അെറിസ്ാ�ത്റിൽ െർേ�മായ പരറിനോധ�യ്ക്കു 
വറിനധയമാക്കറി അഭറിപ്രായസമ�്വയനത്ാകെ ഉചറിത
മായ മാറ്ങ്ങൾ വരുത്ം.

സർവ്കേകാ�കാേകളലിൽ ജേകാധലിപത്യസ്വഭകാവമത്തകാഡട 
പ്രവർത്തലിക്കു് ഭരണ, അക്കാദേലിക് സേലിതലികൾ 
ഉറപ്കാക്കാൻ കഴലിഞ്ഞലിട്ടുണ്്. പ്രസ്തുത സേലിതലിയഡട 
ഊർജലിതേകായ പകേകാളലിത്തമത്തകാഡട സർവ്കേകാ�കാേ
കഡള കൂടുതൽ കകാര്യക്ഷേേകാക്കാൻ േടപടലികൾ സ്വീക
രലിച്ചുവരുന്നു.

348. ജ�ാധറിപത്പരമായ പ്രവർത്��ങ്ങളും 
അക്കാദമറിെസ്വയംഭരണവം ഉന്തവറിദ്ാഭ്ാസരം
ഗത്് ഉ്പ്പുവരുത്ം. വറിദ്ാർത്റിെളുകെ ജ�ാധറിപ
ത്പരമായ അവൊേങ്ങൾ ഉന്തവറിദ്ാഭ്ാസനമഖ
ലയറിൽ ഉ്പ്പുവരുത്ം.

േലിയേേലിർമ്മകാണത്തലിനള്ള േടപടലികൾ അന്തലിേഘട്
ത്തലിേകാണ്.

349. നൊകളജ് ക്ലറ്റുെൾ എന് ആേയം നെരളം 
മുഴുവൻ വ്ാപറിപ്പറിക്െയും അതറി�് ഇന്നുള്ള തെസ്
ങ്ങൾ ഒഴറിവാക്െയും കചയ്ം. അക്കാദമറിെ് സംഘാ
െ�ത്റിനും പരറിനോധ�യ്ക്കുമുള്ള സംവറിധാ�ങ്ങളായറി 
ക്ലറ്റുെകള വറിെസറിപ്പറിക്െയും സാമൂഹറിെതല
ത്റിൽ നൊകളജുെളുകെ ഗുണ�റിലവാരം ഉ്പ്പുവരു
ത്ന് സംവറിധാ�ങ്ങളായറി അവകയ മാറ്റുെയും 
കചയ്ം.

ഉ്തവലിദ്യകാഭ്യകാസകൗൺസലിൽ ഇതലിനള്ള പഠേിം 
േടത്തലിവരുന്നു.

350. നെരളത്റികല സർവ്െലാോലെളറിൽ �െക്
ന് വറിദൂരപഠ�സംവറിധാ�ങ്ങൾ ഏനൊപറിപ്പറിച്ചുകൊ

ണ്ടുള്ള ഒരു കപാതുക്രമീെരണം ഏർകപ്പടുത്ം. 
ആവേ്കമകേറിൽ ഒരു ഓപ്പൺ യൂണറിനവഴ്റിറ്റി അഭറിപ്രാ
യസമ�്വയമുണ്ാക്കറി സ്ാപറിക്കാൻ ശ്രമറിക്ം.

ഇതു സിംബ്ന്ലിച്് ഉ്തവലിദ്യകാഭ്യകാസകൗൺസലിൽ 
രൂപവത്ക്രലിച് കമ്മലിറ്റലിയഡട പ്രവർത്തേങ്ങൾ അന്തലി
േഘട്ത്തലിേകാണ്.

351. a. സ്വാശ്രയസ്ാപ�ങ്ങളറിൽ ഉൾകപ്പകെ വറിദ്ാർ
ത്റിെളുകെയും അദ്്ാപെരുകെയും അ�ദ്്ാപെ
രുകെയും ജ�ാധറിപത്ാവൊേങ്ങളും സംഘെ�ാ
സ്വാതന്ത്ര്യവം പരറിരക്ഷറിക്കാൻനവണ് �െപെറിെൾ 
സ്വീെരറിക്ം.

ജ. ദലിമേ�ൻ കമ്മലിറ്റലി റലിമപ്കാർട്ലിഡന് അടലിസ്കാേ
ത്തലിൽ േടപടലി സ്വീകരലിക്കുിം.

351. b. സ്വാശ്രയനൊകളജുെളറിൽ മറി�റിമം അെറിസ്ാ
�സൗെര്ങ്ങൾ ഉകണ്ന്് സർവ്െലാോലെൾ 
പരറിനോധറിച്ച് ഉ്പ്പുവരുത്ം. ഉന്തവറിദ്ാഭ്ാസരം
ഗകത് നെന്ദ്രനയജൻസറിെളും സർവ്െലാോലെളും 
�റിർനദേേറിക്ന് നയാഗ്തയുള്ളവകര മാത്രനമ അദ്്ാ
പെരും ജീവ�ക്കാരുമായറി �റിയമറിക്കാൻ പാടുളളൂകവ
ന്് വ്വസ്കചയ്ം.

സർവ്കേകാ�കാേകൾ ഇത്തരത്തലിലുള്ള പരലിമ�കാധേ
കൾ േടത്തലിയലിട്ടുണ്് 

351. c. സ്വാശ്രയസ്ാപ�ങ്ങളറിൽ അദ്്ാപെ
-അ�ദ്്ാപെ ജീവ�ക്കാർക് മാ�്മായ �റിലയറിലു
ള്ള നസവ�-നവത� വ്വസ്െൾ ഉ്പ്പുവരുത്ാൻ 
�റിയമ�റിർമ്ാണം കൊണ്ടുവരും.

മസവേ-മവതേവ്യവസ്കൾ സിംബ്ന്ലിച്് ജ. 
ദലിമേ�ൻ കമ്മലിറ്റലി റലിമപ്കാർട്ലിഡന് അടലിസ്കാേത്തലിൽ 
േടപടലി സ്വീകരലിക്കുിം.

352. നെരളത്റികറെ വറിെസ�പ്രശ്നങ്ങകള അഭറിസം
നബാധ�കചയ്ന് തരത്റിലുള്ള ഗനവഷണപ്രവർ
ത്�ങ്ങൾക്ക് ഊന്ൽ കൊടുക്ന്വറിധം നെരള
ത്റികല ഗനവഷണസ്ാപ�ങ്ങകള രൂപകപ്പടുത്ം. 
നെരള ോസ്ത-സാനകേതറിെഗനവഷണൌൺസറിലറി
കറെയും ഗനവഷണസ്ാപ�ങ്ങളുകെയും പ്രവർത്�ം 
വറിേദമായ പരറിനോധ�യ്ക്കു വറിനധയമാക്കറി ആവേ്
മായ തറിരുത്ലുെൾ വരുത്ം.

മകരള �കാസ്ത-സകാമകേതലികപരലിസ്ലിതലികൗൺസലിേലി
ഡന്യിം ഗമവഷണസ്കാപേങ്ങളഡടയിം പ്രവർത്തേിം 
കകാര്യക്ഷേേകാക്കാൻ േടപടലി എടുത്തു.

353. നെരളത്റികല അഞ്് എൻജറി�ീയ്റിങ് നൊ
കളജുെൾ ഇൻറ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് കെൿ�റിക്കൽ എക്ലൻ
സ് ആയറി ഉയർത്ം. ഇവറികെ അന്ാരാഷ്ട്ര�റിലവാര
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മുള്ള അെറിസ്ാ�സൗെര്ങ്ങൾ ഏർകപ്പടുത്ം.
േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

354. വറിദ്ാഭ്ാസവായ്ാകുെറിശ്റിെയും ബാങ്െളുകെ 
�െപെറിെളും ഗൗരവമായ സാമൂഹറിെപ്രശ്നമായറിട്ടുണ്്. 
നജാലറി ലഭറിക്ന്തുവകര തറിരറിച്ചെവറിനു �റിർബന്ധറി
ക്കാൻ പാെറില്ല. നജാലറി ലഭറിച്ചാലും വരുമാ�ത്റികല 
�റിശ്റിതേതമാ�ത്റിലധറിെം തറിരറിച്ചെവ് വരാൻ 
പാെറില്ല. ഇത്രകമാരു തീരുമാ�ത്റിനലക്ക് എത്ാ
�ായറി പരറിശ്രമറിക്ം. പലറിേയ്ക്കു സബ്സറിഡ്റി �ല്ം.

ഉ്തവലിദ്യകാഭ്യകാസത്തലിന വകായ് എടുത്തവഡര സഹകാ

യലിക്കാൻ 900 മകകാടലി രൂപയഡട വകായ്കാസഹകായപദ്ധതലി 
േടപ്കാക്ലി.

355. െലാലയങ്ങളറിൽ�റിന്നും അല്ലാകതയുമായറി നൂ
ത�ാേയങ്ങളുമായറി എത്ന്വർക്ക് സാമ്പത്റിെ
സഹായം �ല്ം. െലാലയങ്ങളറിൽ�റിന്നും സർവ്െ
ലാോലാഗനവഷണസ്ാപ�ങ്ങളറിൽ�റിന്നും ഉയർ
ന്നുവരുന് നൂത�ാേയങ്ങൾ കപാതുനമഖല, സർ
ക്കാർ നമഖല എന്ീ രംഗങ്ങളറിൽ പ്രാവർത്റിെ 
മാക്കാൻ ശ്രമറിക്ം.

േടപടലികൾ സർവ്കേകാ�കാേകൾ ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

സോമൂഹികസുരക്ഷ

356. അസംഘെറിതനമഖലയറികല കതാഴറിലാളറിെകള 
മുഴുവൻ നക്ഷമ�റിധറിവലയത്റിൽ കൊണ്ടുവരും. 
നക്ഷമ�റിധറിയംഗങ്ങളുകെ എണ്ം അമ്പതുലക്ഷത്റിൽ
�റിന്് ഒരു നൊെറിയായറി ഉയർത്ം. കതാഴറിലു്പ്പുകതാ
ഴറിലാളറിെൾ, െർഷെകത്ാഴറിലാളറിെൾ, വറിവറിധ 
പരമ്പരാഗതവ്വസായകത്ാഴറിലാളറിെൾ, മത്്
കത്ാഴറിലാളറിെൾ തുെങ്ങറിയ കൂലറിനവലക്കാകരകയല്ലാം 
ബറി.പറി.എൽ ആയറി െണക്കാക്കറി സാമൂഹറിെസുരക്ഷാ
വലയത്റിൽ കൊണ്ടുവരും.

അതലിനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരലികയകാണ്. അസിം
ഘടലിതമേഖേയലിൽ മജകാേലി ഡചയ്യു്വർക്കു മവതേിം 
ഉറപ്പുവരുത്തകാനിം സ്വകകാര്യമേഖേയലിൽ മജകാേലി ഡചയ്യു
്വർക്കു മവതേിം ബ്കാങ്കുവഴലി േൽകകാനമുള്ള േടപടലി 
സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. മവതേസുരക്ഷകാപദ്ധതലി സപേറ്റ് 
അടലിസ്കാേത്തലിൽ തലിരുവേന്തപുരിം ജലില്ലയലിൽ േടപ്കാ
ക്ലി. േറ്റു ജലില്ലകളലിലുിം േടപ്കാക്ലിവരുന്നു.
357. േലിേലിേിം മക്ഷേഡപൻഷൻ ആദ്യവർഷിം 1000 
രൂപയകാക്കുകയിം തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളലിൽ വർദ്ധലിപ്ലി
ക്കുകയിം ഡചയ്യുിം. ഈ േലിേലിേിം ഡപൻഷന പുറഡേ 
ഡതകാഴലിേകാളലികൾക്്, പ്രമത്യകലിച്് സ്ലിരവരുേകാേ 
ക്കാർക്്, ഓമരകാ േകാസവിം അധലികതുക അടച്് അിംഗ
േകാകകാൻ പറ്റു് മകകാണ ട്ലിബ്യൂട്റലി ഡപൻഷനിം ഉണ്കാ
ക്കാവ് സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തുിം. മക്ഷേഡപൻഷ
നകൾ കൃത്യേകായലി വലിതരണിം ഡചയ്യുന്നുഡണ്്് ഉറപ്പു
വരുത്തുിം. ഇവ മേരലിട്ടു വീടുകളലിൽ എത്തലിക്കാനള്ള 
സിംവലിധകാേമുണ്കാക്കുിം. സകാമൂഹലികസുരക്ഷകാഡപൻഷൻ 
പദ്ധതലി കൂടുതൽ വലിപുേേകാക്കാനള്ള സിംവലിധകാേിം 
ഉണ്കാക്കുിം.
കുറഞ്ഞ ഡപൻഷൻ ആദ്യവർഷിം 1000 രൂപയകായിം 
അടുത്തവർഷിം 1100 രൂപയകായിം വർദ്ധലിപ്ലിച്ചു. മക്ഷേ
ഡപ്ൻഷനകൾ കൃത്യേകായലി വലിതരണിം ഡചയ്യുന്നു. 
ഡപൻഷൻ ആവ�്യക്കാർക്കു വീടുകളലിൽ എത്തലിച്ചു
തുടങ്ങലി.

358. a. നക്ഷമ�റിധറിയംഗങ്ങളുകെ മുഴുവൻ കുടുംബാം
ഗങ്ങൾക്ം സമഗ്ര ആനരാഗ് ഇൻഷ്വ്ൻസ് �ല്ം. 
കപൻഷകറെ ൊര്ത്റികലന്നപാകല ഇതറിനും 
എല്ലാവർക്ം സൗജ�്മായറി ലഭറിക്ന് മറി�റിമം 
ആനരാഗ്പരറിരക്ഷയും അധറിെപ്രീമറിയം അെച്ചാൽ 
ലഭ്മാകുന് അധറിെ ആനരാഗ്പരറിരക്ഷയും ഉണ്ാ
യറിരറിക്ം.

േലിേവലിലുള്ള മക്ഷേേലിധലിമബ്കാർഡ് അിംഗങ്ങൾക്കു 
പുറഡേ അമന്ത്യകാദയ-അ്മയകാജേയലിലുിം മുൻഗണേകാ
പട്ലികയലിലുിം ഉൾഡപ്ട് മറഷൻ കകാർഡടേകൾ, ആയലിരിം 
രൂപമയകാ അതലിൽ തകാഡഴമയകാ ഇപലിഎഫ് ഡപൻഷൻ 
വകാങ്ങു്വർ, മകരള ആഭരണേലിർമ്മകാണഡതകാഴലിേകാളലി
മക്ഷേേലിധലിമബ്കാർഡ് അിംഗങ്ങൾ, പൂട്ലിക്ലിട് കശു
വണ്ലി ഫകാക്ടറലികളലിഡേ ഇഎസ്ഐ ആനകൂേ്യിം േഭലി
ക്കാത്ത ഡതകാഴലിേകാളലികൾ, ഓച്ലിറയലിൽ അമന്തവകാസലി
കളകായലി കഴലിയ് 204 വമയകാജേങ്ങൾ, ചലികലിത്കാർ
ഥിം സിംസ്കാേമുൻഗണേകാേലിസ്റ്റലിൽ ഉൾഡപ്ട്ലിട്ടുള്ള 
മറഷൻകകാർഡടേകൾ, മകരള കള്ളുഡചത്തുഡതകാഴലിേകാളലി 
മക്ഷേേലിധലിമബ്കാർഡ് അിംഗങ്ങൾ (പ്രീേലിയിം / 
വലിഹലിതിം മക്ഷേേലിധലിമബ്കാർഡ് േൽകു്ത്), മക്ഷേ
േലിധലിമബ്കാർഡലിൽേലിന്നു ചലികലിത്കാനകൂേ്യിം േഭലിക്കാ
ത്ത ചുേട്ടുഡതകാഴലിേകാളലി മക്ഷേമബ്കാർഡ് അിംഗങ്ങളകായ 
ഡതകാഴലിേകാളലികൾ എ്ലിവഡരക്കൂടലി സേഗ്ര ആമരകാഗ്യ 
ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതലിയലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലി. മക്ഷേ
മബ്കാർഡലിൽ അിംഗങ്ങളകായ ഡതകാഴലിേകാളലികളഡട കുടുിം
ബ്കാിംഗങ്ങൾക്കുിം പദ്ധതലിയഡട ആനകൂേ്യിം േഭലിക്കുിം.

358. b. സമഗ്ര ആനരാഗ് ഇൻഷ്വ്ൻസ് പദ്തറി  
വറിപുലകപ്പടുത്െയും അർഹതയുള്ളവർകക്കല്ലാം 
അതു ലഭറിക്ന്നുകണ്ന്് ഉ്പ്പുവരുത്െയും ആനുകൂ
ല്ങ്ങൾ വർദ്റിപ്പറിക്െയും കചയ്ം.

ആമരകാഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതലി ഇമപ്കാൾ േടപ്ലിേകാ
ക്കു്ത് വലിവലിധ വകുപ്പുകളകാണ്. ഇത് ഏമകകാപലിപ്ലിച്് 
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സമ്പൂർണ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്കാൻ ശ്ര
േലിക്കുന്നു.

358. c. 1000 രൂപയറിൽത്ാകഴ കപൻഷൻ വാങ്ങു
ന് പറി.എഫ് കപൻഷൻൊർക്ക് ആനരാഗ് ഇൻഷ്വ
്ൻസ് �െപ്പറിലാക്കാൻ പരറിശ്രമറിക്ം. പറി.എഫ് 
കപൻഷൻൊരുകെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരറിഹരറിക്കാൻ നെന്ദ്ര
സർക്കാരറിൽ േക്മായ സമ്ർദേം കചലുത്ം.

പരലിമ�കാധലിച്ചുവരുന്നു.

359. a. പാചെകത്ാഴറിലാളറിെൾക് നക്ഷമ�റിധറി 
അനുവദറിക്ം. ഇവകര ഇ.എസ്.ഐ പരറിധറിയറിൽ 
കൊണ്ടുവരാൻ �െപെറി സ്വീെരറിക്ം. ഇൻഷ്വ്ൻസ് 
പദ്തറി ആരംഭറിക്കാനുള്ള �െപെറിയും സ്വീെരറിക്ം.

പകാചകഡത്തകാഴലിേകാളലികൾക്കുകൂടലി അിംഗത്വഡേടുക്കാൻ 
കഴലിയ് മകരള അസിംഘടലിത ഡതകാഴലിേകാളലി സകാമൂഹലി
കസുരക്ഷകാമബ്കാർഡ് പുേഃസിംഘടലിപ്ലിച്ചു. മക്ഷേേലിധലി
മബ്കാർഡലിലൂഡട വലിതരണിം ഡചയ്യു് ആനകൂേ്യങ്ങൾ 
വർദ്ധലിപ്ലിക്കു്തു സിംബ്ന്ലിച് േടപടലികൾ േടന്നുവ
രുന്നു.

359. b. ഇ.എസ്.ഐ സീം അർഹതയുള്ള എല്ലാ 
വറിഭാഗത്റിനും ലഭ്മാക്ന്നതാകൊപ്പം പരറിധറി 
സംസ്ാ�കത്ാട്ടാകെ ആക്െയും കചയ്ം.

ഇ.എസ്.ഐ പദ്ധതലി സിംസ്കാേഡത്ത എല്ലകാ ജലില്ലക
ളലിമേക്കുിം 1-2-2017 മുതൽ പൂർണേകായലി വ്യകാപലിപ്ലിച്് 

ഇ.എസ്.ഐ മകകാർപ്മറഷൻ തീരുേകാേഡേടുത്തലിട്ടുണ്്. 

360. വീട്ടുനജാലറിക്കാർക്ക് നവണ്റിയുള്ള നക്ഷമ�റിധറി 
പ്രവർത്�ക്ഷമമാക്െയും ആെർഷെമാക്െയും 
കചയ്ം.

ഗകാർഹലികഡത്തകാഴലിേകാളലികൾക്കുകൂടലി അിംഗത്വഡേടു
ക്കാൻ കഴലിയ് മകരള അസിംഘടലിത ഡതകാഴലിേകാളലി 
സകാമൂഹലികസുരക്ഷകാമബ്കാർഡ് പുേഃസിംഘടലിപ്ലിച്ചു. 
ആനകൂേ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകർഷകേകാക്കു്തു സിം
ബ്ന്ലിച്് ചർച്കൾ േടന്നുവരുന്നു.

361. തുച്ഛവരുമാ�ക്കാരായ സ്വൊര് നക്ഷത്രജീവ� 
ക്കാർക്ക് നക്ഷമ�റിധറി ഏർകപ്പടുത്ം. നക്ഷത്രജീവ� 
ക്കാർക് സമയബന്ധറിതനഗ്രഡുെൾ അനുവദറിക്ം.

മേല്പറഞ്ഞപ്രകകാരമുള്ള സേലിതലിഡയ േലിയേലിച്് റലിമപ്കാർ
ട്് േഭ്യേകാകു്മതകാഡട ഈ വലിഷയങ്ങളലിൽ തുടർേടപ
ടലി സ്വീകരലിക്കാൻ കഴലിയിം. 

362. കതാഴറിൽ �ഷ്കപ്പട്ട െള്കചത്കതാഴറിലാളറി
െൾ, ചാരായകത്ാഴറിലാളറിെൾ, ബാർകത്ാഴറിലാളറി
െൾ എന്റിവർക്ക് കതാഴറിൽ ലഭ്മാക്കാനുള്ള 
പാനക്കജ് �െപ്പറിലാക്ം.

ബ്കാർഡത്തകാഴലിേകാളലികളഡട പുേരധലിവകാസിം സിംബ്ന്ലി
ച്ചു പരലിമ�കാധലിക്കാൻ സർക്കാർതേത്തലിൽ കമ്മറ്റലി രൂ
പവത്ക്രലിച്ചു.

ശിശുസകംരക്ഷണകം

363. a. കുട്ടറിെൾക്ന�കരയുള്ള ആക്രമണങ്ങളും 
പീഡ്�ങ്ങളും കലംഗറിൊതറിക്രമങ്ങളും ഇല്ലായ്മ കച
യ്വാനുള്ള നബാധവല്ക്കരണവം �റിയമസംവറിധാ�ങ്ങ
ളും ഉ്പ്പുവരുത്ം.

വയേകാട് ആദലിവകാസലിമേഖേകളലിൽ വർദ്ധലിച്ചുവരു് 
മപകാമക്കാ മകസുകൾ മുൻേലിർത്തലി അവ പൂർണ്ണേകായിം 
ഒഴലിവകാക്കുക എ് േക്ഷ്യമത്തകാഡട ആദലിവകാസലിയൂരു
കൾ മകന്ദീകരലിച്് വലിവലിധ മബ്കാധവൽക്രണപരലിപകാ
ടലികൾ സിംഘടലിപ്ലിച്ചുവരുന്നു. ബ്കാേഭലിക്ഷകാടേിം ഒഴലിവകാ
ക്കാൻ തീർത്കാടേമകന്ദങ്ങൾ മകന്ദീകരലിച്് സൂചേകാ
മബ്കാർഡകൾ സ്കാപലിച്ലിട്ടുണ്്. േകാലു ജലില്ലകളലിൽ 
�രണബ്കാേ്യിംപദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്ലി. കുട്ലികളഡട സുര
ക്ഷയേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട് വലിവലിധ മസ്റ്റക്് മഹകാൾമഡഴ്ലി
ന ജലില്ലകാ സചൽഡ് ഡപ്രകാട്ക്ഷൻ ഓഫീസർേകാർ മുമഖേ 
വലിവലിധ േലിയേങ്ങഡള സിംബ്ന്ലിച്് മബ്കാധവൽക്രണ 
ക്കാസുകൾ േൽകലിയലിട്ടുണ്്. കണ്ണൂർ ജലില്ലഡയ ബ്കാേസൗ
ഹൃദജലില്ലയകായലി േകാറ്റു്തലിനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലി
ച്ചുവരുന്നു. േലിയേകാനസൃതേല്ലകാത്ത ദഡത്തടുക്ൽ പൂർണ്ണ
േകായിം ഒഴലിവകാക്കു്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട് 

ആശുപത്ലിജീവേക്കാർക്് മബ്കാധവൽക്രണക്കാസു
കൾ േൽകലിയലിട്ടുണ്്. കുട്ലികൾക്കുമേഡരയള്ള അതലിരൈ
േങ്ങൾ റലിമപ്കാർട്് ഡചയ്യുമമ്കാൾ ശ്രദ്ധലിമക്ണ് കകാര്യ
ങ്ങഡള സിംബ്ന്ലിച്് േകാദ്ധ്യേപ്രവർത്തകർക്കുിം മബ്കാധ
വല്രണിം േൽകലിയലിട്ടുണ്്.

363. b. കുട്ടറിെളുകെയും തനദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപ
�ങ്ങളുകെയും രക്ഷാെർത്തൃസമറിതറിെളുകെയും പ്രതറി
�റിധറിെകള ഉൾകപ്പടുത്റിയുള്ള ജാഗ്രതാസമറിതറി രൂപ
വത്ക്കരറിക്ം.

സിംസ്കാേഡത്തകാട്കാഡക ജകാഗ്രതകാസേലിതലികൾ രൂപവ
ത്ക്രലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ പൂർത്തീകരലിച്ചുവരുന്നു.

364. a. സംസ്ാ�ത്് കുട്ടറിെളുകെ ആനരാഗ്സംര
ക്ഷണത്റിനുനവണ്റി �െപ്പറിലാക്കറിയറിട്ടുള്ള പദ്തറിെ
ളായ ആനരാഗ്െറിരണം, താനലാലം, ൊരുണ്, 
അമ്യും കുഞ്ഞും തുെങ്ങറിയവ പു�ഃസംഘെറിപ്പറിക്ം.

സിംസ്കാേഡത്ത കുട്ലികളഡട േകാരകേകായ അസുഖങ്ങൾ
ക്കു ചലികലിത് േൽകകാൻ ജലില്ലകാ ആശുപത്ലികളിം ഡേഡലി
ക്ൽ മകകാഡളജുകളിം വഴലി തകാമേകാേിം പദ്ധതലിയിം തലി
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രുവേന്തപുരിം ആർ.സലി.സലി, േേബ്കാർ കകാൻസർ 
ഡസന്ർ, ജലില്ലകാ ആശുപത്ലികൾ എ്ലിവവഴലി കകാൻസർ 
സുരക്ഷകാപദ്ധതലിയിം മകരള സകാമൂഹലികസുരക്ഷകാേലിഷൻ 
േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. 
ജേേിം മുതൽ 18 വയസ്് വഡര കുട്ലികൾ മേരലിടു് 
എല്ലകാ തീവ്ര മരകാഗങ്ങൾക്കുിം മരകാഗങ്ങളഡട മതകാതനസ
രലിച്് പുതലിയ പദ്ധതലികൾ ആവലിഷ്കരലിച്ചു േടപ്ലിേകാക്കാ
നള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരലികയകാണ്. 
ഓട്ലിസിം, ഡസറലിബ്ൽ പകാൾസലി ബ്കാധലിതരുിം, ശ്രവണ
മ�ഷലിയലില്ലകാത്തവരുേകായ കുട്ലികൾക്കുിം ചലികലിത്കാസിം
വലിധകാേങ്ങളിം പുേരധലിവകാസപ്രവർത്തേങ്ങളിം മകരള 
സകാമൂഹലികസുരക്ഷകാേലിഷൻ വഴലി േടപ്ലിേകാക്ലി വരലിക
യകാണ്.
ആമരകാഗ്യകലിരണിം പദ്ധതലി കകാര്യക്ഷേേകായലി േടപ്ലിേകാ

ക്കുന്നുണ്്.

364. b. അമ്മാർക്ം കുട്ടറിെൾക്ം നവണ്റിയുള്ള 
ആശുപത്രറിെളുകെ എണ്വം അവർ �ല്ന് നസവ�
ങ്ങളും വർദ്റിപ്പറിക്െയും കമച്ചകപ്പടുത്െയും കചയ്ം.

ഡകകാടുങ്ങല്ലൂർ, ചകാവക്കാട്, ഡപകാ്കാേലി, തളലിപ്റമ്് 
തകാലൂക്കാശുപത്ലികൾ, ഇരലിങ്ങകാേക്കുട, തൃശൂർ, തേമശ്
രലി ജേറൽ ആശുപത്ലികൾ എ്ലിവലിടങ്ങളലിൽ അമ്മ
േകാർക്കുിം കുട്ലികൾക്കുിം മവണ്ലിയള്ള പ്രമത്യക ആശുപ
ത്ലിയഡട പ്രവർത്തേങ്ങൾ അവസകാേഘട്ത്തലിേകാണ്. 
ഡപകാ്കാേലി സ്തീകളഡടയിം കുട്ലികളഡടയിം ആശുപത്ലി
യലിൽ 85 തസ്തലിക സൃഷ്ടലിച്ചു പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിച്ലിട്ടു
ണ്്. തകാലൂക്കാശുപത്ലികളിം ജലില്ലകാ ആശുപത്ലികളിം 
കൂടുതൽ വ്യകാപലിപ്ലിക്കാൻ 15 മകകാടലിരൂപയ്ക്ക് ഈ വർഷിം 
ഭരണകാനേതലി ഡകകാടുത്തു.

പോർപ്ിടകം
365. ഇ.എം.എസ് പാർപ്പറിെപദ്തറിയും എം.എൻ 
ലക്ഷംവീെ് പദ്തറിയും പു�രാവറിഷ്കരറിക്ം. നെന്ദ്ര 
ഐ.എ.കവ. വീടുപദ്തറിയുമായറി സംനയാജറിപ്പറിച്ചാ
യറിരറിക്ം ഇതു �െപ്പാക്െ. ഇതറിനു പ്രാരംഭമായറി 
പണറി തീരാത് വീടുെളുകെ പൂർണ്ലറിറ്് തയ്ാ്ാക്
െയും അവയുകെ പണറി പൂർത്ീെരറിക്കാനുള്ള പ്ര
നത്െ പദ്തറിക് രൂപം �ല്െയും കചയ്ം. സ്വന്
മായറി ഭൂമറിയറില്ലാത്വർക്ക് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്മുള്ള 
സ്ലത്് ഭൂമറി വാങ്ങുന്തറിനുള്ള അനുവാദം �ല്െ
യും സർക്കാർ �റിശ്യറിച്ച കഫയർ വാലയുവറിക�ക്കാൾ 
�റിശ്റിതേതമാ�ം തുെ അധറിെസഹായമായറി �ല്
െയും കചയ്ം. സർക്കാർതകന് ഭൂമറി അെ്വയർ കചയ്തു 
ഭൂരഹറിതർക്ക് പാർപ്പറിെ�റിർമ്ാണത്റി�ായറി �ല്ന് 
ൊര്വം ആനലാചറിക്ം. പ്രതറിവർഷം ഒരു ലക്ഷം 
വീടുവീതം �റിർമ്റിച്ച് അഞ്ചുവർഷംകൊണ്്എല്ലാവർ
ക്ം വീെ് ഉ്പ്പുവരുത്ം.

എല്ലകാ പകാർപ്ലിടപദ്ധതലികളിം ഏമകകാപലിപ്ലിച്് സേഫ് 
േലിഷൻ േടപ്കാക്കാൻ തുടങ്ങലി. അഞ്ചുവർഷിംഡകകാണ്് 
അഞ്ചുേക്ഷിം ഭവേരഹലിതർക്് വീട് േൽകകാേകാണു 
പദ്ധതലി. ആദ്യഘട്ത്തലിൽ മുടങ്ങലിക്ലിട് 28,000 
വീടുകൾ പൂർത്തലിയകാക്ലി. ഭവേരഹലിതർക്കുമവണ്ലി 
ഭവേസമുച്യങ്ങൾ പണലിയിം. തീഡര ദരലിദ്രകായവർക്് 
ജീവലിതേകാർഗ്ഗവിം ഉറപ്കാക്കുിം.

366. 1000 ചതുരശ്രയെറി വകരയുള്ള വീടുെൾ അഞ്് 

കസറെറിൽ കു്ഞ്ഞ സ്ലത്് �റിർമ്റിക്കാൻ ഒരു 
അനുമതറിയും നവണ്തറില്ല. 1500 ചതുരശ്രയെറി വകര
യുള്ള സൗനരാർജ്പാ�ലുെൾ സ്ാപറിച്ച വീടുെളു
കെ �റിർമ്ാണത്റിനും അനുമതറിെൾ നവകണ്ന്നു 
വയ്ക്കും. 1000 ചതുരശ്രയെറി വകരയുള്ള വീടുെൾക് 
കെട്ടറിെ�റികുതറി ഒഴറിവാക്ം.

പരലിമ�കാധലിക്കുന്നു.

367. െെനലാരത്ം ഇതരതീരങ്ങളറിലുമുള്ള 1500 
ചതുരശ്രയെറി വകരയുള്ള വീടുെൾക്ം 2010-നു മു
മ്പ്�റിർമ്റിച്ചറിട്ടുള്ളവയ്ക്കും ബറിൽഡ്റിങ് കല�റികറെ അെറി
സ്ാ�ത്റിൽ സറി.ആർ.ഇസഡ്് ഇളവ �ല്ം. നെന്ദ്ര
�റിയമത്റികറെ പരറിധറിയറിൽ വരുന് നമഖലയറിൽ 
ഇതറി�് നെന്ദ്രത്റിൽ സമ്ർദേം കചലുത്ം.

ഡകട്ലിടേലിർമ്മകാണത്തലിനള്ള അമപക്ഷകൾ പരലിമ�കാ
ധലിക്കാനള്ള അധലികകാരിം വലിമകന്ദീകരലിച്ചുഡകകാണ്് 
സേയരൈേിം പകാേലിച്് അനേതലി േൽകകാൻ േലിർമദേ�ലിച്് 
ഉത്തരവകായലിട്ടുണ്്. ഇതലിഡേ പുമരകാഗതലി ഒമക്ടകാബ്റലിൽ 
വലിേയലിരുത്തുിം. തീരേലിയന്തണേലിയേിം മഭദഗതലി 
ഡചയ്കാൻ സമ്മർദേിം ഡചലുത്തലിവരുന്നു.

368. വൻെറിെ കെട്ടറിെസമുച്ചയങ്ങൾക്ക് പ്ാ�റിംഗ് 
കസസ് ഏർകപ്പടുത്ം. ഈ തുെ വീെറില്ലാത്വർക് 
വീടു �റിർമ്റിച്ചു�ല്ാൻ ഉപനയാഗറിക്ം.

േടപ്കായലിട്ലില്ല.
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369. a. നെരളത്റികല ബറിപറിഎൽ പരറിധറി ഗണ്മായ 
ഒരു വറിഭാഗം പാവകപ്പട്ടവകര കപാതുവറിതരണസമ്പ്ര
ദായത്റിൽ�റിന്നു പു്ത്ാക്ന് സ്റിതറിയാണ് 
ഉണ്ാക്കറിയറിരറിക്ന്ത്. എ.എ.കവ-ബറി.പറി.എൽ 
കുടുംബങ്ങൾക് സൗജ�്മായറി അരറി വറിതരണം 
കചയ്ം.

സൗജേ്യേകായലി േൽകലിവരുന്നു. ബ്ലിപലിഎൽ വലിഭകാഗ
ക്കാമരകാട് സകകകാര്യഡച്േവകായലി ഒരുരൂപവീതിം 
ഈടകാക്കുന്നുണ്്.

369. b. വറിവറിധ അസംഘെറിതനമഖലാ കതാഴറിലാളറി
വറിഭാഗങ്ങകളയും കതാഴറിലു്പ്പുകതാഴറിലാളറിെകളയും 
ബറിപറിഎൽ ആയറി പരറിഗണറിച്ച് അവർക്കൂെറി സൗജ
�്ന്ഷൻ �ല്ന്തറിനുള്ള സംവറിധാ�ം ഉണ്ാക്ം.

അസിംഘടലിതമേഖേയലിൽ മജകാേലി മേകാക്കു് ഡതകാഴലി
േകാളലികളഡട മറഷൻകകാർഡ് മുൻഗണേകാവലിഭകാഗ ത്തലിൽ 
ഉൾഡപ്ടുത്തകാൻ േലിേവലിലുള്ള േകാേദണ്ഡങ്ങളലിൽ പുേഃ
രൈേീകരണിം വരുത്തലി.

370. 2013ൽ പുതുനക്കണ് ന്ഷൻ ൊർഡുെൾ 
ഇതുവകര വറിതരണം കചയ്ാൻ െഴറിഞ്ഞറിട്ടറില്ല. ഒരുവർ
ഷംകൊണ്് ന്ഷൻ ൊർഡ്് വറിതരണം പൂർത്ീെ
രറിക്ം. ഇതുമായറി ബന്ധകപ്പട്ട് ഉയർന്നുവരുന് പരാ
തറിെൾ പരറിഹരറിക്ം.

മദ�ീയഭക്ഷ്യഭദ്തകാേലിയേിം 2013 പ്രകകാരിം പുതുക്ലിയ 
മറഷൻ കകാർഡകൾ വലിതരണിം പൂർത്തലിയകാക്ലി. 
ഇതുേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട് പരകാതലികൾ എ.ആർ.ഡലി തേ
ത്തലിൽ ക്യകാമ്പുകൾ സിംഘടലിപ്ലിച്ചു പരലിമ�കാധലിച്്, മുൻ
ഗണേകാപട്ലികയലിൽ കടന്നുകൂടലിയ 2.65 േക്ഷിം അേർ
ഹഡര പുറത്തകാക്ലി അർഹതഡപ്ട്വഡര ഉൾഡപ്ടുത്തലി.

371. a. കപാതുെനമ്പാളത്റികല വറില�റിലവാരം പറി
െറിച്ചു�റിർത്ാൻ െഴറിയുന് തരത്റിൽ സറിവറിൽ 
സകപ്സ് നൊർപ്പന്ഷക� മാർക്കറ്് ഇറെർകവൻ
ഷനു പ്രാപ്മാക്ം.

രൈലിയകാത്മകേകായ വലിപണലിയലിടഡപടൽപ്രവർത്തേങ്ങ
ളലിലൂഡട ഡപകാതുകമമ്കാളത്തലിഡേ വലിേേലിേവകാരിം പലിടലിച്് 
േലിർത്തുകഡയ് േയിം ഉൾഡക്കാണ്്, സു�ക്തവിം സു
തകാര്യവേകായ േകാർക്റ്റ് ഇന്ർഡവൻഷൻ പ്രവർത്തേങ്ങ 
ളകാണ് മകരള മസ്റ്ററ്റ് സലിവലിൽ സസലൈസ് മകകാർപ്മറ
ഷൻ േടപ്ലിേകാക്ലിവരു്ത്. വലിപണലിയലിടഡപടൽ 
കൂടുതൽ വ്യകാപകേകാക്കു്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി 21 വലില്പേ
�കാേകൾ പുതലിയതകായലി ആരിംഭലിക്കുകയിം ഇതുവഴലി 
വലിപണേശിംഖേ 1548 ആയലി ഉയർത്തുകയമുണ്കായലി. 

371. b. െൺസയൂമർകഫഡ്റികറെ പ്രവർത്�ങ്ങൾ 

സമഗ്രമായറി അന�്വഷറിച്ച് അഴറിമതറിയും കവട്ടറിപ്പും �െ
ത്റിയവകര േറിക്ഷറിക്െയും െൺസയൂമർകഫഡ്റികറെ 
ബാദ്്തെൾ ഒറ്ത്വണ തീർപ്പാക്െയും കചയ്ം.

കൺസയൂേർഡഫഡലിഡേ അഴലിേതലികൾ അവസകാേലിപ്ലി
ക്കാൻ �ക്തേകായ േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. 
വകാങ്ങൽ സുതകാര്യവിം േത്രകാധലിഷ്ലിതവിം ആക്ലിയതലി
ലൂഡട കുറഞ്ഞ വലിേയ്ക്ക് ഗുണമേന്യള്ള സകാധേങ്ങൾ 
വകാങ്ങകാൻ വഴലിഡതളലിഞ്ഞലിട്ടുണ്്. കൺസയൂേർഡഫഡ് 
ഡക.എസ്.സലി.ബ്ലി.യ്ക്ക് േൽകകാനള്ള തുക ഒറ്റത്തവണ
യകായലി ഡസറ്റലിൽ ഡചയ്തലിട്ടുണ്്. സലൈയർേകാർക്കുള്ള തുക 
ഇതലിേകിം ഡസറ്റലിൽ ഡചയ്കാൻ കഴലിഞ്ഞലിട്ടുണ്്.

371. c. സഹെരണസംഘങ്ങളുകെ അതറിവറിപുലമായ 
ശംഖല ഉത്വൊലകത് െനമ്പാളയറിെകപെലറി�് 
ഉപനയാഗകപ്പടുത്ാനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

കഴലിഞ്ഞ ഓണിം, രൈലിസ്തുേസ്, റിംസകാൻ കകാേത്ത് വലിപ
ണലിയലിടപടൽ േടത്തലി പ്ര�ിംസ മേടലിഡയടുക്കാൻ 
കഴലിഞ്ഞലിട്ടുണ്്.

372. മാനവലറി നറ്ാറുെളുകെ പ്രവർത്�ം േക്റികപ്പ
ടുത്ം. അടുത് അഞ്ചു വർഷനത്ക് മാനവലറി 
നറ്ാറുെളറികല ഉല്ന്ങ്ങളുകെ വറില ഉയർത്ന്തല്ല.

ഈ സർക്കാർ അധലികകാരത്തലിൽ വ്മ�ഷിം 21 
സസലൈമകകാ വലില്പേ�കാേകൾ പുതലിയതകായലി ആരിംഭലി
ച്തലിന പുറഡേ, 12 േകാമവേലി മസ്റ്റകാറുകൾ ഉപമഭകാക്തകാ
വലിന കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദേകായ സൂപ്ർ േകാർക്റ്റ് േകാതൃ
കയലിമേക്കു േകാറ്റുകയണ്കായലി.
േകാമവേലി മസ്റ്റകാറുകളലിലൂഡടഡയ്ല്ല, സസലൈമകകായഡട 
എല്ലകാ വലില്പേ�കാേകളലിലൂഡടയിം വലിറ്റഴലിക്കു് 
സബ്്സലിഡലി ഉത്പ്ങ്ങൾക്് വലിേ വർദ്ധലിപ്ലിച്ലിട്ലില്ല. 
േലിേവലിൽ ഡപകാതുവലിപണലിവലിേമയക്കാൾ 56 �തേകാേിം 
വഡര വലിേക്കുറവലിേകാണ് സസലൈമകകാ സബ്്സലിഡലിയ
ല്പ്ങ്ങൾ വലിൽക്കു്ത്. ഇതലിന പുറഡേ, ഡപകാതുവലിപ
ണലിഡയക്കാൾ �രകാ�രലി 10 മുതൽ 20 വഡര �തേകാേിം 
വലിേക്കുറവലിൽ ഉപമഭകാക്തകാവലിേ്  ആവ�്യമുള്ള 
അളവലിൽ രെീ ഡസയലിൽ സബ്് സലിഡലി േലിരക്ലിലുള്ള 
ഉല്പ്ങ്ങളിം എല്ലകാ സസലൈമകകാ വലില്പേ�കാേകളലിലുിം 
േഭ്യേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്.

373. ഭക്ഷ്ധാ�്വറിപണറിയറികല തട്ടറിപ്പുെൾ, െരറിഞ്
ന്, പൂഴ്തറികവപ്പ്, അവധറിവ്ാപാരം, കൃത്രറിമവറിലക്കയറ്ം 
മുതലായവ തെയുന്തറി�് ജറ്റിസ് വാധ്വ െമ്റിറ്റി  
്റിനപ്പാർട്ട് ശുപാർേകചയ്ന് വറിധത്റിലുള്ള പരാതറി
പരറിഹാരക്കമ്റിഷൻ രൂപവത്ക്കരറിക്ന്താണ്.

ജസ്റ്റലിസ് വകാധ്വ കമ്മലിറ്റലി ശുപകാർ�പ്രകകാരിം കരലിഞ്ചന്ത, 
പൂഴ്തലിവയ്്, േറലിച്ചുവലില്പേ എ്ലിവ തടയ്തലിേകായലി 

പപോതുവി�രണകം
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പരലിമ�കാധേസിംവലിധകാേിം വകുപ്പുതേത്തലിൽ �ക്തലിഡപ്
ടുത്തലി. അതനസരലിച്് വകുപ്ലിഡേ ഉമദ്യകാഗസ്ർ േലിര
ന്തരിം പരലിമ�കാധേകൾ േടത്തുകയിം േലിയേേിംഘേിം 
േടത്തു്വർഡക്തലിഡര 1955-ഡേ ഇ.സലി. ആക്ട്, 
1966-ഡേ ഡക.ആർ.ഒ, 1980-ഡേ പലി.ബ്ലി.എിം.എിം.എ-
സ്.ഇ.സലി ആക്ട് എ്ലിവ അനസരലിച്് �ക്തേകായ 
േടപടലി സ്വീകരലിക്കുകയിം ഡചയ്യുന്നുണ്്. മറഷൻ സിം
വലിധകാേത്തലിഡേ ഡപകാതുജേങ്ങളഡട പരകാതലി സ്വീകരലി
ക്കാേകായലി ഒരു മകകാൾ ഡസന്ർ പ്രവർത്തലിക്കുന്നുണ്്. 
മടകാൾ രെീ േമ്രുകളകായ 1967, 1800-425-1550 
എ്ലിവ മുഖകാന്തരിം ഡപകാതുജേങ്ങൾക്് പലി.ഡലി.എസലി
ഡേപ്റ്റലിയിം ഡപകാതുവലിപണലിസിംബ്ന്േകായിം ഉള്ള 
പരകാതലികൾ അറലിയലിക്കാിം. മറഷൻ കടകളലിൽ 
ഇ-മപകാസ് കമ്യൂട്ർവൽക്രണ േപടലികൾ പൂർത്തീക
രലിച്ചു, സിംസ്കാേഡേമ്കാടുിം ആധകാർ അധലിഷ്ടലിതേകായ 
ഇേക് മട്കാണലിക് മറഷേലിങ് സിംവലിധകാേിം ആരിംഭലിച്ചു. 
ഡപകാതുവലിതരണശിംഖേ കമ്യൂട്ർവത്കരലിച്ചു. 
ഇ-മപകാസ് േടപ്കാക്ലി. കൂടകാഡത, ഡപകാതുവലിതരണ 
സമ്പ്രദകായിം മസകാഷ്യൽ ഓഡലിറ്റലിങ്ങലിന വലിമധയേകാ
ക്കാൻ തീരുേകാേലിച്തലിഡേ തുടർ്് മസകാഷ്യൽ ഓഡലിറ്റ് 
അസഡ്വസറലി കമ്മലിറ്റലി രൂപവത്ക്രലിക്കാനള്ള 
തീരുേകാേിം എടുത്തലിട്ടുണ്്. അതുവഴലി ഡപകാതുവലിതരണ
ശിംഖേയിംട പ്രവർത്തേിം കൂടുതൽ സുതകാര്യവിം കകാര്യ
ക്ഷേവിം ആക്കാൻ സകാധലിക്കുിം.
എൻഡ്-ടു-എൻഡ് കമ്യൂട്സറമസഷൻ, ഇ-മപകാസ് 
ഡേഷീനകളഡട ഉപമയകാഗിം, വകാതലില്പടലി വലിതരണിം 
എ്ലിവ മുഖമുദ്യകായള്ള മദ�ീയഭക്ഷ്യഭദ്തേലിയേിം 
2013-ൽ സിംസ്കാേത്ത് േടപ്ലിേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. അതു 
പൂർണ്ണേകായ രൂപത്തലിൽ േടപ്ലിേകാവ്മതകാഡട പലി.ഡലി.
എസ്. കൂടുതൽ കകാര്യക്ഷേവിം സുതകാര്യവിം അഴലിേതലിര
ഹലിതവിം ആകുഡേന്നു കകാണുന്നു.

374. a. നെരളത്റികല ന്ഷൻെെശംഖല ഇന്
കത് പരറിമറിതമായ ന്ഷൻ വറിറ്റുവരുമാ�ത്റികറെ 
അെറിസ്ാ�ത്റിൽ �റില�റിർത്ാ�ാവറില്ല. അതുകൊ
ണ്് ഇവകയ ഒരു �റിയന്ത്രറിതവറില വറിപണ�ശംഖല
യായറി വളർത്റികയടുക്കാ�ായറി കവവറിദ്്വത്െരറി
ക്െയും ആധു�റിെീെരറിക്െയും കചയ്ം. 

മകരളത്തലിഡേ എല്ലകാ മറഷൻകടകളിം ആധുേലികീകരലി
ക്കാൻ സർക്കാർ തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്. എല്ലകാ മറഷൻക
ടകളലിലുിം ഇേക് മട്കാണലിക് മപകായലിന്് ഓഫ് ഡസയലിൽ 
(ഇ-മപകാസ്) ഡേഷീനകൾ സിംസ്കാേഡേമ്കാടുിം സ്കാ

പലിച്ചുകഴലിഞ്ഞു. മുഴുവൻ മറഷൻകടയലിഡേയിം ഇടപകാടു
കൾ വകുപ്ലിഡേ ബ്ന്ഡപ്ട് ഉമദ്യകാഗസ്ർക്കുിം ഡപകാതു
ജേങ്ങൾക്കുിം തൽസേയിം േലിരീക്ഷലിക്കാൻ സകാദ്ധ്യേകായ 
സുതകാര്യത മപകാർട്ൽ പ്രവർത്തേേകാരിംഭലിച്ചു. ഉപമഭകാ
ക്തകാക്ഡള ബ്മയകാഡേട്ലിക് സകാമകേതലികവലിദ്യയലിലൂഡട 
തലിരലിച്റലിഞ്ഞ് യഥകാർത്ഉപമഭകാക്തകാക്ൾക്കു േകാത്ിം 
മറഷൻ വലിതരണിം േടത്തകാൻ സകാധലിക്കുിം. ഇമപകാസ് 
ഡേഷീനകൾ പ്രവർത്തേസജ്ജേകാകു്മുറയ്ക്ക് മറഷൻ 
വ്യകാപകാരലികളഡട വരുേകാേവർദ്ധേ വരുത്തകാൻ സർ
ക്കാർ തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്. കൂടുതൽ ഉത്പ്ങ്ങൾ മറ
ഷൻ കടവഴലി വലിറ്റഴലിക്കാൻ സർക്കാർ തേത്തലിൽ തീരു
േകാേഡേടുക്കുിം.

374. b. പാചെവാതെവറിതരണരംഗകത് അപാെ
തെളും ക്രമനക്കടുെളും പരറിഹരറിക്കാൻ സംസ്ാ�
സർക്കാർ ഇെകപടും.

പകാചകവകാതകമേഖേയലിഡേ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠലിക്കാനിം 
പരലിഹകാരിം േലിർമദേ�ലിക്കാനേകായലി രൂപവത്ക്രലിച് 
കമ്മലിറ്റലിയഡട റലിമപ്കാർട്ലിൽ േടപടലി എടുത്തുവരുന്നു. 
പകാചകവകാതകവലിതരണിം, മബ്കാട്് േലിങ് പ്രവർത്ത 
േങ്ങൾ, േറ്റ് അനബ്ന്പ്രവർത്തേങ്ങൾ രിംഗങ്ങളലിൽ 
സേരങ്ങൾ േലിമരകാധലിച്ലിട്ടുണ്്. 

375. നെരളകത് വറിേപ്പറില്ലാസംസ്ാ�മാക്കറി മാറ്റും. 
ആവേ്മുള്ളവർകക്കല്ലാം ഒരു ന�രകത് ഊണു 
സൗജ�്മായറി �ല്യന്തറിനുള്ള പദ്തറി ആവറിഷ്കരറി
ക്ം. ആദ്ം പരീക്ഷണാെറിസ്ാ�ത്റിൽ കതരകഞ്ഞ
ടുക്കകപ്പട്ട പ്രനദേങ്ങളറിൽ �െപ്പറിലാക്ം. സ്വൊര്നമ
ഖലകയക്കൂെറി പകകേടുപ്പറിക്കാനുതകുന് �െപെറിെൾ 
സ്വീെരറിക്ം.

വലി�പ്പുരഹലിതമകരളിം എ് പ്രഖ്യകാപലിതേക്ഷ്യിം പ്രകാ
വർത്തലികേകാക്കു്തലിഡന് ആദ്യപടലിഡയമ്കാണിം 
അഗതലികളിം അ�രണരുേകായ ജേങ്ങൾക്് ഒരു 
മേരഡത്ത സൗജേ്യഭക്ഷണിം േൽകകാനള്ള ഒരു സ്ീിം 
സപേറ്റ് മപ്രകാജക്ട് ആയലി ആേപ്പുഴ ജലില്ലയലിൽ ആരിം
ഭലിക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചു. 

376. മറിതമായ �റിരക്കറിൽ കമച്ചകപ്പട്ട ഭക്ഷണം �ല്
ന്തറി�് അക്രഡ്റിറ്ഡ്് നഹാട്ടലുെളുകെ ശംഖല കുടും
ബശ്രീയുകെ ആഭറിമുഖ്ത്റിൽ ആരംഭറിക്ം.

ഇതലിനമവണ്ലി തയ്കാറകാക്ലിയ ഡപ്രകാമപ്കാസൽ സലിവലില് 
സസലൈസ് വകുപ്ലിഡന് പരലിഗണേയലിേകാണ്. 
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377. a. ഇതരസംസ്ാ�കത്ാഴറിലാളറിെൾക്കായറി 
2010-കല നെരളസർക്കാർ നക്ഷമപദ്തറി സമൂലമാ
യറി പരറിഷ്കരറിച്ച് ആെർഷെമാക്ം.

അതലിഥലിഡത്തകാഴലിേകാളലികൾക്കായലി 'ആവകാസ്' ഇൻഷ്വ
റൻസ് പദ്ധതലി ആരിംഭലിച്ചു. 2017 േവിംബ്ർ 1-േ് ഈ 
പദ്ധതലിപ്രകകാരമുള്ള രജലിസ് മട്ഷൻ ആരിംഭലിച്ചു. 

377. b. നെന്ദ്ര-സംസ്ാ��റിയമങ്ങളുകെ ചട്ടക്കൂെറിക� 
അെറിസ്ാ�മാക്കറി, ഇതരസംസ്ാ�കത്ാഴറിലാളറിെ
കള സംബന്ധറിച്ച് ഒരു സമഗ്ര�റിയമ�റിർമ്ാണം 
കൊണ്ടുവരും.

ഇതു സിംബ്ന്ലിച് േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

378. a. ഇതരസംസ്ാ�കത്ാഴറിലാളറിെൾക്ക് 
�്ായമായ �റിരക്കറിൽ വൃത്റിയും കവെറിപ്പുമുള്ള പാർ

പ്പറിെം �ല്ാ�ാവേ്മായ സാമൂഹറിെസുരക്ഷാപദ്തറി 
തയ്ാ്ാക്ം.

'അപ് േകാ ഘർ' എ് മപരലിൽ പകാർപ്ലിടപദ്ധതലി േടപ്ലി
േകാക്ലിവരുന്നു. പദ്ധതലിയഡട ആദ്യ മപ്രകാജക്ട് പകാേക്കാ
ട്് കഞ്ചലിമക്കാട്് പൂർത്തലിയകായലി. പദ്ധതലി      തലിരുവേ
ന്തപുരിം, മകകാഴലിമക്കാട്, എറണകാകുളിം എ്ലിവലിടങ്ങളലി
ലുിം േടപ്ലിേകാക്കാൻ തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്.

378. b. ആർ.എസ്.ബറി.കവ നദേവ്ാപെമായറി 
ഉപനയാഗറിക്കകപ്പൊൻ അവൊേമുള്ള ആനരാഗ്പ
രറിരക്ഷ ആയതറി�ാൽ ഇവകര ആനരാഗ് ഇൻഷ്വ്ൻ
സ് വലയത്റിൽ കൊണ്ടുവരും.

അതലിഥലിഡത്തകാഴലിേകാളലികൾക്കായലി 15,000 രൂപയഡട 
ചലികലിത്യിം രണ്ടുേക്ഷിം രൂപയഡട അപകട ഇൻഷ്വ
റൻസുിം ഉറപ്പുേൽകു് 'ആവകാസ്' േടപ്ലിേകാക്ലി. 

ഇ�രസകംസ്ോനപ്ോഴിലോളികൾ

വതയോജനങ്ങൾ
379. സാമൂഹറിൊനരാഗ് ആശുപത്രറി മുതൽ മുെളറിനല
ക്ക് എല്ലാ തട്ടുെളറിലും വനയാജ�ങ്ങൾക് നവണ്റിയു
ള്ള പ്രനത്െ ആനരാഗ്സംവറിധാ�ങ്ങൾ ഉണ്ാക്ം.

ഇതലിഡന് പ്രവർത്തേിം ഊർജലിതഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്.

380. സാന്്വ�പരറിപാല�ശംഖല സാർവ്ത്രറിെമാ
ക്ം.

സിംസ്കാേഡത്തകാട്കാഡക സകാന്ത്വേപരലിപകാേേ പരലിപകാ
ടലികൾക്കു തുടക്ിം കുറലിച്ലിട്ടുണ്്.

381. a. വനയാജ�ങ്ങൾക്കായുള്ള പെൽവീടുെളുകെ 
എണ്ം വർദ്റിപ്പറിക്ം. വറിന�ാദത്റിനും കൂട്ടായ പ്രവർ
ത്�ങ്ങൾക്ം ലഘുഭക്ഷണത്റിനും നവണ്റിയുള്ള 
സൗെര്ങ്ങൾ ഇത്രം നെന്ദ്രങ്ങളറിൽ ഉ്പ്പുവരുത്ം.

വമയകാജേങ്ങൾക്കായലി തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേ
ങ്ങൾ േടത്തു് പകൽ പരലിപകാേേമകന്ദങ്ങളലിൽ േലി
േവലിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്കു പുറഡേ ഡകയർ ഗലിവർേകാ
രുഡട മസവേിം, മയകാഗ / ഡേഡലിമറ്റഷൻ, കൗൺസലിേലി
ങ്, സവദ്യപരലിമ�കാധേ, മപകാഷകകാഹകാരിം തുടങ്ങലിയ 

സൗകര്യങ്ങൾ ഏർഡപ്ടുത്തലിഡക്കാണ്് ഇവഡയ സകായിം
പ്രഭ മഹകാമുകളകാക്ലി േകാറ്റു് പദ്ധതലി ആരിംഭലിച്ചു. പ്രകാരിം
ഭേകായലി 70 പകൽവീടുകഡള സകായിംപ്രഭ മഹകാമുകളകാക്ലി 
േകാറ്റു്തലിേകായലി 1.96 മകകാടലി രൂപ അനവദലിച്ലിട്ടുണ്്. 
65  വയസ്ലിനമുകളലിൽ പ്രകായമുള്ള പൗരർക്് 
ഡേകാസബ്ൽ ക്ലിേലിക്ലിലൂഡട സൗജേ്യചലികലിത്, സൗ
ജേ്യേരു്്, കൗൺഡസേലിങ് എ്ലിവ േൽകു് 
വമയകാേലിത്ിം പദ്ധതലി 15 േഗരപ്രമദ�ങ്ങളലിൽ േടപ്ലി
േകാക്ലി. 87 േഗരപ്രമദ�ങ്ങളലിൽക്കൂടലി പദ്ധതലി ആരിം
ഭലിക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചു.

381. b. വനയാജ�ങ്ങളുകെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധറിച്ച് 
സമഗ്രമായ പഠ�ം �െത്റി പ്രശ്നങ്ങൾ പരറിഹരറി
ക്കാൻ ഇെകപടും.

സ്വകകാര്യവൃദ്ധസദേങ്ങളലിഡേ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠലിക്കാൻ 
റലിട്മയർഡ് ജസ്റ്റലിസ് സലി.എൻ. രകാേചന്ദൻ േകായർ 
അദ്ധ്യക്ഷേകായലി ഉ്തസേലിതലി രൂപവത്ക്രലിച്ചു പ്രവർ
ത്തലിച്ചുവരുന്നു.

ട്ോൻസ് പജൻഡർ വിഭോഗകം
382. ആനരാഗ്ം, വറിദ്ാഭ്ാസം, കതാഴറിൽ നമഖലെ
ളറിൽ ട്ാൻസ് കജൻഡ്്റിനു പ്രനത്െ പരറിഗണ� 
�ല്ാൻ ഉതകുന് �റിലയറിലുള്ള ട്ാൻസ് കജൻഡ്ർ 
നപാളറിസറി �െപ്പറിലാക്ം.

ട്കാൻസ് ഡജൻഡറുകൾക്കായലി സിംസ്കാേത്തു േയിം 
രൂപവത്ക്രലിച്ലിട്ടുണ്്. ട്കാൻസ് ഡജൻഡറുകൾക്് 
ഐ.ഡലി കകാർഡ് വലിതരണിം, മസ്കാളർഷലിപ്്, തുടർവലി

ദ്യകാഭ്യകാസിം, സഡ്രവലിങ് പരലി�ീേേിം, സേപുണ്യവലി
കസേപരലി�ീേേിം തുടങ്ങലിയ വലിവലിധ മക്ഷേ, പുേര
ധലിവകാസപദ്ധതലികൾ ആവലിഷ്കരലിച്ചു േടപ്ലിേകാക്ലിവരു
ന്നു. ട്കാൻസ്ഡജൻഡർ ഡസൽ രൂപവത്ക്രലിച്ചു. ട്കാൻ
സ്ഡജൻഡർേകാർക്് പ്രമത്യകിം ഒ.പലി. സിംവലിധകാേിം 
മകകാട്യിം ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജലിൽ േടപ്ലിേകാക്ലി. 
മബ്കാധവൽക്രണപരലിപകാടലിയഡട ഭകാഗേകായലി 43 �ലില്പ
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�കാേകൾ േടത്തകാനിം തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്. ട്കാൻസ്ഡജൻ
ഡർ മക്ഷേപദ്ധതലികൾ േടപ്ലിേകാക്കാൻ 10 മകകാടലി രൂപ 

േടപ്പു സകാമ്ത്തലികവർഷിം ബ്ജറ്റലിൽ വകയലിരുത്തലിയലി
ട്ടുണ്്.

ഭിന്നതശഷിക്ോർ

383. a. ബഡ്്സ് സ്ക്കൂളുെൾക്ള്ള സംസ്ാ�സർക്കാ
രറികറെ ധ�സഹായം ഗണ്മായറി ഉയർത്ം. അദ്്ാ
പെർക്ള്ള നവത�ം ഉയർത്ം.

SCERT പുതുതകായലി ആരിംഭലിച് പകാഠ്യപദ്ധതലിയനസരലി
ച്് മകരളത്തലിഡേ മുഴുവൻ ബ്ഡ്സ് സ്കൂളകളലിഡേയിം 
എിം.ആർ ഡപെഷ്യൽ സ്കൂളകളലിഡേയിം അദ്ധ്യകാപകർക്കു 
പരലി�ീേേിം േൽകു് പദ്ധതലിക്് 14 േക്ഷിം രൂപ 
അനവദലിച്ലിട്ടുണ്്.

383. b. ഓട്ടറിസം ബാധറിച്ച മുഴുവൻ കുട്ടറിെൾക്ം 
സാമൂഹറിെപരറിചരണം ഉ്പ്പുവരുത്ം.

ഓട്ലിസിം ബ്കാധലിച് കുട്ലികൾക്കു വലിവരസകാമകേതലികവലി
ദ്യയഡട സഹകായത്തകാൽ പരലി�ീേേിം േൽകു് തലിരു
വേന്തപുരിം ആസ്കാേേകായള്ള SPACE എ് എൻ.
ജലി.ഒ–യ്ക്ക് INSIGHT എ് മപ്രകാജക്റ് േടപ്ലിേകാക്കാൻ 
ധേസഹകായിം അനവദലിച്ചുവരുന്നു. ഓട്ലിസിം ബ്കാധലിച് 
കുട്ലികൾക്് േകാഷണൽ ട്സ്റ്റ് ആക്ട് പ്രകകാരമുള്ള 
േലിരകാേയ ആമരകാഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാ
ക്ലിവരുന്നു. ഓട്ലിസിം ഡപെക്ടിം ഡലിമസകാർഡർ ബ്കാധലിച് 
കുട്ലികളഡട വലിവലിധ പുേരധലിവകാസപരലിപകാടലികൾ സകാമൂ
ഹലികസുരക്ഷകാേലിഷൻ മുമഖേ േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. 
മകകാഴലിമക്കാട് ഡേഡലിക്ൽ മകകാഡളജലിൽ ഓട്ലിസിം 
ഡസന്ർ സ്കാപലിക്കാൻ 26.56 േക്ഷിം രൂപ അനവദലി
ച്ലിട്ടുണ്്.

383. c. അർഹതയുള്ള എല്ലാ കസ്പഷ്ൽ സ്കൂളുെകള
യും എയ്ഡ്ഡ്് സ്കൂളുെളായറി മാറ്റും. മറ്റുള്ള സ്ാപ�
ങ്ങൾക് പ്രനത്െ ധ�സഹായവം സർക്കാർ �ല്ം.

േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള േടപടലികൾ തുടങ്ങലിയലിട്ടുണ്്.

384. a. വറിെലാംഗനൊർപ്പന്ഷൻ പു�ഃസംഘെറിപ്പറി 
ക്ം. ജറില്ലാനെന്ദ്രങ്ങളറിൽ ഓഫീസ് അനുവദറിക്ം.

വലികേകാിംഗമക്ഷേമകകാർപമറഷൻ പുേഃസിംഘടലിപ്ലി 
ച്ലിട്ടുണ്്. മകകാർപമറഷേ് തലിരുവേന്തപുരത്തലിന പുറഡേ 
മകകാഴലിമക്കാട്, എറണകാകുളിം എ്ലിവലിടങ്ങളലിേകാണ് 
ഓഫീസുകൾ ഉണ്കായലിരു്ത്. കണ്ണൂർ, പകാേക്കാട്, 
മകകാട്യിം, ആേപ്പുഴ എ്ീ ജലില്ലകളലിൽ ഓഫീസുകൾ 

ആരിംഭലിക്കാനള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ േടന്നുവരുന്നു.

384. b. ഇതുനപാകലതകന് സാമൂഹറിെസുരക്ഷാമറി
ഷനും സമൂലമായ പു�ഃസംഘാെ�ത്റിനു വറിനധയ
മാക്ം. 

മകരള സകാമൂഹലികസുരക്ഷകാേലിഷൻ പ്രവർത്തേ ങ്ങൾ 
പുേഃസിംഘടലിപ്ലിച്് മസവേിം തകാഡഴത്തട്ലിൽ സേയബ്
ന്ലിതേകായലി എല്ലകാ ഗുണമഭകാക്തകാക്ൾക്കുിം എത്തലിച്ചു
േൽകകാനള്ള തുടർേടപടലികൾ സ്വീകരലിക്കുിം.

384. c. ഓർഫന�ജുെൾക്ള്ള ധ�സഹായം വർ
ദ്റിപ്പറിക്ം.

ഓർഫമേജുകൾക്കുള്ള ധേസഹകായിം വർദ്ധലിപ്ലിക്കാൻ 
േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

385. കെ.എസ്.ആർ.െറി.സറി, ജറില്ലാ ആശുപത്രറി, 
െളക്റന്റ്്, താലൂക്ക് ഓഫീസ്, സറിവറിൽ നറ്ഷൻ 
തുെങ്ങറിയ സ്ാപ�ങ്ങളറിൽ വറിെലാംഗർക് ബങ്വച്ചു 
കതാഴറിൽ �െത്ാൻ അനുമതറി �ല്ം.

വലികേകാിംഗമക്ഷേമകകാർപമറഷൻ ജകാേ്യേലില്ലകാഡത 
25,000 രൂപവഡര സ്വയിംഡതകാഴലിൽ വകായ്യകായലി 
5�തേകാേിം പേലി�േലിരക്ലിൽ മൂന്നുവർഷമത്തക്കു 
േൽകുന്നു. ബ്ങ്കുകൾ വച്ചു േടത്തകാവ് ഡചറുകച്വടിം 
മുതൽ േലിർമ്മകാണയൂണലിറ്റുകൾവഡര േടത്തകാേകാണു 
മേകാൺ േൽകലിവരു്ത്.

386. സർക്കാർ/അർദ്സർക്കാർ സ്ാപ�ങ്ങളറിൽ 
വറിെലാംഗരുകെ സംവരണം പൂർണ്മായും �െപ്പറിലാ
ക്ം.

ഇക്കാര്യിം പരലിമ�കാധലിക്കാൻ സകാമൂഹലികേീതലിവകുപ്് 
ഡപെഷ്യൽ ഡസരൈട്റലി കൺവീേറകായലി കമ്മലിറ്റലി രൂപവ
ത്ക്രലിച്ലിട്ടുണ്്. മൂന്നു�തേകാേിം സിംവരണിം എ്ത് 
േകാലു�തേകാേിം ആയലി ഉയർത്തു്തലിനള്ള േടപടലി
കൾ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. എയ്ഡഡ് സ്കൂളകളലിൽ ഭലി്മ�
ഷലിക്കാർക്കു സിംവരണമേർഡപ്ടുത്തകാൻ സർക്കാർ 
തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്. അതലിേകായള്ള ഡക.ഇ.ആർ 
മഭദഗതലി പുമരകാഗേലിക്കുന്നു.
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387. ദളറിതരുകെ ഭൂവെമസ്ത കമച്ചകപ്പടുത്ാൻ 
െഴറിയാവന് എല്ലാ �െപെറിെളും കെകക്കാള്ളണം. 
ഇതറി�ായറി ഓനരാ പ്രനദേത്ം ലഭ്മായ പു്നമ്പാ 
ക്ഭൂമറി, മറിച്ചഭൂമറി എന്റിവ 22,000-നത്ാളം വരുന് 
ഭൂരഹറിതകുടുംബങ്ങൾക്ക് അെറിയന്രമായറി വറിതരണം 
കചയ്ം. എല്ലാവർക്ം െറിെപ്പാെകമകേറിലും ഉ്പ്പുവരു
ത്ം.

ഭൂരഹലിതരകായ 85,000 പട്ലികജകാതലിക്കുടുിംബ്ങ്ങൾ 
ഉഡണ്്കാണ് സേഫ് േലിഷൻ സർഡവ് സൂചലിപ്ലിക്കു്ത്. 
ഇതുവഡര 9,065 മപർക്് വീടുേലിർമ്മകാണത്തലിന ഭൂേലി 
അനവദലിച്ചു. സകാദ്ധ്യേകായ ഇടങ്ങളലിൽ പുറമമ്കാക്്, േലി
ച്ഭൂേലി വലിതരണത്തലിന േടപടലിഡയടുത്തു. വൾേറബ്ലിൾ 
വലിഭകാഗത്തലിഡേ 85 കുടുിംബ്ങ്ങൾക്കുിം സ്േിം േൽകലി.

388. തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�ങ്ങൾ, പട്ടറിെജാ
തറിവറിെസ�വകുപ്പ് എന്റിവ ഭൂമറിവാങ്ങാൻ ധ�സഹാ
യം �ല്ന് പദ്തറിെളറിൽ ദളറിത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് 
തങ്ങൾക്കറിഷ്മുള്ള പ്രനദേത്് ഭൂമറി െണ്ടുപറിെറിക്കാൻ 
സ്വാതന്ത്ര്യിം �ല്ം. അതത് തനദേേഭരണസ്ാപ�
ത്റികറെ പരറിധറിയറിൽ െണ്ടുപറിെറിക്ന് ഭൂമറിയുകെ വറിപ
ണറിവറില അവർക്ക് ധ�സഹായമായറി �ല്ം.

പട്ലികജകാതലി വലിഭകാഗത്തലിൽഡപ്ട്വർക്് ഭൂേലി േൽകൽ 
ഭൂേലിയഡട േഭ്യതക്കുറവ കകാരണിം പ്രതലിസന്ലി മേരലിടു
കയകായലിരുന്നു. ഇതലിന പരലിഹകാരിം എ് േലിേയലിേകാണ് 
സേഫ് േലിഷൻ എ് പുതലിയ ദൗത്യിം സർക്കാർ 
ഏ ഡ റ്റ ടു ത്ത ത് .  ഈ  പ ദ്ധ ത ലി യ ഡ ട 
മുൻഗണേകാേകാേദണ്ഡങ്ങളലിൽ മുന്തലിയ പരലിഗണേയകാ
ണ് ദളലിത ്വലിഭകാഗത്തലിന േല്ലിയലിരലിക്കു്ത്. ഭൂേലി 
േഭ്യേകായ ഇടങ്ങളലിൽ   1138 മപരക്് 1095.9 ഏക്ര 
ഭൂേലി പതലിച്ചുേല്ലി. 119 കുടുിംബ്ങ്ങള്ക്് 45.27 ഏക്ര 
ഭൂേലി വകാങ്ങലി േല്കുകയിം ഡചയ്തു. പട്ലികജകാതലിവലിഭകാഗങ്ങൾ 
േകാത്ിം സകവ�ിം വച്ലിരു് പുറമമ്കാക്കുകളലിൽ അവർ
ക്കു പട്യിം േല്കു്തലിന ചലിേയലിടങ്ങളലിൽ കഴലിഞ്ഞലിട്ടു
ണ്്. േറ്റു കകാര്യങ്ങൾ േടപ്ലിേകാക്കു്ത് പരലിമ�കാധലിച്ചു
വരലികയകാണ്.

389. �റിലവറിലുള്ള വീടുെളറിൽ വറിദ്ാർത്റിെൾ ഉകണ്
കേറിൽ അവർക്ക് സ്വന്മായ ഒരു പഠ�മു്റി വീെറികറെ 
ഭാഗമായറി പുതുതായറി �റിർമ്റിക്കാൻ ധ�സഹായം 
�ല്ം.

6615 പഠേമുറലികൾ േലിർമ്മലിക്കാൻ അനേതലി േൽകലി. 
48 എണ്ണിം പൂർത്തലിയകായലി. േറ്റുള്ളവയഡട േലിർമ്മകാണിം 
പുമരകാഗതലിയലിൽ. ഈ സർക്കാരലിഡന് കകാേത്ത് 20,000 
പഠേമുറലികൾ േലിർമ്മലിക്കുിം.

390. ഓനരാ ആവാസസനകേതത്റിനും മറി�റിമം നവ

ണ്ടുന് അെറിസ്ാ�സൗെര്ങ്ങൾ �റിശ്യറിക്ം. 
ഇതറിനു പു്നമ ഓനരാ പ്രനദേത്റികറെയും പ്രനത്െത 
െണക്കറികലടുത്് കവള്ളകക്കട്ട് ഒഴറിവാക്കൽ തുെങ്ങറി 
അധറിെമായറി നവണ്ടുന് സൗെര്ങ്ങൾകൂെറി �റിർണ്യറി
ക്ം. ഇവ ഒരു പാനക്കജായറി മുഴുവൻ സനകേതങ്ങളറി
ലും അഞ്ചുവർഷം കൊണ്ടു  ലഭ്മാക്കാൻ പ്രനത്െ 
പരറിപാെറി തയ്ാ്ാക്ം.

40 പട്ലികജകാതലിക്കുടുിംബ്ങ്ങഡളകേലിലുിം ഉള്ള 280 സമകേ
തങ്ങളഡട സേഗ്രവലികസേത്തലിേകായലി അിംമബ്ദ്കർ 
ഗ്രകാേവലികസേപദ്ധതലി േടപ്കാക്ലിവരുന്നു. കൂടുതൽ 
മകകാളേലികഡള വരുിംവർഷങ്ങളലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തുിം.

391. ദളറിത് വറിദ്ാർത്റിെൾക്കറിെയറിൽ നതാൽവറിയുകെ
യും കൊഴറിഞ്ഞുനപാക്കറികറെയും �റിരക്ക് കൂടുതലാകണ
ന് ൊര്ം െണക്കറികലടുത്് ഇതു പരറിഹരറിക്കാൻ 
പഠ�ത്റിൽ പറിന്ാക്കം �റില്ക്കുന് കുട്ടറിെൾക്ക് സ്കൂളുെ
ളറിൽത്കന് പ്രനത്െ പരറിേീല�ം തുെർച്ചയായറി 
�ല്ന്തറിനു സൗെര്ം ഉണ്ാക്ം. ഇനതാകൊപ്പം 
25-ൽ കൂടുതൽ ദളറിത് കുടുംബങ്ങൾ പാർക്ന് 
സനകേതങ്ങൾ നെന്ദ്രീെരറിച്ച് ദളറിത്  വറിദ്ാർത്റിെൾക്് 
ഗൃഹാന്രീക്ഷത്റിൽ�റിന്നു മാ്റി പഠറിക്കാനുള്ള പഠ
�വീെ് പദ്തറി ആവേ്മുള്ളറിെങ്ങളറിൽ ആവറിഷ്കരറിക്ം.

വൾേറബ്ലിൾ ഗ്രൂപ്ലിൽഡപ്ട് അരുന്തലിയകാർ, ചക്ലിയർ, 
മവടൻ, േകായകാടലി, കള്ളകാടലി വലിഭകാഗക്കാരുഡട സമകേത
ങ്ങളലിൽ അർഹേകായ എല്ലകാ വീടുകമളകാടുിം മചർ്് 
പഠേമുറലികൾ േലിർമ്മലിക്കാൻ അനേതലി േൽകലിയലിട്ടുണ്്. 
ഡപകാതുസൗകര്യിം േഭ്യേകായ മകകാളേലികളലിൽ സകാമൂഹലി
കപഠേമുറലികൾ േലിർമ്മലിക്കാനിം അനേതലി േല്ലി.
പഠേത്തലിൽ കൂടുതൽ തകാല്പര്യമുണ്കാക്കാൻ ഉപകരലിക്കുിം
വലിധിം ഒന്നുമുതൽ എട്ടുവഡര എല്ലകാ വലിദ്യകാർത്ലികൾക്കുിം 
2000 രൂപ പ്രതലിവർഷഗ്രകാന്് അനവദലിച്ചു. 

392. ദളറിത് കുട്ടറിെൾക്നവണ്റിയുള്ള പ്രീകമട്റിെ്, 
നപാറ്്കമട്റിെ് നഹാറ്ലുെകള ആധു�ീെരറിക്ം. 
താമസസൗെര്വം ഭക്ഷണവം മറിെച്ചതാക്െ മാ
ത്രമല്ല, നഹാറ്ലുെളറിൽ െമ്പയൂട്ടർ ലാബ്, മു്റിെളറിൽ 
ഇറെർക�റ്്സംവറിധാ�ം എന്റിവ ഉ്പ്പുവരുത്ം. 
നപാറ്്കമട്റിെ് നഹാറ്ലുെളുകെ ൊര്ത്റിൽ കുട്ടറിെ
ളുകെ പഠ�സഹായത്റി�് 20 കുട്ടറിെൾക്ക് ഒന്് 
എന് നതാതറികലകേറിലും െയൂട്ടർമാകര �റിയമറിക്ം. 
ഇവയുകെ �െത്റിപ്പറികറെ ഉത്രവാദറിത്വം ജറില്ലാപ്പഞ്ാ
യത്െൾക്കായറിരറിക്ം. ജറില്ലാപ്പഞ്ായത്് ഒരു 
നസാഷ്ൽ ഓഡ്റിറ്് സമറിതറികയ �റിശ്യറിച്ച് മൂന്നുമാസ
ത്റികലാരറിക്കൽ പ്രവർത്�ം വറിലയറിരുത്റി ആവ
േ്മായ തറിരുത്ലുെൾ വരുത്ം.

പട്ലികജകാതലിവലികസേവകുപ്ലിഡന് മഹകാസ്റ്റലുകൾ മുഴുവൻ 

പട്ടികജോ�ിതക്ഷമകം
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േവീകരലിച്ചു. അധലികസൗകര്യങ്ങൾ ഏർഡപ്ടുത്തലി. 
10.86 മകകാടലി രൂപ ഡചേവഴലിച്ചു. പ്രീഡേട്ലിക് മഹകാസ്റ്റലു
കളലിൽ രകാത്ലികകാേങ്ങളലിൽ കുട്ലികളഡട പഠേത്തലിൽ 
സഹകായലിക്കാൻ റസലിഡന്് ടയൂട്ർേകാഡര േലിയേലിച്ചു. മപകാ
സ്റ്റ്ഡേട്ലിക് മഹകാസ്റ്റലുകളലിൽ േലിരവധലി വലിഷയങ്ങൾ 
പഠലിപ്ലിമക്ണ്ലി വരുഡേ്തലിേകാൽ ടയൂട്ർ േലിയേേിം 
അപ്രകാമയകാഗലികേകാണ്. പകരിം ആവ�്യമുള്ളവർക്് 
ടയൂഷൻ സൗകര്യിം േൽകു് പദ്ധതലി രൂപവത്ക്രലിക്കുിം.

393. a. ദളറിത്  വറിദ്ാർത്റിെൾക് നവണ്റിയുള്ള 
നമാഡ്ൽ ്സറിഡ്ൻഷ്ൽ സ്കൂളുെളറിൽ മൾട്ടറിമീഡ്റിയ 
സൗെര്ങ്ങളുള്ള സ്കൂൾ ക്ലാസ്റൂമും, െളറിസ്ലം, 
നപാഷെസമൃദ്മായഭക്ഷണം എന്റിവ ഉ്പ്പുവരു
ത്ം. കഹസ്കൂൾ തലം മുതൽ കുട്ടറിെൾക്ക് സ്വന്മായറി 
െമ്പയൂട്ടറുെളും ലഭ്മാക്ം.

ഒൻപത് എിംആർഎസുകളലിൽ എട്ടുസ്േത്ത് സ്കാർട് 
ക്കാസ് റൂിം സ്കാപലിച്ചു. കളലിസ്േിം ഉണ്്. മപകാഷകസ
മൃദ്ധേകായ ഭക്ഷണിം േൽകുന്നുണ്്. കമ്യൂട്ർ പഠേസൗ
കര്യിം ഉണ്്. ഓമരകാ കുട്ലിക്കുിം കമ്യൂട്ർ േൽകു്ത് 
പരലിഗണലിക്കുിം.

393. b. നമാഡ്ൽ ്സറിഡ്ൻഷ്ൽ സ്കൂളുെളുകെ �െ
ത്റിപ്പറി�് സ്കൂൾ മാന�ജ്കമറെ് സമറിതറിെൾ രൂപവത്ക്ക
രറിക്ം.

േകാമേഡമെന്് കമ്മലിറ്റലി, പലിടലിഎ, എക്ലികയൂട്ീവ് കമ്മലിറ്റലി 
എ്ലിവ േലിേവലിലുണ്്.

394. a. ദളറിത്  വറിദ്ാർത്റിെൾക് �ല്ന് പഠ�ധ�
സഹായം കപ്രമ്റി, അപ്പർകപ്രമ്റി തലങ്ങളറിൽ 
മാസത്റിൽ 750 രൂപയും കഹസ്കൂൾ, ഹയർ കസ
ക്കൻഡ്്റി തലങ്ങളറിൽ 1000 രൂപയും ആക്കറി വർദ്റി
പ്പറിക്ം. ഓനരാ മൂന്നു വർഷം കൂടുനമ്പാഴും ജീവറിതകച്ച
ലവെൾക്കനുസരറിച്ച് തുെ പുതുക്കറി �റിശ്യറിക്ം.

a. സപ്രേറലി എഡയുമക്ഷൻ എയ്ഡ് എല്ലകാ ക്കാസുകൾ
ക്കുിം (ഒന്നുമുതൽ എട്ടുവഡര) 2000 രൂപ വീതിം അനവ
ദലിച്ലിട്ടുണ്്. 9, 10 ക്കാസുകളലിഡേ കുട്ലികൾക്് മകന്ദ 
പ്രീേട്ലിക് മസ്കാളർഷലിപ്് േഭലിച്ചുവരുന്നുണ്്.

394. b. ബറിരുദ-ബറിരുദാ�ന്രതലത്റിലുള്ള വറിദ്ാർ
ത്റിെൾക് നൊകളജ് നഹാറ്ലറിൽ താമസറിക്കാൻ 
ചുരുങ്ങറിയത് 3000 രൂപ കറ്പ്പറെ് �ല്ം. നൊകള
ജുവറിദ്ാർത്റിെൾക് സ്വന്മായറി െമ്പയൂട്ടർ �ല്ം.

മകകാഡളജ് മഹകാസ്റ്റലുകളലിൽ തകാേസലിക്കു് കുട്ലികൾക്് 
3500 രൂപവഡര തകാേസത്തലിനിം ഭക്ഷണത്തലിനിം അന
വദലിക്കുന്നുണ്്. സ്വകകാര്യമഹകാസ്റ്റലുകളലിൽ തകാേസലിക്കു
്വർക്് 1500 രൂപയകാണ് േൽകലിവരു്ത്. ഇത് 
വർദ്ധലിപ്ലിക്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിക്കുിം. തലിരുവേന്തപു
രഡത്ത മഹകാസ്റ്റലുകളലിഡേ തലിരക്് പരലിഗണലിച്് സ്വകകാ

ര്യമഹകാസ്റ്റലുകളലിൽ തകാേസലിക്കാൻ 200 വലിദ്യകാർത്ലി
കൾക്് പ്രമത്യക സഹകായേകായലി 4500 രൂപ േൽകു് 
പദ്ധതലി ആരിംഭലിച്ചു. 
തമദേ�ഭരണസ്കാപേങ്ങൾ മുമഖേ എല്ലകാ ബ്ലിരുദ വലി
ദ്യകാർത്ലികൾക്കുിം േകാപ് മടകാപ് േൽകുന്നുണ്്. ഡപ്രകാഫ
ഷണൽ ബ്ലിരുദ-ബ്ലിരുദകാേന്തരപഠേത്തലിന പട്ലികജകാ
തലിവകുപ്പുിം േകാപ് മടകാപ് അനവദലിച്ചുവരുന്നുണ്്.

395. ദളറിത്  വറിദ്ാർത്റിെളറിൽ �കല്ലാരു ഭാഗം നതാൽ
വറിമൂലം പഠ�ം �റിർത്ന് കപ്രാഫഷണൽ വറിദ്ാർ
ത്റിെൾക്നവണ്റി പ്രനത്െ ഫറി�റിഷറിങ് സ്കൂളുെൾ 
ആരംഭറിക്ം.

ബ്ലി.ഡടക് മതകാറ്റ കുട്ലികൾക്് ഡലിഗ്രലി പരീക്ഷ വീണ്ടുഡേ
ഴുതു്തലിന മകകാച്ലിിംഗ് േൽകുവകാൻ (Remedial Tuition) 
പദ്ധതലി ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

396. കപ്രാഫഷണൽ നൊകളജുെളറിൽ പഠറിക്ന് 
ദളറിത്, ആദറിവാസറി കുട്ടറിെൾക്ക് സൗജ�്മായറി ലാ
പ് നൊപ്പുെൾ ലഭ്മാക്ം. മറിടുക്കരായ മറ്റു സർവ്െലാ
ോലാവറിദ്ാർത്റിെൾക്ം ഇനത ആനുകൂല്ം 
ലഭറിക്ം.

തമദേ�ഭരണസ്കാപേങ്ങളിം പട്ലികജകാതലിവലികസേവ
കുപ്പുിം പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്കുന്നുണ്്. ഈ സർക്കാർ 
വ്മ�ഷിം എിംബ്ലിബ്ലിഎസ്, ബ്ലിഎഎിംഎസ്, ബ്ലി
എച്്എിംഎസ്, ബ്ലിഡലിഎസ്, കമ്യൂട്ർ/ഇേ മ ക്ടകാണലിക്് 
വലിഷയങ്ങളലിഡേ ഡലിഗ്രലികൾ, എിംബ്ലിഎ മകകാഴ്സുകൾ 
എ്ലിവയ്ക്ക് പുതുതകായലി ഈ ആനകൂേ്യിം േഭ്യേകാക്ലി.

397. സംഘെറിതനമഖലയറിൽ നജാലറിയുള്ളവർ ഒഴറികെ
യുള്ള മുഴുവൻ ദളറിത് കുടുംബങ്ങകളയും ബറിപറിഎൽ 
ആയറി െണക്കാക്കറി ന്ഷനും മറ്് ആനുകൂല്ങ്ങളും 
ലഭ്മാക്ം.

േടപടലി എടുത്തുവരുന്നു.

398. പ്രാനദേറിെസർക്കാരുെളുകെ ദളറിതർക്കായുള്ള 
പ്രനത്െ പദ്തറിെൾ െഴറിഞ്ഞ ഒന്ര പതറിറ്ാണ്ടു 
ൊലകത് അനുഭവങ്ങളുകെ അെറിസ്ാ�ത്റിൽ ഒരു 
സമഗ്രവറിലയറിരുത്റിലറിനു വറിനധയമാക്കറി മാർഗ്ഗനരഖ
െൾ ൊലാനുസൃതമായറി പരറിഷ്കരറിക്ം.

പഠേിം േടത്തുവകാൻ ഗലിഫ്റലി(GIFT)ഡേ ചുേതേഡപ്ടു 
ത്തലിയലിട്ടുണ്്. പ്രവർത്തേിം േടന്നുവരുന്നു. ഭവേേലിർ
മ്മകാണിം, ജകാതലി സർട്ലിഫലിക്റ്റ്, വലിവകാഹിം, ചലികലിത്കാ
സഹകായിം, േലിശ്രവലിവകാഹിം, വലിമദ�ഡതകാഴലിൽ എ്ലിവ
യഡട േകാർഗ്ഗമരഖ പുതുക്ലിയലിട്ടുണ്്.

399. പ്രാനദേറിെസർക്കാരുെൾക്ക് തങ്ങളുകെ പ്രനദ
േകത് ഓനരാ ദളറിത് കുടുംബത്റിനും പ്രനത്െ 
പരറിഗണ �ല്ന് തരത്റിൽ കുടുംബാധറിഷ്റിതസമീപ�ം 
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ദളറിത്   വറിെസ�പദ്തറിെളുകെ ആസൂത്രണത്റിലും 
�െത്റിപ്പറിലും കൊണ്ടുവരാനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറി
ക്ം. ദളറിത്   വറിെസ�പദ്തറിെൾ ആസൂത്രണം 
കചയ്ാൻ വർഷത്റികലാരറിക്കൽ പഞ്ായത്്/ മു�റി
സറിപ്പൽ തലത്റിൽ ദളറിതരുകെ പ്രനത്െ ഗ്രാമസഭ
െൾ വറിളറിച്ചുനചർക്ം.

ഒരു കുടുിംബ്ത്തലിഡന് അടലിസ്കാേസൗകര്യിം ഒരുക്ലുിം 
വലിദ്യകാഭ്യകാസവിം ഡതകാഴലിലുിം േഭ്യേകാക്കു് രീതലിയലിേകാണ് 
വലികസേപദ്ധതലികൾ ആവലിഷ്കരലിച്ചുവരുന്നു.

400. എല്ലാ ജറില്ലയറിലും പട്ടറിെജാതറി-പട്ടറിെവർഗ്ഗ 
അതറിക്രമ�റിനരാധ��റിയമപ്രൊരമുള്ള നെസുെൾ 
കെൊര്ം കചയ്ാൻ പ്രനത്െ നൊെതറിെൾ സ്ാ
പറിക്ം.

േലിേവലിൽ േകാലു ജലില്ലകളലിൽ േകാത്േകാണ് പ്രമത്യക 
മകകാടതലികൾ ഉള്ളത്. സകാമ്ത്തലികസ്ലിതലി ഡേച്ഡപ്ടു
്തലിഡേകാപ്ിം പുതലിയ മകകാടതലികൾ സ്കാപലിക്കു് 

പരലിഗണേകാേലിസ്റ്റലിൽ ഈ പ്രമത്യക മകകാടതലികൾ 
ഉൾഡപ്ടുത്തുിം.

401. a. എല്ലാ ജറില്ലയറിലും പട്ടറിെജാതറി-പട്ടറിെവർഗ്ഗ 
വ്വസായസംരംഭെർക് പുതറിയ വ്വസായസംരം
ഭങ്ങൾ തുെങ്ങാൻ പ്രനത്െ സാമ്പത്റിെപാനക്കജ് 
�െപ്പറിലാക്ം.

പ്രമത്യക പകാമക്ജ് ആയലിട്ലില്ല. 22,000-മത്തകാളിം 
മപർക്കു വലിവലിധ മേഖേകളലിേകായലി സ്വയിംഡതകാഴലിൽ 
ഉൾഡപ്ഡട ഡതകാഴലിൽ േൽകലി.

401. b. പട്ടറിെജാതറി-പട്ടറിെവർഗ്ഗ റ്ാർട്ടപ്പുെൾ എല്ലാ 
ജറില്ലയറിലും ആരംഭറിക്കാൻ പദ്തറിെൾ തയ്ാ്ാക്ം.

സ്റ്റകാർട്പ് േലിഷഡന് കീഴലിൽ സ്റ്റകാർട്പ് ഡ്രീിംസ് എ് 
പദ്ധതലി മുമഖേ പട്ലികജകാതലിക്കാരുഡട 14 യൂണലിറ്റുകൾ 
ആരിംഭലിച്ചു. ആഡറണ്ണിം സ്വതന്തേകായലി പ്രവർത്തലിച്ചു 
തുടങ്ങലി.

പട്ടികവർഗ്ഗതക്ഷമകം
402. a. ആദറിവാസറിയൂരുെളുകെ അെറിസ്ാ�സൗെ
ര്വറിെസ�ത്റി�് 3-4 ഊരുെളുകെ ക്ലറ്ർ അെറി
സ്ാ�ത്റിൽപദ്തറിെൾക്ക് രൂപം�ല്ം.

ആദലിവകാസലിയൂരുകളഡട അടലിസ്കാേസൗകര്യവലികസ
േിം േടപ്ലിേകാക്കാൻ അിംമബ്ദ്കർ ഡസറ്റലിൽഡേന്് വലിക
സേപദ്ധതലി പ്രകകാരിം 101 മകകാളേലികഡള ഡതരഡഞ്ഞടു
ത്തലിട്ടുണ്്. ഈ മകകാളേലികളലിൽ വലികസേപ്രവർത്തേ
ങ്ങൾ േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള േടപടലിരൈേങ്ങൾ സ്വീകരലിച്ചു
വരുന്നു.

402. b. ഊരുെളറിനലക്ള്ള ന്ാഡുെൾ, കുെറികവ
ള്ളം, കവദയുതറിസാദ്്ത ഇല്ലാത്റിെത്് നസാളാർ 
സംവറിധാ�ം, അകേണവാെറിെൾ, പാർപ്പറിെം, പഠ�വീ
െ്, മണ്ണുസംരക്ഷണപ്രവർത്�ങ്ങൾ തുെങ്ങറിയവകയ 
ല്ലാം ഉ്പ്പുവരുത്ം.

അിംമബ്ദ്കർ ഡസറ്റലിൽഡേന്് വലികസേപദ്ധതലിയലിൽ 
ഉൾഡപ്ടുത്തലി എല്ലകാ ജലില്ലകളലിഡേയിം പട്ലികവർഗ്ഗ 
ഊരുകളലിൽ അടലിസ്കാേസൗകര്യവലികസേത്തലിേകായലി 
പദ്ധതലികൾ േടപ്ലിേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. ഈ സർക്കാർ 
വ്മ�ഷിം മകകാർപ്സ് ഫണ്്, ഹകാിംഡേറ്റ് വലികസേ
പദ്ധതലി, അിംമബ്ദ്ക്ർ ഡസറ്റലിൽഡേന്് വലികസേപദ്ധ
തലി, േബ്കാർഡ് മുമഖേയള്ള പദ്ധതലികള് എ്ലിവയലി 
ലൂഡട ഇത്തരിം പ്രവൃത്തലികൾ േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു.

403. വാർപ്പുമാതൃെയറിലുള്ള വീടുെൾക് പെരം കു
ടുംബത്റികറെ ആവേ്ങ്ങളും താല്ര്വം മ�സ്റിലാ
ക്കറികക്കാണ്ായറിരറിക്ം പാർപ്പറിെപദ്തറി ആവറിഷ്കരറി
ക്െ. അട്ടപ്പാെറിയറിൽ വറിജയെരമായറി �െപ്പറിലാക്കറിയ 

മാതൃെയായറിരറിക്ം ഇതറി�ായറി സ്വീെരറിക്െ.
കുടുിംബ്ങ്ങളഡട ആവ�്യങ്ങളിം തകാത്പര്യവിം േേസ്ലി
േകാക്ലി വീടുകളഡട േലിർമ്മകാണത്തലിലുിം തറവലിസ്തീർണ്ണ
ത്തലിലുിം ആവ�്യേകായ േകാറ്റങ്ങൾ വരുത്തലി പകാർപ്ലിടപ
ദ്ധതലി ആവലിഷ്കരലിച്ചുവരുന്നു. സേഫ് പദ്ധതലിയലിൽ ഇതു 
സിംബ്ന്ലിച്് പ്രമത്യക േലിർമദേ�മുണ്്.

404. a. ആദറിവാസറിെൾക്ക് അവരുകെ ഭൂമറിയറിലുള്ള 
അവൊേം സംരക്ഷറിക്കാനും അവരുകെ സുരക്ഷറിത
ത്വം ഉ്പ്പാക്കാനുമുള്ള �െപെറിെൾ കെകക്കാള്ം. 

വേകാവകകാ�േലിയേിം 2006 ഫേപ്രദേകായലി േടപ്ലിേകാ
ക്കാനള്ള േടപടലികൾ ഈ സർക്കാർ അധലികകാരത്തലിൽ 
വ്മ�ഷിം പുേരകാരിംഭലിക്കുകയണ്കായലി. മുൻ സർക്കാ 
രലിഡന് കകാേത്ത് വേകാവകകാ�േലിയേിം േടപ്ലിേകാക്കു്
തലില് ഒരു പുമരകാഗതലിയിം സകവരലിക്കാൻ കഴലിഞ്ഞലിരു
്ലില്ല. വേിംവകുപ്ലിഡന് അേകാവ�്യതടസ്വകാദങ്ങളകാണ് 
ഈ േലിയേിം ഫേപ്രദേകായലി േടപ്ലിേകാക്കാൻ തടസ്േകാ
യലിട്ടുള്ളത്. ഈ സർക്കാർ 1037 മപർക്് 1400.86 
ഏക്ർ ഭൂേലി വലിതരണിം േടത്തലിയലിട്ടുണ്്. ഇതലിനപുറഡേ 
119 കുടുിംബ്ങ്ങൾക്് 4527 ഏക്ർ സ്േിം വകാങ്ങലി 
േൽകുകയിം ഡചയ്തു. വേകാവകകാ�േലിയേപ്രകകാരിം മ�ഷലി
ക്കു് 5075 അമപക്ഷകളലിൽ തീർപ്് കൽപ്ലിക്കാനള്ള 
േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. വേിംവകുപ്പുേകായള്ള തർക്
ങ്ങൾ ജലില്ലകാതേത്തലിൽ പരലിമ�കാധലിച്് ആവ�്യേകായ 
വലിഷയങ്ങളലിൽ ഇടഡപട്് വേകാവകകാ�േലിയേിം കകാര്യ
ക്ഷേേകായലി േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. ആദലിവകാസലികളഡട 
സകവ�ിം 13/12/05 നമുമ്് ഉണ്കായലിരു് ഭൂേലിയഡട 
സകവ�കാവകകാ�ിം േൽകകാേകാണു വേകാവകകാ�േലിയേ
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ത്തലിൽ വ്യവസ്യള്ളത്. അർഹതയള്ളവർക്് ഭൂേലിവലി
തരണത്തലിനള്ള േടപടലി ഊർജ്ജലിതേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്.

404. b. ആദറിവാസറിെളുകെ സമഗ്രവറിെസ�ത്റി�് 
ഭൂപ്രശ്നം പരറിഹരറിനക്കണ്ത് അത്ന്ാനപക്ഷറിതമാ
ണ്. ഭൂരഹറിതരായ മുഴുവൻ ആദറിവാസറികുടുംബങ്ങൾ
ക്ം ഒനരക്കർ ഭൂമറികയകേറിലും പതറിച്ചു �ല്ന്തറിനുള്ള 
�െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

ഭൂരഹലിതരകായ 12,666 പട്ലികവർഗ്ഗകുടുിംബ്ങ്ങൾ ഉഡണ്
്കാണ് സേഫ് േലിഷൻ കണക്കാക്ലിയലിട്ടുള്ളത്. ഭൂരഹലി
തരകായ പട്ലികവർഗ്ഗക്കാർക്് ഒമരക്ർവഡര ഭൂേലി േൽ
കകാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിക്കുന്നുണ്്. സുപ്രീിംമകകാടതലിയ 
ഡട അനേതലി േഭലിച് 19,000 ഏക്ർ േലിക്ഷലിപ്വേഭൂേലി
യലിൽ വലിതരണിം ഡചയ്തത് വളഡര കുറച്് ഭൂേലി േകാത്േകാ
ണ്. അവമ�ഷലിക്കു് ഭൂേലി വലിതരണിം ഡചയ്കാൻ ഈ 
സർക്കാർ അധലികകാരത്തലിൽ വ് മ�ഷിം റവേയൂ 
അഡീഷണൽ ചീഫ് ഡസരൈട്റലി, എ.പലി.സലി.സലി.എഫ്, 
പട്ലികവർഗ്ഗവലികസേവകുപ്് ഡയറക്ടർ എ്ലിവർ 
അിംഗങ്ങളകായ ഒരു സേലിതലി രൂപവത്ക്രലിച്ചു. ഭൂേലി 
കഡണ്ത്തലി സർഡവ് േടത്തകാൻ ഡപെഷ്യൽ ടീേലിഡേ 
േലിമയകാഗലിച്് സർക്കാർ ഉത്തരവകായലിട്ടുണ്്. വേിം, റവേയൂ 
വകുപ്പുകളഡട സഹകരണമത്തകാഡട ഉമദേ�ിം 10,000 
പട്ലികവർഗ്ഗക്കാർക്കു ഭൂേലി േൽകകാനള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ 
േടന്നുവരുന്നു. ഇതലിനപുറഡേ ഭൂേലി വകാങ്ങലി േൽകു് 
പദ്ധതലിയലിലുിം പട്ലികവർഗ്ഗക്കാർക്് കളക്ടർേകാർ മുമഖേ 
വകാസമയകാഗ്യവിം കൃഷലിമയകാഗ്യവേകായ ഭൂേലി സുതകാര്യ
േകായ േടപടലിരൈേത്തലിലൂഡട കഡണ്ത്തലി വകാങ്ങലി 
വലിതരണിം ഡചയ്യു് പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു.

404. c. തരറിശുെറിെക്ന് ഭൂമറി ഏകറ്ടുത് കൃഷറി 
കചയ്ാൻ അതതുപ്രനദേകത് ഗ്രാമപ്പഞ്ായത്െൾ 
ആദറിവാസറിെൾക്ക് അവസരം �ല്ം.

പട്ലികവർഗ്ഗമേഖേയലിഡേ തരലിശുഭൂേലി കഡണ്ത്തലി കൃഷലി 
ഡചയ്കാൻ വകുപ്് േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. ഇതലിഡന് 
ഭകാഗേകായലി കൃഷലിവകുപ്പുേകായലി മചർ്് അട്പ്കാടലിയലിൽ 
േലിഡല്ലറ്റ് വലിമല്ലജ് പദ്ധതലി തയ്കാറകാക്ലി േടപ്ലിേകാക്ലിവ
രുന്നു. 6.42 മകകാടലി രൂപ ഡചേവഴലിച്കാണ് ഈ പദ്ധതലി 
േടപ്ലിേകാക്കു്ത്. കൂടകാഡത, പകാട്ക്കൃഷലി മപ്രകാത്കാഹലി 
പ്ലിക്കാൻ കുടുിംബ്ശ്രീ മുമഖേ മജകായലിന്് സേവ് േലിഹു
ഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപവത്ക്രലിച്് പദ്ധതലി തയ്കാറകാക്ലി 
േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു.

404. d. നതാട്ടം നമഖലെളുള്ള ജറില്ലെളറിൽ പാട്ടക്കാ
ലാവധറി െഴറിഞ്ഞ നതാട്ടങ്ങൾ ഇതറി�ായറി ഉപനയാഗ
കപ്പടുത്ം. 

റവേയൂ വകുപ്് േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

404. e. ഇനതാകൊപ്പം 2005-കല വ�ാവൊേ�റി

യമം നെരളത്റിൽ ോസ്തീയമായറി �െപ്പാക്ം.
വേകാവകകാ�േലിയേിം കകാര്യക്ഷേേകായലി േടപ്ലിേകാക്ലിവ
രുന്നു. കൂടുതൽ വലിവരങ്ങൾ മുകളലിൽ a. എ് ഭകാഗത്തു
ണ്്.

405. ആദറിവാസറിെളുകെ ഊരുെളറിൽ സ്വന്മായറി 
ഭൂമറിയുള്ളവർക്ക് അവറികെ കൃഷറി കചയ്ാനും സ്വാശ്രയ
മായ ഭനക്ഷ്ാത്പാദ�ത്റിനും ഉതകുന് പദ്തറിെൾ 
�െപ്പറിലാക്കറി ഭക്ഷ്സുരക്ഷയും നപാഷൊഹാരലഭ്
തയും ദീർഘൊലനത്ക്ക് ഉ്പ്പാക്ം.

പട്ലികവർഗ്ഗമേഖേയലിൽ കൃഷലി വ്യകാപലിപ്ലിക്കാൻ എസ്.
സലി.എ. റ്റു ടലി.എസ്.പലി, ആർട്ലിക്ലിൾ 275 മകകാർപ്സ് 
ഫണ്് തുടങ്ങലിയ �ീർഷകങ്ങളലിൽേലിന്നു തുക വലിേലി
മയകാഗലിച്ചു േലിരവധലി പദ്ധതലികള് തയ്കാറകാക്ലി േടപ്ലിേകാ
ക്ലിവരുന്നു. േലില്ലറ്റ് വലിമല്ലജ് ഇതലിൽഡപ്ടു്തകാണ്.
ആറളത്തുിം സുഗന്ഗലിരലിയലിലുിം പ്രമത്യക കകാർഷലിക
പകാമക്ജ് േടപ്ലിേകാക്കാൻ തീരുേകാേലിച്ചു.

406. a. ആദറിവാസറി യുവതീയുവാക്കളുകെ കതാഴറിൽ
 നസ�െൾ രൂപവത്ക്കരറിച്ച് കചറുെറിെൊർഷറിെയന്ത്ര
വത്ക്കരണത്റിൽ അവർക് പരറിേീല�ം �ല്ം. 

‘മഗകാത്ജീവലിക‘ പദ്ധതലി പ്രകകാരിം വലിവലിധ ഗ്രൂപ്പുകൾ 
രൂപവത്ക്രലിച്് ഡതകാഴലിൽപരലി�ീേേിം േടന്നുവരുന്നു.

406. b. എല്ലാ നക്ഷമകപൻഷനുെളും ആദറിവാസറി 
വറിഭാഗങ്ങൾക് ലഭറിക്കമന്് ഉ്പ്പുവരുത്ം. എല്ലാ
വർക്ം ന്ഷൻ ൊർഡ്് ഉ്പ്പുവരുത്ം.

എല്ലകാ പട്ലികവർഗ്ഗകുടുിംബ്ങ്ങൾക്കുിം മറഷൻ കകാർഡ് 
േഭ്യേകാക്കാൻ സലിവലിൽ സസലൈസ് വകുപ്പു മുമഖേ 
േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. മറഷൻകകാർഡ് കലിട്കാത്ത 
കുടുിംബ്ങ്ങൾ ഉഡണ്കേലിൽ കഡണ്ത്തലി േഭ്യേകാക്കാനള്ള 
േലിർമദേ�ിം എസ്.ടലി ഡപ്രകാമേകാട്ർേകാർക്കുിം ജലില്ലകാതേ 
ഉമദ്യകാഗസ്ർക്കുിം േൽകലിയലിട്ടുണ്്.

407. വറിവറിധ ൊരണങ്ങളാൽ പഠ�ം �റിർത്ന് 
ആദറിവാസറിക്ട്ടറിെൾക്ക് പ്രനത്െ പരറിേീല�ത്റിലൂ
കെയും താമസസൗെര്ം �ല്റിയും പഠ�ം പൂർത്റി
യാക്കാനുള്ള സാമൂഹറിെസഹായനെന്ദ്രങ്ങൾ ഓനരാ 
ജറില്ലയറിലും ഉണ്ാക്ം. 2-3 മാസകത് ഫറി�റിഷറിങ് 
സ്കൂൾ പരറിപാെറിെൾ ഈ സാമൂഹറിെസഹായനെന്ദ്ര
ങ്ങൾ നെന്ദ്രീെരറിച്ച് �െത്ം.

മേകാഡൽ റസലിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളകൾ മകന്ദീകരലിച്് 
ഫലിേലിഷലിങ് സ്കൂൾ ആരിംഭലിക്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചു
വരുന്നു.

408. പരമ്പരാഗതകതാഴറിൽ നമഖല എന് �റിലയറിൽ 
വ�നമഖലയറിൽ�റിന്നു നേഖരറിക്ന് വ�വറിഭവങ്ങൾ 
ോസ്തീയമായറി നേഖരറിക്കാനും വറിപണ�ം കചയ്ാനു
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മുള്ള സംസരണവറിപണ�നെന്ദ്രങ്ങൾ ആദറിവാസറിജ
�സാന്ദ്രത കൂെറിയ വ�നമഖലെൾ നെന്ദ്രീെരറിച്ച് 
ആസൂത്രണം കചയ്ം.

ഇതലിേ് പട്ലികജകാതലി/പട്ലികവർഗ്ഗ ഡഫഡമറഷൻ 
മുമഖേ േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. ഗദേലിക വലിപണേമേ
ളകളലിൽ വൻ മതകാതലിൽ ഉല്പ്ങ്ങൾ വലിറ്റഴലിയന്നുണ്്. 

409. a. ്സറിഡ്ൻഷ്ൽ സ്കൂളുെളുകെ താമസസൗെ
ര്ം, ഭക്ഷണം, വറിന�ാദസൗെര്ങ്ങൾ, പഠ�സൗെ
ര്ങ്ങൾ എന്റിവ ഉന്ത�റിലവാരത്റിൽ ഉള്ളവയാ
കണന്് ഉ്പ്പുവരുത്ം. ഇറെർക�റ്്സൗെര്ങ്ങളും 
െമ്പയൂട്ടർ ലാബും ോസ്തലനബാ്ട്ട്റിെളും പാഠ്ാനു
ബന്ധപ്രവർത്��ങ്ങൾക്ള്ള സൗെര്ങ്ങളും ഉ്
പ്പുവരുത്ം.

എിം.ആർ.എസ് അന്തകാരകാഷ്ടേലിേവകാരത്തലിമേക്് 
ഉയർത്തകാേകായലി എല്ലകാ സ്കൂളകളലിലുിം സ്കാർട്് ക്കാസ്റൂിം, 
കമ്യൂട്ർ േകാബ്്, േൾട്ലിമപെകാർട്സ് മലൈ ഗ്രൗണ്്, 
സയൻസ് േകാബ്്, പബ്ലിക് അഡ്രസ് സലിസ്റ്റിം, അടുക്
ളയലിൽ സ്റ്റീേർ തുടങ്ങലിയവ സ്കാപലിക്കാനള്ള പദ്ധതലി
കൾക്് ഭരണകാനേതലി േൽകുകയിം അതു േടപ്ലിേകാ
ക്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിക്കുകയിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്.

409. b. ്സറിഡ്റെ് സ്കൂളുെളറികല അദ്്ാപെർ, െയൂട്ടർ
മാർ എന്റിവരുകെ എണ്ം വർദ്റിപ്പറിക്െയും വറിദ്ാർ
ത്റി -അദ്്ാപെ-െയൂട്ടർ അനുപാതം വർദ്റിപ്പറിക്െ
യും കചയ്ം.

വലിദ്യകാർത്ലികളഡട എണ്ണിം വർദ്ധലിക്കു്തലിേ് ആനപകാ
തലികേകായലി അദ്ധ്യകാപകതസ്തലികകൾ സൃഷ്ടലിക്കുന്നുണ്്.

409. c. ആദറിവാസറിവറിഭാഗങ്ങൾക്കറിെയറിലുള്ള അദ്്ാ
പെർക്ക് അവരുകെ പ്രനദേകത് സ്കൂളുെളറിൽ �റിയമ
�ത്റിനു മുൻഗണ� �ല്ം.

കുട്ലികളഡട ഡകകാഴലിഞ്ഞുമപകാക്് തടയ്തലിനിം പഠേിം 
മഗകാത്ഭകാഷയലിലൂഡട േൽകകാനിം 'മഗകാത്ബ്ന്ധു' എ് 
പദ്ധതലി ആവലിഷ്കരലിച്ചു േടപ്ലിേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. അതലിൻ
പ്രകകാരിം വയേകാട് ജലില്ലയലിഡേ സ്കൂളകളലിൽ പട്ലികവർഗ്ഗ
ക്കാരകായ 241 അദ്ധ്യകാപകഡര േലിയേലിച്ലിട്ടുണ്്. 

410. നമാഡ്ൽ ്സറിഡ്ൻഷ്ൽ സ്കൂളുെൾ, നഹാറ്ലു
െൾ എന്റിവറിെങ്ങളറിൽ താമസറിച്ചു പഠറിക്ന് കുട്ടറിെ
ളുകെ ൊര്ത്റിൽ അവരുകെ പഠ�നേഷറിെൾ ഓനരാ 
ക്ലാസറിലും വറിലയറിരുത്റി ആവേ്മായ പരറിഹാരനബാ
ധ�പ്രവർത്�ങ്ങൾ സ്ാപ�ങ്ങൾ നെന്ദ്രീെരറിച്ച് 
�െപ്പറിലാക്ം. ഇതറി�ായറി പ്രനത്െം അദ്്ാപെകര 
ചുമതലകപ്പടുത്ം. കുട്ടറിെളുകെ എണ്ത്റി�് ആനുപാ
തറിെമായറി അദ്്ാപെകര ലഭ്മാക്ം.

ഒന്നുമുതൽ അഞ്ചുവഡരയള്ള ക്കാസുകളലിഡേ കുട്ലികൾക്് 
ഡപെഷ്യൽ ടയൂഷൻ, മപെകാക്ൺ ഇിംഗ്ീഷ് ക്കാസ്, 

കരലിയർ സഗഡൻസ് ക്കാസ്, എല്ലകാ വലിദ്യകാർത്ലികൾ
ക്കുിം സ്കൂൾ ക്കാസ് സേയത്തലിന മുമ്പുിം മ�ഷവിം പ്ര
മത്യക ക്കാസുകൾ, ഹയർഡസക്ൻഡറലി സയൻസ് 
ബ്കാച്ചുകൾ ഉള്ള സ്കൂളകളലിൽ ഡേഡലിക്ൽ എൻജലിേീയ
റലിങ് മകകാച്ലിങ് ക്കാസ്സുകൾ എ്ലിവ േൽകലിവരുന്നു.

411. വീടുെളറിൽ�റിന്നു വന്നു പഠറിച്ചുനപാകുന് കുട്ടറിെൾ 
കൂടുതലുള്ള ഊരുെൾ നെന്ദ്രീെരറിച്ച് ഗ്രാമപ്പഞ്ായ 
ത്െളുകെ ന�തൃത്വത്റിൽ പഠ�വീടുെൾക് രൂപം 
�ല്ം. ഓനരാ ഊരറിനും വറിദ്ാഭ്ാസത്റിൽ പരറിേീല
�ം ന�െറിയ ഒരു കഫസറിലറിനറ്റ്ക് മാ�്മായ നവത 
�ം �ല്റി �റിയമറിക്ം. കുട്ടറിെൾക് രാവറികലയും കവ 
െറിട്ടും ഭക്ഷണം �ല്െയും പഠ�സൗെര്ം ഒരുക്
െയും കചയ്ം.

പട്ലികവർഗ്ഗമേഖേയലിൽ നൂറു സകാമൂഹലികപഠേമുറലികൾ 
േലിർമ്മലിക്കാൻ അനേതലി േൽകലി. 57 എണ്ണിം പൂർത്തലി
യകായലി. ഓമരകാ മകന്ദത്തലിലുിം ആവ�്യേകായ ഡഫസലിേലി
മറ്ററ്റർേകാഡര േലിയേലിക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്.

412. ആദറിവാസറിക്ട്ടറിെൾക്കായുള്ള പ്രീ-കമട്റിെ്, 
നപാറ്്കമട്റിെ് നഹാറ്ലുെൾക്ക് ആധു�റിെ കെട്ടറിെ
സൗെര്ങ്ങളും പഠ�സൗെര്ങ്ങളും നപാഷെസമൃ
ദ്മായ ഭക്ഷണവം ഇറെർക�റ്് സൗെര്ങ്ങളും ഉ്
പ്പുവരുത്ം.

മഹകാസ്റ്റലുകൾ, അന്തകാരകാഷ്ടേലിേവകാരത്തലിമേക്് ഉയർ
ത്തകാേകായലി േവീകരണപ്രവൃത്തലികൾ േടത്തലിവരുന്നു. 
പുതുതകായലി ഒരു എിംആർഎസുിം 9 മഹകാസ്റ്റലുകളിം 
ആരിംഭലിക്കാനള്ള ഡപ്രകാജക്ട് കലിഫ്ബ്ലി അിംഗീകരലിച്ചുക
ഴലിഞ്ഞു. പ്രീഡേട്ലിക് മഹകാസ്റ്റേലിഡേ ഡേസ് ചകാർജ്ജ്  
2000 രൂപയലിൽേലിന്നുിം 3000 രൂപയകായിം മപകാസ്റ്റ്ഡേ
ട്ലിക് മഹകാസ്റ്റേലിഡേ ഡേസ് ചകാർജ്ജ് 2300  രൂപയലിൽ
േലിന്നു 3450  രൂപയകായിം വർദ്ധലിപ്ലിച്് ഉത്തരവകായലിട്ടു
ണ്്. 

413. ആദറിവാസറിയൂരുെളറിൽ മാസംനതാറും കമഡ്റി
ക്കൽ സംഘത്റികറെ സന്ർേ�വം ആനരാഗ്നമാ
ണറിറ്്റിംഗും ഉ്പ്പുവരുത്ം. ആവേ്മുള്ളവർക് പ്ര
നത്െപരറിചരണം അകേണവാെറി വഴറി �ല്ം. അകേണ
വാെറിെൾ വഴറി കൃത്മായറി അയൺ ഗുളറിെെളുകെ 
വറിതരണം ഉ്പ്പാക്ം.

ഡേഡലിക്ൽ യൂണലിറ്റുകൾ വകുപ്ലിഡന് േലിയന്തണത്തലിൽ 
പ്രവർത്തലിച്ചുവരുന്നുണ്്. ഈ വർഷിം ആറു പുതലിയ 
ഡേകാസബ്ൽ ഡേഡലിക്ൽ ഡലിഡപെൻസറലികൾ കണ്ണൂർ, 
കകാസർമഗകാഡ്, വയേകാട്, ഡകകാല്ലിം, പകാേക്കാട്, ഇടുക്ലി 
ജലില്ലകളലിൽ ആരിംഭലിച്ചു. മകരള ഡേഡലിക്ൽ സർവ്ീസ് 
മകകാർപ്മറഷൻ മുമഖേയകാണ് ആരിംഭലിച്ത്. അകേണ
വകാടലികൾ വഴലി അയൺ ഗുളലികകൾ കൃത്യേകായലി 
വലിതരണിം ഡചയ്തുവരുന്നുണ്്. കൂടകാഡത ഡേഡലിക്ൽ യൂ
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ണലിറ്റുകൾ മുമഖേയിം അയൺ ഗുളലിക േൽകലിവരുന്നു
ണ്്.
‘ജേേലി ജന്രക്ഷ‘ പദ്ധതലിയലിൽ 11,880 മപർക്കുിം 
സലിക്ലിൾഡസൽ അേീേലിയ മരകാഗലികളകായ 711 മപർക്കുിം 
സഹകായിം േൽകലിവരുന്നു. സേഗ്ര ആമരകാഗ്യപദ്ധതലി
ക്കായലി 24.52 മകകാടലി രൂപ ഡചേവഴലിച്ചു.

414. ആദറിവാസറിയൂരുെളറിൽ അെറിസ്ാ�സൗെര്
ങ്ങൾ ഉ്പ്പുവരുത്ം. ആദറിവാസറിനമഖലയറികല 
ആനരാഗ്നെന്ദ്രങ്ങളറികല സൗെര്ങ്ങൾ വറിപുലീെരറി
ക്െയും കൂടുതൽ നഡ്ാക്ടർമാകരയും ജീവ�ക്കാകര
യും �റിനയാഗറിക്െയും കചയ്ം.

ആർദ്ിം േലിഷേലിലൂഡട ആമരകാഗ്യവകുപ്് ഇതലിേകായലി 
േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. വകുപ്ലിഡന് അഞ്ച് ഒ.പലി. 
ക്ലിേലിക്കുകൾ ഐ.പലി. ക്ലിേലിക്കുകളകായലി േകാറ്റു്തലിനള്ള 
േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

415. a. �റിലവറിലുള്ള കപാതുവറിതരണസമ്പ്രദായ
ത്റിൽ അരറികക്കാപ്പം ഭക്ഷ്കയണ്, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, 
്ാഗറി, തുവര മുതലായ ഭക്ഷ്യറി�ങ്ങൾ ഉൾകപ്പടു
ത്റിയ െറിറ്റുെൾ ന്ഷൻ െെെളറിലൂകെ �ല്ം.

മറഷൻ സകാധേങ്ങളഡട വകാതലിൽപ്ടലി വലിതരണത്തലിന 
സലിവലിൽ സസലൈസ് വകുപ്പുേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട്് േടപടലി 
സ്വീകരലിക്കുിം. 

415. b. ന്ഷ�റിങ്ങറിനു നരഖകപ്പടുത്ാൻ ബനയാകമ
ട്റിെ് ്ീഡ്ർ ഉള്ള ൊർഡ്് സംവറിധാ�ം ഏർകപ്പടു
ത്ം. ഇനതാകൊപ്പം ഓനരാ ഊരറികലയും 18 വയസ്റി
നു താകഴയുള്ള കപൺകുട്ടറിെൾ, ഗർഭറിണറിെൾ, മുല
യൂട്ടുന് അമ്മാർ, 60 വയസ്റിനു മുെളറിൽ പ്രായമുള്ള 
വൃദ്ർ, ആറു വയസ്റിനു താകഴയുള്ള കുട്ടറിെൾ എന്റി
വർക്ക് നപാഷെഭക്ഷണം വീടുെളറികലത്റിക്ം.

അട്പ്കാടലിയലിഡേ 192 ഊരുകളലിൽ കമ്മയൂണലിറ്റലി കലിച്ൺ 
പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. വയേകാട് ജലില്ലയലിൽ പ്ര
സ്തുത പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള ഭരണകാനേതലി േഭ്യ
േകായലിട്ടുണ്്. േേപ്പുറിം ജലില്ലയലിൽ േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള 
േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. രൈമേണ േറ്റു ജലില്ലകളലിലുിം 
പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്കുിം. പ്രസ്തുത പദ്ധതലിയലിലൂഡട മേല്പറ
ഞ്ഞ എല്ലകാ വലിഭകാഗത്തലിലുിം ഡപട്വർക്് മപകാഷകഭക്ഷ
ണിം േഭ്യേകാക്കാൻ കഴലിയന്നുണ്്.

416. a. ആദറിവാസറിയൂരുകൂട്ടങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ 
അധറിൊരം �ല്ം. ഊരുമായറി ബന്ധകപ്പട്ട ൊര്ങ്ങ

ളറിൽ അവരുകെ തീരുമാ�ം ത്രറിതലപഞ്ായത്െൾ 
അംഗീെരറിക്െ എന്ത് ബാധ്സ്മാക്ം.

ഈ സർക്കാർ ഊരുകൂട്ങ്ങളഡട �കാക്തീകരണത്തലിേകാ
യലി �ക്തേകായ േടപടലി സകഡക്കാണ്ലിട്ടുണ്്. ഊരുകൂട്
മയകാഗങ്ങൾ കൂടു്തലിനള്ള ഡചേവ് ഒരു ഊരുകൂട് 
മയകാഗത്തലിന 500 രൂപ എ്ത് 2500 രൂപയകായലി 
വർദ്ധലിപ്ലിച്ലിട്ടുണ്്. ഊരുകൂട്തീരുേകാേങ്ങളഡട അടലി
സ്കാേത്തലിൽ പദ്ധതലികൾ രൂപവത്ക്രലിച്ചുവരുന്നു. 
തീരുേകാേങ്ങള് അിംഗീകരലിക്കു്ത് ബ്കാധ്യസ്േകാക്ലി 
വ്യവസ് ഡചയ്യുിം. 

416. b. അതത് ഊരറിൽ �െക്ന് എല്ലാ വറിെസ�
പ്രവർത്�ങ്ങൾക്ം സാമൂഹറിെകതളറികവടുപ്പ് �െ
ത്ാൻ ഊരുകൂട്ടങ്ങൾക്ക് അധറിൊരം �ല്ം.

മസകാഷ്യൽ ഓഡലിറ്റലിനള്ള േകാർഗ്ഗേലിർമദേ�ിം പുറഡപ്ടുവലി
ക്കുിം.

416. c. ഊരുകൂട്ടങ്ങൾക്ക് ജ�ാധറിപത്പരമായറി 
കതരകഞ്ഞടുക്കകപ്പടുന് ഒരു �റിർവ്ാഹെസമറിതറി 
ഉണ്ാക്ം. അങ്ങക� ഗ്രാമപ്പഞ്ായത്റികല എല്ലാ 
ഊരുെളുകെയും �റിർവ്ാഹെസമറിതറി അംഗങ്ങൾ 
നചർന്താകും പഞ്ായത്തല ഗ്രാമസഭ.

േടപടലി തമദേ�സ്വയിംഭരണവകുപ്പുേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട്് 
സ്വീകരലിക്കുിം. 

417. a. സംസ്ാ�കത് ആദറിവാസറിസ്റിതറി സംബ
ന്ധറിച്ച് ഒരു സ്റിതറിവറിവര്റിനപ്പാർട്ട് ഓനരാ വർഷവം 
സംസ്ാ�സർക്കാർ തയ്ാ്ാക്ം. 

സിംസ്കാേഡത്ത പട്ലികവർഗ്ഗമേഖേയലിഡേ സ്ലിതലിവലി
വരകണക്്, അടലിസ്കാേവലിവരമ�ഖരിം തുടങ്ങലിയ 
വലിവരങ്ങൾ തയ്കാറകാക്കാനിം ഡലിജലിറ്റേകായലി സൂക്ഷലിക്കാ
നിം പദ്ധതലി തയ്കാറകാക്ലി ഭരണകാനേതലി േഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

417. b. പദ്തറികച്ചലവെളും ഭൗതറിെന�ട്ടങ്ങളും 
ദൗർബല്ങ്ങളും ഈ ്റിനപ്പാർട്ടുെളറിൽ വറിേെല�ം 
കചയ്ം. ന്ാക്െൾ തറിരറിച്ചുള്ള െണക്െളും ഇതറിൽ 
ലഭ്മാക്ം. ഈ ്റിനപ്പാർട്ട് ആദറിവാസറിസംഘെ�
െൾ, സറിവറിൽ സമൂഹ സംഘെ�െൾ, രാഷ്ട്രീയപ്ര
സ്ാ�ങ്ങൾ, ആദറിവാസറിയൂരുെളുകെ പ്രതറി�റിധറിെൾ 
എന്റിവരെങ്ങുന് ജ�സഭ വറിളറിച്ചുനചർത്് നസാഷ്ൽ 
ഓഡ്റിറ്റിനു വറിനധയമാക്ം. 

ഇത്തരത്തലില് മസകാഷ്യൽ ഓഡലിറ്റലിനള്ള േകാർഗ്ഗേലിർമദേ
�ങ്ങൾ സ്വീകരലിക്കുിം.

ദളി�്ജരൈസ്തവർ

418. ദളറിത്കക്രസ്വർക്ക് സർക്കാരറിൽ�റിന്നു 
സഹായം ലഭറിക്കാനുള്ള പ്രധാ�കപ്പട്ട ഒരു സംവറിധാ 

�ം പരറിവർത്റിതകക്രസ്വവറിെസ�നൊർപ്പന്ഷ
�ാണ്. ഇതറികറെ പ്രവർത്�ം ഇനപ്പാൾ (2015-16) 



90 പിണറായിവിജയൻ സർക്ാരിന്റെ 

പരറിതാപെരമാണ്. ഇവ ഫലപ്രദമാക്കാനുള്ള �െ
പെറിെൾ സ്വീെരറിക്ം.

മകകാർപ്മറഷഡന് പ്രവർത്തേിം ഡേച്ഡപ്ടുത്തകാനിം 
പുതലിയ പദ്ധതലികൾ ആരിംഭലിക്കാനിം േടപടലി സ്വീകരലി
ച്ചു. പട്ലികജകാതലിക്കാർക്കു വർദ്ധലിപ്ലിച് േലിരക്ലിൽ േൽ
കു് വലിദ്യകാഭ്യകാസകാനകൂേ്യങ്ങൾ അമത രീതലിയലിൽ 
ദളലിത് സരൈസ്തവർക്കുിം േൽകുന്നുണ്്. സിംസ്കാേഡത്ത 
മപകാസ്റ്റ്ഡേട്ലിക് വലിദ്യകാഭ്യകാസസ്കാപേങ്ങളലിൽ പഠലിക്കു
് ദളലിത് സരൈസ്തവർ ഉൾഡപ്ഡടയള്ള ഒഇസലി വലിഭകാഗ
ങ്ങളലിൽഡപ്ടു് പലി്കാക്വലിഭകാഗക്കാർക്് േലിേവലിലു
ണ്കായലിരു് ബ്ജറ്റ് വലിഹലിതേകായ 163 മകകാടലി രൂപയ്ക്കു 
പുറഡേ അധലികധേകാനേതലിയലിലൂഡടയിം ഉപധേകാഭ്യർത്
േയലിലൂഡടയിം 150 മകകാടലി രൂപ അനവദലിക്കുകവഴലി ഈ 
ഇേത്തലിൽ മുൻകകാേങ്ങളലിൽ ഉണ്കായലിരു് കുടലിശ്ലിക 
പൂർണേകായിം ഡകകാടുത്തുതീർക്കാൻ കഴലിഞ്ഞു.

419. a. ദളറിത്കക്രസ്വവറിദ്ാർത്റിെളുകെ വറിദ്ാഭ്ാ
സാനുകൂല്ങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വെയറിരുത്റിയറിട്ടുള്ള 
ന�ാൺപ്ാൻ ഫണ്് ആവേ്മായ തരത്റിലുള്ളതല്ല. 
അതറി�ാൽ ഈ വറിഹറിതം ഇരട്ടറിയാക്കാനുള്ള �െപെറി 
സ്വീെരറിക്ം.

ദളലിത് സരൈസ്തവ വലിദ്യകാർത്ലികൾ ഉൾഡപ്ടു് ഒഇസലി 
വലിഭകാഗത്തലിൽഡപ്ടു് വലിദ്യകാർത്ലികൾക്കായലി മേകാൺ
-ലൈകാൻ ഫണ്ലിൽ വകയലിരുത്തലിയ 144.65 മകകാടലി രൂപ
യ്ക്കുപുറഡേ 50 മകകാടലി രൂപകൂടലി അനവദലിച്ലിട്ടുണ്്. 

419. b. പട്ടറിെജാതറിക്കാർക്ള്ള എല്ലാ വറിദ്ാഭ്ാസാ
നുകൂല്ങ്ങളും ദളറിത്കക്രസ്വർക്ം തുല്യളവറിൽ 
�ല്ം.

േൽകലിവരുന്നുണ്്.

420. ദളറിത്കക്രസ്വരുകെ കുെറിശ്റിെയായ െെങ്ങൾ 
പട്ടറിെജാതറിക്കാരുനെതുനപാകല എഴുതറിത്ള്ന്തറി
നുള്ള �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

മകരളസിംസ്കാേ പരലിവർത്തലിതസരൈസ്തവ മകകാർപ്മറ
ഷേലിൽേലിന്നു വകായ് എടുത്തലിട്ടുള്ളതുിം തലിരലിച്ടവകകാേകാ
വധലി അവസകാേലിച്ലിട്ടുള്ളതുിം കുടലിശ്ലികയകായലി കലിടക്കു്
തുേകായ വകായ്കൾ 30.4.2018-േകിം ഒറ്റത്തവണയകായലി 
അടച്് വകായ് അക്ൗണ്് തീർക്കു്വർക്കുിം കുടലിശ്ലിക 
മുഴുവേകായലി ഒറ്റത്തവണ അടച്ചുതീർക്കു്വർക്കുിം േലി
ബ്ന്േകൾക്കു വലിമധയേകായലി പലിഴപ്േലി� പൂർണേകാ
യിം ഒഴലിവകാക്ലിേൽകലി.

പിന്നോക്സമുദോയ തക്ഷമകം

421. a. പറിന്ാക്കസമുദായവറിെസ�നൊർപ്പന്ഷനു 
കൂടുതൽ പണം ലഭ്മാക്ന്താണ്.

ഇതലിേകായള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. 

421. b. കുമാരപറിള്ളക്കമ്റിഷൻ അെറിസ്ാ�ത്റിലു
ള്ള വറിദ്ാഭ്ാസസഹായം വർദ്റിപ്പറിക്ന്താണ്.

മുമ്കാക്-പലി്കാക്സമുദകായക്കാർക്് ഒരുേക്ഷിംരൂപ 

വകാർഷലികവരുേകാേപരലിധലിക്കു വലിമധയേകായലി േിംപ് സിം 
ഗ്രകാന്റുിം സസ്റ്റഡപ്ന്റുിം േൽകുന്നുണ്്

421. c. ൊസർനഗാഡ്് തുളു ക്രറിസ്്ാ�റിെളുകെ അവ
േതെൾ പരറിഹരറിക്കാനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറിക്ം. 
പറിന്ാക്കനക്ഷമവകുപ്പ് രൂപവത്ക്കരറിക്ം.

സർക്കാരലിഡന് പരലിഗണേയലിേകാണ്. 

നയൂനപക്ഷതക്ഷമകം

422. a. സച്ചാർ െമ്റിറ്റി ശുപാർേയുകെ ഭാഗമായുള്ള 
പാകലാളറിക്കമ്റിറ്റി ശുപാർേെൾ �െപ്പറിലാക്ം.

പകാഡേകാളലിക്മ്മലിഷൻ ശുപകാർ�കൾ േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള 
േടപടലികൾ ആരിംഭലിച്ചു.

422. b. ഹജ്് െമ്റിറ്റിക്ക് സ്റിരം ഗ്രാറെ് അനുവദറി
ക്ം. വഖഫ് നബാർഡ്റിനുള്ള ധ�സഹായം വർദ്റി

മുന്നോക്വികസനതകോർപ്തറഷൻ

പ്പറിക്ം.
ഹജ്ജ് കമ്മലിറ്റലിക്കുള്ള ഗ്രകാന്് ഇൻ എയ്ഡ് ആയലി 
2017-18-ൽ 29 മകകാടലി രൂപ അനവദലിച്ചു. വഖഫ് 
മബ്കാർഡലിേ് അഡ് േലിേലി  സ് മട്റ്റീവ് ഡവൽഡഫയർ 
ഗ്രകാന്കായലി 1.2 മകകാടലി രൂപയിം അനവദലിച്ചു. മകകാഴലിമക്കാ
ട് ആസ്കാേേകായലി വഖഫ് ട്ലിബ്യൂണൽ രൂപവത്ക്രലി
ച്് ഉത്തരവകായലി.

423. നദവസ്വം നബാർഡുെളുകെ പരറിധറിയറിൽ 
വരാത് നക്ഷത്രങ്ങൾ �വീെരറിക്കാനും അവറിെകത് 
ോന്റിക്കാർക്ം മറ്റു ജീവ�ക്കാർക്ം മാ�്മായ 

നവത�ം ലഭ്മാക്കാനുമുള്ള പദ്തറി �െപ്പറിലാക്ം. 
മുന്ാക്കവറിഭാഗത്റികല സാമ്പത്റിെമായറി പറിന്ാ
ക്കം �റില്ക്കുന് വറിഭാഗങ്ങകള സംരക്ഷറിക്കാനുള്ള പ്രവർ
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ത്�ങ്ങൾ ആസൂത്രണം കചയ്ം. ഇതറി�ായറി തുെ 
വെയറിരുത്ം.

മദവസ്വിം മബ്കാർഡകളഡട പരലിധലിയലിൽ വരകാത്ത, സ്വ
കകാര്യട്സ്റ്റുകളഡടയിം കുടുിംബ്ങ്ങളഡടയിം അധീേതയലിൽ 
പ്രവർത്തലിക്കു്, ധകാരകാളിം മക്ഷത്ങ്ങളണ്്. ഇവയലിൽ 
വരുേകാേത്തലിൽ പലി്കാക്ിം േലിൽക്കു് മക്ഷത്ങ്ങഡള 
േവീകരലിക്കാനിം അവലിടഡത്ത �കാന്തലിക്കാർക്കുിം േറ്റു 

ജീവേക്കാർക്കുിം േകാേ്യേകായ മവതേിം േഭ്യേകാക്കാനിം 
മവണ്ലി വലി�ദേകായ വലിവരമ�ഖരണിം േടമത്തണ്തു
ണ്്. മു്കാക്വലിഭകാഗങ്ങളലിഡേ സകാമ്ത്തലികേകായലി പലി
്കാക്ിം േലിൽക്കു് വലിഭകാഗങ്ങൾക്് മദവസ്വിം േലിയേ
േങ്ങളലിൽ 10 �തേകാേിം സിംവരണിം േൽകകാൻ സർ
ക്കാർ തീരുേകാേിം എടുത്തലിട്ടുണ്്.

സ്ത്രീപദവിയകം വികസനവകം
424. സ്തീെൾക്നവണ്റി ഒരു പ്രനത്െ വകുപ്പ് ആരം
ഭറിക്ം. വകുപ്പറിനുെീഴറിൽ ന�രറിട്ടു വരുന് സീമുെൾക് 
പു്നമ ജൻഡ്ർ ഓഡ്റിറ്റിനും സ്തീെകള സംബന്ധറിക്
ന് മറ്റു വകുപ്പുെളറികല സീമുെകള ഏനൊപറിപ്പറിക്കാനു
മുള്ള ചുമതല ഈ മന്ത്രാലയത്റിനുണ്ാകും.

സ്തീകൾക്കുിം കുട്ലികൾക്കുേകായലി പ്രമത്യക വകുപ്് രൂപ
വത്ക്രലിച്ചു. പ്രമത്യക വകുപ്ലിഡന് പ്രവർത്തേങ്ങൾ 
ആരിംഭലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചു. പൂജപ്പുര
യലിൽ വേലിതകാ �ലിശു വലികസേവകുപ്് ഡയറക്ടമററ്റ് 
പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിച്ചു.  വകുപ്പുരൂപവത്ക്രണവേകാ
യലി ബ്ന്ഡപ്ട് റൂൾസ് ഓഫ് ബ്ലിസലിേസ്് മഭദഗതലി 
ഡചയ്തലിട്ടുണ്്. വകുപ്് രൂപവത്ക്രണത്തലിേകായലി ഡയറ
ക്ടമററ്റ് തേത്തലിൽ ഒരു കമ്മലിറ്റലിയിം രൂപവത്ക്രലിച്ലിട്ടുണ്്.

425. നെരളത്റികല സ്തീ കതാഴറിൽ പകോളറിത്ം 
2021 ആകുനമ്പാൾ �റിലവറിലുള്ള 15 േതമാ�ത്റിൽ
�റിന്നു 18 േതമാ�മായറി ഉയർത്ാനുള്ള �െപെറി 
സ്വീെരറിക്ം. ഇതറി�ാവേ്മായ പരറിേീല�ങ്ങളും 
കതാഴറിൽ നപ്രാത്ാഹ�ങ്ങളും തുെർച്ചയായ നമാണറി
റ്്റിങ്ങും ഉ്പ്പുവരുത്ം. പരമ്പരാഗതമല്ലാത് പുതറിയ 
കതാഴറിൽ നമഖലെളറിനലക് സ്തീെൾ െെന്നുകചല്ലുന്
തറി�്  വ�റിതാഘെെപദ്തറിയുകെ ഭാഗമായറി 
നപ്രാജക്റ്റുെൾ ഉ്പ്പുവരുത്ം.

സ്തീകഡള ഡതകാഴലിൽ മേഖേയലിമേക്കു ഡകകാണ്ടുവരലിക 
എ് േക്ഷ്യമത്തകാഡട സകാമൂഹലികേീതലിവകുപ്ലിന കീഴലി
ലുള്ള മക്ഷേസ്കാപേങ്ങളലിലുള്ള സ്തീകൾക്് വലിവലിധ 
തരത്തലിലുള്ള ഡവകാമക്ഷണൽ ഡട്യലിേലിങ് േൽകലിവ
രുന്നു. സിംസ്കാേ വേലിതകാവലികസേമകകാർപ്മറഷൻ 
സമൂഹത്തലിഡേ എല്ലകാ വലിഭകാഗത്തലിലുിംഡപടു് വേലിത
കൾക്കായലി വലിവലിധ പരലി�ീേേങ്ങൾ േൽകലി അവഡര 
ഡതകാഴലിൽ ഡചയ്കാൻ പ്രകാപ്ലിയള്ളവരകാക്ലി േകാറ്റുന്നു.

426. സർക്കാർ പാർപ്പറിെപദ്തറിെളും ഭൂവറിതരണവം 
സ്തീയുകെ നപരറിനലാ സംയുക്നപരറിനലാ ആയറിരറിക്ം.

േടപ്ലിേകാക്ലി.  

427. �ഗരങ്ങളറിൽ ഏറ്വം കൂടുതൽ സ്തീെൾ പണറി
കയടുക്ന് ഗാർഹറിെകതാഴറിലാളറിെളുകെ നക്ഷമ�റിധറി 

വറിപുലീെരറിക്ം. ഇന്് നഹാം�ഴ്സുമാരുകെ െനമ്പാളം 
കൂടുതൽ സംഘെറിതമായറിട്ടുണ്്. ഇതുനപാകലാരു 
സംവറിധാ�ം വീട്ടുനജാലറിക്കാർക്ം ഉണ്ാക്ം.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

428. വറിനദേത് നജാലറിക് നപാകുന് സ്തീെൾക് 
പ്രനത്െ രജറിസ് നട്ഷനും �റിരന്രസമ്പർക്കവം 
സൃഷ്റിക്കാനുള്ള സംവറിധാ�ങ്ങളുണ്ാക്ം.

മേകാർക് വഴലി ഇതലിന സിംവലിധകാേമുണ്കാക്കാൻ ശ്രേലി
ക്കുന്നു.

429. a. േൗചാലയങ്ങൾ, വറിശ്രമനെന്ദ്രങ്ങൾ, േറിശു
പരറിചരണസൗെര്ം, യാത്രാക്രമീെരണം, സമയക്ര
മീെരണം, സുരക്ഷാക്രമീെരണം, കലംഗറിെപീഡ്�
വറിരുദ്സമറിതറിെൾ എന്റിവ ഉ്പ്പുവരുത്വാൻ 
കതാഴറിലുെെമകള സന്ദ്മാക്ം.

ഡതകാഴലിൽവകുപ്് േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

429. b. സർക്കാർ ഓഫീസുെൾ മുഴുവൻ സ്തീസൗഹൃ
ദമാക്കറി മാറ്റുന്തറിനുള്ള പ്രനത്െ കജൻ ഡ്ർ ഓഡ്റി
റ്റിംഗ്  �െത്െയും �റിർനദേേങ്ങൾ സമയബന്ധറിതമാ
യറി �െപ്പാക്െയും കചയ്ം.

ആരിംഭലിച്ലിട്ലില്ല. ഇക്കാര്യത്തലിൽ വലിവരമ�ഖരണിം 
ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. ഓമരകാ വകുപ്പുിം സ്തീകൾക്കായലി ഡചയ്യു
് പരലിപകാടലികളഡട വലിവരണിം, ഗുണമഭകാക്തകാക്ൾ, 
എത് ഡചേവഴലിച്ചു എ്ീ വലിവരങ്ങൾ മ�ഖരലിച്ചുവരുന്നു.

430. ആശുപത്രറിെൾ സ്തീസൗഹൃദെരമാക്െയും 
പ്രസവാശുപത്രറിെൾ ആധു�റിെീെരറിക്െയും കചയ്ം. 
പ്രസവ വാർഡുെളറിൽ സ്വൊര്തയും സുരക്ഷറിതത്വ
വം ഉ്പ്പാക്ം.

ഏഴുമകകാടലി രൂപ ഇതലിേകായലി പ്രമത്യകിം വകയലിരുത്തലി
യലിട്ടുണ്്. പ്രസവവകാർഡകളലിൽ സ്വകകാര്യതയിം സുരക്ഷലി
തത്വവിം ഉറപ്് വരുത്തകാൻ മവണ്ലി പ്രമത്യക മുറലികൾ 
സജ്ജീകരലിച്് പ്രവർത്തേിം തുടങ്ങലിയലിട്ടുണ്്.

431. സംസ്ാ�ബജറ്റിൽ ജൻ ഡ്ർ ഓഡ്റിറ്റും 
ജൻ ഡ്ർ ബജറ്റിങ്ങും പു�ഃസ്ാപറിക്ം. ബജറ്റിൽ 
പത് േതമാ�ം തുെ സ്തീെൾക്കായുള്ള പ്രനത്െ 
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നപ്രാജക്റ്റുെൾക് മാറ്റിവയ്ക്കും. ഇതു സംബന്ധറികച്ചാരു 
പ്രനത്െ പ്രസ്ാവ� വാർഷറിെ ബജറ്റികറെ ഭാഗമായറി 
�റിയമസഭയറിൽ അവതരറിപ്പറിക്ം.

േടപ്ലിേകാക്ലി.

432. a. ബാലപീഡ്��റിനരാധ��റിയമം (2012), 
ഗാർഹറിെപീഡ്��റിനരാധ��റിയമം (2005), 
കതാഴറിൽ സ്ലകത് കലംഗറിെപീഡ്�ങ്ങൾ അവ
സാ�റിപ്പറിക്കാനുള്ള �റിയമം (2013) ഇവകയല്ലാം 
അവയുകെ അന്ഃസത് ഉൾകക്കാണ്് െർേ�മായറി 
�െപ്പറിലാക്ം.

ബ്കാേപീഡേേലിമരകാധേേലിയേിം (2012) േടപ്ലിേകാ
ക്കാൻ ICPS പദ്ധതലിയഡട കീഴലിൽ 14 ജലില്ലകാ �ലിശു 
സിംരക്ഷണ ഓഫീസർേകാർ പ്രവർത്തലിക്കുന്നുണ്്. 
വലിഷേ സകാഹചര്യങ്ങളലിൽ കഴലിയ് കുട്ലികഡള കഡണ്
ത്തു് പദ്ധതലിയകായ 'കരുതൽ' കുട്ലികൾക്് േകാേസലിക 
സകാമൂഹലികസഹകായിം േൽകകാനള്ള പദ്ധതലിയകായ 
'കകാവൽ' എ്ലിവ ICPS- ഡന് കീഴലിൽ ആരിംഭലിച് പുതലിയ 
പദ്ധതലികളകാണ്. സേിംഗലിക പീഡേത്തലിഡേതലിരകായള്ള 
േലിയേിം POCSO Act (Protection of Child from Sexual 
Offence)-ഡന് അവമബ്കാധിം കുട്ലികളേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട് 
വകുപ്പുകൾക്കു േൽകുക എ് ഉമദേ�്യമത്തകാഡട 
ഡപകാേീസ് സചൽഡ് ഡപ്രകാട്ക്ഷൻ യൂണലിറ്റ് ICDS പ്രവ
രത്തകര, CWC, അഡ്വമക്റ്റുേകാർ എ്ലിങ്ങഡേയള്ളവർ
ക്കുള്ള മബ്കാധവൽക്രണ ക്കാസുകൾ േടത്തലിയലിട്ടുണ്്. 
ആ�കാ വർമക്ഴ്്, ആമരകാഗ്യ പ്രവർത്തകർ, മപകാസ്റ്റ് 
ഡേട്ലിക് & പ്രീ ഡേട്ലിക് മഹകാസ്റ്റലുകള്, അേകാഥകാേയിം 
എ്ലിവലിടങ്ങളലിഡേ അമന്തവകാസലികഡള മകന്ദീകരലിച്് 
മബ്കാധവൽക്രണ ക്കാസുകൾ ദൃ�്യേകാധ്യേങ്ങളപമയകാ 
ഗലിച്് േൽകലിയലിട്ടുണ്്.
ഡതകാഴലിൽസ്േഡത്ത സേിംഗലികപീഡേങ്ങൾ അവസകാ
േലിപ്ലിക്കാനള്ള േലിയേപ്രകകാരിം എല്ലകാ സ്കാപേങ്ങളലിലുിം 
ഇ മ ന് ണ ൽ  ക ിം ലൈ യ ലി ന്്  ക മ്മ ലി റ്റ ലി  ( I C C ) 
രൂപവത്ക്രലിക്കാനള്ള േലിർമദേ�ിം എല്ലകാ കളക്ടർേകാർ
ക്കുിം േൽകലിയലിട്ടുണ്്. ഡജൻഡർ അസഡ്വസറലി മബ്കാർ
ഡലിഡന് േലിർമദേ�പ്രകകാരിം പ്രചകാരണത്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി 
ഓഫീസുകളലിലുിം ആശുപത്ലികളലിലുിം േറ്റു ഡതകാഴലിേലിടങ്ങ
ളലിലുിം മപകാസ്റ്ററുകളിം സ്റ്റലിക്റുകളിം പതലിക്കാനള്ള 
േടപടലി ആയലിട്ടുണ്്. അസിംഘടലിതമേഖേകളലിൽ 
മേകാക്ൽ കിംലൈയലിന്് ഡസൽ രൂപവത്ക്രലിക്കാൻ 
േടപടലി സ്വീകരലിക്കുിം. 
ഗകാർഹലികപീഡേേലിമരകാധേ േലിയേിം 2012 േടപ്ലിേകാ
ക്കാന് 14 ജലില്ലകളലിലുിം വലിേൺ ഡപ്രകാട്ക്ഷൻ ഓഫീസർ
േകാർ പ്രവർത്തലിച്ചുവരുന്നു. സ്തീകൾക്് മേഡരയള്ള 
അതലിരൈേങ്ങൾ തടയ്തലിേകായലി 'സകത്തകാങ്ങ്' എ് 
കർമ്മമസേ രൂപവത്ക്രലിച്് പ്രതലിമരകാധലിക്കാേകായള്ള 
ഒരു പുതലിയ പദ്ധതലി സകാമൂഹലികേീതലിവകുപ്് മുമഖേ 

േടപ്കാക്കുന്നു. സ്തീകൾക്കുിം കുട്ലികൾക്കുഡേതലിഡരയള്ള 
അതലിരൈേങ്ങഡള ഡചറുക്കാൻ എല്ലകാ തട്ലിലുമുള്ള ജേ
ങ്ങൾക്കുിം ഉമദ്യകാഗസ്ർക്കുിം മസവേദകാതകാക്ൾക്കുമു
ള്ള േലിയേമബ്കാധവൽക്രണവിം കകാര്യക്ഷേത വർദ്ധലി
പ്ലിക്കാേകായലി 'ശ്രദ്ധ' പദ്ധതലിയിം സകാമൂഹലികമക്ഷേ
മബ്കാർഡേകായലി മചർ്് േടപ്കാക്കാൻ തീരുേകാേലിച്ലിട്ടു
ണ്്.

432. b. സ്തീെൾക്ക് ന�കരയുള്ള അതറിക്രമങ്ങൾ കു്
യ്ക്കാൻനവണ്റിയുള്ള സ്തീസൗഹൃദ ഗ്രാമ/�ഗര പദ്തറി 
തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�ങ്ങൾ വഴറി �െപ്പറിലാ
ക്ം.

സ്തീകൾക്് മേഡരയള്ള അതലിരൈേങ്ങൾ തടയ്തലിേകാ
യലി'സകത്തകാങ്ങ്' എ് കർമ്മമസേ രൂപവത്ക്രലിച്് 
പ്രതലിമരകാധലിക്കാേകായള്ള ഒരു പുതലിയ പദ്ധതലി സകാമൂഹലി
കേീതലിവകുപ്് മുമഖേ േടപ്കാക്കുന്നു. സിംസ്കാേഡത്ത 
ഡതരഡഞ്ഞടുത്ത 70 പഞ്ചകായത്തുകളലിഡേ 350 വകാർഡ
കളലിേകായലി സപേറ്റടലിസ്കാേത്തലിൽ േടപ്കാക്കു് 
പദ്ധതലിക്് 27,30,000 രൂപ (ഇരുപത്തലിമയഴു േക്ഷ
ത്തലി മുപ്തലിേകായലിരിം രൂപ) അനവദലിച്ലിട്ടുണ്്. സ്തീകൾ
ക്് മേഡരയള്ള അതലിരൈേങ്ങൾ കുറയ്ക്കകാനള്ള പ്രതലി
മരകാധ ക്യകാിംഡപയ് നകൾ േടക്കുന്നുണ്്. 
തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങളഡട കീഴലിലുള്ള കുടുിം
ബ്ശ്രീ വഴലി 'മനേഹലിത' എ് മഷകാർട്് മസ്റ്റ മഹകാിം തു
ടങ്ങലിയലിട്ടുണ്്. മകന്ദസർക്കാരലിന് 'സഖലി' എ് വൺ 
മസ്റ്റകാപ്് ഡസന്ർ സകാമൂഹലികേീതലിവകുപ്ലിന കീഴലിൽ 
പ്രവർത്തലിച്് തുടങ്ങലിയലിട്ടുണ്്. അഞ്ച് മകന്ദങ്ങളകാണു 
മകന്ദസർക്കാർ മകരളത്തലിേ് അനവദലിച്ലിട്ടുള്ളത്. 
തലിരുവേന്തപുരത്തുിം കണ്ണൂരുിം (കൂത്തുപറമ്് ആശുപ
ത്ലി), േേപ്പുറത്തുിം പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിച്ചു. തൃശ്ശൂരുിം 
(ഇരലിങ്ങകാേക്കുട ആശുപത്ലി) ഉടഡേ ആരിംഭലിക്കുിം 
വയേകാട് ജലില്ലയലിൽ പ്രകാരിംഭേടപടലി തുടങ്ങലി.

433. a. സ്തീസൗഹാർദേപരമായ പു�രധറിവാസനെ 
ന്ദ്രങ്ങൾ ആധു�റിെസൗെര്ങ്ങനളാകെ ആരംഭറിക്ം.

സേിംഗലികേകായലി പീഡലിപ്ലിക്ഡപ്ട് 18 വയസ്ലിന തകാ
ഡഴയള്ള കുട്ലികൾക്കായലി േലിർഭയ എ് മപരലിൽ പുേ
രധലിവകാസമകന്ദങ്ങൾ 12 എണ്ണിം എട്ടു ജലില്ലകളലിേകായലി 
ഇമപ്കാൾ േലിേവലിലുണ്്. എല്ലകാ ജലില്ലയലിലുിം േലിർഭയ 
മകന്ദങ്ങൾ സ്കാപലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ േടന്നുവരു
ന്നു. േലിർഭയ മകന്ദിം ഇല്ലകാത്ത കണ്ണൂർ, ആേപ്പുഴ, 
മകകാട്യിം, പത്തേിംതലിട് എ്ലിവലിടങ്ങളലിൽ േലിർഭയ 
മകന്ദങ്ങൾ േടത്തുവകാൻ തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്. 
സ്തീസൗഹകാർദേകരേകായ പുേരധലിവകാസമകന്ദിം 'മേകാഡൽ 
േലിർഭയ മഹകാിം' എ് ഒരു േകാതൃകകാമകന്ദിം ഡപരലിന്തൽ
േണ്ണയലിൽ േടത്തുവകാനള്ള തീരുേകാേേകായലിട്ടുണ്്. 
വലിവലിധ പ്രകായക്കാർക്്, േകാേസലികകാമരകാഗ്യവിം, �കാരീ
രലികകാമരകാഗ്യവിം ഒഡക് പരലിഗണലിച്് വലിവലിധ തട്ടുകളലി
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േകായലി പ്രമത്യകിം മുറലികളിം വലി�കാേേകായ കളലിസ്േവിം 
സേപുണ്യ മകന്ദവഡേകാഡക്യകാക്ലി, ഒരു േകാതൃകകാസ്കാ
പേത്തലിഡന് രൂപമരഖ തയ്കാറകാക്ലിവരുന്നുണ്്. ഒരു 
വർഷത്തലിനള്ളലിൽ പണലി തീരു്രീതലിയലിേകാണ് 
തയ്കാറകാക്കു്ത്.

433. b. നഷാർട്ട് നറ് നഹാമുെൾ സന്ദ്സംഘെ
�െളും മറ്റുമായറി നചർന്നു സ്ാപറിക്ം.

വഴലിമയകാരത്ത് അന്തലിയറങ്ങു് വേലിതകൾക്് സുരക്ഷലി
തേകായലി തങ്ങുവകാൻ ഒരലിടിം േൽകകാേകായള്ള 'എഡന് കൂട്' 
പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. മകകാഴലിമക്കാട് ജലില്ലയലിൽ 
േടപ്ലിേകാക്കു് ഈ പദ്ധതലി തലിരുവേന്തപുരിം ജലില്ല
യലിൽക്കൂടലി ആരിംഭലിക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. 
മകരള സിംസ്കാേ വേലിതകാവലികസേമകകാർപ്മറഷൻ 
മകന്ദ- സിംസ്കാേസർക്കാർ സഹകായമത്തകാഡട ജലില്ല
കൾ മതകാറുിം വർക്ലിിംഗ് വലിേൻസ് മഹകാസ്റ്റലുകൾ, ഷീ 
മേകാഡ്ജ് എ്ലിവ സ്കാപലിക്കാൻ േക്ഷ്യേലിടുന്നു. എറ
ണകാകുളിം ജലില്ലയലിൽ മഹകാസ്റ്റൽ സ്കാപലിക്കാൻ പ്രകാരിം
ഭഘട് േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുകഴലിഞ്ഞു.

434. വ�റിതാ െമ്റിഷകറെ ഇതുവകരയുള്ള പ്രവർത്
�ങ്ങകള, ഇതുവകരയുള്ള കചയർ നപഴ്ൺമാരുകെ കൂ
ട്ടായ്മയുകെ അെറിസ്ാ�ത്റിൽ പരറിനോധറിക്െയും 
കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാനുള്ള �െപെറിെൾക് രൂപം 
�ല്െെയും കചയ്ം. ജാഗ്രതാസമറിതറിെളുമായറി 
വ�റിതാ െമ്റിഷകറെ ബന്ധം കൂടുതൽ േക്റികപ്പടു
ത്ം.

വേലിതകാ കമ്മലിഷഡന് മേതൃത്വത്തലിൽ എല്ലകാ പഞ്ചകായ
ത്തുകളലിലുിം ജകാഗ്രതകാസേലിതലികൾ രൂപവത്ക്രലിക്കാൻ 
േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. ജകാഗ്രതകാസേലിതലിയഡട 
സഗഡ് സേൻസ് ഉണ്കാക്കാനള്ള സിംരിംഭിം KILA 
ഏഡറ്റടുത്തലിട്ടുണ്്. സകാമൂഹലികേീതലിവകുപ്ലിഡന് കീഴലിൽ 
ICDS പ്രവർത്തകർക്് ജകാഗ്രതകാസേലിതലിയഡട ആവ�്യ
കതഡയ കുറലിച്ചുള്ള േകാേ് ദലിവസിം േീണ്ടുേലിൽക്കു് 
�ലില്പ�കാേകൾ േടക്കുന്നുണ്്.

435. a. സ്തീെളുകെ സർവ്െനതാമുഖമായ വറിെസ�ം 
ലക്ഷ്ംവച്ച് ആരംഭറിച്ച ജൻ ഡ്ർ പാർക്ക് ആ ലക്ഷ്
ത്റിൽ�റിന്നു മാറ്റുന് സ്റിതറിക്ക് മാറ്ം വരുത്ം.

സ്തീകളഡട സർവ്മതകാമുഖേകായ വലികസേിംതഡ് 
തലിരലിച്ചു ഡകകാണ്ടുവരു് രീതലിയലിമേക്് ഡജൻഡർ 
പകാർക്് പ്രവർത്തേങ്ങൾ ചലിട്ഡപ്ടുത്തകാനള്ള േടപടലി
കൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

435. b. സ്തീെളുകെ ക�പുണറിവറിെസ�ത്റിനും 
കതാഴറിൽ പരറിേീല�ത്റിനും ഉപജീവ�ത്റിനുതകുന് 
വറിവറിധ പരറിപാെറിെൾ ഏനൊപറിക്കാനും ജൻഡ്ർ 
പാർക്കറിക� പര്ാപ്മാക്ം.

ഡജൻഡർ പകാർക്ലിഡന് വലികസേത്തലിേകായലി ഏഴ് മേ
ഖേകളലിേകായലി പ്രവർത്തേങ്ങൾ ചലിട്ഡപ്ടുത്തകാൻ തീ
രുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്. സേബ്റലി, ഗമവഷണിം, േയൂസലിയിം, 
േലിയേിം എ്ീ മേഖേകളലിഡേ പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലി
ക്കാനള്ള പ്രകാരിംഭേടപടലികൾ ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. ഈ 
േകാേ് മേഖേകൾക്കുമുള്ള ഡകട്ലിടങ്ങളിം തയ്കാറകായലി
ഡക്കാണ്ലിരലിക്കുന്നു. േറ്റു മൂ്് മേഖേകളകായ സകാിംസ്കാ
രലിക മകന്ദിം, സേപുണ്യപരലി�ീേേമകന്ദിം, ഉത്പകാദേ 
മകന്ദിം എ്ലിവയ്ക്കുള്ള ആ�യ േലിർമ്മലിതലി േടന്നുവ
രുന്നു.

436. a. സ്റിരം �റിയമലറിംഗാവനബാധ പരറിേീല�
നെന്ദ്രം സ്ാപറിക്ം. �്ായാധറിപർ, ൌൺസറില
ർമാർ, കപ്രാട്ടെ് ഷൻ ഓഫീസർമാർ, ലീഗൽ സർവ്ീ
സ് അനതാ്റിറ്റിയറിൽ രജറിറ്ർ കചയ്ത അഭറിഭാഷെർ, 
പാരാലീഗൽ നവാളറെറിയർമാർ എന്റിവർക്ക് പരറിേീ
ല�ം ലഭ്മാക്ം.

ആരിംഭലിച്ലിട്ലില്ല.

436. b. കപാതുവറിെങ്ങളറികല അതറിക്രമങ്ങൾകക്കതറികര 
�റിയമ �റിർമ്ാണം �െത്ം. വ�റിതാ കപാലീസറികറെ 
എണ്ം വർദ്റിപ്പറിക്ം. കവവാഹറിെ സ്വത്വൊേ 
�റിയമം പാസ്ാക്ം.

ആഭ്യന്തരവകുപ്് േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. (ബ്ന്ഡപ്
ട് ഖണ്ഡലിക കകാണുക) േലിയേേലിർമ്മകാണിം േടത്തു് 
കകാര്യിം പരലിമ�കാധേയലിേകാണ്.

437. സ്തീപഠ�ത്റിനും നബാധവത് ക്കരണത്റിനും 
നവണ്റി ഒരു മറിെവറികറെ നെന്ദ്രം സ്ാപറിക്ം.

സ്തീപഠേത്തലിനിം മബ്കാധവത്കരണത്തലിനിം സ്തീകളഡട 
സേപുണലിയിം ഡതകാഴലിൽ പരലിചയവിം വർദ്ധലിപ്ലിക്കു് 
രീതലിയലിലുമുള്ള േലികവലിഡന് മകന്ദേകായലി ഉയർത്തുവകാന
ള്ള ശ്രേേകാണ് ഡജന് ഡർ പകാർക്ലിൽ േടക്കു്ത്. ഒരു 
വർഷത്തലിനള്ളലിൽ ഡജൻഡർ പകാർക്ലിഡന് ഏഴു മേഖ
േകളിം പ്രവർത്തേക്ഷേേകാക്കാനിം അന്തകാരകാഷ്ട ശ്രദ്ധ 
പലിടലിച്ചുപറ്റു് ഒരു മകന്ദേകായലി േകാറ്റകാനിം കഴലിയഡേ്് 
പ്രതീക്ഷലിക്കുന്നു.

438. �റിരാലംബരായ വറിധവെകള സംരക്ഷറിക്കാൻ
പ്രനത്െ സീമറിനു രൂപം �ല്ം.

അഭയസ്കാേേലില്ലകാത്ത വലിധവകൾക്് അഭയവിം കുടുിം
ബ്ചുറ്റുപകാടുിം േൽകു് ബ്ന്ധുക്ൾക്കുള്ള ധേസഹകായ 
പദ്ധതലിയകാണ് 'അഭയകലിരണിം'. സകാമൂഹലികേീതലിവകു
പ്് മുമഖേ േടപ്കാക്കു് ഈ പദ്ധതലിയലിലൂഡട പ്രതലിേകാ
സിം 1000  രൂപ േലിരക്ലിൽ ധേസഹകായിം അനവദലി
ക്കുന്നു. പ്രകാരിംഭഘട്ത്തലിൽ ആറു േകാസമത്തക്് 200 
മപർക്് ധേസഹകായിം േൽകകാേകായലി 12 േക്ഷിം രൂപ 
അനവദലിച്ലിട്ടുണ്്.
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വലിധവകളഡട സകാമ്ത്തലിക�കാക്തീകരണവിം സിംരിംഭ
കത്വ പ്രചകാരവിം വർദ്ധലിപ്ലിക്കാൻ സിംരിംഭകത്വ വലികസ
േപരലിപകാടലികൾ പഞ്ചകായത്ത് തേത്തലിൽ വേലിതകാവലി
കസേമകകാർപ്മറഷൻ േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നുണ്്. പകാേ

ക്കാട്, േേപ്പുറിം, പത്തേിംതലിട് എ്ീ ജലില്ലകളലിേകായലി 
100 വലിധവകൾക്കായലി സിംരിംഭകത്വ വലികസേമപ്രകാ
ഗ്രകാമുകൾ സിംഘടലിപ്ലിക്കുകയണ്കായലി.

കുടകംബശ്്രീ

439. a. കുടുംബശ്രീയായറിരറിക്ം സംസ്ാ�സർക്കാ
രറികറെ പറിന്തുണയും ധ�സഹായവമുള്ള സ്തീെളുകെ 
അയൽക്കൂട്ടസംവറിധാ�ം.

ഈ കകാഴ്ചപ്കാടലിഡന് അടലിസ്കാേത്തലിൽ കുടുിംബ്ശ്രീ 
�ക്തലിഡപ്ടുത്തകാനള്ള േടപടലികൾ ആരിംഭലിച്ചു.

439. b. ഇനപ്പാൾ കുടുംബശ്രീയറിൽ 50 േതമാ�
നത്ാളം കുടുംബങ്ങൾ അംഗങ്ങളാണ്. ഇത്75 
േതമാ�മായറി ഉയർത്ം.

ഈ രണ്ടുവർഷത്തലിനള്ളലിൽ കുടുിംബ്ശ്രീ അിംഗസിംഖ്യ
യലിൽ 11 �തേകാേിം വർദ്ധേയണ്കായലിട്ടുണ്്. ഈ സർ
ക്കാർ അധലികകാരത്തലിൽ വരുമമ്കാൾ 39 േക്ഷിം കുടുിംബ്
ങ്ങളകായലിരുന്നു കുടുിംബ്ശ്രീയലിൽ അിംഗങ്ങളകായലി 
ഉണ്കായലിരു്ത്. 2017-ൽ സിംഘടലിപ്ലിച് ദലി� ക്യകാമ്ലി
ഡന് ഭകാഗേകായലി അിംഗത്വിം 43 േക്ഷേകായലി വർദ്ധലിച്ലിട്ടു
ണ്്. 9068 പുതലിയ അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ രൂപവത്ക്രലിച്ചു. 
2018-19 വർഷിം അയൽക്കൂട് വർഷേകായലി ആചരലിക്കു
്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി കൂടുതൽ അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ രൂപവ
ത്ക്രലിക്കാനള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ ആസൂത്ണിം ഡച
യ്തലിട്ടുണ്്.

439. c. നെന്ദ്ര-സംസ്ാ�-പ്രാനദേറിെസർക്കാരുെ
ളുകെ വ�റിതാോക്ീെരണ-ദാരറിദ്ര്�റിർമ്ാർജ്� 
പരറിപാെറിെളുകെ കപാതുനവദറിയായറിട്ടായറിരറിക്ം കുടും
ബശ്രീ പ്രവർത്റിക്െ. കുടുംബശ്രീക്ക് യുഡ്റിഎഫ് 
ഭരണത്റികറെ അവസാ� രണ്് വർഷം 50 നൊെറി 
രൂപ വീതമാണ് ലഭറിച്ചത്. ഇത് 150 നൊെറി രൂപയായറി 
ഉയർത്ം.

2017-18 സകാമ്ത്തലികവർഷഡത്ത മകരളസർക്കാരലിഡന് 
ബ്ജറ്റലിൽ 186 മകകാടലി രൂപയകാണ് കുടുിംബ്ശ്രീയ്ക്കകായലി 
വകയലിരുത്തലിയലിരലിക്കു്ത്. (കുടുിംബ്ശ്രീ ബ്ഡ്സ് 
സ്കൂളകള്ക്് ഉൾഡപ്ഡട)

440. കുടുംബശ്രീക്ക്ബാങ്െളറിൽ�റിന്് �ാല് 
േതമാ�ം പലറിേയ്ക്ക് വായ് ഉ്പ്പാക്ം. പലറിേ 
സബ്സറിഡ്റി സർക്കാർ ന�രറിട്ട് ബാങ്െൾക്ക് �ല്ം.

4 �തേകാേിം പേലി�യ്ക്ക് വകായ് ഉറപ്കാക്ലി. പേലി� 
സബ്്സലിഡലി ബ്കാങ്കുകൾ വഴലി േൽകലിവരുന്നു. 2016-17 
വർഷത്തലിൽ 35,689 അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്കുിം 17-18-ൽ 
49,564 അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്കുേകായലി യഥകാരൈേിം 1335 
മകകാടലിയിം 2259 മകകാടലിയിം രൂപ വകായ്യകായലി േൽകലി. 

441. കുടുംബശ്രീക്ക് കുെറിേറിെയായറിട്ടുള്ള ്റിനവാൾ വറിം
ഗ് ഫണ്്, സംഘക്കൃഷറി സബ്സറിഡ്റി, ആശ്രയ ധ�
സഹായം, സൂക്ഷ്മകതാഴറിൽസംരംഭങ്ങൾക്ള്ള 
സഹായം എന്റിവ ഉെൻ കൊടുത്തീർക്ം.

ഡകകാടുത്തുതീർത്തു.

442. a. കുടുംബശ്രീയറികല അഴറിമതറികയക്്റിച്ച് സമ
ഗ്രമായ അന�്വഷണം �െത്റി കുറ്ക്കാകര േറിക്ഷറി
ക്ം.

േയൂട്ലിേലിക്്, േീഡലിയകാശ്രീ എ്ലിവയേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട് 
പരകാതലികളലിൽ അമേ്വഷണിം േടക്കുന്നു.

442. b. സ്തീസൗഹൃദമകല്ലന്നു കതളറിഞ്ഞറിട്ടുള്ള എല്ലാ 
മറിഷൻ ഉനദ്ാഗസ്കരയും �ീക്കം കചയ്ം.

ഇപ്രകകാരമുള്ള ഉമദ്യകാഗസ്ഡര േീക്ിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്.

442. c. സുതാര്മായ രീതറിയറിൽ മാ�ദണ്ങ്ങളുകെ 
അെറിസ്ാ�ത്റിൽ കുടുംബശ്രീയറികല പ്രവൃത്റി പരറി
ചയവംകൂെറി െണക്കറികലടുത്് മറിഷൻ പു�ഃസംഘെറി
പ്പറിക്ം

കുടുിംബ്ശ്രീ ജലില്ലകാ / സിംസ്കാേേലിഷനകളലിൽ പ്രവൃത്തലി 
പരലിചയവിം കഴലിവിം ഉള്ള ഡപ്രകാഫഷനകഡള കരകാർ 
അടലിസ്കാേത്തലിൽ േലിയേലിച്ചു പുേഃസിംഘടലിപ്ലിച്ലിട്ടുണ്്.

443. സ്വയംകതാഴറിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭറിച്ച് െെ
കക്കണറിയറിലായറിട്ടുള്ള കതാഴറിൽ സംരംഭെകര സഹാ
യറിക്കാൻ പദ്തറി ആവറിഷ്ക്കരറിക്ം. ഇത്രം നപാരാ
യ്മെൾ ആവർത്റിക്കറില്ലാകയന്് ഉ്പ്പുവരുത്ാൻ 
സ്വയംകതാഴറിൽ സീമുെളുകെ �െത്റിപ്പറിൽ ആവേ്
മായ മാറ്ങ്ങൾ വരുത്ം.

സ്വയിം ഡതകാഴലിൽ സിംരിംഭങ്ങൾ ആരിംഭലിച്് കടഡക് 
ണലിയലിേകായലിട്ടുള്ള സിംരിംഭകഡര സഹകായലിക്കാൻ 
പദ്ധതലി ആവലിഷ്കരലിച്ചു. ഇത്തരിം മപകാരകാമെകൾ ആവർ
ത്തലിക്കാതലിരലിക്കാൻ സരൈസലിസ് േകാമേഡമെന്് ഫണ്്, 
റലിമവകാൾവലിങ് ഫണ്് എ്ലിവ ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. േലിേ
വലിലുള്ള സ്വയിം ഡതകാഴലിൽ സിംരിംഭങ്ങളഡട അവസ് 
വലി�ദേകായലി പഠലിക്കാൻ സർഡവ േടത്തലി. കടഡക്ണലി
യലിേകായ 283 യൂണലിറ്റുകഡള പുേഃരുദ്ധരലിക്കാൻ സഹകായിം 
േൽകലി.

444. കുടുംബശ്രീ ഉല്ന്ങ്ങൾക്ക് സർക്കാർതലത്റി



95പ്രോഗ്രസ് റിപ്രോർട്് 2018

ലുള്ള വറിപണറി ഉ്പ്പാക്ം. ഇതറി�് എല്ലാ പഞ്ായ
ത്െളറിലും �ഗരങ്ങളറിലും ബ്ാൻഡു കചയ്ത െെെൾ 
ആരംഭറിക്ം. സറിവറിൽ സകപ്സ് നറ്ാറുെളറിൽ കുടും
ബശ്രീ ഉല്ന്ങ്ങൾക് മുൻഗണ� �ല്ം.

കുടുിംബ്ശ്രീ ഉല്പ്ങ്ങൾക്് സർക്കാർ തേത്തലിലുള്ള 
വലിപണലി ഉറപ്കാക്കു്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി ഓൺസേൻ 
മപകാർട്ൽ (കുടുിംബ്ശ്രീ ബ്സകാർ) ആരിംഭലിച്ചു. കൂടകാഡത 
51 േകാമേകാ േകാർക്റ്റ് ആരിംഭലിച്ചു. 28 മകന്ദങ്ങളലിൽ 
സ്ലിരിം വലിപണേമകന്ദങ്ങൾ ആരിംഭലിച്ചു. മഹകാർട്ലി 
മകകാർപ്്/അഗ്രലി സഹപ്ർ േകാർക്റ്റ് തുടങ്ങലിയ സ്േങ്ങ
ളലിൽ കുടുിംബ്ശ്രീ ഉല്പ്ങ്ങൾ വലിൽക്കു്തലിന് കൃഷലി
വകുപ്പുേകായലി ധകാരണകാപത്ിം ഒപ്പുവച്ചു.

445. ആശ്രയ പദ്തറി വറിപുലീെരറിക്ം. അഗതറിെ
ളായ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങകളയും ആശ്രയ പദ്തറിയറി

ലൂകെ സമ്പൂർണ് സുരക്ഷറിതത്വം ഉ്പ്പുവരുത്ം.
ആശ്രയ പദ്ധതലികൾക്് തുക അനവദലിക്ണഡേ്കാവ
�്യഡപ്ട്് അമപക്ഷ സേർപ്ലിച് മുഴുവൻ തമദേ�സ്വയിംഭ
രണസ്കാപേങ്ങൾക്കുിം തുക അനവദലിച്് േൽകലിയലിട്ടു
ണ്്. മകരളത്തലിഡേ തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേ 
ങ്ങളലിഡേ അ�രണരുിം േലിരകാേിംബ്രുേകായ മുഴുവൻ 
അഗതലികുടുിംബ്ങ്ങഡളയിം കഡണ്ത്തലി പുേരധലിവസലി 
പ്ലിക്കാനള്ള അഗതലിരഹലിതമകരളിം പദ്ധതലിക്് കുടുിം
ബ്ശ്രീ തുടക്ിം കുറലിച്ചു. ആശ്രയ പദ്ധതലി വലിപുേീകരലി
ക്കു്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി പുതലിയ ഗുണമഭകാക്തകാക്ഡള 
കഡണ്ത്തകാൻ തീരുേകാേലിക്കുകയിം അഗതലികഡള കഡണ്
ത്തകാനള്ള സർഡവ േടപടലികൾ പൂർത്തീകരലിക്കുകയിം 
ഡചയ്തു. ഇതലിേകായലി 20 മകകാടലി രൂപ േടപ്പുവർഷിം േകാറ്റലി
വച്ലിട്ടുണ്്.

സഹകരണതമഖല
446. ജറില്ലാ ബാങ്െളും സംസ്ാ�സഹെരണ 
ബാങ്ം സംനയാജറിപ്പറിച്ച് സംസ്ാ�ാെറിസ്ാ�ത്റിൽ 
ഒരു സംസ്ാ�സഹെരണ ബാകേറിനു രൂപം �ല്ം.

േടപടലികൾ പുമരകാഗേലിച്ചുവരുന്നു. തത്വത്തലിൽ അിംഗീ
കകാരത്തലിേകായലി RBI യ്ക്ക് സേർപ്ലിച്ലിട്ടുണ്്. മഡറ്റകാ 
ഇന്മഗ്രഷന മവണ്ലി ഏജൻസലിഡയ ഡസേക്ട് ഡചയ്കാൻ 
ആർ.എഫ്.പലി. തയ്കാറകാക്ലിവരുന്നു. 2018 ചലിങ്ങേകാസ
ത്തലിൽ ബ്കാകേ് ആരിംഭലിക്കാേകാണ് േക്ഷ്യേലിട്ലിരലി
ക്കു്ത്.

447. a. തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�ങ്ങളുമായറി 
സഹെരറിച്ച് ൊർഷറിെവറിെസ�ത്റിനുള്ള സമഗ്രപ
രറിപാെറിെൾ ആവറിഷ്കരറിക്െയും ൊർഷറിഷെവായ്
െൾ 70 േതമാ�മാകയകേറിലും ഉയർത്െയും 
കചയ്ം.

 കകാർഷലികവകായ് ഉയർത്തകാന് KISAN CARD 
വലിതരണിം ഡചയ്കാനള്ള േടപടലികൾ പുമരകാഗേലിച്ചുവരുന്നു. 
പ്രകാഥേലികകകാർഷലികവകായ്കാസിംഘങ്ങൾ (PACS) �ക്തലി
ഡപ്ടുത്തലി കൂടുതൽ വകായ്കൾ അനവദലിക്കാൻ േടപടലി
കൾ സ്വീകരലിക്കുിം.

447. b. െർഷെ കപ്രാഡ്യൂസർ െമ്പ�റിെൾക്ം 
െർഷെസംരംഭെർക്ം ഉദാരമായ വ്വസ്യറിൽ 
വായ് �ല്ം. ൊർഷറിെ അനുബന്ധനമഖലെളറിൽ 
വായ് �ല്ന്തറി�് കബനലാെൾ നഭദഗതറി കചയ്ം.

വലി�ദേകായ പഠേിം േടത്തകാൻ സഹകരണസിംഘിം 
രജലിസ്ടകാഡറ ചുേതേഡപ്ടുത്തുിം. കർഷക ഡപ്രകാഡയൂസർ 
കമ്േലികൾക്കുിം കർഷകസിംരിംഭകർക്കുിം മജകായലിന്് 
േയബ്ലിേലിറ്റലി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുിം വകായ് േൽകകാേകായലി മകരള 
സഹകരണസിംഘിം േലിയേത്തലിഡേ വകുപ്് 59(1)-

ൽേലി്് വകുപ്് 101 പ്രകകാരിം ഇളവ് അനവകാദിം േൽ
കകാനള്ള കരട് മേകാട്ലിഫലിമക്ഷൻ സർക്കാർ പരലിമ�കാ
ധേയലിേകാണ്. 

448. സഹെരണരംഗകത് അധറിെഫണ്്  ജറില്ലാത
ലത്റിനലാ സംസ്ാ�തലത്റിനലാ തനദേേസ്വയംഭ
രണസർക്കാരുെൾനക്കാ സംസ്ാ�സർക്കാരറിന�ാ 
സാമൂഹറിെവറിെസ�പ്രവർത്�ങ്ങൾക്ക് പ്രനയാജ�
കപ്പടുത്ാൻ െഴറിയുന് തരത്റിൽ പദ്തറിെൾ 
ആവറിഷ്ക്കരറിക്ം. ഇ.എം.എസ്. ഹൗസറിംഗറിൽ ഉപനയാ
ഗകപ്പടുത്റിയതുനപാകല അെറിസ്ാ�സൗെര്വറിെ
സ�ത്റി�് ഉൾകപ്പകെ ഉപനയാഗകപ്പടുത്ാൻ 
�െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

മകരള ബ്കാകേ് പ്രകാവർത്തലികേകാകുമമ്കാൾ ബ്കാകേലിഡേ 
േലിമക്ഷപിം സർക്കാരലിഡന് വലികസേപ്രവർത്തേങ്ങൾ
ക്് ഉപമയകാഗമയകാഗ്യേകാക്കു് തരത്തലിലുള്ള പദ്ധതലി
കൾ ആവലിഷ്കരലിക്കുിം.

449. ക�ൽക്കൃഷറി, പച്ചക്ക്റിക്കൃഷറി തുെങ്ങറിയവയ്ക്കുള്ള 
ഹൃസ്വൊല ൊർഷറിെ വായ് വറിതരണവമായറി ബന്ധ
കപ്പട്ട നപാരായ്മെൾ പരറിഹരറിക്കാനും ൊർഷറിെ 
ഉത്പാദ�ം വർദ്റിപ്പറിക്കാനും ഉല്ന്ങ്ങളുകെ വറിപണ
�ത്റിനും ഒരു സംവറിധാ�ം പഞ്ായത്തലത്റിൽ 
ഉണ്ാക്ം. പ്രാഥമറിെൊർഷറിെവായ്ാസംഘം പ്രസറി
ഡ്റെ്, കസക്രട്ട്റി, കൃഷറിവകുപ്പുനദ്ാഗസ്ൻ, പഞ്ാ
യത്് കസക്രട്ട്റി, പ്രസറിഡ്റെ്  തുെങ്ങറിയവർ അംഗ
ങ്ങളായതായറിരറിക്ം ഈ സമറിതറി.

സഹകരണസിംഘിം രജലിസ്ടകാറുഡട വലി�ദേകായ റലിമപ്കാർ
ട്ലിഡന് അടലിസ്കാേത്തലിൽ മേൽേടപടലികൾ സ്വീകരലി
ക്കുിം.
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450. സ്വന്ം ഫണ്റിൽ അധറിെം സഞ്റിത�ഷ്മുള്ള 
സംസ്ാ�സഹെരണ ബാകേറിൽ സംസ്ാ�സർ
ക്കാരറികറെ ഓഹരറിമൂലധ�പകോളറിത്ം വർദ്റിപ്പറിക്
െയും അകപ്പക്് സംഘങ്ങൾക് �ല്റിയറിട്ടുള്ളതും �റിഷ്കറി
യവായ് ആയറി തീർന്തുമായ വായ്െൾ റ്ാൻനഡ്ർ ഡ്്  
വായ്െളാക്െയും കചയ്ം.

മകരള സിംസ്കാേസഹകരണ ബ്കാകേ് (ഡക.എസ്.
സലി.ബ്ലി.) ഇമപ്കാൾ േകാഭത്തലിേകാണ് പ്രവർത്തലിക്കു്ത്. 
മകരള ബ്കാകേലിഡന് പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിക്കുമമ്കാൾ 
അഡപ്ക്് ഡസകാസസറ്റലികൾക്് ഡക.എസ്.സലി.ബ്ലി. 
േൽകലിയലിട്ടുള്ള മേകാൺ ഡസറ്റലിൽ ഡചയ്യു് വലിഷയ
ത്തലിൽ േയപരേകായ തീരുേകാേിം സകഡക്കാള്ളു് 
കകാര്യിം സർക്കാർ പരലിഗണേയലിേകാണ്.

451. നെരളത്റികല സഹെരണബാങ്െകള ബന്ധറി
പ്പറിച്ച് നൊർ ബാകേറിംഗ് ക�റ്് വർെ് ഏർകപ്പടുത്ം. 
എല്ലാ ബാങ്െളുകെയും കചക്ബുക്ക്, ഒപ്പുെൾ 
എന്റിവ ഓൺകല�റിലൂകെ പരറിനോധറിച്ച് ഉെൻ 
പണം ട്ാൻസ് ഫർ കചയ്ാനുള്ള സംവറിധാ�ം ഈ 

ക�റ്് വർക്കറിലുണ്ാകും.
പുതലിയ മകരള ബ്കാകേ് എല്ലകാ ആധുേലികസകാമകേതലികവലി
ദ്യയിം ഉൾഡപ്ടുത്തലിയള്ള പ്രവർത്തേേകാണ് േക്ഷ്യേലിടു
്ത്. ഡേകാസബ്ൽ ആമപ്കാടു കൂടലിയ ഫണ്് ട്കാൻസകാ
ക്ഷന് സൗകര്യിം മകരള ബ്കാകേലിൽ ഏർഡപ്ടുത്തുിം. 
പ്രകാഥേലികകകാർഷലികവകായ്കാസിംഘങ്ങളഡട ഒരു േലിറർ 
അക്ൗണ്് ജലില്ലകാസഹകരണബ്കാങ്കുകളലിൽ ആരിംഭലിച്് 
പ്രകാഥേലികകകാർഷലികവകായ്കാസിംഘിം അിംഗങ്ങൾക്് 
സകാമകേതലികവലിദ്യ പ്രകകാരമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപമയകാ
ഗലിക്കാൻ കഴലിയ്തകാണ്.

452. ന്ഡുൊകര ഉന്മൂല�ം കചയ്ാൻ സഹെരണ 
പ്രസ്ാ�കത് േക്റികപ്പടുത്െ എന് ലക്ഷ്നത്ാ
കെ അവകയ കുടുംബശ്രീയുമായറി സഹെരറിപ്പറിച്ച്  ഡ്റി
സ്ടറിബയൂഷൻ െളക്ഷൻ ക�റ്് വർക്ക്് ഉണ്ാക്ം.

കുടുിംബ്ശ്രീയേകായലി പ്രകാഥേലികചർച് േടത്തലി സപേറ്റ് 
ഡപ്രകാജക്റ് തയ്കാറകാക്കാൻ കുടുിംബ്ശ്രീ എക്ലികയൂട്ീവ് 
ഡയറക്ടഡറ ചുേതേഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്.

യവജനതക്ഷമകം

453. തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�ങ്ങളറിൽ സ്ാപറി
ക്കകപ്പട്ട യൂത്് നൊ-ഓർഡ്റിന�ഷൻ ൌൺസറിലു
െൾ, യൂത്്നൊ-ഓർഡ്റിന�റ്ർമാർ, യൂത്്കസറെറു 
െൾ എന്ീ സംവറിധാ�ങ്ങകള കൂടുതൽ േക്മാക്ം. 
ജറില്ലാെറിസ്ാ�ത്റിൽ വറിെസ�രംഗകത് യുവജ�
കൂട്ടായ്മ ഉ്പ്പുവരുത്ാ�ായറി നൊ-ഓർഡ്റിന�ഷൻ 
ൌൺസറിലുെൾ രൂപവത്ക്കരറിക്ം. യുവജ�നക്ഷമ
നബാർഡ്റികറെ പ്രവർത്�ം ൊര്ക്ഷമമാക്ം.

ഇതലിേകാവ�്യേകായ േടപടലികൾ ഉടൻ േടപ്ലിേകാക്കുിം. 
മകകാർഡലിമേഷൻ കൗൺസലിൽ രൂപവത്ക്ര 
ണവേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട് പരലിമ�കാധേകൾ േടക്കുന്നു. 
യവജേമക്ഷേമബ്കാർഡ് പുതലിയ പദ്ധതലികൾ ഏഡറ്റടു
ത്ത് കകാര്യക്ഷേേകായലി പ്രവർത്തലിക്കാനള്ള േടപടലികള് 
സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. 

454. a. നസ്പാർെ്സ് ൌൺസറിൽ-യുവജ�നക്ഷമ
നബാർഡ്് പ്രവർത്�ങ്ങകള ഏനൊപറിപ്പറിക്ം.

േയ രൂപവത്ക്രണ േടപടലികൾ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു.

454. b. കതാഴറിൽവകുപ്പ്, വറിദ്ാഭ്ാസവകുപ്പ്, സാം
സാരറിെ വകുപ്പ്, സാമൂഹറിെനക്ഷമവകുപ്പ് എന്റിവയു
മായും യുവജ�നക്ഷമപ്രവർത്�ങ്ങൾ ഏനൊപറിപ്പറി
ക്കാനുള്ള സംവറിധാ�ം കൊണ്ടുവരും. 

ഇതു സിംബ്ന്ലിച്് പദ്ധതലി പരലിഗണേയലിേകാണ്.

454. c. നെരള യൂത്്  നഫാ്കത്, നെരള യുവത്വ

ത്റികറെ ഏറ്വം വലറിയ ഒത്നചരലായറി വറിപുലീെ 
രറിക്ം.

മകരള യൂത്ത് മഫകാറിം വലിപുേീകരണത്തലിനള്ള േടപ
ടലികൾ പരലിഗണേയലിേകാണ്.

455. a. നെരളത്റികല എംനപ്ായ് കമറെ് എക്്മചഞ്ചു
െകള അെറിമുെറി പു�ഃസംഘെറിപ്പറിക്ം.

എിംമലൈകായ് ഡേന്് എക്്മചഞ്ചുകളഡട പ്രവർത്തേങ്ങ 
ളലിൽ ദ്രുതഗതലിയലിലുള്ള േകാറ്റങ്ങളിം േടപടലികളേകാണ് 
ഉണ്കായലിട്ടുള്ളത്. സിംസ്കാേഡത്ത എല്ലകാ എിംമലൈകായ് ഡേ
ന്് എക്്മചഞ്ചുകളലിലുേകായലി രജലിസ്റ്റർ ഡചയ്തലിട്ടുള്ള 35 
േക്ഷമത്തകാളിം ഉമദ്യകാഗകാർത്ലികളഡട വലിവരങ്ങൾ ഡലി
ജലിസറ്റസ് ഡചയ്ത് ഇ-മസവേങ്ങൾ േൽകകാേകായലി 
ഇ-എിംമലൈകായ് ഡേന്് എക്്മചഞ്ച് എ് ഓൺസേൻ 
മപകാർട്ൽ പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിച്ചു. രജലിസ് മട്ഷൻ, 
പുതുക്ൽ സർട്ലിഫലിക്റ്റ് മചർക്ൽ, രജലിസ് മട്ഷൻ 
ട്കാൻസ്ഫർ, റീ-രജലിസ് മട്ഷൻ, വ്യക്തലിഗത വലിവരങ്ങളഡട 
അപ്മഡഷൻ തുടങ്ങലിയ പ്രധകാേ മസവേങ്ങൾ 
എവലിഡട േലിന്നുിം എല്ലകായ് മപ്കാഴുിം േഭ്യേകാണ്. എിംമലൈകാ
യ് ഡേന്് എക്്മചഞ്ചുകൾ മപപ്ർ രഹലിതഓഫീസുകളകാ
ക്കുക എ് പദ്ധതലിയഡട ഭകാഗേകായലി േലിേവലിൽ എിംമലൈകാ
യ് ഡേന്് ഡയറക്ടമററ്റ്, മൂ്് മേഖേകാ ഓഫീസുകളലിലുിം 
ഈ ഓഫീസ് സിംവലിധകാേിം േടപ്ലിൽ വരുത്തുകയിം 
വകുപ്ലിഡേ എല്ലകാ ഓഫീസുകളലിലുിം േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള 
േടപടലികൾ പുമരകാഗേലിക്കുകയേകാണ്.
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455. b. എല്ലാതരം കതാഴറിലവസരങ്ങകളയും (സ്വ
ൊര്നമഖല ഉൾകപ്പകെ) വറിദ്ാഭ്ാസ അവസരങ്ങ
കളയും ഏനൊപറിപ്പറിക്ന് െരുത്റ് സംവറിധാ�മായറി 
എംനപ്ായ് കമറെ് എക്്നചഞ്ചുെകള മാറ്റും.

എിംമലൈകായ് ഡേന്് എമക്ഞ്ച് മുമഖേ സിംസ്കാേഡത്ത 
സർക്കാർ/ സർക്കാർ േലിയന്തലിത സ്കാപേങ്ങൾ 
എ്ലിവലിടങ്ങളലിമേക്കുള്ള തകാൽക്കാേലിക േലിയേേങ്ങ
ളഡട എണ്ണത്തലിൽ കകാര്യേകായ വർദ്ധേയകാണ് ഉണ്കായലി
ട്ടുള്ളത്.
സ്വകകാര്യമേഖേയലിഡേ ഡതകാഴലിേവസരങ്ങൾ ഉമദ്യകാ
ഗകാർത്ലികൾക്് േഭ്യേകാക്കാൻ എിംമലൈകായബ്ലിേലിറ്റലി 
ഡസന്റുകളഡട പ്രവർത്തേിം ഊർജ്ജലിതേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. 
േലിേവലിൽ എട്ടു ജലില്ലകളലിൽ എിംമലൈകായബ്ലിേലിറ്റലി ഡസന്
റുകൾ പ്രവർത്തലിക്കുന്നു. േേപ്പുറിം, കകാസർമഗകാഡ് ജലില്ല
കളലിൽ ഉടൻ പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിക്കാവ് തരത്തലിൽ 
േലിർമ്മകാണപ്രവർത്തേങ്ങൾ പൂർത്തലിയകായലിട്ടുണ്്.
ആധുേലികസകാമകേതലികവലിദ്യയിം േവീേ കരലിയർ ഡവ
േപ്ഡേന്് ആ�യങ്ങളിം സേേ്വയലിപ്ലിച്് ഉമദ്യകാഗകാർ
ത്ലികൾക്് കരലിയർ സിംബ്ന്േകായ ഏത് പ്രശ്നത്തലിനിം 
പരലിഹകാരിം േൽകു് മകന്ദേകായകാണ് കരലിയർ ഡവേ
പ്ഡേന്് ഡസന്റുകൾ ആരിംഭലിച്ലിട്ടുള്ളത്.

456. അപ്രഖ്ാപറിത�റിയമ��റിനരാധ�ം പറിൻ വ�
ലറിക്ം. തസ്റിെെൾ കവട്ടറിക്്യ്ക്കുന് രീതറി അവസാ
�റിപ്പറിക്ം. അകഡ്്വസ് കമനമ്ാ ലഭറിച്ച് 90 ദറിവസത്റി
�െം �റിയമ� ഉത്രവ ലഭറിക്കമന്് ഉ്പ്പുവരുത്ം. 
ഓനരാ വകുപ്പുെളറിലും ഉണ്ാകുന് ഒഴറിവെൾ 10 ദറിവ
സത്റി�െം പറി.എസ്.സറികയ അ്റിയറിക്കമന്് ഉ്
പ്പുവരുത്ം.

േലിയേേേലിമരകാധേിം പൂർണ്ണേകായിം പലിൻവേലിച്ചു. േലിയ
േേങ്ങളലിൽ സർവ്കകാേ ഡറമക്കാർഡ്. രണ്ടു വർഷത്തലി
േകിം 70,000 മപർക്് പലി.എസ്.സലി വഴലി അസഡ്വസ്  
ഡേമമ്മകാ േൽകലി. തസ്തലികകൾ ഡവട്ലിക്കുറയ്ക്കു് രീതലി 
അവസകാേലിപ്ലിച്ചു. പതലിമൂ്കായലിരമത്തകാളിം തസ്തലികകൾ 
രണ്ടു വർഷത്തലിനള്ളലിൽ സൃഷ്ടലിച്ചു. അസഡ്വസ് ഡേമമ്മകാ 
േഭലിച്് 90 ദലിവസത്തലിേകിം േലിയേേ ഉത്തരവ് േല്കാന് 
കർ�േേലിർമദേ�ിം േല്ലിയലിട്ടുണ്്. 
ഒമരകാ വകുപ്ലിലുമുണ്കാകു് ഒഴലിവകൾ 10 ദലിവസത്തലിേ
കിം റലിമപ്കാർട്് ഡചയ്ലിക്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചു. 
ഇതലിേകായലി പ്രമത്യക മസകാഫ്റ് ഡവയർ ഉണ്കാക്ലി. 
പലി.എസ്.സലിക്് ഒഴലിവകൾ റലിമപ്കാർട്് ഡചയ്യുന്നുമണ്കാ
ഡയന്നുള്ള പരലിമ�കാധേ കർ�േേകാക്ലി.

ജനോധിപ�സ്യ അധികോര വിതകന്ദ്രീകരണകം

457. a. ജ�ാധറിപത് അധറിൊരവറിനെന്ദ്രീെരണത്റി
കറെ �ഷ്കപ്പട്ട ജ�െീയപകോളറിത്വം സുതാര്തയും 
പു�ഃസൃഷ്റിക്ം.

'േവമകരളത്തലിന ജേകീയകാസൂത്ണിം, എ് േക്ഷ്യ
മത്തകാഡട 13-കാിം പദ്ധതലി ആരിംഭലിച്ചു. പദ്ധതലി േകാർഗ്ഗേലിർ
മദേ�ങ്ങൾ ഗ്രകാേപ്ഞ്ചകായത്തുകൾക്കുിം േഗരസഭകൾക്കുിം 
ഡവമവ്ഡറ ഉത്തരവ് പുറഡപ്ടുവലിച്ചു. പദ്ധതലി രൂപവത്ക്
രണത്തലിലുിം േലിർവഹണത്തലിലുിം ജേപകേകാളലിത്തിം ഉറ
പ്കാക്കാൻ തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേത്തലിഡന് പ്രസലി
ഡൻറ്/ ഡചയർേകാൻ/മേയർ അദ്ധ്യക്ഷനിം ഒരു വലിദഗ്ദ്ധൻ 
ഉപകാദ്ധ്യക്ഷനേകായള്ള ആസൂത്ണ സേലിതലികൾ രൂപ
വത്ക്രലിച്ചു പ്രവർത്തലിക്കാൻ വ്യവസ് ഡചയ്തു. ജേപ്ര
തലിേലിധലികൾക്കുിം വലിദഗ്ദ്ധർക്കുിം സ്ദ്ധപ്രവർത്തകർ
ക്കുിം പുതലിയ േകാർഗ്ഗേലിർമദേ�ഡത്ത അടലിസ്കാേേകാക്ലി 
പരലി�ീേേങ്ങൾ േൽകലി. േന്തലിേകാർ, എിം.എൽ.എ.
േകാർ, എിം.പലി. േകാർ എ്ലിവർ അവരവരുഡട ഗ്രകാേസഭ
കളലിൽ പഡകേടുത്ത് ഗ്രകാേ സഭകളഡട പ്രകാധകാേ്യവിം 
പകേകാളലിത്തവിം വർദ്ധലിപ്ലിക്കാൻ പ്രചകാരണിം സിംഘടലി
പ്ലിച്ചു. 2018-19-ഡേ പദ്ധതലി രൂപവത്ക്രണമവളയലിൽ 
ഗ്രകാേസഭകളലിമേക്കുള്ള അഭലിപ്രകായങ്ങൾ മരഖഡപ്ടുത്തകാ
നിം തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങളഡട പ്രവർത്തേിം 
ഡേച്ഡപ്ടുത്തകാനമുള്ള േലിർമദേ�ങ്ങൾ സേർപ്ലിക്കാനിം 
ഡവബ്്സസറ്റ് സൗകര്യിം ഒരുക്ലിയലിരുന്നു. 216 തമദേ

�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങളലിഡേ ജേങ്ങൾ ഈ 
േകാർഗ്ഗിം ഉപമയകാഗഡപ്ടുത്തലി അഭലിപ്രകായങ്ങൾ മരഖഡപ്
ടുത്തലി. 
വലികസേമപ്രകാജക്റ്റുകളഡട രൂപവത്ക്രണവിം 
അിംഗീകകാരിം േല്ലുിം േലിർവഹണവിം സേയബ്ന്ലിത
േകാക്ലി. പദ്ധതലി രൂപവത്ക്രണ - േലിർവഹണ പ്രവർ
ത്തങ്ങൾക്് കകാര്യക്ഷേേകായ മേകാണലിറ്ററലിങ്. ചരലിത്
ത്തലിൽ ആദ്യേകായലി സേഗ്രേകായ ജലില്ലകാപദ്ധതലിമരഖകൾ 
തയ്കാറകാക്ലി. പുതലിയ വകാർഷലികപദ്ധതലികളഡട േലിർവ്
ഹണിം ഏപ്രലിൽ ഒ്ലിേ് ആരിംഭലിക്കുന്നു.

457.b. ജ�െീയപകോളറിത് സംഘെ�ാ സംവറിധാ
�ങ്ങൾക്ക് �റിയമപരറിരക്ഷ �ല്ന്തറി�ായറി നെരള 
പഞ്ായത്് രാജ്/മു�റിസറിപ്പൽ �റിയമത്റിൽ 
നഭദഗതറി വരുത്ാൻ �െപെറിെൾ സ്വീെരറിക്ം. 
ഇതറി�ായറി ഗ്രാമസഭെൾ ഫലപ്രദമാക്ം.

ഗ്രകാേസഭകൾ സജീവേകാകകാൻ േന്തലിേകാർ, എിം.എൽ.എ. 
േകാർ തുടങ്ങലിയ ജേപ്രതലിേലിധലികഡള പഡകേടു പ്ലിച്് ഗ്രകാ
േസഭകൾക്് ഊർജ്ജിം പകരു്തലിനള്ള പ്രമത്യക 
പരലിപകാടലി സിംഘടലിപ്ലിച്ചു. ഗ്രകാേസഭകളലിഡേ ജേപകേകാ
ളലിത്തിം വർദ്ധലിപ്ലിക്കാൻ വലിപുേേകായ ക്യകാമ്യലിൻ 
സിംഘടലിപ്ലിച്ചു. ഈ ആവ�്യത്തലിേകായലി േലിയേ മഭദഗ
തലിക്കു മവണ്ലിയള്ള േടപടലികൾ പരലിഗണേയലിേകാണ്.
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457. c. ഗ്രാമസഭയുകെ ഉപഘെെങ്ങളായറി കുടുംബശ്രീ 
അയൽകൂട്ടങ്ങകളയും ്സറിഡ്ൻസ് അനസാസറിനയഷ
നുെകളയും പുരുഷ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങകളയും 
അംഗീെരറിക്ം. ഗ്രാമസഭയ്ക്കു മുനമ്പ അജണ്ക്്റിപ്പ് 
ഈ സംഘങ്ങൾക് ലഭ്മാക്കാനുള്ള �െപെറി സ്വീെ
രറിക്ം.

പരലിമ�കാധലിച്ചുവരുന്നു.

458. അധറിൊരവറിനെന്ദ്രീെരണം ഫലപ്രദമാക്കാനും 
തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�ങ്ങളുകെ പ്രവർത്�ം 
ഏനൊപറിപ്പറിക്കാനും എല്ലാ തട്ടുെളറിലുമുള്ള തനദേേസ്വ
യംഭരണസ്ാപ�ങ്ങൾ ഒറ് വകുപ്പറിനുെീഴറിൽ കൊ
ണ്ടുവരും. പഞ്ായത്െൾ, �ഗരവറിെസ�ം, ഗ്രാമ
വറിെസ�ം എന്ീ മൂന്നു വകുപ്പുെളും നചർത്് ഒരു 
മന്ത്രറിയും ഒരു കസക്രട്ട്റിയും ഒരു കപാതു നെഡ്റും 
ഉള്ള വകുപ്പാക്കറി മാറ്റും.

തമദേ�സ്വയിംഭരണവകുപ്ലിഡേ പഞ്ചകായത്ത്, ഗ്രകാേവലി
കസേിം, േഗരകകാര്യിം, േഗരഗ്രകാേകാസൂത്ണിം, തമദേ�
സ്വയിംഭരണ എൻജലിേീയറലിങ് വലിഭകാഗിം എ്ീ വകുപ്പു
കൾ ഒരു േന്തലിയഡട കീഴലിൽ ഡകകാണ്ടുവന്നു. മേൽവകു
പ്പുകൾ കൂട്ലിമചർത്ത് തമദേ�സ്വയിംഭരണഡപകാതുസർവീ
സ് രൂപവത്ക്രലിച്ചുിം അതലിഡന് തേവേകായലി പ്രലിൻസലി
പ്ൽ ഡയറക്ടഡറ േലിയേലിച്ചുിം ഉത്തരവകായലി. വലിമ�ഷകാൽ 
ചട്ത്തലിഡന് കരട് മേകാക്ൽ ഗവ. കമ്മലിഷന് തയ്കാറകാ
ക്ലി സർക്കാരലിന സേർപ്ലിച്ചു.

459. �ഗരസഭെൾക്ക് സമാന്രമായറി പ്രവർത്റി 
ക്ന് അധറിൊരനെന്ദ്രങ്ങളായ വറിെസ� അനതാ്റി
റ്റിെൾ അധറിൊര വറിനെന്ദ്രീെരണത്റികറെയും പ്രാനദ
േറിെഭരണസംവറിധാ�ത്റികറെയും സത്യ്ക്ക് 
എതറിരാണ്. ഇത്രം സമാന്ര അധറിൊരസ്ാപ
�ങ്ങകള പരമാവധറി കു്യ്ക്കും.

തലിരുവേന്തപുരിം (TRIDA), ഡകകാച്ലി (GCDA), 
മഗകാശ്രീ (GIDA) എ്ീ മൂ്് വലികസേഅമതകാറലിറ്റലി
കൾ ഒഴലിഡകയള്ള എല്ലകാ വലികസേഅമതകാറലിറ്റലികളിം 
2017 േകാർച്് േകാസമത്തകാഡട പലിരലിച്ചുവലിട്് പ്രവർത്തേിം 
അവസകാേലിപ്ലിച്ലിട്ടുണ്്.

460. a. അ്റിയാനുള്ള അവൊേവം നസവ�ാവൊ
േ�റിയമവം പൗരാവൊേനരഖയും അതറികറെ പൂർണ്
മായ അർത്ത്റിൽ �െപ്പറിലാക്ം.

വലിവരകാവകകാ�േലിയേവിം മസവേകാവകകാ�േലിയേവിം 
ഫേപ്രദേകായലി േടപ്കാക്കാൻ എല്ലകാ വകുപ്പുകളലിലുിം പ്ര
മത്യക സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തലി. േന്തലിസഭകാ തീരു
േകാേങ്ങള് സർക്കാര ഡവബ്്സസറ്റുകളലില് കുറലിപ്് 
അടക്ിം പ്രസലിദ്ധീകരലിക്കാൻ േടപടലി എടുത്തു.

460. b. ജ�നെന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണവ്വസ് തനദേ

േഭരണതലത്റിൽ േക്റികപ്പടുത്ാനുള്ള �െപെറി 
സ്വീെരറിക്ം.

941 ഗ്രകാേപ്ഞ്ചകായത്തുകളിം പൗരകാവകകാ�മരഖ പ്രസലി
ദ്ധീകരലിച്ചു. േഗരസഭകളലിൽ പൗരകാവകകാ� മരഖ പുേഃ
പ്രസലിദ്ധീകരലിച്ചു. ഡകകാല്ലിം, മകകാട്യിം ജലില്ലകളലിഡേ എല്ലകാ 
പഞ്ചകായത്തുകളിം ജേസൗഹൃദ പഞ്ചകായത്തുകളകായലി 
പ്രഖ്യകാപലിച്ചു. പ്രകാമദ�ലികകാസൂത്ണിം കൂടുതൽ ജേകീയ
േകാക്കു്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി രണ്കാിംഘട് ജേകീയകാസൂത്
ണിം ആരിംഭലിച്ചു. േവമകരളസൃഷ്ടലിക്കായള്ള വലിവലിധ 
േലിഷനകൾ ജേകീയേകായലി േടപ്ലിേകാക്കാൻ തമദേ�സ്വ
യിംഭരണസ്കാപേങ്ങളഡട മേതൃത്വത്തലിൽ േടപടലികൾ 
സ്വീകരലിച്ചു.  ഭരണവ്യവസ് �ക്തലിഡപ്ടുത്തകാന് വകുപ്പു
കഡള ഏകീകരലിക്കാേകായള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ േടന്നു
വരുന്നു. ജേപ്രതലിേലിധലികഡള ഭരണരിംഗത്തുിം വലികസ
േപ്രവർത്തേരിംഗത്തുിം �കാക്തീകരലിക്കാനള്ള പരലി�ീ
േേങ്ങൾ കലിേയഡട മേതൃത്വത്തലിൽ േടന്നുവരുന്നു. 
പരലി�ീേേങ്ങൾ കൂടുതൽ ജേങ്ങളലിഡേത്തലിക്കു്തലി
ഡന് ഭകാഗേകായലി ഗ്രകാേവലികസേവകുപ്ലിന കീഴലിലുള്ള 
അഞ്ച് പരലി�ീേേമകന്ദങ്ങഡള കലിേയേകായലി സിംമയകാ
ജലിപ്ലിച്ചു.
എൽ.എസ്.ജലി. എൻജലിേീയറലിങ് വലിഭകാഗഡത്ത പൂർണ
േകായിം തമദേ�സ്വയിംഭരണസേലിതലികളഡട കീഴലിൽ 
ഡകകാണ്ടുവരു്തലിനിം �മ്ളിം ഉൾഡപ്ഡട തമദേ�സ്വയിം
ഭരണസ്കാപേങ്ങൾ േല്കാനമുള്ള േടപടലികൾ അവസകാ
േഘട്ത്തലിേകാണ്.

461. a. വറിനെന്ദ്രീകൃത പരറിേീല�സംവറിധാ�ങ്ങൾ 
നമഖലാെറിസ്ാ�ത്റിലും ജറില്ലാെറിസ്ാ�ത്റിലും 
സജ്മാക്െയും സമയബന്ധറിതമായും ൊര്ക്ഷമ
മായും പരറിേീല�ങ്ങൾ ആസൂത്രണം കചയ്ത് �െപ്പാ
ക്ം. 

സിംസ്കാേഡത്ത വലിമകന്ദീകൃതഭരണപരലി�ീേേമകന്ദ
േകായ കലിേയ്ക്ക് ഈ സർക്കാർ അധലികകാരത്തലിൽ വ് 
മ�ഷിം ഒരു മുഴുവൻ സേയ ഡയറക്ടഡറ േലിയേലിച്ചു. 
അടുത്ത അഞ്ചു വർഷമത്തക്കുള്ള (13കാിം പഞ്ചവത്ര 
പദ്ധതലി) പരലി�ീേേപരലിപകാടലികൾ തയ്കാറകാക്ലിയലിട്ടു
ണ്്. അതുപ്രകകാരിം ജലില്ലകാടലിസ്കാേത്തലിലുിം മേഖേകാ 
അടലിസ്കാേത്തലിലുിം സേയബ്ന്ലിതേകായ പരലി�ീേേ
ങ്ങൾ ചലിട്ഡപ്ടുത്തലി േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. ഇതലിേകായലി 
ഒരു വകാർഷലിക പരലി�ീേേ കേൻഡർതഡ് തയ്കാറകാ
ക്ലിയലിട്ടുണ്്. പരലി�ീേേങ്ങളഡട ഗുണമേന് വർദ്ധലിപ്ലി
ക്കാൻ പുതലിയ പരലി�ീേകഡര ഉപമയകാഗഡപ്ടുത്തുന്നു.

461. b. വറിവറിധ വറിെസ�വകുപ്പുെളുകെ െീഴറിൽ പ്ര
വർത്റിക്ന് പരറിേീല� സ്ാപ�ങ്ങളുകെ പരറിേീ
ല�ങ്ങളറികല പാഠ്പദ്തറിയും തനദേേസ്വയംഭരണ
വകുപ്പറികറെ പരറിേീല� പാഠ്പദ്തറിയും തമ്റിൽ 
ഏനൊപ�ം ഉ്പ്പാക്ം.
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എസ്.ഐ.ആർ.ഡലി., അഹകാഡ്സ്, സലി.സലി.പലി. 
ആർ.എിം. എ്ീ മൂ്് എക്്റ്റൻഷൻ ഡട്യലിേലിങ് 
ഡസന്റുകൾ കലിേയേകായലി മചർ്് പകാഠ്യപദ്ധതലിയിം 
ഏമകകാപേവിം ഉറപ്കാക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചു. 
വലിവലിധ വകുപ്പുകളേകായലി ബ്ന്മുള്ള വലിഷയങ്ങൾ, 
ജേകീയകാസൂത്ണിം, ഹരലിതമകരളിം, ആർദ്ിം, സേഫ്, 
വലിദ്യകാഭ്യകാസ സിംരക്ഷണയജ്ിം എ്ലിവയഡട ഭകാഗ
േകായള്ള പരലി�ീേേങ്ങളഡട  വലിഷയവേകായലി 
ഏമകകാപേിം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്്.

462. എല്ലാ തനദേേഭരണസ്ാപ�ങ്ങളുകെ ഓഫീസു
െൾക്ം സമയബന്ധറിതമായറി ഐഎസ്ഒ സർട്ടറി 
ഫറിനക്കഷൻ ഉ്പ്പാക്കാനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

എല്ലകാ പഞ്ചകായത്തുകളിം ഐ. എസ്.ഒ. അിംഗീകകാരിം 
മേടുക എ് േക്ഷ്യിം വച്് ആർ.ജലി.എസ്.എ. പദ്ധതലി
യലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലി അിംഗീകകാരിം േഭ്യേകാക്കു് തലിനള്ള 
േടപടലിയകാരിംഭലിച്ചു. കൺസൾമട്ഷൻ ചുേതേ കലിേഡയ 
ഏൽപ്ലിച്ചു. പഞ്ചകായത്ത് ഡയറക്ടമററ്റ്, ഡഡപയൂട്ലി ഡയ
റക്ടർ ഓഫീസുകൾ, 700 ഗ്രകാേ പഞ്ചകായത്തുകൾ 
എ്ലിവ ഐ.എസ്.ഒ. സർട്ലിഫലി മക്ഷൻ മേടലി.

463. a. ജറില്ലാപദ്തറി തയ്ാ്ാക്കാൻ �റിലവറിലുള്ള 
�റിയമം ്ദോക്ം.

കഴലിഞ്ഞ സർക്കാരലിഡന് അവസകാേകകാേത്ത് ഡകകാണ്ടു 
വ് മകരള േഗരഗ്രകാേകാസൂത്ണ േലിയേിം 2016 സേഗ്ര
േകായലി പരലിഷ്കരലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. 
മുൻചീഫ് ഡസരൈട്റലി എസ്.എിം വലിജയകാേന്ദ് അദ്ധ്യ
ക്ഷേകായ സേലിതലി സേർപ്ലിച് കരട് േലിയേിം സർക്കാർ 
വലിവലിധ വകുപ്പുകളേകായലി കൂടലിയകാമേകാചലിച്് അന്തലിേരൂ
പിം േൽകകാനള്ള േടപടലികൾ പുമരകാഗേലിച്ചുവരുന്നു. 
ടൗൺ ലൈകാമേഴ്് അമസ്കാസ്ലി മയഷൻ, CREDAI തുട
ങ്ങലിയ സിംഘടേകളേകായലി പ്രലിൻസലിപ്ൽ ഡസരൈട്റലി 
തേത്തലിലുള്ള ചർച് പൂർത്തലിയകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. പുതലിയ 
േലിയേേലിർമ്മകാണത്തലിനള്ള േടപടലികൾ ത്വരലിതഗതലി
യലിൽ േടന്നുവരുന്നു.

463. b. അധറിൊരവറിനെന്ദ്രീെരണത്റികറെ ആദർേ
�ങ്ങൾക്ം ഭരണഘെ�യ്ക്കും വറിരുദ്മായുള്ളതാണ്  
ൌൺ ആറെ് െൺ ട്റി പ്ാ�റിംഗറികറെ െീഴറിൽ ജറില്ലാ 
പദ്തറി രൂപവത്ക്കരറിക്കാനുള്ള �ീക്കം. ഈ �െപെറി 
തറിരുത്ം.

ജലില്ലകാ ആസൂത്ണ സേലിതലികൾ സർക്കാർ മേകാേലിേലിക
ളകായലി സകാമകേതലികവലിദഗ്ധഡരയിം സകാമൂഹലികപ്രവർത്ത
േപകാരമ്ര്യമുള്ളവഡരയിം ഉൾഡപ്ടുത്തലി പുേഃസിംഘടലി
പ്ലിച്ചു. ജലില്ലകാപദ്ധതലി തയ്കാറകാക്കാനള്ള പുതലിയ േകാർഗ്ഗ
മരഖ അിംഗീകരലിച്ചു. ഇതലിഡന് അടലിസ്കാേത്തലിൽ 14 
ജലില്ലകളലിഡേയിം ജലില്ലകാ പദ്ധതലി തയ്കാറകാക്ലി.

464. a. ജറില്ലാ ആസൂത്രണസമറിതറികയ േക്റികപ്പ
ടുത്ം.

ജലില്ലകാ ആസൂത്ണ സേലിതലികൾ സർക്കാർ മേകാേലിേലിക
ളകായലി സകാമകേതലികവലിദഗ്ദ്ധഡരയിം സകാമൂഹലികപ്രവർ 
ത്തേ പകാരമ്ര്യമുള്ളവഡരയിം ഉൾഡപ്ടുത്തലി പുേഃസിം
ഘടലിപ്ലിച്ചു. ജലില്ലകാപദ്ധതലി തയ്കാറകാക്കാനള്ള േകാർഗ്ഗമരഖ 
അിംഗീകരലിച്ചു േൽകലി.

464. b. പദ്തറി സംബന്ധറിച്ച തർക്കൊര്ങ്ങളുകെ 
അപ്പീൽ അനതാ്റിറ്റി സ്ാ�ത്�റിന്് െളക്ടക് മാറ്റും.

േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ലില്ല.

464. c. ജറില്ലാ പദ്തറി തയ്ാ്ാക്ന്തറികറെ ചുമതല 
ഡ്റിപറിസറിയറിൽ �റിക്ഷറിപ്മാക്ം. പദ്തറി നരഖയുകെയും 
പരറിനോധ�യുകെയും അംഗീൊരം �ൽകുന്തറികറെ
യും പൂർണ്� ചുമതല ഡ്റിപറിസറിയ്ക്ക് ആകുന് വറിധ
ത്റിൽ പു�ഃക്രമീെരണം �െത്ം.

ജലില്ലകാ പദ്ധതലി േകാർഗ്ഗമരഖയഡട അടലിസ്കാേത്തലിൽ 
ഡലി.പലി.സലി യഡട മേതൃത്വത്തലിേകാണ് ജലില്ലകാപദ്ധതലികൾ 
തയ്കാറകാക്ലിയത്. പദ്ധതലിമരഖ പരലിമ�കാധേയിം 
അിംഗീകകാരിം േല്േലിഡന്യിം പൂർണചുേതേ ഡലി.പലി.സലി-
യലിൽ േലിക്ഷലിപ്േകാക്ലി.

465. ന്ാഡ്് പശ്ാത്ലസൗെര്ങ്ങൾക് നവണ്റി 
മുതൽ മുെക്കാൻ പരമാവധറി പരറിധറിയും ഉത്പാദ�നമ
ഖലയറിൽ കചലവഴറിക്കാൻ മറി�റിമം പരറിധറിയും �റിശ്
യറിക്ം.

ഇരുമേഖേകളലിലുിം പരലിധലി േലിശ്യലിച്ചു. ഡപകാതുവലിഭകാഗ
ത്തലിൽ ഗ്രകാേ/മബ്കാക്്/ജലില്ലകാപ്ഞ്ചകായത്തുകളലിൽ ഡപകാ
തുവലികസേഫണ്ലിഡന് 30 �തേകാേിം ഉത്പകാദേ മേഖ
േയലിൽ വകയലിരുത്തകാൻ േലിശ്യലിച്ചു. പശ്കാത്തേ മേ
ഖേയലിൽ ഗ്രകാേ/മബ്കാക്്/ജലില്ലകാപ്ഞ്ചകായത്തുകളലിൽ 
യഥകാരൈേിം 30 �തേകാേിം 25 �തേകാേിം 40 �തേകാേിം 
എ് പരലിധലി േലിശ്യലിച്ചു. േഗരമേഖേയലിൽ ഡപകാതു
വലിഭകാഗിം ഫണ്ലിഡന് 10 �തേകാേിം ഉത്പകാദേ മേഖേ
യലിലുിം പരേകാവധലി 50 �തേകാേിം പശ്കാത്തേ മേഖേ
യലിലുിം വലിേലിമയകാഗലിക്കാൻ വ്യവസ് ഡചയ്തു. 

466. സംസ്ാ� ബജറ്്  വറിഹറിതത്റിനുപു്കമ തനദേ
േസ്വയംഭരണസ്ാപ�ങ്ങൾക്ക് ത�തു വരുമാ�ം 
െകണ്ത്ാനും അധറിെ വറിഭവസമാഹരണ സാദ്്
തെൾ പ്രനയാജ�കപ്പടുത്ാനും ആവേ്മായ സ്വാ
തന്ത്ര്യം �ല്ം. ആവേ്മായ സാഹചര്ങ്ങളറിൽ 
സർക്കാർ ഗ്ാരണ്റിനയാകെ വായ്കയടുക്കാൻ 
അനുവാദം �ല്ം.

ഇക്കാര്യത്തലിൽ േടപടലികൾ സ്വീകരലിമക്ണ്തുണ്്.

467. തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�ങ്ങളുകെ ഗ്രാന്റു
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െൾ 12 മാസഗഡുക്കളായറി മുൻകൂ്ായറി �ല്ന് 
സമ്പ്രദായം പു�ഃസ്ാപറിക്ം.

മൂന്നുേകാസഡത്ത വലികസേഫണ്് മുൻകൂറകായലി േകാലു 
ഗഡക്ളകായലി േൽകു് രീതലിയകാണ് സ്വീകരലിച്ലിട്ടുള്ള
ത്.

468. മണ്,് ജലം, കജവസമ്പത് ്എന്റിവകയ സം
നയാജറിപ്പറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംനയാജറിതവം സമഗ്രവമായ 
സ്ല- ജല ആസൂത്രണം പ്രാനദേറിെതലത്റിൽ   
ഏകറ്ടുക്ം.

വൃത്തലിയിം ജേസമൃദ്ധലിയിം സജവകൃഷലിയിം വീഡണ്ടു
ക്കാൻ ഹരലിതമകരളിം േലിഷൻ ആരിംഭലിച്ചു. േലിഷഡന് 
േക്ഷ്യങ്ങൾ സകവരലിക്കാൻ ചുവഡട പറയ് പ്രവർ
ത്തേങ്ങൾ തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങളലിൽ 
ഏഡറ്റടുക്കുന്നു. ഭൂേലിയിം േണ്ണുിം ജേവിം വകായവിം േേലിേേകാ 
ക്കാഡത വലികസേപ്രവർത്തേങ്ങൾ സിംഘടലിപ്ലിക്കാനിം 
ജേസകാ്ലിദ്ധ്യിം മ്കാതസ്സു കളലിൽ എല്ലകാ സേയവിം 
ഉറപ്കാക്കാൻ ആവ�്യമുള്ള പകാരലിസ്ലിതലിക പുേഃസ്കാ
പേ പ്രവൃത്തലികൾ കഡണ്ത്തലി േലിർവ്ഹലിക്കു്തലിനിം 
വകുപ്പുകഡളയിം തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങഡളയിം 
സമൂഹഡത്തയിം പ്രകാപ്രകാക്കുന്നു. പകാരലിസ്ലിതലിക സുര
ക്ഷയിം ഉത്പകാദേക്ഷേതയിം സ്വയിംപര്യകാപ്ലിയിം 
േക്ഷ്യേലിട്ടുള്ള സിംമയകാജലിതപദ്ധതലി രൂപവത്ക്രലിക്കാൻ 
മപ്രരക�ക്തലിയകായലി പ്രവർത്തലിക്കുന്നു. ശുചലിത്വ - േകാേലി
േ്യസിംസ്രണ മേഖേയലിഡേ േലിയേങ്ങൾ കർ�േേകായലി 
േടപ്കാക്കുന്നുഡവ്് ഉറപ്കാക്കുകയിം ജേപകേകാളലിത്ത
മത്തകാഡട �കാസ്തീയ േകാേലിേ്യസിംസ്ക്കരണിം ഉറപ്കാക്കുക
യിം ഡചയ്യുന്നു. േഴഡവള്ളസിംഭരണിം വ്യകാപകേകാക്കുകയിം 
ഭൂഗർഭ ജേസിംമപകാഷണിം ഉറപ്കാക്കുകയിം ഡചയ്യുന്നു. 
ഫേവൃക്ഷങ്ങൾ, വലിവലിമധകാമദേ�്യ േരങ്ങൾ, ഔഷധസ
സ്യങ്ങൾ എ്ലിവ വ്യകാപകേകായലി വച്ചു പലിടലിപ്ലിക്കുക. 
ഹരലിതമകരള േലിഷഡന് ഭകാഗേകായലി സിംസ്കാേഡത്ത 
മുഴുവൻ തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങഡളയിം വലിവലിധ 
വകുപ്പുകഡളയിം അണലിേലിരത്തലി വലിപുേേകായ ജേസിംര
ക്ഷണക്യകാമ്യലിൻ േടത്തലിവരുന്നു. 7024 കലി.േീ ദൂരിം 
മതകാടുകൾ വൃത്തലിയകാക്ലി, 1500 കലി.േീ. കേകാലുകൾ 
ശുചലിയകാക്ലി. 25000-ൽ അധലികിം കലിണറുകള് റീചകാർ
ജ്ജ് ഡചയ്തു, 5493 കുളങ്ങൾ േവീകരലിച്ചു. 124 മകകാടലി 
രൂപ ഡചേവലിൽ 3476 കുടലിഡവള്ളപദ്ധതലികൾ ആരിം
ഭലിച്ചു. മദ�ീയഗ്രകാേീണ ഡതകാഴലിലുറപ്പുപദ്ധതലിയലിൽ 
12,214 കുളങ്ങൾ േലിർമ്മലിച്ചു.

469. ഓനരാ തനദേേസ്വയംഭരണസ്ാപ�ത്റിലും 
കചറുെറിെയന്ത്രവത്കൃത ൊർഷറിെ കതാഴറിലുെൾ 

കചയ്ാൻ തയ്ാറുള്ള യുവതീ-യുവാക്കകള ഉൾകപ്പടു
ത്റിയുള്ള കതാഴറിൽ നസ�െൾ രൂപവത്ക്കരറിക്ം. 
ഇത്രം കതാഴറിൽ നസ�ാംഗങ്ങൾക്ക് സ്റിരവരുമാ
�വം സാമൂഹറിെസുരക്ഷയും ഉ്പ്പാക്ം. കൃഷറിയുമായറി 
ബന്ധകപ്പട്ട എല്ലാ സാനകേതറിെകവദഗ്ദ്ധ്വം ലഭ്മാ
ക്കറി ഇവകര നസവ�നെന്ദ്രമാക്കറി മാറ്റും.

തൃശൂർ, പകാേക്കാട്, േേപ്പുറിം ജലില്ലകളലിൽ ഡേൽ കൃഷലി
യേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട് മജകാേലികൾ ഡചയ്കാൻ 43 മേബ്ർ 
ബ്കാങ്കുകൾ രൂപവത്ക്രലിച്ചു. മകകാഴലിമക്കാട്, ആേപ്പുഴ 
എറണകാകുളിം ജലില്ലകളലിഡേ മേബ്ർ ബ്കാങ്കു കൾ രൂപവ
ത്ക്രലിക്കാൻ ആവ�്യേകായ പരലി�ീേേിം േൽകലി. 
തലിരുവേന്തപുരിം ഡകകാല്ലിം ജലില്ലകളലിൽക്കൂടലി പദ്ധതലി 
തുടങ്ങകാൻ മപ്രകാജക്റ്റു തയ്കാറകാക്കുന്നു.

470. a. പദ്തറി �റിർവ്ഹണവമായറി ബന്ധകപ്പടുത്റി
യുള്ള വറിപുലമായ ജ�െീയൊമ്പയറിൻ ആവറിഷ്കരറി
ക്ം.

തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങളലിഡേ പദ്ധതലി േലിർവ
ഹണിം ജേകീയകാസൂത്ണ പദ്ധതലിയലിലൂഡട വലിജയകര
േകായലി പൂർത്തലിയകാക്ലിയതുവഴലി കഴലിഞ്ഞ വർഷിം 90.13 
�തേകാേിം വലിഹലിതിം ഡചേവഴലിക്കാൻ കഴലിഞ്ഞു. 

470. b. എല്ലാ നമഖലെളറികലയും പദ്തറിെകള 
ഇതുമായറി ബന്ധകപ്പടുത്ം. എന്ാൽ മുഖ്മായും മാ
ലറി�്സംസരണം, കജവകൃഷറി, കതാഴറിലു്പ്പ് എന്റി
വകയ ആസ്പദമാക്കറിയായറിരറിക്ം ഈ പുതറിയ ജ�െീ
യപ്രസ്ാ�ം. ഈ ജ�െീയപ്രസ്ാ�ം സൃഷ്റിക്ന് 
പുതു അന്രീക്ഷവം ഇച്ഛാേക്റിയും ഉപനയാഗകപ്പടു
ത്റി നെരളത്റികല അധറിൊരവറിനെന്ദ്രീെരണകത് 
ഒരു പുതറിയ വറിതാ�ത്റിനലക്ക് ഉയർത്ം.

വൃത്തലിയിം ജേസമൃദ്ധലിയിം സജവകൃഷലിയിം വീഡണ്ടുക്കു
്തലിേകായലി ഹരലിതമകരളിം േലിഷൻ ആരിംഭലിച്ചു. ഡതകാഴലി
ലുറപ്പുപദ്ധതലിയലിൽ ഈ മേഖേയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഊ്ൽ 
േല്ലിഡകകാണ്ടുള്ള പദ്ധതലികൾ ആവലിഷ്കരലിച്ചു േടപ്ലിേകാ
ക്ലിവരുന്നു. 140 േലിമയകാജകേണ്ഡേങ്ങളലിൽ കലിണർ 
റീ ചകാരജ്ജലിിംഗ് പദ്ധതലി ആരിംഭലിച്ചു. 1,61,116 കലിണറു
കൾ ഇതലിേകായലി കഡണ്ത്തലിയലിട്ടുണ്്. 25,000 കലിണറു
കൾ ഇതലിേകിം റീചകാർജ്ജ് ഡചയ്തു. തമദേ�സ്വയിംഭര
ണസ്കാപേങ്ങളലിൽ ഉറവലിടേകാേലിേ്യസിംസ്രണത്തലിന 
പ്രകാധകാേ്യിം ഡകകാടുത്തുഡകകാണ്ടുള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ 
േടക്കുന്നു. ഇങ്ങഡേ ഉത്പകാദലിപ്ലിക്കു് സജവവളിം 
ഉപമയകാഗഡപ്ടുത്തലി സജവകൃഷലി വ്യകാപലിപ്ലിക്കാനള്ള 
പദ്ധതലികളിം ജേകീയകാസൂത്ണ പരലിപകാടലിയലിൽ തമദേ
�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങൾ ഏഡറ്റടുക്കുന്നുണ്്.
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471. വറിനദേത്് നജാലറിക്ക് നപാൊൻ ശ്രമറിക്ന് 
വർക്ക് സർക്കാർ സഹായം �ല്ം. ഉയർന് വറിമാ�
�റിരക്ക് ഉൾകപ്പകെയുള്ള ൊര്ങ്ങളറിൽ പ്രവാസറിെനളാ
ടു ൊണറിക്ന് വറിനവച�ം അവസാ�റിപ്പറിക്കാൻ 
നെന്ദ്രസർക്കാരറിക�കക്കാണ്് ഇെകപടുവറിക്കാനുള്ള 
തീവ്രശ്രമം �െത്ം. നെരളത്റികറെ ത�തായ വറിമാ
�ക്കമ്പ�റി ആരംഭറിക്ം. കുെറിനയറ്ക്കാർക് നക്ഷമവം 
നപ്രാത്ാഹ�വം ഉ്പ്പുവരുത്ന് ഒരു സമഗ്രകുെറി
നയറ്�റിയമത്റിനു പരറിശ്രമറിക്ം.

കൂടുതൽ സകാമ്ത്തലികമേട്മുള്ള വലിദഗ്ദ്ധഡതകാഴലിൽ അവ
സരങ്ങൾ കഡണ്ത്തകാൻ മജകാബ്് മപകാർട്ൽ പൂർണ്ണേകാ
യിം പുേഃസജ്ജീകരലിക്കാൻ േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചു. 
വലിേകാേേലിരക്് അേ്യകായേകായലി കൂട്ടു്തലിഡേതലിരകായ 
�ക്തേകായ േലിേപകാട് സർക്കാർ സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. കുടലി
മയറ്റേലിയേേലിർമ്മകാണത്തലിേകായലി ഒരു സ്റ്റകാൻഡലിങ് 
കമ്മലിറ്റലി രൂപവത്ക്രലിച്ചു. സർട്ലിഫലിക്റ്റുകൾ എളപ്
ത്തലിൽ േഭ്യേകാക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചു. മകരള 
വലിേകാേക്മ്േലി രൂപവത്ക്രലിക്കു് കകാര്യത്തലിൽ 
ചർച് പുമരകാഗേലിക്കുകയകാണ്.

472. സംസ്ാ�സർക്കാർ, പുതറിയ കതാഴറിൽസാദ്്
തകയക്്റിച്ചുള്ള വറിവരങ്ങൾ കതാഴറിലന�്വഷെർക്ക് 
എത്റിച്ചുകൊടുക്െ, ഫറി�റിഷറിങ് സ്കൂൾ �െത്െ, 
കുെറിനയറ്ത്റി�ാവേ്മായ വായ് ഉദാരമായറി ലഭ്മാ
ക്െ എന്റിവ ഏകറ്ടുക്ം.

അടലിസ്കാേസകാമകേതലികമയകാഗ്യതയള്ളവർക്് സവദ
ഗദ്ധ്യപരലി�ീേേിം േൽകലി മജകാേലിക്് കൂടുതൽ സജ്ജ
രകാക്കാനള്ള േടപടലികൾ പുമരകാഗേലിച്ചുവരുന്നു. അമതകാ
ഡടകാപ്ിം വലിമദ�രകാജ്യങ്ങളലിമേക്കുള്ള റലിക്രൂട്്ഡേന്് വലിപു
േീകരലിക്കു്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി കുസവത്ത്, സൗദലി 
അമറബ്്യ തുടങ്ങലിയ രകാജ്യങ്ങളലിഡേ സർക്കാരുകളേകായലി 
ചർച് പുമരകാഗേലിച്ചുവരലികയകാണ്.

473. പ്രവാസറിെകളക്്റിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഡ്ാറ് 
നബസ് തയ്ാ്ാക്ം. സ്റിരമായറി വറിനദേത്്, പ്രനത്
െറിച്ച്പാശ്ാത്രാജ്ങ്ങളറിൽ, താമസറിക്ന് മലയാ
ളറിെളുകെ പുതറിയ തലമു്െകള മലയാളകത്യും 
മലയാള സംസാരകത്യും പരറിചയകപ്പടുത്റികക്കാ
ടുക്കാനുള്ള സംവറിധാ�ങ്ങൾ ഉണ്ാക്ം. മാത്രമല്ല, 
ഭാഷാപഠ�നപ്രാത്ഹ�ത്റിനുള്ള മലയാളം 
മറിഷകറെ പ്രവർത്��ം വറിപുലകപ്പടുത്ം.

ഡകാറ്റകാമബ്സ് രൂപവത്ക്രലിക്കാന വലിദഗ്ദ്ധ ഏജൻസലി
ഡയ േലിയേലിക്കാനള്ള േടപടലി ആരിംഭലിച്ചുകഴലിഞ്ഞു. പ്ര
വകാസലികളഡട പുതലിയ തേമുറയ്ക്ക് േേയകാളവിം േേയകാള
സിംസ്ക്കകാരവിം പരലിചയഡപ്ടുത്തലിഡക്കാടുക്കാൻ ആമഗകാള 

മകരള സകാിംസ്കാരലിമകകാത്വിം സിംഘടലിപ്ലിച്ചു. 15 രകാജ്യ
ങ്ങളലിൽ േേയകാളിം േലിഷൻ പ്രവർത്തേിം വ്യകാപലിപ്ലിച്ചു. 
25,000 വലിദ്യകാർത്ലികൾക്കായലി േകാസ്ീവ് ഓപ്ൺ 
ഓൺസേൻ മകകാഴ്് ആരിംഭലിച്ചു.

474. പ്രവാസീസംഘെ�െളുകെ നമഖലാതല, 
ആനഗാളതല സനമ്ള�ങ്ങളും ആേയവറി�റിമയവം 
വർഷത്റികലാരറിക്കകലകേറിലും സംഘെറിപ്പറിക്ം.

മേകാകമകരളസഭ രൂപവത്ക്രലിച്് ആദ്യമയകാഗിം േലിയ
േസഭകാേന്ദലിരത്തലിൽ മചർന്നു. പ്രവകാസീസിംഘടേകളഡട 
മേഖേകാതേ, ആമഗകാളതേ സമമ്മളേങ്ങൾ സിംഘടലി
പ്ലിച്് തുടർന്നുിം ആ�യവലിേലിേയത്തലിനിം കകാര്യക്ഷേ
േകായ ഇടഡപടേലിനിം പരലിശ്രേലിച്ചുവരുന്നു.

475. നെരളീയ പ്രവാസീസംഘെ�െകള ഏനൊപറി
പ്പറിച്ച്, നരാഗബാധറിതർക്ം അപെെം സംഭവറിക്ന്
വർക്ം കതാഴറിൽ �ഷ്മാകുന്വർക്കമല്ലാം സംര
ക്ഷണം �ല്ാൻ സീം ഉണ്ാക്ം. മലയാളറിെൾ കൂടു
തലായുള്ള രാജ്ങ്ങളറിൽ നെരളത്റിൽ�റിന്നുള്ള ഒരു 
ഉനദ്ാഗസ്കയ/ക� ഇതറി�ായറി �റിയമറിക്ം. 
മൃതനദഹം �ാട്ടറിനലക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ൊലതാമ
സം ഒഴറിവാക്ം. ജയറിലറിൽ െറിെക്ന്വർക്ം 
നെസറിൽ ഉൾകപ്പട്ടവർക്ം �റിയമപരമായ അവൊ
േങ്ങൾ �റിനഷധറിക്കകപ്പട്ടവർക്ം �റിയമസഹായം 
�ല്ന്തറിനുനവണ്റി അഭറിഭാഷെരുകെ പാ�ൽ ഓനരാ 
നമഖലയറിലും രൂപവത്ക്കരറിക്ം.

മൃതമദഹിം ഡകകാണ്ടുവരു്തലിനള്ള കകാേതകാേസിം ഒഴലി
വകാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എിംബ്സലിമയകാടുിം േറ്റു സ്ദ്ധസിം
ഘടേകമളകാടുിം മചർ്് േടപടലി സ്വീകരലിക്കുന്നുണ്്. 
േടങ്ങലിഡയത്തലിയ വലിമദ�േേയകാളലികൾക്കുിം ആശ്രലിതർ
ക്കുേകായലി സ്വകാന്തേിം എ് ധേസഹകായപദ്ധതലി വലിജ
യകരേകായലി േടപ്കാക്ലിവരുന്നു. 15 മകകാടലി ഈ വർഷ
മത്തക്കു ബ്ജറ്റലിൽ േീക്ലിഡവച്ലിട്ടുണ്്. അഭലിഭകാഷകപകാ
േൽ തയ്കാറകാക്കാനള്ള േടപടലി ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

476. വറിനദേത്�റിന്നു തറിരറികെ വരുന്വർക് മുൻ
കൂ്ായറിത്കന് നപരു രജറിറ്ർ കചയ്ാനും അവരുകെ 
ആവേ്ങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ന�ാർക്കയുമായറി ചർച്ച 
കചയ്ാനുമുള്ള സൗെര്ം ഉണ്ാക്ം. കുെറിനയറ്ത്റികറെ 
ൊലാവധറി തീരും മുമ്പു നജാലറി �ഷ്കപ്പട്ടു വരുന്വകര 
പു�രധറിവസറിപ്പറിക്കാൻ പ്രനത്െസംവറിധാ�ം ഉണ്ാ
ക്ം.

ഇതലിേകായലി 'ഓൺ സേൻ ഡകാറ്റകാമബ്സ്' രൂപവത്ക്
രലിക്കാൻ േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. മേകാർക് വകുപ്് 
മപ്രകാജക്ട് മഫകാർ റലിമട്ൺ എ് പദ്ധലിതലി വലിപുേീകരലി

പ്രവോസ്രീതക്ഷമകം
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ക്കാൻ ശ്രേിം ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. പുേരധലിവകാസത്തലി 
േകായലി എൻ.ഡലി.ഇ.പലി.ആർ.ഇ.എിം. എ് പദ്ധതലി 
വലിജയകരേകായലി േടപ്കാക്ലിവരുന്നു. 
സഹകരണസ്കാപേങ്ങൾ, SC-ST മകകാർപ്മറഷൻ 
തുടങ്ങലിയ സ്കാപേങ്ങൾവഴലിയിം വകായ് േഭ്യേകാക്കാനള്ള 
തീവ്ര ശ്രേത്തലിേകാണ്.

477. പ്രവാസറിെളുകെ െഴറിവെകളയും സമ്പാദ്കത്
യും വറിെസ�നമഖലെളറിനലക്ക് ആെർഷറിക്കാൻ 
ഉതകുന് കൃത്മായ സീമുെൾക് രൂപം �ല്ം.

മേകാർക് ബ്ലിസലിേസ് ഡഫസലിേലിമറ്റഷൻ ഡസന്ർ എ് 
പദ്ധതലി വലിപുേീകരലിക്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

478. നെരളവറിെസ��റിധറി രൂപവത്ക്കരറിക്ം. 
�റിശ്റിത തുെയ്ക്കുള്ള കഡ്നപ്പാസറിറ്് പ്രഖ്ാപറിത 
പ്രവാസറി സംരംഭങ്ങളറിൽ ഓഹരറിയായറി �റിനക്ഷപറി
ക്കാൻ തയ്ാറുള്ള പ്രവാസറിെൾക്ക്, പ്രവാസം മതറി
യാക്കറി മെങ്ങറികയത്നമ്പാൾ നയാഗ്തയ്ക്കനുസൃതമായ 
കതാഴറിൽ ഏകതകേറിലും ഒരു സ്ാപ�ത്റിൽ ന�ടുന്
തറിനുള്ള അവൊേം ഉണ്ായറിരറിക്ം. ഗൾഫറിൽ�റിന്നു 
മെങ്ങറിവരുനമ്പാൾ �ാട്ടറികലാരു കതാഴറിൽ ഉ്പ്പുവരു
ത്ാനുള്ള �റിനക്ഷപം എന് �റിലയറിൽ ഇത്രം 
സംരംഭം വളകരയധറിെം ആെർഷെമായറിരറിക്ം.

ഡപ്രകാമപ്കാസൽ തയ്കാറകാക്ലിവരുന്നു.

479. �റിധറിക്പു്നമ, സർക്കാരറികറെകൂെറി പകോളറിത്
മുള്ള പ്രവാസീമലയാളറിെളുകെ സംയുക്സംരംഭമായ 
ഇൻകെൽ മാതൃെയറിൽ വ്വസായസംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭറിക്ം.

കരടുേയിം രൂപവത്ക്രലിക്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവ
രുന്നു.

480. പ്രവാസറിെൾക് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭറിക്കാൻ 
പ്രനത്െ വായ്ാസൗെര്ങ്ങൾ വർദ്റിപ്പറിക്ം. സംരം
ഭെരാവാൻ സാദ്്തയുള്ള പ്രവാസറിെളുമായറി, പ്ര
നത്െറിച്ച് കപ്രാഫഷണലുെളുമായറി, �ാട്ടറിനലക്ള്ള 
മെക്കത്റിനു മുനമ്പതകന് ആേയവറി�റിമയം �െ
ത്ാൻ ഒരു ഏജൻസറി സ്ാപറിക്ം. �റിനക്ഷപെർക്ക്  
ഏെജാലെസംവറിധാ�ത്റിലൂകെ ആവേ്മായ 
അനുവാദങ്ങളും �ല്ം.

പ്രവകാസലിപുേരധലിവകാസപദ്ധതലിയലിൽ കൂടുതൽ ധേകകാ
ര്യസ്കാപേങ്ങഡള ഉൾഡപ്ടുത്തലി വകായ്കാസൗകര്യിം 
വർദ്ധലിപ്ലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. 
മേകാകത്തലിഡന് വലിവലിധ ഭകാഗങ്ങളലിലുള്ള ഡപ്രകാഫഷണ
ലുകളകായ േേയകാളലികളഡട മസവേിം പ്രമയകാജേഡപ്ടു 
ത്തകാൻ േക്ഷ്യേലിട്് ആദ്യപടലിയകായലി ഡകാറ്റകാബ്കാകേ് തുട
ങ്ങുകയകാണ്. ഏകജകാേകസിംവലിധകാേിം േലിയേേലിർമ്മകാ
ണത്തലിലൂഡട േലിേവലിൽവന്നുകഴലിഞ്ഞു.

481. പ്രവാസറിെളുകെ സഹെരണസംഘങ്ങൾ നപ്രാ
ത്ാഹറിപ്പറിക്ം.

േലിേവലിഡേ എൻ.ഡലി.പലി.ആർ.ഇ.എിം. പദ്ധതലിക്് 
ഉപരലിയകായലി പ്രവകാസീസഹകരണസിംഘങ്ങൾ രൂപവ
ത്ക്രലിക്കാൻ വ്യവസകായ, സഹകരണ വകുപ്പുകളേകായലി 
മചർന്നു േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

482. വറിദ്ാഭ്ാസസ്ാപ�ങ്ങളുകെയും ആനരാഗ്
സ്ാപ�ങ്ങളുകെയും മറ്റും വറിെസ�ത്റിനും പ്രവാസീ
സംഭാവ�െൾക് വലറിയ പങ് വഹറിക്കാ�ാവം. 
ഇത്രം സംഭാവ�െകള നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്കാൻ, 
പ്രവാസറിെൾ �ല്ന് ഓനരാ രൂപയ്ക്കും തുല്മായ തുെ 
അകല്ലകേറിൽ ആനുപാതറിെമായ തുെ സർക്കാരറിൽ�റി
ന്നു �ല്ലന്തറിനുള്ള ഒരു സീമറിനു രൂപം �ല്ം.

ഇത്തരിം ഒരു പദ്ധതലിയഡട രൂപമരഖ തയ്കാറകാക്കാൻ 
വലിദഗ്ദ്ധരുേകായലി ആമേകാചലിച്ചുവരുന്നു.

483. വറിനദേത്ള്ള വ്വസായവാണറിജ്സംരംഭെ
ര ാ യ  പ്രവ ാ സ റി െ ളു മ ാ യ റി  സ ജ ീ വ ബ ന്ധ ം 
പുലർത്ന്തറിനുനവണ്റി നെരള പ്രവാസറി വാണറിജ് 
നചംബറുെൾക് രൂപം �ല്ം. ഓനരാ വറിനദേനമഖല
യ്ക്കും പ്രനത്െ നചംബറുെൾ ഉണ്ാകും. ഇവരും നെ
രളത്റികല നചംബറുെളും തമ്റിൽ സൗഹൃദബന്ധം 
വളർത്റികയടുക്ം.

ഇതലിേകായള്ള ഡപ്രകാമപ്കാസൽ അന്തലിേഘട്ത്തലിേകാണ്. 
തുടർേടപടലികളഡട ഭകാഗേകായലി പ്രവകാസലികളഡട ഇടയലിൽ
േലി്് ഒരു വലിഷയേലിർണ്ണയസേലിതലിക്കു രൂപിം േല്ലിക്
ഴലിഞ്ഞു.

484. പ്രവാസറി കപ്രാഫഷണൽ സംഘെ�െൾ എല്ലാ 
രാജ്ങ്ങളറിലും രൂപവത്ക്കരറിക്ം. ഈ സംഘെ�െ
കള നെരളത്റികല ഗനവഷണസ്ാപ�ങ്ങളുമായും 
വ്വസായസംരംഭങ്ങളുമായും ബന്ധകപ്പടുത്ം.

അതതു രകാജ്യങ്ങളലിൽ ഡപ്രകാഫഷണലുകഡള കഡണ്ത്തകാ
നള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

485. വറിനദേത് നജാലറി കചയ്ന്വരും തറിരറിച്ചുവന്
വരും മറ്റു സംസ്ാ�ങ്ങളറിൽ നജാലറി കചയ്ന്വരു
മായ മുഴുവൻ മലയാളറിെൾക്ം നവണ്റി പ്രനത്െം 
വറിഭാഗങ്ങൾ ന�ാർക്കയറിൽ ഉണ്ാക്ം. വറിനദേത് 
നജാലറി കചയ്ന് പ്രവാസറിെൾക്നവണ്റി പ്രനത്െ 
നമഖലാ ഉപവകുപ്പുെളും ഉണ്ാവം. ഇതറികറെ �െത്റി
പ്പുചുമതല കപ്രാഫഷണലുെകള ഏല്റിക്ം.

പ്രമത്യക വലിഭകാഗങ്ങൾ മേകാർക്യലിൽ േലിേവലിൽവന്നു 
കഴലിഞ്ഞു. ഇത് കൂടുതൽ വലിപുേീകരലിക്കാേകായലി പ്ര
മത്യക സേലിതലിഡയ േലിമയകാഗലിച്ലിട്ടുിം ഉണ്്.

486. നക്ഷമ�റിധറിയുകെ പ്രവർത്�ങ്ങൾ വറിപുലകപ്പ
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ടുത്ം. അംേദായവം ്റിട്ടയർകമറെ് കപൻഷനും 
വർദ്റിപ്പറിക്ം.

ഡപൻഷൻ വർദ്ധലിപ്ലിച്ചു കഴലിഞ്ഞു. േറ്റു കകാര്യങ്ങൾ പരലി
ഗണേയലിേകാണ്.

487. പ്രവാസറിവകുപ്പറി�ായുള്ള ബജറ്റുവറിഹറിതം ഗണ്
മായറി ഉയർത്ം. വറിനദേത്�റിന്നുള്ള പ്രവാസീപണ
വരുമാ�ത്റികറെ ഒരു കചറു �റിശ്റിത േതമാ�ം 
എല്ലാവർഷവം പ്രവാസീനക്ഷമത്റി�ായറി വെയറിരു
ത്ം.

ത്കാണ്ലിഡേ ബ്ജറ്റ് തുക 80 മകകാടലി ആയലി വർദ്ധലിപ്ലി
ച്ചുകഴലിഞ്ഞു.

488. ഇെതുപക്ഷജ�ാധറിപത്മുന്ണറി സർക്കാർ 
ആരംഭറിച്ച പലറിേരഹറിതധ�ൊര്സ്ാപ�ം ഇന്നു 
�റിർജ്ീവമാണ.് ഈ സ്ാപ�കത് പു�രുദ്രറിക്ം; 

വറിപുലീെരറിക്ം.
ഇതലിേകായള്ള േലിയേതടസ്ങ്ങൾ േീക്കാനള്ള ശ്രേത്തലി
േകാണ്.

489. പ്രവാസറിെൾ വറിനദേരാജ്ങ്ങളറികല �റിയമ-ക്ര
മസമാധാ�പ്രശ്നങ്ങളാൽ തറിരറികച്ചനത്ണ്റിവരു
നമ്പാൾ അവരുകെ തുെർജീതവറിതത്റിനു പ്രനയാജ�
െരമായ രീതറിയറിൽ ധ�ൊര്സ്ാപ�ങ്ങളുമായറി 
നചർന്് ഇളനവ്റിയ വ്വസ്െനളാകെ വായ്ാ സ്വ
യംകതാഴറിൽ സംരഭ സഹായ പദ്തറി ആവറിഷ്കരറിക്ം.

േലിേവലിലുള്ള എൻ.ഡലി.പലി.ആർ.ഇ.എിം. പദ്ധതലി വലിപു
േീകരലിക്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചു. അതുപ്രകകാരിം 
ഇതലിേകിംതഡ് ഇരട്ലിമയകാളിം ധേസഹകായിം േല്കാൻ 
കഴലിയകയിം അതനസരലിച്ചുള്ള സിംരിംഭങ്ങളഡട വർദ്ധേ 
ഉണ്കാകുകയിം ഡചയ്തു.

കല, സകംസ്ോരകം, മോദ്സ്യമകം
490. കവജ്ഞാ�റിെഗ്രന്ങ്ങൾ, ബാലസാഹറിത്ം 
തുെങ്ങറിയവയറികല കു്വ പരറിഹരറിക്കാ�ായറി ഭാഷാ 
ഇൻറ്റിറ്യൂട്ട്, മലയാള സർവ്െലാോല, ബാലസാ
ഹറിത് ഇൻറ്റിറ്യൂട്ട് എന്റിവയുകെ പ്രവർത്�ങ്ങൾ 
വറിപുലീെരറിക്ം.

ഭകാഷകാഇൻസ്റ്റലിറ്റയൂട്്, ബ്കാേസകാഹലിത്യ ഇൻസ്റ്റലിറ്റയൂട്് 
എ്ലിവയഡട പ്രവർത്തേിം വലിപുേീകരലിക്കാേകാവ�്യ
േകായ േടപടലി പുതലിയ ഭരണസേലിതലി സകഡക്കാണ്ലിട്ടു
ണ്്. അതലിഡന് ഭകാഗേകായലി എല്ലകാ ജലില്ലയലിലുിം ക്യകാമ്സ് 
ഡസേലിേകാർ തുടങ്ങലിയവയലിലൂഡട പ്രവർത്തേിം വ്യകാപലി
പ്ലിച്ലിട്ടുണ്്. സവജ്കാേലികഗ്രന്ഥങ്ങളഡട പ്രസലിദ്ധീക
രണങ്ങൾ ഊർജ്ജലിതേകാണ്.

491. സമൂഹത്റിൽ വായ�യുകെ വ്ാപ�ം ഉ്പ്പുവ
രുത്ാ�ായറി കപാതുവറിദ്ാലയങ്ങളറികല കുട്ടറിെൾക്ക് 
മലയാള വായ�ാഭറിരുചറി ഉണ്ാക്കാനും ക്ലാസ്റൂം 
കലബ്്റിെൾ ഉണ്ാക്കാനുമായറി 'ഒരു കുട്ടറികക്കാരു 
പുസ്െം' എന് പദ്തറി �െപ്പറിലാക്ം.

സ്കൂൾസേബ്റലികൾ �ക്തലിഡപ്ടുത്തകാൻ പഠലിച് പള്ളലി
ക്കൂടത്തലിഡേ പുസ്തക�കാേയ്ക്ക് ഒരു പുസ്തകിം സിംഭകാവേ 
ഡചയ്യുക - ഈ ക്യകാമ്യലിൻ കഴലിഞ്ഞ വർഷിം വകായേകാ
ദലിേമത്തകാടു മചർ്് ആരിംഭലിച്ലിരുന്നു. ഈ വർഷവിം 
വകായേകാദലിേമത്തകാടുമചർ്് കൂടുതൽ വലിപുേേകായലി 
േടപ്ലിേകാക്കുിം.

492. വറിവരസാനകേതറിെവറിദ്, �വമാദ്്മങ്ങൾ 
എന്റിവയുകെ സാദ്്തെൾ പ്രനയാജ�കപ്പടുത്ാൻ 
ഗ്രന്ോലാ�റിയമത്റിൽ ആവേ്മായ നഭദഗതറിെൾ 
വരുത്ം. വറിവരസാനകേതറിെവറിദ്യുകെ നേഷറി ന�ടു
ന്തറിനും അതറിലൂകെ വറിവരവറി�റിമയത്റിൽ ന�രറിട്ട് 

ഇെകപടുന്തറിനുമുള്ള ഒരു ഇെമായറി വായ�ോലകയ 
മാറ്ാ�ായറി സമ്പൂർണ്സാക്ഷരതാപ്രസ്ാ�ം 
നപാകല സമ്പൂർണ്വായ�ാപ്രസ്ാ�ത്റിനു തുെക്കം 
കു്റിക്ം. വായ�ോലെൾക്ള്ള ഗ്രാറെ് ഇന്നത്
തറികറെ മൂന്നു മെങ്ങായറി ഉയർത്ം. കലനബ്്റിയമോ
രുകെ ഓണന്്റിയം മാ�്മായ ജീവറിതത്റി�് ഉതകു
ന് �റിലയറിൽ വർദ്റിപ്പറിക്ം. കലബ്്റിെളറിലുള്ള 
അപൂർവ്ഗ്രന്ങ്ങൾ ഡ്റിജറികറ്സ് കചയ്ാൻ ഒരു പ്ര
നത്െ സീമറിനു രൂപം �ല്ം.

വലിവരസകാമകേതലികവലിദ്യ അടലിസ്കാേേകാക്ലി ഗ്രന്ഥ�കാ
േകൾ േവീകരലിക്കു് പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. 
ഗ്രന്ഥ�കാേകൾക്കുള്ള ഗ്രകാന്് വർദ്ധലിപ്ലിച്ലിട്ടുണ്്. സമ്പൂർ
ണ്ണവകായേകാപ്രസ്കാേിം ആരിംഭലിക്കാനള്ള േടപടലി 
സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

493. a. സ്കൂളുെളറിൽ െലാനപാഷണത്റി�ാവേ്മായ 
സാഹചര്ങ്ങൾ പ്രബലകപ്പടുത്ം. സർക്കാർ സ്കൂളുെ
ളറിൽ െലാദ്്ാപെകര �റിയമറിക്ം.

സർക്കാർ യ.പലി സ്കൂളകളലിൽ കേകാ-കകായലിക-പ്രവൃത്തലി
പരലിചയ അദ്ധ്യകാപകഡര എസ്.എസ്.എ. വഴലി േലിയേലി
ക്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചു. 1788 അദ്ധ്യകാപകരുഡട 
മസവേിം േഭ്യേകാക്ലി. കേകാ-കകായലികവലിദ്യകാഭ്യകാസത്തലി
േ് അനഗുണേകായ ഭൗതലികസകാഹചര്യങ്ങൾ ഏർഡപടു
ത്തലിഡക്കാണ്് വലിദ്യകാേയങ്ങഡള ആമരകാഗ്യ-േകാേസലിക
-സകാിംസ്കാരലിക-വലികകാസത്തലിഡന് അടലിസ്കാേമകന്ദങ്ങ
ളകാക്ലി വലികസലിപ്ലിക്കാൻ കേകാ-കകായലിക-സകാിംസ്കാരലിക
പകാർക്കുകൾ സ്കാപലിക്കാനള്ള പദ്ധതലിക്കായലി 2018-
19-ൽ  ഏഴു മകകാടലി രൂപ അനവദലിച്ചു.

493. b. സ്കൂൾ െലാനമളെളുകെ മാനുവൽ, �െത്റിപ്പു
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രീതറിെൾ എന്റിവ അെറിമുെറി പരറിഷ്കരറിക്ം, കചലവകു
്ഞ്ഞതാക്ം, വറിനെന്ദ്രീെരറിക്ം, മത്രസ്വഭാവം 
കു്യ്ക്കും.

േകാനവൽ പരലിഷ്കരലിച്ചു. ഒന്നുമുതൽ എട്ടുവഡര ക്കാസ്സുകളലി
ഡേ കുട്ലികളലിൽേലിന്നു കമേകാത്വത്തലിന ഫണ്് മ�ഖ
രലിക്കു്ത് േലിർത്തേകാക്ലി. മേളയഡട േടത്തലിപ്ലിന 
സർക്കാർ ഫണ്് അനവദലിച്ചു.

493. c. സായാഹ്നങ്ങളറിലും ഒഴറിവദറിവസങ്ങളറിലും 
സ്കൂളുെകള െലാപഠ�നെന്ദ്രങ്ങളാക്കറി മാറ്റുന്തറിനുള്ള 
സീമുെൾ ആവറിഷ്കരറിക്ം.

പ്രവർത്തേിം ആരിംഭലിച്ലിട്ലില്ല.

494. a. സാഹറിത് അക്കാദമറികയ നെന്ദ്രസാഹറിത് 
അക്കാദമറിയുകെ രീതറിയറിൽ പു�ഃസംഘെറിപ്പറിക്ം. 

ഇക്കാര്യിം പരലിമ�കാധലിച്ചുവരലികയകാണ്. 

494. b. പ്രാനദേറിെസാഹറിത്സമറിതറിെൾക്ക് ഗ്രാറെ് 
�ല്ണം. സാഹറിത്ൊരർക്ക് നക്ഷമപദ്തറിെൾ തു
െങ്ങണം.

പ്രകാമദ�ലികസകാഹലിത്യസേലിതലികൾ, കേകാസകാിംസ്കാരലിക
സിംഘടേകൾ എ്ലിവയഡട പ്രവർത്തേങ്ങൾക്് 
സർക്കാർ സഹകായിം േൽകകാൻ േലിേവലിലുള്ള േകാേദണ്ഡ
ങ്ങൾ പരലിഷ്കരലിക്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചു. മകരള 
കൾച്റൽ കൗൺസലിൽ രൂപവത്ക്രലിച്ചു.
കേകാസകാിംസ്കാരലികപ്രവർത്തകർക്കുള്ള മക്ഷേേലിധലികൾ 
ഈ സർക്കാർ വ്മ�ഷിം ആയലിരിം രൂപയലിൽേലിന്നു 
മൂവകായലിരിം രൂപയകായിം ചലികലിത്കാനകൂേ്യിം 75,000 
രൂപയലിൽേലി്് ഒരു േക്ഷിം രൂപയകായിം ഉയർത്തലി. 
കൂടുതൽ ആളകഡള മചർക്കാൻ ക്യകാമ്പുകൾ േടത്തുന്നു
ണ്്.

494. c. മറ്റു ഭാഷെളറിനലക്ം മ്റിച്ചുമുള്ള വറിവർത്
�ങ്ങൾ സാദ്്മാക്ം. 

സകാഹലിത്യ അക്കാദേലി വഴലി േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

494. d. സാമ്പ്രദായറിെരീതറിെളറിൽ�റിന്നു വ്ത്സ്മാ
യറി ലറിറ്്്റി കഫറ്റികവലുെൾ നെരളത്റിൽ സംഘെറി
പ്പറിക്ം.

ഐഎഫ്എഫ് ഡക േകാതൃകയലിൽ അന്തകാരകാഷ്ടപുസ്തമകകാ
ത്വിം സകാഹലിത്യ അക്കാദേലി മേതൃത്വത്തലിൽ േടത്തലി. 

495. a. നഫാെ് നലാർ അക്കാദമറികയ ഔപചാരറിെവം 
അ�ൗപചാരറിെവമായ ഗനവഷണങ്ങൾക് പ്രാപ്മാ
ക്ം. 

േലിേവലിൽ കലിർടകാഡ്സ് വഴലി ആദലിവകാസീകേകാകകാരൂപ
ങ്ങഡള സിംബ്ന്ലിച്ചു േടന്നുവരു് പ്രവർത്തേിം 
മഫകാൿമേകാർ അക്കാദേലിഡയക്കൂടലി ഏൽപ്ലിച്ചു വലിപുേീ
കരലിക്കുകയിം എല്ലകാവലിധ േകാടൻ കേകാരൂപങ്ങഡളയിം 

പരലിധലിയലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തുകയിം ഡചയ്യുിം.

495. b. വറിപുലവം സുസജ്വമായ ഒരു നഫാെ ്നലാർ 
മയൂസറിയം സ്ാപറിക്ം. നെരളത്റികല പ്രധാ� നെ
ന്ദ്രങ്ങളറിൽ സംഗീത-�ാെനൊത്വങ്ങൾ �െത്ാനു
ള്ള പണം ലഭ്മാക്ം.

ഈ പ്രവർത്തേിം േടക്കുന്നുണ്്. പകാേക്കാട്് േലിേവലിൽ 
മഫകാക് മേകാർ അക്കാദേലിയഡട കീഴലിൽ േകാട്യകേകാേയൂ
സലിയിം പ്രവർത്തലിക്കുന്നുണ്്. മകകാട്യിം ജലില്ലയലിലുിം 
ചകാേക്കുടലിയലിലുിം സേകാേേകായ സ്കാപേങ്ങൾ 
മഫകാക് മേകാർ അക്കാദേലിക്കു കീഴലിൽ രൂപവത്ക്രലിക്കുിം. 
പ്രധകാേ മകന്ദങ്ങളലിൽ സിംഗീത-േകാടമകകാത്വങ്ങൾ 
ഇതലിമേകാടകിം സിംഘടലിപ്ലിച്ചുകഴലിഞ്ഞു.

496. a. തറിരുവ�ന്പുരം ഫറിലറിം കഫറ്റികവലറിനു 
സ്റിരം നവദറിയുണ്ാക്ം. 

കലിഫ്ബ്ലി വഴലി േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. പ്രവൃത്തലി 
ഈ വർഷിം തുടങ്ങുിം. 

496. b. ഫറിലറിം കസാകസറ്റിെൾക്ള്ള ധ�സഹാ
യം വർദ്റിപ്പറിക്ം.

ഫലിേലിിം ഡസകാസസറ്റലികഡള സഹകായലിക്കാനിം േല്ല സലി
േലിേകള് ഗ്രകാേീണതേത്തലിൽ പ്രദർ�ലിപ്ലിക്കാന േകായലി 
സിംസ്കാേഡത്ത േകാലു മേഖേകളകായലി തലിരലിച്് േകാലു 
ടൂറലിങ് ടകാക്ീസ് സിംവലിധകാേിം േടപ്ലിൽവരുത്തലിയലിട്ടു
ണ്്. ധേസഹകായിം വർദ്ധലിപ്ലിക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീക
രലിച്ചുവരുന്നു.

496. c. പ്രാനദേറിെചലച്ചറിനത്രാത്വങ്ങൾക് സർ
ക്കാർ ധ�സഹായം �ല്ം. 

പ്രകാമദ�ലികചേച്ലിമത്കാത്വങ്ങൾക്കു സർക്കാർ മപ്രകാ
ത്കാഹേിം േൽകലിവരുന്നു. 

496. d. സംസ്ാ�കത് പ്രധാ�പട്ടണങ്ങളറിൽ 
സ്റിരം ഗാല്റിെൾക് രൂപം �ല്ം. ചറിത്രൊരർക് 
കപയറിറെറിങ് എക്റിബറിഷനുള്ള ധ�സഹായം ലഭ്മാ
ക്ം. കൊച്ചറി ബറി�ാനലക്ള്ള ധ�സഹായം തുെരും.

എല്ലകാ ജലില്ലയലിലുിം േലിർമ്മലിക്കു് സകാിംസ്കാരലികസമുച്യ
ത്തലിൽ ഇതലിനള്ള സൗകര്യിം ഉണ്കാക്കുന്നുണ്്. അതലി
നള്ള ഒട്കാഡകയടകേൽ 480 മകകാടലി രൂപ കലിഫ്ബ്ലി 
അിംഗീകരലിച്ചു. ഡടൻഡർ േടപടലികളിം അിംഗീകരലിച്ലിട്ടു
ണ്്. 11 ജലില്ലകളലിൽ ഡലിപലിആറലിേ് അനേതലി േഭലിച്ചു. 

497. a. െലാസമറിതറിെൾക്ം ക്ലബുെൾക്ം സർ
ക്കാർ ധ�സഹായം �ല്ം. 

കേകാസേലിതലികൾക്കുിം ക്ബ്ബുകൾക്കുിം ധേസഹകായിം 
േൽകകാനള്ള ബ്ജറ്റുവലിഹലിതിം വർദ്ധലിപ്ലിച്ചു.

497. b. നെന്ദ്ര അക്കാദമറിെളുകെ സഹായവം മറ്റും 
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ഇവർക് ലഭറിക്കാൻ അവകര സഹായറിക്കാൻ പ്ര
നത്െ കസല്ലറിനു നെരള സംഗീത �ാെെ അക്കാദമറി
യറിൽ രൂപം �ല്ം. 

സിംഗീത േകാടക അക്കാദേലി എക്ലികയൂട്ീവ് േടപടലി 
സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. 

497. c. െലാസമറിതറിെൾക് ത�തായ �ാെെം 
അവതരറിപ്പറിക്കാൻ പ്രനത്െധ�സഹായം ലഭ്മാ
ക്ം. നെരള സംഗീത �ാെെ അക്കാദമറിയുകെ ഒരു 
പ്രധാ� ചുമതലയായറി നഡ്ാെയുകമനറെഷക� മാറ്റും.

ദലിവസിം ഒരു േകാടകിം എന്നുള്ള േലിേയലിൽ പ്രകാമദ�ലിക 
േകാടകസിംഘങ്ങൾക്് അവർ സൃഷ്ടലിക്കു് േകാടകങ്ങൾ
ക്കു സൗജേ്യപ്രദർ�േവിം അതലിനള്ള ധേസഹകായവിം 
സിംഗീത േകാടക അക്കാദേലി വഴലി േടപ്ലിേകാക്കുന്നുണ്്. 
മൂന്നൂറലിേധലികിം േകാടകസിംഘങ്ങൾക്കു സഹകായിം േൽ
കലിക്ഴലിഞ്ഞു.

498. നെരളത്റികറെ ത�തുസംസാരകത്യും ചരറി
ത്രകത്യും ജീവറിതകത്യും അ്റിയാനുള്ള അവസ
രകമാരുക്ം. അതറി�ായറി െല, ോസ്തം, വറിദ്ാഭ്ാസം 
എന്റിവവഴറി കപാതുനബാധം ഉണ്ാക്കാൻ െഴറിയുന് 
തരം കപാതുവറിെങ്ങൾ എന് രീതറിയറിൽ സാംസാരറിെ 
ഇെ�ാഴറിെൾക്ള്ള സീമറിനു രൂപം �ല്ം.

േകാട്രങ്ങ് എ് മപരലിൽ സകാിംസ്കാരലിക ഇടേകാഴലികൾ 
രൂപവത്ക്രലിക്കാൻ പദ്ധതലി തയ്കാറകാക്ലി. സ്ലിരിം 
േകാടകമവദലിയിം സ്കാപലിക്കുന്നുണ്്.

499. െലാമണ്ലത്റികറെ പ്രവർത്�ങ്ങൾ വറിപു
ലീെരറിക്ം, പരറിഷ്കരറിക്ം.

2016-ഡേ പുതലിയ യജലിസലി റഗുമേഷൻ അനസരലിച്് 
കേകാേണ്ഡേത്തലിഡന് ഭരണതേത്തലിലുള്ള പുേഃസിംഘകാ
ടേവിം വലിപുേീകരണവിം േടത്തലി. പുതലിയ സവസ് 
ചകാൻസേഡറ േലിയേലിച്ചു. 

500. മയൂസറിയങ്ങൾ സംബന്ധറിച്ച് ബഹുതലങ്ങളായ 
�വീ�പരറിനപ്രക്ഷ്ങ്ങളുകെ അെറിസ്ാ�ത്റിൽ 
അവയുകെ ശംഖല സ്ാപറിക്ം.

പുരകാവസ്തുവകുപ്ലിനകീഴലിൽ ഓമരകാ ജലില്ലയലിലുിം അതതു 
ജലില്ലയഡട സകാിംസ്ക്കകാരലികസപതൃകങ്ങൾ സിംരക്ഷലിക്കാൻ 
ജലില്ലകാ സപതൃകേയൂസലിയങ്ങൾ സ്കാപലിക്കാൻ േടപടലി 
ആരിംഭലിച്ചു,.
പുരകാമരഖകാവകുപ്ലിന കീഴലിൽ പുരകാമരഖകളഡട ഡലിജലി
സറ്റമസഷൻ പദ്ധതലി േടന്നുവരുന്നു. 2016-17 വർഷിം 
ആറുേക്ഷിം മപപ്ർ മരഖകളിം രണ്ടുേക്ഷിം ചുരുണകളിം 
ഡലിജലിസറ്റസ് ഡചയ്തു. സിംസ്കാേ ആർസക്വ്സലിൽ 
സൂക്ഷലിച്ലിരലിക്കു് ഒരുമകകാടലിയലിൽപ്രിം തകാളലിമയകാേ
മ ര ഖ ക ൾ  ഡ ലി ജ ലി സ റ്റ സ്  ഡ ച യ്യു ്  േ ട പ ട ലി 
പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. ജേകീയപുരകാേയപദ്ധതലി (കമ്മയൂണലി

റ്റലി ആർസക്വ്സ്) േേപ്പുറിം ജലില്ലയലിഡേ ചമ്പ്രകമശ്രലി 
േേയലിൽ ആരിംഭലിച്ചു. ഇടുക്ലി ജലില്ലയലിൽ പ്രകാമദ�ലികച
രലിത്മരഖകളഡട സിംരക്ഷണത്തലിേകായലി ജലില്ലകാ ഡഹറലി
മറ്റജ് േയൂസലിയത്തലിഡന് േലിർമ്മകാണിം ആരിംഭലിച്ചു.
േയൂസലിയിം വകുപ്ലിന കീഴലിൽ ശ്രീചലിത്കാ ആർട്് ഗ്യകാേറലി 
േവീകരലിച്ചു. മകകാഴലിമക്കാട് കൃഷ്ണമേമേകാൻ േയൂസലിയ
ത്തലിൽ ത്ീ-ഡലി തലിയറ്റർ സ്കാപലിച്ചു. വയേകാട് കുകേലിചലിറ 
േയൂസലിയിം പൂർത്തലിയകായലിവരുന്നു. തലിരുവേന്തപുരിം 
േകാച്വറൽ ഹലിസ്റ്ററലി േയൂസലിയിം ആധുേലികരീതലിയലിൽ 
പുേരുദ്ധരലിച്ചുവരുന്നു. തലിരുവേന്തപുരിം മേപ്ലിയർ 
േയൂസലിയിം ആധുേലിക രീതലിയലിൽ സജ്ജേകാക്കാനള്ള 
േടപടലികൾ ആരിംഭലിച്ചു. ആധുേലിക രീതലിയലിലുള്ള ദൃ�്യ
-ശ്രവ്യസിംവലിധകാേങ്ങൾ ഇതലിഡന് ഭകാഗേകായലി ഒരുക്കു
ന്നുണ്്. 
മൂന്നു വകുപ്പുകളഡടയിം കീഴലിലുള്ള മുഴുവൻ േയൂസലിയങ്ങളിം 
ഭലി്മ�ഷീസൗഹൃദേകാക്കാനള്ള േടപടലികൾ പൂർത്തലി
യകായലിവരുന്നു.

501. പ്രാനദേറിെപത്രപ്രവർത്െർക് നക്ഷമ�റിധറി 
ഫലപ്രദമാക്ം.

വലി�ദേകായ പഠേിം ഇക്കാര്യത്തലിൽ ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

502. സംസ്ാ�കത് മാദ്്മപ്രവർത്�പഠ�
നൊഴ്സുെൾക് കപാതുരൂപം �ല്ം. സംസ്ാ�ത്റി
കറെ ചരറിത്രവം സംസാരവം പഠ�വറിഷയങ്ങളറിൽ 
ഉൾകപ്പടുത്ം. മാദ്്മപ്രവർത്�ം സാമൂഹറിെപ്രവർ
ത്�മാണ് എന് ൊഴ്ചപ്പാനൊകെ പാഠ്പദ്തറി പു
�ഃസംവറിധാ�ം കചയ്ം.

ഇതലിേകായലി േീഡലിയകാ അക്കാദേലിയഡട മസവേിം േഭ്യ
േകാക്കുിം.

503. അപ്പർകപ്രമ്റി തലം മുതൽ പാഠ്പദ്തറിയറിൽ 
മാദ്്മസാരക്ഷരത ഉൾകക്കാള്ളറിക്ം.

സ്കൂളകളലിലുിം മകകാഡളജുകളലിലുിം േീഡലിയകാ ക്കാസ് ആരിം
ഭലിക്കുിം.

504. മാദ്്മപഠ�ങ്ങൾക്ള്ള അെറിസ്ാ�സൗെ
ര്വറിെസ�ം ഒരു െെമയായറി സംസ്ാ�സർക്കാർ 
ഏകറ്ടുക്ം. ഇതറി�ായറി ഇനപ്പാൾ വായ�ോലെളറി
ലും സ്ാപ�ങ്ങളറിലും സംഘെ�െളുകെയും വ്ക്റി
െളുകെയും കെവേവമുള്ള എല്ലാ മാദ്്മ ഉല്ന്ങ്ങ
ളുകെയും കപാതു ആർകക്കവ്സ് ഉണ്ാക്ം. ഇവ 
വറിദ്ാർത്റിെൾക്ം ഗനവഷെർക്ം വറിജ്ഞാ�താ
ല്ര്മുള്ളവർക്ം ്ഫ്ൻസ് �െത്ാനുള്ള സംവറി
ധാ�മാക്കറി മാറ്റും.

േീഡലിയകാ അക്കാദേലിയിം ASAPയിം മചർ്് ഡലിമലൈകാ
േകാമകകാഴ്സുകൾ ജലില്ലകളലിൽ േടത്തലിവരുന്നു. 
േകാലുേക്ഷിം േകാദ്ധ്യേമപജുകൾ ഡലിജലിസറ്റസ് ഡചയ്ത് 
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ആർസക്വ് ഡചയ്തു.

505. മാദ്്മപഠ�ങ്ങൾക് സർവ്െലാോലെളറിൽ 
നവ്റിട്ട വകുപ്പുെൾ ആരംഭറിക്ം. ഈ രംഗത്് ബറിരുദ
-ബറിരുദാ�ന്ര നൊഴ്സുെൾ �െപ്പറിലാക്ം.

േകാദ്ധ്യേപഠേങ്ങൾക്കായലി മവറലിട് വകുപ്പുകൾ േലിേവലി
േലില്ലകാത്ത ഇടങ്ങളലിൽ ഇതുസിംബ്ന്ലിച് േടപടലി വലിദ്യകാ
ഭ്യകാസവകുപ്പു സ്വീകരലിക്കുന്നു.

506. കവദയുതറിനബാർഡ്റികറെ തൂണുെൾ ഉപനയാഗറി
ച്ച് ഡ്റിജറിറ്ൽ നെരള ക�റ്് വർക്ക് സ്ാപറിക്ം. 
അഞ്ചുവർഷത്റിനുള്ളറിൽ 100 രൂപയ്ക്ക് വീട്ടറിനും 300 
രൂപയ്ക്ക് കചറുെറിെവ്ാപാരസ്ാപ�ങ്ങൾക്ം 1000 
രൂപയ്ക്കു വ്വസായസ്ാപ�ങ്ങൾക്ം ഇറെർക�റ്് 

െണൿഷൻ ഇതറിലൂകെ ലഭ്മാക്ം. കചറുെറിെ 
നെബറിൾ ഓപ്പന്റ്ർമാർക്ക് പ്രനത്െപരറിഗണ� 
�ൽകുെയും വാെെ കു്യ്ക്കുെയും കചയ്ം.

ഈ േക്ഷ്യത്തലിൽ ‘ഡക-മഫകാൺ‘ പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാ
ക്കാൻ സർക്കാരലിഡന് മേതൃത്വത്തലിൽ മകരള സഫബ്ർ 
ഓപ്റ്റലിക് ഡേറ്റ് വർക്് േലിേലിറ്റഡ് എ് മപരലിൽ സിം
യക്തസിംരിംഭിം ആരിംഭലിച്ചു. മകരള മസ്റ്ററ്റ് ഐ.ടലി ഇൻ
രെകാസ്ടക്ചർ േലിേലിറ്റഡിം ഡക.എസ്.ഇ.ബ്ലിയിം സർക്കാ
രുിം മചർ്തകാണ് സിംയക്തസിംരിംഭിം. ഇതലിഡന് 
ഡടൻഡർ േടപടലികളേകായലി മുമ്കാട്ടുമപകാകുക യകാണ്. 
ഡക-മഫകാൺ പദ്ധതലി യകാഥകാർത്്യേകായകാൽ 20 േക്ഷിം 
പകാവഡപ്ട് കുടുിംബ്ങ്ങൾക്കു സൗജേ്യേകായലി ഇന്ർഡേറ്റ് 
കണക്ഷൻ േഭലിക്കുിം.

മലയോളവകം ഭോഷോസോതകേ�ികവിദസ്യയകം
507. ഭരണഭാഷ മലയാളമാക്കാനുള്ള �െപെറിെൾ 
ഊർജ്റിതകപ്പടുത്ം. ഇ-ഗനവണൻസ് മലയാള
ത്റിൽത്കന് �െപ്പറിലാക്കാനുള്ള ഇെകപെൽ 
�െത്ം. ഭാഷാ�യൂ�പക്ഷങ്ങളുകെ എല്ലാവറിധ അവ
ൊേങ്ങളും സംരക്ഷറിക്ം. അവരുകെ ഭാഷാപഠ�
ത്റിനും ഉപനയാഗത്റിനുമുള്ള എല്ലാ സംവറിധാ�വം 
ഉ്പ്പുവരുത്ം.

ഭരണഭകാഷ േേയകാളത്തലിേകാക്കാൻ കർ�േ േലിർമദേ�ിം 
േൽകലി. മകന്ദസർക്കാർസ്കാപേങ്ങളലിലുിം ഫയൽ 
േേയകാളത്തലിൽ സകകകാര്യിം ഡചയ്ണഡേന്നു േലിർമദേ�ിം. 
ഇ-ഗമവണൻസ് േേയകാളത്തലിൽ േടപ്കാക്ലിവരുന്നു. 
സ്കൂളകളലിൽ േേയകാളിം േലിർബ്ന്േകാക്ലി. ഭകാഷകാേയൂേപ
ക്ഷ പ്രമദ�ങ്ങളലിൽ അവരുഡട ഭകാഷയലിൽ വലിദ്യകാഭ്യകാസ
വിം മഗകാത്ഭകാഷകാദ്ധ്യയേവിം േടപ്ലിേകാക്ലി.

508. �നരന്ദ്രൻ െമ്റിറ്റിയുകെ �റിർനദേേം മുൻ�റിർത്റി 
നൊെതറിഭാഷ മലയാളമാക്കാനുള്ള �െപെറിെൾ 
സ്വീെരറിക്ം. നെരളത്റികല കതാഴറിൽപ്പരീക്ഷെൾ, 
കമഡ്റിക്കൽ, എൻജറി�ീയ്റിങ് പ്രനവേ�പ്പരീക്ഷെൾ 
എന്റിവ മലയാളത്റിൽ എഴുതാൻ അവസരമുണ്ാ
ക്ം. ഗനവഷണപ്രബന്ധങ്ങളെക്കം മലയാളത്റിൽ 
സമർപ്പക്കാനുള്ള സംവറിധാ�ം ഉണ്ാക്ം.

മകകാടതലിഭകാഷ േേയകാളത്തലിേകാക്കാനള്ള േടപടലി മുമ്കാ
ട്ടുമപകാവകയകാണ്. പലി.എസ്.സലി പരീക്ഷകൾ േേയകാള
ത്തലിേകാക്കാനള്ള േടപടലികൾ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. ഡലിഗ്രലി
തേത്തലിലുള്ള പരീക്ഷകൾക്കുിം േേയകാളിം ഉൾഡപ്ടു
ത്തകാൻ േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചു. സർക്കാർമജകാേലിക്കു 
േേയകാളഭകാഷകാപരലിജ്കാേിം േലിർബ്ന്േകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. 
ഇിംഗ്ീഷലിലുിം േേയകാളത്തലിലുിം മചകാദ്യമപ്പ്ർ േല്കാനള്ള 
തീരുേകാേിം േടപ്കാക്ലിവരുന്നു.

509. ബറിരുദതലംവകര മലയാളപഠ�ം �റിർബ്ബന്ധ
മാക്ം. മലയാളമാദ്്മത്റിലുള്ള പഠ�ത്റിനു 
നപ്രാത്ാഹ�ം �ല്ം. കപ്രമ്റി ക്ലാസ് മുതൽതകന് 
മലയാളം െമ്പയൂട്ടറിങ് പഠ�ഭാഗമാക്ം.

േേയകാളിം കമ്യൂട്ലിങ് പഠേത്തലിഡന് ഭകാഗേകാക്കാനള്ള 
പ്രവർത്തേിം േടന്നുവരുന്നു. 2018-19 അദ്ധ്യയേവർ
ഷിം മുതൽ പത്തകാിം ക്കാസ് വഡര േേയകാളപഠേിം േലിർ
ബ്ബന്േകാക്ലി േലിയേേലിർമ്മകാണിം േടത്തലിക്ഴലിഞ്ഞു. 
മകരള പകാഠ്യപദ്ധതലിക്കു പുറമേ സിംസ്കാേത്തലിേകത്തു 
മകന്ദപകാഠ്യപദ്ധതലി പ്രകകാരിം പ്രവർത്തലിക്കു് സ്കൂളക
ളലിലുിം േേയകാളഭകാഷ േലിർബ്ബന്േകാക്ലി.

510. മലയാളസർവ്െലാോല വറിജ്ഞാ�മണ്ല
ത്റിലുണ്ാകുന് മാറ്ങ്ങൾ െകണ്ത്ാനും അതു 
മലയാളത്റിൽ കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ഇെകപെൽ 
�െത്ാനുള്ള സ്ാപ�മാക്കറി മാറ്റും. ഭാഷയുകെ പ്ര
നയാഗത്റികറെയും വറിൊസത്റികറെയും സാദ്്ത
െൾ സമഗ്രമായറി െകണ്ത്ാനും വറി�റിനയാഗറിക്കാനും 
പര്ാപ്മായ വറിധത്റിൽക്കൂെറി മലയാളസർവ്െലാ
ോലയുകെ പ്രവർത്�ങ്ങൾ പു�ഃക്രമീെരറിക്ം. 
ഇതുമായറി മറ്റു സർവ്െലാോലെകളയും എല്ലാ 
സാംസ്ക്കാരറിെസ്ാപ�ങ്ങകളയും സംഘെ�െകളയും 
കൂട്ടറിയറിണക്ം. ഇന്്ൻ ഭാഷെൾ തമ്റിലുള്ള വറിവർ
ത്�ം പരമാവധറി നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം.

േേയകാളസർവ്കേകാ�കാേ പ്രവർത്തേിം ഇത്തരത്തലിൽ 
രൈേീകരലിച്ചുവരുന്നു. യ.ജലി.സലിയഡട 12-ബ്ലി അിംഗീകകാ
രേടക്ിം മേടലിഡക്കാണ്് േേയകാളസർവ്കേകാ�കാേ 
എല്ലകാ ഗമവഷണസൗകര്യങ്ങമളകാടുിം കൂടലിയ സ്കാപേ
േകായലി ഉയർന്നു. അത്യകാധുേലികേകായ സേബ്റലിയിം പ്ര
സകാധേമകന്ദവിം സ്കാപലിച്ചു. ഗൂഗലിൾ അടക്മുള്ള 
ഏജൻസലികൾക്കു പ്രമയകാജേഡപ്ടുിംവലിധിം ഭകാഷഡയ 
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യന്തഗ്രകാഹ്യേകാക്കാൻ േകാിംമഗ്വജ് ഡടൿമേകാളജലി 
ഡസന്ർ. മേകാകഡത്തമ്കാടുമുള്ള പഠലിതകാക്ൾക്കുിം ഗമവ
ഷകർക്കുിം ഡലിജലിറ്റൽ വലിഭവവലിവരങ്ങൾ ഈ മകന്ദത്തലി
ലൂഡട േഭലിക്കുിം.  േേയകാളഭകാഷകാപഠേിം േലിർബ്ബന്േകാക്കാ
നള്ള ബ്ലില്ലലിഡന് തുടർച്, കുട്ലികൾക്കു ഡഗയലിേലിലൂഡട 
അക്ഷരവിം വകാക്കുിം പഠലിക്കാന് 'േേയകാളപകാഠിം' പദ്ധതലി. 
ഭകാഷയഡട ആന്തരലികസവവലിദ്ധ്യങ്ങൾ പഠലിക്കാൻ ഭകാ
ഷകാമഭദസർമവ് ഡപ്രകാജക്ട്. േേയകാളകൃതലികൾ മേകാകപ്ര
സലിദ്ധ പ്രസകാധകർവഴലി േറ്റു ഭകാഷകളലിമേക്് എത്തലി
ക്കാൻ ട്കാൻസ് മേഷൻ ഡപ്രകാജക്ട്. മകരളത്തലിഡന് 
സകാിംസ്കാരലികേകായ ഈടുവയ്പുകളേകായലി േയൂസലിയിം ഡപ്രകാ
ജക്ട്. േേയകാളത്തലിഡേ അേ്യിംേലിന്നുമപകായത് അടക്
മുള്ള വകാക്കുകളേകായലി സേഗ്രഓൺസേൻ േലിഘണ്ടു 
ഡപ്രകാജക്ട്. എഴുത്തച്ഡേക്കുറലിച്ചു േകാളലിതുവഡരയള്ള 
പഠേങ്ങൾ മ�ഖരലിക്കാനിം ഗമവഷണത്തലിനേകായലി 
എഴുത്തച്ൻ പഠേമകന്ദവിം അറബ്ലിേേയകാളഭകാഷകാപ
ഠേത്തലിേകായലി അറബ്ലിേേയകാളമകന്ദവിം. ജർമ്മേലിയലി
ഡേ ടൂബ്ലിിംഗൻ സർവ്േകേകാ�കാേയലിൽ ഗുണ്ർട്് 
ഡചയർ.

511. ഭാഷയുകെ വർഗ്ഗീയവല്ക്കരണം കചറുക്െ, ലറിംഗ
സമത്വം, ജാതറി�റിരാസം, മത�റിരനപക്ഷത, ആവറി
ഷ്ക്കാരകവവറിദ്്ം എന്റിവകയ ആധാരമാക്കറി ജ�ാ
ധറിപത്പരമായ തുല്ത ഉ്പ്പാക്മാറു ഭാഷാപ്രനയാ
ഗങ്ങൾ �വീെരറിക്കാനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

അതലിമേക്് ആവ�്യേകായ ഇടഡപടലുകൾ മകരള ഭകാ
ഷകാഇൻസ്റ്റലിറ്റയൂട്് േടത്തലിവരുന്നു.

512. നലാെ�റിലവാരത്റിൽ രചറിക്കകപ്പട്ട ോസ്തകൃതറി
െൾ, തത്വചറിന്ാപരമായ കൃതറിെൾ തുെങ്ങറിയവകയ 
ല്ലാം മലയാളത്റിൽ ലഭ്മാക്കാനുള്ള ഇെകപെൽ 
�െത്ം. മൂന്ാംനലാെരാജ്ങ്ങളറികല ഭാഷെളറിൽ�റി
ന്നുള്ള കൃതറിെളുകെ വറിവർത്�ത്റിനുൾകപ്പകെ നപ്രാ
ത്ാഹ�ം �ല്റികക്കാണ്് ബഹുസ്വരതയ്ക്കു നപ്രാത്ാ
ഹ�ം �ല്ം. ഇതറിനലക്കായറി വറിവർത്��യം 
ഉണ്ാക്ം. ഭാഷാഇൻറ്റിറ്യൂട്ട് നപാലുള്ള സ്ാപ�
ങ്ങകള ഇത്രത്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്തറിനുള്ള �െപെറി 
സ്വീെരറിക്ം. പുതറിയ ഗനവഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ മല
യാളത്റിൽ കൊണ്ടുവരാനും �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

വലി�്വപ്രസലിദ്ധേകായ കൃതലികളിം ഇന്ത്യയലിഡേ ഇതരഭകാഷ
കളലിലുള്ള കൃതലികളിം പരലിഭകാഷഡപ്ടുത്തലി േേയകാളത്തലിൽ 
പ്രസലിദ്ധീകരലിക്കാനള്ള ശ്രേിം ഭകാഷകാഇൻസ്റ്റലിറ്റയൂട്് 
ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. ഡപ്രകാഫ. ഇർഫകാൻ ഹബ്ീബ്് ജേറൽ 
എഡലിറ്ററകായള്ള 'പീപ്ലിൾസ് ഹലിസ്റ്ററലി ഓഫ് ഇന്ത്യ' 
എ് പുസ്തകപരമ്രയഡട ചലിേ വകാേ്യങ്ങൾ 'ഭകാരതജ
േചരലിത്ിം' എ് �ീർഷകത്തലിൽ പ്രസലിദ്ധീകരലിച്ചു.

513. െമ്പയൂട്ടർ, കമാകബൽ നഫാൺ എന്റിവയറികല
ല്ലാം അെറിസ്ാ�ഭാഷയായറി മലയാളം കൊണ്ടുവരു
ന്തറിനുള്ള �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

ഈ രിംഗത്ത് ഐ.സലി.മഫകാസ്് ഇടഡപടൽ േടത്തുന്നു
ണ്്. ഭകാഷകാ ഇൻസ്റ്റലിറ്റയൂട്് വലികസലിപ്ലിച് ഭരണ�ബ്ദകാവേലി 
ഡേകാസബ്ൽ ആപ്് ഭരണഭകാഷകാരിംഗത്ത് ഇക്കാര്യത്തലി
ലുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്കാണ്. 

514. നെരളത്റി�െത്മാത്രം സംസാരറിക്ന് 
ആദറിവാസറിഭാഷെൾക്ക് നെരളത്റിനു പു്ത് സം
ഘെറിതമായ സംരക്ഷെരറില്ല. ആ ജ�തെളുകെ ഭാഷാ
പരമായ അവൊേങ്ങളുകെ സംരക്ഷണവം വറിെസ
�വം ഉ്പ്പാക്ം. ആദറിവാസറിെൾ ഉൾകപ്പകെ ഭാഷാ
�യൂ�പക്ഷങ്ങൾക്ക് അവരുകെ മാതൃഭാഷയറിൽ വറിദ്ാ
ഭ്ാസവം വ്വഹാരങ്ങളും �റിർവ്ഹറിക്കാൻ സൗെര്
മുണ്ാക്ം. ഈ വറിഭാഗത്റി�് രണ്ാംഭാഷകയന് 
സ്ാ�ം മലയാളത്റിനു �ല്ം.

ആദലിവകാസലിമേഖേയലിഡേ വകാഡേകാഴലിയകായള്ള 40-ഓളിം 
ഭകാഷകളലിഡേ വലിജ്കാേിം സിംരക്ഷലിക്കാൻമവണ്ലി 
മഗകാത്ഭകാഷകാ േഘുവലിജ്കാേമകകാ�ിം രചലിക്കാനള്ള 
േടപടലി ആരിംഭലിച്ചു.

515. നെരളത്റികലത്ന് ഇതരസംസ്ാ�കത്ാ
ഴറിലാളറിെകള തുല്പൗരരാക്കറി മാറ്ാനും നെരളത്റി
കറെ സാംസാരറിെവം രാഷ്ട്രീയവമായ ചല�ാത്മെത
യുകെ ഭാഗമാക്കറിത്ീർക്കാനും െഴറിയുന് വറിധത്റിൽ 
അവകര മലയാളത്റിൽ അ്റിവള്ളവരാക്കറി മാറ്ാനുള്ള 
സാക്ഷരതാപ്രസ്ാ�ത്റി�് ആരംഭം കു്റിക്ം.

സകാക്ഷരതകാേലിഷൻ ഈ രിംഗത്ത് ഇടഡപടൽ േടത്തലി
വരുന്നു.

കോയികരകംഗകം

516. അന്ർനദേേീയ നസ്പാെ് സ് മത്രങ്ങൾ �െ
ത്ാൻ ഉതകുന് രീതറിയറിലുള്ള സൗെര്ങ്ങൾ സമയ
ബന്ധറിതമായറി സൃഷ്റിക്ം. ഇതറി�ായറി ഒരു മാറ്ർ
പ്ാൻ തയ്ാ്ാക്ം.

മകരളത്തലിഡേ കകായലികവലികസേത്തലിേകായലി കലിഫ്ബ്ലി 
മുമഖേ അടലിസ്കാേസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സിംസ്കാ

േകകായലികവകുപ്് പദ്ധതലികൾ തയ്കാറകാക്ലി േടപ്ലിേകാ
ക്ലിവരുന്നു.

517. എല്ലാ ഗ്രാമപ്പഞ്ായത്െളറിലും മു�റിസറിപ്പാലറി 
റ്റിെളറിലും പരറിേീല�ം കചയ്വാൻ നയാഗ്മായ ഒരു 
200/400 മീറ്ർ ട്ാക്ം അനുബന്ധമായ കമതാ�വം 
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ഉ്പ്പുവരുത്ാൻ ഇെകപടും.
കലിഫ്ബ്ലി മുമഖേ എല്ലകാ ഗ്രകാേപ്ഞ്ചകായത്തുകളലിലുിം മുേലി
സലിപ്കാേലിറ്റലികളലിലുിം കളലി സ്േിം േലിർമ്മലിയ്ക്കു്തലിന 
സിംസ്കാേ കകായലിക യവജേകകാര്യ വകുപ്് പദ്ധതലികൾ 
തയ്കാറകാക്ലി േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു.

518. നെരള നസ്പാെ് സ് ൌൺസറിലറികറെ െീഴറിൽ 
വറിവറിധ ൊയറിെയറി�ങ്ങൾക്കായറി നസ്പാെ്സ് നഹാറ്
ലുെൾ സ്കൂളുെളറിലും നൊകളജുെളറിലുമായറി �െത്റിവ
രുന്നുണ്്. ഇവയുകെ �െത്റിപ്പറി�ായറി �ല്റിവരുന് 
തുെ വർദ്റിപ്പറിക്െയും സൗെര്ങ്ങൾ സായറി 
നസ്പാെ്സ് നഹാറ്ലുെൾക് സമാ�മാക്െയും 
കചയ്ം.

സിംസ്കാേ മപെകാട്സ് കൗൺസലിേലിഡന് കലിഴലിൽ 28 
ഡസൻട്സേസ്ഡ് മപെകാട്സ് മഹകാസ്റ്റലുകൾ, 54 
മകകാഡളജ് മപെകാട്സ് മഹകാസ്റ്റലുകൾ, 26 സ്കൂൾ മപെകാട്സ് 
മഹകാസ്റ്റലുകൾ എ്ലിവ പ്രവർത്തലിച്ചുവരുന്നുണ്്. ഇവലി
ടങ്ങളലിഡേ കകായലികതകാരങ്ങൾക്് പ്രതലിദലിേ ഡലി.എ 150 
രൂപയലിൽേലി്് 200 രൂപയകായലി വർദ്ധലിപ്ലിച്ലിട്ടുണ്്. 
കൂടകാഡത പ്രതലിേകാസിം 100 രൂപ വകാഷലിങ് അേവൻസുിം 
േൽകലിവരുന്നു പ്രസ്തുത മഹകാസ്റ്റുേകൾക്് പുറമേ 
അത് േറ്റലിക്്, മവകാളീ മബ്കാൾ, ഡഫൻസലിങ് എ്ലി കകാ
യലികയലിേങ്ങളലിൽ എസേറ്റ് ഡട്യലിേലിങ് ഡസന്റുകൾ 
പ്രവർത്തലിച്ചുവരുന്നു. പ്രസ്തുത എസേറ്റ് ഡസന്റുകളലിഡേ 
കകായലികതകാരങ്ങൾക്് പ്രതലിദലിേിം 400 രൂപ േലിരക്ലിൽ 
മബ്കാർഡലിങ് ചകാർജ്ജ് അനവദലിച്ലിട്ടുണ്്.

519. കപാതുജ�ാനരാഗ്സംരക്ഷണത്റി�ായറി ൊ
യറിെരംഗം ഉപനയാഗറിക്കകപ്പടുത്ന് ബൃഹദ്പദ്തറി
ക് രൂപം �ല്ം.

മകരള സകാക്ഷരത േലിഷൻ േകാതൃകയലിൽ മകരളത്തലിഡേ 
എല്ലകാ ജേവലിഭകാഗങ്ങൾക്കുിം കകായലികക്ഷേതയിം േല്ല 
ആമരകാഗ്യവിം സകവരലിക്കാനിം േഴ്റലിതേിം മുതൽ മു
തലിർ്പൗരർ വഡരയള്ള അബ്കാേവൃദ്ധിം ജേങ്ങൾക്കുിം 
�കാരീരലിക-കകായലികക്ഷേത വർദ്ധലിപ്ലിക്കാനിം 'മകരള 
കകായലികക്ഷേത േലിഷൻ'  വലിദ്യകാഭ്യകാസ, തമദേ�സ്വയിം
ഭരണ, ആമരകാഗ്യവകുപ്പുകളഡട സഹകരണമത്തകാഡട 
ആരിംഭലിക്കു്തലിനള്ള േടപടലികൾ മകരള മസ്റ്ററ്റ് 
മപെകാട്സ് കൗൺസലിൽ സ്വീകരലിച്ചുകഴലിഞ്ഞലിട്ടുണ്്.

520. നസ്പാെ്സും അതറിന�ാെ് ബന്ധകപ്പട്ടു െറിെക്ന് 
ോസ്തോഖെളും ദറി�ംപ്രതറി വളർച്ച ന�െറികക്കാണ്റി
രറിക്ന്നു. നസ്പാെ്സറിന�ാടു നചർന്നുെറിെക്ന് ോസ്ത
ോഖെളറികല െണ്ടുപറിെറിത്ങ്ങൾ �ാം ഫലപ്രദമാം
വറിധം ഉപനയാഗറിക്ന് സംവറിധാ�ം ഉണ്ാക്ം.

യൂണലിമവഴ്ലിറ്റലികളേകായലി മചർന്നു ഡസന്ർ ഓഫ് എക്
േൻസ് സ്കാപലിച്് ഈ രിംഗത്തു േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവ
രലികയകാണ്.

521. അന്ർസർവ്െലാോലാമത്രങ്ങൾക് നേ 
ഷം ഒരു സംയുക് സർവ്െലാോലാെീമറിക� കതര
കഞ്ഞടുക്െയും അവകര സംസ്ാ� ലീഗ് ചാമ്പ്ൻ
ഷറിപ്പുെളറിൽ ഒരു െീമായറി പകകേടുപ്പറിക്െയും കചയ്ന് 
തരത്റിലുള്ള പ്രവർത്�ങ്ങൾ പ്ാൻ കചയ്തു �െപ്പറി
ലാക്ം.

സിംസ്കാേഡത്ത വലിവലിധ യൂണലിമവഴ്ലിറ്റലികഡള പഡകേടു
പ്ലിച്ചു മകകാഡളജ് ഡഗയലിിംസ് േത്രങ്ങൾ േടത്തകാൻ 
തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്.

522. a. ഗ്രാമീണനസ്പാെ്സറിൽ�റിന്നു െകണ്ടുത് പ്ര
തറിഭെകള മറിനുക്പണറി കചയ്തു പ്രഫഷണലുെൾ 
ആക്കാനുള്ള പദ്തറിെൾ �െപ്പറിലാക്ം.

ഇവഡര കൗൺസലിേലിഡന് മപെകാട്സ് മഹകാസ്റ്റലുകളലിൽ 
തകാേസലിപ്ലിച്് വലിദഗ്ദ്ധപരലി�ീേേങ്ങൾ േൽകലിവരുന്നു.

522. b. നെരനളാത്വമത്രങ്ങളറിൽ വറിജയറിെളാ
വന്വകര ഉൾകക്കാള്ളറിച്ച് പരറിേീല�െ്ാമ്പുെൾ 
ആരംഭറിക്ം.

മകരമളകാത്വിം േത്രങ്ങൾ പരലിഷ്കരലിച്് പുതലിയ രീതലി
യലിേകാക്കുിം

522. c. ൊയറിെതാരങ്ങൾക്ക് ഓനരാ വർഷവം കതാ 
ഴറിൽ �ല്െന്തറിനുള്ള പദ്തറിെൾ ആവറിഷ്കരറിക്ം.

എല്ലകാ വർഷവിം േലികച് 50 കകായലികതകാരങ്ങഡള സിം
സ്കാേസർക്കാർസർവ്സലിൽ േലിയേലിയ്ക്കു് പദ്ധതലി 
േലിേവലിലുണ്്. സിംസ്കാേ ലൈബ്ലിൿ സർവ്ലിസ് കമ്മലിഷ 
ൻ േലിയേേങ്ങളലിൽ ഒരു�തേകാേിം കകായലികതകാരങ്ങൾക്കാ
യലി സിംവരണിം ഡചയ്കാൻ സർക്കാർ തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്.

523. a. നെരളത്റികല കപാതുനമഖല, സർക്കാർ 
സ്ാപ�ങ്ങളറിൽ നസ്പാെ്സ് െീമുെൾ ഉണ്ാക്ം.

ഇതലിനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നുണ്്.

523. b. നെരളത്റികല ഗ്രാമങ്ങളറിൽ ൊയറിെരംഗ
കത് ഏനൊപറിപ്പറിച്ച് സുഗമമായ മുനന്റ്ത്റിനു 
വഴറികയാരുക്ന് സംവറിധാ�ങ്ങൾ സൃഷ്റിക്ം.

മകരള മപെകാട്സ് ആക്ട് കകാമേകാചലിതേകായലി പരലിഷ്കരലിച്് 
ഗ്രകാേീണതേത്തലിൽ മപെകാട്സ് കൗൺസലിലുകൾ രൂപ
വത്ക്രലിക്കാൻ േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുകഴലിഞ്ഞലിട്ടുണ്്.

523. c. ജ�െീയാസൂത്രണപദ്തറിയുകെ �െത്റിപ്പു
ൊലഘട്ടത്റിൽ ചറില പഞ്ായത്െളറിൽ പ്രവർത്
�മാരംഭറിച്ച ഗ്രാമപ്പഞ്ായത്് നസ്പാെ്സ് ൌൺസറി
ലുെകള മാതൃെയാക്ം.

മകരള മപെകാട്സ് ആക്ട് കകാമേകാചലിതേകായലി പരലിഷ്കരലി
ക്കുിം. എല്ലകാ പ്രകാമദ�ലികസർക്കാർതേങ്ങളലിലുിം മപെകാ 
ട്സ് കൗൺസലിൽ രൂപവത്ക്രലിക്കു്ത് ഉറപ്കാക്കുിം.
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524. നസ്പാെ്സ് ൌൺസറിലുെൾ ജ�ാധറിപത്പര
മായറി പു�ഃസംഘെറിപ്പറിക്കാൻ �െപെറി സ്വീെരറിക്ം. 
ജറില്ലയ്ക്കു താനഴാട്ടും നവനരാട്ടമുള്ള വറിധത്റിൽ ഈ 
സംവറിധാ�കത് മാറ്റിത്ീർക്ം.

13 ജലില്ലകാ മപെകാട്സ് കൗൺസലിലുകൾ (േേപ്പുറിം ഒഴലിഡക) 
പുേഃസിംഘടലിപ്ലിച്് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറഡപ്ടുവലി 
ച്ലിട്ടുണ്്.
മകരള മപെകാട്സ് ആക്ട് കകാമേകാചലിതേകായലി പരലിഷ്കരലിച്് 
മകകാർപ്മറഷൻ, മുേലിസലിപ്കാേലിറ്റലി, മബ്കാക്്, ഗ്രകാേതേ 
മപെകാട്സ് കൗൺസലിലുകൾ രൂപവത്ക്രലി യ്ക്കു്തലിന 
വലിഭകാവേിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്.

525. നെരള ൊയറിെരംഗത് ്ഏറ്വം സ്തുത്ഹർമായ 
പ്രവർത്�ം �െത്റിവന്റിരുന്വരാണ് നസ്പാെ്സ് 
ക്ലബുെൾ. നസ്പാെ്സ് ക്ലബ്ബുെൾക് ധ�സഹായം 
�ല്ാനുള്ള പദ്തറി ആരംഭറിക്ം.

മപെകാട്സ് കൗൺസലിേലിഡന് �കാക്തീകരണേടപടലികള
ഡട ഭകാഗേകായലി ഇക്കാര്യിം പരലിമ�കാധലിക്കുിം.

526. 2024 ഒളറിമ്പറിക്് ലക്ഷ്ം കവച്ച് പ്രനത്െ 
പരറിേീല�നെന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭറിക്ം. ഈ പദ്തറിയറി
നലക്ക് ൊയറിെതാരങ്ങളുകെ കതരകഞ്ഞടുപ്പ് നെരനളാ
ത്വങ്ങളറിൽ�റിന്നും നെരളത്റികല സർ വ്െലാോ
ലെൾക്കായറി സംഘെറിപ്പറിക്ന് അത് ലറ്റിെ്  മീറ്റിൽ�റി
ന്നും സ്കൂൾ അത് ലറ്റിെ് മീറ്റിൽ�റിന്നും അനസാസറിനയ
ഷൻ സംഘെറിപ്പറിക്ന് സംസ്ാ�ജൂ�റിയർ അത് ല
റ്റിെ്  മീറ്റുെളറിൽ�റിന്നും പ്രനത്െ കതരകഞ്ഞടുപ്പറി�ാ
യറി ൊയറിെതാരങ്ങകള വറിളറിച്ചുനചർത് ൊയറിെതാര
ങ്ങകള കതരകഞ്ഞടുക്ം.

2020, 2024-ഡേ ഒളലിമ്ലിക്സുകളലിൽ ഡേഡൽ മേടു്
തലിനള്ള സകാദ്ധ്യതകൾ വർദ്ധലിപ്ലിക്കുക എ് േക്ഷ്യിം 
മുൻേലിർത്തലി കകായലികതകാരങ്ങൾക്് അന്തർമദേ�ീയേലി
േവകാരത്തലിലുള്ള പരലി�ീേേിം േൽകകാേകായലി ചുവഡട 
സൂചലിപ്ലിക്കു് കകായലികയലിേങ്ങളലിൽ പരലി�ീേേപദ്ധ
തലി േടപ്ലിേകാക്കാൻ മകരള മസ്റ്ററ്റ്  മപെകാട്സ് 
കൗൺസലിൽ ആവലിഷ്കരലിച് പദ്ധതലിയകാണ് 'ഓപ്മറഷൻ 
ഒളലിമ്ലിയ'. 11 കകായലികയലിേങ്ങളലിേകായലി ഏകമദ�ിം 
225 കകായലികതകാരങ്ങൾക്് പരലി�ീേേിം േൽകകാേകാണു 
പദ്ധതലി േക്ഷ്യേലിടു്ത്. മകരള മസ്റ്ററ്റ് മപെകാട്സ് 
കൗൺസലിേലിഡന് വലിദഗ്ദ്ധകാിംഗങ്ങളഡട സകാ്ലിദ്ധ്യത്തലിൽ 
പ്രമത്യകിം ഡസേൿഷൻ േടത്തലി കകായലികതകാരങ്ങഡള 
ഇതലിമേക്കായലി ഡതരഡഞ്ഞടുക്കുിം.

527. ഇെതുപക്ഷസർക്കാർ കൊണ്ടുവന് നസ്പാെ്സ് 
ആക്റ് ൊനലാചറിതമായ മാറ്ങ്ങൾ വരുത്റി പു�ഃസ്ാ
പറിക്ം. അവയറിൽ ജ�ാധറിപത്വ്വസ്െൾ �റില
�റിർത്ന്തായറി ഉ്പ്പുവരുത്ം.

ആക്ടലിൽ േകാറ്റങ്ങൾ ഉടൻ ഡകകാണ്ടുവരു്തകാണ്.

528. ൊയറിെക്ഷമതാപദ്തറി, ൊയറിെവറിദ്ാഭ്ാസ
പാഠ്പദ്തറി, നസ്പാെ്സ് െമ്റിഷൻ ്റിനപ്പാർട്ട് എന്റി
വയുകെ നമലുള്ള �െപെറിെൾ യുഡ്റിഎഫ് സർക്കാർ 
മരവറിപ്പറിച്ചറിരറിക്െയാണ്. നസ്പാെ്സ് െമ്റിഷൻ ്റി
നപ്പാർട്ടറികറെ �റിർനദേേങ്ങൾ �െപ്പറിലാക്കാൻ �െപെറി 
സ്വീെരറിക്ം.

മപെകാട്സ് കമ്മലിഷൻ റലിമപ്കാർട്ലിഡന് േലിർമദേ�ങ്ങൾ 
േടപ്ലിേകാക്കു്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി മകരള സകാക്ഷരത 
േലിഷഡന് േകാതൃകയലിൽ മകരളത്തലിഡേ എല്ലകാ ജേവലിഭകാ
ഗങ്ങൾക്കുിം കകായലികക്ഷേതയിം േല്ല ആമരകാഗ്യവിം 
സകവരലിയ്ക്കു്തലിനിം േഴ്റലിതേിം മുതൽ മുതലിർ്പൗരർ 
വഡരയള്ള അബ്കാേവൃദ്ധിം ജേങ്ങൾക്കുിം �കാരീരലിക- 
കകായലികക്ഷേത വർദ്ധലിപ്ലിക്കാനിം 'മകരള കകായലികക്ഷ
േത േലിഷൻ' വലിദ്യകാഭ്യകാസ, തമദേ�സ്വയിംഭരണ, ആമരകാ
ഗ്യവകുപ്പുകളഡട സഹകരണമത്തകാഡട ആരിംഭലിക്കാന
ള്ള േടപടലികൾ മകരള മസ്റ്ററ്റ് മപെകാട്സ് കൗൺസലിൽ 
സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

529. െളരറിപ്പയറ്റുനപാലുള്ള ആനയാധ�െലെൾ 
നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്ം.

കളരലിപ്യറ്റ്, വഷു, തയ്ഖ്വകാൺമഡകാ എ്ലി ആമയകാധ
േകേകൾക്് മകരള മസ്റ്ററ്റ് മപെകാട്സ് കൗൺസലിൽ 
അിംഗീകകാരിം േൽകലിയലിട്ടുണ്്. ഇവയഡട ഉ്േേത്തലി
േകായലി ആവ�്യേകായ മപ്രകാത്കാഹേിം മകരള മസ്റ്ററ്റ് 
മപെകാട്സ് കൗൺസലിൽ േൽകലിവരുന്നു.

530. നസ്പാെ്സ് ഡ്യ്ക്ടന്റ്്, നസ്പാെ്സ് ൌൺസറി
ലുെൾ എന്റിവ രണ്ായറി �റില�റില്ക്കുന്നു. ഇവ നസ്പാനപാ
െ്സ് ൌൺസറിലറികറെ ജ�ാധറിപത്ക്രമം പു�രുജ്ീ
വറിപ്പറിച്ച് ഏെേറിലാരൂപത്റിലാക്കറി ഇന്്യ്ക്കാകെ മാ
തൃെയാക്ം.

മപെകാട്സ് ഭരണരിംഗത്ത് േലിേവലിലുള്ള സകാഹചര്യ
ത്തലിൽ സേഗ്രപരലിഷ്കരണിം ആവ�്യേകാണ്. 

531. �റിലവറിലുള്ള ൊയറിെവറിദ്ാഭ്ാസപാഠ്പദ്തറി 
(BPEd, MPEd, NIS Coaching Diploma) പു�ഃ
ക്രമീെരറിക്ം. പഠ��റിലവാരം ഉയർത്ാ�ാവേ്
മായ �െപെറിെൾ സ്വീെരറിക്ം.

മകന്ദസർക്കാർ സ്കാപലിക്കാൻ ഉമദേ�ലിക്കു് മപെകാട്സ് 
യൂണലിമവഴ്ലിറ്റലിയഡട ഒരു മകന്ദിം മകരളത്തലിൽ സ്കാപലി
ക്കാൻ സ്േിം കഡണ്ത്തുകയിം േടപടലികൾ ത്വരലിതഗ
തലിയലിൽ ആക്കുകയിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്. പകാഠ്യപദ്ധതലികൾ 
ഇതലിൻ പ്രകകാരിം പരലിഷ്കരലിക്കുിം.

532. a. ജറി.വറി. രാജ നസ്പാെ്സ് സ്കൂൾ, െണ്ണൂർ നസ്പാെ്സ് 
ഡ്റിവറിഷൻ, അയ്കോളറി നസ്പാെ്സ് സ്കൂൾ എന്റിവ 
നസ്പാെ്സ് ൌൺസറിലറികറെ െീഴറിലാക്കാനുള്ള �െപ
െറിെൾ സ്വീെരറിക്ം.



110 പിണറായിവിജയൻ സർക്ാരിന്റെ 

ജലി.വലി. രകാജ മപെകാട്സ് സ്കൂൾ, കണ്ണൂർ മപെകാട്സ് 
ഡലിവലിഷൻ എ്ലിവ സിംസ്കാേകകായലികവകുപ്ലിഡന് 
േലിയന്തണത്തലിേകാണ്.

532. b. ൊയറിെവറിദ്ാർത്റിെളുകെ പഠ�സൗെര്
ത്റിനുള്ള പ്രനത്െ ഇെകപെൽ ഉണ്ാകും.

അ ദ്ധ ്യകാ പ ക - ര ക്ഷ കാ ക ർ ത്തൃ സ േ ലി ത ലി യ ഡ ട 
പ്രവർത്തേത്തലിലൂഡടയിം ആവ�്യേകായ അദ്ധ്യകാപകരു
ഡടയിം േറ്റു ജീവേക്കാരുഡടയിം മസവേിം കൃത്യേകായലി 
േഭ്യേകാക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്.

532. c. അവർക്ക് കതാഴറിൽ ഉ്പ്പുവരുത്ാനും 
ഇെകപടും.

2010 മുതൽ 2014 വഡരയള്ള മപെകാട്സ് ക്വകാട്കാ 
േലിയേേിം അടലിയന്തരപ്രകാധകാേ്യമത്തകാഡട േടത്തകാൻ 
ഡപെഷ്യൽ ഡസൽ രൂപവത്ക്രലിച്ചുകഴലിഞ്ഞു. 249 കകാ
യലികതകാരങ്ങൾക്കു േലിയേേിം േല്കു്തലിനള്ള േടപടലി 
സ്വീകരലിക്കുകയകാണ്. കകായലികതകാരങ്ങൾക്് സർക്കാർ 
സർവ്ലിസലിൽ പ്രതലിവർഷിം 50 മപർക്കു േലിയേേിം 
േൽകു് േടപടലി േലിേവലിലുണ്്. പലി.എസ്.സലി േടത്തു
് േലിയേേങ്ങളലിൽ ഒരു�തേകാേിം കകായലികതകാരങ്ങൾ
ക്കായലി സിംവരണിം ഡചയ്കാനള്ള േടപടലി പുമരകാഗേലിച്ചു 

വരുന്നു.

533. a. നെരളത്റികറെ വ്ത്സ്തലങ്ങളറിലുള്ള കുട്ടറി
െൾക് പ്രാഥമറിെപരറിേീല�ം �ല്റി പ്രതറിഭെകള 
െകണ്ത്ന് പുതറിയ ദീർഘതൊലപരറിേീല�പദ്
തറി ആവറിഷ്ക്കരറിക്ം.

ഇവർക്കു പ്രകാഥേലികപരലി�ീേേിം േൽകകാൻ കൗൺസലി
േലിഡന് കീഴലിൽ 108 മഡ മബ്കാർഡലിങ് ഡസന്റുകൾ 
പ്രവർത്തലിച്ചുവരുന്നുണ്്. ഇത്തരത്തലിൽ ഡതരഡഞ്ഞടുക്കു
് കകായലികതകാരങ്ങൾക്് പരലി�ീേേത്തലിനപുറമേ 
േഘുഭക്ഷണിം േൽകകാൻ പ്രതലിദലിേിം 25  രൂപ േലിര
ക്ലിൽ ധേസഹകായിം അനവദലിച്ചുവരുന്നുണ്്.

533. b. നെരളത്റികല നസ്പാെ്സ് നമഖലകയ സംബ
ന്ധറിച്ചുള്ള വറിവരങ്ങകളല്ലാം ഉൾകക്കാള്ന് വറിപുല
മായ ഒരു നസ്പാെ്സ് കവബ്കസറ്് ആരംഭറിക്ം. 
നെരളത്റികല ടൂർണ്കമന്റുെൾ, നൊച്ചറിങ് സംവറിധാ
�ങ്ങൾ തുെങ്ങറിയവ സംബന്ധറിച്ച എല്ലാ വറിവരങ്ങളും 
അതറിൽ ലഭ്മാക്ം. 

കൗൺസലിേലിഡന് േലിേവലിലുള്ള സവബ്് സസറ്റ് പരലി
ഷ്കരലിച്് കൂടുതൽ വലിവരങ്ങൾ ഉൾഡക്കാള്ളു് പുതലിയ 
ഡവബ്് സസറ്റ് ഡകകാണ്ടുവരുിം.

അഴിമ�ിവിമുക്തതകരളകം
534. a. അഴറിമതറിക്ം ൊര്ക്ഷമതയറില്ലായ്മയ്ക്കും 
എതറികര വലറികയാരു ബഹുജ�െ്ാമ്പയറിൻ ആരംഭറി
ക്ം.

ഭരണതേത്തലിലുള്ള അഴലിേതലി പൂർണ്ണേകായിം ഇല്ലകാതകാ
ക്ലി. വലിവലിധ ഓഫീസുകളലിൽേലിന്നുള്ള മസവേിം േഭലി
ക്കാനള്ള കകാേതകാേസിം ഒഴലിവകാക്കാനിം ഉമദ്യകാഗസ്ത
േത്തലിൽ അഴലിേതലി ഒഴലിവകാക്കാനിം ഓൺസേൻ വഴലി
യള്ള അമപക്ഷ േൽകലുിം ഫീസ് ഈടകാക്ലുിം മൂേിം 
ഒരു പരലിധലിവഡര കഴലിഞ്ഞലിട്ടുണ്്.
ഡപകാതുേരകാേത്തുവകുപ്ലിൽ രകാജ്യത്തകാദ്യേകായലി 
മസകാഷ്യൽ ഓഡലിറ്റ് സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തലി. വലി
ജലിേൻസ് വലിഭകാഗിം പ്രമത്യകേകായലി �ക്തലിഡപ്ടുത്തലി. 
േലിർമ്മകാണത്തലിഡേ അ�കാസ്തീയത അഴലിേതലിയഡട 
പരലിധലിയലിൽ ഡകകാണ്ടുവന്നു.
എല്ലകാ വകുപ്പുകളലിലുിം വലിജലിേൻസ് ഡസൽ �ക്തേകാക്ലി. 
അഴലിേതലിഡക്തലിഡര ഡപകാതുജേങ്ങൾക്കു പരകാതലിഡപ്
ടകാൻ ആപ്് സിംവലിധകാേങ്ങൾ ഏർഡപ്ടുത്തലി. എല്ലകാ 
ഓഫീസലിലുിം ഒമക്ടകാബ്ർ മുതൽ പഞ്ചലിങ് സിംവലിധകാേിം 
ഏർഡപ്ടുത്തുകയകാണ്.

534. b. സംശുദ്മായ സറിവറിൽ സർവ്ീസും അഴറിമതറി
രഹറിതകപാതുപ്രവർത്�വം ഉ്പ്പുവരുത്ാൻ 
അഴറിമതറി�റിനരാധ��റിയമത്റിലും നെരള നലാൊയു

ക് �റിയമത്റിലും സമഗ്രമായ മാറ്ങ്ങൾ വരുത്ം.
പരലിഗണേയലിേകാണ്.

534. c. കപാതുപ്രവർത്െരുകെ സ്വത്വറിവരങ്ങകള
ക്്റിച്ചു ജ�ങ്ങൾക് സുതാര്വം വറിേ്വാസനയാഗ്വ
മായ �റിലയറിൽ വറിവരങ്ങൾ �ല്ാനും അ�്സംസ്ാ
�ങ്ങളറിനലാ അ�്രാജ്ങ്ങളറിനലാ അവർക്ള്ള സ്വ
ത്ക്കൾ കപാതുജ�മദ്്ത്റിൽ കവളറിച്ചം ൊണാനും 
ഇന്നുള്ള സംവറിധാ�ം അപര്ാപ്മാണ്. ഇവകയക്
്റികച്ചല്ലാം പരറിനോധറിച്ചു �റിർനദേേങ്ങൾ മൂന്നുമാസത്റി 
നുള്ളറിൽ �ല്ാൻനവണ്റി ഒരു െമ്റിഷക� �റിനയാഗറി
ക്ം.

േന്തലിേകാരുഡട സ്വത്തുവലിവരങ്ങൾ ഡവബ്്സസറ്റലിൽപ്രര
സലിദ്ധീകരലിച്ചു. കമ്മലിഷഡേ േലിമയകാഗലിച്ലിട്ലില്ല.

534. d. വറിജറിലൻസറിക� സ്വതന്ത്ര അന�്വഷണനയ
ജൻസറിയാക്ം. ഇതറി�ാവേ്മായ �റിർനദേേങ്ങളും 
നമല്്ഞ്ഞ െമ്റിഷകറെ പരറിഗണ�ാവറിഷയമായറിരറി
ക്ം.

വലിജലിേൻസ് സിംവലിധകാേിം സിംബ്ന്ലിച്് ഭരണപരലിഷ്കകാ
രക്മ്മലിഷഡന് ശുപകാർ�കൾ പരലിമ�കാധലിച്ചുവരുന്നു.

535. യു.ഡ്റി.എഫ്.സർക്കാർ അവസാ�വർഷം 
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(2015-16) വയൽ �റിെത്ാൻ �ല്റിയറിട്ടുള്ള എല്ലാ 
കപർമറിറ്റുെളും �ഗരാസൂത്രണ �റിബന്ധ�െളറിൽ�റിന്നു 
�ല്റിയറിട്ടുള്ള ഒഴറിവെളും പു�ഃപരറിനോധറിക്ം.

മുൻസർക്കാരലിഡന് കകാേഡത്ത പരലിസ്ലിതലിവലിരുദ്ധവിം 
ജേവലിരുദ്ധവേകായ എല്ലകാ ഉത്തരവകളിം േന്തലിസഭ പു
േഃപരലിമ�കാധലിച്ചു. ചലിേ ഉത്തരവകൾ റദേകാക്ലി. േറ്റു 
ചലിേതു മഭദഗതലി വരുത്തലി.

536. എല്ലാ �റിർമ്ാണപ്രവൃത്റിെൾക്ം ഇ-കെൻ
ഡ്ർ �റിർബ്ബന്ധമാക്ം. ഇ-കപ്രാെ്വയർകമറെ് 
സംവറിധാ�ം �െപ്പറിലാക്ം.

ഡപകാതുേരകാേത്തുവകുപ്ലിൽ ഇ-ഡടൻഡർ േലിർബ്ന്േകാ
ക്ലി. എല്ലകാ പ്രവൃത്തലികളിം ഇമപ്കാൾ ഇ-ഡടൻഡർ മുമഖ
േയകാണ് േടപ്കാക്കു്ത്. സപ്രസ് മസകാഫ്റ് ഡവയറലിഡന് 
രണ്കാിംഘട്ിം േടപ്ലിേകാക്ലി.

537. എല്ലാ �റിർമ്ാണപ്രവൃത്റിെൾക്ം പറി.എം.
ജറി.എസ്.കവ മാതൃെയറിൽ നമാണറിറ്്റിങ്  സംവറി 
ധാ�ം സൃഷ്റിക്ം. എല്ലാ �റിർമ്ാണപ്രവൃത്റിെളും 
ജറി.ഐ.എസ.്പ്ാറ്ന്ഫാമറിൽ കൊണ്ടുവരറിെയും പുനരാ 
ഗതറി സംബന്ധറിച്ച നഫാനട്ടാ കപാതുജ�ങ്ങൾക് ൊ 
ണാൻ ലഭ്മാക്െയും കചയ്ം. നസാഷ്ൽ ഓഡ്റിറ്് 

�റിർബ്ബന്ധമാക്ം.
ആദ്യഘട്േകായലി KIIFB ധേസഹകായിം േല്കു് പദ്ധതലി
കളിം വകുപ്പുകൾ കഡണ്ത്തലിയ പ്രധകാേ പദ്ധതലികളിം 
ജലി.ഐ.എസ്.ലൈകാറ്റ് മഫകാേലിൽ ഡകകാണ്ടുവരലികയിം മേകാ
ണലിറ്ററലിങ് സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തുകയിം ഡചയ്യുിം.

538. a. എല്ലാ വകുപ്പുെളറിലും പ്രാനദേറിൊെറിസ്ാ� 
ത്റിൽ പൗരാവൊേനരഖ തയ്ാ്ാക്ം.

തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങളലിഡേല്ലകാിം പൗരകാവകകാ
�മരഖ തയ്കാറകാക്ലി. േറ്റുവകുപ്പുകളലിലുിം ഇതു േടപ്കാ
ക്കാൻ േടപടലികളകാരിംഭലിച്ചു. ഭരണേലിർവ്ഹണിം കകാര്യ
ക്ഷേവിം സുതകാര്യവേകാക്കാൻ ഇ-ഗമവർണൻസ് േടപ്ലി
േകാക്കുന്നു.

538. b. എല്ലാവർഷവം പ്രാനദേറിെതലത്റിൽ സർ
ക്കാനരാഫീസുെളുകെ പ്രവർത്�ം സംബന്ധറിച്ച് 
നസാഷ്ൽ ഓഡ്റിറ്് സംഘെറിപ്പറിക്ം.

മസകാഷ്യൽ ഓഡലിറ്റ് സിംവലിധകാേിം േടപ്ലിേകായലില്ല. 
എ്കാൽ ഡപകാതുജേങ്ങൾ േല്ലിയ പരകാതലികൾ, അമപ
ക്ഷകൾ ഇവ പരലിമ�കാധലിക്കാനള്ള ഓൺസേൻ സിം
വലിധകാേവിം ഡേകാസബ്ൽ ആപ്പുകളിം അടക്മുള്ള 
ഇ-ഗമവണൻസ് �ക്തലിഡപ്ടുത്തലി.

രൈമസമോധോനപോലനവകം പപോല്രീസുകം
539. ക്രമസമാധാ��റില കമച്ചകപ്പടുത്ാൻ േക്മാ
യറി ഇെകപടും. വർഗ്ഗീയപ്രചരണങ്ങകളയും അത്രം 
സംഘർഷങ്ങൾ കുത്റികപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങകളയും 
േക്മായറി ന�രറിടും. ഭൂമാഫറിയെൾ, ന്ഡ്് മാഫറിയ
െൾ, ഗുണ്ാസംഘങ്ങൾ, മദ്-മയക്മരുന്് വറിപണ
�സംഘങ്ങൾ, കപൺവാണറിഭസംഘങ്ങൾ മുതലായ 
സാമൂഹറിെവറിരുദ്േക്റിെൾകക്കതറികര േക്മായ 
�െപെറി സ്വീെരറിച്ച് കസ്വര്ജീവറിതം ഉ്പ്പാക്ം.

ജേങ്ങളഡട ജലിവനിം സ്വത്തലിനിം സിംരക്ഷണിം ഉറപ്കാ
ക്കു് രൈേസേകാധകാേപരലിപകാേേിം, കുറ്റകൃത്യങ്ങളലിൽ 
മുഖിം മേകാക്കാഡതയിം ജകാഗ്രതമയകാഡടയമുള്ള അമേ്വഷ
ണരീതലി, ഗുരുതരേകായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളലിൽപ്രതലികൾക്കു 
�ലിക്ഷ ഉറപ്കാക്കുിം വലിധിം �കാസ്തീയേകാർഗ്ഗങ്ങളലിലൂഡടയള്ള 
ഡതളലിവമ�ഖരണിം, ഉയർ് ഉമദ്യകാഗസ്ഡര ഉൾഡപ്
ടുത്തലി അമേ്വഷണസിംഘങ്ങൾ എ്ലിവ ഉറപ്കാക്കുന്നു.
ഡപകാേീസ് ആസ്കാേത്തു സ്കാപലിച് ചീഫ് കകമണ്കാൾ 
റൂേലിലൂഡട വലിവരമ�ഖരണവിം േലിർമദേ�ങ്ങളിം സകാദ്ധ്യ
േകാക്ലി. 
വർഗ്ഗീയസിംഘർഷങ്ങൾ ഇല്ലകാത്ത േണ്ണകായലി മകരളിം. 
േതസൗഹകാർദേത്തലിഡന് ജീവലിതകാന്തരീക്ഷിം തകർക്കാൻ 
ചലിേ �ക്തലികൾ ശ്രേലിച്മപ്കാൾ കടുത്ത േടപടലികളലിലൂ
ഡട അത് അടലിച്േർത്തകാനിം ഡപകാേീസ് േടലികകാട്ലിയലില്ല. 

കത്വ സിംഭവവേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട്് സമൂഹേകാദ്ധ്യേങ്ങളലി
ലൂഡട ചലിേർ േേഃപൂർവ്ിം േടത്തലിയ ഹർത്തകാൽ �ക്ത
േകായലി മേരലിട് ഡപകാേീസ് അതലിഡന് ഗൂഢകാമേകാചേയിം 
പുറത്തുഡകകാണ്ടുവന്നു.

സ്തീസുരക്ഷ: സ്തീസുരക്ഷയ്ക്കു സർക്കാർ മുൻഗണേ 
േല്കുന്നു എന്നു ഡതളലിയലിച്കാണു രണ്കാിം വർഷവിം കടന്നു
മപകാകു്ത്. സ്തീകൾഡക്തലിരകായ അതലിരൈേമക്സുക
ളലിൽ മുഖിം മേകാക്കാഡത േടപടലി എടുത്തു. സ്തീസുരക്ഷയ്ക്കുിം 
കുട്ലികളഡട സിംരക്ഷണത്തലിനിം പ്രമത്യക സിംവലിധകാേ
ങ്ങൾ ഏർഡപ്ടുത്തലി. സിംസ്കാേത്ത് ആദ്യേകായലി ആറു 
ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനകളലിൽ (ഏരൂർ, തണ്ണലിമത്തകാട്, 
തൃശൂർ ടൗൺ ഡവസ്റ്റ്, വരന്തരപള്ളലി, ഡചമ്മങ്ങകാട്, 
പയ്കാവൂർ) വേലിത എസ്.ഐ.േകാഡര മസ്റ്റഷൻ ഹൗസ് 
ഓഫീസർേകാരകായലി േലിയേലിച്ചു. 
സ്തീകൾഡക്തലിഡരയള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയകാൻ േക്ഷ്യ
േലിട്് ആരിംഭലിച് പലികേ് പമട്കാൾ സിംവലിധകാേിം എട്ടു േഗ
രങ്ങളലിമേക്കു വ്യകാപലിപ്ലിച്ചു. പലികേ് പമട്കാളിം വേലിതകാ 
ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനിം വേലിതകാ ഡപകാേീസലിഡന് ഉത്തര
വകാദലിത്വത്തലിൽ ഡകകാണ്ടുവന്നു. കൂടുതൽ വേലിതകൾക്കു 
സ്വയിംപ്രതലിമരകാധത്തലിനള്ള പരലി�ീേേിം േല്ലി. പഞ്ചകാ
യത്തുതേങ്ങളലിൽ വേലിതകളഡട പരകാതലി സ്വീകരലി
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പ്രതലിഡയ പലിടലികൂടലിയത് ഈ സരക്കാരലിഡന് കകാേത്തകാ
ണ്. ഡപകാേീസലിഡന് കഡണ്ത്തൽ �രലിവച് മകകാടതലി  
പ്രതലിക്കു വധ�ലിക്ഷ  വലിധലിച്ചു.

540. നലാ & ഓർഡ്റും കക്രം ഇൻ കവറ്റിനഗഷനും 
നവർതറിരറിക്ം. ഇതറി�ായറി എല്ലാ കപാലീസ് നറ്ഷ�റി
ലും പ്രനത്െ സംവറിധാ�ം ഉണ്ാക്ം.

രൈേസേകാധകാേപകാേേവിം കുറ്റകാമേ്വഷണവിം രണ്ടു വലിഭകാ
ഗങ്ങളകാക്കാനള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ ആരിംഭലിച്ചു. 
ഇതലിഡന് ആദ്യപടലിയകായലി 203 ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനക
ളലിൽ സലിഐേകാഡര മസ്റ്റഷൻ അധലികകാരലികളകായലി േലിയ
േലിച്ചു. ഈ മസ്റ്റഷനകളലിൽ രൈേസേകാധകാേപകാേേത്തലിനിം 
കുറ്റകാമേ്വഷണത്തലിനിം പ്രമത്യകിം പ്രമത്യകിം ചുേതേ
യള്ള എസ്.ഐ.േകാരുഡട മേതൃത്വത്തലിൽ രണ്ടു ഡലിവലി
ഷനകൾ േലിേവലിൽവന്നു. അടുത്ത ഘട്േകായലി ഇത് 471 
മേകാക്ൽ ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷേലിമേക്കുിം വ്യകാപലിപ്ലിക്കുിം. 
ചലിേ മസ്റ്റഷനകളലിൽ സലിഐേകാമരക്കാൾ ഉയർ് 
ഡപകാേീസ് ഉമദ്യകാഗസ്ഡര മസ്റ്റഷൻ അധലികകാരലികളകാ
യലി േലിയേലിക്കാനള്ള േലിർമദേ�ിം സർക്കാർ പരലിഗണലി
ക്കുന്നുണ്്. 

541. കപാലീസ് നറ്ഷനുെളറിൽ പൗരാവൊേനരഖ 
പ്രസറിദ്ീെരറിക്ം.

പരകാതലികൾ േല്കാനിം സ്വീകരലിക്കാനമുള്ള േടപടലികൾ 
ആധുേലികസകാമകേതലികവലിദ്യയഡട ഉപമയകാഗത്തലിലൂഡട 
സുതകാര്യേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. ഡപകാേീസലിൽേലിന്നു േഭലിക്കു് 
മസവേങ്ങളഡട വലിവരങ്ങൾ ഡേകാസബ്ൽ ആപ്പുവഴലി 
േഭലിക്കാനള്ള സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്. 
ഇതലിനപുറഡേ, പൗരകാവകകാ�മരഖ പ്രസലിദ്ധീകരലിക്കാ 
നള്ള േടപടലിയിം സ്വീകരലിച്ചുവരലികയകാണ്. പരകാതലിയഡട 
വലിവരങ്ങൾ േേസ്ലിേകാക്കാൻ ഒമരകാ ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷ
നിം പ്രമത്യക ഡവബ്്സസറ്റുകൾ തുടങ്ങകാനള്ള േടപടലി 
സ്വീകരലിച്ചുവരലികയകാണ്.

542. ജ�കമത്രറി സുരക്ഷാപദ്തറി എല്ലാ കപാലീസ് 
നറ്ഷനുെളറിനലക്ം വ്ാപറിപ്പറിക്ം. നെരള സ്റ്റുഡ്റെ് 
കപാലീസ് നെഡ്റ്് പദ്തറി വ്ാപെമായറി �െപ്പാക്ം. 
്സറിഡ്റെ്സ ്അനസാസറിനയഷനുെളുകെ പറിന്തുണനയാ
കെ ജ�കമത്രറി സംവറിധാ�ം ൊര്ക്ഷമമാക്കറി �െ
പ്പറിലാക്ം. കപാലീസ് ജ�ങ്ങനളാടു മര്ാദനയാകെ 
കപരുമാറുകമന്നും നലാക്കപ്പുെളറിൽ മനുഷ്ാവൊേ
ധ്വംസ�ം �െക്കറില്ല എന്നും ഉ്പ്പുവരുത്ം.

267 മസ്റ്റഷനകളലിൽ േകാത്ിം േലിേവലിലുണ്കായലിരു് 
ജേസേത്ലി പദ്ധതലി എല്ലകാ ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷേലിമേക്കുിം 
വ്യകാപലിപ്ലിച്ചു. സ്റ്റുഡന്് ഡപകാേീസ് പദ്ധതലി കൂടുതൽ സ്ക്കൂ
ളകളമേക്കു വ്യകാപലിപ്ലിച്ലിട്ടുണ്്. ഇത് നൂറു സ്കൂളകളലി 
മേക്കുകൂടലി വ്യകാപലിപ്ലിക്കുിം. 
2017-ഡേ ഡപകാേീസ് എക്േൻസ് അവകാർഡ് ജേസേ

ക്കാൻ വേലിതകാ ഡപകാേീസ് എത്തു് പദ്ധതലി ആ 
രിംഭലിച്ചു. 
എല്ലകാ പഞ്ചകായത്ത്, മുേലിസലിപ്കാേലിറ്റലി, മകകാരപ്മറഷന
കളലിലുിം സ്തീസുരക്ഷ ഉറപ്കാക്ൽ ഡപകാേീസലിഡേ സഹകാ
യലിക്കാൻ േലിരഭയ മവകാളന്ലിയരേകാര, സ്തീകള്ക്് 
ആത്മവലി�്വകാസമത്തകാഡട ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷേലിഡേത്തലി 
പരകാതലി േല്കു്തലിേകായലി എല്ലകാ ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷേലിലുിം 
വേലിതകാ ഡഹൽപ് ഡഡസ് ക്കുകൾ, സിംസ്കാേഡത്തവലി
ഡടയിം 24 േണലിക്കൂറുിം സ്തീകൾക്കു സഹകായത്തലിേകായലി 
വലിളലിക്കാവ് 1091 എ് വേലിതകാ ഡഹല്പ് സേൻ 
േമ്ർ, ഒരു എസ്.പലി.യഡട മേതൃത്വത്തലില് സിംസ്കാേ 
വേലിതകാഡസൽ, ഒരു വേലിതകാ സലി ഐ യഡട ചുേതേ
യലിൽ ജലില്ലകാവേലിതകാഡസല്ലുകൾ എ്ലിവയിം ഒരുക്ലിയലി
ട്ടുണ്്. ഷീ ടകാക്ലി, പലികേ് ഓമട്കാ, ഷീ ഓമട്കാ തുടങ്ങലിയ 
മപരുകളലിൽ സ്തീകള്ക്കുള്ള സുരക്ഷലിതയകാത്കാസിംവലിധകാ 
േങ്ങൾ എല്ലകാ ജലില്ലയലിലുിം ആരിംഭലിക്കുകയിം ഡചയ്തു. 
പ്രമുഖ േ ടലിഡക്തലിഡര അതലിരൈേിം ഉണ്കായ സിംഭവഡത്ത 
തുടര്് എടുത്ത മകസുമപകാലുള്ളവയലിൽ ഫേപ്രദേകായ 
അമേ്വഷണിം േടത്തലി. കണ്ണൂർ പലിണറകായലിയലിഡേ 
സൗേ്യ മകസ്, ആരഡജ രകാമജഷ് ഡകകാേപകാതകിം, 
വലിമദ�വേലിതയഡട ഡകകാേപകാതകിം, എടലിഎിം കവരച്കാ 
മകസ്, തൃപ്പൂണലിത്തുറ, ഡകകാച്ലി കവരച്കാ മകസുകൾ, 
ഡപരലിയ സുസബ്ദ വധിം, ചീമേേലിയലിഡേ റലിട്മയഡ് 
അദ്ധ്യകാപലികയഡട ഡകകാേപകാതകിം, ശ്രീകമഠേ�്വരിം 
കവരച്, ചകാേക്കുടലി, ഒല്ലൂര, കകാസരമഗകാഡ് ജുവല്ലറലി, 
ആേപ്പുഴയലിൽ േട് എടലിഎിം കവരച്കാപരമ്ര എ്ലി
വയലിഡേ എല്ലകാ പ്രതലികഡളയിം പലിടലികൂടലി. കഴലിഞ്ഞ 
സരക്കാരലിഡന് കകാേത്ത് സലിബ്ലിഐക്കു വലിട് ഹരലിപ്കാട് 
ജേജകാമകസലിഡേ പ്രതലികഡള അറസ്റ്റ് ഡചയ്തു. ഡകകാല്ലിം 
കൃഷ്ണകുേകാർമകസ്, വകാളകിം മേകാഹേന് മകസ്, അഗളലി
യലിഡേ അമ്മയഡടയിം കുഞ്ഞലിഡന്യിം തലിമരകാധകാേിം 
എ്ലിങ്ങഡേ കഴലിഞ്ഞ സരക്കാരലിഡന് കകാേഡത്ത 
മകസുകളിം ഡതളലിയലിച്ചു. രകാഷ്ടീയ അരൈേമക്സുകള് 
സിംസ്കാേത്തു കുറഞ്ഞുവ്ലിരലിക്കുകയകാണ്. 2016-ല് 
സിംസ്കാേത്ത് 1768 രകാഷ്ടീയകാതലിരൈേങ്ങളണ്കായ
മപ്കാൾ 2017 ൽ 1522 ആയലി കുറഞ്ഞു.  
എല്ലകാ മകസലിലുിം മേരലിട്ടു പഡകേടുത്തവഡര പലിടലികൂടലി. 
മകസലിഡന് ഗൂഢകാമേകാചേക്കാഡരക്കൂടലി അറസ്റ്റ് ഡചയ്തു. 
എത് ഉ്തേകായകാലുിം ഡതറ്റു ഡചയ്തകാൽ അറസ്റ്റു ഡചയ്യു
ഡേ് കൃത്യേകായ േലിേപകാ ടകാണു  ഡപകാേീസ് സ്വീകരലി
ച്ത്. ഇമത സേീപേിം തഡ്യകാണു തലിരുവേന്തപുര
ത്ത് ഒരു എിംഎല്എയ്ക്കു മേഡര പരകാതലി ഉയര്മപ്കാഴുിം 
ഡപകാേീസ് സ്വീകരലിച്ത്. കുട്ലികള്ഡക്തലിരകായ പീഡ
േമക്സുകളലിലുിം മുഖിം മേകാക്കാഡത േടപടലി എടുത്തു. 
ഡകകാട്ലിയൂർ പീഡേമക്സ്, കുണ്റ പീഡേമക്സ്, 
വകാളയകാർ പീ   ഡേമക്സ് തുടങ്ങലിയ മകസുകളലിലുിം 
�ക്തേകായ േടപടലികള് ഉണ്കായലി. ജലിഷ മകസലിഡേ 
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ത്ലി ഡപകാേീസലിഡന് പ്രവർത്തേങ്ങൾക്കുള്ള അിംഗീകകാരിം 
ആയലിരുന്നു. സ്റ്റൂഡന്് ഡപകാേീസ് പദ്ധതലി മദ�ീയവ്യകാ
പകേകാക്കുഡേന്നു മകന്ദസർക്കാർ പ്രഖ്യകാപലിച്ലിട്ടുണ്്. 
ഡപകാേീസലിഡന് ഭകാഗത്തുേലിന്നു ഡതറ്റകായ േടപടലികൾ 
ഉണ്കാകു് ഘട്ങ്ങളലിഡേല്ലകാിം �ക്തേകായ േടപടലി സ്വീ
കരലിക്കാനിം തയ്കാറകായലിട്ടുണ്്.

543. സംസ്ാ�ത്് ഒരു വ�റിതാ ബറ്ാലറിയൻ 
സ്ാപറിക്ം. കമാത്ം കപാലീസ് നസ�യുകെ 15 
േതമാ�ം എന് �റിരക്കറിനലക് വ�റിതാകപാലീസറി
കറെ അംഗസംഖ് വർദ്റിപ്പറിക്ം.

സിംസ്കാേത്ത് ഒരു വേലിതകാബ്റ്റകാേലിയൻ പരലി�ീേേിം 
ആരിംഭലിച്ചു. വേലിതകൾക്കു േകാത്േകായലി 455 പുതലിയ 
തസ്തലിക സൃഷ്ടലിച്ചു. വേലിതകാബ്റ്റകാേലിയേകായലി തലിരുവേ
ന്തപുരത്ത് മേേിംകുളത്ത് 10 ഏക്ർ സ്േിം സർക്കാർ 
േല്ലി. ഇതലിനപുറഡേ പട്ലികവർഗ്ഗവലിഭകാഗത്തലിൽേലിന്നു
ള്ള ഡപെഷ്യൽ റലിക്രൂട്്ഡേന്ലിൽ 21 വേലിതകാഡപകാേീസ് 
തസ്തലികയിം സൃഷ്ടലിച്ചു. 200 തകാത്കകാേലിക തസ്തലികകളിം 
സൃഷ്ടലിച്ലിട്ടുണ്്. 
ഡേകാത്തിം ഡപകാേീസ് മസേയഡട 15 �തേകാേിം േലിരക്ലി
മേക്കു വേലിതകാഡപകാേീസലിഡന് അിംഗസിംഖ്യ വർദ്ധലിപ്ലി
ക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. വേലിതകാ ബ്റ്റകാേലി
യഡന് പരലി�ീേേിം പൂർത്തലിയകാകു് മുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ 
േലിയേേിം േടത്തുിം.

544. സംസ്ാ�ത്് വ്വസായസംരക്ഷണനസ� 
രൂപവത്ക്കരറിക്ം.

ഇതു പ്രമത്യക സിംവലിധകാേേകായലി േകാറ്റകാനള്ള േടപടലി 
പുമരകാഗേലിക്കുന്നു.

545. ട്ാഫറിെ് അപെെ�റിവാരണത്റിനും �റിയന്ത്ര
ണത്റിനുമായറി സംസ്ാ�ാെറിസ്ാ�ത്റിൽ പ്രനത്
െം പരറിേീല�ം �ല്റിയ കപാലീസ് വറിഭാഗം രൂപവ
ത്ക്കരറിക്ം. ട്ാഫറിെ് കഫൻ ഈൊക്ന്ത്  
ഇല ന�ാണറിക്് സംവറിധാ�ം വഴറിയാക്കറിമാറ്റിയും 
െ്ാമ്െൾ സ്ാപറിച്ചും അഴറിമതറിക്ള്ള സാദ്്ത 
ഇല്ലാതാക്ം.

സിംസ്കാേത്ത് ട്കാഫലിക് രിംഗഡത്ത �ക്തേകായ ഇടഡപ
ടേലിലൂഡട വകാഹേകാപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കകാേകായലി. വകാഹേകാ
പകടവിം അപകടേരണവിം വർദ്ധലിക്കു് മുൻവർഷങ്ങ
ളലിഡേ പ്രവണതയ്ക്കു കടലിഞ്ഞകാണലിട്ടു. 2016-ൽ 39420 
മറകാഡപകടങ്ങൾ ഉണ്കായമപ്കാൾ 2017-ൽ 38462 
ആയലി കുറഞ്ഞു. േരണസിംഖ്യ 4287-ൽേലിന്നു 4035 
ആയിം കുറഞ്ഞു. മറകാഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കു്തലിന 
േലിരവധലി പദ്ധതലികൾ സർക്കാരുിം ഡപകാേീസുിം മേകാ
മട്കാർവകാഹേവകുപ്പുിം േറ്റ് ഏജൻസലികളിം ആവലിഷ്കരലിച്ലി
രുന്നു. സ്കൂൾക്കുട്ലികളഡട സഹകായമത്തകാഡട മബ്കാധവ
ത്ക്രണിം േടത്തകാനള്ള ശുഭയകാത് പദ്ധതലി, അപക

ടത്തലിൽഡപ്ട്വർക്കു മവഗിം ചലികലിത് കലിട്ടു്തലിന 
മസകാഫ്റ് പദ്ധതലി തുടങ്ങലിയവ മകരള ഡപകാേീസ് 
ആവലിഷ്കരലിച്ത് ഇതലിഡന്് ഭകാഗേകായകാണ്. ഇതലിൽ 
മസകാഫ്റ് പദ്ധതലിക്കു മദ�ീയകാിംഗീകകാരിം േഭലിച്ചു. കൂടുതൽ 
അപകടങ്ങൾ േട് മേഖേകൾ കഡണ്ത്തലി ഡപകാേീ 
സലിഡേ വലിേ്യസലിച്തുിം ഡപകാേീസുിം മേകാമട്കാർവകാഹേവ
കുപ്പുിം ഉൾഡപ്ഡടയള്ള ഏജൻസലികൾ കൂടുതൽ േലിരീക്ഷ
ണക്യകാേറകളിം ഇന്ർഡസപ്റ്റർ മപകാലുള്ള ആധുേലിക 
സിംവലിധകാേങ്ങളിം ഏർഡപ്ടുത്തലിയതുിം അപകടങ്ങൾ 
കുറയകാൻ സഹകായലിച്ലിട്ടുണ്്. 
ട്കാഫലിക് സഫൻ ഈടകാക്കാനള്ള ഓൺസേൻ 
സിംവലിധകാേിം േലിേവലിൽവ്ലിട്ടുണ്്. അപകടേലിവകാരണ
ത്തലിനിം ട്കാഫലിക് േലിയന്തണത്തലിനേകായലി പ്രമത്യകവലി
ഭകാഗിം രൂപവത്ക്രലിക്കാനള്ള േടപടലികൾ ആരിംഭലിച്ചു
കഴലിഞ്ഞു. പ്രധകാേമറകാഡകളലിൽ കൂടുതൽ ക്യകാേറ 
സ്കാപലിച്് ട്കാഫലിക് േലിരീക്ഷണിം �ക്തേകാക്ലി. മദ�ീ
യപകാതകഡളയിം േറ്റു പ്രധകാേപകാതകഡളയിം മയകാജലിപ്ലിച്് 
സിംമയകാജലിതട്കാഫലിക് സിംവലിധകാേിം ആരിംഭലിക്കാൻ 
സർക്കാർ േക്ഷ്യേലിടുന്നു,

546. കപാലീസറിനു �ല്റിയ പരാതറിയറിനമേൽ എടുത് 
�െപെറി കപാതുജ�ങ്ങകള അ്റിയറിക്കാൻ ഡ്റിജറിറ്ൽ 
കപറ്ീഷൻ നമാണറിറ്്റിങ് സംവറിധാ�ം കപാതുജ�
ങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്ം ലഭ്മാെത്ക്കവറിധത്റിൽ 
�െപ്പറിലാക്ം.

ഡപകാേീസലിൻ പരകാതലി േല്കു്ത് ഉൾഡപ്ഡടയള്ളവ 
ഓൺസേേകായലി േല്കാൻ തുണ എ് മപരലിൽ 
ഡപകാേീസ് ഡപകാതുജേസൗഹകാർദേ മപകാർട്ൽ ആരിംഭലിച്ചു. 
ഈ മപകാർട്ൽവഴലി പരകാതലി ഓൺസേേകായലി അയ
യ്ക്കകാിം. എഫ്ഐആർ ഡൗൺമേകാഡ് ഡചയ്കാനള്ള 
സിംവലിധകാേവിം ഈ മപകാർട്േലിലുണ്്. എിംമലൈകായലി ഡവ
രലിഫലിമക്ഷൻ, ഡപകാേീസ് േല്കു് സ്വഭകാവസർട്ലിഫലി
ക്റ്റ് എ്ലിവയ്ക്കുിം ഈ മപകാർട്ൽ ഉപമയകാഗലിക്കാിം. 
വലിവലിധ പരലിപകാടലികൾ, സേരങ്ങൾ, ഉത്വകാമഘകാഷ
ങ്ങൾ, സേക്് ഡപർേലിഷൻ എ്ലിവയയ്ക്കുള്ള അനേതലി
യിം ഈ മപകാർട്ൽ ഉപമയകാഗലിച്് േഭലിക്കുിം. എല്ലകാ 
മസ്റ്റഷനിം പ്രമത്യകഡവബ്്സസറ്റ് ആരിംഭലിക്കാനിം 
സർക്കാർ േടപടലി ആരിംഭലിച്ചു.

547. െമാൻനഡ്ാ വറിഭാഗം, ആഭ്ന്രസുരക്ഷാഇറെ
ലറിജൻസ് വറിഭാഗം, ആഭ്ന്രസുരക്ഷാ അന�്വഷണ
വറിഭാഗം എന്റിവ സംനയാജറിപ്പറിച്ച് സംസ്ാ� ഭീെര
വറിരുദ് ൊസ്  നഫാഴ്് രൂപവത്ക്കരറിക്ം. കസബർ 
കുറ്കൃത്ങ്ങൾ കെൊര്ം കചയ്ാനുള്ള നേഷറി 
കപാലീസ് നസ�യറിൽ സൃഷ്റിക്ം.

സ ിം സ് കാ േ  ഭ ീ ക ര വ ലി രു ദ്ധ  ട കാ സ്്  മ ഫ കാ ഴ്് 
പ്രകാവർത്തലികേകാക്കാനള്ള േടപടലി ആരിംഭലിച്ചു. 210 
അിംഗങ്ങളള്ള കേകാൻ മഡകാമസേ പരലി�ീേേിം ആരിം
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ഭലിച്ചുകഴലിഞ്ഞു. 50 വേലിതകാകേകാൻമഡകാകളഡട പരലി�ീ
േേവിം തുടങ്ങലി. മകരളത്തലിൽ ആദ്യേകായകാണു വേലിതകാ
കേകാൻമഡകാകഡള ഡതരഡഞ്ഞടുത്തു പരലി�ീേലിപ്ലിക്കു്
ത്. ആന്ലിഡടററലിസ്റ്റ് മഫകാഴ്ലിഡന് ആസ്കാേിം തകാല്കകാത
േലികേകായലി തൃപ്പൂണലിത്തുറ ആിംഡ് റലിസർവ്് ക്യകാമ്ലിേകാ
ണു പ്രവർത്തലിക്കു്ത്.
മകസമേ്വഷണത്തലിൽ സസബ്ർ വലിഭകാഗത്തലിഡന് 
മസവേിം എല്ലകാ മസ്റ്റഷനകളലിലുിം ഉപമയകാഗഡപ്ടുത്തകാ
േകാണു തീരുേകാേിം. ഇതലിേകായലി എല്ലകാ മസ്റ്റഷേലിലുിം 
സസബ്ർ രൈിം ഇൻഡവസ്റ്റലിമഗഷൻ ഡസൽ രൂപവത്ക്
രലിക്കാനള്ള േടപടലി തുടങ്ങലി. തലിരുവേന്തപുരത്തലിനപു
റഡേ ഡകകാച്ലി, തൃശൂർ, മകകാഴലിമക്കാട് എ്ലിവലിടങ്ങളലിൽ
ക്കൂടലി സസബ്ർ മസ്റ്റഷൻ തുടങ്ങലി. ഇതലിേകായലി 54 
തസ്തലികയിം സൃഷ്ടലിച്ചു. വർദ്ധലിച്ചുവരു് സസബ്ർ കുറ്റക
ത്യങ്ങളഡട അമേ്വഷണിം, സസബ്ർ ഇടങ്ങളലിഡേ 
േലിരീക്ഷണിം എ്ലിവയിം ഈ വലിഭകാഗിം സകകകാര്യിം 
ഡചയ്യുിം.
ഡടൿമേകാപകാർക്ലിൽ ആരിംഭലിച് സസബ്ർ മഡകാേലിൽ 
ധേകകാര്യകുറ്റകൃത്യങ്ങളഡട മേകാണലിട്റലിങ്ങലിന സിംവലിധകാ
േഡേകാരുക്ലി പ്രവർത്തേിം കകാര്യക്ഷേേകാക്ലി. സസബ്ർ 
മഫകാറൻസലിക്ലിൽ േലിരവധലി വർഷങ്ങൾക്കുമ�ഷിം 
സസബ്ർ ഡസൽ, സസബ്ർ ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷൻ ജീ
വേക്കാർക്കു വലിദഗ്ദ്ധപരലി�ീേേിം േല്ലി. തൃശ്ശൂർ 
ഡപകാേീസ് അക്കാദേലിയലിലുിം ഡപകാേീസ് ഡട്യലിേലിങ് 
മകകാഡളജലിലുിം പരലി�ീേേസിംവലിധകാേങ്ങൾ പരലിഷ്കരലി
ച്ചു.
േകാമവകായലിസ്റ്റ്-ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവകാദലിസിംഘടേകൾക്് 
എതലിഡരയള്ള േടപടലികളഡട ഭകാഗേകായലി 75 ആദലിവകാസലി 
യവകാക്ഡള പ്രമത്യക റലിക്രൂട്്ഡേന്ലിലൂഡട മസേയലിമേക്കു 
ഡതരഡഞ്ഞടുത്തു.

548. ജയറിലുെളറിൽ ആധു�റിെീെരണം �െപ്പറിലാക്ം.
സിംസ്കാേഡത്ത ജയലിലുകൾ ആധുേലികീകരലിക്കാനിം 
അമന്തവകാസലികളഡട മക്ഷേത്തലിനമുള്ള േലിർമദേ�ങ്ങൾ 
അടങ്ങു് മുൻഡലിജലിപലി അേക്കാണ്ർ മജക്ബ്ലിഡന് 
റലിമപ്കാർട്് അടലിസ്കാേഡപ്ടുത്തലിയള്ള േടപടലികളകാണു 
ജയലിേലിൽ േടത്തലിവരു്ത്. മുട്ിം, േേമ്പുഴ, വലിയ്യൂർ 
അതീവസുരക്ഷകാജയലിൽ, ഇരലിങ്ങകാേക്കുട ഡപെഷ്യൽ 
സബ്് ജയലിൽ, തവനൂർ ഡസൻട്ൽ ജയലില് എ്ലിവയ
ഡട േലിർമ്മകാണിം പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. കൂത്തുപറമ്്, തളലിപ്
റമ്്, സവത്തലിരലി, വടകര എ്ലിവലിടങ്ങളലിൽ സബ്് 
ജയലിൽ േലിർമ്മകാണിം പ്രകാരിംഭഘട്ത്തലിേകാണ്. മകകാടതലി

കളിം ജയലിലുകളേകായലി ബ്ന്ലിപ്ലിക്കു് വീഡലിമയകാ 
വഴലിയള്ള മകസ് വലിചകാരണസിംവലിധകാേിം ഈ വർഷിം 
േലിേവലിൽവരുിം.

549. ഫയർ & ക്സയൂ സർവ്ീസ് �വീെരറിക്െയും 
നസ�യുകെ എണ്ം വർദ്റിപ്പറിക്െയും കചയ്ം.

സകാമൂഹലികസുരക്ഷകാമസേ എ് േലിേയലിൽ ഫയർ 
മഫകാഴ്ലിഡന് മസവേത്തലിമേകാഡടകാപ്ിം മവകാളണ്ലിയർേകാ
രകായലി പ്രവർത്തലിക്കു് പ്രമത്യക വലിഭകാഗിം ആരിംഭലി
ക്കാൻ തീരുേകാേലിച്ലിട്ടുണ്്.

550. അർദ്കസ�റിെവറിഭാഗങ്ങളുകെ പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരറിഹരറിക്കാനുള്ള �െപെറിെൾ സ്വീെരറിക്ം. നഹാം 
ഗാർഡുെളുകെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരറിഹരറിക്കാൻ ഇെകപടും.

തലിരലിഡച്ത്തു് സസേലികരുഡട മക്ഷേത്തലിേകായലി 
സിംസ്കാേത്ത് പ്രമത്യക വകുപ്് ആരിംഭലിച്ചു. വലിമുക്തഭ
ടരുഡട വീടുകൾക്കു േലികുതലിയലിളവ േടപ്കാക്ലി. േരണേ
ടയ് വലിമുക്തഭടരുഡട അവകകാ�ലിക്കു േല്കു് േരണകാ
േന്തരസഹകായിം 5000 രൂപയലിൽേലി്് 10,000 
രൂപയകായലി വർദ്ധലിപ്ലിച്ചു. രണ്കാിംമേകാകേഹകായദ്ധ മസ
േകാേലികൾക്കുിം വലിധവകൾക്കുിം ഉള്ള സകാമ്ത്തലികസ
ഹകായിം 6000 രൂപയകാക്ലി വർധലിപ്ലിച്ചു. ധീരതകാപുര
സ്കാര മജതകാക്ൾക്കുള്ള ക്യകാഷ് അവകാർഡ് വർദ്ധലിപ്ലി
ച്ചു, ക്യകാഷ് അവകാർഡലിന മുൻകകാേപ്രകാബ്േ്യിം േൽകലി. 
ഭവേേലിർമ്മകാണത്തലിനള്ള സകാമ്ത്തലികസഹകായിം 
ഒരുേക്ഷത്തലിൽേലിന്നു രണ്ടുേക്ഷേകായലി വർദ്ധലിപ്ലിച്ചു. 
വീരമൃതയു വരലിക്കു്വരുഡട മൃതമദഹിം േകാട്ലിഡേത്തലി
ക്കാൻ മുഖ്യേന്തലിയഡട സസേലികമക്ഷേേലിധലിയലിൽേലി
ന്നു േൽകു് സഹകായിം 15,000 രൂപയലിൽേലിന്നുിം 
50,000 രൂപയകാക്ലി വർദ്ധലിപ്ലിച്ചു.

551. നൊെതറിെളുകെ അെറിസ്ാ�സൗെര്ങ്ങൾ 
സമയബന്ധറിതമായറി വർദ്റിപ്പറിക്ം.

മകകാടതലികളഡട അടലിസ്കാേസൗകര്യിം വലികസലിപ്ലിക്കാ
നള്ള പദ്ധതലികൾ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. ഡചങ്ങന്നൂർ, ഡപ
രുമ്കാവൂർ, ഹരലിപ്കാട്, സവക്ിം, ചങ്ങേകാമ�രലി, മൂവകാറ്റു
പുഴ, ഡപരലിന്തൽേണ്ണ, േമഞ്ചരലി, കല്പറ്റ, പകാേകാ എ്ലി
വലിടങ്ങളലിഡേ മകകാടതലിസമുച്യേലിർമ്മകാണിം വലിവലിധഘ
ട്ങ്ങളലിേകാണ്. ആറ്റലിങ്ങൽ മകകാടതലിസമുച്യത്തലിേ് 
അഡീഷണൽ മബ്കാക്് േലിർമ്മലിക്കാനള്ള പദ്ധതലി 
അന്തലിേഘട്ത്തലിഡേത്തലി. മകകാഴലിമക്കാട് മകകാടതലിസമു
ച്യിം േലിർമ്മലിക്കു് പദ്ധതലി അന്തലിേഘട്ത്തലിേകാണ്.

മദസ്യനയകം

552. a. മദ്ം നെരളത്റിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു സാമൂ
ഹറിെവറിപത്ായറി മാ്റിയറിട്ടുണ്്. മദ്ത്റികറെ ലഭ്ത

യും ഉപനയാഗവം പെറിപെറിയായറി കു്യ്ക്കാൻ സഹായ
െരമായ �യമായറിരറിക്ം ഇെതുപക്ഷ ജ�ാധറിപത് 
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മുന്ണറി സർക്കാർ സ്വീെരറിക്െ. മദ്വർജ്�ം 
നപ്രാത്ാഹറിപ്പറിക്കാൻ യു.ഡ്റി.എഫ്.ൊലത്് ഉള്ള
തറിന�ക്കാൾ കൂടുതൽ േക്മായ ഇെകപെൽ സർ
ക്കാരറികറെ ഭാഗത്�റിന്് ഉണ്ാകും. ഇതറി�ായറി സാ
ക്ഷരതാപ്രസ്ാ�ത്റികറെ മാതൃെയറിൽ അതറിവറിപുല
മായ ഒരു ജ�െീയ നബാധവല്ക്കരണ പ്രസ്ാ�ത്റിനു 
രൂപം �ല്ം. 

േദ്യവർജ്ജേ മബ്കാധവൽക്രണ പ്രവർത്തേങ്ങൾ 
ഏമകകാപലിപ്ലിക്കാൻ സിംസ്കാേ േഹരലിവർജ്ജേ േലി
ഷൻ-'വലിമുക്തലി'യ്ക്ക് രൂപിം േൽകലിയലിട്ടുണ്്. 'വലിമുക്തലി' 
േലിഷഡന് കീഴലിൽ കകാര്യക്ഷേേകായ രീതലിയലിൽ പ്രവർത്ത
േങ്ങൾ സിംഘടലിപ്ലിച്ചുവരുന്നു.

552. b. ഡ്ീ അഡ്റിക്ഷൻ കസറെറുെൾ സ്ാപറിക്ം. 
മദ്വർജ്�സമറിതറിയും സർക്കാരുമായുള്ള സഹെ
രണം േക്റികപ്പടുത്ം.

എല്ലകാ ജലില്ലയലിലുിം ഡീ അഡലിക്ഷൻ ഡസന്റുകൾ സ്കാ
പലിക്കാനള്ള േടപടലികളഡട ഭകാഗേകായലി 9 ജലില്ലകളലിൽ 
ഇമപ്കാഴുള്ള ഡീ-അഡലിക്ഷൻ വകാർഡകൾ േകാതൃകകാ ചലി
കലിത്കാമകന്ദേകായലി േകാറ്റലിഡയടുക്കാനള്ള സത്വരേടപടലി
കൾ സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. േറ്റ് അഞ്ചു ജലില്ലകളലിൽ ഇതു തു
ടങ്ങു്തലിനള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ േടന്നുവരുന്നു. സിം

സ്കാേത്ത് ഒരു േകാതൃകകാ ഡീ-അഡലിക്ഷൻ ഡസന്ർ 
ആരിംഭലിക്കാൻ മകകാഴലിമക്കാട്് വ്യവസകായവകുപ്ലിഡന് 
ഭൂേലിയലിൽേലി്് ആവ�്യേകായ സ്േിം ഏഡറ്റടുക്കാനള്ള 
േടപടലികൾ േടന്നുവരുന്നു.

553. മദ്ം നപാകല സാമൂഹറിെഭീഷണറിയായറി 
െഞ്ാവം മയക്മരുന്നും വ്ാപെമാവെയാണ്. 
ഇതറിക�തറികര അതറിെർേ�മായ �െപെറിെൾ സ്വീ
െരറിക്ം.

എൻ.ഡലി.പലി.എസ്. മകസ്സുകൾ എടുക്കാന് പ്രമത്യക 
ജകാഗ്രത സ്വീകരലിക്കുന്നു. ഈ സർക്കാർ വ്മ�ഷിം 
6162 എൻ.ഡലി.പലി.എസ്. മകസ്സുകൾ എടുത്തലിട്ടുണ്്. 
സർവ്കകാേ ഡറമക്കാഡകാണ്.

554. സ്കൂളുെളറിൽ മദ്ത്റിക�തറികരയുള്ള നബാധവ
ത്ക്കരണം എട്ടു മുതൽ 12 വകര ക്ലാസ്സുെളറിൽ ഉൾ
കപ്പടുത്ം. മദ്ം ഉപനയാഗറിക്കാനുള്ള പ്രായപരറിധറി 
23 ആയറി ഉയർത്ം.

ഇതനസരലിച്് എസ്.സലി.ഇ.ആർ.റ്റലി. അധലികകാരലികൾ
ക്കു കത്തു േൽകലി േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു. േദ്യിം 
ഉപമയകാഗലിക്കാനള്ള പ്രകായപരലിധലി 23 ആയലി ഉയർ
ത്തലി.

ധനകോരസ്യകം
555. a. സംസ്ാ�സർക്കാർ ബജറ്റുകചലവ് ഇന്നു
ള്ളതറിൽ�റിന്നു ഗണ്മായറി ഉയർത്റി സംസ്ാ�വരു
മാ�ത്റികറെ 17-18 േതമാ�മാക്ം. എന്ാൽ ഇനത 
നതാതറിൽ സംസ്ാ��റികുതറിവരുമാ�വം വർദ്റിപ്പറിച്ച് 
്വ�യൂക്കമ്റി ഇല്ലാതാക്െനയാ പരമാവധറി കു്യ്ക്കുെ
നയാ കചയ്ം. വായ്യായറി എടുക്ന് പണം മൂലധ�
കച്ചലവെൾക്കായറിരറിക്ം വറി�റിനയാഗറിക്െ.

ബ്ജറ്റ് ഡചേവ് ഗണ്യേകായലി ഉയർ്ലിട്ടുണ്്. 2015-16-ൽ 
87,032 മകകാടലി രൂപയകായലിരുന്നു ആഡക ഡചേഡവകേലിൽ 
2017-18-ൽ 11,1352 മകകാടലി രൂപയകായലി ഉയർന്നു. 
2018-19-ഡേ ബ്ജറ്റുകണക്കുകൾ പ്രകകാരിം ഡചേവ് 
12,7093 മകകാടലിയകായലി ഉയരുിം. പ്രകടേപത്ലികയലിഡേ 
വകാഗ്കാേങ്ങൾക്് അനസരലിച്ചു പണിം േൽകലിയതലിഡന് 
അടലിസ്കാേത്തലിേകാണ് ഈ വർദ്ധേ ഉണ്കായലിട്ടുള്ളത്. 
സകാമൂഹലികസുരക്ഷ, വലികസേമേഖേകളലിഡേ ഡചേവ്  
2015-16-ൽ 35,000 മകകാടലി രൂപയകായലിരു്ത് 2017-
18-ൽ 44,400 മകകാടലി രൂപയകായിം 2018-19-ൽ 
49,000 മകകാടലി രൂപയകായിം ഉയർന്നു. കകാർഷലികമേഖ
േയഡട ഡചേവ് ഇമത കകാേയളവലിൽ 4,380 മകകാടലി
യലിൽേലി്് 6,678 മകകാടലിയകായലി ഉയർന്നു. ആമരകാഗ്യ
മേഖേയമടത് 5500 മകകാടലിയലിൽേലി്് 7500 
മകകാടലിയകായലി ഉയർന്നു. വലിദ്യകാഭ്യകാസത്തലിമന്ത് 14,100 
മകകാടലിയലിൽേലിന്നു 20,000 മകകാടലിയകായലി ഉയർന്നു. യ

ഡലിഎഫലിഡന് അഞ്ചു ഡകകാല്ലിംഡകകാണ്് സകാമൂഹലികസുര
ക്ഷകാഡപൻഷനകൾക്കായലി 9,270.10 മകകാടലി രൂപ 
ഡചേവഴലിച് സ്കാേത്ത് രണ്ടു ഡകകാല്ലിം ഡകകാണ്് എൽ
ഡലിഎഫ് സർക്കാർ പതലിേകായലിരത്തലിേധലികിം മകകാടലി 
രൂപയകാണ് ഡചേവഴലിച്ത്. ഭക്ഷ്യഡപകാതുവലിതരണിം, 
ഡേല്ലുസിംഭരണിം തുടങ്ങലിയ അടലിസ്കാേമേഖേകളലിലുിം 
ഡചേവ് ഗണ്യേകായലി ഉയർന്നു. ഡകഎസ്ആർടലിസലിക്കു 
േടപ്പുസകാമ്ത്തലികവർഷിം 1000 മകകാടലി രൂപയകാണ് 
സർക്കാർ േൽകു്ത്. 
�മ്ള, ഡപൻഷൻ പരലിഷ്കരണകുടലി�ലിക യഡലിഎഫ് 
സർക്കാർ േൽകകാഡത േകാറ്റലിവയ്ക്കുകയകാണ് ഡചയ്തത്. ഇത് 
യഥകാസേയിം ഡകകാടുത്തുതീർക്കുന്നു. തന്മൂേിം �മ്ള, 
ഡപൻഷൻ ഡചേവകളലിഡേ വകാർഷലികവർദ്ധേ സകാധകാ
രണഗതലിയലിൽ 10 �തേകാേേകാണ്. 2017-18ൽ ഇത് 19 
�തേകാേേകാണ്. 
വർദ്ധലിച് ഈ ഡചേവകൾ തടസേലില്ലകാഡത േലിർവഹലി
ക്ണഡേകേലിൽ 20 �തേകാേിംകണ്ടു വരുേകാേവളർച്യ
ണ്കാകണിം. 2006-11-ഡേ എൽഡലിഎഫ് സർക്കാരലിഡന് 
കകാേത്ത് ഏതകാണ്് 20 �തേകാേിംകണ്ടു വരുേകാേിം 
വളർന്നു. യഡലിഎഫലിഡന് അഞ്ചുവർഷഡത്ത �രകാ�രലി 
10 �തേകാേത്തലിൽ തകാഡഴയകാണ്. ഈ സർക്കാരലിഡന് 
ആദ്യവർഷിം ഈ പ്രവണത തുടർന്നു. 17-18-ൽ ജലിഎ
സ് റ്റലി േടപ്ലിേകായമതകാഡട േഷ്ടപരലിഹകാരേടക്ിം വരുേകാ
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േത്തലിൽ 14 �തേകാേിം വർദ്ധേ ഉണ്കാവന്നുണ്്. സ്റ്റകാമ്് 
ഡയൂട്ലി, രജലിസ്കമറ്റഷൻ, മേകാമട്കാർ വകാഹേ േലികുതലി, 
മസ്റ്ററ്റ് എസക്സ് എ്ലിവയലിലുിം വളർച്കാപ്രവണത 
പ്രകടേകായലിട്ടുണ്്. സിംസ്കാേസർക്കാരലിഡന് വരുേകാേവ
ളർച് 20 �തേകാേത്തലിഡേത്തലിച്് ഡറവേയൂ കമ്മലി 
ഇല്ലകാതകാക്കാനിം ധേക്മ്മലി മൂന്നു �തേകാേത്തലിൽ േലി
യന്തലിക്കാനമുള്ള കൃത്യേകായ മറകാഡ് േകാപ്് േടപ്ലിേകാക്ലി
വരുന്നു.

555. b. ബജറ്റിനുപു്ത്് പ്രനത്െ വറിെസ�നയജൻ
സറിെൾ വഴറി വറിപുലമായ നതാതറിൽ വായ്കയടുത്് 
പശ്ാത്ല സൗെര്വറിെസ�ം �െത്ം. ഇത്ര
കമാരു പുനരാഗമ� ധ�ൊര് �യമായറിരറിക്ം ഇെ
തുപക്ഷ ജ�ാധറിപത് മുന്ണറി സർക്കാർ സ്വീെരറി
ക്െ.

ബ്ജറ്റലിനപുറത്ത് പശ്കാത്തേസൗകര്യസൃഷ്ടലിയ്ക്കകായലി 
ധേസേകാഹരണിം േടത്തലി മുതൽ മുടക്കാൻ കലിഫ്ബ്ലി 
വേലിയ മുമ്റ്റിം സകവരലിച്ചു. 22,056 മകകാടലി രൂപയഡട 
365 േലിർമ്മകാണപ്രവൃത്തലികൾക്് അനവകാദിം േൽകലി. 
3050 മകകാടലി രൂപയഡട 50 പ്രവൃത്തലികൾ േലിർമ്മകാണിം 
ആരിംഭലിച്ചു. 3435 മകകാടലി രൂപയഡട 125 മപ്രകാജക്റ്റുകൾക്് 
ഡടൻഡർ ക്ഷണലിച്ചു. 9,290 മകകാടലിയഡട 120 
മപ്രകാജക്റ്റുകൾക്കു കലിഫ്ബ്ലിയലിൽ സകാമകേതലികപരലിമ�കാ
ധേ േടക്കുന്നു. 2018-19-ൽ 10,000 മകകാടലി രൂപയഡട 
േലിർമ്മകാണപ്രവൃത്തലികൾ പൂർത്തീകരലിക്കുിം. എൽഡലിഎ
ഫ് സർക്കാരലിഡന് കകാേത്ത് 50,000 മകകാടലി രൂപയഡട 
പശ്കാത്തേസൗകര്യസൃഷ്ടലി കലിഫ്ബ്ലി വഴലി ബ്ജറ്റലിന 
പുറത്തു േടത്തുിം.

556. �റികുതറി വർദ്റിക്കാനുള്ള അെറിസ്ാന�ാപാധറി 
അഴറിമതറിയറില്ലാതാക്െയാണ്. ഇതറിനു നവണ്റി അഴറി
മതറിരഹറിതവാളയാ്റികറെ രണ്ാംപതറിപ്പു �െപ്പാക്ം. 
�റികുതറിഭരണത്റിലുള്ള അ�ധറികൃത ഇെകപെലുെൾ 
അവസാ�റിപ്പറിക്ം.

ജലിഎസ് റ്റലി േടപ്ലിേകാക്ലിയമതകാഡട സിംസ്കാേത്ത് 
ഡചക്് മപകാസ്റ്റുകൾ ഇല്ലകാതകായലി. ഇതലിഡേത്തുടർ്് 
അഴലിേതലിയ്ക്കുള്ള പഴുതുകൾ കുറഞ്ഞു. ഇ മവ ബ്ലിൽ ഏർ
ഡപ്ടുത്തലിയതുിം രകാജ്യത്തകാഡക ഒറ്റ േലികുതലിസമ്പ്രദകായവിം 
ഏകീകൃതേലിരക്കുിം േടപ്ലിേകാക്ലിയതുിം, മസവേങ്ങൾ 
പൂർണേകായിം ഓൺസേൻ ആയതുിം അഴലിേതലിക്കുള്ള 
സകാദ്ധ്യതകൾ കകാര്യേകായലി ഇല്ലകാതകാക്ലി. വകുപ്ലിഡന് 
പ്രവർത്തേങ്ങളലിൽ അേധലികൃതയലിടഡപടലുകൾ പൂർ
ണേകായലി അവസകാേലിച്ചു.  

557. a. വ്ാപാരീസൗഹൃദ �യമായറിരറിക്ം പറിന്തുെ
രുെ. 60 ലക്ഷം രൂപ വറിറ്റുവരുമാ�ം െവറിഞ്ഞറിട്ടും 
പൂർണ് രജറിസ്ക്നറ്ഷൻ എടുക്കാത് വ്ാപാരറിെൾ

കക്കതറികര സ്വീെരറിച്ചറിരറിക്ന് എല്ലാ നെസുെളും 
പറിൻവലറിക്െയും അവർക്കായറി ഒരു ആം�റ്റി സീം 
കൊണ്ടുവരറിെയും കചയ്ം.

എല്ലകാ വ്യകാപകാരലികൾക്കുേകായലി 2010-11 വർഷിം വഡരയ
ള്ള േലികുതലികുടലി�ലികയ്ക്ക് ആിംേസ്റ്റലി സ്ീിം േടപ്കാക്ലി. 
പ്രലിസിംപ്റ്റീവ് രജലിസ്കമറ്റഷൻ എടുത്തലിട്ടുള്ള ഡചറുകലിട
വ്യകാപകാരലികൾക്കുിം രജലിസ്കമറ്റഷൻ എടുക്കാൻ വീഴ്ചവരു
ത്തലിയലിട്ടുള്ള ഡചറുകലിടക്കാർക്കുിം മവണ്ലി പ്രമത്യക 
ആിംേസ്റ്റലി പ്രഖ്യകാപലിച്ചു. മകരളത്തലിഡേ അടയ്ക്കകാ വ്യകാപകാ
രലികളഡട േലികുതലിയ്ക്കുമേൽ ചുേത്തലിയലിട്ടുള്ള പലിഴയിം 
പേലി�യിം ഒഴലിവകാക്കാനള്ള വ്യവസ് വകാറ്റ് േലിയേ
ത്തലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലി.

557. b. ഇതുനപാകലതകന് സറി.എ.ജറി ്റിനപ്പാർട്ടുെ
ളറിൽ �റികുതറിനചാർച്ചയുകെയും ക്രമനക്കടുെളുകെയും 
ആയറിരക്കണക്കറിനു കുറ്ങ്ങൾ െകണ്ത്റിയറിട്ടുണ്്. 
ഇവയാകെ പരറിനോധറിച്ച് ഒകരാറ്ത്വണ തീർപ്പാ
ക്കൽ സമ്പ്രദായം ഇ�ം തറിരറിച്ചു �െപ്പാക്ം.

സലിഎജലി റലിമപ്കാർട്ടുകളലിലൂഡട കഡണ്ത്തലിയ േലികുതലി
മചകാർച് പരലിഹരലിക്കാൻ ഊർജലിതേടപടലികൾ സ്വീക
രലിച്ചു.

557. c. വ്ാപാരറിെകള പകോളറിെളാക്കറി, �റികുതറിനയാ
ഫീസുെളറിൽ നസാഷ്ൽ ഓഡ്റിറ്റു �െത്ം. സുതാര്ത 
ഉ്പ്പുവരുത്ന് ഇ-ഗനവണൻസ് സമ്പ്രദായം േക്റി
കപ്പടുത്ം.

ചരക്കുമസവേേലികുതലി സമ്പ്രദകായത്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി 
സമ്പൂർണ സലിസ്റ്റിംേവീകരണിം േടപ്ലിേകാകുന്നു. സിം
സ്കാേചരക്കുമസവേകൗൺസലിൽ രൂപവത്ക്രലിച്ചു. 
പരകാതലിപരലിഹകാരഡസല്ലുകളിം ടകാക്് മകകാർണറുകളിം 
ആരിംഭലിച്ചു. പരകാതലികൾക്് സത്വരപരലിഹകാരേടപടലി
കൾ ഉറപ്കാക്ലി. വകാറ്റ് കകാേഡത്ത കുടലി�ലികയിം പരകാതലി
കളിം പരലിഹരലിക്കാൻ േടപടലികൾ സ്വീകരലിക്കുിം.

558. �റിലവറിലുണ്ായറിരുന് �റികുതറി നസാഫ്് കവയർ 
ഏകഴട്ടു വർഷം മുമ്പ് രൂപം �ല്റിയതറിൽ�റിന്് ഒരുപ
െറിനപാലും മുനന്ാട്ടു നപായറിട്ടറില്ല. ഇതുവകരയുള്ള 
അനുഭവത്റികറെ അെറിസ്ാ�ത്റിൽ ഒനട്ടക് പഴുതു
െൾ െണ്ടുപറിെറിക്കാൻ െഴറിഞ്ഞറിട്ടുണ്്. ഈ നസാഫ്് കവ
യർ സമഗ്രമായറി പുതുക്ം. ഇ-ഗനവണൻസറിലൂകെ 
ലഭ്മാകുന് അതറിവറിപുലമായ വറിവരനേഖരം ഫലപ്ര
ദമായറി ഉപനയാഗറിച്ച് �റികുതറികവട്ടറിപ്പു തെയും.

ജലിഎസ് റ്റലി േടപ്ലിേകായമതകാഡട േലിേവലിലുള്ള മസകാഫ്റ്റു
ഡവയറലിഡന് പ്രവർത്തേിം വകാറ്റ് അരലിയർ അഡസസ് ഡേ
ന്റുകൾ േടത്തകാൻ േകാത്േകായലി പരലിേലിതഡപ്ട്ടു. േലികുതലി
മച്കാർച് ഉണ്കായലിരു് മഗകാൾഡ് മകകാഡമ്ൗണ്ലിിംഗ്, 
കരകാർപ്ണലി എ്ീ മേഖേകളലിഡേ പരലിമ�കാധേകൾ
ക്കായലി പ്രമത്യക സ്ക്രൂട്ലിണലി ഡേകാഡയൂളകൾ വലികസലിപ്ലി
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ത്തു േടക്കു്ത്. 

563. ഉത്പാദ�സംസ്ാ�ങ്ങൾക്ക് അധറിെമായറി 
ഒരു േതമാ�ം �റികുതറി ഏർകപ്പടുത്ാനും പരമാവധറി 
ജറിഎസ് റ്റി �റികുതറി�റിരക്െൾക് ഭരണഘെ�ാനഭദ
ഗതറി വ്വസ് കചയ്ാനുമുള്ള �ീക്കങ്ങൾ കചറുക്ം. 
�റികുതറി�റിരക്െൾ �റിശ്യറിക്കാൻ അന്ർസം
സ്ാ� ൌൺസറിസലറി�് അധറിൊരം വറിട്ടുകൊടുക്ക
ണം. നെന്ദ്രപറിന്തുണയറില്ലാകത ഒരു തീരുമാ�വം 
എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്യറിലും മാറ്ം 
വരുത്ണം.

ജലിഎസ് റ്റലി കൗൺസലിേലിൽ സിംസ്കാേിം �ക്തേകായലി 
ഇടഡപട്തലിഡന് അടലിസ്കാേത്തലിൽ ഉത്പകാദേസിംസ്കാ
േങ്ങൾക്് അധലികേകായലി ഒരു �തേകാേിം േലികുതലി 
ഏർഡപ്ടുത്തകാനള്ള േീക്ിം തടയകാൻ കഴലിഞ്ഞു. ജലിഎ
സ് റ്റലി േലിരക്കുകൾ യക്തലിസഹേകാക്കാനിം അവ േലിശ്
യലിക്കാനള്ള അധലികകാരിം ജലിഎസ് റ്റലി കൗൺസലിേലിന 
േകാത്േകാക്ലി േകാറ്റകാനിം കഴലിഞ്ഞു. മകന്ദത്തലിഡന് അപ്രേകാ
ദലിത്തിം ഇല്ലകാതകായലി. ഒരുമകകാടലി രൂപവഡര വലിറ്റുവരവള്ള 
ഡചറുകലിടവ്യകാപകാരലികൾക്് ഒരു �തേകാേിം മകകാമ്ൗ
ണ്ലിിംഗ് േലിരക്് ഏർഡപ്ടുത്തകാനിം മഹകാട്ൽ ഡറമസ്റ്റകാറന്് 
മേഖേയലിൽ ഉണ്കായലിരു് ജലിഎസ് റ്റലി േലിരക്് പതലി
ഡ േ ട് ലി ൽ േ ലി ്്  അ ഞ്ചു  � ത േ കാ േ േ കാ യ ലി 
കുറച്ചുഡകകാണ്ടുവരകാനിം ജലിഎസ് റ്റലി കൗൺസലിേലിൽ 
സിംസ്കാേിം �ക്തേകായ േലിേപകാഡടടുത്തു. 

564. a. ട്ഷ്റിയുകെ സമൂലമായ ആധു�റി�റിെീെര
ണം �െപ്പാക്ം. നൊർ ബാകേറിങ് മാത്രമല്ല, കെട്ടറിലും 
മട്ടറിലും ട്ഷ്റി ആധു�റി�റിെീെരറിക്ം. എെറിഎം 
സംവറിധാ�ം ഏർകപ്പടുത്ം.

സിംമയകാജലിതധേകകാര്യ േകാമേഡമെന്്  സലിസ്റ്റിം 
(Integrated Finance Management Sstyem) പൂർണ
േകായിം േടപ്ലിേകാക്ലി. ട്ഷറലി അക്ൗണ്ടുകഡള ബ്കാങ്കുക
ളേകായിം അവയഡട സൗകര്യങ്ങളേകായിം ബ്ന്ലിപ്ലിച്ചുവ
രുന്നു. യൂട്ലിേലിറ്റലി മപഡേന്റുകൾക്കുിം േറ്റു സകാമ്ത്തലിക 
സർവീസുകൾക്കുിം ട്ഷറലികൾ സജ്ജേകായലി. ട്ഷറലിക
ളലിൽ ഉയർ് ബ്കാൻഡ് വലിഡ്ത്തലിലുള്ള കണക്ടലിവലിറ്റലി 
േൽകലി. കമ്യൂട്ർ ഉപകരണങ്ങൾ പുതുക്ലി േൽകുന്നു. 
ട്ഷറലി ഡകട്ലിടേലിർമ്മകാണപരലിപകാടലി പുേരുജ്ജീവലിപ്ലിച്ചു.

564. b. േമ്പളവം കപൻഷനും ട്ഷ്റി നസവറിങ് സ് 
ബാകേ് അക്കൗണ്ടുവഴറി ആയറിരറിക്ം. ഇതുവഴറി േമ്പള
ത്റികറെ ഗണ്മാകയാരു ൊഷ്ബാലൻസ് സർക്കാ
രറികറെ കവയ്സ് ആൻഡ്് മീൻസ് അഡ്്ജറ്്കമറെറിനു 
ലഭ്മാകും.

സർക്കാർജീവേക്കാരുഡട �മ്ളവിം ആനകൂേ്യങ്ങളിം 
ട്ഷറലികളലിേകാക്കാനള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾക്കു തുടക്േകാ
യലി.

ക്കുകയിം അവ ഉപമയകാഗലിച്് പരലിമ�കാധേ േടത്തലി 
അഡീഷണൽ േലികുതലി ഡലിേകാൻഡകൾ സൃഷ്ടലിക്കുകയിം 
ഡചയ്യു് പ്രവർത്തേങ്ങൾ േടന്നുവരുന്നു. 

559. ്റിനട്ടൺ സ്ക്രൂട്ടറിണറി പൂർണ്മാക്ം. ഇതറി�് എത്ര
നപർ നവണകമന്നു പരറിനോധറിച്ച് ആവേ്കമകേറിൽ 
കൂടുതൽ ഉനദ്ാഗസ്കര �റിയമറിക്ം. പ്രഥമദൃഷ്്ാ 
കതറ്റു െണ്ാൽ സ്ക്രൂട്ടറിണറിക്കാരുതകന് ഓഡ്റിറ്് വറിസറിറ്് 
�െത്ന്താണ്അഭറിലഷണീയം.

ഡചക്്മപകാസ്റ്റ് ഇല്ലകാതകായതലിഡേത്തുടർ്് അധലികേകാ
യലി േഭലിച് ജീവേക്കാരുഡട മസവേവിം പുതലിയതകായലി 
രൂപിം േൽകലിയ സ്ക്രൂട്ലിണലി ഡേകാഡയൂളകളിം ഉപമയകാഗലിച്് 
ഡതരഡഞ്ഞടുക്ഡപ്ട് വ്യകാപകാരമേഖേകളലിൽ മുൻവർഷ
ങ്ങളലിഡേ റലിമട്ൺ സ്ക്രൂട്ലിണലി ഊർജലിതേകായലി േടത്തുന്നു. 

560. ഇനറെണൽ ഓഡ്റിറ്് വറിഭാഗം േക്റികപ്പടുത്ം. 
ഇനറെണൽ ഓഡ്റിറ്് വറിഭാഗം വറിപുലീെരറിച്ച് ൌണ്ർ
കച്ചക്ക് സാർവ്ത്രറിെമാക്കറി �റികുതറിവരുമാ�ം ഗണ്
മായറി ഉയർത്ം.

വകുപ്ലിഡേ ഓഡലിറ്റ് അഡസസ് ഡേന്് വലിഭകാഗിം ഇമന്
ണൽ ഓഡലിറ്റ് വലിഭകാഗത്തലിൽ േയലിപ്ലിച്് സിംസ്കാേകാ
ടലിസ്കാേത്തലിൽ ഇമന്ണൽ ഓഡലിറ്റ് വലിിംഗലിഡന് പ്രവർ
ത്തേിം കകാര്യക്ഷേേകായലി േടത്തലിവരുന്നു. 

561. ഒരു പ്രനത്െ ഡ്ാറ്ാ കമ�റിംഗ് വറിഭാഗം കഹ
ഡ്്െ്വാർനട്ടഴ്റിൽ ഉണ്ാക്കറി ്റിനട്ടണുെളുകെ സ്ക്രൂട്ടണറിയും 
പരറിനോധ�യും കൃത്മായറി അവനലാെ�ം കചയ്െ
യും ൊര്ക്ഷമത വർദ്റിപ്പറിക്െയും കചയ്ം.

വകുപ്ലിഡന് ആസ്കാേത്ത് ഡകാറ്റകാ സേേലിങ് വലിഭകാഗിം 
രൂപവത്ക്രലിച്ചു. ഈ ടീിം േടത്തു് പരലിമ�കാധേയലിൽ 
കഡണ്ത്തു് േലികുതലിമചകാർച്യഡട വലിവരങ്ങൾ യഥകാ
സേയിം അഡസസ് ഡേന്് ഓഫീസുകളലിമേക്കു േൽകുക
യിം അവയഡട തുടർേടപടലികൾ മേകാണലിറ്റർ ഡചയ്യുകയിം 
ഡചയ്യുന്നു.  

562. ജറിഎസ് റ്റി നെരളത്റിനു ഗുണെരമായറിരറിക്ം 
എന്നു തീർച്ചയയാണ്. എല്ലാ നറ്െ്നഹാൾഡ്ർ 
മാരുമായും ചർച്ചെെൾ �െത്റി പുതറിയ �റികുതറി 
�െപ്പാക്കാനുള്ള സംവറിധാ�ം ഒരുക്ം.

സിംസ്കാേത്ത് ജലിഎസ് റ്റലി സമ്പ്രദകായിം േടപ്ലിേകാക്ലി. 
എല്ലകാത്തരിം ഗുണമഭകാക്തകാക്ളേകായലി ചർച്കൾ േട
ത്തകാൻ സിംസ്കാേത്ത് ജലിഎസ് റ്റലി ഡഫസലിേലിമറ്റഷൻ 
കമ്മലിറ്റലി രൂപവത്ക്രലിച്് പ്രവർത്തേിം േടത്തുന്നു. 
എല്ലകാ വലിഭകാഗത്തലിനിം വലിവലിധ ഘട്ങ്ങളകായലി പരലി�ീേ
േിം പൂർത്തലിയകാക്ലി. വകുപ്ലിഡന് ബ്കാക്് എൻഡ് 
മേകാഡയൂൾ വലികസലിപ്ലിക്ൽ അന്തലിേഘട്ത്തലിേകാണ്. 
മകന്ദ, സിംസ്കാേ ജലിഎസ് റ്റലി വകുപ്പുകളഡട ഏമകകാപലി
ച്ചുള്ള ഫേപ്രദേകായ പ്രവർത്തേങ്ങളകാണു സിംസ്കാേ
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564. c. വറിവറിധ മണ്ലങ്ങളറിൽ ട്ഷ്റിയറിൽ കഡ്നപ്പാ
സറിറ്് സമാഹരറിക്കാൻ ആനുപാതറിെമായറി പുതറിയ 
മൂലധ�കച്ചലവപദ്തറിെൾക്ക് അനുവാദം �ല്ന് 
സീം പു�രാരംഭറിക്ം. പ്രനത്െ അനുമതറിയറികല്ലകേറിൽ 
സർക്കാർ വകുപ്പുെളും അർദ്സർക്കാർ ഏജൻസറിെ
ളും അവരുകെ പണം ട്ഷ്റിയറിൽത്കന് സൂക്ഷറി
ക്കണം.

പബ്ലിക് അക്ൗണ്ലിൽ പണിം സൂക്ഷലിക്കാൻ മകന്ദസർ
ക്കാർ കർ�േേകായ േലിയന്തണിം ഏർഡപ്ടുത്തലിയലിരലിക്കു
കയകാണ്. സിംസ്കാേസഞ്ചലിതേലിധലിയലിൽേലി്് പണിം 
േകാറലി വലിവലിധ അക്ൗണ്ലിൽ സൂക്ഷലിക്കു് പ്രവണത 
കർ�േേകായലി േലിയന്തലിക്കുകയകാണ്. കരകാറുകകാർമക്കാ 
ഉപമഭകാക്തകാക്ൾമക്കാ വലിതരണക്കാർമക്കാ പണിം 
മേരലിട്ടു സകേകാറു്തലിനള്ള േടപടലികളകാണു സ്വീകരലി
ക്കു്ത്. സകാമ്ത്തലികകാച്ടക്ത്തലിന കർ�േേകായ 
മുൻഗണേയകാണ് േൽകു്ത്. 

565. a. ബജറ്റിനു പു്ത് വായ്കയടുക്കാനുള്ള സീമു
െൾ ആവറിഷ്കരറിക്ം. അതറിൽ ഏറ്വം പ്രധാ�ം 
സംസ്ാ�-ജറില്ലാ ന്ാഡുെൾ ആധു�റി�റിെീെരറിക്കാ
നുള്ള ഏജൻസറിയായറിരറിക്ം. കപാതുനമഖലാസ്ാപ
�ങ്ങളുകെ വറിെസ�ത്റി�് വായ്കയടുക്കാൻ അവകര 
പ്രാപ്രാക്ം.

പശ്കാത്തേസൗകര്യസൃഷ്ടലിക്കുള്ള പണിം കലിഫ്ബ്ലി വഴലി 
ബ്ജറ്റലിന പുറത്ത് സേകാഹരലിക്കുകയകാണ്. 5,000 മകകാടലി 
രൂപയഡട മബ്കാണ്ടുകൾ പുറഡപ്ടുവലിക്കാൻ അിംഗീകകാരിം 
േൽകലി. പ്രവകാസലിച്ലിട്ലികൾ ജൂൺ േകാസത്തലിൽ ആരിം
ഭലിക്കുിം. ഡപകാതുപശ്കാത്തേസൗകര്യസൃഷ്ടലിയ്ക്ക് എൽഡലി
എഫ് സർക്കാർ സർവകകാേഡറമക്കാഡ് സൃഷ്ടലിച്ചുഡകകാ 
ണ്ലിരലിക്കുന്നു.

565. b. ക്യറിൽനവ വറിെസ�ത്റിനുള്ള സംയുക്
സംരംഭം വറിപുലമാക്ം.

ഡറയലിൽമവ വലികസേത്തലിേകായലി മകന്ദവിം സിംസ്കാേ
വിം മചർ്് പ്രമത്യക കമ്േലി രൂപവത്ക്രലിച്ലിട്ടുണ്്. 
അതലിനപുറഡേ സ്വകകാര്യമേഖേയേകായലി മചർന്നു ചലിേ 
സിംയക്തസിംരിംഭങ്ങൾ ഡറയയലിൽമവ മസ്റ്റഷൻ േവീക
രണത്തലിനിം േക്ഷ്യേലിട്ലിട്ടുണ്്. 

565. c. തനദേേഭരണസ്ാപ�ങ്ങൾ വായ്കയടുത്് 
പാർപ്പപദ്തറി പു�രാരംഭറിക്ം.

സർക്കാർ ഗ്യകാരന്ലിമയകാഡട സേഫ് പദ്ധതലിക്കായലി 
ഹഡ്മകകായലിൽേലിന്നുള്ള വകായ് േഭ്യേകാക്കാൻ േടപടലി 
സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്.

566. സഹെരണസംഘങ്ങളുകെ കെയറിൽ വളകര 
വലറിയ മറിച്ചഫണ്ടുണ്്. അതറികറെ �്ായമായ വറി�റി
നയാഗമറില്ലാത്ത് അവരുകെ ധ�സ്റിതറികയയും പ്ര

തറികൂലമായറി ബാധറിക്ന്നു. ഇത് ഉപനയാഗകപ്പടുത്റി 
ആനുവറിറ്റി സീമറികറെ അെറിസ്ാ�ത്റിൽ ഗ്രാമീണ 
പശ്ാത്ലസൗെര്സൃഷ്റിക്കായറി പ്രനത്െെമ്പ�റി 
രൂപവത്ക്കരറിക്ം. ആനുവറിറ്റി സീമായതുകൊണ്് 
സംഘങ്ങളുകെ പണത്റിനു കൃത്മായറി പലറിേയും 
തറിരറിച്ചെവം ഉ്പ്പാണ്.

ഇക്കാര്യത്തലിൽ കൂടുതൽ പരലിമ�കാധേ േടത്തലിവരലിക
യകാണ്.

567. ധ�പരമായ �െപെറിക്രമങ്ങൾ ലഘൂെരറിക്ം. 
ബജറ്റിനു മുമ്പ് വറിേദവം കൃത്വമായ സീമുെൾ 
തയ്ാ്ാക്കറി അംഗീൊരം വാങ്ങറിയാൽ അതറിനമേൽ 
പറികന് ധ�വകുപ്പറികറെ ഇെകപെലുണ്ാെറില്ല. ബജറ്് 
നരഖെളറിൽത്കന് ഇത്രത്റിലുള്ള നപ്രാജക്റ്റുെൾ 
പ്രനത്െം നരഖകപ്പടുത്റിയറിരറിക്ം. ഏപ്രറിൽ ഒന്നുമു
തൽ അവ �െപ്പറിലാക്കാൻ ഒരു തെസവം ഉണ്ാെറില്ല. 
സാമ്പത്റിെ�െപെറിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധറിച്ച് സമയ
ബന്ധറിതമായറി പഠ�ം �െത്റി ആവേ്മായ മാറ്
ങ്ങൾ വരുത്ം.

പദ്ധതലിഡച്േവ് 2017-18-ൽ സർവകകാേഡറമക്കാഡലിൽ 
എത്തലി. 90 �തേകാേത്തലിന മേഡേയകാണ് പദ്ധതലിഡച്
േവ്. ഡലിപ്കാർട്്ഡേന്് വർക്ലിങ് ഗ്രൂപ്ലിഡന് ധേകാനേതലി
പരലിധലി 10 മകകാടലി രൂപയകാക്ലി ഉയർത്തലി. 2018-19-ഡേ 
ബ്ജറ്റ് 2018 േകാർച്് 31-നമുമ്് സമ്പൂർണേകായിം 
പകാസകാക്ലി. ഏപ്രലിൽ ഒ്ലിനതഡ് പുതലിയ പദ്ധതലി 
േലിർവഹണിം ആരിംഭലിച്ചു.

568. സറിഎജറി ്റിനപ്പാർട്ട് �റിയമസഭയറിൽ സമർപ്പച്ചു
െഴറിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാസത്റി�െം പരറിഹാര�െപെറി
െൾ എടുത്തു സംബന്ധറിച്ച് ്റിനപ്പാർട്ടുസമർപ്പക്ം.

ബ്ന്ഡപ്ട് ഡസരൈട്റലിേകാർക്കു േലിർമദേ�ിം േൽകലിയലിട്ടു
ണ്്.

569. പ്റിെ് അക്കൗണ്്സ് െമ്റിറ്റി തീരുമാ�കമടു
ത് െഴറിഞ്ഞാൽ രണ്ടുമാസത്റി�െം ആൿഷൻ 
നെക്കൺ ്റിനപ്പാർട്ട് �ല്ണം. അങ്ങക� പൂർത്ീെരറി
ക്കകപ്പടുന് ്റിനപ്പാർട്ടുെൾ �റിയമസഭയറിൽ ചർച്ച 
കചയ്ം. ഈ �െപെറിക്രമത്റിൽ വീഴ്ച വരുത്ന് 
ഉനദ്ാഗസ്ർക്കതറികര െർേ��െപെറി സ്വീെരറിക്ം. 
സറിഎജറി ്റിനപ്പാർട്ടറിനമേലുള്ള �െപെറിക്രമങ്ങൾ വർഷ
ങ്ങൾ �ീട്ടറികക്കാണ്ടുനപായറി പരറിഹാര�െപെറി അപ്രസ
ക്മാക്ന് സ്റിരം കേലറിയാണ് മരാമത്്, ജല
നസച�ം നപാലുള്ള വകുപ്പുെൾക്ള്ളത്. അധറിെകച്ച
ലവ് കതാട്ടടുത് വർഷത്റിനുള്ളറിൽ ക്ഗുലക്സ് 
കചയ്ണം. ഇതറിൽ വീഴ്ചവരുത്ന് വകുപ്പുെൾകക്കതറി
കര �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

േലിയേസഭയഡട പബ്ലിക് അക്ൗണ്്സ് കമ്മലിറ്റലിക്് 
യഥകാസേയിം അക്ൗണ്് മസ്റ്ററ്റ്ഡേന്റുകൾ േല്കാത്ത 
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വകുപ്പുമദ്യകാഗസ്ർക്ടതലിഡര േടപടലി സ്വീകരലിക്കുകമയകാ 
അവരുഡട വലി�ദീകരണിം ആവ�്യഡപ്ടുകമയകാ ഡചയ്തലി
ട്ടുണ്്. േലിേേലില്ക്കു് കകാേതകാേസിം ഒഴലിവകാക്കാൻ പ്ര
മത്യക േടപടലി എടുക്കുിം. 

570. പഞ്ായത്റിനലക്ള്ള ധ�വറി�്ാസം പന്ത്ര
ണ്ടുമാസ ഗഡുക്കളായറി മുൻകൂ്ായറി �ല്ന്ത് പു�ഃ
സ്ാപറിക്ം.

േടപ്ലിേകാക്ലി.

571. ഭാവറിയറിൽ ആവേ്മായറിവരുന് കചലവറിക�ക്
്റിച്ചു ധാരണയറില്ലാകത വൻെറിെപദ്തറിെൾ പ്രഖ്ാ
പറിക്ന്ത്ഇനപ്പാൾ പതറിവായറിട്ടുണ്്. ഒരു വർഷത്റി
നലക്ക്കാലം കദർഘ്ം വരുന് ഏതു പദ്തറിയും 
അഞ്ചുവർഷക്കാല പ്രവർത്�കച്ചലവപ്ാൻ തയ്ാ
്ാക്കറിയാൽ മാത്രനമ അനുവാദം �ല്ാൻ പാടുളളൂ. 
ഈ പദ്തറി �െപ്പാക്കാൻനവണ്റി വരുംവർഷങ്ങളറിൽ 
നവണ്ടുന് തുെ, ഭാവറിബജറ്റുെളറിൽ ഉൾകപ്പടുത്കപ്പടും 
എന്നു്പ്പുണ്ാക്ം.

പഞ്ചവത്രപദ്ധതലി രൂപവത്ക്രലിച്ചു. ഇതലിേനസരലിച്് 
വകാർഷലികപദ്ധതലി ആവലിഷ്കരലിച്ചു േടപ്ലിേകാക്കുന്നു.

572. ഔട്ട്െം ബജറ്റിങ് സമ്പ്രദായത്റിനലക് മാറും. 
ഓനരാ പദ്തറിയറിലും പണം കചലവഴറിനച്ചാ ഇല്ലനയാ 
എന്നു മാത്രമല്ല, അതു കചലവഴറിച്ചതറികറെ ഭാഗമായറി 
ഭൗതറിെന�ട്ടങ്ങകളകന്ന്നും അവയുകെ പ്രത്ാഘാത
ങ്ങകളകന്ന്നും തുെർച്ചയായറി പരറിനോധറിക്കകപ്പടും. 
രണ്ടുവർഷകത് തയ്ാക്ടുപ്പുകണ്കേറിൽ നെരളത്റി�് 
ഔട്ട്െം ബജറ്റിനലക് നപാൊൻ െഴറിയും.

കൃഷലി തുടങ്ങലിയ ചലിേ വകുപ്പുകളലിൽ ഔട്്കിം ബ്ജറ്റ് 

േടപ്കാക്ലിയലിട്ടുണ്്. ഇതു വ്യകാപലിപ്ലിക്കുിം.

573. ജൻഡ്ർ ബജറ്റിങ് പു�രാരംഭറിക്ം. ഇതു സം
ബന്ധറിച്ച് ഒരു നരഖ ബജറ്റിന�ാകൊപ്പം �റിയമസഭ
യറിൽ അവതരറിപ്പറിക്ം.

ഡജൻഡർ & സചൽഡ് ബ്ജറ്റലിങ് േലിേവലിൽവന്നു.

574. മുൻ ബജറ്റിക�ക്്റിച്ചുള്ള ഒരു പരറിസ്റിതറിയവ
നലാെ�്റിനപ്പാർട്ടും �റിയമസഭയറിൽ സമർപ്പക്ം. 
ഇനപ്പാൾ പണം കചലവാക്കറിയതറിക�ക്്റിച്ചുള്ള 
്റിവയൂവം ധ�ഭാവറികയക്്റിച്ചുള്ള പദ്തറിയും മാത്രനമ 
ബജറ്റിന�ാകൊപ്പം സമർപ്പനക്കണ്തുള്ളൂ. നെരളത്റി
കല ബജറ്റുെൾ സ്തീസൗഹൃദവം പരറിസ്റിതറിസൗഹൃദ
വമാക്ം.

ഡജൻഡർ പരലിസ്ലിതലിയവമേകാകേ റലിമപ്കാർട്ടുകൾ 
േടപ്കാക്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിക്കുിം.

575. ബാങ്പലറിേയ്ക്കുമുെളറിൽ പരമാവധറി മൂന്നു േത
മാ�മാക്കറി സ്വൊര്പണമറിെപാടുൊരുകെ പലറിേ�റി
രക്ക്�റിജകപ്പടുത്ം. സ്വൊര്പണമറിെപാടുൊകര 
�റിയന്ത്രറിക്കാൻ കുറ്മറ്തും െർക്കേവമായ രജറിസ്ക്നറ്
ഷൻ സംവറിധാ�ം ഏർകപ്പടുത്ം. കൊള്ളപ്പലറിേ
ക്കാർക്കതറികര ഓനരാ ജറില്ലയറിലും ഒരു ജുഡ്ീഷ്ൽ 
ഓഫീസറുകെ ന�തൃത്വത്റിൽ പരാതറിപരറിഹാര 
നഫാ്ം സംഘെറിപ്പറിക്ം. എം.പറി, എം.എൽ.എമാർ, 
ജുഡ്ീഷ്ൽ ഓഫീസർമാർ, കപാലീസ്പതറി�റിധറിെൾ 
എന്റിവർ ഉൾകക്കാള്ന് ഈ െമ്റിറ്റി ഉയർന്നുവരു
ന് പ്രശ്നങ്ങൾ പരറിനോധറിച്ച് ജുഡ്ീഷ്ൽ ഓഫീസർക് 
്റിനപ്പാർട്ടു �ല്ം.

�ക്തേകായ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

പ�ോഴിൽ നയകം

576. മറി�റിമം ദറിവസക്കൂലറി 500 രൂപയാക്കാനുള്ള 
�െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

രകാജ്യത്ത് ഏറ്റവേധലികിം േലിേലിേിം കൂേലിയള്ള സിംസ്കാ
േേകാണു മകരളിം. 80 �തേകാേത്തലിേധലികിം ഡതകാഴലിേലി
ടങ്ങളലിൽ ഇടഡപട്് മവതേിം ഉയർത്തലി. സിംസ്കാേത്ത് 
വലിവലിധമേഖേകളലിൽ മജകാേലിഡചയ്യു് ഡതകാഴലിേകാളലിക
ളഡട കുറഞ്ഞ കൂേലി 600 രൂപയകായലി േലിശ്യലിക്കു് 
േലിർമദേ�ിം സിംസ്കാേസർക്കാരലിഡന് ഡതകാഴലിൽേയത്തലി
ഡന് കരടലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലി ചർച്കൾ േടന്നുവരുന്നു. 

577. അകേണവാെറി ജീവ�ക്കാർ, ആോവർനക്കഴ്്, 
പാചെകത്ാഴറിലാളറിെൾ തുെങ്ങറിയ സീം വർനക്കഴ്റി
കറെയും പഞ്ായത്െളറികല പാലറിനയറ്ീവ് �ഴ്സുമാരു
കെയും നഹാണന്്റിയം ഉയർത്ാൻ �െപെറി സ്വീെ
രറിക്ം. യു.ഡ്റി.എഫ്.സർക്കാർ അകേണവാെറിജീവ�

ക്കാരുകെ നഹാണന്്റിയം വർദ്റിപ്പറികച്ചകേറിലും 
അതറി�ായറി പണകമാന്നും വെയറിരുത്റിയറിരുന്റില്ല. 
തനദേേഭരണസ്ാപ�ങ്ങളുകെനമൽ ഈ ഭാരം അെറി
നച്ചല്റിച്ചറിരറിക്െയാണ്.

പകാചകഡത്തകാഴലിേകാളലികൾക്കു േലിശ്യലിച്ലിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ 
മവതേിം േഭ്യേകാക്കു് കകാര്യത്തലിൽ വലിദ്യകാഭ്യകാസവകു
പ്പുേകായലി ചർച് േടത്തലിയലിട്ടുണ്്. അകേണവകാടലി, ആ�കാ 
ജീവേക്കാരുഡട മഹകാണമററലിയിം വർദ്ധലിപ്ലിച്ലിട്ടുണ്്. 

578. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുെളറികലയും നഷാപ്പറിങ് മാളുെളറി
കലയും സമാ�സ്ാപ�ങ്ങളറികലയും കതാഴറിലാളറിെ
ളുകെ നസവ�-നവത�വ്വസ്െളും കതാഴറിൽസാഹ
ചര്വം മറി�റിമം �റിലവാരമുള്ളതാക്കാൻ സംസ്ാ�
സർക്കാർ ഇെകപടും.

മേബ്ർ കമ്മലിഷണമററ്റലിഡേ എൻമഫകാഴ്്ഡേന്് വലിഭകാഗിം 



120 പിണറായിവിജയൻ സർക്ാരിന്റെ 

�ക്തലിഡപ്ടുത്തലിഡക്കാണ്്, േലിേവലിലുള്ള ഡതകാഴലിൽ േലിയ
േങ്ങൾ സൂപ്ർ േകാർക്റ്റുകളലിലുിം മഷകാപ്ലിിംഗ് േകാളകളലിലുിം 
സേകാേസ്കാപേങ്ങളലിലുിം കൃത്യേകായലി പകാേലിക്ഡപ്ടുന്നു
ഡവ്് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്്. ഇത്തരിം സ്കാപേങ്ങളലിൽ 
മജകാേലി ഡചയ്യു് ഡതകാഴലിേകാളലികൾക്് അടലിസ്കാേസൗ

കര്യങ്ങൾ വർദ്ധലിപ്ലിക്കു്തു സിംബ്ന്ലിച്് മകരള 
മഷകാപ്് & ഡകകാമേഴ്്യൽ എസ്റ്റകാബ്ലിഷ് ഡേന്്സ് േലിയേ
ത്തലിൽ മഭദഗതലി വരുത്തകാനള്ള േടപടലിരൈേങ്ങൾ പു
മരകാഗേലിക്കുകയകാണ്.

സകംവരണനയകം
579. സാമൂഹറിെമായറി പറിന്ാക്കം �റില്ക്കുന് ജ�വറിഭാ
ഗങ്ങകള കെപറിെറിച്ചുയർത്ന്തറിനുള്ള സംവരണ
കത് അട്ടറിമ്റിക്കാനുള്ള പരറിശ്രമമാണ് ആർ.എസ്.
എസ്. �െത്റികക്കാണ്റിരറിക്ന്ത്. പട്ടറിെജാതറി/
പട്ടറിെവർഗ്ഗക്കാർക്ം വറിദ്ാഭ്ാസപരമായും സാമൂ
ഹറിെമായും പറിന്ാക്കം �റില്ക്കുന് ജ�വറിഭാഗങ്ങൾക്ം 
സർക്കാരുനദ്ാഗങ്ങളറിൽ ഇന്നുള്ള നതാതറിൽ സം 
വരണം തുെരണകമന് �യത്റിൽ എൽ.ഡ്റി.എഫ്. 
ഉ്ച്ചു�റില്ക്കു ന്നു. ഓനരാ സമുദായത്റിനും അർഹതകപ്പ
ട്ട സംവരണാനുകൂല്ം മുഴുവൻ അവർക്തകന് െറിട്ടു
കമന്് ഉ്പ്പുവരുനത്ണ്താണ്. അനതാകൊപ്പം, മു
ന്ാക്കസമുദായങ്ങളറികല പാവകപ്പട്ടവർക്ക് 10-
േതമാ�ം സംവരണം ഏർകപ്പടുത്െയും നവണം. 
ഈ രണ്ടു ൊര്ങ്ങളും �െപ്പറിൽ വരാൻ ഉചറിതമായ 
ഭരണഘെ�ാനഭദഗതറി ആവേ്മാണ്. ഇത്രകമാരു 
ഭരണഘെ�ാനഭദഗതറി �െപ്പറിൽ വരുത്ാൻ എൽ. 
ഡ്റി.എഫ്. പരറിശ്രമറിക്ന്തായറിരറിക്ം.

സിംവരണകാനകൂേ്യിം ഉറപ്പുവരുത്തകാൻ പ്രമത്യക പരലി
മ�കാധേകൾ േടത്തലി. പട്ലികജകാതലി-പട്ലികവർഗവലിഭകാ
ഗങ്ങൾക്് അർഹതഡപ്ട് സിംവരണത്തലിൽേലിന്നു 
കുറവ് കഡണ്ത്തലി. ഈ വലിഭകാഗത്തലിൽഡപട്വർക്കായലി 
ഡപെഷ്യൽ റലിക്രൂട്്ഡേന്ലിനള്ള േടപടലി തുടങ്ങലി. അമതകാ
ഡടകാപ്ിം പട്ലികവർഗവലിഭകാഗത്തലിൽ തീർത്തുിം പലി്കാക്ിം 
േലിൽക്കു് വലിഭകാഗങ്ങളലിൽേലിന്നു 100 മപർക്് 
ഡപകാേീസ്, എസക്സ് വകുപ്പുകളലിൽ പ്രമത്യകേലിയേേിം 
േൽകലി. സകാമ്ത്തലികേകായലി പലി്കാക്ിം േലിൽക്കു് മു
്കാക്വലിഭകാഗക്കാർക്് മദവസ്വിം മബ്കാർഡലിൽ പത്തു

�തേകാേിം സിംവരണിം ഏർഡപ്ടുത്തകാൻ തീരുേകാേലിച്ചു. 
പലി്കാക്വലിഭകാഗത്തലിഡന് സിംവരണമത്തകാത് ഉയർത്തലി 
േലിശ്യലിക്കുകയിം ഡചയ്തു. 

580. എസ്.സറി-എസ്.െറി സംവരണം സ്വൊര്നമഖ
ലയറിനലക്കൂെറി വ്ാപറിപ്പറിക്കാൻ പരറിശ്രമറിക്ം.

ഇതു സിംബ്ന്ലിച് േലിയേപരേകായ സകാദ്ധ്യതകൾ പരലി
മ�കാധലിച്ചുവരുന്നു.

581. ദളറിത്കക്രസ്വർക്ക് പട്ടറിെജാതറിക്കാർക്ള്ള 
ആനുകൂല്ങ്ങൾ ലഭ്മാക്കണകമന് ആവേ്ം �്ാ
യയുക്മാകണന്് എൽ.ഡ്റി.എഫ്. െരുതുന്നു. ഇതു 
പ്രാനയാഗറിെമായറി �െപ്പറിലാക്നമ്പാൾ �റിലവറിലുള്ള 
പട്ടറിെജാതറിവറിഭാഗങ്ങൾ അനുഭവറിച്ചുവരുന് ആനുകൂ
ല്ങ്ങൾ പൂർണ്മായും സംരക്ഷറിക്കാനുള്ള �െപെറി
െൾ സ്വീെരറിനക്കണ്താണ്. ഇക്കാര്ം അവരുകെ 
സംഘെ�െളുമായറി ചർച്ച കചയ്ത് അഭറിപ്രായസമ�്വ
യം ഉണ്ാക്കാൻ �െപെറിെൾ സ്വീെരറിക്ം.

േടപ്കായലി. ദളലിത് സരൈസ്തവർക്് പട്ലികജകാതലിക്കാർക്കു
ള്ള വലിദ്യകാഭ്യകാസകാനകൂേ്യിം േൽകലിവരുന്നുണ്്.

582. വറിവറിധ മതവറിഭാഗങ്ങളറിൽകപ്പട്ട �ാൊർ സമുദാ
യത്റികല സംവരണം സംബന്ധറിച്ച ആനക്ഷപം 
സംബന്ധറിച്ച്പരറിനോധറിച്ചു �െപെറി സ്വീെരറിക്ം.

ഹരലിഹരൻ േകായർ കമ്മലിഷൻ റലിമപ്കാർട്് േഭലിച് മ�ഷിം 
പലി്കാക്വലിഭകാഗ കമ്മലിഷനേകായലി കൂടലിയകാമേകാചലിച്മ� 
ഷമേ േടപടലി സ്വീകരലിക്കാൻ കഴലിയൂ. 

ഭരണപരിഷ്കോരകം
583. ഇ.കെ.�ായ�ാർ അദ്്ക്ഷ�ായുള്ള ഭരണപ
രറിഷ്ക്കാരക്കമ്റിഷൻ ്റിനപ്പാർട്ട് �െപ്പറിലാക്ം. ഇതു 
സമയബന്ധറിതമായറി പൂർത്ീെരറിക്ന്നുകണ്ന്് ഉ്
പ്പുവരുത്ാൻ നമൽന�ാട്ടക്കമ്റിഷക� �റിനയാഗറിക്ം.

മുൻ ഭരണപരലിഷ്കകാരകമ്മലിഷൻ �ലിപകാർ�ഡചയ്ത മകരള 
അഡ്ലിേലിസ് മട്റ്റീവ് സർവ്സ് േടപ്കാക്ലി വലിജ്കാപേിം 
പുറഡപ്ടുവലിച്ചു. ആധുേലികകകാേഡത്ത ഭരണരീതലികൾ 
പ ര ലി ഷ്ക ര ലി ക്കു ് തു  സ ിം ബ് ന് ലി ച്ചു  പ ഠ ലി ക് കാ ൻ 
മുൻമുഖ്യേന്തലി വലി.എസ്.അച്ചുതകാേന്ദൻ അദ്ധ്യക്ഷേകായ 
കമ്മലിഷഡേ േലിമയകാഗലിച്ചു. കമ്മലിഷഡന് രണ്് ഇടക്കാേ 

റലിമപ്കാർട്ടുകൾ സർക്കാരലിന േഭലിച്ലിട്ടുണ്്.

584. എല്ലാ ഉനദ്ാഗസ്രുകെയും സ്ലംമാറ്ത്റിനു 
കൃത്മായ മാ�ദണ്ം ആവറിഷ്കരറിക്ം. ോസ്തീയമായ 
പ്രവൃത്റിയവനലാെ�ത്റികറെ അെറിസ്ാ�ത്റിൽ 
ജീവ�ക്കാരുകെ പു�ർവറി�്ാസം �െപ്പാക്ം. പകോ
ളറിത്കപൻഷൻ പദ്തറി പു�ഃപരറിനോധറിക്ം.

സ്േിംേകാറ്റത്തലിന േകാേദണ്ഡിം േലിശ്യലിച്് ഉത്തരവകാ
യലി. പ്രവർത്തേരഹലിതേകായ പദ്ധതലികളലിലുിം േറ്റുമുള്ള 
ജീവേക്കാരുഡട പുേർവലിേ്യകാസിം േടപ്ലിേകാക്ലി. പകേകാ
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ളലിത്തഡപ്ൻഷൻ പുേഃപരലിമ�കാധലിക്കാൻ സേലിതലി രൂപ
വത്ക്രലിച്ചു. വർക്ലിങ് അമറഞ്ച്ഡേന്് േലിരുത്കാഹഡപ്
ടുത്തകാനിം ഡഡപയൂമട്ഷൻ േലിയേകാനസൃതേകാക്കാനമുള്ള 
േടപടലിയിം സ്വീകരലിച്ചു.

585. േമ്പളപരറിഷ്കരണം പത്വർഷമത്റിൽ ഒരറിക്ക
ലാക്കണം എന് േമ്പളപരറിഷ്കരണക്കമ്റിഷകറെ 
�റിർനദേേം തള്ളറിക്കളയും.

േലിർമദേ�ിം തള്ളലിക്ളഞ്ഞു.

586. കസക്രനട്ട്റിയറ്െക്കം വരുന് നറ്റ്് സറിവറിൽ 
സർവ്സ് നെഡ്ർ രൂപവത്ക്കരറിക്ം. അതറി�ായറി 
എല്ലാ സർവ്സ്ംഘെ�െളുമായും ചർച്ച കചയ്ത് ഒരു 
കപാതുധാരണ ഉണ്ാക്ന്താണ്.

രൂപവത്ക്രലിച്ചു. സർവ്സ് സിംഘടേകളേകായലി ചർച് 
േടത്തലി ഡപകാതുധകാരണയലിഡേത്തലിയമ�ഷേകാണ് ഇത് 
േടപ്ലിേകാക്ലിയത്.

587. കസക്രനട്ട്റിയറ്് തലത്റിൽ നെന്ദ്രസർക്കാരറിക�
നപ്പാകല ഡ്യ്ക്റന്റ്് രീതറിയറിൽ വറിനെന്ദ്രീകൃതവം 
ഫലപ്രദവമായ സംവറിധാ�ം കൊണ്ടുവരും. ഇതറികറെ 
ഭാഗമായറി ജീവ�ക്കാർക്ക് എകന്കേറിലും പ്രയാസമു
കണ്കേറിൽ അവ പരറിഹരറിക്ം.

േടപടലി തുടങ്ങലിയലിട്ലില്ല.

588. എൽ.എസ്.ജറി.ഡ്റി. എൻജറി�ീയ്റിങ് വറിങ് 
തനദേേഭരണസ്ാപ�ങ്ങളുകെ അനഭദ്ഭാഗമാക്ം.

2016-ഡേ ബ്ജറ്റ് പ്രസിംഗത്തലിൽ ഉൾഡപ്ടുത്തലിയലിരു് 
പ്രസ്തുതേലിർമദേ�ിം 2017 മേയ് േകാസിം മുതൽ സിംസ്കാ
േധേകകാര്യക്മ്മലിഷഡന് പരലിഗണേയലിേകാണ്. തമദേ�
സ്വയിംഭരണ ഡപകാതുസർവീസ് രൂപവത്ക്രലിക്ഡപ്ടു 
്മതകാഡട എൽ.എസ്.ജലി.ഡലി. എൻജലിേീയറലിങ് വലിഭകാ 
ഗിം തമദേ�സ്വയിംഭരണസ്കാപേങ്ങ ളഡട അമഭദ്യഭകാഗ
േകാകുിം.

589. ഭരണ�റിർവ്ഹണമാ�്വലുെൾ സമഗ്രമായറി 
പരറിഷ്കരറിക്ം.

േടപടലി ആരിംഭലിച്ലിട്ലില്ല.

590. a. ഭരണരംഗം കൂടുതൽ സുതാര്വം ൊര്ക്ഷ
മമവം ആക്കാൻ വറിവരസാനകേതറിെവറിദ് പരമാവധറി 
പ്രനയാജ�കപ്പടുത്ം.

േടപ്ലിേകാക്ലിവരുന്നു. ഇ-ഓഫീസ് കൂടുതൽ വകുപ്പുക
ളലിൽ േടപ്കാക്ലി. ഓൺസേൻ അമപക്ഷ, ഓൺസേൻ 
വഴലിയള്ള അനേതലി തുടങ്ങലിയവ വലിവലിധ വകുപ്പുകളലിൽ 
േടപ്കാക്ലിവരുന്നു. ഡസരൈമട്റലിയറ്റലിൽ പഞ്ചലിങ് �മ്ള
വേകായലി ബ്ന്ലിപ്ലിച്ചു. േറ്റു വകുപ്പുകളലിലുിം ഇക്കാര്യിം 
സേയബ്ന്ലിതേകായലി േടപ്കാക്കാൻ േടപടലി പുമരകാഗേലി
ക്കുന്നു.

ഡപകാതുേരകാേത്തുവകുപ്ലിൽ സപ്രസ് (PRICE) മസകാ
ഫ്റ് ഡവയർ ഏർഡപ്ടുത്തലി. ഇ-ഡടൻഡറലിങ് സമ്പ്രദകായ
േകാണ് േടത്തലിവരു്ത്.
ഇ-ഗമവണൻസ് �ക്തേകാക്കു്തലിഡന് ഭകാഗേകായലി മൃഗ
സിംരക്ഷണവകുപ്് ഡയറക്ടമററ്റലിൽ ഇ-ഫയേലിങ് 
സലിസ്റ്റിം സ്കാപലിച്ചു. ഇതലിഡന് ഭകാഗേകായലി ഫയലുകൾ 
മവഗത്തലിൽ തീരുേകാേിം എടുക്കാൻ സകാധലിക്കുന്നു. 
ഡയറക്ടമററ്റലിന പുറമേ ജലില്ലകാ മൃഗസിംരക്ഷണഓഫീസുക 
ളലിലുിം രണ്കാിംഘട്േകായലി ഇ-ഓഫീസ് സിംവലിധകാേിം 
ഏർഡപ്ടുത്തുിം.
കൂടകാഡത, വകുപ്ലിഡന് പ്രധകാേ പദ്ധതലിയകായ മഗകാസുരക്ഷ 
പദ്ധതലിയഡട മേകാണലിറ്ററലിങ് പൂർണ്ണേകായിം വകുപ്പുതഡ് 
രൂപകല്പേ ഡചയ്ത മസകാഫ്റ് ഡവയറലിലൂഡടയകാണ് േടത്തു
്ത്. ഇതുകൂടകാഡത വകുപ്ലിഡന് േറ്റു പ്രവർത്തേങ്ങൾ 
വലിേയലിരുത്തകാനള്ള മസകാഫ്റ് ഡവയറുിം തയ്കാറകാക്ലിയലിട്ടു
ണ്്.
കർഷകരജലിസ് മട്ഷൻ പൂർണ്ണേകായിം ഓൺസേൻ 
ആക്കുകയിം കർഷകരുഡട ഉരുക്ഡള ജലിമയകാ ടകാഗലിങ്ങലി
ലൂഡട േകാപ്ലിങ് ഡചയ്യുകയിം ഡചയ്യു് േടപടലിയിം പുമരകാ
ഗേലിക്കുന്നു. േകാളലിതുവഡര എട്ടുേക്ഷിം കർഷകഡര 
ഓൺസേേകായലി രജലിസ്റ്റർ ഡചയ്യുകയിം 80,000 കർഷ
കരുഡട വീടുകൾ ജലിമയകാ ടകാഗ് ഡചയ്യുകയിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്. 
മേല്പറഞ്ഞ വലിവരമ�ഖരണത്തലിേകായലി 3745 ടകാബ്് ഡേ
റ്റ് കിംപയൂട്റുകൾ വകുപ്ലിഡേ സകാമകേതലിമകകാമദ്യകാഗസ്ർ
ക്് രണ്ടു വർഷേകായലി േൽകലിയലിട്ടുണ്്.

590. b. ഇ-ഗനവണൻസ,് എം.ഗനവണൻസ ്എന്റിവ
മുൻ�റിർത്റിയുള്ള ചട്ടപരറിഷ്കരണം കൊണ്ടുവരും.

സജീവപരലിഗണേയലിേകാണ്.

591. a. നചാദ്ങ്ങൾ എഴുതറി ഫയലുെൾ തറിരറിച്ചയയ്ക്കു
ന് സംവറിധാ�ം അവസാ�റിപ്പറിച്ച് സംേയങ്ങളും 
തെസ്വാദങ്ങളും സുരക്ഷറിത ഇ-കമയറിലറിലൂകെ �റിവൃ
ത്റിവരുത്ാൻ സംവറിധാ�ം ഏർകപ്പടുത്ം.

ഇന്ർ ഓഫീസ്, ഇ-ഡേയലിൽ സിംവലിധകാേിം കകാര്യക്ഷേ
േകായലി േടപ്കാക്കുന്നു. 

591. b. ജ�ങ്ങൾക്ക് ആവേ്മായ നസവ�ങ്ങൾക് 
നസവ�നെന്ദ്രങ്ങൾ ഏർകപ്പടുത്ം. ഈ നസവ�നെ
ന്ദ്രങ്ങളറിൽ എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുനസവ�ങ്ങളും 
ലഭ്മാക്ം. ഈ നെന്ദ്രകത് �റിരീക്ഷറിക്കാനുള്ള 
സംവറിധാ�മുണ്ാക്കറി അഴറിമതറി കു്യ്ക്കും.

സർക്കാരലിഡന് മസവേങ്ങൾ േഭ്യേകാവ് തരത്തലിൽ 
പരേകാവധലി ഡേകാസബ്ൽ ആപ്പുകൾ തയ്കാറകാക്കാൻ 
എല്ലകാ മസവേവകുപ്പുകമളകാടുിം േലിർമദേ�ലിച്ലിരുന്നു. 
ഡപകാേീസ്, തമദേ�സ്വയിംഭരണിം, കൃഷലി, സവദയുതലി, 
ഐ.ടലി വകുപ്പുകൾ ഈ രിംഗത്ത് ശ്രമദ്ധയേകായ ഇടഡപ
ടൽ േടത്തലിയലിട്ടുണ്്.
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അക്ഷയ മകന്ദങ്ങളലിലൂഡട സർക്കാർമസവേങ്ങൾക്കുള്ള 
ഫീസ് അടയ്ക്കകാനള്ള സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തലി. സകാ
ദ്ധ്യേകായ സർട്ലിഫലിക്റ്റുകൾ ഓൺസേൻ വഴലി േഭ്യേകാ
ക്കാനിം േടപടലിഡയടുത്തു. എിം-മകരളിം എ് 
ഡേകാസബ്ൽ ആപ്പുിം തയ്കാറകാക്ലിയലിട്ടുണ്്.

592. �റിശ്റിതരീതറിയറിൽ പറി.െറി.ഡ്റി. (കപ്രാനപ്പാസൽ 
ടു ഡ്റിനസ്പാസൽ) സംവറിധാ�മുണ്ാക്ം. ഒരു 
സംരംഭം �റിർനദേേറിക്കകപ്പട്ടാൽ അംഗീൊരത്റി�് 60 
ദറിവസവം �െപ്പറിൽ വരുത്ാൻ 90 ദറിവസവം എന് 
ൊർജറ്് �െപ്പറിലാക്ം.

ഈസ് ഓഫ് ഡൂയലിിംഗ് ബ്ലിസലിേസലിഡന് ഭകാഗേകായലി 
സിംവലിധകാേിം അിംഗീകരലിക്ഡപ്ട്ടു.

593. ജറില്ലാനക്കാെതറിവകരയുള്ള വ്വഹാരങ്ങൾ മല
യാളത്റിലാക്കാനുള്ള സംവറിധാ�ം ഉണ്ാക്ം. 
നെസുെൾ നവഗത്റിൽ തീർക്കാൻ ജുഡ്ീഷ്്റിയറിലുള്ള 
ഒഴറിവ �റിെത്ം.

സഹമക്കാടതലിയലിലുിം സമബ്കാർഡലിമേറ്റ് മകകാടതലികളലി
ലുിം വ്യവഹകാരിം േേയകാളത്തലിേകാക്കാനള്ള സിംവലിധകാേിം 
സഹമക്കാടതലിയഡട ഉപമദ�ിം കൂടലി കണക്ലിഡേടുത്തു 
പ്രകാവർത്തലികേകാക്കാനള്ള േടപടലി സ്വീകരലിക്കുകയകാ
ണ്. ജുഡീഷ്യറലിയലിൽ ഒഴലിവകൾ യഥകാസേയിം േലിക
ത്തകാനിം േടപടലി സ്വീകരലിച്ചു.

594. ൊലഹരണകപ്പട്ട �റിയമങ്ങൾ ്ദോക്ം. മറ്റു
ള്ളവ പരറിഷ്കരറിക്ം. ഇതറി�ായറി മുനന്ാട്ടുവയ്ക്കകപ്പട്ടറിട്ടുള്ള 
�റിർനദേേങ്ങൾ അെറിയന്രമായറി പരറിനോധറിച്ച് �യ
പരമായറി അംഗീെരറിക്കാവന്വകയല്ലാം സമയബന്ധറി
തമായറി �െപ്പറിലാക്ം. ഇതറിനുള്ള ഒരു അഞ്ചുവർഷ
ൊര്പരറിപാെറി �റിയമമന്ത്രാലയം തയ്ാ്ാക്ം.

കകാേഹരണഡപ്ട് േലിയേിം, േലിയേപരലിഷ്കരണിം എ്ലിവ 
പരലിമ�കാധലിക്കാൻ േലിയേകമ്മലിഷഡേ േലിമയകാഗലിച്ചു.

595. പൗരാവൊേസംരക്ഷണ�റിയമം പാസ്ാക്ം. 
പാർേ്വവതക്്കൃതസമൂഹങ്ങൾക്ം സ്തീെൾക്ം പൂർണ് 
പൗരാവൊേം ഉ്പ്പാക്ം.

സ്തീകളഡട അവകകാ�ങ്ങളിം സുരക്ഷയിം സകാമൂഹലിമകകാ
്േേവിം േക്ഷ്യേലിട്് ഒരു പ്രമത്യകവകുപ്് രൂപവത്ക്
രലിച്ചു. ''േലിർഭയ'' (വേലിതകാസുരക്ഷകാസിംവലിധകാേിം) സേ
ഗ്രപരലിഷ്കരണത്തലിന വലിമധയേകാക്ലി. ഒരു സീേലിയർ 
വേലിതകാ ഡപകാേീസ് ഓഫീസഡറ ഡപെഷ്യൽ ഓഫീസ
റകായലി േലിയേലിച്ചു.

596. ആരാധ�ാലയങ്ങൾ സ്ാപറിക്കാൻ �റിലവറിലു
ള്ള ചറില �റിയന്ത്രണങ്ങകളക്്റിച്ച് പരാതറിെൾ ഉണ്ാ 
യറിട്ടുണ്്. അവ പരറിനോധറിച്ച് പരറിഹാരം െകണ്ത്ം.

ഇതു സിംബ്ന്ലിച് േലിയേപരേകായ സകാദ്ധ്യതകൾ പമ�കാ

ധലിക്കുിം.

597. a. എല്ലാ പരാതറിെളറിലും പ്രശ്നങ്ങളറിലും 30 ദറിവ
സത്റിനുള്ളറിൽ സർക്കാസർ തലത്റിൽ തീർപ്പുണ്ാ
ക്കാൻ സംവറിധാ�കമാരുക്ം.

മുഖ്യേന്തലിയഡട പരകാതലിപരലിഹകാരസിംവലിധകാേവിം ദുരലി
തകാ�്വകാസേലിധലിയലിൽേലിന്നുള്ള സഹകായത്തലിനള്ള 
അമപക്ഷ സിംവലിധകാേവിം പൂർണ്ണപേകായിം കമ്യൂട്ർവ
ത്ക്രലിച്ചു. അമപക്ഷകളലിലുിം പരകാതലികളലിലുിം സക
ഡക്കാണ് േടപടലി 'ഓൺസേേലിൽ' ഡപകാതുജേങ്ങൾക്കു 
േലിരീക്ഷലിക്കാനള്ള സിംവലിധകാേിം േലിേവലിലുണ്്. ദുരലിതകാ
�്വകാസത്തലിനള്ള അമപക്ഷയലിൽ �രകാ�രലി 150 േണലി
ക്കൂറലിേകിം (6 ദലിവസിം) അമപക്ഷകരുഡട അക്ൗണ്ലി
മേക്് പണിം മേരലിട്് േഭലിക്കു് സിംവലിധകാേിം േലിേ
വലിൽവന്നുകഴലിഞ്ഞു. 
േരകാേത്തുവകുപ്ലിൽ പരകാതലികൾ, േലിമവദേങ്ങൾ എല്ലകാിം 
ഇ - ഫ യ ൽ  സ മ്പ്രദ കാ യ ത്ത ലി േ കാ ണ്  േ ന്തലി യ ഡ ട 
ഓഫീസലിൽ സകകകാര്യിം ഡചയ്യു്ത്. മസകാഷ്യൽ ഓ 
ഡലിറ്റ് സിംവലിധകാേത്തലിൽ ജലില്ലകാതേ സേലിതലികൾ രൂപ
വത്ക്രലിച്ചു. അഴലിേതലി, കൃത്യേലിർവ്ഹണത്തലിഡേ വീഴ്ച 
എ്ലിവയ്ക്ക് 60 മപർക്തലിഡര േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചു. 
വകുപ്പുതേ വലിജലിേൻസ് വലിഭകാഗഡത്തയിം പ്രവൃത്തലിയഡട 
ഗുണേലിേവകാരപരലിമ�കാധേകാവലിഭകാഗഡത്തയിം വലിപുേീ
കരലിക്കുകയിം �ക്തലിഡപ്ടുത്തുകയിം ഡചയ്തു.
മൃഗസിംരക്ഷണവകുപ്ലിൽേലി്് പരലിഹരലിക്കാൻ കഴലിയ
് വലിഷയങ്ങളലിൽ അപ്മപ്കാൾ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചുവ
രുന്നു. സർക്കാർ തേത്തലിൽ തീർപ്കാക്കാനള്ള വലിഷയ
ങ്ങൾ യഥകാസേയിം റലിമപ്കാർട്് ഡചയ്തുവരുന്നുണ്്.

597. b. ഏകതകേറിലും പരാതറിെനളാ ആവേ്ങ്ങനളാ 
�റിരസറിക്കകപ്പട്ടാൽ �ീതറി�റിഷ്മായ തീർപ്പ് ഉ്പ്പാക്കാ
നും വ്ക്ത ഉണ്ാക്കാനും ജ�പകോളറിത്നത്ാടു
കൂെറിയ സമറിതറി ഉണ്ാക്ം.

േരകാേത്തുവകുപ്് സിംസ്കാേ, ജലില്ലകാതേങ്ങളലിൽ 
മസകാഷ്യൽ ഓഡലിറ്റലിങ് സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തലി.
മൃഗസിംരക്ഷണവകുപ്് അത്തരിം സന്ദർഭങ്ങളലിൽ പരകാ
തലിക്കാഡര മേരലിട്ടു മകൾക്കാനള്ള സിംവലിധകാേിം ഒരു
ക്ലിയലിട്ടുണ്്

598. ഗാർഹറിെകത്ാഴറിലാളറിെളുകെ അവൊേങ്ങൾ, 
കതാഴറിൽസാഹചര്ങ്ങൾ, സാമൂഹറിെസുരക്ഷറിതത്വം, 
ചൂഷണം തെയൽ തുെങ്ങറിയവ ഉൾകപ്പടുത്റി സമഗ്ര
�റിയമം പാസ്ാക്ം.

ഗകാർഹലികഡത്തകാഴലിേകാളലികൾക്കുകൂടലി അിംഗത്വഡേടു
ക്കാൻ കഴലിയ് മകരള അസിംഘടലിതഡതകാഴലിേകാളലി 
സകാമൂഹലികസുരക്ഷകാമബ്കാർഡ് പുേഃസിംഘടലിപ്ലിച്ചു. േലി
യേേലിർമ്മകാണിം േട്ലിട്ലില്ല.
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599. a. എല്ലാ താലൂക്െളറിലും കുടുംബനക്കാെതറി 
സ്ാപറിക്ം.

േടപ്കായലിട്ലില്ല.

599. b.പരറിസ്റിതറി നൊെതറി /ട്റിബയൂണൽ ആരംഭറി
ക്ം.

പരലിമ�കാധലിച്ചുവരുന്നു.

600. a. ആനരാഗ്പരമായ കതാഴറിൽബന്ധങ്ങൾ 
വളർത്റികയടുക്ം. ന�ാക്കൂലറി തുെങ്ങറിയ അ�ാനരാ
ഗ്പ്രവണതെൾകക്കതറികര െർേ��െപെറി സ്വീെരറി
ക്ം. നെന്ദ്രസർക്കാരറികറെ �റിർദേറിഷ് കതാഴറിൽ �റിയമ
നഭദഗതറിെൾക്ക് എതറിരായുള്ള സമീപ�മായറിരറിക്ം 
ഇെതുപക്ഷ ജ�ാധറിപത് മുന്ണറി സർക്കാർ കെ
കക്കാള്െ. 

സിംസ്കാേത്ത് ആമരകാഗ്യകരേകായ ഡതകാഴലിൽബ്ന്ിം 
വളർത്തലിഡയടുക്കുക എ് േക്ഷ്യത്തകാഡട ഡതകാ ഴലിൽ 
വകുപ്് കരട് ഡതകാഴലിൽേയത്തലിന രൂപിം േൽകലിയലിട്ടു
ണ്്. ചർച്കൾ പൂർത്തലിയകാക്ലി എത്യിം മവഗിം സ 
േഗ്രഡതകാഴലിൽേയിം പ്രഖ്യകാപലിക്കാൻ കഴലിയിം. ഡേച്ഡപ്
ട് ഡതകാഴലിേകാളലി-ഡതകാഴലിലുടേകാബ്ന്ിം വളർത്തലിഡയടുക്കാ

നള്ള േറ്റു േടപടലികളിം പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. മകരളിം ഡതകാ 
ഴലിൽസൗഹൃദ-േലിമക്ഷപകസൗഹൃദ സിംസ്കാേേകായലി 
േകാറുകയകാണ്. 2018-ഡേ സകാർവ്മദ�ീയഡതകാഴലിേകാളലിദലി
േേകായ മേയ് ഒന്നുമുതൽ മേകാക്കുകൂേലി അവസകാേലിപ്ലിച്് 
വലിജ്കാപേിം പുറഡപ്ടുവലിച്ചു. അത്തരിം സേീപേങ്ങൾ
ഡക്തഡര �ക്തേകായ േടപടലികൾ സ്വീകരലിക്കുന്നുണ്്.

600. b. കതാഴറിൽ�റിയമങ്ങൾ പരറിഷ്കരറിച്ച് കതാഴറിലാ
ളറിക് കതാഴറിലും വരുമാ�വം ഉ്പ്പുവരുത്ം.

ഡതകാഴലിൽേലിയേങ്ങളലിൽ, ഡതകാഴലിേകാളലികളഡട മക്ഷേിം 
കൂടുതൽ ഉറപ്പുവരുത്തകാനതകു് തരത്തലിൽ മഭദഗതലി 
േടപടലികൾ പുമരകാഗേലിക്കുകയകാണ്. േലിേലിേിംമവതേേലി
യേിം, വ്യവസകായ, ഡതകാഴലിൽത്തർക് േലിയേിം, പീടലിക
ഡത്തകാഴലിേകാളലി മക്ഷേേലിധലി േലിയേിം എ്ീ േലിയേങ്ങൾ 
മഭദഗതലി ഡചയ്തുഡകകാണ്ടുള്ള ബ്ലില്ലുകൾ േലിയേസഭ 
ഇതലിേകിം അിംഗീകരലിച്ചു. മകരള മഷകാപ്് & ഡകകാമേ
ഴ്്യൽ എസ്റ്റകാബ്ലിഷ് ഡേന്്സ് േലിയേിം, മപഡേന്് ഓഫ് 
മവജസ് േലിയേിം, മകരള ഇൻഡസ്ടീയൽ എസ്റ്റകാബ്ലി
ഷ് ഡേന്്സ് (േകാഷണൽ & ഡഫസ്റ്റലിവൽ മഹകാളലിമഡ
യ്സ്) തുടങ്ങലിയ േലിയേങ്ങൾ മഭദഗതലി ഡചയ്കാനള്ള 
േടപടലികൾ അന്തലിേഘട്ത്തലിേകാണ്.
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പശ്ാത്ലസൗെര്
വറിെസ�ത്റികല ചറില ഏടുെൾ
• പശ്കാത്തേസൗകര്യവലികസേിം വലികസേത്തലിേ് 

അത്യന്തകാമപക്ഷലിതേകാണ്. ഇതു കണക്ലിഡേടുത്ത് 
ഈ രിംഗത്ത് പ്രകടേപത്ലിക വലിഭകാവേിം ഡചയ്യു് 
പദ്ധതലികൾക്കു പുറഡേ േലിരവധലി മേഖേകളലിൽ 
ഇടഡപടകാൻ സർക്കാർ തയ്കാറകായലി.

കഗയറിൽ
• ഡകകാച്ലി-േിംഗേകാപുരിം 403 കലിമേകാേീറ്റർ ഡഗയലിൽ 

സപപ്് സേൻ പദ്ധതലി 2018-ൽ പൂർത്തലിയകാകുിം. 
ഡകകാച്ലി മുതൽ കൂറ്റേകാട് വഡരയള്ള സേൻ ജൂണലിൽ
ത്തഡ് പൂർത്തലിയകാകുിം. അടുത്തവർഷിം ഡകകാച്ലി
-മകകായമ്ത്തൂർ സേനിം പൂർത്തലിയകാകുിം.

സറിറ്റി ഗ്ാസ് വറിതരണപദ്തറി
• ഡകകാച്ലിയലിഡേ സലിറ്റലി ഗ്യകാസ് ഡലിസ്ടലിബ്യൂഷൻ മപ്രകാ 

ജക്ടലിഡന് പ്രവൃത്തലികൾ അതലിമവഗിം പുമരകാഗേലിക്കുക 
യകാണ്. 2020-ൽ ആദ്യഘട്ിം പൂർത്തീകരലിക്കാൻ 
കഴലിയിം. േകാേ് സലി.എൻ.ജലി മസ്റ്റഷനകൾ പ്രവർ
ത്തേേകാരിംഭലിച്ചു. 

കൊച്ചറി വാട്ടർ കമനട്ാ
• ഡകകാച്ലി വകാട്ർ ഡേമട്കാ യകാഥകാർത്്യേകാക്കാനള്ള 

േടപടലിരൈേങ്ങൾ ത്വരലിതഗതലിയലിൽ പുമരകാഗേലിക്കു 
കയകാണ്. ഇതലിൽ 41 മബ്കാട്് ഡജട്ലികളിം ആധുേലി
കസൗകര്യങ്ങളള്ള  16 റൂട്ടുകളിം 78 മബ്കാട്ടുകളിം 
വലിഭകാവേിം ഡചയ്യുന്നു. ആദ്യമബ്കാട്് 2019 മേയലിൽ 
ഓടുിം.

ശ്രമദ്ധയേകായ ചലിേ മുന്സകകൾ
ഫലപ്രദമായറി പ്ാൻ ഫണ്് 
കചലവഴറിക്കാനുള്ള ഇെകപെൽ
• 2017-18 സകാമ്ത്തലികവർഷിം സിംസ്കാേപ
ദ്ധതലിയഡട 92 �തേകാേവിം തമദേ�ഭരണസ്കാപേങ്ങ
ളഡട പദ്ധതലിയഡട 85 �തേകാേവിം വലിേലിമയകാഗലിച്ചു. 
23,915 മകകാടലി രൂപയഡട പദ്ധതലിത്തുകവലിേലിമയകാഗിം 
അർത്പൂർണ്ണേകായലി േടപ്കാക്ലി.

മുഖ്മന്ത്രറിയുകെ ദുരറിതാേ്വാസം
അക്കൗണ്ടുെളറിനലക്ക്
• മുഖ്യേന്തലിയഡട ദുരലിതകാ�്വകാസേലിധലിയലിമേക്കു േഭലി

ക്കു് അമപക്ഷകൾ സമ്പൂർണ്ണ കമ്യൂട്ർവൽകൃത 
സിംവലിധകാേിം വഴലി പരലിമ�കാധലിച്് സേയബ്ന്ലിത
േകായലി തുക വലിതരണിം ഡചയ്കാൻ േടപടലിഡയടുത്തു. 
വീട്ലിൽേലിന്നുതഡ് അമപക്ഷ അയയ്ക്കകാിം. കൃത്യ
േകായ േകാേദണ്ഡങ്ങളഡട അടലിസ്കാേത്തലിൽ അർഹ
േകായ തുക അമപക്ഷകരുഡട ബ്കാകേ് അക്ൗണ്ലിമേ
ക്് എത്തുിം. രണ്ടുവർഷിംഡകകാണ്് 393 മകകാടലി 
രൂപയഡട സഹകായിം ദുരലിതകാ�്വകാസേലിധലിയലിലൂഡട 
േൽകകാേകായലി. അമപക്ഷലിച്് �രകാ�രലി ആറു ദലിവ
സത്തലിേകിം തുക േഭലിക്കു്തലിനള്ള സിംവലിധകാേ
വിം ഏർഡപ്ടുത്തലിക്ഴലിഞ്ഞു.

• േലിയേസഭകാസകാേകാജലികർവഴലി േല്കു് അമപക്ഷയ
ഡട സ്ലിതലി അവർക്കു മേരലിട്് അറലിയവകാനിം സിം
വലിധകാേഡേകാരുക്ലി.

മബ്പ്പൂർ തുറമുഖിം:  

വോ ഗ്ോനങ്ങൾക്പ്പുറകം...
പ്രകടനപത്ികയിന്െ വാഗ്ാനങ്ങൾക്കുപുറന്േ അതിൽ ഉൾന്പ്ടാത്ത ഒട്ടനവധി 
കാര്യങ്ങളുും ഈ സർക്ാർ ഏന്റെടുത്തിട്ടുണ്്. ഭാവിവികസനത്തിന് അടിത്തറയാ
കുന്ന അടിസ്ാനസൗകര്യവികസനും, മഷേേും, ക്രേസോധാനും എന്നിങ്ങന്ന 
പെരുംഗത്ും പുതിയ കാഴ്ചപ്ാടുും പദ്ധതികളുും ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും ഏന്റക്ാെോയി 
മുടങ്ങിക്ിടന്ന പദ്ധതികൾ ഏന്റെടുക്കുകയും പരമ്പരാഗതശൈെിയിൽനിന്നു ോറി 
പദ്ധതികൾ സേയബന്ിതോയി പൂർത്തിയാക്ാനുള്ള ൈക്തോയ നിെപാന്ടടു
ക്കുകയും ഒന്ക് ന്െയ്തത് മകരളീയപൗരസമൂഹത്തിലും നിമഷേപകരിലന്േലാും 
ആത്മവിൈ്ാസവും പ്രതീഷേയും വളർത്തിയിട്ടുണ്്.  അവയിൽ െിെതുകൂടി നിങ്ങളു
ന്ട വിെയിരുത്തെിനായി മെർക്കുന്നു.
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േബരറിമല വറിമാ�ത്ാവളം
• മദ�ീയതീർത്കാടേമകന്ദങ്ങളലിൽ ഒ്കായ �ബ്

രലിേേയലിൽ വലിേകാേത്തകാവളിം ആരിംഭലിക്കു്തലിന
ള്ള സകാദ്ധ്യതകൾ ലൂയലിസ് ബ്ർഗർ എ് കൺ
സൾട്ലിങ് കമ്േലി പഠലിച്ചുവരലികയകാണ്. റലിമപ്കാർട്് 
േഭലിക്കു് മുറയ്ക്ക് തുടർേടപടലി സ്വീകരലിക്കുിം.

അഴീക്കൽ തു്മുഖം
• അഴീക്ൽ തുറമുഖത്തലിഡന് സകാധ്യതകൾ പഠലി

ക്കാൻ മഹകാഡവ എഞ്ചലിേീയറലിിംഗ് മപ്രകാജക്ട് സ് 
(ഇന്ത്യ) സപ്രവറ്റ് േലിേലിറ്റഡ് എ് കമ്േലിഡയ ചു
േതേഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്. 2020-ൽ മപ്രകാജക്ടലിഡന് 
ഒ്കാിം ഘട്ിം പൂർത്തലിയകാക്കാൻ കഴലിയിം.

കബപ്പാസ്
• തടസ്ഡപ്ട്ടു കലിടക്കുകയകായലിരു് ഡകകാല്ലിം, ആേപ്പുഴ 

എൻ.എച്് സബ്പ്കാസുകൾ പ്ര�് േിം പരലിഹരലിച്ചു 
പ്രവൃത്തലി പുേരകാരിംഭലിച്ചു. രണ്ടുിം ഈ വർഷിം പൂർ
ത്തലിയകാക്കുിം. വർഷങ്ങളകായലി മുടങ്ങലിക്ലിട് േേപ്പു
റിം ജലില്ലയലിഡേ മകകാട്പ്ടലി, േേപ്പുറിം സബ്പ്കാസുിം 
പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തു തുറന്നുഡകകാടുത്തു. ബ്കാക്ലി പ്രവൃ
ത്തലികൾ ഉടൻ ആരിംഭലിക്കുിം. കലിഫ്ബ്ലി അിംഗീകകാരിം 
േഭലിച് മൂന്നു സബ്പ്കാസുകളഡട ഭൂേലി എടുക്ൽ പു
മരകാഗേലിക്കുന്നു.

നമൽപ്പാലങ്ങൾ
• പകാേകാരലിവട്ിം സഫ് ഓവർ പൂർത്തലിയകായലി. േകാലു 

മേൽപ്കാേങ്ങൾ ഭൂേലിഡയടുക്ൽ പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. 
മകരളത്തലിഡേ ഏറ്റവിം തലിരമക്റലിയ ജങ്ഷനക
ളകായ സവറ്റലിേ, കുണ്ന്നൂർ സഫ് ഓവറുകൾ 
കലിഫ്ബ്ലി വഴലി ഏഡറ്റടുത്തു പണലി ആരിംഭലിച്ചു. എട
പ്കാൾ മേൽപ്കാേിം ഡടൻഡർ േടപടലി തുടങ്ങലി. 
ഡകകാടുമുണ് മേൽപ്കാേിം േകാൻഡ് അക്വസലിഷൻ 
േടക്കുന്നു.

ഇെമൺ-കൊച്ചറി കവദയുതറികലൻ നപ്രാജക്ട്
• കൂടിംകുളത്തുേലിന്നു സവദയുതലി ഡകകാണ്ടുവരകാനള്ള 

ഇടേൺ-ഡകകാച്ലി സേൻ പദ്ധതലി മുടങ്ങലിക്ലിടക്കു 
കയകായലിരുന്നു. ഇതു പുേരകാരിംഭലിച്് അതലിമവഗിം 
പൂർത്തലിയകാക്കുകയകാണ്. 2018 ഡലിസിംബ്മറകാഡട 
പ്രവർത്തേേകാരിംഭലിക്കുിം.

മല�ാെ് ക്രൂയറിസ്
• കകാസർമഗകാഡ്, കണ്ണൂർ ജലില്ലകളലിഡേ ജേകാ�യങ്ങ

ഡള ബ്ന്ലിപ്ലിച്് മകന്ദസഹകായമത്തകാഡട 330 
മകകാടലിരൂപ ഡചേവള്ള േേേകാട് ക്രൂയലിസലി ന 
രൂപിം േൽകലി. സ്േിം ഏഡറ്റടുക്ൽ ദ്രുതഗതലിയലിൽ 
പുമരകാഗേലിക്കുന്നു.

േബരറിമല ഇെത്ാവളം
• �ബ്രലിേേ തീർത്കാടകർക്കായലി മകരളത്തലിഡന് 

വലിവലിധ ഭകാഗങ്ങളലിൽ തലിരുവലിതകാിംകൂർ, ഡകകാച്ലി, 
േേബ്കാർ മദവസ്വിം മബ്കാർഡകളഡട സ്േങ്ങളലിൽ 
30 ഇടത്തകാവളങ്ങൾ േലിർമ്മലിക്കുിം. മുറലികൾ, മഡകാർ
േട്ലികൾ, ഭക്ഷണ�കാേകൾ, പകാർക്ലിങ്, ഡപമട്കാൾ 
പമ്് മുതേകായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്കാകുിം. ഇതലിൽ 
പഡത്തണ്ണിം ഇന്ത്യൻ ഓയലിൽ മകകാർപ്മറഷൻ 
േലിർമ്മലിച്ചുേല്കുിം. ഒ്കാിം ഘട്േകായലി 18 ഇടത്തകാവള
ങ്ങൾ 2020-ൽ പൂർത്തലിയകാക്കുിം.

കെ-നഫാൺ 
• ഡക-മഫകാൺ പദ്ധതലി േടപ്ലിേകാക്കാൻ സർക്കാരലി

ഡന് മേതൃത്വത്തലിൽ മകരള സഫബ്ർ ഓപ്റ്റലിക് 
ഡേറ്റ് വർക്് േലിേലിറ്റഡ് എ് സിംയക്തസിംരിംഭിം 
ആരിംഭലിച്ചു. മകരള മസ്റ്ററ്റ് ഐ.ടലി ഇൻരെകാസ്ടക്ചർ 
േലിേലിറ്റഡിം ഡക.എസ്.സലി.ബ്ലിയിം സർക്കാരുേകാണു 
പകേകാളലികൾ. ഇതലിഡന് ഡടൻഡർ േടപടലികളേകായലി 
മുമ്കാട്ടുമപകാകുകയകാണ്. ഡക-മഫകാൺ പദ്ധതലി 
യകാഥകാർത്്യേകായകാൽ 20 േക്ഷിം പകാവഡപ്ട് കുടുിംബ്
ങ്ങൾക്് സൗജേ്യേകായലി ഇന്ർഡേറ്റ് കണൿഷൻ 
േഭലിക്കുിം.

ഈസ് ഓഫ് ഡൂയറിങ് ബറിസറി�സ്
• ഏഴു ചട്ങ്ങൾ മഭദഗതലി ഡചയ്ത് മകരളഡത്ത േലിമക്ഷ

പകസൗഹൃദസിംസ്കാേേകാക്ലി. അമപക്ഷ േല്കാൻ 
ഓൺസേൻ സിംവലിധകാേിം ഏർഡപ്ടുത്തലി. അമപ
ക്ഷയലിൽ 30 ദലിവസത്തലിേകിം തീരുേകാേഡേടുത്തലി
ഡല്ലകേലിൽ അനേതലി േഭലിച്തകായലി കണക്കാക്ലി 
വ്യവസകായിം തുടങ്ങകാിം എന്നു വ്യവസ് ഡചയ്തു. പ്ര
വർത്തേകാനേതലി ഒരു വർഷേകായലിരു്ത് അഞ്ചു
വർഷേകായലി പരലിഷ്കരലിച്ചു.

ഇൻറ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്്വാൻസ്ഡ്് കവന്ാളജറി
• മകരളത്തലിൽ വർദ്ധലിച്ചുവരു് പകർച്വ്യകാധലികള

ഡടയിം േറ്റു സവറസ് മരകാഗങ്ങളഡടയിം പശ്കാത്തേ
ത്തലിൽ അന്തകാരകാഷ്ട സവറസ് ഡേറ്റ് വർക്് സ്കാപ
േങ്ങളമടതലിന സേകാേവിം ആ ശിംഖേയലിൽഡപ്ടു
്തുേകായ ഇൻസ്റ്റലിറ്റയൂട്് ഓഫ് അഡ്വകാൻസ്ഡ് 
സവമറകാളജലി സ്കാപലിക്കാനള്ള പ്രവർത്തേിം േട
ന്നുവരുന്നു. 2019 ജനവരലിയലിൽ പ്രവർത്തേേകാ 
രിംഭലിക്കുിം.

ഓപ്പന്ഷൻ ഒളറിമ്പറിയ
• 2020-2024 ഒളലിമ്ലിക്സുകളലിൽ ഡേഡൽ മേടകാനളള 

സകാദ്ധ്യതകൾ വർദ്ധലിപ്ലിക്കുക എ് േക്ഷ്യിം മുൻ
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േലിർത്തലി രകാജ്യകാന്തരേലിേവകാരത്തലിലുള്ള പരലി�ീേ
േിം േല്കാൻ 'ഓപ്മറഷൻ ഒളലിമ്ലിയ' പദ്ധതലി േട
പ്കാക്കുന്നു. ഏകമദ�ിം 225 കകായലികതകാരങ്ങൾക്് 
11 കകായലികയലിേങ്ങളലിേകായലി പരലി�ീേേിം േൽകുിം.

ആധു�റിെീെരണത്റി�ായുള്ള ഇെകപെൽ
• �കാസ്ത-സകാമകേതലികരിംഗഡത്ത വലികകാസിം വലിവലിധ 

മേഖേകളലിഡേ വലികസേത്തലിേകായലി ഉപമയകാഗലി
ക്കുക എ്തകാണു സർക്കാരലിഡന് േയിം. അതലിഡന് 
അടലിസ്കാേത്തലിൽ ആധുേലികീകരണപ്രരൈലിയ 
വലിവലിധ വകുപ്പുകളലിൽ േടപ്ലിേകാക്കാേകായലി. 
ഡപകാേീസലിഡേ ജേസൗഹൃദേകാക്കാനിം കുറ്റകാമേ്വ 
ഷണിം �കാസ്തീയതേത്തലിമേക്് ഉയർത്തകാനിം 
�ക്തേകായ ഇടഡപടൽ േടത്തലി.

തീരക്ടൽ ക്പ്മേകാട്ിം വരുന്നു; 
തുറമുഖശിംഖേ ഒരുങ്ങുന്നു
• തീരക്ടൽകപ്ൽഗതകാഗതിം ആരിംഭലിക്കാനിം 

അതുവഴലി ഡചേവകുറഞ്ഞ ചരക്കുഗതകാഗതവിം വലി
മേകാദസഞ്ചകാരവിം മപ്രകാത്കാഹലിപ്ലിക്കാനമുള്ള 
പദ്ധതലി സിംസ്കാേവലികസേത്തലിനള്ള പുതലിയ 
സകാദ്ധ്യയകാണ് .  േദർ ഷലിപ്പുകൾ അടുക്കു് 
വലിഴലിഞ്ഞിം തുറമുഖിം യകാഥകാർത്്യേകാകുമമ്കാൾ 
അവലിഡടഡയത്തു് കണ്യലിേറുകൾ മറകാഡഗതകാഗ

തഡത്ത ബ്കാധലിക്കാഡതയിം കുറഞ്ഞ ഡചേവലിലുിം 
േറ്റലിടങ്ങളലിൽ എത്തലിക്കാൻ ഈ സിംവലിധകാേിം 
സഹകായലിക്കുിം. അതലിേകായലി വലിവലിധ കപ്ൽഗതകാഗ
തക്മ്േലികളേകായലി സർക്കാർ ചർച് േടത്തലിവരലി
കയകാണ്. ഒപ്ിംത്, തുറമുഖങ്ങൾ വലികസലിപ്ലിച്് 
പശ്കാത്തേസൗകര്യിം ഒരുക്കുകയകാണു സർക്കാർ.

വറിഴറിഞ്ഞം അന്ാരാഷ്ട്രതു്മുഖപദ്തറി:
• 2015 ഡലിസിംബ്ർ 5-േ് ആരിംഭലിച്ചു.  ആദ്യഘട്ിം 

പണലി പൂർത്തലിയകാമക്ണ്ത് 2019 ഡലിസിംബ്ർ 
4-േകാണ് (4 വർഷിം).  600 േീറ്റർ മബ്ക്് വകാട്റലി
ഡന്യിം ഡജട്ലി േലിർമ്മകാണത്തലിഡന് 30 സപലുകള
ഡടയിം പണലി പൂർത്തലിയകാക്ലി.  ഡ്രഡ്ജലിങ് & റലിക്
മേഷൻ 40 �തേകാേിം പൂർത്തലിയകായലി.  പദ്ധതലി 
പ്രവർത്തേിം സേയബ്ന്ലിതേകായലി മുമ്കാട്ടു 
മപകാവന്നു.

അഴീക്കൽ തു്മുഖം:
• േേബ്കാർ മേഖേയഡട സേഗ്രവലികസേത്തലിേ് 

ഉതകു് വലിധത്തലിൽ അഴീക്ൽ തുറമുഖിം വലികസലി
പ്ലിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുേകാേലിക്കുകയിം ഒ്കാിംഘ
ട്വലികസേത്തലിേകായലി കലിഫ്ബ്ലി വഴലി 496 മകകാടലി 
രൂപ അനവദലിച്ലിട്ടുമുണ്്.  ഇതലിേകായലി 100 മകകാടലി 
രൂപ അിംഗീകൃതമൂേധേമത്തകാഡട അഴീക്ൽ 
മപകാർട്് േലിേലിറ്റഡ് എ് മപരലിൽ ഡപെഷ്യൽ പർപ്
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സ് ഡവഹലിക്ലിൾ രൂപവത്ക്രലിക്കുകയിം അതലിഡന് 
ഡേമമ്മകാറകാണ്ിം ഓഫ് അമസകാസലിമയഷനിം ആർ
ട്ലിക്ലിൾസ് ഓഫ് അമസകാസലിമയഷനിം േന്തലിസഭ 
അിംഗീകരലിക്കുകയിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്.  കമ്േലി രൂപവ
ത്ക്രണത്തലിനള്ള േടപടലികൾ സ്വീകരലിക്കാൻ 
തുറമുഖവകുപ്് ഡയറക്ടഡറ ചുേതേഡപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്.  
പ്രസ്തുത പദ്ധതലിക്കാവ�്യേകായ കൺസൾട്ൻസലി 
സർവ്ീസ് ആമഗകാള ഡടൻഡർ അടലിസ്കാേത്തലിൽ 
ഡതരഡഞ്ഞടുക്കാൻ തീരുേകാേലിക്കുകയിം 2.5 മകകാടലി 
രൂപ അതലിേകായലി അനവദലിക്കുകയിം ഡചയ്തലിട്ടുണ്്. 
ഡക.എസ്.ഐ.ഡലി.സലി.യഡട സഹകായമത്തകാഡട 
പദ്ധതലിയനബ്ന്പ്രമദ�ഡത്ത വലികസേിംകൂടലി തു
റമുഖവകുപ്് ഏഡറ്റടുത്തു േടപ്ലിേകാക്കാൻ േക്ഷ്യേലിടു
ന്നുണ്്.  കണ്ണൂർ കേക്ററുഡട സഹകായമത്തകാഡട 
േലിേവലിൽ േഭ്യേകായലിട്ടുള്ള ഭൂേലിയഡട സർമവ് േട
ത്തകാൻ േടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചുവരുന്നു.

നബപ്പൂർ തു്മുഖം:
• മകകാസ്റ്റൽ ഷലിപ്ലിങ്ങലിഡന് ഭകാഗേകായലി കപ്ൽ ചകാേ

േലിഡന് ആഴിം ആറുേീറ്റർ ആയലി ഉയർത്തു്തലിനള്ള 
വലി�ദേകായ ഡപ്രകാജക്ട് റലിമപ്കാർട്് ഡക.എസ്.എിം.
ഡലി.സലി.എൽ. തയ്കാറകാക്ലിവരുന്നു.

കപാന്ാ�റി തു്മുഖവറിെസ�ം:
• ഡപകാതു-സ്വകകാര്യപകേകാളലിത്തമത്തകാഡട ഡപകാ്കാേലി 

തുറമുഖിം 763 മകകാടലി രൂപ ഡചേവലിൽ വലികസലിപ്ലി
ക്കാൻ അനേതലി േൽകലിയലിട്ടുണ്്.  300 േീറ്റർ 
സിംരക്ഷണഭലിത്തലിയഡട േലിർമ്മകാണിം പൂർത്തലിയകാ
യലിട്ടുണ്്.  തുറമുഖേലിർമ്മകാണിം 2017 ഒമക്ടകാബ്ർ 
ഒടുവലിൽ ആരിംഭലിക്കുഡേ്് അറലിയലിച്ലിട്ടുണ്്.

തകേനശ്രറി തു്മുഖം (കൊല്ലം):
• േൾട്ലി പർപ്സ് ബ്ർത്ത് േലിർമ്മകാണത്തലിേകായലി 21 

മകകാടലി രൂപയഡട പദ്ധതലിക്് അന്തലിേകാിംഗീകകാരിം 
ഉടൻ േഭലിക്കുിം. കപ്ൽ ചകാേേലിഡന് ആഴിം 10 േീറ്റർ 
ആയലി വർദ്ധലിപ്ലിക്കാനള്ള പദ്ധതലിക്് ഡക.എസ്.
എിം.ഡലി.സലി.എൽ. രൂപിം േൽകലിവരുന്നു.

മസവേമുഖവേകായലി 
സകാമകേതലികത്തലികവലില് 
ഡപകാേീസ്
രൈേസേകാധകാേപകാേേത്തലിലുിം കുറ്റകാമേ്വഷണത്തലിലുിം 
സകാമകേതലികവലിദ്യയഡട ഉപമയകാഗിം കൂടുതൽ ഫേപ്രദ
േകാക്കാൻ േടപടലി ആരിംഭലിച്ചു. അത്യകാധുേലിക മബ്കാഡലി 
ക്യകാേറകൾ പമട്കാളലിങ് ഉമദ്യകാഗസ്ർക്കു േല്കു് 
പദ്ധതലി ആരിംഭലിച്ചു. ഡതരഡഞ്ഞടുത്ത നൂറു ഡപകാേീസ് 
മസ്റ്റഷനകൾ സ്കാർട്് മസ്റ്റഷനകളകാക്ലി. ആധുേലിക 
മഫകാമട്കാ ആരസക്വ് സിംവലിധകാേിം ഏരഡപ്ടുത്തലി. 
ആധുേലിക മചകാദ്യിംഡചയ്ൽമുറലികളിം ഡേകാസബ്ൽ മഫകാ
റന്സലിക് യൂണലിറ്റുകളിം എല്ലകാ ജലില്ലയലിലുിം സ്കാപലിച്ചു. 
• അത്യകാധുേലിക 'മബ്കാഡലി ക്യകാേറകൾ' പമട്കാളലിങ് 

ഉമദ്യകാഗസ്ർക്കു േല്കു് പദ്ധതലി തലിരുവേന്തപുര
ത്തുിം എറണകാകുളത്തുിം ആരിംഭലിച്ചു. 

• 100 ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനകൾ 'സ്കാർട്് മസ്റ്റഷ
ന'കളകാക്ലി. 

• ഡപകാേീസ് മഫകാമട്കാകൾ മകന്ദീകൃതേകായലി സൂക്ഷലി
ക്കാൻ ആധുേലിക 'മഫകാമട്കാ ആർസക്വ് ' 
സിംവലിധകാേിം ഡപകാേീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡസന്ർ 
മകന്ദേകാക്ലി ഏർഡപ്ടുത്തലി. 

• 19 ഡപകാേീസ് ജലില്ലയലിലുിം ഡേകാസബ്ൽ മഫകാറൻസലി
ക് യൂണലിറ്റ് സ്കാപലിച്ചു. 

• തലിരുവേന്തപുരിം ഡടക് മേകാപകാർക്ലിൽ ആരിംഭലിച് 
മകരള ഡപകാേീസലിഡന് സസബ്ർ മഡകാേലിൽ ഇന്ർ
ഡേറ്റ് മേകാണലിട്റലിങ്ങലിനിം ധേകകാര്യകുറ്റകൃത്യങ്ങള
ഡട മേകാണലിട്റലിങ്ങലിനിം സിംവലിധകാേഡേകാരുക്ലി  പ്ര
വർത്തേിം കകാര്യക്ഷേേകാക്ലി.  
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• സസബ്ർ മഫകാറൻസലിക് സലിൽ േലിരവധലി വർഷ
ങ്ങൾക്കുമ�ഷിം 100 മപർക്കു വലിദഗ്ദ്ധപരലി�ീേേിം 
േല്ലി. സസബ്ർ ഡസൽ, സസബ്ർ ഡപകാേീസ് 
മസ്റ്റഷൻ ജീവേക്കാർക്കു വലിദഗ്ദ്ധപരലി�ീേേിം 
േല്ലി.  

• തൃശ്ശൂർ ഡപകാേീസ് അക്കാദേലിയലിലുിം ഡപകാേീസ് 
ഡട്യലിേലിങ് മകകാഡളജലിലുിം പരലി�ീേേസിംവലിധകാേ
ങ്ങൾ പരലിഷ്കരലിച്ചു. 

• സസബ്ർകുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയകാനിം കഡണ്ത്തകാനിം 
'ഖകാക്ലി ഹകാറ്റ് സ്' മപകാലുള്ള പുതലിയ സിംവലിധകാേ
ങ്ങൾക്കു രൂപിം േല്ലി. 

• സസബ്ർ സുരക്ഷയ്ക്കകായലി കുട്ലികൾക്കു 'കലിഡ് സ് 
മഗ്കാവ്' പദ്ധതലിക്കു തുടക്േകായലി. 

• ട്കാഫലിക് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കകാനിം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ 
തടയകാനേകായലി രകാത്ലികകാേദൃ�്യങ്ങൾ ഉൾഡപ്ഡട 
മരഖഡപ്ടുത്തകാൻ കഴലിയ് സലിസലിടലിവലി ക്യകാേറ
കൾ കൂടുതേകായലി സിംസ്കാേത്തലിഡന് വലിവലിധ ഭകാഗ
ങ്ങളലിൽ സ്കാപലിച്ചു. 

• കകാവൽക്ണ്ണുകൾ എ് മപരലിൽ ആരിംഭലിച് പദ്ധ
തലിപ്രകകാരിം വ്യകാപകാരലി-വ്യവസകായലികൾ, ബ്കാങ്കുകൾ 
മപകാലുള്ള സ്കാപേങ്ങൾ എ്ലിവയഡട സഹകര
ണമത്തകാഡട ഇത്തരിം കൂടുതൽ ക്യകാേറകൾ  ഉൾപ്ര
മദ�ങ്ങളലിലുൾഡപ്ഡട സ്കാപലിച്ചുവരുന്നു.

• അത്യകാധുേലിക സകാമകേതലികസിംവലിധകാേിം ഉപമയകാ
ഗലിച്് ഒരു സിംമയകാജലിത ട്കാഫലിക് എൻമഫകാഴ്് ഡേന്് 
മേകാണലിറ്ററലിങ് സലിസ്റ്റിം ഡകകാണ്ടുവരകാൻ േടപടലി 
ആരിംഭലിച്ചു.

• ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനകളലിൽ മേകാക്പ്പുകൾ ഉൾഡപ്
ഡട േലിരക്ഷലിക്കാൻ കഴലിയിംവലിധിം ക്യകാേറകാേലിരീക്ഷ

ണസിംവലിധകാേങ്ങൾ ഏർഡപ്ടുത്തലിവരുന്നു.
• തലിരുവേന്തപുരത്തലിന പുറഡേ, മകകാഴലിമക്കാട്ടുിം 

എറണകാകുളത്തുിം തൃശ്ശൂരുിം പുതലിയ സസബ്ർ 
ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനകൾ ആരിംഭലിക്കുന്നു.

• ഡപകാേീസ് ആസ്കാേത്ത് പുതലിയ ചീഫ് കൺമട്
കാൾ റൂിം ആരിംഭലിച്ചു. 

• മസകാഷ്യൽേീഡലിയ മേകാണലിട്റലിങ്ങലിേ് ഡപകാേീസ് 
ആസ്കാേത്തു പുതലിയ ഡസൽ ആരിംഭലിച്ചു.

സുരക്ഷ ഒരുക്കറി കമാകബൽ ആപ്പുെൾ
തുണ
• ഡപകാേീസലിമേക്കുള്ള പരകാതലി ഉള്ഡപ്ഡടയള്ളവ 

ഓൺസേേകായലി േല്കാൻ ‘തുണ‘ എ് മപരലിൽ 
ഡപകാേീസ് ഡപകാതുജേസൗഹകാർദേമപകാർട്ൽ ആരിം
ഭലിച്ചു.

രക്ഷ 
• ഡപകാേീസ് സിംബ്ന്ലിയകായ ഡപകാതുവലിവരങ്ങൾ 

ഉൾഡക്കാള്ളു് ഡേകാസബ്ൽ ആപ്കാണു രക്ഷ. 
മസ്റ്റഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർേകാർ മുതൽ സിംസ്കാ
േഡപകാേീസ് മേധകാവലിവഡര ഉള്ളവരുഡട മഫകാൺ 
േമ്രുകൾ, വലിവലിധ യൂണലിറ്റുകളലിഡേ മഫകാൺ 
േ മ് രു ക ൾ  ഉ ൾ ഡ പ് ഡ ട യ ള്ള  ഡ പ കാ േ ീ സ് 
ഡടേലിമഫകാൺ ഡയറക്ടറലി ഇതലിലുണ്്. ഡതകാട്ടുത്ത 
ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനകളിം ഓമരകാ പ്രമദ�ത്തലിഡന്യിം 
ചുേതേയള്ള ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനിം കഡണ്ത്തകാനിം 
ആ  മ സ്റ്റ ഷ േ ലി മ േ ക്കു  ബ് ന് ഡ പ് ട കാ ന ിം 
മസ്റ്റഷേലിമേക്കുള്ള േകാരഗ്ഗിം ജലിപലിഎസ് മുമഖേ 
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േേസ്ലിേകാക്കാനമുള്ള സിംവലിധകാേവിം രക്ഷയലിലുണ്്. 
എേർജൻസലി ഡഹല്പ് സേൻ േമ്രുകൾ, സ്തീസുര
ക്ഷകാേലിരമദേ�ങ്ങൾ, ഡപകാേീസ് വകാരത്തകളിം 
അറലിയലിപ്പുകളിം, ഗതകാഗതസുരക്ഷകാേലിരമദ�ങ്ങൾ, 
ജേങ്ങള്ക്കുള്ള ജകാഗ്രതകാേലിർമദേ�ങ്ങൾ തുടങ്ങലിയ
വയിം ഇതലിൽ േഭലിക്കുിം. പകാസ്് മപകാരട്് ഡവരലിഫലി
മക്ഷൻ സ്റ്റകാറ്റസ്, എഫ്.ഐ.ആർ. ഡൗൺമേകാഡ് 
ഡചയ്ൽ, ഡപറ്റീഷഡന് േലിേവലിലുള്ള സ്ലിതലി േേ
സ്ലിേകാക്ൽ തുടങ്ങലിയ വലിവരങ്ങൾ ഇതലില് കലിട്ടുിം.

സറിറ്റിസൺ നസഫ്റി  
യാത്രാനവളയറികല സുരക്ഷ
• യകാത്കാമവളയലിഡേ സുരക്ഷലിതത്വത്തലിേകായലി സലിറ്റലി

സൺ മസഫ്റലി എ് ഡേകാസബ്ൽ ആലൈലിമക്ഷൻ. 
യകാത് ഡചയ്യു് വകാഹേത്തലിഡന് മഫകാമട്കാ, രജലി
സ്കമറ്റഷൻ േമ്ർ എ്ലിവ കൺമട്കാൾ റൂേലിമേക്് 
അയയ്ക്കകാനള്ള സൗകര്യിം ഈ ആപ്ലിലുണ്്. അടലി
യന്തരേമ്രുകളലിമേക്കു സമന്ദ�ിം അയയ്ക്കകാനള്ള 
സൗകര്യവിം ഒരുക്ലിയലിട്ടുണ്്. ആപത്ഘട്ങ്ങളലിൽ 
േമ്ർ ഡയൽ ഡചയ്കാഡതതഡ് ഇതലിലുള്ള 
പകാേലിക് ബ്ട്ൺ അേർത്തലിയകാൽ അടലിയന്തരസ
മന്ദ�ിം ഡപകാേീസ് കൺമട്കാൾ റൂേലിൽ േഭലിക്കുിം. 
സഹകായിം അഭ്യർത്ലിച്യകാളഡട സേീപിം മവഗത്തലി
ഡേത്തകാൻ ഡപകാേീസലിേ് ഇതു സഹകായകേകാവിം. 

ട്ാഫറിെ് ഗുരു 
• സുരക്ഷലിതസഡ്രവലിങ്ങലിനള്ള ഡഗയലിിം ആലൈലിമക്ഷ

േകാണു ‘ട്കാഫലിക് ഗുരു‘. ട്കാഫലിക് േലിയേങ്ങൾ േേ
സ്ലിേകാക്കാനിം അവ പകാേലിക്കാനള്ള രീതലികൾ 

അറലിയകാനിം ഇതു സഹകായകേകാണ്. സഡ്രവലിങ്ങലി 
േലിടയലിൽ മേരലിമടണ്ലിവരു് ‘ബ്ിംബ്ര-റ്റു-ബ്ിംബ്ർ 
ട്കാഫലിക്’, ‘സേൻ ഡലിസലിലൈലിൻ’, ‘ഓവർമട്ക്ലിങ്’, 
‘പെീഡ് കൺമട്കാൾ’, ‘പകാരക്ലിങ്’ എ്ലിവ വളഡര 
സുരക്ഷലിതേകാക്കാനള്ള േകാരഗങ്ങൾ ഈ ആലൈലിമക്
ഷൻ പറഞ്ഞുതരുിം.

Know Your Juristriction -
കപാലീസ് നറ്ഷൻ നസവ�പരറിധറി
• േലിങ്ങൾ േലിൽക്കു്ത് എതു ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷൻ 

പ്രമദ�ത്തകാഡണ്് അറലിയകാനിം ഓമരകാ പ്രമദ�
ത്തുിം മസവേപരലിധലിയള്ള ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനകൾ 
കഡണ്ത്തകാനിം ആ മസ്റ്റഷനേകായലി ബ്ന്ഡപ്ടകാനിം 
മസ്റ്റഷേലിമേക്കുള്ള വഴലി ജലിപലിഎസ് മുമഖേ േേ
സ്ലിേകാക്കാനമുള്ള ഡേകാസബ്ൽ ആപ്കാണു ‘Know 
Your Jurisdiction‘.  േലിങ്ങൾ േലില്ക്കു് സ്േിം 
ഗൂഗലിൾ േകാപ്ലിഡന് സഹകായമത്തകാഡട കൃത്യേകായലി 
അറലിയകാനിം ഈ ആപ്ലിൽ സിംവലിധകാേമുണ്്.

• ഡപകാേീസ് ക്ലിയറന്സ് സരട്ലിഫലിക്റ്റ് േഭലിക്കാൻ 
പ്രമത്യക ഡേകാസബ്ൽ ആലൈലിമക്ഷന രൂപിം േല്ലി. 
പകാസ് മപകാർട്് ഡവരലിഫലിമക്ഷനിം പ്രമത്യക 
ഡേകാസബ്ൽ ആപ് തയ്കാറകാക്ലി. പരീക്ഷണകാടലി
സ്കാേത്തലിൽ േേപ്പുറത്ത് പദ്ധതലി ആരിംഭലിച്ചു. 
കണ്ണൂരലിൽക്കൂടലി പദ്ധതലി ഉടൻ േടപ്കാക്കുന്നു..

പുതറിയ നറ്ഷനുെൾ, കൂടുതൽ തസ്റിെ
• സിംസ്കാേത്തു 13 പുതലിയ ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനകൾ 

തുടങ്ങകാൻ അനേതലി േല്കലി. ഉടുമ്മഞ്ചകാേ, േട്
ന്നൂർ എയർമപ്കാർട്്, കണ്ണേല്ലൂര, പന്തീരകാകേകാവ്, 
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എേവിംതലിട്, മേല്പറമ് എ്ലിവലിടങ്ങളലിേകാണ് 
പുതലിയ മസ്റ്റഷനകൾ.  തേമശ്രലി, കുമ്ള, തൃക്രലി
പ്പൂര, അരത്തുകേൽ, മുേക്ക്ടവ്, ഡപകാ്കാേലി 
എ്ീ സ്േങ്ങളലിൽ ആറു പുതലിയ മകകാസ്റ്റൽ 
ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനകൾ പ്രവരത്തേേകാരിംഭലിച്ചു.  
അഞ്ചുഡതങ്ങ്, പൂവകാര, എേത്തൂര, വടകര എ്ീ 
തീരമദ�ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനകളഡട പ്രവരത്തേിം 
ഉടൻ ആരിംഭലിക്കുിം.

• 2300-ഓളിം പുതലിയ തസ്തലികകളകാണു ഡപേീസലിൽ 
പുതുതകായലി സൃഷ്ടലിച്ത്. 1873 തകാത്ക്കാേലികതസ്തലി
കകളിം സൃഷ്ടലിച്ലിട്ടുണ്്. മഫകാറന്സലിക് വലിഭകാഗിം 
�ക്തലിഡപ്ടുത്തകാനിം േടപടലി സ്വീകരലിച്ചു. 

• തലിരുവേന്തപുരിം ഡകേലിക്ൽ എക്കാേലിമേഴ്് േമബ്കാ
റട്റലിക്് എന്എബ്ലിഎൽ അരൈഡലിമറ്റഷൻ േഭലിച്ചു. 
േദ്യസകാമ്ലിളകളഡട പരലിമ�കാധേയ്ക്കകായലി ഡകേലിക്ൽ 
എക്കാേലിമേഴ്് േകാബ്ലിൽ എറണകാകുളത്ത് പുതലിയ 
ഡലിസ്റ്റലിേറലി ഡലിവലിഷൻ സ്കാപലിച്ചു. 

• സിംസ്കാേഡത്ത 125 ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനകൾ 
സ്തീസൗഹൃദ – ഭലി്മ�ഷലിസൗഹൃദ മസ്റ്റഷനകളകാ 
ക്ലിേകാറ്റലി. സിംസ്കാേഡത്ത ആറു ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷ
നകൾ ഡതരഡഞ്ഞടുത്ത്  �ലിശുസൗഹൃദഡപകാേീ
സ് മസ്റ്റഷേകാക്ലി. ചലിേ ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനകളലിൽ 
കുട്ലികഡള പരലിമ�കാധലിക്കാൻ മഡകാക്ടരേകാരുഡട 
മസവേേടക്ിം ഉപമയകാഗലിക്കുന്നു. �ലിശുസൗഹൃദ
ഡപകാേീസ് പദ്ധതലി കൂടുതൽ മസ്റ്റഷനകളലിമേക്കു 
വ്യകാപലിപ്ലിക്കുിം.  

മുതറിർന്പൗരരുകെ സുരക്ഷയ്ക്കു 
പ്രനത്െപദ്തറി
• സിംസ്കാേത്ത് ഒറ്റഡപ്ട്ടു തകാേസലിക്കു് മുതലിര് 

പൗരരക്്  സുരക്ഷയ്ക്കകായലി അവരുഡട വലിവലിരമ�ഖ
രണിം, അവരുേകായലി ആ�യവലിേലിേയിം േടത്തലി 
പ്രശ്നങ്ങൾ േേസ്ലിേകാക്ൽ, അവരുഡട സുരക്ഷ 
ഉറപ്കാക്ൽ തുടങ്ങലി േലിരവധലി പ്രവരത്തേങ്ങൾ 
ആവലിഷ്കരലിച്ചു. ഡപകാേീസലിഡേ മവഗത്തലിൽ ബ്ന്
ഡപ്ടകാൻ മഹകാട്് സേൻ സിംവലിധകാേിം മസ്റ്റഷനക 
ളലിൽ ആരിംഭലിക്കാൻ തീരുേകാേേകായലി.   മകകാട്യിം 
ജലില്ലയലിഡേ പകാേകാ ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷേലിൽ മുതലിര് 
പൗരരക്കായലി ബ്ലിഎസ് എന്എല്ലലിഡന് സഹകര
ണമത്തകാഡട ഒരു മഹകാട്് സേൻ സിംവലിധകാേിം 
ആരിംഭലിച്ലിരുന്നു. സിംസ്കാേവ്യകാപകേകായലി മുതലി
ര് പൗരരുഡട സുരക്ഷയ്ക്കകായലി പ്രമത്യക കരമ്മപ
രലിപകാടലി രൂപവത്ക്രലിക്കാനള്ള പ്രവരത്തേങ്ങൾ 
ആരിംഭലിച്ചു.  ഇതലിേകായലി ജലില്ലകാതേത്തലിലുള്ള 
കണസള്മട്ഷൻ മയകാഗിം േടന്നുഡകകാണ്ലിരലിക്കുന്നു.

ജ�ങ്ങനളാടുള്ള ബന്ധം
• ഡപകാേീസ് ജേങ്ങമളകാടു േല്ല േലിേയലിൽ ഡപരുേകാറ

ണഡേ് േലിേപകാടകാണു സരക്കാറലിനളളത്. 
ഭൂരലിഭകാഗിം മപരുിം ആ ഡപകാേീസ് േയത്തലിേ് അന
മയകാജ്യേകായകാണു പ്രവരത്തലിക്കു്ത്. എ്കാൽ 
ചുരുക്ിം ചലിേർ ഇമപ്കാഴുിം പഴയരീതലികളലില്േലിന്നു 
മേകാചലിതരകായലിട്ലില്ല. ജേങ്ങമളകാടു മേകാ�േകായലി ഡപ
രുേകാറു് ഡപകാേീസുമദ്യകാഗസ്രഡക്തലിഡര മുഖിം 
മേകാക്കാഡതതഡ് േടപടലി എടുത്തലിട്ടുണ്്. ആ 
േലിേപകാടു തുടരുിം.

• മേകാക്പ്പുകളലിഡേ േനഷ്യകാവകകാ�ധ്വിംസേങ്ങഡള
പ്റ്റലി പരകാതലി ഉയരു് ഘട്ത്തലിൽത്തഡ് കര�
േേലിേപകാടു സ്വീകരലിച്് അത്തരിം പ്രവണതകൾ 
അവസകാേലിപ്ലിക്കാനള്ള ഇടഡപടേകാണു സരക്കാർ 
േടത്തു്ത്. 
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ഫയർ & ക്സ് െയൂ
• അപകടസകാഹചര്യങ്ങളലിൽ ഉയർ് ഡകട്ലിടങ്ങളഡട 

മുകളലിഡേ രക്ഷകാപ്രവർത്തേത്തലിേ് ആവ�്യേകായ 
ഉപകരണങ്ങൾ വകാങ്ങകാൻ അനേതലി േൽകലി.

• അപകടമേഖേയലിൽ സകാമൂഹലികമസവകരുഡട പ്ര
വർത്തേിം ഉറപ്പുവരുത്തു് സലിവലിൽ ഡലിഫൻസ് 
മഫകാഴ് സ് രൂപവത്ക്രലിക്കാൻ തീരുേകാേലിച്ചു.

• ഡചറലിയ വഴലികളലിലുിം സഞ്ചരലിക്കാവ് 'േലിേലി ഡട
മണ്ഴ് സ്' പുതുതകായലി വകാങ്ങലി.

ജയറിൽ പരറിഷ്കരണ�െപെറിെൾ 
• ജയലിൽ പരലിഷ്കരണേടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചു. ചരലിത്

ത്തലിൽ ആദ്യേകായലി ജയലിൽ വകുപ്ലിൽ 306 തസ്തലി
കകൾ ഒരുേലിച്് അനവദലിച്ചു. ഉണ്കായലിരു് തസ്തലി
കയഡട 28 �തേകാേിം അധലികേകാണലിത്.

• അമന്തവകാസലികളഡട മവതേിം 20 �തേകാേിം വർ
ദ്ധലിപ്ലിച്ചു. ജയലിേലിൽ േഭലിക്കു് വരുേകാേത്തലിഡന് 
50 �തേകാേിം ജയലിൽ വലികസേത്തലിേകായലി അന
വദലിച്ചു. അമന്തവകാസലികളഡട േക്ളഡട വലിദ്യകാഭ്യകാസ
സഹകായിം വർദ്ധലിപ്ലിച്ചു.

• തമ്കാനൂർ ബ്സ് മസ്റ്റഷമേകാടു മചർ്് ആധുേലിക
സൗകര്യമത്തകാഡട ഫുഡ് ഔട്് ഡേറ്റ് ആരിംഭലിച്ചു.

ജ�ാധറിപത്പരമായ പ്രവർത്�രീതറി
• പ്രകടേ പത്ലികയലിലൂഡട ജേങ്ങൾക്കു േൽകലിയ 

വകാഗ്കാേങ്ങൾ േടപ്ലിേകാക്കാനള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ 
സിംഘടലിപ്ലിച്ചു. അമതകാഡടകാപ്ിം, അതലിേകായലി ജേകാ
ധലിപത്യപരേകായലി കകാര്യങ്ങൾ ചർച് ഡചയ്യു്തലിനിം 
വലികസേകകാര്യത്തലിൽ കക്ഷലിരകാഷ്ടീയത്തലിേതീത
േകായലി സേേ്വയമുണ്കാക്കാനിം സർക്കാർ ഇടഡപട്ടു. 

• ഒരു സിംസ്കാേത്ത് ജേകാധലിപത്യപരേകായ പ്രവർ
ത്തേത്തലിഡന് അളവമകകാലുകളലിഡേകാ്് േലിയേസ

ഭയഡട കകാര്യക്ഷേേകായ പ്രവർത്തേേകാണ്. മകരള
ഡത്ത സിംബ്ന്ലിച്ലിടമത്തകാളിം ഇന്ത്യയലിൽ ഏറ്റവേ
ധലികിം ദലിവസിം േലിയേസഭ മചർ്ത് മകരളത്തലി
േകാണ്. ഇതുവഴലി ജേകീയപ്രശ്നങ്ങൾ േലിയേസഭ
യലിൽ ഉയർന്നുവരകാനിം അത് ഉൾഡക്കാണ്് പ്രവർ
ത്തേങ്ങൾ ആസൂത്ണിം ഡചയ്കാനിം കഴലിയ് 
അന്തരീക്ഷിം സൃഷ്ടലിക്കാൻ കഴലിഞ്ഞു. അടലിയന്തര
ഘട്ങ്ങളലിൽ ഓർഡലിേൻസുകൾ പുറഡപ്ടുവലിമക് 
ണ്ലിവരുമമ്കാൾ അവ വളഡര മവഗത്തലിൽ േലിയേ
സഭയഡട അിംഗീകകാരിം മതടലി ബ്ലില്ലുകളകാക്ലി േകാറ്റു് 
സകാഹചര്യിം ഇതലിലൂഡട സൃഷ്ടലിച്ലിട്ടുമുണ്്.

• സിംസ്കാേിം മേരലിടു് ഡപകാതുവകായ പ്രശ്നങ്ങളലിൽ 
സർവ്കക്ഷലിമയകാഗങ്ങൾ വലിളലിച്ചുമചർത്ത് ചർച് 
ഡചയ്കാനിം എല്ലകാവരുമടയിം അഭലിപ്രകായങ്ങൾ കണ
ക്ലിഡേടുത്തു േടപടലി സ്വീകരലിക്കാനിം സർക്കാർ 
സ്ദ്ധേകായലി. ഓഖലി ദുരലിതകാ�്വകാസിം, മറഷൻ 
പ്രശ്നിം, പകാരലിസ്ലിതലികപ്രശ്നിം, ഡപകാതുമേഖേകാസിം
രക്ഷണിം തുടങ്ങലിയ പ്രധകാേഡപ്ട് കകാര്യങ്ങളലിഡേ
ല്ലകാിം ഈ സേീപേിം സ്വീകരലിച്ലിട്ടുണ്്. 

• മൂ്കാറലിഡേ പരലിസ്ലിതലിപ്രശ്നിം ചർച് ഡചയ്കാൻ 
പരലിസ്ലിതലിസിംഘടേകളഡടയിം േകാധ്യേപ്രവർത്ത
കരുഡടയിം സകാമൂഹലികസിംഘടേകളഡടയിം 
മയകാഗവിം സർക്കാർ വലിളലിച്ചുമചർത്തു. ഡഗയലിൽ 
സപപ്പുേകായലി ബ്ന്ഡപ്ട് പ്രശ്നത്തലിലുിം സഹമവവലി
കസേത്തലിലുിം ചുരുക്ിം ചലിേർ തടസ്വകാദിം ഉ്
യലിച്മപ്കാഴുിം പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച് ഡചയ്തു പരലിഹരലിക്കാ
നള്ള േലിേപകാടകാണു സിംസ്കാേസർക്കാരലിഡന് ഭകാ
ഗത്തുേലിന്നുണ്കായത്. 

• വകാർഷലികകാമഘകാഷമവളകളലിൽ എല്ലകാ മേഖേയലിലു
ള്ളവരുഡടയിം മയകാഗിം വലിളലിച്ചുമചർത്ത് ഭരണഡത്ത 
സിംബ്ന്ലിച്ചുള്ള അവരുഡട േലിർമദ�ങ്ങൾ മുഖ്യേ
ന്തലി മേരലിട്ടുതഡ് ആരകായ് പ്രവർത്തേ 
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സ�േലിയിം സ്വീകരലിച്ചു. ഡതകാഴലിേകാളലികൾ, കർഷ
കർ, യവജേങ്ങൾ, സ്തീകൾ, വലിദ്യകാർഥലികൾ, ജീ
വേക്കാർ, സകാമൂഹലികസിംഘടേകൾ, സകാിംസ്കാരലി
കേകായകർ, േതമേതകാക്ൾ, വലിരേലിച് മുതലിർ് 
ഉമദ്യകാഗസ്ർ തുടങ്ങലി വലിവലിധ മേഖേയലിൽഡപ്ട്വ
രുഡട മയകാഗങ്ങൾ ഇതലിഡന് ഭകാഗേകായലിരുന്നു. 

• ടൂറലിസിം മേഖേഡയ ഹർത്തകാേലിൽേലി്് ഒഴലിവകാക്
ണഡേ് ചലിരകകാേകാവ�്യിം പ്രകാവർത്തലികേകാക്കാൻ 
കഴലിഞ്ഞത് വലികസേകകാര്യത്തലിൽ കക്ഷലിരകാഷ്ടീയ
ത്തലിേതീതേകായലി മയകാജലിപ്പു വളർത്തലിഡയടുക്കാൻ 
കഴലിഞ്ഞതുഡകകാണ്ടുകൂടലിയകാണ്. ഡതകാഴലിേകാളലിസിംഘ
ടേകളഡട മയകാഗിം വലിളലിച്ചുമചർത്തു സ്വീകരലിച് 
സേീപേേകാണ് മേകാക്കുകൂേലി ഇല്ലകാതകാക്കു് അവ
സ്യലിമേക്കു മകരളഡത്ത എത്തലിച്ത്.

ദുരന്തങ്ങളലിൽ 
ഒപ്മുണ്കായലിരുന്നു സർക്കാർ
• മകരളജേത അഭലിമുഖീകരലിച് എല്ലകാ ദുരലിതങ്ങളലിലുിം 

സഹകായഹസ്തവേകായലി സർക്കാരുണ്കായലിരുന്നു. 
മകരളിം അടുത്തകകാേഡത്തകാന്നുിം കണ്ലിട്ലില്ലകാത്ത 
ഒരു ദുരന്തത്തലിേകാണ് ഓഖലിയഡട മവളയലിൽ േകാിം 
സകാക്ഷ്യിം വഹലിച്ത്. ദുരന്തത്തലിൽേലി്് ജേങ്ങഡള 
രക്ഷലിക്കാൻ യദ്ധകകാേകാടലിസ്കാേത്തലിൽ അടലിയന്ത
രേടപടലികൾ സ്വീകരലിച്ചു. അമതകാഡടകാപ്ിം, ഈ 
മേഖേയലിഡേ പ്രശ്നങ്ങൾ പരലിഹരലിക്കാൻ ദീർഘവീ
ക്ഷണമത്തകാഡടയള്ള പദ്ധതലികളിം ആരിംഭലിച്ചു. 

• േരലിച്വരുഡടയിം കകാണകാതകായവരുഡടയിം ആശ്രലി
തർക്് 20 േക്ഷിം രൂപ ധേസഹകായേകായലി സിം
സ്കാേസർക്കാർ േൽകലി.

• ദുരന്തത്തലിൽ േഷ്ടഡപ്ടുകയിം ഭകാഗലികേകായലി തകരു
കയിം ഡചയ്ത മബ്കാട്ടുകൾക്കുിം വള്ളങ്ങൾക്കുിം േത്്യ
ബ്ന്മേകാപകരണങ്ങൾക്കുിം തത്തുേ്യേഷ്ടപരലി
ഹകാരിം േല്കാൻ േടപടലി സ്വീകരലിച്ചു.

• തീരമദ�ത്തുള്ള േത്്യഡതകാഴലിേകാളലികളലിൽേലി്് 
200 മപഡര തീരമദ�ഡപകാേീസലിമേക്് റലിക്രൂട്് 
ഡചയ്കാൻ തീരുേകാേലിച്ചു. ഒപ്ിം േരലിച്വരുഡട കുട്ലികൾ
ക്് സൗജേ്യവലിദ്യകാഭ്യകാസവിം ഡതകാഴലിൽ പരലി�ീേ
േവിം ഉറപ്പുവരുത്തകാനിം സർക്കാർ പ്രതലിജ്കാബ് 
ദ്ധേകാണ്.

• കടേലിൽ േീൻ പലിടലിക്കു്വരുഡട സുരക്ഷ ഉറപ്കാ
ക്കാനിം അപകടസൂചേ േല്കാനിം ISRO, INCOIS 
എ്ലിവയേകായലി മചർ്് ഉപഗ്രഹകാധലിഷ്ലിത മു്
റലിയലിപ്പുസിംവലിധകാേേകായ േകാവലിക് (NAVIC) 500 
േത്്യബ്ന്േയകാേങ്ങളലിൽ സൗജേ്യേകായലി േല്ലി. 
ഇതലിന പുറഡേ, 1000 േകാവലിക്കുകൾ ഡകൽമട്കാണു

േകായലി മചർന്നു േലിർമ്മലിക്കാനള്ള േടപടലിയിം സ്വീ
കരലിച്ചുകഴലിഞ്ഞു. രകാജ്യത്ത് ആദ്യേകാണ് ഇത്തരഡേകാ
രു സിംവലിധകാേിം പരീക്ഷലിക്കു്ത്.

• മബ്കാട്ടുകളലിൽ ജലി.പലി.എസ്് സിംവലിധകാേവിം േത്്യ
ഡത്തകാഴലിേകാളലികളഡട ഡേകാസബ്ൽ മഫകാണുകളലിൽ 
സകാറ്റസേറ്റ് സിംവലിധകാേങ്ങൾ ഉപമയകാഗലിച്് കകാേകാ
വസ് സിംബ്ന്ലിച് സമന്ദ�ിം േൽകകാനള്ള സിം
വലിധകാേവിം ഏർഡപ്ടുത്തലി.

• അടലിയന്തരഘട്ങ്ങൾ മേരലിടകാൻ ഫലിഷറീസ് വകു
പ്ലിൽ ഒരു കൺമട്കാൾ റൂിം 24 േണലിക്കൂറുിം പ്രവർത്ത
േസജ്ജേകാക്ലി. 

• ഓഖലിയഡട പശ്കാത്തേത്തലിൽ മകന്ദ സർക്കാരലിന 
േല്ലിയ പകാമക്ജ് തീരമേഖേയഡട സേഗ്രേകായ 
പ്രശ്നപരലിഹകാരത്തലിനതകു് ഒ്കാണ്.

• േത്്യമേഖേയലിൽ കടേലിഡന് അവകകാ�ിം കടേലിൽ 
േീൻപലിടലിക്കു് േത്്യഡതകാഴലിേകാളലികൾക്് ഉറപ്പുവ
രുത്തു് സേഗ്രേകായ ജേപരലിഷ്കരണേലിയേിം 
ആവലിഷ്കരലിച്ചു േടപ്ലിേകാക്കു്തുൾഡപ്ഡട പരലിഗണ
േയലിേകാണ്.

• േലിപ് ദുരലിതകാ�്വകാസപ്രവർത്തേത്തലിൽ യദ്ധകകാേകാ
ടലിസ്കാേത്തലിേകാണു സർക്കാർ ഇടഡപട്ത്. പ്രതലി
മരകാധപ്രവർത്തേങ്ങളലിലൂഡട അതലിഡന് വ്യകാപേിം 
തടയകാനിം ദുരലിതബ്കാധലിതർക്് ആ�്വകാസിം േല്കാനിം 
സർക്കാർ മുൻപന്തലിയലിൽത്തഡ് ഉണ്കായലിരുന്നു. 
േലിപ് ബ്കാധലിച് മരകാഗലികഡള ശുശ്രൂഷലിക്കു്തലിേലിഡട 
ജീവൻ േഷ്ടഡപ്ട് േലിേ എ് േഴ്ലിഡന് കുടുിംബ്ഡത്ത 
സിംരക്ഷലിക്കു്ത് സർക്കാരലിഡന് ഉത്തരവകാദലിത്വ
േകാണ് എ് മബ്കാദ്ധ്യത്തലിൽ േടപടലികൾ സ്വീക
രലിച്ചു.

എന്മഡകാസള്ഫകാൻ 
ദുരലിതബ്കാധലിതർക്് ആ�്വകാസിം
• എന്മഡകാസള്ഫകാൻ ദുരലിതബ്കാധലിതരുഡട മൂന്നുേ

ക്ഷിം രൂപ വഡരയളള കടങ്ങൾ എഴുതലിത്തള്ളകാൻ 
സരക്കാർ തീരുേകാേലിച്ചു. ഇതലിേകായലി  7.63 മകകാടലി 
രൂപ അനവദലിച്ചു. 

• എന്മഡകാസള്ഫകാൻ ദുരലിതബ്കാധലിതരുഡട പട്ലിക
യലിൽ വ്വരടക്ിം അരഹരകായ എല്ലകാവരക്കുിം 
മദ�ീയേനഷ്യകാവകകാ�കമ്മലിഷഡന് ശുപകാര�പ്ര 
കകാരമുളള ധേസഹകായത്തലിഡന് മൂ്കാിം ഗഡവകായലി 
56 മകകാടലി രൂപ അനവദലിച്ചു.  

• 2013 ല്േൽ േടത്തലിയ ഡേഡലിക്ൽ ക്യകാമ്ലിൽ 
പഡകേടുഡത്തകേലിലുിം ദുരലിതബ്കാധലിതരുഡട പട്ലികയലിൽ 
ഉൾഡപ്ടകാത്ത 128 മപർക്കു മുഖ്യേന്തലിയഡട ദുരലിതകാ
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�്വകാസേലിധലിയലില്േലി്് ഓമരകാേക്ഷിം രൂപ അന
വദലിച്ചു.

• േലിേവലിൽ േലിസ്റ്റലിൽ ഉൾഡപ്ട്ലിട്ലില്ലകാത്ത  അരഹരകായ 
ദുരലിതബ്കാധലിതഡര കഡണ്ത്തകാൻ പ്രമത്യക ഡേഡലി
ക്ൽ ക്യകാമ്പുകൾ സിംഘടലിപ്ലിച്ലിട്ടുണ്്. ഇവരുഡട 
പട്ലിക തയ്കാറകാക്കാനള്ള േടപടലി പുമരകാഗേലിക്കുന്നു. 

• ദുരലിതബ്കാധലിതരുഡട �കാരീരലികവിം േകാേസലികവേകായ 
ഉ്േേിം േക്ഷ്യേലിട്ടുള്ള റീഹകാബ്ലിേലിമറ്റഷൻ 
വലിമല്ലജ് മുളലിയകാർ പഞ്ചകായത്തലിൽ സ്കാപലിക്കാൻ 
തീരുേകാേലിച്ചു. ഇതലിേകായലി ലൈകാമന്ഷൻ മകകാർപ്മറ
ഷഡന് കയ്ലിലുള്ള 25 ഏക്ർ ഭൂേലി സകാമൂഹലികേീ
തലിവകുപ്ലിന സകേകാറലി. 25 മകകാടലി രൂപ ഡചേവ 
പ്രതീക്ഷലിക്കു് പദ്ധതലിയഡട രൂപമരഖയിം തയ്കാ
റകായലി. 

• േകാേസലികസവകേ്യമുള്ള ദുരലിതബ്കാധലിതഡര പരലി
പകാേലിക്കാൻ ഏഴു പഞ്ചകായത്തലിൽ ഇമപ്കാൾ 
ബ്ഡ്സ് സ്കൂളകൾ പ്രവരത്തലിക്കുന്നുണ്്. ഇതലിനപു
റമേ, േബ്കാരഡ്-ആരഐഡലിഎഫ് പദ്ധതലിയലിൽ 
ഉൾഡപ്ടുത്തലി 10 ബ്ഡ്സ് സ്കൂകൂളകള്കൂടലി പ്രവ
രത്തലിച്ചുവരുന്നു. മൂന്നു പഞ്ചകായത്തലിൽ ബ്ഡ്സ് 
സ്കൂളലിഡന് േലിരേകാണിം ആരിംഭലിച്ലിട്ടുണ്്. വലിവലിധ 
സ്ദ്ധസിംഘടേകള്കൂടലി ബ്ഡ്സ് സ്കൂളകൾക്കു 
സഹകായിം േല്കുന്നു.   

• എന്മഡകാസള്ഫകാൻ ദുര ലിതബ്കാധലിതർക്കു 
സവദയൂതലി സൗജേ്യേകാക്ലി. 

• േബ്കാരഡ്-ആരഐഡലിഎഫ് മേതൃത്വത്തലിൽ 
േടപ്കാക്കു് അടലിസ്കാേസൗകര്യവലികസേപദ്ധ
തലികള്ക്കായലി 33 മകകാടലി രൂപ ഈ സരക്കാർ 
അനവദലിച്ചു.

• പതലിഡേകാന്നു പഞ്ചകായത്തലിഡേയിം മരകാഗലികൾക്കു 

വകാഹേസൗകര്യിം ഏരഡപ്ടുത്തലി. വീടുകളലിഡേത്തലി 
സകാന്ത്വേചലികലിത് േല്കാൻ സ്റ്റകാഫ് ഡേഴ്സുേകാഡരയിം 
േലിയേലിച്ചു. സലിഎച്്സലി, പലിഎച്്സലി എ്ലിവലിടങ്ങ
ളലിലുിം ആവ�്യേകായ ഫലിസലിമയകാഡതറകാപ്ലിസലിറ്റുകഡള 
േലിയേലിച്ചു. 

• മുഴുവൻ എന്മഡകാസള്ഫകാൻ ദുരലിതബ്കാധലിതഡരയിം 
ബ്ലി.പലി.എല്. വലിഭകാഗത്തലില്ഡപ്ടുത്തലി മറഷേകാന
കൂേ്യങ്ങൾ അനവദലിക്കാൻ മകന്ദസരക്കാരലിൽ 
സമ്മരദേിം ഡചലുത്തലിവരലികയകാണ്.  എന്മഡകാസ
ള്ഫകാൻ ദുരലിതമേഖേയലിൽ പ്രമത്യകപകാമക്ജ് 
േടപ്കാക്കാൻ ധേസഹകായിം േല്കണഡേന്നു മുഖ്യ
േന്തലി പ്രധകാേേന്തലിമയകാട് ആവ�്യഡപ്ട്ലിട്ടുണ്്.

േലികവലിനള്ള അിംഗീകകാരങ്ങൾ
കപാതുഭരണം
• ഭരണേലിര വ്ഹണത്തലിൽ ഒ്കാിം സ്കാേിം മകരള

ത്തലിേ് (പബ്ലിക് അഫമയഴ്് ഇന്ഡക്് പട്ലിക)

ആഭ്ന്രവകുപ്പ്
• പ്രവരത്തേേലികവലിനള്ള അിംഗീകകാരേകായലി മദ�ീയ, 

അന്തരമദ�ീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ രണ്ടുവർഷത്തലിേലിട
യലിൽ ഡപകാേീസ് മസേഡയ മതടലിഡയത്തലി.

• രൈേസേകാധകാേപകാേേത്തലിനള്ള ഇന്ത്യ ടുമഡ പുര
സ്കാരിം

• അഴലിേതലി കുറവള്ള സിംസ്കാേിം മകരളിം ( ഡസന്ർ 
മഫകാർ േീഡലിയ സ്റ്റഡീസ് )

• ഏറ്റവിം കുറവ വരഗീയകേകാപിം മകരളത്തലിൽ 
(േകാഷണൽ സരൈിം ഡറമക്കാരഡ്സ് ബ്യൂമറകാ )

• ഡപകാേീസ് എക്േന്സ് അവകാരഡ് - 2017 ജേ
സേത്ലി ഡപകാേീസലിേ് ( മകകാപ് റ്റുമഡ ഇന്റരേകാ
ഷണൽ)

• രകാജ്യഡത്ത േലികച് പത്തു ഡപകാേീസ് മസ്റ്റഷനക 
ളലിഡേകാ്് വളപട്ണിം

• ഐഎസ്ഒ സരട്ലിഫലിമക്ഷന്ഉള്ള രണ്കാേഡത്ത 
ജലില്ലകാ ഡപകാേീസ് ഓഫീസ് ഡകകാല്ലിം സലിറ്റലി 
ഡപകാേീസ് കമ്മലിഷണർ ഓഫീസ്

• സസബ്രകുറ്റകാമേ്വഷണിം – ഒ്കാേതു മകരളിം 
(േകാസ് മകകാിം-ഡകാറ്റകാ ഡസകയൂറലിറ്റലി കൗണസലിൽ)

• മറകാഡ് സുരക്ഷലിതത്വപരലിശ്രേത്തലിേ് - ട്കാഫലിക് 
സുരക്ഷലിതത്വത്തലിനള്ള മസകാഫ്റ് പദ്ധതലി (മകന്ദേ
ഗരകകാര്യവകുപ്് )

• സ്റ്റുഡന്റ് ഡപകാേീസ് പദ്ധതലി രകാജ്യവ്യകാപകേകാ
ക്കാൻ മകന്ദതീരുേകാേിം 

• സ്തീസുരക്ഷ ഉറപ്കാക്ലിയതലിൽ രണ്കാിംസ്കാേിം 
(ലൈകാൻ ഇന്ത്യ )
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• ബ്ലൂഡവയലിൽ ഡഗയലിിം ഭീഷണലിയഡട പശ്കാത്തേ
ത്തലിൽ സസബ്ർ സുരക്ഷക്കായലി സ്വീകരലിച് േട
പടലിക്് മകന്ദത്തലിഡന് പ്ര�ിംസ

ആനരാഗ്, സാമൂഹറിെ�ീതറി വകുപ്പുെൾ
• മദ�ീയ ആമരകാഗ്യരിംഗത്ത് മകരളിം ഒ്കാേത്: 

മേട്ിം േറ്റു സിംസ്കാേങ്ങഡള ബ്ഹുദൂരിം പലി്ലിേകാ
ക്ലി. മവള്ഡ് ബ്കാകേലിഡന് സഹകരണമത്തകാഡട 
േീതലി ആമയകാഗ് േടത്തലിയ പഠേത്തലിൽ. (76.55 
മുതൽ 80.00 മസ്കാർ മേടലി). 

• വമയകാമശ്രഷ് സമ്മകാൻ: േകാതകാപലിതകാക്ളഡടയിം മു
തലിര് പൗരരുഡടയിം േലിയേേലിരമ്മകാണിം, മക്ഷേിം 
എ്ലിവ േടപ്ലിേകാക്കു്തലിൽ ഏറ്റവിം േലികച് 
സിംസ്കാേത്തലിനള്ള മദ�ീയ വമയകാമശ്രഷ് 
സമ്മകാൻ. വമയകാേലിത്ിം പരലിപകാടലികള്ക്കുള്ള 
അിംഗീകകാരിം.

• എക്പ്രസ് ഡഹല്ത്ത് ഡകയർ അവകാരഡ്: സകേീ
രണേകായ ഹൃമദ്കാഗങ്ങളേകായലി ജേലിക്കു് കുട്ലികൾ
ക്കു സൗജേ്യചലികലിത് േഭ്യേകാക്കു് ആമരകാഗ്യവ
കുപ്ലിഡന് ഹൃദ്യിം പദ്ധതലിക്് മദ�ീയ തേത്തലില്ശ്ര
മദ്ധയേകായ എക്പ്രസ് ഡഹല്ത്ത് ഡകയർ അവകാ 
രഡ്. രകാജ്യത്ത് ഏറ്റവിം കകാര്യക്ഷേേകായലി പ്രവരത്തലി
ക്കു് സിംസ്കാേ ആമരകാഗ്യപദ്ധതലി എ് അിം 
ഗീകകാരിം. 

• സ്വസ്ത് ഭകാരത് മഗകാള്ഡ് അവകാരഡ്: ഹൃദ്യിം പദ്ധ
തലിക്കുതഡ്യകാണ് ഇതുിം.

• �ലിശുേരണേലിറക്കു കുറച്തലിൽ ഒ്കാിം സ്കാേിം: 
�ലിശുേരണേലിരക്് വലികസലിതമേകാകത്തലിന തുേ്യ
േകായലി കുറച്ചുഡകകാണ്ടുവ് സിംസ്കാേേകായലി  േകാഷ
ണല്ഫകാേലിേലി ഡഹല്ത്ത് സമര്വ്.

ടൂ്റിസം വകുപ്പ് 
രാജ്ാന്രപുരസാരങ്ങൾ
• 2018 ഡേ എറ്റവിം േലികച് മഫസ് ബുക്് മപജ്
• ബ്ലിേകാഡേ പ്രലിന്് ക്യകാമ്യലിൻ, മപകാസ്റ്റല്ക്യകാമ്

യലിൻ എ്ലിവയ്ക്ക് 2018 ഡേ ദകാസ് മഗകാൾഡീൻ 
സ്റ്റകാഡ്റ്റരപുരസ്കാരിം

• ഡബ്സ്റ്റ് ഡഡസ്റ്റലിമേഷന്മഫകാർ ഫകാേലിേീസ്, 
ഡറകാേകാന്സ് എ്ലിവയ്ക്ക് 2018 ഡേ മേകാണ്ലി ലൈകാേറ്റ് 
അവകാരഡ്

• ഇന്ത്യയലിഡേ േലികച് വകാട്രരെണ്് ഡഡസ്റ്റലിമേഷേ് 
2017-ഡേ ഡബ്റ്റർ മഹകാളലിമഡ അവകാരഡ്

• ഡവൽഡേസ്് & പെലിരലിച്്വകാേലിറ്റലി ഡഡസ്റ്റലിമേഷേ് 
2017-ഡേ ഔട്് ലുക്് ട്കാവേർ അവകാരഡ്

• േലികച് കണസയൂേർ ട്കാവൽ മബ്കാഷർ - ഫലിേലിിം 
ടൂറലിസിം മബ്കാഷറലിേ് 2017-ഡേ PATA മഗകാള്ഡ് 

അവകാര ഡ് 
• േലികച് ബ്കാക്് വകാട്രആയർമവ്ദ വലിഭകാഗത്തലിേ് 

2017 ഡേ ടൂറലിസിം മകകാണമക്വ് അവകാരഡ്
• േലികച് ടൂറലിസിം ഇ-േയൂസ് ഡേറ്ററലിേ് 2016 ഡേ 

PATA മഗകാള്ഡ് അവകാര ഡ് 
• വലിസലിറ്റ് മകരള എ് ദൃ�്യേകാദ്ധ്യേപ്രചരണത്തലിേ് 

2016 ഡേ PATA മഗകാള്ഡ് അവകാര ഡ്

നദേീയ പുരസാരങ്ങൾ
• ടൂറലിസിം രിംഗഡത്ത സേഗ്രവലികസേത്തലിന മദ�ീയ

തേത്തലിൽ മൂ്കാിം സ്കാേിം
• േലികച് ഉത്തരവകാദലിത്തടൂറലിസിം പദ്ധതലിക്കുള്ള പുര

സ്കാരിം
• േലികച് സലിവലിക് േകാമേജ് ഡേന്ലിനള്ള പുരസ്കാരിം 

സമരകാവരിം ഗ്രീന്പകാരക്്

കൃഷറി വകുപ്പ് 
• ഇന്ത്യ ടുമഡയഡട മസ്റ്ററ്റ് ഓഫ് മസ്റ്ററ്റ്സ് മകകാണമക്

വലിൽ കകാരഷലികമേഖേയലിൽ എറ്റവിം േലികച് 
പുമരകാഗതലി  മേടലിയ സിംസ്കാേത്തലിനള്ള 
അവകാരഡ്. 

ഗതാഗത വകുപ്പ്
• സമരകാരജ്ജമബ്കാട്് സര്വ്ീസലിേ് – മകന്ദസരക്കാ

രലിഡന് (MNRE) പ്ര�ിംസ: രകാജ്യഡത്ത ആദ്യഡത്ത
യിം എറ്റവിം വലുതുേകായ സമരകാരജ്ജ മബ്കാട്് 
‘ആദലിത്യ’ സവക്ിം – തവണക്ടവ് റൂട്ലിൽ സര്വ്ീ
സ് ആരിംഭലിച്ചു. പരലിസ്ലിതലിേലിത്വിം േകാഭകരവിം 
ഉ്തസകാമകേതലികേലിേവകാരിം ഉള്ളതുിം എ്് 
അിംഗീകകാരിം.

കവദയുതറിവകുപ്പ്
• മദ�ീയ ഊർജ്ജസിംരക്ഷണ അവകാരഡ് 2016-17
• എേരജലി േകാമേജ് ഡേന്് ഡസന്ർ കകാമ്സ് 2017 

ഡേ മഗ്കാബ്ൽ സ്റ്റകാറ്റസ് റലിമപ്കാരട്ലിൽ. ഊരജ്ജത്തലി
നിം പരലിസ്ലിതലിക്കുിം േല്കലിയ പ്രകാധകാേ്യിം കണ
ക്ലിഡേടുത്ത്.

തനദേേസ്വയംഭരണവകുപ്പ്
• ഗ്രകാേപഞ്ചകായത്തുകളഡട പ്രവരത്തേിം �ക്തലിഡപ്ടു

ത്തലി്തലിേ് ഭകാരത സരക്കാരപഞ്ചകായത്ത് േന്തകാ
േയിം ഏരഡപ്ടുത്തലിയ ഇ-പഞ്ചകായത്ത് പുരസ്ക്കകാരിം 
(കകാറ്റഗറലി 1):  2017 ഡേ രണ്കാിം സ്കാേിം.

• ഡലി.ഡലി.യ.ജലി.ഡക.സവ. പദ്ധതലിേലിര്വ്ഹണത്തലി
ന മദ�ീയതേത്തലിൽ മദ�ീയ ഗ്രകാേവലികസേ 
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േന്തകാേയിം േല്കു് പുരസ്കാരിം- 2017 ൽ മൂ്കാിം
സ്കാേിം, 2018 ൽ രണ്കാിംസ്കാേിം.

• മദ�ീയ േഗര ഉപജീവേപദ്ധതലിയലിഡേ േലികച് 
പ്രകടേത്തലിന മദ�ീയ േഗരേന്തകാേയിം േല്കു് 
പുരസ്കാരിം - 2018 ഡേ മൂ്കാിം സ്കാേിം.

• ഇന്ത്യയലിഡേ േറ്റു സിംസ്കാേങ്ങളലില്അയൽക്കൂട്ിം 
ഉപജീവേപ്രവരത്തേങ്ങൾ വ്യകാപലിപ്ലിക്കാൻ കുടുിം
ബ്ശ്രീക്് 2017 ൽ മകന്ദപുരസ്കാരിം.

• കുടുിംബ്ശ്രീ േകാതൃക തങ്ങളഡട രകാജ്യത്തു േടപ്ലിേകാ
ക്ലിയതലിേ് ഉഗകാണ് ഗവണഡേന്ലിഡന് പ്ര�സ്തലി 
പത്ിം 

• ആധകാര േലികേലിങ് ആൻഡ് കണ മവരഷൻ പുരസ്കാ
രിം 2016-17 - ഒ്കാിം സ്കാേിം: മദ�ീയ ഡതകാഴലിലു

റപ്പു ഡതകാഴലിേകാളലികളഡട അക്ൗണ്ടുകൾ ആധകാ റുേകാ
യലി ബ്ന്ലിപ്ലിച്ചു കൂേലിവലിതരണിം ഇ—മപഡേന്് 
ആയലി േകാറ്റലിയതലിേ്.

മത്്ബന്ധ�, െശുവണ്റി വകുപ്പുെൾ
• വലികസേപ്രവരത്തേങ്ങള്ക്കുള്ള മദ�ീയപുരസ്കാ

രിം േന്തലി ഡജ. മേഴ്ലിക്കുട്ലിയമ്മയ്ക്കു േഭലിച്ചു.

വറിദ്ാഭ്ാസവകുപ്പ്
• േലികച് വലിദ്യകാഭ്യകാസപരലിപകാടലിക്കുള്ള NCERT യഡട 

മദ�ീയപുരസ്കാരിം.

 

പദ്ധതലിത്തുകയഡട വലിേലിമയകാഗിം

 2015-16 82. 29%
 2016-17 84. 15%
 2017-18 89. 67%

അവേിംബ്ിം – planspace.kerala.gov.in



ഉപസിംഹകാരിം

പ്രകടേപത്ലികയലിഡേ 600-ഇേപരലിപകാടലികൾ കൂടുതൽ ഫേപ്രദേകായലി േടപ്കാക്കാൻ 
േലിങ്ങളഡട വലിേമയറലിയ േലിരമദേ�കാഭലിപ്രകായങ്ങൾ ആവ�്യേകാണ്. 

അവ തകാഡഴ പറയ് വലിേകാസത്തലിൽ അയയ്ക്കകാിം.
 കവറലിനമുകളലിൽ “മപ്രകാഗ്രസ്് റലിമപ്കാരട്്  സിംബ്ന്ലിച് േലിരമദേ�ിം" 

എ്്  എഴുതണിം.

വലിേകാസിം :
മകരള മുഖ്യേന്തലി,

മുഖ്യേന്തലിയഡട ഓഫീസ്,
ഡസരൈമട്റലിയറ്റ് മേകാരത്ത്  മബ്കാക്്,

തലിരുവേന്തപുരിം. 695001
ഇ-ഡേയലില്: chiefminister@kerala.gov.in


