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44. കഡെഭാ. ഫകേ.  ടനി. ജലസ്പീല (തവനൂര)

45. ശസ്പീ. ഫജയനിലാംസശ മഭാതദ്യു (തളനിപ്പറമശ) 

46. ശസ്പീ. ജനി. എസശ. ജയലഭാല (ചഭാത്തന്നൂര )

vi



47. കഡെഭാ. എന. ജയരഭാജശ (കേഭാഞ്ഞനിരപ്പളനി)

48. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന (മടന്നൂര)

49. ശസ്പീ. കജഭാണ് ഫഫെരണഭാണസശ (ആലാംകഗഭാ ഇന്തവന പ്രതനിനനിധനി)

50. ശസ്പീ. ഫകേ. സനി. കജഭാസഫെശ (ഇരനിക്കൂര)

51. ശസ്പീ. പനി. ഫജ. കജഭാസഫെശ (ഫതഭാടുപുഴ)

52. ശസ്പീ. വനി. കജഭായനി (വരക്കല)

53. ശസ്പീ. ഒ.ആര. കകേള (മഭാനന്തവഭാടനി-എസശ.ടനി.)

54. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന (പയന്നൂര)

55. ശസ്പീ. ഫകേ. കൃഷ്ണനകുടനി (ചനിറ്റൂര)

56. ശസ്പീ. പനി. ഫകേ. കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി (കവങ്ങര)

57. ശസ്പീ. ഫകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന (ഉദുമ)

58. ശസ്പീ. കകേഭാവൂര കുഞ്ഞുകമഭാന (കുനത്തൂര-എസശ.സനി.)

59. ശസ്പീ. വനി. ഫകേ. സനി. മമ്മേതശ കകേഭായ (കബപ്പൂര)

60. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി (തനിരൂര)

61. ശസ്പീ. ഫകേ. എലാം. മഭാണനി (പഭാലഭാ)

62. ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി (ഉടുമനകചഭാല)

63. ശസ്പീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസശ (തനിരുവല്ല)

64. ശസ്പീ. ഫകേ. ഫജ. മഭാക്സൈനി (ഫകേഭാച്ചനി)

65. ശസ്പീമതനി ഫജ. കമഴ് സനിക്കുടനി അമ്മേ (കുണറ)

66. ശസ്പീ. എ. സനി. ഫമഭായസ്പീന (കുനലാംകുളലാം)

67. ശസ്പീ. കമഭാനസശ കജഭാസഫെശ (കേടുതരുത്തനി)

68. ശസ്പീ. മുഹേമ്മേദശ മുഹേഭാസനിന പനി. (പടഭാമനി)

69. ശസ്പീ. എലാം. മുകകേഷശ (ഫകേഭാല്ലലാം)

70. കഡെഭാ. എലാം. ഫകേ. മുനസ്പീര (കകേഭാഴനികക്കഭാടശ സസൗത്തശ)

vii



71. ശസ്പീ. ഫകേ. മുരളസ്പീധരന (വടനിയൂരക്കഭാവശ)

72. ശസ്പീ. ഡെനി. ഫകേ. മുരളനി (വഭാമനപുരലാം)

73. ശസ്പീ. മുരളനി ഫപരുഫനല്ലനി (മണലൂര)

74. ശസ്പീ. സനി. ഫകേ. നഭാണു (വടകേര)

75. ശസ്പീ. എന. എ. ഫനല്ലനിക്കുനശ (കേഭാസരകഗഭാഡെശ)

76. ശസ്പീ. എലാം. നസൗഷഭാദശ (ഇരവനിപുരലാം)

77. ശസ്പീ. ഉമ്മേന ചഭാണനി (പുതുപ്പളനി)

78. ശസ്പീ. യു. ആര. പ്രദസ്പീപശ (കചലക്കര)

79. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമഭാര (കകേഭാഴനികക്കഭാടശ കനഭാരത്തശ)

80. ശസ്പീ. ഫകേ. ഡെനി. പ്രകസനന (ആലത്തൂര)

81. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹേരനി (കേഭായലാംകുളലാം)

82. ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലണനി (ബഭാലകശ്ശേരനി - എസശ.സനി.)

83. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര രഭാധഭാകൃഷ്ണന (കകേഭാടയലാം)

84. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹേസ്പീലാം (കുന്ദമലാംഗലലാം)

85. ശസ്പീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല (കനമലാം)

86. ശസ്പീ. എലാം. രഭാജകഗഭാപഭാലന (തൃക്കരനിപ്പൂര)

87. ശസ്പീ. ഫകേ. രഭാജന (ഒല്ലൂര)

88. ശസ്പീ. എസശ. രഭാകജന്ദ്രന (കദവനികുളലാം-എസശ.സനി.)

89. ശസ്പീ. ആര. രഭാകജഷശ (മഭാകവലനിക്കര-എസശ.സനി.)

90. ശസ്പീ. റ്റനി. വനി. രഭാകജഷശ (കേലവഭാകശ്ശേരനി)

91.ശസ്പീ. ഫകേ. രഭാജ (പുനലൂര)

92. ശസ്പീ. രഭാജ എബഹേഭാലാം (റഭാനനി)

93. ശസ്പീ. ആര. രഭാമചന്ദ്രന (കേരുനഭാഗപ്പളനി)

94. ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളളനി (കേണ്ണൂര)

viii



95. ശസ്പീ. ഫകേ. ഫകേ. രഭാമചന്ദ്രന നഭായര (ഫചങ്ങന്നൂര)

96. ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന (കപരഭാമ)

97. ശസ്പീ. രകമശശ ഫചനനിത്തല (ഹേരനിപ്പഭാടശ)

98. ശസ്പീ. മുല്ലക്കര രതഭാകേരന (ചടയമലാംഗലലാം) 

99. ഫപ്രഭാഫെ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥശ (പുതുക്കഭാടശ) 

100. ശസ്പീ. കേഭാരഭാടശ റസഭാഖശ (ഫകേഭാടുവളനി)

101. ശസ്പീ. കറഭാജനി എലാം. കജഭാണ് (അങ്കമഭാലനി)

102.ശസ്പീ. കറഭാഷനി അഗസനിന (ഇടുക്കനി) 

103. ശസ്പീ. ഫകേ. എസശ. ശബരസ്പീനഭാഥന (അരുവനിക്കര)

104. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന (കുനതനഭാടശ-എസശ.സനി.)

105.  ശസ്പീ. എന. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന (മണഭാരക്കഭാടശ) 

106. ശസ്പീ. എസശ. ശരമ്മേ (വവപ്പനിന)

107. ശസ്പീ. എ. ഫകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന (എലത്തൂര) 

108. ശസ്പീ. സനി. ഫകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന (കേലപ്പറ്റ)

109. ശസ്പീ. പനി. ഫകേ. ശശനി (ഫഷഭാരണ്ണൂര)

110. ശസ്പീ. വനി. ശശനി (ചനിറയനിനകേസ്പീഴശ-എസശ.സനി.) 

111. ശസ്പീ. വനി. ഡെനി. സതസ്പീശന (പറവൂര) 

112. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷശ (കേഭാടഭാക്കട)

113. ശസ്പീ. ബനി. സതവന (ആറ്റനിങ്ങല-എസശ.സനി.) 

114.ശസ്പീ. ഷഭാഫെനി പറമനില (പഭാലക്കഭാടശ) 

115. ശസ്പീ. ഫകേ. എലാം. ഷഭാജനി (അഴസ്പീകക്കഭാടശ) 

116. ശസ്പീ. എ. എന. ഷലാംസസ്പീര (തലകശ്ശേരനി)

117. ശസ്പീമതനി ഫകേ. ഫകേ. വശലജ ടസ്പീച്ചര (കൂതപറമശ)

118. ശസ്പീ. വനി. എസശ. ശനിവകുമഭാര (തനിരുവനന്തപുരലാം) 

ix



119. ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന (ഫപഭാനഭാനനി)

120. ശസ്പീ. ജനി. സധഭാകേരന (അമലപ്പുഴ) 

121. ശസ്പീ. വനി. ആര. സനനില കുമഭാര (ഫകേഭാടുങ്ങല്ലൂര)

122. ശസ്പീ. വനി. എസശ. സനനില കുമഭാര (തൃശ്ശൂര)

123. ശസ്പീ. സണനി കജഭാസഫെശ (കപരഭാവൂര) 

124. ശസ്പീ. കേടകേലാംപളളനി സകരന്ദ്രന (കേഴക്കൂടലാം) 

125. ശസ്പീ. ഫകേ. സകരഷശ കുറപ്പശ (ഏറ്റുമഭാനൂര) 

126. ശസ്പീ. എലാം. സസ്വരഭാജശ (തൃപ്പൂണനിതറ)

127. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. വടസണ് മഭാസര (കേയ്പമലാംഗലലാം)

128. ശസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന (കചരത്തല) 

129. ശസ്പീ. സനി. എഫെശ. കതഭാമസശ (ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി) 

130. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതഭാമസശ (തൃക്കഭാക്കര)

131. ശസ്പീ. കതഭാമസശ ചഭാണനി (കുടനഭാടശ) 

132. കഡെഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസശ ഐസകേശ (ആലപ്പുഴ)

133. ശസ്പീ. പനി. ഉവബദുളള (മലപ്പുറലാം)

134. ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര (മകഞരനി) 

135. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി (ഒറ്റപ്പഭാലലാം)

136. ശസ്പീമതനി വസ്പീണഭാ കജഭാരജശ (ആറന്മുള)

137. ശസ്പീ. ഫകേ. വനി. വനിജയദഭാസശ (കകേഭാങ്ങഭാടശ -എസശ.സനി.) 

138. ശസ്പീ. ഇ. ഫകേ. വനിജയന (നഭാദഭാപുരലാം) 

139. ശസ്പീ. പനിണറഭായനി വനിജയന (ധരമ്മേടലാം)

140. ശസ്പീ. എന. വനിജയന പനിളള (ചവറ)

141. ശസ്പീ. എലാം. വനിനഫസന്റശ  (കകേഭാവളലാം)

x



വനിവനിധ മനനിമഭാര ചുമതല വഹേനിക്കുന വനിഷയങ്ങളഫട പടനികേ 

ശസ്പീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന മുഖവമനനി

ഫപഭാതുഭരണലാം

അഖനികലന്തവഭാ സരവസ്പീസകേള 

ആസൂത്ര ണവലാം സഭാമത്തനികേകേഭാരവവലാം

ശഭാസലാം, സഭാകങ്കതനികേശഭാസലാം, പരനിസനിതനി

സയന്റനിഫെനികേശ ഇനസനിറ്റപ്യൂടശ

കപഴണല ആന്റശ അഡനിനനികസ്ട്രേറ്റസ്പീവശ  റനികഫെഭാലാംസശ

ഫതരഫഞ്ഞടുപ്പശ

ഇന്റകഗ്രേഷന

ഇനഫെരകമഷന ഫടകകഭാളജനി

വസനനികേകക്ഷേമലാം

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസലാം

കസറ്റശ കഹേഭാസനിറ്റഭാലനിറ്റനി

എയരകപഭാരടശസശ
ഫമകടഭാ ഫറയനില
അന്തര സലാംസഭാന നദസ്പീജലലാം
ഇനഫെരകമഷന ആന്റശ പബനികേശ റനികലഷനസശ
കനഭാരക്ക
ആഭവന്തരലാം
വനിജനിലനസശ
അഡനിനനികസ്ട്രേഷന ഓഫെശ സനിവനില ആന്റശ ക്രനിമനിനല ജസനിസശ
അഗനിശമനലാം
ജയനിലകേള
അച്ചടനിയുലാം കസഷനറനിയുലാം
ഇനലഭാന്റശ നഭാവനികഗഷന (ജലപഭാത നനിരമ്മേഭാണലാം)

കകേരള ഷനിപ്പനിലാംഗശ ആന്റശ ഇനലഭാന്റശ നഭാവനികഗഷന കകേഭാരപ്പകറഷന

മഫറ്റങലാം പരഭാമരശനിച്ചനിടനില്ലഭാത്ത വനിഷയങ്ങള

xi



ശസ്പീ  .    എ  .    ഫകേ  .    ബഭാലന  ,    പടനികേജഭാതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായ  
കക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാരലഫമന്ററനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി

പടനികേജഭാതനി കക്ഷേമലാം

പടനികേവരഗ്ഗ കക്ഷേമലാം

പനികനഭാക്കസമുദഭായ കക്ഷേമ ലാം

നനിയമലാം

സഭാലാംസഭാരനികേലാം

പഭാരലഫമന്ററനികേഭാരവലാം

കകേരള സലാംസഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ പ്രവരത്തകേ കക്ഷേമനനിധനി കബഭാരഡെശ

കകേരള കസറ്റശ ഫെനിലനിലാം ഫഡെവലപ്ഫമന്റശ കകേഭാരപ്പകറഷന

കകേരള ചലച്ചനിത്ര അക്കഭാദമനി

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന  ,   റവനപ്യൂവലാം ഭവനനനിരമ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി

ലഭാന്റശ റവനദ്യു

സരകവയുലാം ലഭാന്റശ ഫറകക്കഭാരഡ്സലാം

ലഭാന്റശ റനികഫെഭാലാംസശ

ഭവനനനിരമ്മേഭാണലാം

കഡെഭാ  .    ഫകേ  .    ടനി  .    ജലസ്പീല  ,    തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം വഖഫെശ  
ഹേജശ തസ്പീരതഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി

പഞഭായതകേളലാം മുനനിസനിപ്പഭാലനിറ്റനികേളലാം കകേഭാരപ്പകറഷനകേളലാം

ഗ്രേഭാമവനികേസനലാം

ടസൗണ് പ്ലൈഭാനനിലാംഗശ

പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന അകതഭാറനിറ്റനികേള

കേനില

നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമലാം

വഖഫലാം ഹേജശ തസ്പീരതഭാടനവലാം

xii



ശസ്പീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി  ,   വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി

വനിദദ്യുച്ഛകനി

ശസ്പീ  .   മഭാതദ്യു ടനി  .   കതഭാമസശ  ,   ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി 

ജലകസചനലാം

കേമഭാനഡെശ ഏരനിയ ഫഡെവലപ്ഫമന്റശ അകതഭാറനിറ്റനി

ഗ്രേസൗണശ വഭാടര ഫഡെവലപ്ഫമന്റശ

ശുദ്ധജലവനിതരണവലാം ശുചസ്പീകേരണവലാം

ശസ്പീമതനി  ഫജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ  ,    മതവബന്ധനവലാം  ഹേഭാരബര 
എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി 

മതവബന്ധനലാം

ഹേഭാരബര എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗശ

കേശുവണനി വവവസഭായലാം

ഫെനിഷറസ്പീസശ സരവകേലഭാശഭാല

ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .    ഫമഭായസ്പീന  ,    വവവസഭായവലാം  കസഭാരട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം
വകുപ്പുമനനി 

വവവസഭായലാം (വവവസഭായ സഹേകേരണ സഭാപനങ്ങള ഉളഫപ്പഫട)

വഭാണനിജവലാം

വമനനിലാംഗശ ആന്റശ ജനികയഭാളജനി

വകേത്തറനിയുലാം ഫടക്സൈശവറ്റലലാം

ഖഭാദനി ആന്റശ വനികല്ലജശ ഇനഡെസ്ട്രേസ്പീസശ

കസഭാരട്സശ

യുവജനകേഭാരവലാം

ശസ്പീ  .   ഫകേ  .   രഭാജ  ,   വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷേണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം വകുപ്പുമനനി 

വനലാം

വനവജസ്പീവനി സലാംരക്ഷേണലാം

മൃഗസലാംരക്ഷേണലാം

ക്ഷേസ്പീരവനികേസനലാം, ക്ഷേസ്പീരസഹേകേരണ സഭാപനങ്ങള

മൃഗശഭാലകേള

xiii



ശസ്പീ  .    രഭാമചന്ദ്രന  കേടനപ്പളളനി  ,    തുറമുഖവലാം  മപ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു 
സലാംരക്ഷേണവലാം വകുപ്പുമനനി 

തുറമുഖലാം

കേഭാഴ്ചബലാംഗഭാവകേള

പുരഭാവസ്തു

പുരഭാകരഖ

ശസ്പീ  .   റ്റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ,   ഫതഭാഴനിലലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി

ഫതഭാഴനില

ഫതഭാഴനിലലാം പരനിശസ്പീലനവലാം

പുനരധനിവഭാസലാം

ഫെഭാക്ടറസ്പീസശ ആന്റശ കബഭായനികലഴശ

ഇനഷുറനസശ ഫമഡെനിക്കല സരവസ്പീസശ

ഇനഡെസ്ട്രേനിയല വടബപ്യൂണലസശ

എവക്സൈസശ

കലബര കകേഭാരടശസശ

ഫപ്രഭാഫെ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥശ  ,   വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി

ഫപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസലാം

കകേഭാകളജശ വനിദവഭാഭവഭാസലാം

സഭാകങ്കതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസലാം

സരവകേലഭാശഭാലകേള (കേഭാരഷനികേ, ഫവറ്ററനിനറനി, ഫെനിഷറസ്പീസശ, ഫമഡെനിക്കല 
സരവകേലഭാശഭാല ഒഴനിഫകേ)

പ്രകവശന പരസ്പീക്ഷേകേള

സഭാക്ഷേരതഭാ പ്രവരത്തനലാം

എന.സനി.സനി.

xiv



ശസ്പീ  .   എ  .   ഫകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന  ,   ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി

കറഭാഡെശ ഗതഭാഗതലാം

കമഭാകടഭാര വഭാഹേനങ്ങള

ജലഗതഭാഗതലാം

ശസ്പീമതനി  ഫകേ  .    ഫകേ  .    വശലജ  ടസ്പീച്ചര  ,    ആകരഭാഗവവലാം  സഭാമൂഹേവനസ്പീതനിയുലാം
വകുപ്പുമനനി

ആകരഭാഗവലാം

കുടുലാംബകക്ഷേമലാം

ഫമ  ഡെനിക്കല വനിദവഭാഭവഭാസലാം

ഇനഡെനിജനിനസശ ഫമഡെനിസനിന

ഫമഡെനിക്കല സരവകേലഭാശഭാല

ഡ്രഗ്സശ കേണ്കടഭാള

കഹേഭാമനികയഭാപ്പതനി

പ്രകൃതനി ചനികേനിത

മലനിനസ്പീകേരണ നനിയനണലാം

സഭാമൂഹേവനസ്പീതനി

ശസ്പീ  .   ജനി  .   സധഭാകേരന  ,   ഫപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനനി 

ഫപഭാതുമരഭാമത്തശ
രജനികസ്ട്രേഷന
കേമനിത്തപഭാല
ഫറയനിലകവ
ശസ്പീ  .   വനി  .   എസശ  .   സനനില കുമഭാര  ,   കൃഷനി വകുപ്പുമനനി
കൃഷനി
കസഭായനില സരകവ
കസഭായനില കേണ്സരകവഷന
കേഭാരഷനികേ സരവകേലഭാശഭാല

ഫവറ്ററനിനറനി സരവകേലഭാശഭാല

ഫവയരഹേസൗസനിലാംഗശ കകേഭാരപ്പകറഷന

xv



ശസ്പീ  .   കേടകേലാംപളളനി സകരന്ദ്രന  ,   സഹേകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം 
കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി

സഹേകേരണലാം

വനികനഭാദസഞഭാരലാം

കദവസസ്വലാം

ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ,   ഭക്ഷേവവലാം സനിവനില സവപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി

ഭക്ഷേവവലാം സനിവനില സവപ്ലൈസലാം

ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരവലാം

ലസ്പീഗല ഫമകടഭാളജനി

കഡെഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസശ ഐസകേശ  ,    ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി 

ധനകേഭാരവലാം

നഭാഷണല കസവനിലാംഗ്സശ

കസഭാര പരകച്ചസശ 

വഭാണനിജവ നനികുതനി 

കേഭാരഷനികേഭാദഭായ നനികുതനി

ടഷറസ്പീസശ 

കലഭാടറസ്പീസശ

കസറ്റശ ഓഡെനിറ്റശ

കകേരള ഫെനിനഭാനഷവല കകേഭാരപ്പകറഷന

കകേരള കസറ്റശ ഫെനിനഭാനഷവല എന്റരവപ്രസസശ

കസറ്റശ ഇനഷുറനസശ

സഭാമശ ആന്റശ സഭാമശ ഡെപ്യൂടസ്പീസശ

കേയര

xvi



ഉളടക്കലാം 
കപജശ

ഗവരണറഫട പ്രസലാംഗലാം ...2

അനബന്ധലാം ...62



കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള

പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 ഫഫെബ്രുവരനി 23, വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 165]          ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                          [നമ്പര് 1

 പതനിനഭാലഭാലാം   കകേരള നനിയമസഭയുഫട  നഭാലഭാലാം  സകമ്മേളനലാം  2017  ഫഫെബ്രുവരനി

മഭാസലാം  23-ാം  തതീയതനി  വവഭാഴഭാഴ്ച  രഭാവനിഫല  9.00 മണനികട്ട്   നനിയമസഭഭാ  ഹഭാളനില

ആരലാംഭനിച.

രഭാവനിഫല 8.50-നട്ട് മുമ്പഭായനി എലഭാ അലാംഗങ്ങളലാം അവരവരുഫട ഇരനിപനിടങ്ങളനില
ഉപവനിഷ്ടരഭായനി.  

നനിയമസഭഭാ  മനനിരതനിഫന്റെ  പ്രധഭാന  കേവഭാടതനില  രഭാവനിഫല  8.52-നട്ട്
എതനികച്ചേര്ന്ന ബഹുമഭാനഫപട ഗവര്ണ്ണഫറ  (റനിട.  ജസനിസട്ട് ശതീ.  പനി.  സദഭാശനിവലാം)
ബഹുമഭാനവരഭായ  സതീകര്,  മുഖവമനനി,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക
സമുദഭായകക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലഫമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി,
ചതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനി,   നനിയമസഭഭാ  ഫസക്രടറനി  എന്നനിവര്  കചര്ന്നട്ട്  സസതീകേരനിച്ചേട്ട്
സതീകറുഫട കവദനിയനികലയട്ട് ആനയനിച. 

ബഹുമഭാനഫപട ഗവര്ണ്ണര് കചമ്പറനിഫന്റെ കേവഭാടതനില എതനിയകപഭാള ചതീഫെട്ട്
മഭാര്ഷല ഗവര്ണ്ണറുഫട ആഗമനലാം  അലാംഗങ്ങഫള അറനിയനിച.

ബഹുമഭാനഫപട  സതീകര്,  മുഖവമനനി,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
പനികന്നഭാകസമുദഭായകക്ഷേമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം  പഭാര്ലഫമന്റെറനികേഭാരവവലാം
വകുപ്പുമനനി,  ചതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനി,  നനിയമസഭഭാ  ഫസക്രടറനി,  ഗവര്ണ്ണറുഫട  ഫസക്രടറനി
എന്നനിവകരഭാഫടഭാപലാം  കചമ്പറനില  പ്രകവശനിച്ചേ   ബഹുമഭാനഫപട  ഗവര്ണ്ണഫറ
സഭഭാലാംഗങ്ങള എഴുകന്നറ്റുനനിന്നട്ട്  സസഭാഗതലാം ഫചയ.  

ബഹുമഭാനവരഭായ  ഗവര്ണ്ണറുലാം  സതീകറുലാം  അദവക്ഷേകവദനിയനില  അവരവരുഫട
ഇരനിപനിടങ്ങളകട്ട് മുന്നനിഫലതനിയകപഭാള കപഭാലതീസട്ട് ബഭാന്ഡട്ട്  കദശതീയഗഭാനവഭാദനലാം
മുഴകനി. 

ബഹുമഭാനഫപട  ഗവര്ണ്ണര്  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേഫര  അഭനിവഭാദവലാം
ഫചയ്തകശഷലാം രഭാവനിഫല 9.00 മണനികട്ട് പ്രസലാംഗലാം ആരലാംഭനിച. 

23/2020



2 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 23, 2017

ഗവര്ണറുഫട പ്രസലാംഗലാം

His  Excellency  the  Governor  of  Kerala  (Shri  Justice  (Retd.)

P.  Sathasivam):   Hon'ble  Speaker,  Hon'ble  Chief   Minister,  Hon'ble

Ministers, Hon'ble Leader of Opposition & Hon'ble Members, എലഭാവര്കലാം

എഫന്റെ നമസഭാരലാം.

1. I have immense pleasure in addressing the fourth session of

the 14th Kerala Legislative Assembly.

2. My Government was voted to power on the aspirations of the

people of Kerala that they need a government sworn to fight

corruption but yet determined to usher in a new paradigm of

vibrant growth. In the last nine months, my Government has

truly demonstrated how the State can move ahead on a well

thought out development agenda with steadfast adherence to

principles of transparency and integrity. Before the policies

and  strategies  of  my Government  are  laid  out  before  this

august house, it is necessary to outline the major challenges

ahead.

3. My  Government  is  happy  to  announce  that  the  slew  of

measures announced last  year to bring in transparency and

accountability in Governance are in significant progress. In

order to bring the initiatives within a rights-based framework,

my  Government  proposes  to  bring  a  comprehensive  law

covering Citizens Charter, Transparency, Accountability and

Social  Audit,  the  core  of  which  would  be  public  service

delivery.

4. In the last four months, my Government has had to contend

with  one  of  the  most  devastating  catastrophes  in  India's

financial  history.  On  November  8,  2016,  Government  of

India  came  out  with  a  wildly  impulsive  version  of
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demonetisation  that simply and selectively took Rs.500 and

Rs.1000 notes out of circulation without putting in place a

system to replace these notes in the economy. Ostensibly, the

measure was   bandied about  as a means to flush out black

money in circulation. On top of this, a draconian curb that

there would be no money withdrawals over Rs.24,000 per

week from bank accounts was imposed overnight on a nation.

Our rights, safeguarded by the Constitution were thrown to

the wind through a mere executive fiat. 86% of the money in

circulation  was  sucked  out  by  an  executive  order.   The

Reserve  Bank  of  India  –  that  has  to  function  as  our

independent monetary authority – was also compelled to be

a silent partner, acquiescing to this travesty.

5. But what was even worse is that prior to this ill-conceived
decision the implication of this move on the poor, the lower
middle class and the salary and wage earners was not even
considered worthy of any serious analysis.  Credit and debit
card holders with access to net banking managed to hold up
through the  crisis.   But  the  vast  teeming majority  of  less
fortunate Indians who had no such access, scrambled from
pillar to post for the currency that they needed for their daily
existence-be it  for  their  agricultural  operations  or for their
small businesses. Heart rending stories from various parts of
the State are still coming in-of how crops had to be dumped
by  farmers  or  allowed  to  rot  in  the  fields  and  of  how
inventories  built  up by small  and marginal  businesses and
households  had  to  be  given  away  for  the  asking  or  at
throwaway  prices.  Around  two  hundred  deaths  including
suicides  have  been  reported  on  account  of  exhaustion,
delayed medical assistance and sheer helplessness.

6. The  entire  co-operative  structure  which  is  the  major
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backbone  of  the  agricultural  economy  of  the  State  was

immobilised overnight.  In Kerala, more than one third of the

bank  deposits  are  in  the  co-operative  sector.    The  co-

operative sector largely takes care of the credit needs of the

poorer  sections  of  society  in  the  State.   There  has  never

before been such a frontal attack on the co-operative sector

that has served as the vital life system of the State for well

over  a  century.  There  has  never  been  any  single  other

instance  of  expropriation  of  the  purchasing  power  of  a

population  of  this  magnitude.  The  biggest  question  that

Kerala  has  to  address  is  how  long  it  will  take  for  the

co-operative banking system to be back on the rails. Needless

to say,  my Government  is  determined to stand by our co-

operatives as they go through this painful process and will

render all support to it.

7. By mid December,  when the  Central  Government  realised

that almost all the demonetised currency had come back into

the treasury chests of the Reserve Bank- it knew that it could

no longer  continue to raise  the  bogey of  combating black

money.  The slogan then was  changed  almost  overnight  to

ushering in a cashless  or a digital  economy. Curiously,  to

date, the actual quantum of demonetised currency recovered

in the process too has not been disclosed.

8. My Government is seriously worried about the impact of all

these  observed  facts  on  the  State's  economy  in  the  last

quarter of this year as well as in 2017-18.  Already, it has

affected the revenues of the State significantly.   Estimation

on the effect of demonetisation on the national economy is

yet to be firmed up. Conservative estimates are that there will

be a  contraction in growth by 1-2% of  the  national  GDP.
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The  latest  figures  released  by  the  Central  Statistical

Organisation  shows  that  India's  industrial  production

contracted by 0.4% in December.  Investment demand in the

economy contracted 3% in December.  There has been 5%

contraction  in  production  of  consumer  non-durables  and

10.3%  fall  in  production  of  durables,  indicating  that

consumption demand in both rural  and urban demand has

been  significantly  impacted.   Reserve  Bank  of  India's

industrial  outlook survey reveals  that  there has been sharp

slowdown  in  bank  credit  to  industry  and  continuing

sluggishness in the investment climate in some sectors.

9. My Government  realises  that  our  State  is  facing  a  severe
drought  situation,  unprecedented  in  the  last  115  years  of
recorded history. Rainfall  during the South West Monsoon
season  was  34% less  than  normal  and  rainfall  during  the
North  East  Monsoon  season  was  61%  less  than  normal.
Water  level  in  major  reservoirs  as  on  February  2017
cumulate  to  only  41% of  the  maximum  storage,  when  it
should have been at least 60%. Ground water level in most
parts of Kerala is showing a drastically reducing trend. As
much as 30,116 hectares of cropped area has been reported to
be damaged in the state due to the drought situation.

10. My Government has put in place a meticulous contingency
plan  to  reduce  risks  due  to  the  drought  situation  from
October 2016. Sufficient funds have been released to District
Collectors for tackling the drinking water scarcity arising due
to the drought.  Adequate funds have also been released to
Agriculture  Department  for  compensating  farmers,  to  the
Kerala  Water  Authority  and  to  the  Ground  Water
Department.
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11. My Government realises the enormity of the crisis that the
cash crops sector in Kerala faces now.  In the area of rubber,
small  growers and farm labourers,  who  constitute a large
segment of the State's plantation workforce, are the hardest
hit.  There are over 10 lakhs rubber growers, who are affected
in Kerala, the country's rubber capital.  Though the price of
rubber has seen a moderate but salutary rise in the recent
past, the Damocles sword of the fear or recession still hangs
over the head of the farmers.  The situation is no different in
other cash crops like coconuts,  tea and coffee,  pepper and
cardamom,  cashew,  arecanut,  nutmeg  and  spices.  My
Government's  support  in  rubber  and  coconut  procurement
continues, but without the active intervention of the Union
Government, no easy respite from the crisis is visible in the
horizon.

12. My Government is faced with yet another serious issue that
Non Resident Keralites who face the heat of the economic
crisis in the Middle East have begun to return.  This has not
yet affected the volume of foreign remittances into the State
in  rupee  terms,  largely  on  account  of  the  exchange  rate
cushioning.   But  a  perceptible  increase  in  the  number  of
NRKs who return is evident.  If this trend continues, it will
not only affect domestic consumption but will also add to the
number  of  educated  and  skilled  unemployed  and
underemployed in the State.

13. Ironically,  after  the  National  Food Security  Act,  2013 has
been  implemented,  the  Universal  PDS  has  been  severely
compromised  with  serious  implications  on  price  levels  of
essential food commodities.

Nava Kerala Karma Padhathi

14. Kerala  is  a  land  that  has  witnessed  many  socio-economic
revolutions – the land reform movement, the total literacy
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campaign,  the  reforms  in  education  and  the  historic
decentralisation of power  to Local Self Governments (LSGs)
are some of these.  These movements and the rich historical
traditions on which they stand, no doubt, have propelled the
State  to  a  level  of  growth  on  several  fronts  that  is  still
unmatched by other States.

15. My Government realises that what is needed for Kerala is yet
another vigorous wave of reforms that should help squarely
address the many pressing needs of our people.  It is in this
backdrop, that my Government has launched the Nava Kerala
Karma Padhathi.  This is a programme that will be backed by
strategic thinking, systematic planning, meticulous execution
and focused delivery.  This programme calls for a design that
will touch the lives and livelihoods of all people of the State
and  transform  governance  to  meet  their  aspirations.   The
Nava  Kerala  Karma  Padhathi  encompasses  four  missions
which will span across six priority sectors to be implemented
with  the  full  participation  of  the  people,  especially  the
excluded.

16. Quality  basic  socio-economic  services  will  be  ensured  to
those  who  have  so  far  been  excluded  from  various
development  initiatives of the past.   There  will  be a clear
targeting  of  the  poorest  of  the  poor,  the  most  vulnerable
sections of the society including widows without support, the
aged, the terminally ill, the tribal population and so on. The
implementation  strategy  hinges  around  convergence  of
various developmental programmes at the level of local self
government institutions.

i. The Haritha  Keralam  Mission aims  to  integrate  the
promotion of cultivation of safe to eat food, sanitation, safe
disposal  of  waste  and  sustainable  development  of  water
resources of the State.  The activities will focus on household
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level segregation and safe disposal of organic waste, re-use,
recycling and safe disposal of non-degradable and electronic
waste.  Rejuvenation of tanks, ponds, streams and rivers will
be the focus in the water resource sector.  Organic agriculture
will be adopted to produce safe to eat vegetables and fruits
and make the State self-sufficient within the next five years.

ii. The mission on Health - ' AARDHRAM' – focuses mainly
on improving the three level healthcare systems to the poor
and ordinary citizens of the State.  The programmes include
making the Government hospitals patient friendly, converting
the primary health centres into family health centres and a
host of measures to provide access to quality healthcare.

iii. The  mission  on  education  –  Comprehensive  Public
Education Rejuvenation Mission – has set a new goal  of
critical  education  reforms  focusing  on  upgrading  1000
government  schools  to  international  standards.   The
curriculum will  be upgraded to meet present day needs by
introducing  ICT  enabled  learning  and  converting  each
classroom into  smart  classrooms.   There  will  be  focus  on
creating  educational  programmes  which  are  useful  for
differently-abled  students.   The  implementation  will  enlist
full  involvement  and  partnership  of  the  local  community,
Parent-Teacher Association as well as the alumni.

iv. The Total Housing Mission – LIFE (Livelihood Inclusion
and Financial Empowerment) -  aims to provide safe housing
to the 4.32 lakh homeless in the State within a period of 5
years.  The homeless will be provided with modern housing
complexes  with  provision  for  pursuing  their  livelihoods,
social  service  coverage  including  primary  health  care,
geriatric  support,  skill  development  and  provision  for
financial services inclusion.
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17. These Missions will  be chaired by the Chief Minister  and
co-chaired   by  the  respective  ministers.   The  Opposition
Leader is a special invitee in all the missions.  The District
Panchayat President heads the District Mission together with
the District Collectors.  An Empowered Committee headed
by the Chief Secretary functions as fast-track single window
clearance mechanism.

People's Plan
18. While going ahead with the People's Plan, the internationally

acclaimed  movement,  my Government  proposes  to  restore
people's participation and transparency which the process lost
midway and reinvigorate it.  It would incorporate the lessons
from experience and emphasis the following.

- Involve local experts and professionals as volunteers, and idea
strongly advocated  by Late.  Shri.  E.  M. S.  Namboodiripad
and  also  educational  research  and  training  institutions  to
support local governments.

- Upgrade the quality of planning to make it  more data and
evidence based and ensure the quality of implementation.

- Make the whole process more socially inclusive by reaching
out to the particularly disadvantaged groups.

19. The  whole  planning  process  would  be  given  the  legal
protection it requires through appropriate amendments to the
Kerala  Panchayathi  Raj  and  Municipality  Acts  in  the
immediate future.  The Panchayats and Municipalities will be
enabled  to  function  as  effective  institutions  of  local  self
government.

20. The  Missions  launched  under  the  Nava  Keralam  Karma
Padhathi are intended to give a fillip to the People's Plan as
they are organically linked.   The Missions are  expected to
provide additional professional support and build the capacity
of local governments to achieve results-based planning.  My
Government realises that given that the expenditure of LSGs
at current prices will be of the order of Rs.60,000 cr. during
the next plan, the second phase of people's planning assumes
paramount importance.
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Leveraging international goodwill

21. After  my  Government  assumed  office,  representatives  of
seven embassies and consulates have had interactions with the
State.  They have expressed their interest in collaborating
in  selected  sectors  of  industry,  tourism,  sports  and  value
addition through agro processing.  For leveraging this goodwill,
my  Government  intends  to  establish  a  responsive  system
backed by professional support that will constantly coordinate
with various government departments.

Infrastructure

22. When  my Government  came to  power,  several  of  the  key
infrastructure projects in the State were stalled on account
of  absence  of  decision  making  on  key  issues.   My
Government has been able to unshackle several vital projects
from  the  tangle  of  redtapism  and  inefficiency.  Critical
infrastructure  projects  like  the  acquisition  of  land  and
expansion of National Highways, the GAIL pipeline project,
the Kochi Edamon Power Highway, Airport development for
Thiruvananthapuram, Kozhikode and Kannur and Smart City
have  been  put  back  on  a  planned  trajectory  for  fast
completion.

23. In  the  first  Kerala  Infrastructure  Investment  Fund  Board
(KIIFB) meeting held in November 2016, approvals for over
Rs.4000 cr. Projects have been given.  Before March 2017,
my  Government  is  confident  that  projects  worth  over
Rs.10,000  cr.  will  be  cleared.   The  technical  and  IT
infrastructure necessary for supporting such a massive scale
of infrastructure planning, design and execution is being put
in place on a rapid scale.  Recruitment of technically qualified
and managerial professional team is underway. The first batch
of tenders for projects is expected to go live in April 2017.
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24. My  Government  has  devised  a  unique  strategy  to  attract
investments for infrastructure development, through KIIFB.
To  ensure  that  investments  from NRKs,  NRIs  and  foreign
Governments  are  attracted,  the  first  round  of  investment
generation  campaign  has  been  conducted  in  the  Gulf
countries.

25. My  Government  is  committed  to  ensure  ease  of  doing
business  and  providing  a  hospitable  environment  for
investment in the State, to make Kerala (I) the number one
State  for  Sustainable  Responsible  Industries  (SRI),  (II)  the
number  one State for service industries  through continuous
skill  development  and  (III)  the  number  one  State  for
agriculture  through  the  use  of  sustainable  and  scientific
techniques.  The massive reforms needed in this regard would
also be taken up with a focus on zero corruption.

Planning
26. My Government is steadfast in its belief that it is only through

orderly planning that the State can develop with a coherent
and cohesive direction. Despite the short-sighted vision of the
Union Government  to veer  away from the idea of planned
development, Kerala is one among the very few States that
remain committed to the idea of the Five Year Plan.  The
Central  Government  has  scraped  the  Planning  Commission
and setup  Niti Aayog - which is a departure from the proven
practice of 5 years plan formulation in the country exists for
decades.  Consequent to that, the Scheduled Caste Sub Plan
(SCSP)/Tribal  Sub  Plan  (TSP)  allocation  based  on  the
population  percentage  of  SCs  and  STs  would  also  be
discontinued  and  this  has  raised  many  concerns  to  those
communities.  My Government, however, has decided to go
with the plan process based on the five year plan formulation
mode and has already started formulation process of 13th five
year  plan  which  will  contain  the  SCSP/TSP  Components
intact.
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27. From the  13th Five  Year  Plan,  my  Government  intends  to
implement Comprehensive District Development Plans for the
overall  development  of  each  district  in  Kerala.   The
Departments would indicate District wise break up of funds
under the State Plan and Centrally Sponsored Schemes every
year  after  the  presentation  of  State  budget  and  the  State
Planning  Board  would  facilitate  the  District  Planning
Committees in preparing the District Plans.

28. Both State and Central Government have introduced several
welfare schemes  to  assist  the  needy  and  downtrodden
segments  of  our  population.  Some  Central  Government
projects are not in tune with the ground realities of the State.
It is essential to meaningfully integrate such schemes and
make them relevant to the beneficiaries by introducing new
components  wherever  required.   A  special  mechanism  for
recasting these schemes and formulating detailed guidelines
will be set up.

29. A comprehensive  survey  on  private  medical  institutions  in
Kerala  will  be  carried  out  for  better  planning  by  the
Department of  Economics and Statistics.   The  Kerala
State  Land  Use  Board  will  provide technical  inputs  at  the
watershed level for planning and executing watershed projects
under Nava kerala Karma Padhathi.  The Kerala State Remote
Sensing  and  Environment  Centre  (KSREC)  will  provide
decision support for the Nava Kerala Karma Padhathi through
Remote Sensing and GIS based Applications.

Women Protection and Environment

30. My Government shall ensure that women are given the utmost
protection.  All necessary measures shall be taken to afford
safety and security to their lives.  Let me assure this august
house,  that my Government  will  brook no travesty to their
dignity and shall not pardon any action from anyone that is
calculated to be an affront to women.
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31. My Government has already heralded a new epoch in history
by deciding to create a separate department for women, which
is in the final  stage  of  operationalisation.   Taking  such
exemplary policies to the next level, my Government will set
up all women police stations at the Taluk levels.  It will also
make the visit  of  a  lady police  officer  to every  Panchayat
mandatory on a pre-announced date and time.

32. My Government has already started the first women battalion
this year and is committed to increase women's share in the
force by 15%, and believe that it should be at least 50%.

33.  Homes under the Nirbhaya Cell under Department of Social
Justice will be modernised and upgraded to ensure Minimum
Standards  of  Care.   Though  the  Nirbhaya  Cell  has  been
functioning  commendably  in  the  State,  Kerala  lacked  a
comprehensive victim relief fund.  Although some  of
the victims get some amount of money, the relief due to them
for  the  damages  they  suffer  are  delayed  due  to  this
shortcoming.  My Government will set up a comprehensive
victim relief fund to provide interim relief for victims of sex
crimes, both children and adults.

34. The increasing impunity of sex offences due to lack of social
deterrence  is  a  growing  concern  all  over  the  country.  To
ensure deterrence, my Government will set up a sex offenders
register, which will maintain all identification details of sex
offenders.  It will be the first in the country and will be kept
in public domain.

Local Self Governments

35. My Government is proud of its historic achievement that on
November  1st 2016,  rural  Kerala  was  declared  “Open
Defecation  Free”  (ODF)  and  became  the  first  largely
populated  Indian  State  to  achieve  this.   My  Government
intends to make the urban areas in the State also ODF by 31st

March 2017.
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36. As  mentioned  earlier,  local  governments  would  lead  the
planning and implementation of the Missions, as all of them
are  in  their  functional  domain.  The  local  governments  are
expected to gain significantly in terms of technical support,
technology  transfer,  enhanced  participation  of  departments
and  additional  resources.   A  major  result  would  be  that,
to the extent possible, there would be a single integrated plan
at the local  governments  in  respect  of  Education,  Health,
Agriculture and Natural Resource Management sectors.

37. My Government has the proud distinction of paying welfare
pensions to nearly forty nine lakhs beneficiaries at their door
step through Sevana Pension.   Once,  the  process  of
checking  the  list  of  beneficiaries  for  their  correctness  is
completed,  it  will  be  possible  to  systematically  ensure
payments to welfare pensioners every month regularly.

38. As promised, through the merger with State Institute of Rural
Development (SIRD) and acquisition of assets of AHADS in
Attappady and the integration of the three existing Extension
Training  Centres  (ETCs),  Kerala  Institute  of  Local
Administration  (KILA)  will  be  further  upgraded  into  an
international quality institution in local governance, servicing
not  only  in  other  States  of  the  country,  but  also  other
countries, particularly from Asia and Africa.

39. As  part  of  strengthening  e-Governance  in  Local  Self
Government  Department,  e-payment  facility  for  remitting
property  tax  has  been  implemented  in  all  Panchayats  of
Malappuram District and will be made available soon in all
other Districts.

40. A new PPP model  project  for waste management  has been
initiated  at  Sulthan  Bathery  Municipality,  which  if  found
suitable, could be scaled upto other LSGs.  My Government
shall  construct  modern  public  crematoriums  and  modern
slaughter houses in selected towns and villages in the State.
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41. My Government intends to streamline and simplify issue of
building permits  from Corporations and major  towns using
automated intelligent software for this purpose.  Kozhikode
Corporation has already started this  process  and  a  web
based  e-platform  called  “  For  the  People”  has  been
launched to combat corruption at all levels of LSGs.

42. My  Government  intends  to  focus  on  the  quality  of  works
implemented under  Mahatma  Gandhi  National  Rural
Employment Guarantee  Scheme.  Labour Groups would be
organized under the ambit of Kudumbasree and they would be
skilled to expand chances of continued employment.  To lend
quality to the process of Labour Budgeting, facilitation teams
would  be  set  up  in  all  Blocks.   Also  barefoot
technicians would be trained to supervise the quality of works
and they would be selected from poor families, which have
put  maximum days  of  employment,  with  preference  being
given to women.  My  Government  expects that it  will  be
possible to generate 1000 lakh person days of employment.

43. My Government intends to adopt a holistic approach of taking
up waste management activities on a campaign mode
ensuring the active participation of people.  Organic vegetable
cultivation and waste management shall be coupled to draw
on their complementarity.

Financial Management

44. My Government  will  be  completing the  implementation of
Integrated Financial Management System (IFMS) to make it
fully functional from 2017-18. The Core Banking System for
Treasury  Savings  Bank  has  been  completed  in  all  the
treasuries in the State.  With these two landmark projects, the
Treasuries of our State will become the most advanced in the
Country.   The  next  step  will  be  to  use  the  Core  Banking
Solutions  to  introduce  facility  for  utility  payments  through
treasury  and net  banking  facility  to  the  customers  to  pay  their
utility payments sitting at home.  Through mobile applications
for  M-governance,  many   services  like  SMS  for  pension
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credit, salary credit, withdrawals from Treasury Savings Bank
and  others  will  be  made  available  in  the  Treasuries  soon.
Soon, net banking facility for customers in Treasury will also
be  put  into  operations.   The  centralized  pension  database
PIMS has been implemented in the State which facilitates the
entire details of State government pensioners.  A Public Portal
for pensioners will be put in place shortly which will enable
the pensioners  to  know their  pension details  using the
user credentials provided to them.

45. It  is  laudable  that  employees  of  many  Treasuries  have
voluntarily started putting in extra work to make the office
premises and facilities most user friendly for customers.  My
Government hopes to complete a state-wide  campaign  to
replicate  this  in all  our Treasuries  before  the next  financial
year  so  that  Treasuries  can  be  on  par  with  the  best  practices
adopted in some Commercial Banks.

46. The  State  Audit  Department  has  completed  the  second and  third
phases of the Audit Information Management System (AIMS) and all
audit reports of the Local Self Government Institutions are generated
through this software. My Government proposes to adopt AIMS for
all Universities from this year.  A comprehensive software will be
developed  for  Charitable  Endowment  Fund  Management.   My
Government intends to fully automate internal operations of the State
Insurance Department from the beginning of the next financial year
and deliver more online services to customers.

47. The Kerala  Financial  Corporation intends  to  set  up at least  1000
micro enterprises per year, creating more than 10,000 direct and
indirect  employment  opportunities  per  year.   My  Government
intends  to  formulate  a  comprehensive  project  through  Kerala
Financial Corporation (KFC) to create a start-up atmosphere in the
State   connecting Innovation and Entrepreneurship Development
Centres (IEDCs)  of  various  colleges,  Technology  Business
Incubators (TBIs), Kerala Start-up Mission,  Kerala   State
Industrial  Development  Corporation  (KSIDC),  Kerala  State
Council for Science Technology and Environment (KSCSTE)
and other related agencies.



ഗവര്ണറുഫട പ്രസലാംഗലാം 17

 Information Technology

48. My  Government  will  make  available  all  citizen  services
online through a  single  delivery  gateway  linking  up
databases of various departments. The pace of implementation
of e-governance  initiatives especially the  national  and state
mission mode projects will be stepped up by revamping the
district e-governance societies and revitalising the virtual IT
Cadre in all the departments.

49. My  Government  proposes  to make  our  State  digital
infrastructure robust and  efficient.   A  fibre  network
capable  of  providing high speed  broadband  connectivity  to
government  establishments  and  households  will  be  put  in
place.  1000 more Wi-Fi Hotspots will be provided in public
areas.  Skill development courses, especially IT skills will be
provided through Akshaya centres with proven capabilities.

50. Right  to  Internet  will  be  upheld  by  my  Government  by
ensuring  that  everyone  has  a  certain  amount  of  free
bandwidth.   While  our  efforts  for  100% electrification  are
about to be fulfilled, the next step would be to ensure that all
houses  with  electricity  has  internet  connection  too.   My
Government will strive to bridge the digital divide.

51.  My Government will also promote the delivery of more and
more  services  through  the  internet,  thereby  reducing
opportunities  for  corruption.  My  Government  believes  this  is
possible by simultaneously creating  connectivity,  e-literacy  and
reducing the digital divide.

52. As part of the development of Technopark, the construction of
the Technocity with new IT building with 2 lakh sq.ft. and
infrastructure,  the  Knowledge  City  Development  and
infrastructure for 'walk to work Downtown project by Taurus
in Phase 3 Campus are in progress.   Infopark is  geared to
meet  the  target  of  creating  1  lakh  IT  jobs  by  2020  by
providing cost effective and energy efficient layouts for small,
medium  and  large  IT  companies.   The  second  phase  of
Cyberpark in Kozhikode will commence soon.

23/2020
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53. Staying true to Government's commitment to provide jobs for
women and youngsters,  my Government  will  proceed with
leveraging  our  strength  in  the  IT  sector.   Hence,  we  are
proposing to set up 12 hardware parks in Kerala, including
three  mobile  phone manufacturing parks.   My Government
will create more jobs by setting apart more urban spaces for
non-polluting industries.

54. Kerala  State  Information Technology Infrastructure  Limited
(KSITIL)  will  be  the  Special  Purpose  Vehicle  (SPV)  for
implementing the project of  linking  Engineering  Colleges
through Tele Presence Solutions to main IT Hubs in the State.
The Master plan for the new campus for Indian Institute of
Information Technology and Management in the Technocity
has been approved.  The construction of the Indian Institute of
Information  Technology,  Kottayam  (IIIT-K)  established  by
Govt.  of  India  will  be  completed  by  March  2018.
International  Centres  for  Free  and  Open  Source  Software
(ICFOSS) shall become a leading Research  Organisation in Free
and Open Source Software and shall take up research work in
assistive technology development to help the disabled.

55.  To provide wired connectivity to all Government offices, an
ambitious  plan  was  launched,  using  the  distribution
infrastructure  of  KSEB.   My  Government  is  now  further
increasing the scope of this to connect all schools in Kerala as
well.

56. KELTRON revitalisation will be undertaken this year.   We
will do a professional talent search for the organisation.

57. My Government is planning to create Japanese and Korean
Industrial cluster in Kozhikode with focus on hardware and
robotics.

58. My Government intends to step up the activities in the startup
sphere by further supporting and extending the activities of
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Kerala  Startup  Mission.   Support  for  Boot  camps,  Partner
network, Startup i3, etc. will be  extended through the Youth
Entrepreneurship  Development  Programme  (YEDP)  Scheme.
My Government proposes to introduce innovative schemes such
as Innovation Fund, Technology Commercialization Platform,
Open Innovation Collaboration Space, Kerala Specific Angel
Fund  and  Promotion  of  1000  innovative  ideas  for  the
development of entrepreneurship in the State.

Industries and Commerce 
59. My  Government  is  committed  to  improving  the  State's

standing in 'Ease of Doing Business' rankings in the country.
A time bound schedule  with a  maximum time limit  of  30
working days for clearances will be introduced.  All licenses
from departments/agencies concerned will be deemed to have
been issued after the time period mentioned in the Right to
Services Act. The Kerala Industrial Single Window Clearance
Boards and Industrial Township Area Development Act, 1999
will be amended to establish a dedicated physical office and
an  online  clearance  mechanism  for  the  State.   To  protect
industrial investors from regulatory excesses, a Committee of
Secretaries  under the Chief Secretary will  be constituted to
address  and  redress  complaints.  My  Government  will
introduce  an
e-platform  for  marketing  of  Micro  Small  and  Medium
Enterprises (MSME) and legacy industry products.

60. My  Government  intends  to  jointly  develop  industrial
infra structure with Local Bodies so as to effectively leverage
idle land available with them and promote industrial activity
at grassroots level.

61. KSIDC will  start  construction of 3.5 lakh sq.  ft.   Standard
Design  Factory  building  for  an  Innovation  cum Incubation
Centre in the Life Sciences Park, Thiruvananthapuram and set
up Pre-Processing Centres  (PPC) in the fishing harbours at
Sakthikulangara, Puthiappa and Munambam for preservation
of perishables.
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62.  KINFRA proposes to construct a standard design factory of
1.1  lakh  sq.ft.  in  the  KINFRA  Techno  Industrial  Park  at
Kakkancherry in Malappuram and set up special facilities for
IT/ITES sector as well as general industries at Puzhakkal in
Thrissur.   My Government  intends  to  set  up an Advanced
Technology Park at Ramanattukara in Kozhikode District in
10  acres  of  land  for  providing  infrastructure  facilities  for
advanced  technology industries/knowledge  based  industries.
To encourage Pharma and Plastic industries, parks will be set
up.

63. With an aim to revive and rejuvenate the handloom sector in
the state, Government school students will be provided two
sets of free uniform cloth woven by our handloom weavers.
The  concept  of  Integrated  Handloom  Village'  will  be
promoted in areas where concentration of weavers  is large.
Government will encourage weavers to produce innovative as
well  as  value  added  products  of  global  standards  so  as  to
enable the products to compete in national and international
markets.

64. My Government  will  create  artisan  villages  and  also  create  a
marketing network for the artisans creations.  Mamankam', a
fare for Kerala's products will be conducted every year, where
all  artisans'  creations,  handlooms,  Khadi,  agri-products,
spices, traditional food, art forms etc. will be exhibited.  This
will be an opportunity for promoting tourism as well.  The
right platforms would be identified, including web and social
media, to display our hereditary artisanal products.

65. My Government will formulate a special scheme to ensure the
revival and sustenance of handicrafts and traditional sectors
indigenous  to  the  State.   Handicrafts  will  be  given  a  new
thrust by combining it  with tourism.  Craft  tourism, where
souvenirs  of  major  tourist  attractions  of  Kerala  will  be
showcased will be used to give an impetus to this sector.  An
innovative  International  Furniture  Hub  will  be  set  up  at
Ernakulam with the assistance of Government of India.
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66. The development and rejuvenation of PSUs will be a priority
of the Government.  PSUs performing well and with market
potential will be expanded and modernised.  My Government
will set up a permanent Public Enterprises Selection Board for
selecting  top  management  cadre  in  a  transparent  manner.
Convergence  and  mergers  of  PSUs  manufacturing  similar
products will be undertaken to bring about efficiency in their
operations.

67.  The increased role of PSUs in mining of minor minerals will
be  explored  in  an  effort  to  make  available  construction
material at reasonable prices to the public.  Use of mineral
wealth in the coastal belt shall be taken up in a planned and
holistic  manner  to  produce  value  added  products  without
endangering the livelihood of coastal communities.  Offshore
mining of sand without detriment to the environment will be
taken up by my Government to meet the sand requirements of
the State for construction.  Mining of sand and clay will be
done through de-silting of dam reservoirs.

68. My  Government  will  provide  training  and  facilitation  for
rehabilitation  of  NRIs  coming  back  to  the  State  through
capacity building for enterprise creation.

69. My Government will create a new tea brand involving highly
professional blenders to solve the price issue of small farmers.
This will be marketed suitably.  A share of profit will go to
the tea workers also.

70. In order to boost exports,  my Government will come out with
an Export Policy for the first time in the State.  The State
Level Expert Promotion Committee has been reconstituted to
give a fresh impetus to export oriented industries in the State
that will harness the resources, skills and logistic advantages
available here.

Cashew

71. In  the  cashew sector,  emphasis  will  be  on opening all  the
factories  under  the  Cashew  Development  Corporation  and
CAPEX  to  ensure  that  workers  are  provided  maximum
employment.   The  dues  of  the  Cashew  Development
Corporation have been settled by paying off the amount of
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Rs.80  Cr.   My Government  is  actively  discussing  whether
sustainable  arrangements  with  Government  agencies  in
African  countries  to  import  raw  nuts  can  be  made.   It  is
proposed  to  enter  into  a  tie-up  with  Andhra  Pradesh  to
mobilise land for cashew cultivation to meet the demand for
raw  nuts  in  factories  in  Kerala.   Within  Kerala,  cashew
cultivation  on  plantation  basis  will  be  supported.   My
Government is also engaging with private sector industrialists
to encourage them to open the factories under them so that
our workers in this sector will be benefited.

Coir

72.  My Government is aware that the coir sector in the State is
confounded by myriad issues but firmly believes that it holds
out  the  promise  of  becoming  vibrant  if  a  focused  set  of
interventions are made.  My Government proposes to remove
all  restrictions  on  mechanisation  and  at  the  same  time
guarantee employment and income to workers by procuring
the products at a price that covers the minimum wages.  The
market  for  the  coir  geotextiles  generated  in  the  Haritha
Keralam will ensure an adequate market.

Biotechnology
73. My Government  is keen to ensure  that  Kerala  gets  its due

share in biotechnology.  Kerala are the pioneers in the world
in  using  biotechnology  in  the  name  of  Ayurveda.   Its
biodiversity makes Kerala the natural choice for this purpose.
This  will  boost  our  health  care  agriculture,  pharma
manufacturing and research to a new  level.

Agriculture
74. My Government will formulate a Special project to augment

the  income  of  coconut  farmers.   This  will  be  built  on  a
massive  public  campaign  on  research-based  evidence  that
brings  out  the  varied  health  benefits  of  use  of  coconut
products, especially pure coconut oil.
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75. Brand Kerala will be introduced for spices, coconut and all
other agricultural products.  'Made in Kerala' will be made a
trusted brand for all agricultural brands.  A Made in Kerala
brand  awareness  campaign  will  be  conducted  on  agri
products, on the Japanese model.

76. Special schemes will be introduced in the co-operative sector
for value added coconut products.

77. A co-operative system for the rubber sector on the lines of the
widely acclaimed Amul model will be put in place.

78. Technologies  of  International  Standards  will  be  introduced
into the State for processing and value addition of agricultural
produce. A Special Fund will be constituted for establishing
modern units based on these technologies.  Agro parks will be
set up to promote clusters of such units.  My Government will
establish  a  Kerala  Agri  Business  Company  to  facilitate
marketing  of  value  added  products  from  Kerala's  own
traditional  and  indigenous  agricultural  resources  under  a
single brand name.

79. Krishibhavans will be renamed as Karshaka Sevana Bhavans
and  suitably  transformed.   My  Government  will  constitute
specialized Karshika Karmasenas at State level to incorporate
the  use  of  innovative  technology  and  expertise  in  the
functioning of Karshika Karmasenas and a special officer will
be appointed for this purpose.

80. A Special Research Programme will be initiated to study the
impact of climate change on crops and cultivation practices
and to propose remedial measures.  Cultivation of millets and
pulses will  be promoted for  ensuring food security.   Agali
block comprising Attappady tribal zone will be declared as a
Special  Agricultural  Zone  as  part  of  this  project.   My
Government  shall  promote  cultivation  and  processing  of
Special  Rice  Varieties  like  Jeerakasala,  Gandhakasala,
Rakthasali, Njavara etc.  Mini Rice mills will be set up for
this. A special project for Wayanad district will be formulated
for this purpose.
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81. My  Government  shall  augment  the  production  of  organic
vegetables  and  the  State  will  be  made  self  sufficient  in
vegetable  production  in  a  period  of  five  years.   Organic
farming will be promoted throughout the State.  A project will
be  launched  for  augmenting  the  scientific  production  of
organic manure, organic pesticides and bio control agents and
to ensure their  quality. Marayur,  Kandalloor and Vattavada
Panchayats, constituting the Anchunadu region of Idukki will
be declared as special agriculture zone for organic vegetables
and fruits.

82. My Government shall take steps to modernise the State Farms
and  enhance  their  productivity.   Farm  Tourism  will  be
encouraged.  For  this  purpose  a  project  will  be  formulated
jointly with expert assistance.

83. My Government intends to bring in stringent control measures
for the use of pesticides in agriculture and crops.  Pesticide
Residue Testing Laboratories  will  be  established at  district
level  to  identify  the  presence  of  pesticides  in  food  crops
harmful to human health.

84. The Data Bank prepared as per Kerala Conservation of Paddy
Land and Wet Land Act, 2008 will be made error free with
the aid  of  satellite  images  and published in  all  Local  Self
Government  Institutions.  Geographical  Indication (GI) will
be  ensured  for  the  market  expansion  of  Kerala's  own
indigenous  and  traditional  agricultural  products  including
Marayur jaggery, thereby augmenting income of farmers.

Animal Husbandry and Dairy Development
85. My  Government  intends  to  implement  a  Comprehensive

Livestock  Insurance  scheme.   Self  sufficiency  in  milk
production will be achieved through assistance for scientific
rearing and supply of quality feed.  Support will be provided
to mini dairy units.
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86. Anti  rabies  and  disease  diagnostic  kits  will  be  produced
through  the  Institute  of  Animal  Health  and  Veterinary
Biologicals in Palode.   Emergency Veterinary Care Service
during night hours will be extended to more Blocks.

87. Two  Dairy  Zones  will  be  established  for  inducting  3250
milch  animals  and  2000  heifers.   Commercial  fodder
production  will  be  implemented  in  14  selected  Grama
Panchayats.   Cattle  feeding  subsidy  scheme  will  be
implemented  in  convergence  with  Local  Self  Government
Institutions.

88.  My Government intends to establish permanent milk quality
testing facility at check posts in the State.  A comprehensive
health insurance programme covering cattle and cattle owners
will be formulated.  Dairy Extension Service Unions will be
set up in selected potential Panchayats.

89. A regulatory committee  for  fixing price  of milk and cattle
feed with representative from a primary Dairy Co-operative,
KCMMF,  Kerala  Feeds  and  the  Dairy  Development
Department shall be constituted.

Fisheries

90. My  Government  will  adopt  a  two  pronged  strategy  of
enhancing  productivity  in  the  sector  while  ensuring  the
welfare of the workers in this sector.  My Government will
formulate  a  scheme  for  rehabilitating  fishermen  families
residing within 50 m of the coastline to areas beyond 200 m
from the coast.  An insurance scheme will be introduced for
supporting fishermen whose craft and gear are damaged in the
sea.  A comprehensive project will  be implemented for the
next  five  years  to  double  the  aquaculture  production  by
ensuring people's participation.  The functioning of Fisheries
Stations will be strengthened to regulate over exploitation and
ensure coastal security.  New Fisheries Stations will be started
in selected districts.

91. Special  attention  will  be  given  to  protect  and  revive  the
fishery  ecosystem  of  the  rivers  and  backwaters.  Fish  seed
centres will be established at State level and Regional level.
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Cage  culture  and  Pen  culture  in  reservoirs  will  be
implemented with the participation of local people to enhance
fish  production.  A  comprehensive  project  for  promoting
ornamental fisheries will be launched.    Special coaching for
children of fishermen to write competitive examinations will
be arranged.  A Comprehensive Health Insurance Project will
be implemented for the fishermen.

92. Twenty fish markets under Local Self Government Institutions
will be renovated.  More Regional Fisheries Technical Schools
will be set up.  Facilities in health centers in coastal areas will
be  improved.   Construction  of  the  proposed  Oceanarium  in
Puduvype will start during the next financial year.

Co-operation

93. My Government shall strive to overcome the challenges faced
by the  co-operative  sector  in Kerala  in  the  aftermath  of the
demonetisation.  My Government  expects  to form the 'Kerala
Co-operative  Bank'  with  all  the  modern  banking  facilities
including  core-banking  network  in  the  coming  year.   The
Expert Committee report on the 'Kerala Co-operative Bank' is
expected very shortly. Digital transactions will be encouraged
in  the  co-operative  sector  and  digital  initiatives  will  be
extended to more co-operative institutions.

94. My  Government's  commitment  to  the  co-operative  sector  is
evidenced in the positions it has taken in the recent past when a
full  fledged attack was unleashed on the co-operative sector.
Furthering its commitment,  my Government  will  continue to
encourage  deposits  with  co-operative  banks  and  provide
guarantee for them.

95. My Government intends to start more 'Neethi' consumer stores
and Neethi Medical Stores for the distribution of consumable
articles  and medicines at  reasonable  price.   Selected  'Neethi
Stores'  will  be  upgraded  into  'Neethi  Super  Markets'.
Consumer  Credit  Cards  linked  with  bank  account  of  the
consumers will also be introduced.
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96. Entrepreneur  units  will  be  started  with  the  help  of  Primary
Agricultural Credit  Societies  (PACS) that will  create 20,000
employment  opportunities  a  year.   The  co-operation
Department  will  undertake  projects  for  the  development  of
tourism  sector  with  the  help  of  tourism  Department.
School/College  Co-operative  societies  will  be  strengthened.
Comprehensive  amendments  will  be  made  in  Kerala   Co-
operative  Societies  Act,  1969.   The  working  of  SC/ST
federation will  be strengthened.   Ayurdhara products will  be
developed  as  a  unique  brand  and  marketed  through  Neethi
Networks.

97. My  Government  shall  operationalise  Health  Insurance
announced earlier.  My Government will implement strategies
to achieve the Sustainable Development  Goals  in the Health
sector especially elimination of Leprosy, Lymphatic Filariasis
and reducing maternal and child mortality.  My Government
will  also  commence  activities  to  eliminate  Tuberculosis  by
2030.

98. In  the  wake  of  rising  incidents  of  lifestyle  diseases  my
government  will  create  awareness  among  the  public  about
diabetes and other lifestyle diseases.  Camps for diabetes will
be conducted in Panchayats.  Regular free medical camps will
be  conducted  in  rural  areas  for  screening,  diagnosis  and
treatment  of  diseases.   Medicines  will  also  be  offered  at
concessional prices in these camps.

99. A child health check programme will  be initiated and made
mandatory for all  children.   Annual  health checkups will  be
introduced in schools, including diabetes screening, dental and
eye  tests.   Dietician  services  will  be  provided  to  pregnant
women at Government cost.

100. One District hospital in each district will be upgraded to provide
super speciality services.  One Taluk hospital in every Taluk



28 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 23, 2017

will  be  upgraded  to  provide  Speciality  services.   Cardiac
Catheterisation facility will be established in 8 district hospitals
and dialysis facilities made available in 44 Taluk hospitals.

101. To  reduce  mortality  and  disability  from  stroke,  Stroke
Management  Centres  will  be  set  up  in  all  district  hospitals.
Palliative Chemotherapy for Cancer patients will also be made
available at district  hospitals.  Government will implement a
Comprehensive  Emergency  Management  System  including
Ambulances  for  evacuation  with  Emergency  Medical
Technicians and Trauma Centres staffed by specially trained
personnel.

102. The core strategy for achieving Sustainable Development Goals
is  through  strengthening  Primary  Health  Centres  to  become
Family Health Centres.  For this purpose sufficient number of
posts  of  Doctors,  Staff  Nurses  and Lab Technicians  will  be
created  and the  skills  of  doctors  and nurses and community
level  workers  will  be  upgraded  to  meet  the  current
epidemiological  challenges.  Health  action  plans  would  be
prepared at the Urban and Rural Local Self Governments.

103. Patient  friendly  outpatient  services  will  be  introduced  in  all
Medical colleges and District Hospitals.  E-Health which was
successfully  piloted  in  Thiruvananthapuram  District  will  be
extended  to  six  more  districts  during  this  year.   My
Government shall ensure that there will be no Taluk in Kerala
without a Taluk Hospital with the full complement of staff and
resources.

104. Superspeciality  blocks  will  be  constructed  in  the  Medical
Colleges of Kozhikode, Alappuzha, Ernakulam and Kottayam.
A specialised Cardiology and Cardio-vascular Thoracic Surgery
building will be constructed in the Kottayam Medical College.
A  new  Cancer  Centre  will  be  constructed  in  Kochi  and
Comprehensive Cancer Care Centres will be established in five
Medical Colleges. 
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105. The Kerala University of Health Sciences will set up a corpus
of 10 crore to promote Faculty and student research in affiliated
Colleges.  KUHS will also establish a School for Fundamental
Research in Ayurveda at  Thripunithura,  a Centre for Family
Health Studies at  Kozhikode and Academic Staff  College at
Thrissur.

106. A Personalised Medicine Research Laboratory will be set up in
Malabar  Cancer  Centre.   Diagnostic  facilities  in  Clinical
Genetics using Fluorescent Insitu Hybridization (FISH) as well
as a resource, training and treatment centre for Autism will be
set up under the Child Development Centre.

107. Several  complaints  are  being  made  about  the  indiscriminate
prescription of investigations, procedures and medications in at
least some of the private hospitals.  At a time when health care
expenses are already very high, such actions will only further
the miseries caused to the general public. My Government will
ensure that there are regulations on making prescriptions and
will streamline the costs as well.  A regulatory mechanism will
be devised in this regard.

AYUSH

108. AYUSH policy  has  been  formed  to  brand  our  state  as  the
Global Capital of AYUSH by the year 2025. My Government
intends to become 100% Ayurveda and Homoepathic covered
State by providing the required facility in all Panchayats. My
Government  intends  to  establish  an  International  Level
Ayurveda Research Institute and Laboratory.

109.  My Government  will  expeditiously complete the work of the
Sports Ayurveda Speciality Hospital, the only one of its kind in
Asia in Thrissur district. My government intends to convert the
centre  attached  to  District  Ayurveda  Hospital  Kozhikode  as
“Ayurveda  Centre  for  excellence  in  Child  and  Adolescent
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Health  Care”.  My  Government  proposes  to  expand  the
Prasoothitantra/Streeroga  (Obstetrics  &  Gynaecology,  Post
Natal Care), Kaumarabhruthya (Paediatric) Speciality units in
selected Government Ayurveda Hospitals to all districts.

110. The construction of Ophthalmic Institute, PG Research Block,
Para  Surgical  Institute,  Shelter  to  co-patients  and  visitors  in
Government Ayurveda College, Trivandrum, establishment of
Ayurveda  Pharmacy,  construction  of  Women  and  Children
Hospital,  Academic  Block  at  Kannur  Government  Ayurveda
College are some major infrastructure projects envisaged.

111. My Government intends to improve facilities  for Homeopathy
Medical Education. A State Training Institute will be set up.
New PG courses, expansion of Physiotherapy unit, setting up
of a Cancer care unit, a Mobile epidemic unit, Infertility clinic
are proposed. One Homeopathy Dispensary in each district will
be standardised as a Model Dispensary. Palliative care centres
will be started in all District Homeopathy Hospitals. New Non
Communicable Disease Prevention and treatment initiatives by
combining  Homeopathy,  Yoga  &  Naturopathy  will  be
introduced and Siddha will be popularised.

General Education

112. As part  of the Public Education Rejuvenation Campaign, my
Government is taking all steps to revamp the school education
system to realise the goal of 'quality education' pupils' right'.
Steps  will  be  taken  to  revise  the  existing  curriculum  and
provide high quality training to teachers.

113.  As  part  of  the  High Tech  School  Programme,  all  classrooms
(45,000)  from  Std.8  to  12  in  Government  and  Aided  High
School  and  Higher  Secondary  Schools  will  be  converted  to
smart classrooms by 2017. Computer Labs will be set up in all
Lower  Primary  schools  in  the  State  within  next  two  years.
Production of Digital Content and uploading the content on the
Web portal for free and open learning will be taken up.

114. The laboratories and libraries in the schools will be modernised
and digital repositories will be set up in school and Arts-Sports-
Cultural  parks  will  be  established.  The pre-school  education



ഗവര്ണറുഫട പ്രസലാംഗലാം 31

system  in  Kerala  will  be  scientifically  restructured  and
modernised.  As  part  of  the  initiative  of  my  Government  to
ensure inclusive education, Autism parks will be established in
selected locations.

115. Biodiversity  parks  will  be  established  in  the  schools.  Green
protocol practices will be introduced in schools. As part of this,
firewood will be replaced by gas as fuel for cooking the noon
meal in schools.

Higher Education

116. My Government  is  in  the  process  of  revamping  the  Higher
Education sector with focus on quality, access and equity. The
priority initiatives  of Kerala  State Higher  Education Council
include the building of Learner Ecosystem Campus, rebuilding
Higher Education Institutions as niches of learning and a state-
wise  democratization  of  the  social  benefits  of  higher
knowledge.

117. Research  awards  will  be  instituted  to  recognize  faculty  and
students who excel in their research. The 'Shastrayan' project
launched  in  Universities  for  showcasing  the  contribution  of
researchers  will  be  carried  forward.  Teacher  training will  be
given prime importance and pedagogical  innovations will  be
encouraged.

118. Steps  are  being  taken  for  improving  the  basic  facilities,
including  laboratory  and  library  facilities,  in  the  Arts  and
Science  Colleges  so  as  to  convert  them  into  Centres  of
Excellence. The digitisation of the College Campuses will be
taken  up  with  top  priority.  Inter  University  Centres  will  be
encouraged and nurtured into centres of excellence.

119. My  Government  proposes  to  develop  the  Government
Engineering  colleges  in  the  State  to  national  eminence  and
international  visibility  in  terms of  published works,  research
output, patents and community level contributions. Centres for
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Interdisciplinary  Research  and  Development  will  be
established.  1300  Libraries  under  the  Kerala  State  Library
Council will be computerized and provided with wi-fi facilities.

Sports and Youth Affairs

120. My  Government  will  take  concerted  steps  to  create  sports
infrastructure of international standards. A master plan will be
prepared for this purpose. My Government also proposes to set
up  a  'Kerala  Kayika  Kshamatha  Mission'  to  benefit  all  age
groups  in  the  State.  Sports  medicine,  sports  nutrition  and
psychology will be included as part of sports curriculum.

121. My  Government  will  implement  “Operation  Olympia”
aimed at nurturing athlets for the 2020 and 2024 Olympics.
The Directorate of Sports and Sports Council will be brought
under a single umbrella. Necessary amendments will be made
in  the  Sports  Act  for  the  reconstitution  of  district  Sports
Council democratically. A Sports Museum will be established
in the state.

122. The  Kerala  State  Youth  Welfare  Board,  in  association  with
selected youth clubs in LSGs proposes to organise a state level
mass campaign against social evils.

123. My Government proposes to submit a detailed project report
for setting up a Sports University to Government of India, for
which the land will be provided by the State Government.

Culture

124. My Government  will  endeavour  to  conduct  the International
Theatre Festival of Kerala (ITFOK) every year on the lines of
the successful and prestigious Film Festival of Kerala, IFFK.
Children's Film Festival would be organised for school children
to bring out their talents and showcase films of their interest.
My  Government  will  organise  two  Regional  Film  Festivals
every year to provide access to world classical cinemas to local
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people. My Government will endeavour to bring in legislation
for the regulation of disputes in the cinema sector on the lines
of  the  recommendation  by  the  Adoor  Gopalakrishnan
Committee.

125. My Government  shall  introduce a fellowship programme for
young artists to pursue their art skills. A project for creation of
livelihood  for  folk  artists  would  also  be  taken  up.  My
Government will organize cultural exchange programmes with
other states of the country extending Kerala's cultural space to
the  non-resident  Keralites  and  selected  countries.  Cultural
Integration Programmes and Malayalam awareness and study
programmes would  be  conducted  for  non Resident  Keralites
and Overseas Keralites with a view to encourage awareness on
our renaissance heritage and culture.

126. 'Gadhika', the exhibition of traditional art forms and products of
SC's  and  ST's  has  attracted  large  scale  people  participation.
Culture Department will strive for the mainstreaming of these
art  forms  and  promote  the  traditional  products  of  SC/ST
artisans  and  forest  products  manufactured  by  co-operative
societies.

Food and Civil Supplies

127. National  Food  Security  Act,  2013  will  be  implemented
effectively. The State will face a chronic deficit of availability
of rice, if Government of India does not intervene to restore the
existing quota of rice allocated to it. The State is entitled to an
extra  allocation  to  supply  foodgrains  to  the  vast  number  of
nearly 25 lakhs migrant workers in the State. My Government
is continuously engaging with the Centre to seek its support on
resolving both these issues. The State will endeavour to procure
tribal  produce  like  millets  which  can  be  channelled  for
distribution through the PDS to the tribal families.

23/2020
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128. Public  Distribution  System  will  be  made  transparent  and
stringent steps will be taken to wipe out corruption and plug
leakages. Maveli stores will be opened in Panchayats which do
not  have  them  already  and  selected  Maveli  stores  will  be
upgraded  to  Supermarkets  and  Hypermarkets.  More  Maveli
Medical stores will be started.

129. Social Audit will be used as a tool for obtaining feedback and
evaluation on the functioning of ARDs and for this the services
of  Tata  Institute  of  social  Science  will  be  used  to  train  the
beneficiaries.  My  Government  proposes  to  explore  the
possibility of launching  mobile rationing in tribal areas.

Tourism

130. My Government considers tourism as one of the priority sectors
due to its potential to bring additional income and employment
opportunities. My Government will formulate a new Tourism
policy to improve the investment climate in the state in tourism
products and services especially in the less explored Malabar
region.  My  Government  will  target  doubling  the  arrival  of
foreign tourists, 50% increase in domestic arrivals, and creation
of  additional  4  lakhs  employment  from tourism during next
five years.

131. Tourists'  safety  is  my  Government's  first  priority.  We  will
connect  the  tourists  with  the  'Safe  Kerala  App'  by  which a
tourist can contact the nearest police station, hospitals, hotels,
restaurants etc. Tourists will also be able to register their details
through this App. A pan Kerala tourism call centre will also be
started.

132. To further the horizons of Kerala's tourism potential, we are
planning  to  develop  more  tourism  beaches  along  our  vast
coastline.
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133. For training organised players in the tourism industry we will
introduce short term courses in Kerala Institute of Tourism &
Travel  Studies  (KITTS),  State  Institute  of  Hospitality
Management  (SIHM),  Institute  of  Hotel  Management  and
Catering Technology (IHMCT), Kerala Institute of Hospitality
Management Studies (KIHMS) etc.

134. An idea investor meet will be organised to generate new ideas
in developing the tourism industry. Kerala will be positioned as
an  all  season  tourism  destination.  Green  protocol  will  be
introduced in Tourism Centres. Major tourist destinations will
be made differently-abled friendly. Quality infrastructure and
facilities  will  be  ensured  at  destinations.  The  Green  Carpet
initiatives started by tourism department  will  be extended to
destinations.  A  scheme  for  Certification  and  grading  of
destinations will be introduced.

Forests and Wildlife

135. My Government intends to enhance the water bearing capacity
of our forests by rejuvenating 500 selected water bodies in the
forests. In addition to the protection of forest, my Government
is  committed to enhance  tree  growth outside  the  forest.  My
Government  plans  to  set-up marketing centres  in  about  100
locations to benefit  the  tribal  population.  To alleviate  issues
posed by human-wildlife conflict Solar Fencing for a length of
220.5 km, Elephant Proof Wall for 2.91 km and rail Fencing
for 11.35 km will be among the various measures that will be
undertaken this year.  It  is intended to secure the total  forest
area  by  erecting  Jundas  along  the  borders.  My  Governemt
proposes to set up a Forest Museum in the State. For combating
wild  animal  attacks  effectively,  my  Government  desires  to
constitute  'Jana  Jagratha  Samithis'  at  Panchayat  level.   My
Government  will take necessary steps to protect sacred groves,
ponds  and  watersheds.  My  Government  will  take
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comprehensive  activities  to  plant  fruits  bearing  trees  and
construct watersheds/check dams inside forest so as to ensure
food and water for animals.

136. My Government will create a scientific vigil system for forests,
including camera assisted social watch for further transparency
of  forest  resources.  It  will  ensure  that  poachers  and  leisure
hunters are identified, against whom we will take strict action.

Environment

137. The  Kerala  Biodiversity  Park  at  Vallakadavu  in
Thiruvananthapuram,  under  the  Kerala  State  Biodiversity
Board and Kerala State Science & Technology Museum will be
commissioned. My Government intends to set up a “Climate
Change  Knowledge  Centre”  in  the  Institute  for  Climate
Change Studies with support from the Department of Science
and  Technology  under  the  National  Mission  on  Strategic
Knowledge  for  Climate  Change.  A  Data  Bank  on  Climate
Change and a Climate Change Knowledge Portel will be set up.

138. My  Government  will  shortly  complete  the  reconstitution  of
Biodiversity Management Committees (BMC) in all LSGs. 100
selected Biodiversity Management Committees are proposed to
be empowered as model BMC's. A full-fledged Training Centre
will be established in the premises of the Regional Office of the
Kerala State Pollution Control Board at Ernakulam to impart
training to various stakeholders.

Housing 

139. In addition to the significant scale of interventions under LIFE,
my Government  proposes  several  new initiatives in housing.
The  Aswas  Rental  Housing  Scheme in  Government  will  be
implemented  on  land  available  near  medical  colleges  for
providing  accommodation  to  patients  in  Medical  Colleges.
Construction  of  flats  under  affordable  housing  schemes  for
homeless  economically  Weaker  Section/Low  Income  Group
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Category  people  will  be  implemented  in  Kozhikode  and
Thrissur.  Vishranthi  Homes  for  elderly  people  will  be
constructed at Valavunadu. Two new Working Women's Hostel
projects at Gandhi Nagar (Kottayam District) and Peerumedu
(Idukki District) will be implemented with Central assistance.
Residential  units  for  Government  employees  will  be
constructed in Kasaragod.

140. A housing scheme will be introduced for plantation workers as
well.  We  strongly  feel  that  they  have  lived  for  too  long  in
inhuman conditions and it is our duty to cater to them. Kerala
will be made a State of 100% home owners by 2021.

Public Works
141. My Government is committed to bring in innovation, increase

work  efficiency  and  ensure  quality  of  works.  The  PRICE
software (Project Information and Cost Estimation) developed
by NIC – the total solution for estimate preparation and online
approval-  that  is  being used in  all  Engineering  Departments
will  be  widened  in  scope  to  include  Computerised  bill
preparation (e-bill),  e-measurement book, progress monitoring
etc. Online facility for contractors'  registration and Rest House
booking will be put in place. Energy auditing will be conducted
in  all  Government  buildings  having  high  tension  service
connection  in  association  with  Energy  Management  Centre.
Non conventional energy sources like solar energy in buildings
will be utilised.

142. I am happy to inform you that, as assured in my last address,
the  Public  Works  Department  has  formally  adopted  use  of
plastics,  coir  and rubber  in road works.  I  consider  this  as  a
major achievement  with several  positive spinoff effects.  This
year the Public Works Department would, in a similar manner
formally adopt appropriate building construction technologies
using local materials. There will also be an emphasis on use of
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green design concepts in the building to be constructed by the
department.  As  promised,  Social  Audit  has  been initiated,  a
rare  achievement  for  an  Engineering  Department  in  whole
country.

143. My  Government  intends  to  implement  a  major  project  of
Rs.860 cr. to extend BM & BC across the State. 1000 km of
Major District  Roads will be upgraded to NH standards at  a
cost of Rs. 1000 cr. An amount of Rs.1500 cr. will be invested
in completing ongoing bridges and 65 new bridges proposed.

144. My Government   will  implement  a project  of Rs.500 cr.  on
maintenance  of  bridges  and  culverts.  My  Government  has
introduced a Maintenance Policy for Roads. For this a separate
wing  under  a  Chief  Engineer  is  being  proposed.  My
Government  is  planning  to  launch  construction  of  a  coastal
highway  from  Thiruvananthapuram  district  to  Kasaragod
district  once  the  final  feasibility  report  is  prepared  by
NATPAC. My Government is envisioning the construction of a
Hill Highway connecting Kasargode to Kaliyikkavila at a total
outlay  of  Rs.7000 cr.  The  thrust  will  be  on  continuing the
massive scale of investment envisaged in the last year's budget
for projects in all constituencies over the state.

145. 21 Bye-pass roads in different stages in Thiruvananthapuram,
Kollam,  Pathanamthitta,  Alappuzha,  Kottayam,  Idukki,
Ernakulam,  Palakkad  and  Kozhikode  Districts  will  be
completed.  Vytilla-Kundannur  Flyover  will  be  taken up.  My
Government has prepared a project with an outlay of Rs.100 cr.
for the improvement of Sabarimala road.

146. My Government will attach utmost priority to Road Safety and
aggressively  adopt  safety  measures  including  signals,
signboards, lights, crash barriers, reflectors and take  steps for
identifying  black  sport  locations  and  rectifying  them  for
reducing road accident rates in the State.

147. My Government intends to take up the implementation of the
Light Metro projects at Thiruvananthapuram and Kozhikode at
an outlay of Rs.4219 cr. and Rs. 2509 cr. Respectively.
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Transport

148. My Government is planning to introduce an extensive capacity
building  programme  for  the  driving  school  instructors.  The
proposed  intelligent  Transport  System  with  digitized  time
schedules of stage carriages will enhance the quality of public
transportation.

149. Radio Frequency Identification System will  be introduced in
the motor vehicle check posts. More driver testing tracks and
Vehicle testing stations will be set up as part  of automation.
Coverage  of  speed  camera  surveillance  system  will  be
extended. GPS based vehicle tracking system to monitor stage
carriages will be extended to cover all public transport vehicles
including tippers, school buses, contract carriages etc.

150. My  Government  intends  to  support  KSRTC  to  achieve  a
turnaround this  year.  The report  of  the  Prof.  Sushil  Khanna
Committee is expected shortly. The focus will be on achieving
national level standards in fleet utilisation, fuel efficiency and
maintenance,  restructuring  duty  schedules  and  adoption  of
modern  technology  and  IT  systems  for  professional
management. KSRTC proposes to introduce 250 CNG vehicles
in cities on experimental basis. KSRTC is planning to introduce
eco-friendly electric buses on experimental basis to the cities of
Thiruvananthapuram,  Ernakulam  and  Kozhikode.  GPS  based
Smart  Card  Systems  will  be  introduced  on  buses.  Vehicle
tracking  System  (VTS)  and  passengers  information  system,
using GPS linked to  mobile  applications  will  be  introduced.
Pink bus services will be expanded to all major cities. Tourism
based services will be introduced.

151. My Government proposes to introduce more solar built vessels
in the Water Transport Department for eco-friendly travel. New
passenger cum tourist services will be introduced. One cruise
vessel  and  two  water  taxis  will  be  put  into  service  on  an
experimental  basis.  In  addition,  the  existing  Dock  Yards  at
Alappuzha and Ernakulam will be renovated.
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152. My Government  intends  to  set  up  a  Metropolitan  Transport
Authorities in the major cities of Kerala with the aim to provide
common command and control systems for transport planning,
scheduling  operations,  and  integrating  various  modes  of
transportation like the waterways, private buses, KSRTC, Auto
rikshaws,  metro  or  light  rail  etc.  A  Kerala  Metropolitan
Authority (KMTA) Bill, 2017 is under the consideration of the
Government. As a pilot project, the 'Integrate Public Transport
Policy'  will  be  introduced  in  the  Metropolitan  Transport
Authority area of Kochi in the year 2017-18.

153. Sufficient Road Safety Experts will be appointed in the Kerala
Road Safety Authority to strengthen it. Action will be taken to
reduce vulnerability along the 355 crash sports  identified by
NATPAC on the roads in Kerala.

154. Commercial operations of the first reach of the Kochi Metro
will  commence  in  2017-18.  Government  has  approved  the
extension  from  Petta  to  Tripunithura.  A  new  line  from
Jawaharlal Nehru stadium to Kakkanad at an estimated cost of
Rs.2577.25  cr.  is  under  consideration.  Work  for  selecting  a
general  consultant  for  the  Kochi  Water  Metro
Project/Integrated Water Transport System in the city of Kochi
is in progress.

Water Resources

155. My Government shall focus on the Integrated Water Resources
Management across River Basins. In the water supply sector,
the  Department  shall  focus  on  improving  service  delivery
through renovation of old assets, better utilization of existing
infrastructure,  strengthening  public  grievance  redressel
mechanisms, improved asset management and expanding reach
of treated water supply.

156. The  Haritha  Keralam  Mission  will  be  utilised  for  river
rejuvenation.  One  major  river  basin,  like  the  Bharathapuzha
shall be taken up first for scientific catchment area management
through a participatory approach.
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157. My  Government  will  introduce  a  model  non-polluted
waterbody in each Panchayat. This will be later extended to at
least four per panchayat.  Water  bodies owned by social  and
religious  institutions  will  also  come  under  this  scheme  and
co-operation  will  be  sought  from local  Governments,  social
religious authorities as well.

158. A water auditing and water budgeting exercise shall be carried
out.  The  Water  Resources  Information  System,  shall  be
developed as a scientific decision tool.

159. Rain water harvesting will  be made mandatory and limits to
water use will be specified, when water tax is calculated for
large apartment complexes.

160. Proper  management  of  assets  created  under  Major  Irrigation
Projects shall be undertaken including an action plan for timely
completion  of  ongoing  projects.  The  Muvattupuzha  valley
Irrigation Project shall be completed in two years time.

161. The Water Resources Department is gearing up to play its role
in  tackling  the  drought,  should  that  be  necessary.  Already
Rs.40 Cr. for the Kerala Water Authority and Rs.12 cr. for the
Ground Water Department has been released.

162. As my Government aims to provide 100% water coverage by
2021,  Kerala  Water  Authority  shall  focus  on  expanding
production  by  750  MLD.  The  Authority  shall  undertake  a
special  drive  to  provide  2  lakh  house  service  connections
during the year. All consumers of Kerala Water Authority will
be  brought  under  a  computerized  billing  system.  Under
Jalanidhi, 310 small water supply schemes in terrains without
access to conventional schemes will be undertaken.

Power
163. Our  State  is  on  the  verge  of  realising  the  milestone  of

electrifying  all  the  households  by  31st March,  2017.  My
Government will take steps to restart the Power projects viz.
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Pallivasal  extension  (60MW),   Thottiyar  (40  MW)  and
Chathankothu Nada (6 MW)  started during the previous LDF
Ministry.  6  new  Small  Hydroelectric  Projects  with  a  total
capacity of 105 MW will be implemented.

164. The 200 MW solar park in Kasargod will be completed in the
coming year.  Steps are being taken for getting another solar
park  of  200  MW  capacity  allotted  to  the  State.  My
Government proposes to generate 100 MW power from wind
mills during the coming 2 years.

165. The first phase of Transgrid 2.0, a long term plan, to strengthen
the transmission backbone of the State has already been started.
Phase II will be completed in 2024.

166. My Government  expects  to invest  Rs.200 cr.  from centrally
sponsored schemes like Integrated Power Development Scheme
and Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti  Yojana and the rest
from  KSEBL  to  improve  distribution  systems  in  the  State.
Single  window  system  will  be  introduced  for  receiving  all
applications for power connection. The hydel tourism activity
of  KSEBL  will  be  reconstituted  as  a  subsidiary  company.
KSEBL will  distribute LED lamps, energy efficient fans and
other electronic equipment.

167. Energy  Management  Centre  will  implement  mini  and  micro
power  project  with  LSGIs  and implement  one project  using
Hydro Kinetic Turbine Technology. ANERT shall serve as an
advisory agency to Local Self Governments and Co-operative
societies on power projects. Rooftop solar project installations
will  be stepped up. Adoption of quality and safety measures
through the Electrical Inspectorate will be emphasised.

168. My Government is committed to clean energy and will promote
the  use  of  alternate  sources  for  energy  production.  Carbon
neutral certification will be given for people and organisations
producing  alternate  energy.  We  will  bring  the  concept  of
pollution and carbon neutrality to the individual level.
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169. My  Government  will  encourage  one  solar  panel  per  house
policy  throughout  the  State.  Solar  panels  will  be  given
preferential rates. It will be mandatory for houses above 3000
sq.ft. to have solar panels. Concessions will be given on grid
cost for solar energy and issue carbon credits.

Harbours

170. The  second  stage  development  of  existing  Fishery  Harbour

such as Neendakara, Thottappally, Kayamkulam and third stage

development of Thangassery will be implemented. The balance

work of fishing Harbour like Vellayil, Thanur, Kasaragode and

Azheekal in Kannur will be proposed under Sagarmala Project.

The  construction  of  breakwater  at  Veli  under  Operation

Anantha  scheme  will  be  commenced  during  2017-18.  300

coastal roads will be completed during the financial year 2017-

18.   Five  ongoing  Fishery  Harbours  at  Muthalapozhi,

Koyilandi, Thalayi, Vellayil and Thanur will be commissioned

during the next financial year and seven bridges in the coastal

area will be completed.

Ports
171. To  strengthen  the  cargo  movement  in  the  Minor  Ports,  My

Government  intends  to  provide  rail  connectivity  to  Kollam,
Azhikkal,  and Ponnani  Ports.  Coastal  and Inland Navigation
Services will be strengthened to ease rail and road traffic in the
State.  A  study  report  with  regard  to  rail  connectivity  from
Ponnani Port to Thirunavaya Railway Station over a length of
13  km.  is  under  preparation.  Connectivity  to  Kollam  and
Azhikkal will be proposed as part of the Sagarmala/Bharatmala
project of the Central Government. Kerala Shipping and Inland
Navigation  Corporation  Limited  is  undertaking  a  study  to
examine the feasibility of switching LPG transport using our
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inland waterways. My Government hopes to initiate this project
with the active involvement and support  of LPG companies.
My Government   has adopted a policy on manual dredging
and intends to implement it this year.

172. The development  of the  prestigious multipurpose deep-water
port  project  at  Vjzjinjam  is  proceeding  as  scheduled.  The
Resettlement and Rehabilitation of the project affected families
has been completed and those of other affected  persons and
families are currently being undertaken on priority. A Detailed
Project  Report  on  rail  connectivity  to  the  port  is  under
preparation  through  Rail  Vikas  Nigam  Ltd.  This  will  be
submitted  to  Government  of  India  for  inclusion  in  the
Sagarmala Project.

Social Justice
173. My  Government  will  launch  a  new  integrated  project

'ANUYATRA',-meaning  walking  together  –  in  campaign
mode,  in  line  with  the  Rights  of  Person  with  Disabilities
(PWD) Act, 2016. The ANUYATHRA project will include a
wide range of interventions and institution building in areas of
autism, special Anganawadis with special focus on Tribal and
Scheduled Caste Settlements and Coastal areas.

174. My Government intends to establish a persons with Disabilities
Research  and  Guidance  cell  in  the  Department  of  Social
Justice  to  chalk  out  new  initiatives  for  the  integrated
development of disabled persons in the State. A comprehensive
programme to convert all  public buildings in the State to be
barrier free within three years shall be initiated by Government.
With  the  primary  objective  of  transforming  Kerala  into  a
Disabled Friendly State, and taking into account the globally
accepted international perspectives and approaches in disability
management,  a  Comprehensive  Right  Based  Life  Cycle
Approach in disability Sector will be adopted this year.
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175. Using a uniform format, my Government will provide Priority
Cards  for  differently  abled  citizens.  A  scheme  will  be
introduced at the district level for the permanent employment
of differently abled citizens. It will be extended to the Taluk
level over the next four years.

176. Ramps and Braille signs will be widely used to make public
places, bus stops and buses easily accessible to the differently
abled.

177. My  Government   proposes  to  enrol  all  BPL  persons  with
Disabilities in SWAVLAMBAN insurance scheme. A support
scheme  for  supplying  insulin  to  children  suffering  from
juvenile diabetes will be launched.

178. My  Government  will  fully  meet  the  commitments  on  the
Endosulphan Package.

179. Sheltered workshop for providing employment to differently-
abled women will be established in the State.

180. A halfway home for providing inpatient rehabilitation service
for paralysed people will be established in Kozhikkode District,
with  regular  service  of  doctors,  nurses,  physiatrist,
Physiotherapist and social workers.

181. My Government will launch a new project 'SAYAM PRABHA'
aimed at providing most essential services to the elderly.

182. Rehabilitation  centres  will  be  established  with  the
co-operation of  credible  Non Governmental  Organisations  to
cater to destitute ex-convicts.

183. A comprehensive proposal for construction of own building to
all Anganavadis in the State will be taken up. It is proposed to
establish creches alongside selected 250 existing Anganavadis.
The working hours of such Anganavadis will be extended from
8.30 AM to 5.30 PM, to help working parents avail the creche
services for their children.
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184. My Government intends to undertake a vulnerability mapping
exercise through a detailed survey to identify children living in
difficult  circumstances.  The  districts  of  Thiruvananthapuram
and Malappuram will be taken up during 2017-18.

185. Necessary  action  will  be  taken  to  declare  Kerala  a  'child
begging free State' within the next one year.

186. A  skill  and  employment  programme  for  the  Transgender
community will be launched.

187. New  Homes  for  Girls  will  be  established  at
Thiruvananthapuram,  Pathanamthitta,  Idukki,  Kottayam,
Palakkad, Malappuram, Wayanad and Kasaragod.

188. In an attempt to ensure  safe and suitable  accommodation to
working women, KSWDC proposes to open new hostels. The
Corporation  plans  to  launch  a  Women's  Helpline  to  ensure
women  safety  and  promote  Gender  Sensitization.  The
Corporation  will  also  set  up  Integrated  Skill  Development
Centres for ST women on a pilot basis in 2 tribal settlements in
the State.

Welfare of Scheduled Castes

189. My Government will implement a novel scheme of providing
an extra room as 'Padanamuri' in the homes of scheduled Caste
families  to improve the infrastructural  facilities conducive to
education,  once  all  SC households  have been  provided with
houses.  My  Government  intends  to  provide  safe  and  cost
effective accommodation facilities for Scheduled caste women
near  their  working  place  in  the  three  cities  of  Kozhikkode,
Ernakulam and Thiruvananthapuram cities.

190 “Valsalyanidhi”- new scheme for the holistic development
of the SC Girl Child will be implemented. This will cover her
from  her  birth,  including  her  birth  registration,  complete
immunization, school admission and studies up to 10th standard
culminating in a lump sum payment, when she attains 18 years.
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My Government  intends to construct  post  Matric hostels  for
girls and boys in all Districts. Model Residential Schools will
be started for Scheduled Caste students in all Districts. Special
batches for Para Medical Courses, Diploma Courses and super
speciality  courses  attached  to  the  medical  and  technical
institutions  exclusively  for  Scheduled  Caste  students  will  be
started.  The ITIs under the Department  will  be revamped to
make  them  function  as  finishing  schools.  Pre-Examination
Training Centres will be started in all districts for Scheduled
Caste students.

191. My  Government  shall  actively  intervene  for  reservations  in
private employment. My Government shall introduce schemes
for  empowering  and  revamping  of  Scheduled  Caste  Co-
operative Societies.

192. My  Government  will  institute  a  special  fund  for  creating
entrepreneurs  among  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled
Tribes.

Welfare of Scheduled Tribes

193. My Government  has  attained significant  success  in  reducing
malnutrition and child mortality among scheduled tribes mainly
through nutrition centres and community kitchens. The aim of
this Government will be to provide land to all landless tribal
families. For this the provisions of the Scheduled Tribes and
other  Traditional  Forest  Dwellers  (Recognition  of  Forest
Rights) Act, 2006 will also be used. Priority will be given for
completing the incomplete houses taken up so far under various
schemes.  Tribal  Start-ups will  be encouraged  to ensure  self-
employment  and  entrepreneurship.  My  Government  also
intends  to  revamp  co-operative  societies  run  by  the  STs.
Attempt will be made to enable all educated tribal youth to get
gainful  permanent  employment.  For others,  Government  will
guarantee 200 days per families under MGNREGS.
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194. A mechanism will be devised to market Tribal's products after

value addition.

195. A new scheme in the form of Tribal Girl  Child Endowment

Scheme  –  the  Gothra  Valsalyanidhi  will  be  launched.  To

enhance infrastructural facilities in tribal homes conducive for

the child's education, Community study centre in tribal hamlets

-  Samuhya  Padanamuri  –  will  be  launched.  Nutritional

security  of  the  tribes  will  be  ensured  through  nutritional

screening supplementation and awareness.

196. My Government  shall  build  a  strategic  partnership  with  the

Sports  Authority  of  India  for  talent  spotting  and  scientific

coaching  of  gifted  tribal  boys  and  girls  in  the  Model

Residential  Schools  and  Hostels  run  by  the  Department.  To

promote National Integration through tribal arts and crafts,  a

five day festival will be organized inviting tribal artisans and

craftsmen from various parts of the country. A modern museum

specialized in Tribal and Folk Arts, for the first time in Kerala,

will be set up at the Tribal Abode Complex, Ernakulam.

197. A special package for the remote hamlet of Edamalakudy in

Idukki will be formulated for implementation.

198. 'Live with Freedom' will be the policy of my Government for

the  tribal  habitations,  so  that  they  are  left  free  of  outsider

influence to choose the path of development they desire.

Welfare of Backward Classes

199. My  Government  intends  to  formulate  a  comprehensive

development  policy  for  the  development  of  Backward

Communities. Apart from providing education assistance to the

deprived students in the OBC, new schemes will be launched

for  the  generation  of  Self  Employment  Scheme  for

professionally qualified youth among OBC.
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200. Rehabilitation Scheme for unemployed expatriates, setting up
Training cum Guidance Cell for OBCs in 14 Districts and Self
Employment Scheme for Sickle Cell Anaemia Patients among
OBC and minorities would also be taken up. My Government
will set up a Craft Village showcasing the Production, sale and
marketing  of  Handicraft  products  of  Artisans  and  other
Traditional Craft product makers.  My Government intends to
significantly step up loan disbursement  through Kerala  State
Backward Classes Development Corporation.

Welfare of Minorities

201. My  Government  shall  introduce  a  new  scheme  for
reimbursement  of Course  and  Hostel  fees  of  Minorities
preparing for the Civil Service Examination. A Welfare Fund
for Madrassa teachers will be introduced soon.

Welfare of Forward Communities

202. The  activities  organised  by  the  Kerala  State  Welfare
Corporation for Forward Communities for the development of
economically backward people will be strengthened.

Sainik Welfare

203. Activities  of  the  Sainik  Welfare  Department  on  training,
enhancing  employability  and  self  employment  will  be
strengthened. My Government will provide necessary support
to Kerala State Ex-servicemen Development and rehabilitation
Corporation  (KEXCON)  for  its  effective  functioning.  Smart
cards will be issued to beneficiaries for more efficient transfer
of benefits and entitlements.

Pravasi Welfare/NRK

204. Committed  to  the  welfare  of  non  resident  Keralites,  my

Government will put in place a system to help job aspirants in

the  State,  who  would  like  to  work  abroad  –  necessary

23/2020
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counselling and precautions to be taken against cheating by the

employers/agents.  An  online  job  portal  will  be  created  to

ensure  that  job  aspirants  and  job  providers  have  access  to

accurate  information.  Names  and  other  details,  including

educational  qualification,  skills  possessed  and  employment

history of job aspirants will  be hosted on the portal. All  the

companies which are looking for workers will be encouraged to

post  their  offerings  on  the  portal.  A  basic  handbook  which

contains necessary guidelines for those who are going abroad

will  be published.  It  will  contain necessary guidelines,  basic

knowledge of the legal system in the destination country and

all important telephone numbers. Orientation sessions will be

conducted  by  my  Government  for  the  benefit  of  those

travelling to the Gulf countries for employment.

205. In order to reduce recruitment frauds, the Government, under

the  auspices  of  NORKA  plans  to  grade  various  manpower

recruitment  agencies  on the  basis  of various parameters  like

reliability, process followed, placement  record,  profile of the

management, financial background of the organisation and its

promoters, the status of the companies for which recruitment is

done by the agency etc.

206. My Government  will  ensure  Academic exchanges  with  Gulf

countries  and  will  set  up  Kerala  Public  Schools  and

Professional  Colleges  there,  with  the  support  from  the

respective  governments.  Government  will  also  set  up Kerala

Clinics for Keralites in the Gulf countries, with the objective of

providing traditional  and  modern medical  facilities.  Bilateral

Chamber of Commerce and Industry will be set up to increase

mutual  opportunities  including  promotion  of  investments  in

potential  areas  such as  Technology,  Tourism,  Ayurveda  and

Infrastructure, to name a few.
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207. My Government proposes to set up a legal Aid Cell to help
Keralites  in Gulf  countries,  within  the  limits  of  the laws of
those countries. My government plans to provide in association
with insurance companies, a special accident insurance for all
NRKs. In case of accidents and emergencies, arrangements will
be made to move them to the nearest hospital for stabilisation
and  emergency   treatment  will  be  provided  till  they  are
transferred to India for better treatment.

208. Special assistance would be given to organisations arranging to
bring dead bodies back to India, in the unfortunate event of an
NRK's  death  in  a  foreign  country.  Financial  aid  will  be
provided based on the financial conditions of the family, apart
from arranging help  in  completing the  formalities,  arranging
space in planes, arranging ambulances to carry the dead body
to the airport and from the airport to their homes, as well as for
performing last rites.

209. An NRK investment promotion cell will be constituted with the
participation of leading industrialists, both NRKs and locals, to
formulate investment  and employment  for both the returning
NRKs and local Malayalis.

Labour
210. To help evaluate establishments under the Kerala Shops and

Commercial Establishments Act, 1960 and the Factories Act,
1948, my Government proposes to introduce a grading system
on  specific  performance  and  compliance  parameters  to
recognize model establishments. An Occupational Health and
Safety Training Centre will be set up at Kakkanad, Ernakulam.

211. My Government shall initiate a new scheme viz. the State Skill
Development Mission Kerala (SSDM) that will help the State
contribute  significantly  to  the  national  goal  of  40.2  crore
skilled  persons  by  2022  with  Kerala  Academy  for  Skills
Excellence (KASE) as the nodal agency for this. In order to
provide career related guidance and to enrich job seekers with
skill experience, Career Development Centres will be opened in
all districts linking them with employment exchanges.
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212. New  dispensaries  will  be  started  as  part  of  extending  the
coverage  the  ESI  Scheme  state-wide.  Casusal  and  contract
labourers  and  casual  sweepers  and   low  paid  employees  of
different departments will be brought under the ESI Scheme.
NCD Clinics  will  be  started  in  ten  Districts  and  pain  and
palliative care units will be started in all ESI Hospitals.

213. As part  of  the State Old age policy of 2013, a new scheme
'Nava Jeevan'  for  ensuring support  to senior citizens will  be
started. This ambitious scheme will help channelize the wealth
of experience and knowledge of our senior citizens.

Information and Public Relations

214. The  Information  and  Public  Relations  department  is
continuously engaged in spanning out to different  areas with
the help of new age communication technologies. Online media
accreditation,  online  dissemination of  Government  news and
introduction  of  mobile  apps  are  part  of  the  plans  of  the
department.

215. The prestigious Vajrakeralam initiative to commemorate the 60
years of our State is under implementation. As part of this, one
Mega  stage  event  and  a  series  of  small  programs  and
exhibitions will be conducted across the State. The Department
has  already  started  the  campaign  for  Navakeralam  Karma
Padhathi.  The  Department  co-ordinates  the  initiative
'NaamMunnottu'-  the  Chief  Minister's  interactive  television
programme-which  will  serve  as  discussion  forum  on
government  projects  and  plans  as  well  as  serve  a  feedback
mechanism.

Printing and Stationery

216. My Government intends to implement a major programme of
Rs.100 Cr. for the modernization of Printing Department. An
Expert  Commitee  has  been  constituted  for  the  purpose.  The
e-Gazette  Project  will  be  completed  in  the  Department.  My
Government intends to make Stationery Department function as
a  cost  effective  centralized  purchasing  agency  for  all
Government  departments,  local  government  bodies,
autonomous institutions.
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Revenue

217. My  Government  intends  to  extend  the  e-office  Digital
Workplace  solution  to  all  Village  Offices.  A  complete  e-
payment  solution  for  remittance  of  all  taxes  and  fees  both
online and in the village office will be put in place during this
year.  All  online  activities  will  be  brought  under  a  Single
Window Umbrella (Revenue Portal) and an Integrated Citizen
Information  System  to  ensure  real  time  data  updating  and
delivery of quality services will be established.

218. My Government will take steps to distribute the surplus land
available in the State to various beneficiaries as per the Kerala
Land Reforms Act, 1963. Action will be taken to assign land to
the landless people in a time bound manner. Surplus land and
the land used for purposes in violation of  exemptions given
under  the  Kerala  Land Reforms Act,  1963 will  be  resumed.
Steps will be taken to issue Pattayam to the holders of forest
land before 1-1-1977 in a time bound manner. The collection of
building and Luxury taxes will be made more efficient through
necessary amendments in the concerned Rules.

219. My Government intends to complete the resurvey process of all
remaining villages in a time bound manner. A new initiative at
the local level to make village offices people friendly will be
launched  with  the  help  of  sports  and  arts  clubs,  voluntary
organisations and reputed local persons.

Governance
220. My  Government  is  committed  to  making  governance

responsive  to  the  aspirations  of  the  people.  Already  a  time
frame has been set for issuing different certificates from the
Village  and Taluk offices.  My Government  would  create  e-
village  offices  where  all  records  will  be  centralised  and
digitised.

221. District  Collectors  will  conduct  Taluk  level  camps  called
'Reaching  the  people'  every  month  for  the  redressal  of
grievances of the public. Action taken will be published online
as  well  as  on  notice  boards  in  Taluk  and  Village  offices.
Collectors will be rated based on the action they have taken on
grievances.
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222. All sales tax disputes will be settled through a disputes Adalat,
which will have a onetime window to settle all cases older than
two years.

223. To  ensure  ease  for  citizens,  my  Government  will  bring  all
citizen  services  under  one roof.  'At  Your  Service'  will  have
revenue  service,  RTO,  Police,  Electricity  & Water  Services,
Registration etc. under a single roof.

224. Tax payment  will  be  enabled through e-payment  and online
bank transactions. My Government will ensure online payment
of all  property taxes. Tax records would be updated without
manual  intervention  so  as  to  ensure  an  automatic  check  on
corruption.

225. It  is  noteworthy  that  there  are  no  allegations  of  corruption
against my Government. The public have started talking about
this  Government  as  an  example  of  a  corruption-free
Government. My Government will cut the arbitrary decision-
making  powers  of  people  in  power  and  thus  enhance  fair
practices and citizen's rights.

Law and Order

226. My Government strongly believes that the maintenance of law
and  order  in  the  State  is  a  sine-qua-non  to  development.
Though  the  premier  news  magazine  'India  Today'  adjudged
Kerala  as  the  State  as  the  best  in  law  and  order,  yet  my
Government is determined not to show any complacency and
shall strive to further improve policing and law and order in the
State. All police Stations in Kerala will be made Janamaithri
Police Stations under the Janamaithri Suraksha Scheme.

227. This year 100 more Government schools will be brought under
the  Student  Police  Scheme.  Student  Police  Cadet  will  be
nurtured to become the ambassadors against social evils.

228. The  new  Cyber  Crime  Investigation  Division  will  be
operationalised.  Cyber  Dome  will  be  extended  to  Info
City/Infopark in Kozhikode City and Kochi City. Every district
will have a Cyber Crime Police Station during this year.
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229. Committed  to  ensure  law  and  order,  my  Government  will
continue  with  its  ongoing  efforts  to  modernise  the  police
forces. Safe cities and villages will be created across Kerala.
District  wise e-complaint cells will  be created  to ensure that
justice is delivered in case the police stations do not respond
favourably.

230. A massive number of cases are pending in our various courts.
Facilities at the courts are also very poor. My Government is
committed  to  bring  in  reforms  to  provide  adequate
infrastructure for the courts. All courts will be equipped with
video conferencing facilities, which will also be connected to
the prisons in the State.

231. My Government is committed to bring forensic science at the
centre  of  investigation.  We  propose  to  strengthen  forensic
education  and  scientific  evidence  collection  methods  from
crime  scenes,  to  enable  investigation  into  and  solving  of
crimes.  Forensic  collection  centres  will  be  set  up  in  each
district with a centralised hi-tech laboratory located at Thrissur.

232. Kerala  Police  Academy  will  be  converted  to  an  e-learning
Academy with total digitization of the entire training process
during  this  year.  Six  more  Coastal  Police  Stations  will  be
opened.  Twelve  more  law  and  order  police  stations  and  3
tourist police stations will be opened in the State. Pink Patrols,
now available in the cities will be extended to select District
Headquarters also.

Traffic

233. Robotic traffics is the method of controlling traffic with radars
and cameras.  My Government  will  implement   this,  initially
with every 20 kilometers as one unit. This can be self financed
through fines for traffic violations, the funds thus accumulated
can in the long run be used for installing more units on the road
without  further  investments.  The  eventual  target  will  be  to
implement this on main roads, in every 5 kilometers units.
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234. My Government  has  launched  a  programme Vigilant  Kerala
which  is  a  participatory  anti-corruption  method  involving
people from the grassroots levels. Two Mobile Apps that have
been launched - “Arising Kerala” and “Whistle Now”- to
report  episodes  of  corruption  are  part  of  these  efforts.  A
scheme of instituting Whistleblowers Annual Awards is under
consideration.

235. A  voluntary  participatory  program  focussed  on  professional
education sector named “EduVigil” and an anti-corruption
campaign  programme  viz,  “VigNet”  are  being  conducted
through local Vayanasalas and libraries for creating a culture of
Zero Tolerance to Corruption at the grassroot levels.

Prisons

236. The emphasis in the Prisons Department will be to complete
major infrastructure  in all  the jails  and on modernisation of
prisons. Thrust will be given to welfare of prisoners. Specific
vocational training facilities will be designed for them.

Fire and Rescue

237. My  Government  proposes  to  open  new  Fire  and  Rescue
Stations in selected Muncipality and Panchayats as per RMSI
priority.  Critical  infrastructure  like  fire  fighting  and  rescue
vehicles like Water Tender, Water Lorry, Water Bowser, Mini
Emergency  Tender,  Multi  Utility  Vehicles,  Trolley  Mounted
Water  Mist  and  Modern  fire  fighting  and  other  life  saving
equipments will be procured.

238. District  Crisis  Management  Teams  will  be  started  in
Thiruvananthapuram,  Ernakulam,  Palakkad,  Kozhikode  and
Kannur.  A  Divisional  Office  will  be  started  in  the  newly
constructed building at Kannur. New District Offices will  be
started  after  assessment  of  need  and  the  existing  Assistant
Divisional  Officer  will  be  designated  as  District  Fire  and
Rescue Services Officer.  Government  is also considering the
creation  of  Rural  District  Level  Offices  in
Thiruvananthapuram, Ernakulam and Kozhikode Districts.
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Law

239. Government  has  already  amended  the  Kerala  Advocates
Welfare Fund Act, 1980 (Act 21 of 1980) for the purpose of
enhancing  Welfare  Fund  Benefits  to  Advocates.  The
Amendment also provides for giving assistance from the Fund
to the Advocate  Academy under  the Bar Council  of  Kerala.
This Academy will provide training to the Advocates to enable
them to render efficient legal service to the general public.

240. Along with  the  ongoing  schemes  of  NALSA, this  year,  the
Kerala State Legal Services Authority proposes to launch a new
scheme for the dependents of convicts. During 2017, NALSA
proposes to conduct National Lok Adalat once in two months.
The Kerala State Human Rights Commission will initiate steps
to form Human Rights Clubs at schools to popularize the idea
of human rights.

Parliamentary Affairs

241. The Institute of Parliamentary Affairs will publish a new book
“Contemporary Issues of Democracy in leading nations” by
reputed national and international authors and two Biographical
volumes, on the former Chief Ministers of Kerala and Speakers
of Kerala Legislative Assembly. A parliamentary Information
and Research Centre (PIRC) will be set up.

Devaswom

242. My  Government  will  give  top  priority  for  completing
appointment in all the five Devaswoms. A Devaswom Tribunal
to restore the alienated Devaswom land will be set up soon.
The Madras  Hindu Religious  & Charitable  Endowment  Act,
1951 will be amended after the report of the Expert Committee
is received.

243. The 'Haritha Kshethram 2017' project in consonance with the
Haritha Keralam Project utilising Devaswom lands focused on
sewage treatment and land development including protection of
water resources will  be launched. Emphasis will be given to
water  conservation  through  renovation  of  Kavus,  Ponds  and
Altharas of temples.
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244. Modern  sewage  treatment  plants  will  be  setup  in  all  major
temples under Devaswoms. My Government intends to launch
a  project  for  the  renovation  and  preservation  of  ancient
structures and mural paintings of major temples with assistance
from the Ministry of Tourism.

245. My Government will invest Rs.150 Cr.in the next five years for
implementation  of  the  Sabarimala  Master  Plan  Project  and
Edathavalam.  It  is  also  proposed  to  establish  shelters  every
50 km. for pilgrims with resting and parking facilities.

Taxes

246. My Government is gearing up for the introduction of GST that
will  be  a  paradigm shift  in  revenue  mobilisation  across  the
nation. IT systems are being put in place and capacity building
in the department and among stakeholders is underway.

247. For bringing in more transparency in document registrations,
my  Government  intends  to  implement  e-stamping  and  e-
payment.  To  scientifically  protect  documents  of  historical
importance and other documents of ownership preserved since
1865, a new project for digital archival of such documents will
be  implemented.  A  Central  Management  System  will  be
adopted for preservation of registers. The administration of The
Chit Fund Act, 1982 will be computerized. A modern training
centre will be established in Thiruvananthapuram.

Excise
248. My Government intends to establish a State level Model   de-

addiction centre with facility for rehabilitation also. Steps will
be taken to increase  women representation in Excise  force.
Excise  Intelligence  wing  will  be  strengthened.  Necessary
vehicles will be provided to Excise Department. For effective
enforcement  and  prevention  of  crimes,  new  Excise  Circle
Offices will be established at all newly formed Taluks. Basic
facilities in the Excise check posts will be modernised; Special
dispensation for investigating major Abkari  and NDPS cases
would be established.
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Legal Metrology

249. My  Government  will  fully  implement  the  Legal  Metrology
Operation  Management  System  (LMOMS)  to  ensure  that
packer and Importer Registration and, manufacturing, Dealer,
Repair  Licenses services will  be available online.  A fleet  of
fully equipped 'mobile verification units' will  be acquired by
the Department so that efficient and speedy on-site certification
can be done. The gold purity laboratory with accreditation from
National  Accreditation  Board  for  Testing  and  Calibration
Laboratories will be fully set up next year.

Archaeology, Archives, Museums and Zoos

250 My  Government  will  implement  a  project  to  conserve  and
digitise the available palm leaves with help of historians and
students. Museums will be made 'barrier-free'. A new museum
on the  art  form of  Theyyam would  be  set  up  to  make  the
visitors aware of this art form.

251. Napier  Museum in  Thiruvananthapuram will  be  upgraded to
international standards. Heritage Museums will be set up at the
District Level.

252. The Department of Zoos will take steps to replenish the stock
of animals from foreign zoos during the next year.

Human Resources

253. My  Government  intends  to  further  upgrade  the  Institute  of
Management  in  Government  (IMG)  to  enable  it  to  conduct
applied research in governance. It will proactively reach out to
selected  departments  delivering  key  public  services  and
handhold  them  in  improving  their  efficiency.  A  Center  for
Good Governance would be set up within IMG.

254. As  announced  by  Government  earlier,  the  Kerala
Administrative Service will be put in place in the coming year.

255. My Government intends to complete all recruitment procedures
within one year and publish rank lists promptly with the active
support  of  the  Kerala  Public  Service  Commission.  The
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Commission is on the threshold of ushering in several major
policy  measures.  These  include  making  Malayalam  a
compulsory  subject  for  the  Commission's  examinations,
preparing an elaborate Question Bank depository, switching to
a  common  test  for  posts  with  similar  qualification,
progressively  adapting  online  examinations  using  available
PSC centres and infrastructure facilities in colleges in Kerala
and making Departmental tests entirely online.

Conclusion

256. My  Government  has  set  out  a  very  ambitious  and  forward
looking agenda for the State. Traversing the path that lies ahead
will no doubt involve several small but determined steps. The
Journey  may  sometimes  seem  difficult,  often  demanding  a
great deal of patience. No dream has been realised without the
sacrifice and hard work of all people. But my Government is
certain that with the co operation and support of its people, our
State shall emerge victorious in the march towards achieving
development  firmly  founded  on  the  principles  of  equity,
transparency and fairness.

257. In short, my Government believes in and would strive for

1. Food for all

2. Clothing for all  

3. Homes  for all

4. Internet for all 

5. Education for all 

6. Health care for all 

7. Gender equality

8. Justice for all

9. Harmony among all.

നനനി.

JAI HIND. 
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ഗവര്ണറുഫട പ്രസലാംഗലാം രഭാവനിഫല 11.30-നട്ട് പൂര്തനിയഭായനി.

പ്രസലാംഗലാം  പൂര്തനിയഭാകനിയകശഷലാം  ബഹുമഭാനഫപട  ഗവര്ണ്ണര്  സസനലാം

ഇരനിപനിടതനിനട്ട്  മുന്നനിഫലതനിയകപഭാള  വതീണലാം  കപഭാലതീസട്ട്  ബഭാന്ഡട്ട്

കദശതീയഗഭാനവഭാദനലാം മുഴകനി.  തുടര്ന്നട്ട് ബഹുമഭാനഫപട ഗവര്ണ്ണഫറ ബഹുമഭാനഫപട

സതീകര്,  മുഖവമനനി,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാകസമുദഭായകക്ഷേമവലാം

നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലഫമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി,  ചതീഫെട്ട് ഫസക്രടറനി,

നനിയമസഭഭാ  ഫസക്രടറനി,  ഗവര്ണ്ണറുഫട  ഫസക്രടറനി  എന്നനിവര്  കചര്ന്നട്ട്  നനിയമസഭഭാ

മനനിരതനിഫന്റെ പ്രധഭാന കേവഭാടലാംവഫര അനുഗമനിച്ചേട്ട് യഭാത്രയഭാകനി.  

ബഹുമഭാനഫപട ഗവര്ണ്ണഫറ യഭാത്രയഭാകനിയകശഷലാം ബഹുമഭാനഫപട സതീകറുഫട

അദവക്ഷേതയനില   കയഭാഗലാം തുടര്ന.

മനി  .    സതീകര്:  ഓര്ഡര്...........ഓര്ഡര്......ഗവര്ണ്ണറുഫട  പ്രസലാംഗതനിഫന്റെ

പകേര്പ്പുകേള  ബഹുമഭാനഫപട  അലാംഗങ്ങളകലാം  പത്രപ്രതനിനനിധനികേളകലാം  ഇകപഭാള

വനിതരണലാം  ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  ഗവര്ണ്ണറുഫട  പ്രസലാംഗതനിനട്ട്  നനനി  കരഖഫപടുത്തുന്ന

പ്രകമയതനികന്മേലുള്ള ചര്ച്ചേ  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  മഭാസലാം  27  മുതല നടകന്നതഭാണട്ട്.

നനനിപ്രകമയതനിനട്ട്  കഭദഗതനികേള  അവതരനിപനികഭാനഭാഗ്രഹനികന്ന  ബഹുമഭാനഫപട

അലാംഗങ്ങള   2017  ഫഫെബ്രുവരനി  25-ാംതതീയതനി  ശനനിയഭാഴ്ച  വവകുകന്നരലാം  3.00

മണനികട്ട് മുമ്പഭായനി കഭദഗതനികേള നനിയമസഭഭാ ഫസക്രടറനിഫയ ഏലപനികകണ്ടതഭാണട്ട്.

(ഗവര്ണ്ണറുഫട  പ്രസലാംഗതനിഫന്റെ  പകേര്പ്പുകേള  അലാംഗങ്ങളകലാം

പത്രപ്രതനിനനിധനികേളകലാം വനിതരണലാം ഫചയ.)

ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്.......സഭ   ഇകപഭാള  പനിരനിയുന്നതുലാം  തനിങ്കളഭാഴ്ച  രഭാവനിഫല

8.30-നട്ട്  വതീണലാം സകമ്മേളനികന്നതുമഭാണട്ട്.

(2017 ഫഫെബ്രുവരനി മഭാസലാം 27-ാംതതീയതനി തനിങ്കളഭാഴ്ച രഭാവനിഫല 8.30-നട്ട് വതീണലാം

സകമ്മേളനികന്നതനിനഭായനി സഭ രഭാവനിഫല 11.40-നട്ട് പനിരനിഞ.)
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അനുബനലാം

കകേരള  ഗവര്ണര്  (റനിട.  ജസനിസട്ട്  ശതീ.  പനി.  സദഭാശനിവലാം):   ബഹുമഭാനഫപട
സതീകര്,  ബഹുമഭാനഫപട  മുഖവമനനി,  ബഹുമഭാനവരഭായ  മനനിമഭാര്,  ബഹുമഭാനഫപട
പ്രതനിപക്ഷേ കനതഭാവട്ട്,  ബഹുമഭാനവരഭായ നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങഫള,  എലഭാവര്കലാം എഫന്റെ
നമസട്ട് കേഭാരലാം. 

1. പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുഫട  നഭാലഭാലാം  സകമ്മേളനഫത
അഭനിസലാംകബഭാധന ഫചയ്യുന്നതനിനട്ട് എനനികട്ട് അതനിയഭായ സകനഭാഷമുണ്ടട്ട്.

2. അഴനിമതനിഫകതനിഫര  കപഭാരഭാടുവഭാന്  പ്രതനിജഭാബദവലാം  എന്നഭാല
ഉഉൗര്ജ്ജസസലമഭായ  വളര്ച്ചേയനികലയട്ട്  നയനികവഭാന്
ദൃഢനനിശ്ചയമുള്ളതുമഭായ  ഒരു  സര്കഭാര്  ആവശവമഭാഫണന്ന  കകേരള
ജനതയുഫട  അഭനിലഭാഷമഭാണട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാരനിഫന
അധനികേഭാരതനികലറനിയതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ ഒന്പതട്ട് മഭാസങ്ങളനില സുതഭാരവത,
സതവസനത  എന്നതീ  തതസങ്ങളനില  അടനിയുറചഫകേഭാണതഫന്ന
എപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  സലാംസഭാനതനിനട്ട്  ഒരു  സുചനിനനിത  വനികേസന
അജണ്ടയുമഭായനി  മുകന്നഭാടട്ട്  കപഭാകേഭാഫമന്നട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്
യഥഭാര്ത്ഥതനില  കേഭാണനിച  തരനികേയുണ്ടഭായനി.   ഇഉൗ  മഹനതീയ  സഭ
മുമ്പഭാഫകേ എഫന്റെ സര്കഭാരനിഫന്റെ നയങ്ങളലാം  നകയഭാപഭായ ഫഫവദഗവവലാം
വവക്തമഭാകന്നതനിനട്ട്  മുമ്പുതഫന്ന  മുന്നനിലുള്ള  പ്രധഭാന  ഫവല്ലുവനിളനികേഫള
കുറനിച്ചേട്ട് സൂചനിപനികകണ്ടതട്ട് അനനിവഭാരവമഭാണട്ട്.

3. ഭരണതനില  സുതഭാരവതയുലാം ഉതരവഭാദനിതസവലാം ഫകേഭാണ വരുന്നതനിനഭായനി
കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം പ്രഖവഭാപനികഫപട ഒരു കൂടലാം നടപടനികേള ഗണവമഭായ
പുകരഭാഗതനി  ഫഫകേവരനിചഫകേഭാണ്ടനിരനികകേയഭാണട്ട്  എന്നട്ട്
അറനിയനികന്നതനില എഫന്റെ സര്കഭാരനിനട്ട്  അതനിയഭായ സകനഭാഷലാം ഉണ്ടട്ട്.
അവകേഭാശങ്ങള അടനിസഭാനമഭാകനിയുള്ള ഒരു ചടക്കൂടനിഫന്റെ പരനിധനിയനില
ഉദവമങ്ങഫള  ഫകേഭാണവരുന്നതനിനഭായനി  പഉൗരഭാവകേഭാശകരഖ,  സുതഭാരവത,
ഉതരവഭാദനിതസലാം സഭാമൂഹവ ആഡനിറട്ട് എന്നനിവയുളഫപടുതനിഫകഭാണ്ടട്ട് ഒരു
സമഗ്ര  നനിയമലാം  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  ഫകേഭാണവരുന്നതുലാം  അതനിഫന്റെ
അനന്തഃസത എന്നതട്ട് ഫപഭാതുജനങ്ങളകട്ട് കസവനലാം പ്രദഭാനലാം ഫചയ്യുകേ
എന്നതുമഭായനിരനികലാം.

4. കേഴനിഞ്ഞ  നഭാലു  മഭാസങ്ങളനില,  എഫന്റെ  സര്കഭാരനിനട്ട്  ഭഭാരതതനിഫല
സഭാമ്പതനികേ  ചരനിത്രതനിഫല  വനിനഭാശകേരമഭായ  ആപത്തു
കേളനിഫലഭാന്നനികനഭാടട്ട്  ഫപഭാരുകതണ്ടതഭായനി  വന.  2016  നവലാംബര്  8-നട്ട്
പ്രചഭാരതനിലുള്ള  500  രൂപയുഫടയുലാം,  1,000  രൂപയുഫടയുലാം  കനഭാട്ടുകേള
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ഫതരഫഞ്ഞടുത സമ്പദട്ട് വവവസയനില അവയട്ട് പകേരലാം മഫറഭാരു
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  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ഫപടുതഭാഫത  വനികവകേരഹനിതമഭായുലാം  തനിടുകതനിലുലാം
ഫചയ്ത കനഭാടട്ട് അസഭാധുവഭാകല ഭഭാരതസര്കഭാര് നടപഭാകകേയുണ്ടഭായനി.  
പ്രചഭാരതനിലുള്ള  കേള്ളപണഫത  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനുള്ള
ഒരു  ഉപഭാധനിയഭാണട്ട്  ഇഉൗ  നടപടനി  പ്രകേടമഭായനി  പ്രചരനിപനികഫപടതട്ട്.
ഇതനിഫനലഭാലാം  ഉപരനിയഭായനി,  ബഭാങ്കട്ട്  അകഉൗണകേളനിലനനിനലാം,
ഒരഭാഴ്ചയനില,  24000 രൂപയനില  കൂടുതല  പണലാം  പനിന്വലനികഭാന്
അനുവദനികകേയനിഫലന്ന ഒരു കേര്ശന നനിയനണവലാം ഒരു രഭാത്രനിഫകേഭാണ്ടട്ട്
രഭാജവതഭാകേമഭാനലാം  ഏര്ഫപടുത്തുകേയുണ്ടഭായനി.   ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി
സലാംരക്ഷേനികഫപട  നമ്മുഫട  അവകേഭാശങ്ങള  കകേവലലാം
ഭരണനനിര്വ്വഹണപരമഭായ  ഒരു  ഉതരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഇലഭാതഭാകഫപട്ടു.
പ്രചഭാരതനിലുളള  86  ശതമഭാനലാം  പണവലാം  ഒരു  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണ
ഉതരവനിലൂഫട  പനിന്വലനികഫപട്ടു.   നമ്മുഫട  സസതന  സഭാമ്പതനികേ
അകതഭാറനിറനിയഭായനി  പ്രവര്തനികകണ്ട  ഭഭാരതതീയ  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കട്ട്  ഇഉൗ
പരനിഹഭാസവതയട്ട്  മഉൗനഭാനുവഭാദലാം  നലകുന്ന  ഒരു  നനിശബ
പങ്കഭാളനിയഭാകുന്നതനിനട്ട് നനിര്ബനനിതമഭായനി.  

5. കവണ്ടത്ര  ചനിനനികഭാഫത  എടുത  ഇഉൗ  തതീരുമഭാനതനിനു  മുമ്പഭായനി
ദരനിദ്രഫരയുലാം  തഭാഴ്ന്ന   മദവവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗതനിലുള്ളവഫരയുലാം  ശമ്പളവലാം
കവതനവലാം പറ്റുന്നവഫരയുലാം ഇഉൗ നടപടനി എപ്രകേഭാരലാം ബഭാധനികഫമനള്ള
ഗഉൗരവതരമഭായ  ഒരു  വനിശകേലനതനിനുകപഭാലുലാം  പരനിഗണന
നലകുകേയുണ്ടഭായനില  എന്നതഭാണട്ട് ഇതനിഫല ഏറവലാം കമഭാശമഭായ വസ്തുത.
ഫനറട്ട് ബഭാങ്കനിങ്ങട്ട് സഉൗകേരവമുള്ള ഫക്രഡനിറട്ട്-ഫഡബനിറട്ട്  കേഭാര്ഡുടമകേളകട്ട്
ഇഉൗ  പ്രതനിസനനിയനില  പനിടനിചനനിലകഭാന്  സഭാധനിച.   അപ്രകേഭാരമുള്ള
സഉൗകേരവലാം ലഭനികഭാത ഭൂരനിപക്ഷേലാംവരുന്ന നനിര്ഭഭാഗവരഭായ ഭഭാരതതീയര്കട്ട്
അവരുഫട  നനിതവജതീവനിതലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭാവശവമഭായ
കേറന്സനികേളകഭായനി- അവരുഫട കേഭാര്ഷനികേ പ്രവര്തനങ്ങളകഭായഭാലുലാം
ഫചറുകേനിട  വവഭാപഭാരങ്ങളകഭായഭാലുലാം-  അകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളലാം
അലകയണ്ടതഭായനി  വന.  കേര്ഷകേര്കട്ട്  എപ്രകേഭാരലാം  വനിളകേള
കൂടനിയനികടണ്ടനിവനഫവനലാം,  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില   എപ്രകേഭാരലാം  അവ
നശനിചകപഭാകുവഭാനനിടയഭായനി  എനലാം,  ഫചറുകേനിട-മഭാര്ജനിനല
വവഭാപഭാരങ്ങളനിലുലാം ഗഭാര്ഹനികേ വവഭാപഭാരങ്ങളനിലുലാം നനിര്മ്മേനിച്ചേ ഉലപന്നങ്ങള
തുച്ഛമഭായ  വനിലയട്ട്  ഫകേഭാടുകകണ്ടനിവന  എനമുള്ള  ഹൃദയകഭദകേമഭായ
സലാംഭവങ്ങള  സലാംസഭാനതനിഫന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില  നനിനലാം
വനഫകേഭാണ്ടനിരനികകേയഭാണട്ട്.  അവശത,  ഫഫവകേനി  ലഭനിച്ചേ  ഫമഡനികല
സഹഭായലാം,  നനിസ്സഹഭായത  എന്നതീ  കേഭാരണങ്ങളഭാല  ആത്മഹതവകേള
ഉളഫപഫടയുള്ള  ഏകേകദശലാം  200  മരണങ്ങള  റനികപഭാര്ട്ടു
ഫചയ്യുകേയുണ്ടഭായനി.  
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6. കേഭാര്ഷനികേ സമ്പദ്ഘടനയുഫട ഫനടുലാം തൂണഭായ സഹകേരണ കമഖലയഭാഫകേ
ഒരു  രഭാത്രനിഫകേഭാണ്ടട്ട്  നനിശ്ചലമഭായനി.  കകേരളതനില  ബഭാങ്കട്ട്
നനികക്ഷേപങ്ങളനിഫല  മൂന്നനിഫലഭാന്നനിലധനികേലാം  ഭഭാഗവലാം  സഹകേരണ
കമഖലയനിലഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനതട്ട് സമൂഹതനിഫല ദരനിദ്രരഭായ ആളകേളഫട
വഭായഭാ  ആവശവകേതകേള  നനിറകവറ്റുന്നതട്ട്  വലനിഫയഭാരളകവഭാളലാം
സഹകേരണ കമഖലയനിലനനിനമഭാണട്ട്. ഒരുനൂറഭാണ്ടഭായനി സലാംസഭാനഫത
പ്രധഭാനഫപട ജതീവന സലാംവനിധഭാനമഭായനി  പ്രവര്തനിച്ചേനിട്ടുള്ള സഹകേരണ
കമഖലയട്ട് കനഫര മുഫമ്പങലാം ഇപ്രകേഭാരലാം ഒരു ആക്രമണലാം ഉണ്ടഭായനിടനില.
ജനതയുഫട  വഭാങ്ങല  കേഴനിവനിഫന  ഇഉൗഫയഭാരളവനില  ഇലഭാതഭാകന്ന
മകറഫതങ്കനിലുലാം  ഒരു  സഭാഹചരവലാംകപഭാലുലാം  ഇതുവഫര  ഉണ്ടഭായനിടനില.
സഹകേരണ  കമഖലഭാ  ബഭാങ്കനിങ്ങട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്വ്വ
സനിതനിയനിലഭാകുന്നതനിനട്ട്  എത്രകേഭാലലാം  കവണ്ടനിവരുഫമനള്ളതഭാണട്ട്
കകേരളതനിനട്ട് പരനിഹരനികകണ്ട ഏറവലാം വലനിയ പ്രശലാം.  ഇപ്രകേഭാരഫമഭാരു
കവദനഭാജനകേമഭായ പ്രശതനിലൂഫട കേടനകപഭാകുന്ന നമ്മുഫട സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങകളഭാഫടഭാപലാം  നനിലകവഭാന്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിച്ചേനിട്ടുഫണ്ടനലാം  അതനിനുകവണ്ട  എലഭാ  സഹഭായവലാം
നലകുഫമനലാം പറകയണ്ടതനിലകലഭാ. 

7. ഡനിസലാംബര്  മദവകതഭാഫട,  അസഭാധുവഭാകഫപട  മനികവഭാറുലാം  എലഭാ
കേറന്സനികേളലാം  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കനിഫന്റെ  ഖജനഭാവനില  തനിരനിഫകേ
ഫയതനിഫയന്നട്ട്  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  തനിരനിച്ചേറനിഞ്ഞകപഭാള  കേള്ളപണതനി
ഫനതനിഫരയുള്ള  കപഭാരഭാടലാം  എന്ന  ഭതീതനിയുണര്ത്തുവഭാന്  ഇനനിയുലാം
സഭാദവമലഭാഫയന്നട്ട്  അതട്ട്  അറനിയുകേയുണ്ടഭായനി.  പ്രചരണ  വഭാകേവലാം
അകപഭാള  കേഭാഷട്ട് ഫലകസ്സഭാ  ഡനിജനിറകലഭാ  ആയ  സമ്പദ്ഘടനഫയ
സസഭാഗതലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനഭാണട്ട്  എന്നട്ട്  ഏകേകദശലാം  ഒറ  രഭാത്രനിഫകേഭാണ്ടട്ട്
മഭാറ്റുകേയുണ്ടഭായനി.   ഇഉൗ  പ്രക്രനിയയനില  കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാകലമൂലലാം
തനിരനിഫച്ചേടുകഫപട  കേറന്സനിയുഫട  യഥഭാര്ത്ഥ  തുകേ  എത്രയഭാഫണന്നട്ട്
ഇനവഫര ഫവളനിഫപടുതനിയനിടനിലഫയന്നതട്ട് വനിചനിത്രമഭാണട്ട്.  

8. ഇഉൗ  വര്ഷതനിഫന്റെ  അവസഭാനപഭാദതനിലുലാം  2017-18-ലുലാം
സലാംസഭാനതനിഫന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയനില  ഇഉൗ  വസ്തുതകേള  വരുത്തുന്ന
പ്രതവഭാഘഭാതഫതകറനിച്ചേട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാരനിനട്ട്  കേടുത ആശങ്കയുണ്ടട്ട്.
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ഇതനിനകേലാം  തഫന്ന  സലാംസഭാനഫത  വരുമഭാനഫത  ഇതട്ട്  ഗണവമഭായനി
ബഭാധനികകേയുണ്ടഭായനി.  കദശതീയ  സമ്പദട്ട് വവവസഫയ  കനഭാടട്ട്
അസഭാധുവഭാകല  ബഭാധനികഫപടഫതങ്ങഫനഫയന്നട്ട്  തനിടഫപടുകത
ണ്ടതഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഫമഭാതലാം  കദശതീയ  ആഭവനര  ഉത്പഭാദനതനില
കുറഞ്ഞപക്ഷേലാം  1-2  ശതമഭാനലാം കേണ്ടട്ട് വളര്ച്ചേഭാനനിരകട്ട് കുറയുഫമന്നഭാണട്ട്
കേണകഭാകന്നതട്ട്.  ഫസന്ട്രല  സഭാറനിസനികല  ഓര്ഗഫഫനകസഷന്
പുറത്തുവനിട  ഏറവലാം  പുതനിയ  കേണകകേള  സൂചനിപനികന്നതട്ട്
ഡനിസലാംബറനില  ഭഭാരതതനിഫല  വവഭാവസഭായനികേ  ഉത്പഭാദനലാം   0.4
ശതമഭാനലാം  കേണ്ടട്ട്  കുറഞ  എന്നതഭാണട്ട്.   ഡനിസലാംബറനില
സമ്പദ്ഘടനയനിഫല   നനികക്ഷേപ  ആവശവകേതയനില  3 ശതമഭാനലാം
കുറവണ്ടഭായനി.  നഗര-ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനിഫല  ഉപകഭഭാഗ  ആവശവകേതഫയ
സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിച   എന്നട്ട്  സൂചനിപനിചഫകേഭാണ്ടട്ട്  ഹ്രസസകേഭാല
ഉപകയഭാഗതനിനുള്ള  ഉപകഭഭാക്തൃ  ഉത്പന്നങ്ങളഫട  ഉത്പഭാദനതനില
5  ശതമഭാനലാം  കുറവണ്ടഭാകുകേയുലാം  ദതീര്ഘകേഭാല  ഉപകയഭാഗതനിനുള്ള
ഉപകഭഭാക്തൃ  ഉത്പന്നങ്ങളഫട  ഉത്പഭാദനതനില  10.3 ശതമഭാനലാം
കുറവണ്ടഭാകുകേയുലാം  ഫചയ.   വവവസഭായങ്ങളകള്ള  ബഭാങ്കട്ട്  വഭായയനില
കുതഫന  ഇടനിവണ്ടഭായനി  എനലാം  ചനില  കമഖലകേളനില  നനികക്ഷേപ
അനരതീക്ഷേതനിലുള്ള മഭാനവലാം തുടര്ന എന്നതുമഭാണട്ട് ഭഭാരതതീയ റനിസര്വട്ട്
ബഭാങ്കനിഫന്റെ ഇന്ഡസനിയല ഒഉൗടട്ട് ലുകട്ട് സര്കവ്വ ഫവളനിഫപടുത്തുന്നതട്ട്.  

9. കേഴനിഞ്ഞ  115  വര്ഷകഭാലയളവനില,  ചരനിത്രതനില  മുന്ഫപങമനിലഭാത
വനിധതനിലുള്ള  രൂക്ഷേമഭായ  വരളച്ചേയഭാണട്ട്  സലാംസഭാനലാം
അഭനിമുഖതീകേരനികന്നഫതന്നട്ട്  എഫന്റെ സര്കഭാര് തനിരനിച്ചേറനിയുന.  ഫതകട്ട്
പടനിഞ്ഞഭാറന്  കേഭാലവര്ഷതനില,  മഴ  സഭാധഭാരണയുള്ളതനികനകഭാള
34  ശതമഭാനലാം  കുറവഭായുലാം  വടകട്ട്  കേനിഴകന്  കേഭാലവര്ഷതനില  മഴ
സഭാധഭാരണ ഉള്ളതനിഫനകഭാള 61 ശതമഭാനലാം കുറവഭായുലാം ആണട്ട് ലഭനിച്ചേതട്ട്.
2017  ഫഫെബ്രുവരനിയനില  പ്രധഭാന  റനിസര്കവഭായറുകേളനിഫല  ജലനനിരകട്ട്
പരമഭാവധനി  സലാംഭരണകശഷനിയുഫട  60  ശതമഭാനലാം  ഉണ്ടഭാകകേണ്ടനി
യനിരുന്നനിടതട്ട്  ഫവറുലാം  41  ശതമഭാനലാം മഭാത്രമഭാണുള്ളതട്ട്.   കകേരളതനിഫല
മനികവഭാറുലാം  പ്രകദശങ്ങളനില  ഭൂഗര്ഭ  ജലനനിരപട്ട്  ഫപഫടന്നട്ട്  കുറയുന്ന
പ്രവണതയഭാണട്ട്  കേണവരുന്നതട്ട്.   വരളച്ചേഭാ  സനിതനിവനികശഷലാം  മൂലലാം
സലാംസഭാനതട്ട്  30,116  ഫഹക്ടകറഭാളലാം  വരുന്ന  വനിളഫവടുപട്ട്
പ്രകദശങ്ങളനില നഭാശനഷ്ടമുണ്ടഭായനി എന്നട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചയ്യഫപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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10. വരളച്ചേ  മൂലമുണ്ടഭാകുന്ന  നഷ്ടസഭാധവതകേള  ലഘൂകേരനികന്നതനിനഭായനി
എഫന്റെ സര്കഭാര്  2016  ഒകക്ടഭാബര് മുതല  'അതനിശദയുള്ള കേരുതല
പദതനി'  ഏര്ഫപടുതനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   വരളച്ചേ  മൂലമുണ്ടഭാകുന്ന  കുടനിഫവള്ള
ക്ഷേഭാമലാം  പരനിഹരനികന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാകേളക്ടര്മഭാര്കട്ട്  പരവഭാപ്തമഭായ
ഫെണകേള  നലകേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കേര്ഷകേര്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നലകുന്നതനിനഭായനി കൃഷനിവകുപനിനുലാം കകേരള ജലഅകതഭാറനിറനികലാം ഭൂഗര്ഭ
ജലവകുപനിനുലാം മതനിയഭായ ഫെണകേള നലകേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

11. കകേരളതനിഫല  നഭാണവവനിള  കമഖല  ഇകപഭാള  അഭനിമുഖതീകേരനികന്ന
പ്രതനിസനനിയുഫട കേഭാഠനിനവലാം എഫന്റെ സര്കഭാര് തനിരനിച്ചേറനിയുന.  റബ്ബര്
കമഖലയനില  ഫചറുകേനിട  കേര്ഷകേരുലാം  സലാംസഭാനതനില,  കതഭാടലാം
ഫതഭാഴനിലഭാളനികേളനില  ഒരു  വലനിയ  വനിഭഭാഗലാം  വരുന്ന
കേര്ഷകേഫതഭാഴനിലഭാളനികേളമഭാണട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതല  ബഭാധനികഫപടതട്ട്.
രഭാജവതനിഫന്റെ  റബ്ബര്  തലസഭാനമഭായ  കകേരളതനില  ഇപ്രകേഭാരലാം
ബഭാധനികഫപട 10  ലക്ഷേതനിലധനികേലാം റബ്ബര് കേര്ഷകേരുണ്ടട്ട്.  റബ്ബറനിഫന്റെ
വനില  സമതീപകേഭാലതട്ട്  മനിതമഭായഫതങ്കനിലുലാം  ഗുണകേരമഭായ  വര്ദനവട്ട്
കേഭാണനിചഫവന്നനിരുന്നഭാല  തഫന്നയുലാം  കേര്ഷകേരുഫട  കമല  സഭാമ്പതനികേ
മഭാനവലാം  എന്ന  ഭതീതനിയുഫട  'ഫഡകമഭാക്ലസട്ട്  വഭാള'  ഇകപഭാഴുലാം
തൂങ്ങനികനിടകന.  നഭാളനികകേരലാം,  കതയനില,  കേഭാപനി,  കുരുമുളകേട്ട്,  ഏലലാം,
കേശുവണ്ടനി,  അടയ,  ജഭാതനികഭായട്ട്,  സുഗനവവഞ്ജനങ്ങള  എന്നനിവ
കപഭാഫലയുള്ള  മറ്റു  നഭാണവവനിളകേളഫട  കേഭാരവതനിലുലാം  സനിതനി  വവതവസ്തമല.
റബ്ബര്-നഭാളനികകേര സലാംഭരണതനില എഫന്റെ സര്കഭാര് നലകുന്ന സഹഭായലാം
തുടരുനഫവങ്കനിലുലാം കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിഫന്റെ സജതീവ ഇടഫപടല കൂടഭാഫത ഇഉൗ
പ്രതനിസനനിയനില  നനിന്നട്ട്  എളപതനിലുള്ള  ഒരഭാശസഭാസലാം  വനിദൂരതയനില
കപഭാലുലാം സഭാധവമല എന്നട്ട് കേഭാണുന.  

12.  മദവപൂര്വ്വ  ഏഷവയനിഫല  സഭാമ്പതനികേ  തകേര്ച്ചേ  കനരനിടുന്ന  പ്രവഭാസനി
കകേരളതീയര് തനിരനിഫകേ വരുവഭാന്  ആരലാംഭനിചഫവന്നതഭാണട്ട്  എഫന്റെ സര്കഭാര്
കനരനിടുന്ന  ഗഉൗരവതരമഭായ  മഫറഭാരു  പ്രശലാം.   മുഖവമഭായുലാം
ആശസഭാസദഭായകേമഭായ  വനിനനിമയ  നനിരകട്ട്  കേഭാരണലാം  രൂപയുഫട
അടനിസഭാനതനില സലാംസഭാനകതയട്ട്  വരുന്ന  വനികദശ  നനികക്ഷേപതനിഫന
ഇതട്ട്  ഇതുവഫര  ബഭാധനിച്ചേനിടനില.   എന്നഭാല  തനിരനിഫകേ  വരുന്ന  പ്രവഭാസനി



68 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 23, 2017

കകേരളതീയരുഫട എണ്ണതനിലുള്ള പ്രകേടമഭായ വര്ദനവട്ട്  വവക്തമഭാണട്ട്.   ഇഉൗ
പ്രവണത   തുടരുകേയഭാഫണങ്കനില,  അതട്ട്  ആഭവനര  ഉത്പഭാദനഫത
ബഭാധനികകേ  മഭാത്രമല  സലാംസഭാനഫത  അഭവസ്ത  വനിദവരുലാം  വനിദഗരുമഭായ
ഫതഭാഴനിലരഹനിതരുകടയുലാം  കയഭാഗവതയനുസരനിച്ചേട്ട്  ഫതഭാഴനില  ലഭനികഭാത
വരുകടയുലാം എണ്ണതനില വര്ദനവണ്ടഭാകന്നതുമഭാണട്ട്.  

13. വനികരഭാധഭാഭഭാസഫമന്നട്ട് പറയഫട, 2013-ഫല കദശതീയ ഭക്ഷേവസുരക്ഷേഭാ ആക്ടട്ട്
നടപനിലഭാകനിയതനിനുകശഷലാം  ഫപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായഫത
ഗുരുതരമഭായനി  ബഭാധനിച്ചേതട്ട്  അവശവ  ഭക്ഷേവവസ്തുകളഫട
വനിലനനിലവഭാരതനില ഗുരുതരമഭായ വവതനിയഭാനലാം ഉണ്ടഭാകനി.

നവകകേരള കേര്മ്മേ പദതനി

14.  നനിരവധനി  സഭാമൂഹവ-സഭാമ്പതനികേ  വനിപ്ലവങ്ങളകട്ട്  സഭാക്ഷേവലാം  വഹനിച്ചേ
സലമഭാണട്ട്  കകേരളലാം.   ഭൂപരനിഷട്ട് കേരണ  പ്രസഭാനലാം,  സമ്പൂര്ണ്ണ
സഭാക്ഷേരതഭാ  പരനിപഭാടനി,  വനിദവഭാഭവഭാസ  പരനിഷട്ട് കേരണങ്ങള,  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളഫട  ചരനിത്രപരമഭായ  അധനികേഭാര
വനികകേന്ദ്രതീകേരണലാം  എന്നനിവയഭാണട്ട്  അവയനില  ചനിലതട്ട്.   ഇഉൗ
പ്രസഭാനങ്ങളലാം  അവയട്ട്  അടനിസഭാനമഭായ  സമ്പന്നമഭായ  ചരനിത്ര
പഭാരമ്പരവവലാം,  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനില  ഇതുവഫര  ഇലഭാത  വനിധലാം
നനിരവധനി  കമഖലകേളനിലുള്ള  വളര്ച്ചേയനികലയട്ട്  സലാംസഭാനഫത  മുകന്നഭാടട്ട്
നയനിച എന്നതനില സലാംശയമനില. 

15. നമ്മുഫട ജനതയുഫട അടനിയനര പ്രഭാധഭാനവമുള്ള നനിരവധനി ആവശവങ്ങള
നനിറകവറ്റുന്നതനിനട്ട് സഹഭായകേമഭായ പരനിഷട്ട് കേരണങ്ങളഫട ഒരു ശക്തമഭായ
തരലാംഗമഭാണട്ട്  കകേരളതനിനട്ട്  ആവശവഫമന്നട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്
തനിരനിച്ചേറനിയുന.  ഇഉൗ  പശ്ചഭാതലതനിലഭാണട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,
നവകകേരള  കേര്മ്മേ  പദതനി  ആരലാംഭനിച്ചേനിട്ടുള്ളതട്ട്.  യുക്തനിപൂര്വ്വമഭായ
വനിലയനിരുതല,  ക്രമഭാനുഗതമഭായ  ആസൂത്രണലാം,  ശദഭാപൂര്വ്വമഭായ
നടപനിലഭാകല,  ശദഭാപൂര്വ്വമഭായ  വനിതരണലാം  എന്നനിവഫയ
അടനിസഭാനമഭാകനിയുള്ളതഭാണട്ട്  ഇഉൗ  പരനിപഭാടനി.  സലാംസഭാനഫത
ജനതയുഫട  ജതീവനിതഫതയുലാം  ജതീവകനഭാപഭാധനിഫയയുലാം  സര്ശനികന്ന
വനിധതനിലുള്ളതുലാം  അവരുഫട  അഭനിലഭാഷങ്ങഫള  നനിറകവറ്റുവഭാന്
ഭരണഫത രൂപഭാനരഫപടുത്തുന്നതുമഭായ ഒരു രൂപകേലപനയഭാണട്ട് ഇഉൗ
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പരനിപഭാടനിഫകേഭാണ്ടട്ട്  ഉകദ്ദേശനികന്നതട്ട്.   പ്രകതവകേനിചലാം  ഒഴനിവഭാകഫപട
മുഴുവന്  ജനതയുഫടയുലാം  പങ്കഭാളനിതകതഭാഫട  6  മുന്ഗണനഭാ
കമഖലകേളനിലഭായനി  വവഭാപനികന്ന  4  ദഉൗതവങ്ങളഭാണട്ട്  നവകകേരള  കേര്മ്മേ
പദതനിയനില ഉളഫപടുതനിയനിരനികന്നതട്ട്.  

16. കേഴനിഞ്ഞ  കേഭാലങ്ങളനിഫല  വനിവനിധ  വനികേസന  ഉദവമങ്ങളനിലനനിനലാം
ഇതുവഫര ഒഴനിവഭാകഫപടവര്കട്ട് നനിലവഭാരമുള്ള അടനിസഭാന സഭാമൂഹനികേ
സഭാമ്പതനികേ  കസവനങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ദരനിദ്രരനില
ദരനിദ്രരഭായവരുലാം,  നനിരഭാലലാംബരഭായ വനിധവകേളലാം  വകയഭാധനികേരുലാം ഗുരുതര
കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച്ചേവരുലാം  കഗഭാത്ര  വര്ഗ്ഗ  സമൂഹവലാം  അതുകപഭാലുള്ളവരുലാം
ഉളഫപഫട സമൂഹതനിഫല ഏറവലാം ദുര്ബല വനിഭഭാഗതനിലഫപടവഫരയുലാം
ലക്ഷേവമനിട്ടുഫകേഭാണള്ളതഭാണട്ട്  ഇതട്ട്.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളഫട  തലതനില  വനിവനിധ  വനികേസന  പരനിപഭാടനികേള
കകേന്ദ്രതീകേരനികകേ  എന്നതനില  ഉഉൗന്നനിയുള്ളതഭായനിരനികലാം  നടപനിലഭാകല
നയലാം.  

(i) സുരക്ഷേനിതമഭായ  ഭക്ഷേണതനിനുള്ള  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനികന്നതുലാം,
ശുചതീകേരണവലാം  സുരക്ഷേനിതമഭായ  മഭാലനിനവ  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം,
സലാംസഭാനഫത  ജലകസഭാതസ്സുകേളഫട  സുസനിര  വനികേസനലാം
എന്നനിവ  സലാംകയഭാജനിപനികന്നതനിനട്ട്  'ഹരനിത  കകേരള  മനിഷന്'
ലക്ഷേവമനിടുന.  ഫഫജവ  മഭാലനിനവങ്ങള  വതീടുകേളനിലവചതഫന്ന
കവര്തനിരനികകേ,  അവയുഫട  സുരക്ഷേനിത  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം,
കനഭാണ-ഡതീകഗ്രഡബനിളലാം  ഇലകകഭാണനികലാം  ആയ
മഭാലനിനവതനിഫന്റെ പുനരുപകയഭാഗവലാം റതീഫഫസക്ലനിലാംഗുലാം,  സുരക്ഷേനിത
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനവലാം  എന്നനിവയനില  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനിച
ഫകേഭാണള്ളതഭായനിരനികലാം  ഇഉൗ  പ്രവര്തനങ്ങള.   ജലവനിഭവ
കമഖലയനില  ജലഭാശയങ്ങള  കുളങ്ങള,  അരുവനികേള,  നദനികേള
എന്നനിവയുഫട  പുനരുജ്ജതീവനതനിലഭായനിരനികലാം  ശദ
കകേന്ദ്രതീകേരനികന്നതട്ട്.  ഭക്ഷേവസുരക്ഷേനിതമഭായ  പച്ചേകറനികേളലാം
പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളലാം  ഉത്പഭാദനിപനികന്നതനിനഭായനി  ഫഫജവകൃഷനി
സസതീകേരനികന്നതുലാം  അടുത  അഞട്ട്  വര്ഷതനിനകേലാം
സലാംസഭാനഫത സസയലാംപരവഭാപ്തമഭാകന്നതുമഭാണട്ട്.  
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(ii)  സലാംസഭാനഫത  ദരനിദ്രര്കലാം  സഭാധഭാരണ  പഉൗരന്മേഭാര്കലാം
കവണ്ടനി  ഒരു  ത്രനിതല  ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷേണ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഫമച്ചേഫപടുത്തുന്നതനില  ആകരഭാഗവ  കമഖലയനിഫല  ദഉൗതവമഭായ
'ആര്ദ്രലാം' പ്രധഭാനമഭായുലാം  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനികന.   സര്കഭാര്
ആശുപത്രനികേഫള കരഭാഗനി സഉൗഹൃദമഭാകകേ, പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗവ
കകേന്ദ്രങ്ങഫള  കുടുലാംബ  ആകരഭാഗവ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാകകേ,
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  ആകരഭാഗവ  പരനിപഭാലനലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള  സസതീകേരനികകേ,  എന്നനിവ  ഇഉൗ  പരനിപഭാടനിയനില
ഉളഫപടുന.  

(iii)  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനിഫല  ദഉൗതവലാം,  കകേഭാലാംഫമ്പ്ര
ഫഹന്സതീവട്ട്  പബനികേട്ട്  എജജ്യൂകകഷന്  റതീജുവകനഷന്  മനിഷന്
1000  സര്കഭാര്  വനിദവഭാലയങ്ങഫള  അനര്കദ്ദേശതീയ
നനിലവഭാരതനികലയട്ട്  ഉയര്ത്തുന്നതനില  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനിച
ഫകേഭാണള്ള നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ വനിദവഭാഭവഭാസ പരനിഷട്ട് കേരണതനിനട്ട്
ലക്ഷേവമനിടുന.  ഫഎ.സനി.ടനി.-യനില  അധനിഷനിതമഭായ  പഠനലാം
ഏര്ഫപടുതനിഫകഭാണലാം  ഓകരഭാ  ക്ലഭാസ്സുമുറനിയുലാം  'സഭാര്ടട്ട്
ക്ലഭാസ്സഭായനി'  രൂപഭാനരഫപടുതനിഫകഭാണലാം  നനിലവനിലുള്ള
ആവശവങ്ങഫള നനിറകവറ്റുന്നതനിനട്ട് പഭാഠവ പദതനിയുഫട നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുലാം.   ഭനിന്നകശഷനിയുള്ള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളകട്ട്  പ്രകയഭാജന
കേരമഭാകുലാംവനിധലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനികന്നതനില
ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനി  കന്നതഭാണട്ട്.   തകദ്ദേശവഭാസനികേളഫടയുലാം
അദവഭാപകേ  രക്ഷേഭാകേര്തൃ  സലാംഘടനയുകടയുലാം  പൂര്വ്വ
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളഫടയുലാം  പൂര്ണ്ണ  ഇടഫപടകലഭാടുലാം
പങ്കഭാളനിതകതഭാടുലാംകൂടനി ഇതട്ട് നടപനിലഭാകന്നതഭാണട്ട്. 

(iv)  കടഭാടല  ഹഉൗസനിലാംഗട്ട്  മനിഷന്- ഫഫലഫെട്ട്  (ഫഫലവട്ട് ലനിഹുഡട്ട്
ഇന്ക്ലൂഷന്  ആന്റെട്ട്  ഫെനിനഭാന്ഷവല  എലാംപവര്ഫമന്റെട്ട്)   അഞട്ട്
വര്ഷ കേഭാലയളവനിനുള്ളനില സലാംസഭാനഫത 4.32 ലക്ഷേലാം ഭവന
രഹനിതര്കട്ട്  സുരക്ഷേനിതമഭായ  പഭാര്പനിടലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്
ലക്ഷേവമനിടുന.   അവരുഫട  ജതീവകനഭാപഭാധനികേള  തുടരുന്നതനിനുലാം
പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷേണലാം,  വകയഭാജന  സഹഭായലാം,
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ഫഫനപുണവ  വനികേസനലാം,  സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായലാം  നലകുകേ
ഉളഫപഫട സഭാമൂഹനികേ കസവന സലാംരക്ഷേണലാം എന്നനിവ സഹനിതലാം
ആധുനനികേ  പഭാര്പനിട  സമുച്ചേയങ്ങള  ഭവന  രഹനിതര്കട്ട്
നലകുന്നതഭാണട്ട്.

17.  മുഖവമനനിയുലാം,  ബനഫപട  മനനിമഭാരുലാം  ഇതനിഫന്റെ  ആദവക്ഷേവലാം
വഹനികന്നതഭാണട്ട്.   എലഭാ  മനിഷനുകേളനിലുലാം  പ്രതനിപക്ഷേ  കനതഭാവട്ട്
പ്രകതവകേ  ക്ഷേണനിതഭാവട്ട്  ആയനിരനികന്നതഭാണട്ട്.  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്
മഭാകരഭാഫടഭാപലാം,  ജനിലഭാ  പഞഭായതട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  ജനിലഭാ  മനിഷഫന്റെ
കനതൃതസലാം വഹനികന്നതഭാണട്ട്.  ചതീഫെട്ട് ഫസക്രടറനിയുഫട കനതൃതസതനിലുള്ള
ഒരു എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ഒരു അതനികവഗ ഏകേജഭാലകേ ക്ലനിയറന്സട്ട്
സലാംവനിധഭാനമഭായനി പ്രവര്തനികന്നതഭാണട്ട്.

ജനകേതീയ ആസൂത്രണലാം

18. അനഭാരഭാഷ്ട്ര  പ്രശസ്തനിയഭാര്ജ്ജനിച്ചേ  പ്രസഭാനമഭായ  ജനകേതീയ
ആസൂത്രണവമഭായനി  മുകമ്പഭാടട്ട്  കപഭാകേകവ  തഫന്ന  ഇടയ്ക്കുവച്ചേട്ട്  പ്രസ്തുത
പരനിപഭാടനികട്ട്  നഷ്ടമഭായ  ജനകേതീയ  പങ്കഭാളനിതവലാം  സുതഭാരവതയുലാം
തനിരനിചഫകേഭാണവന്നട്ട് അതനിഫന വതീണലാം ഉഉൗര്ജ്ജസസലമഭാകവഭാന് എഫന്റെ
സര്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനികന.  ഇതട്ട്  അനുഭവജഭാനതനില  നനിനള്ള
പഭാഠങ്ങള  ഉളഫപടുതനിഫകഭാണള്ളതുലാം  തഭാഫഴപറയുന്നവയട്ട്  ഉഉൗന്നല
നലകുകേയുലാം  ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.യശന്തഃശ്ശരതീരനഭായ  ശതീ.  ഇ.  എലാം.  എസട്ട്.
നമ്പൂതനിരനിപഭാടട്ട്  ശക്തമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുവച്ചേ  ഒരു  ആശയമഭായ  തകദ്ദേശ
വനിദഗഫരയുലാം  ഫപ്രഭാഫെഷണലുകേകളയുലാം  സന്നദ  കസവകേരഭായനി
ഉളഫപടുത്തുകേയുലാം  തകദ്ദേശ  സര്കഭാരനിഫന  സഹഭായനികന്നതനിനഭായനി
വനിദവഭാഭവഭാസ ഗകവഷണ പരനിശതീലന സഭാപനങ്ങഫളയുലാം ഉളഫപടുത്തുകേ.
ആസൂത്രണലാം  കൂടുതല  ഡഭാറഭാ  അധനിഷനിതവലാം  ഫതളനിവട്ട്
അടനിസഭാനഫപടുതനിയതുലാം  ഉള്ളതഭാകവഭാന്  അതനിഫന്റെ  ഗുണകമന്മേ
ഉയര്ത്തുകേയുലാം  നടപനിലഭാകന്നതനിഫന്റെ  നനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം
ഫചയ്യുകേ.  സഭാമൂഹനികേഭാവസരങ്ങള  ഇലഭാതവരനികലയട്ട്  എതനികച്ചേരുലാം
വനിധലാം  എലഭാ  പ്രക്രനിയയുലാം  കൂടുതല സഭാമൂഹനികേ പങ്കഭാളനിതമുള്ളതഭാകനി
മഭാറ്റുകേ.
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19.  സമതീപ  ഭഭാവനിയനില  1994-ഫല  കകേരള  പഞഭായതട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടനിനുലാം
1994-ഫല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആക്ടനിനുലാം ഉചനിതമഭായ കഭദഗതനികേള
ഫകേഭാണവന്നട്ട്  എലഭാ  ആസൂത്രണ  നടപടനികേളകലാം  നനിയമപരമഭായ
സലാംരക്ഷേണലാം നലകുന്നതഭാണട്ട്.   തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങഫള,
കേഭാരവക്ഷേമമഭായ  സഭാപനങ്ങളഭായനി  പ്രവര്തനികവഭാന്
പഞഭായത്തുകേകളയുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേകളയുലാം പ്രഭാപ്തമഭാകന്നതഭാണട്ട്.

20.  നവകകേരള കേര്മ്മേപദതനികട്ട് കേതീഴനില ആരലാംഭനിച്ചേനിട്ടുള്ള ദഉൗതവങ്ങള, അവ
മഉൗലനികേമഭായനി  ബനഫപടതഭായതനിനഭാല ജനകേതീയഭാസൂത്രണതനിനട്ട്  ഒരു
ഉണര്വട്ട്  നലകുന.  ഇഉൗ  ദഉൗതവങ്ങള  ഫെലപ്രഭാപ്തനിയുള്ള  ആസൂത്രണലാം
ഫഫകേവരനികന്നതനിനട്ട്  അധനികേ  ഫപ്രഭാഫെഷണല  സഹഭായവലാം  തകദ്ദേശ
സര്കഭാരുകേളഫട  കശഷനി  വര്ദനിപനികകേയുലാം  ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.
ഇകപഭാഴഫത നനിലവഭാരലാം അനുസരനിച്ചേട്ട്  അടുത പദതനികഭാലയളവനില
തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളകള്ള  ഫചലവട്ട്  60,000 കകേഭാടനി
രൂപ ആഫണന്നതനിനഭാല ജനകേതീയഭാസൂത്രണതനിഫന്റെ രണ്ടഭാലാം ഘടതനിനട്ട്
പരമപ്രഭാധഭാനവമുഫണ്ടന്നട്ട് എഫന്റെ സര്കഭാര് തനിരനിച്ചേറനിയുന.

അനഭാരഭാഷ്ട്ര തലതനില യശസ്സട്ട് വര്ദനിപനികല 

21.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം,  7  എലാംബസനികേളകടയുലാം
കകേഭാണസുകലറ്റുകേളകടയുലാം പ്രതനിനനിധനികേള സലാംസഭാനവമഭായനി ചര്ച്ചേകേള
നടത്തുകേയുണ്ടഭായനി.   വവവസഭായലാം,  വനികനഭാദ  സഞഭാരലാം,  കസഭാര്ട്സട്ട്,
കേഭാര്ഷനികേ പ്രക്രനിയയനിലൂഫടയുള്ള  (അകഗ്രഭാ കപ്രഭാസസ്സട്ട്)  മൂലവ വര്ദനവട്ട്
എന്നതീ  തനിരഫഞ്ഞടുകഫപട  കമഖലകേളനില  സഹകേരനിച
പ്രവര്തനികവഭാന്  അവര്  അവരുഫട  തഭാത്പരവലാം
പ്രകേടനിപനികകേയുണ്ടഭായനി. ഇഉൗ യശസ്സട്ട് വര്ദനിപനികന്നതനിനഭായനി വനിവനിധ
സര്കഭാര്  വകുപ്പുകേളമഭായനി  നനിരനരലാം  എകകേഭാപനിച  പ്രവര്തനിക
ന്നതനിനഭായനി  ഫപ്രഭാഫെഷണല  സഹഭായകതഭാടുകൂടനിയുള്ള  "ഒരു
ഫറകസഭാണസതീവട്ട്  സനിസലാം"  സഭാപനികവഭാന്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനികന.

അടനിസഭാന സഉൗകേരവലാം 

22. എഫന്റെ  സര്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില  വന്ന  സമയതട്ട്  പ്രധഭാനഫപട
വനിഷയങ്ങളനില  തതീരുമഭാനഫമടുകഭാത കേഭാരണതഭാല സലാംസഭാനതനിഫല
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പല  പ്രധഭാന  അടനിസഭാന  സഉൗകേരവ  പദതനികേളലാം
സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭായനിരുന.   ചുവപ്പുനഭാടയുഫട  ഫകേട്ടുപഭാടനിലനനിനലാം
കേഭാരവക്ഷേമതയനിലഭായ്മയനിലനനിനലാം പ്രധഭാനഫപട നനിരവധനി പദതനികേഫള
വനിമുക്തമഭാകന്നതനിനട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാരനിനട്ട്  സഭാധവമഭായനി.
കദശതീയപഭാതകേളകട്ട്  കവണ്ടനിയുള്ള  ഭൂമനി  ഏഫറടുകലുലാം  വനികേസനവലാം,
ജനി.എ.ഫഎ.എല. (GAIL) ഫഫപപട്ട് ഫഫലന് കപ്രഭാജക്ടട്ട്, ഫകേഭാച്ചേനി-ഇടമണ
പവര്  ഫഫഹകവ,  തനിരുവനനപുരലാം-കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്-കേണ്ണൂര്  വനിമഭാന
തഭാവളങ്ങളഫട  വനികേസനലാം,  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  എന്നതീ  പദതനികേഫള
അതനികവഗലാം  പൂര്തനിയഭാകന്നതനിനഭായനി  അവഫയ  ആസൂത്രനിതമഭായ
പഭാതയനികലയട്ട് എതനിച.

23. 2016  നവലാംബര് മഭാസലാം നടന്ന കകേരള അടനിസഭാന സഉൗകേരവ നനികക്ഷേപ
നനിധനി  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  (ഫകേ.ഫഎ.ഫഎ.എഫെട്ട്.ബനി.)  ആദവ കയഭാഗതനില
നഭാലഭായനിരതനിലധനികേലാം കകേഭാടനി രൂപയുഫട പദതനികേളകട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകുകേയുണ്ടഭായനി.  2017  മഭാര്ച്ചേനിനുമുമ്പട്ട്   പതനിനഭായനിരതനിലധനികേലാം
കകേഭാടനി  രൂപയുഫട  പദതനികേളകട്ട്  അനുമതനി  നലകേഭാന്  കേഴനിയുഫമന്നട്ട്
എഫന്റെ  സര്കഭാരനിനട്ട്  വനിശസഭാസലാം  ഉണ്ടട്ട്.   വനിപുലമഭായ  കതഭാതനിലുള്ള
അടനിസഭാന  സഉൗകേരവ  ആസൂത്രണലാം,  രൂപകേലപന,  നനിര്വ്വഹണലാം
എന്നനിവയുഫട  സഹഭായതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  സഭാകങ്കതനികേവലാം,
വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദവഭാപരവമഭായ  അടനിസഭാന  സഉൗകേരവങ്ങള
ദ്രുതഗതനിയനില  സഭാപനിചവരുന.   സഭാകങ്കതനികേമഭായ  കയഭാഗവത
കനടനിയവഫരയുലാം  മഭാകനജതീരനിയല  ഫപ്രഭാഫെഷണല  ടതീമനികനയുലാം
തനിരഫഞ്ഞടുകന്നതട്ട് നടനവരുന.  പദതനികേളകഭായുള്ള ആദവ ബഭാച്ചേട്ട്
ദര്ഘഭാസ്സുകേള  2017  ഏഏ്രപനില  മഭാസകതഭാടുകൂടനി  നലകുവഭാന്
കേഴനിയുഫമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷേനികന.

24.  കേനിഫ്ബനി  (ഫകേ.ഫഎ.ഫഎ.എഫെട്ട്.ബനി.)   മുകഖന  അടനിസഭാന  സഉൗകേരവ
വനികേസനതനിനഭായനി  നനികക്ഷേപങ്ങള  ആകേര്ഷനികന്നതനിനഭായുള്ള  ഒരു
അതുലവമഭായ നയലാം എഫന്റെ സര്കഭാര് ആവനിഷട്ട് കേരനിച്ചേനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പ്രവഭാസനി
കകേരളതീയര്, പ്രവഭാസനി ഭഭാരതതീയര്, വനികദശ സര്കഭാരുകേള എന്നനിവരനില
നനിനമുള്ള  നനികക്ഷേപങ്ങള  ആകേര്ഷനികന്നതട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്
ഗളഫെട്ട്  രഭാജവങ്ങളനില  നനികക്ഷേപ  സമഭാഹരണ  പരനിപഭാടനിയുഫട
ആദവഘടലാം സലാംഘടനിപനികകേയുണ്ടഭായനി.
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25. സലാംസഭാനതട്ട്  വവഭാപഭാരലാം  അനഭായഭാസമഭായനി  നടത്തുകേയുലാം,
നനികക്ഷേപതനിനട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ  ഒരു  അനരതീക്ഷേലാം  സൃഷ്ടനികകേയുലാം
ഫചയ്യുന്നതട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം,

i. സഫസയനിനബനിള  ഫറകസഭാണസനിബനിള  ഇന്ഡസതീസനില
(എസട്ട്.ആര്.ഫഎ.) പ്രഥമ സഭാനമുള്ള സലാംസഭാനമഭായുലാം

ii. നനിരനരമഭായ  ഫഫനപുണവ  വനികേസനതനിലൂഫട  സര്വ്വതീസട്ട്
ഇന്ഡസതീസനില പ്രഥമ സഭാനമുള്ള സലാംസഭാനമഭായുലാം

iii. സുസനിരവലാം ശഭാസതീയവമഭായ സഭാകങ്കതനികേ വനിദവ ഉപകയഭാഗനിചള്ള കൃഷനി
ഫചയ്യുന്നതനില  പ്രഥമ  സഭാനമുള്ള  സലാംസഭാനമഭായുലാം  കകേരളഫത
മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.
അഴനിമതനിരഭാഹനിതവതനില  ശദകകേന്ദ്രതീകേരനിചഫകേഭാണ്ടട്ട്  ഇതട്ട്
സലാംബനനിച്ചേട്ട് ബൃഹതഭായ പരനിഷട്ട് കേഭാരങ്ങള ഏഫറടുകന്നതഭാണട്ട്.  

ആസൂത്രണലാം

26.  ക്രമമഭായ  ആസൂത്രണതനിലൂഫട  മഭാത്രകമ  സലാംസഭാനതനിനട്ട്  ഉചനിതവലാം
സലാംകയഭാജനിതവമഭായ ദനിശയനില വളരുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ  എന്ന ഉറച്ചേട്ട്
വനിശസഭാസലാം  എഫന്റെ  സര്കഭാരനിനുണ്ടട്ട്.   ആസൂത്രനിത  വനികേസനഫമന്ന
ആശയതനില നനിനലാം വവതനിചലനികന്നതനിനുള്ള കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിഫന്റെ
ദതീര്ഘവതീക്ഷേണമനിലഭാത സമതീപനലാം ഉണ്ടഭായനിരുന്നനിട്ടുകൂടനി,  പഞവതര
പദതനിഫയന്ന  ആശയഫത  മുറുഫകേ  പനിടനികന്ന  ചുരുകലാം  ചനില
സലാംസഭാനങ്ങളനില  ഒന്നഭാണട്ട്  കകേരളലാം.   കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്
കേമ്മേതീഷന്  നനിര്തലഭാകകേയുലാം  നതീതനി  ആകയഭാഗട്ട്  ആരലാംഭനികകേയുലാം
ഫചയ.  ആയതട്ട്  രഭാജവതട്ട്  ദശഭാബങ്ങളഭായനി  നനിലനനിനവരുന്ന
വനിജയകേരഫമന്നട്ട്  ഫതളനിയനികഫപട  സലാംവനിധഭാനമഭായ  പഞവതര
പദതനി  രൂപതീകേരനികന്നതനില  നനിനള്ള  വവതനിയഭാനമഭാണട്ട്.
തത്ഫെലമഭായനി  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗകഭാരുഫട  ജനസലാംഖവഭാ
ശതമഭാനതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനതനിലുള്ള  ഫഷഡജ്യൂളഡട്ട്  കേഭാസട്ട്  സബട്ട്
പ്ലഭാന്  (SCSP)  ഫഫട്രബല സബട്ട്  പ്ലഭാന്  (TSP)  അഫലഭാകകഷന് കൂടനി
നനിര്തലഭാകഫപടുന്നതുലാം  ഇതട്ട്  ആ  ജനസമൂഹങ്ങളനില  ധഭാരഭാളലാം
ആശങ്കകേള  ജനനിപനികകേയുലാം  ഫചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.   എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  എഫന്റെ
സര്കഭാര്  പഞവതരപദതനി  രൂപതീകേരണരതീതനി  അടനിസഭാനമഭാകനി
പദതനി  നടപടനികേളമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന്  തതീരുമഭാനനികകേയുലാം
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പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവതര  പദതനിയുഫട  രൂപതീകേരണ  നടപടനികേള
ഇതനിനകേലാം  ആരലാംഭനികകേയുലാം  ആയതനില  എസട്ട്.സനി.പനി./റനി.എസട്ട്.പനി.
(SCP/TSP) ഘടകേങ്ങള നനിലനനിര്ത്തുകേയുലാം ഫചയ്യുലാം.

27.  കകേരളതനിഫല  ഓകരഭാ  ജനിലയുഫടയുലാം  സമഗ്രമഭായ  വനികേസനതനിനഭായനി
പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവതര  പദതനി  മുതല  സമഗ്ര  ജനിലഭാ  വനികേസന
പദതനികേള നടപനിലഭാകവഭാന് എഫന്റെ സര്കഭാര് ഉകദ്ദേശനികന.  എലഭാ
വര്ഷവലാം  സലാംസഭാന  ബജറട്ട്  അവതരനിപനിച്ചേതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാന
പ്ലഭാനുകേളഫടയുലാം  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളഫടയുലാം  കേതീഴനില  ഓകരഭാ
ജനിലയ്ക്കുലാം  അനുവദനികന്ന  ഫെണകേള  വകുപ്പുകേള  വവക്തമഭാകകണ്ടതുലാം
സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡട്ട് ജനിലഭാ പ്ലഭാനുകേള തയ്യഭാറഭാകന്നതനിനട്ട്
ജനിലഭാ ആസൂത്രണ കേമ്മേനിറനികേഫള സഹഭായനികന്നതുമഭാണട്ട്.

28.  നമ്മുഫട  സമൂഹതനിഫല  ദരനിദ്രരുലാം  അടനിച്ചേമര്തഫപടവരുമഭായ
വനിഭഭാഗങ്ങളകട്ട്  സഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  നനിരവധനി
കക്ഷേമപദതനികേള  സലാംസഭാന  സര്കഭാരുലാം  കകേന്ദ്രസര്കഭാരുലാം
ഏര്ഫപടുതനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ചനില  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  പദതനികേള
സലാംസഭാനതനിഫന്റെ  യഭാഥഭാര്ത്ഥവവമഭായനി  ഫപഭാരുതഫപടുന്നതല.
അതരലാം  പദതനികേഫള  അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണമഭായനി  സലാംകയഭാജനികപനികണ്ടതുലാം
ആവശവമഭായനിടഫതലഭാലാം  പുതനിയ  ഘടകേങ്ങള  ഏര്ഫപടുതനിഫകഭാണ്ടട്ട്
ഗുണകഭഭാക്തഭാകളകട്ട്  ഉചനിതമഭായനി  മഭാകറണ്ടതുമഭാണട്ട്.   ഇഉൗ  പദതനികേള
പുനരഭാവനിഷട്ട് കേരനികന്നതനിനുലാം  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള
ആവനിഷട്ട് കേരനികന്നതനിനുലാം ഒരു പ്രകതവകേ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

29. സഭാമ്പതനികേ  സനിതനിവനിവരകേണകട്ട്  വകുപട്ട്,  ഫമച്ചേഫപട
ആസൂത്രണതനിനഭായനി   കകേരളതനിഫല  സസകേഭാരവ  ഫമഡനികല
സഭാപനങ്ങഫളകറനിച്ചേട്ട്   ഒരു  സമഗ്ര  സര്ഫവ്വ  നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.
നവകകേരള  കേര്മ്മേ  പദതനിയുഫട  കേതീഴനിലുള്ള  നതീര്തട  പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം ഫചയ്യുന്നതനിനുലാം നടപനിലഭാകന്നതനിനുലാം കകേരള സലാംസഭാന
ലഭാന്റെട്ട്  യൂസട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാകങ്കതനികേ  വനിവരങ്ങള  നലകുന്നതഭാണട്ട്.
കകേരള  കസറട്ട്  റനികമഭാടട്ട്  ഫസന്സനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  എണവകയഭാണഫമന്റെട്ട്
ഫസന്റെര്  (ഫകേ.എസട്ട്.ആര്.ഇ.സനി.)    റനികമഭാടട്ട്  ഫസന്സനിലാംഗട്ട്
ജനി.ഫഎ.എസട്ട്.  അടനിസഭാനമഭാകനിയുള്ള  ആപ്ലനികകഷനുകേളലാം  മുകഖന
നവകകേരള കേര്മ്മേ പദതനികട്ട്  തതീരുമഭാനഫമടുകന്നതനിനുള്ള സഹഭായലാം
നലകുന്നതഭാണട്ട്.
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സതീ സലാംരക്ഷേണവലാം പരനിസനിതനിയുലാം

30. സതീകേളകട്ട് അകങ്ങയറലാം സുരക്ഷേ നലകുനഫവന്നട്ട് എഫന്റെ സര്കഭാര് ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.   അവരുഫട  ജതീവനട്ട്  സുരക്ഷേനിതതസവലാം  ഭദ്രതയുലാം
നലകുന്നതനിനഭാവശവമഭായ എലഭാ നടപടനികേളലാം എടുകന്നതഭാണട്ട്.  എഫന്റെ
സര്കഭാര് അവരുഫട അനസ്സനിനട്ട് യഭാഫതഭാരു കകേഭാടവലാം വരുതനിഫലനലാം
സതീകേളകട്ട്  അധനികക്ഷേപമഭായനി  കേരുതഭാവന്ന  ഏഫതഭാരു  നടപടനിയുലാം
ആരനിലനനിനണ്ടഭായഭാലുലാം  മഭാപട്ട്  ഫകേഭാടുകനിഫലനലാം  മഹനതീയമഭായ  ഇഉൗ
സഭയട്ട് ഞഭാന് ഉറപ്പു നലകേഫട.

31.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  ചരനിത്രതനില  ഇതനിനകേലാം  ഒരു  പുതുയുഗതനിഫന്റെ
ആഗമനലാം  വനിളലാംബരലാം  ഫചയഫകേഭാണ്ടട്ട്  സതീകേളകഭായനി  ഒരു  പ്രകതവകേ
വകുപട്ട്  ആരലാംഭനികന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനികകേയുലാം  അതട്ട്
പ്രഭാവര്തനികേമഭാകന്നതനിഫന്റെ  അനനിമഘടതനിലുമഭാണട്ട്.   ഇതരലാം
മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  നയങ്ങള  അടുത  തലതനികലയട്ട്
ഫകേഭാണവരുന്നതനിനഭായനി  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  തഭാലൂകട്ട്  തലങ്ങളനില
വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേള  ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.   കൂടഭാഫത
മുന്കൂടനി  പ്രഖവഭാപനിച്ചേ  തതീയതനിയനിലുലാം  സമയത്തുലാം  എലഭാ
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം ഒരു വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് ഓഫെതീസറുഫട സനര്ശനലാം
നനിര്ബനനിതമഭാകന്നതുമഭാണട്ട്.

32.  എഫന്റെ സര്കഭാര് പ്രഥമ വനനിതഭാ ബറഭാലനിയനട്ട് ഇഉൗ വര്ഷലാം ഇതനിനകേലാം
തുടകമനിടനിട്ടുള്ളതുലാം  കസനയനില  വനനിതകേളഫട  പ്രഭാതനിനനിധവലാം  15
ശതമഭാനലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  പ്രതനിജഭാബദവലാം  ആയതട്ട്  ഏറവലാം
കുറഞ്ഞതട്ട്  50  ശതമഭാനലാം  ആയനിരനികണഫമന്നട്ട്  വനിശസസനികകേയുലാം
ഫചയ്യുന.

33.  സഭാമൂഹനികേ  നതീതനി  വകുപനിന്  കേതീഴനിഫല  നനിര്ഭയ  ഫസലനിന്  കേതീഴനിലുള്ള
കഹഭാമുകേള  മനിനനിമലാം  നനിലവഭാരതനിലുള്ള  സുരക്ഷേ ഉറപഭാകന്നതനിനഭായനി
ആധുനനികേവലകരനികന്നതുലാം നവതീകേരനികന്നതുമഭാണട്ട്.   സലാംസഭാനതട്ട്
നനിര്ഭയ  ഫസല  പ്രശലാംസനതീയമഭായ  രതീതനിയനില  പ്രവര്തനികന
ഫണ്ടങ്കനിലുലാം  ഒരു  കകേഭാലാംഫമ്പ്രഫഹന്സതീവട്ട്  വനികനിലാം  റനിലതീഫെട്ട്  ഫെണ്ടനിഫന്റെ
അഭഭാവലാം  കകേരളതനിനുണ്ടട്ട്.   ഇരകേളഭായവരനില  ചനിലര്കട്ട്  കുറചതുകേ
ലഭനിഫച്ചേങ്കനിലുലാം  അവര്കണ്ടഭായ  നഷ്ടങ്ങളകട്ട്  അവര്കട്ട്
കേനികടണ്ടനിയനിരുന്ന  ആശസഭാസലാം  ഇഉൗ  നജ്യൂനതമൂലലാം  ഫഫവകുകേയുണ്ടഭായനി.
ഫഫലലാംഗനികേ കുറകൃതവങ്ങളകട്ട് ഇരയഭായ കുടനികേളകലാം മുതനിര്ന്നവര്കലാം
ഇടകഭാലഭാശസഭാസലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  കകേഭാലാംഫമ്പ്രഫഹന്സതീവട്ട്
വനികനിലാം റനിലതീഫെട്ട് ഫെണ്ടട്ട് എഫന്റെ സര്കഭാര് രൂപതീകേരനികലാം.
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34.  ക്രനിമനിനല സസഭഭാവലാം നനിരുതഭാഹഫപടുത്തുന്ന സഭാമൂഹനികേമഭായ ഭതീതനിയുഫട
അഭഭാവലാംമൂലലാം  ഫഫലലാംഗനികേ  കുറകൃതവങ്ങള  ശനിക്ഷേയനിലനനിന്നട്ട്
ഒഴനിവഭാകഫപടുന്നതട്ട്  വര്ദനിചവരുന്നതട്ട്  രഭാജവതഭാകേമഭാനലാം
വളര്നവരുന്ന  ആശങ്കയഭാണട്ട്.   ഫഫലലാംഗനികേ  കുറവഭാളനികേഫള
തനിരനിച്ചേറനിയഭാനുള്ള  എലഭാ  വനിവരങ്ങളലാം  അടങന്ന  ഫഫലലാംഗനികേ
കുറവഭാളനികേളഫട  ഒരു  രജനിസര്  കുറകൃതവങ്ങളനിലനനിനലാം  ഭയലാംമൂലലാം
പനിന്തനിരനിപനികഫപടുന്നതട്ട്  ഉറപഭാകവഭാനഭായനി  എഫന്റെ  സര്കഭാര്
ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.   ഇതട്ട്  രഭാജവതനിഫല  തഫന്ന
ആദവകതതഭായനിരനികന്നതുലാം  ഫപഭാതുജനങ്ങളകട്ട്  പ്രഭാപവമഭാകുലാംവനിധലാം
സൂക്ഷേനികന്നതുമഭാണട്ട്.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള

35.  മുന്പട്ട് സൂചനിപനിച്ചേ കപഭാഫല  2016  നവലാംബര്  1-നട്ട് ഗ്രഭാമതീണ കകേരളഫത
"തുറസ്സഭായ പ്രകദശങ്ങളനിഫല  വനിസര്ജ്ജവ വനിമുക്ത"  മഭായനി  പ്രഖവഭാപനിച
എന്ന  ചരനിത്രപരമഭായ  കനടലാം  ഫഫകേവരനിച്ചേതനില  എഫന്റെ  സര്കഭാരനിനട്ട്
അഭനിമഭാനമുള്ളതുലാം  ഇഉൗ  കനടലാം  ഫഫകേവരനികന്ന  ഭഭാരതതനിഫല
ജനസഭാന്ദ്രത  ഏറനിയ  സലാംസഭാനങ്ങളനില  ഒന്നഭായനി  ഇതു  തതീരുകേയുലാം
ഫചയ.  2017  മഭാര്ച്ചേട്ട്  31-ഓടുകൂടനി   സലാംസഭാനഫത
നഗരപ്രകദശങ്ങകളയുലാം  "തുറസ്സഭായ  പ്രകദശങ്ങളനിഫല  വനിസര്ജ്ജവ
വനിമുക്ത"മഭാകനി (ODF) മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് എഫന്റെ സര്കഭാര് ഉകദ്ദേശനികന.

36.  പദതനികേഫളലഭാലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളഫട  പ്രവര്തന
പരനിധനിയനില  ആയതനിനഭാല  അവ  ആസൂത്രണലാം  ഫചയ്യുന്നതുലാം
നടപനിലഭാകന്നതുലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളഫട
കനതൃതസതനില  ആയനിരനികന്നതഭാണട്ട്.   സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായലാം,
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദവ  ഫഫകേമഭാറലാം,  വകുപ്പുകേളഫട  വര്ദനിച്ചേ  കതഭാതനിലുള്ള
പങ്കഭാളനിതലാം, അധനികേ വനിഭവങ്ങള എന്നനിവയുഫട സലാംഗതനിയനില തകദ്ദേശ
സഭാപനങ്ങളകട്ട് ഗണവമഭായ കനടലാം ഫഫകേവരനികവഭാന് സഭാധനികഫമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷേനികന.   സഭാധവമഭായനിടകതഭാളലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ആകരഭാഗവലാം,
കൃഷനി,  പ്രകൃതനിവനിഭവ  പരനിപഭാലന  കമഖല  എന്നനിവയനില  ഏകേ
സലാംകയഭാജനിത പ്ലഭാന് ഉണ്ടഭായനിരനികഫമന്നതഭാണട്ട് പ്രധഭാന ഫെലലാം.

37.  കസവന  ഫപന്ഷന്  വഴനി  ഏകേകദശലാം  നഭാല്പതനിഫയഭാമ്പതട്ട്  ലക്ഷേലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാകളകട്ട്  അവരുഫട  പടനിവഭാതനിലകല  കക്ഷേമ
ഫപന്ഷനുകേള  എതനികന്നതനില  എഫന്റെ  സര്കഭാരനിനട്ട്  തനികേഞ്ഞ
അഭനിമഭാനമുണ്ടട്ട്.   ഗുണകഭഭാക്തഭാകളഫട  പടനികേയുഫട  കൃതവത
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പരനികശഭാധനികന്നതട്ട്  പൂര്തനിയഭായഭാലുടന്  എലഭാ  മഭാസവലാം  കൃതവമഭായനി
കക്ഷേമ  ഫപന്ഷന്കേഭാര്കട്ട്  ഫപന്ഷന്  നലകുന്നതട്ട്  ഉറപഭാകവഭാന്
സഭാധവമഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

38. വഭാഗഭാനലാം  ഫചയ്തതുകപഭാഫല  'കസറട്ട്  ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്  റൂറല
ഫഡവലപട്ട്ഫമന്റെനി'  ഫന  (SIRD)  സലാംകയഭാജനിപനിചലാം  അടപഭാടനിയനിഫല
'അഹഭാഡ്സനി'ഫന്റെ ആസ്തനികേള ആര്ജ്ജനിചഫകേഭാണലാം കകേരള ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട്
ഓഫെട്ട്  കലഭാകല  അഡനിനനികസഷന്  (കേനില)  ഗണവമഭായനി  വളര്ച്ചേ
ഫഫകേവരനിച്ചേനിട്ടുള്ളതുലാം മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങളനില മഭാത്രമല മറ്റു രഭാജവങ്ങളനില
പ്രകതവകേനിചലാം  ഏഷവയനിലുലാം  ആഫനികയനിലുലാം  പ്രവര്തനങ്ങള
വവഭാപനിപനിചഫകേഭാണ്ടട്ട്  അതനിഫന  തകദ്ദേശ  ഭരണതനില  അനഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവഭാരതനിലുള്ള ഒരു സഭാപനമഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതഭാണട്ട്.

39. തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേളനില  ഇ-ഗകവണന്സട്ട്
ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിഫല  എലഭാ
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  വസ്തു  നനികുതനി  ഇ-ഫപയ്ഫമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി
അടയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇ-ഫപയ്ഫമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാകകേയുലാം  മറട്ട്
എലഭാ  ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം  ഉടന്  തഫന്ന  ഇതട്ട്  ലഭവമഭാകകേയുലാം
ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

40. സുലതഭാന്  ബകതരനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില  മഭാലനിനവ
സലാംസട്ട് കേരണതനിനഭായനി  പുതനിയ  ഒരു പനി.പനി.പനി.  മഭാതൃകേയനിലുള്ള  മഭാലനിനവ
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  ആരലാംഭനിച്ചേനിട്ടുള്ളതുലാം  അനുകയഭാജവഫമന്നട്ട്
കേഭാണുകേയഭാഫണങ്കനില  മറട്ട്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനികലകട്ട്
ആയതട്ട്  വവഭാപനിപനികന്നതുമഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനഫത  തനിരഫഞ്ഞടുകഫപട
നഗരങ്ങളനിലുലാം വനികലജുകേളനിലുലാം ആധുനനികേ ഫപഭാതു ശ്മശഭാനവലാം ആധുനനികേ
അറവശഭാലകേളലാം എഫന്റെ സര്കഭാര് നനിര്മ്മേനികന്നതഭാണട്ട്.

41.  ആകടഭാകമറഡട്ട്  ഇന്റെലനിജന്റെട്ട്  കസഭാഫട്ട് ഫവയര്  ഉപകയഭാഗനിചഫകേഭാണ്ടട്ട്
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലനനിനലാം  പ്രധഭാന  നഗരങ്ങളനിലനനിനലാം  ഫകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ  ഫപര്മനിറ്റുകേള  നലകുന്നതട്ട്  ഏകേതീകേരനികന്നതനിനുലാം
ലഘൂകേരനികന്നതനിനുലാം  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനികന.  കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്
കകേഭാര്പകറഷനനില  ഇഉൗ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചേനിട്ടുള്ളതുലാം,  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളഫട  എലഭാ  തലതനിലുലാം  അഴനിമതനി
ഇലഭാതഭാകന്നതനിനട്ട്  'കഫെഭാര്  ദ  പതീപനിള'  എന്ന  ഫവബട്ട്
അടനിസഭാനമഭാകനിയുള്ള ഇ-പ്ലഭാറട്ട് കഫെഭാലാം ആരലാംഭനികകേയുലാം ഫചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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42.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  മഹഭാത്മഭാ  ഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ഫതഭാഴനിലുറപട്ട്
പദതനിയുഫട  കേതീഴനില  നടപനിലഭാകനിയനിട്ടുള്ള  കജഭാലനികേളഫട
ഗുണകമന്മേയനില  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനികഭാന്  ഉകദ്ദേശനികന.
കുടുലാംബശതീയുഫട  ആഭനിമുഖവതനില  ഫതഭാഴനിലഭാളനി  ഗ്രൂപ്പുകേള
സലാംഘടനിപനികന്നതുലാം  തുടര്ച്ചേയഭായുള്ള  ഫതഭാഴനില  അവസരങ്ങള
വര്ദനിപനികന്നതനിനട്ട്  അവഫര  ഫഫവദഗവമുള്ളവരഭാകനി  തതീര്കകേയുലാം
ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  കലബര്  ബജറനിലാംഗട്ട്  പ്രക്രനിയയട്ട്  ഗുണകമന്മേ
നലകുന്നതനിനട്ട്  എലഭാ  കബഭാകകേളനിലുലാം  ഫഫെസനിലനികറഷന്  ടതീമുകേള
സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.  കമലകനഭാടലാം  വഹനികന്നതനിനഭായനി  ഫബയര്ഫൂടട്ട്
ഫടകതീഷവന്മഭാര്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നലകുകേയുലാം  അവരനില  സതീകേളകട്ട്
മുന്ഗണന നലകേനിഫകഭാണ്ടട്ട്  പരമഭാവധനി  ഫതഭാഴനിലദനിനങ്ങള നലകേനിയ
പഭാവഫപട  കുടുലാംബങ്ങളനിലനനിനലാം  തനിരഫഞ്ഞടുകന്നതുമഭാണട്ട്.  ഇങ്ങഫന
1000  ലക്ഷേലാം  ഫതഭാഴനിലദനിനങ്ങള  സൃഷ്ടനികവഭാന്   സഭാധവമഭാകുഫമന്നട്ട്
എഫന്റെ സര്കഭാര് പ്രതതീക്ഷേനികന.

43.  സജതീവ  ജനപങ്കഭാളനിതലാം  ഉറപഭാകന്ന  പ്രചരണ  രതീതനിയനില  മഭാലനിനവ
സലാംസരണ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഏഫറടുകന്നതനിനുള്ള  സമഗ്രമഭായ  ഒരു
സമതീപനലാം സസതീകേരനികന്നതനിനട്ട് എഫന്റെ സര്കഭാര് ഉകദ്ദേശനികന.  ഫഫജവ
പച്ചേകറനി കൃഷനിയുലാം.  മഭാലനിനവനനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനവലാം പരസര പൂരകേമഭാകുന്ന
വനിധതനില സലാംകയഭാജനിപനികന്നതഭാണട്ട്.

ധനകേഭാരവ മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട്

44.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  ഫെനിനഭാന്ഷവല  മഭാകനജ ട്ട്ഫമന്റെട്ട്  സനിസലാം
(ഫഎ.എഫെട്ട്.എലാം.എസട്ട്.)  നടപനിലഭാകന്നതട്ട് പൂര്തനിയഭാകന്നതുലാം 2017-
2018  മുതല  അതട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പ്രവര്തനസജ്ജമഭാകന്നതുമഭാണട്ട്.
ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങ്കനിലാംഗനിനഭായുള്ള  കകേഭാര്  ബഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം
സലാംസഭാനഫത   എലഭാ  ട്രഷറനികേളനിലുലാം  പൂര്തനിയഭാകനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇഉൗ
രണ സുപ്രധഭാന കപ്രഭാജക്ടുകേകളഭാഫട നമ്മുഫട സലാംസഭാനഫത ട്രഷറനികേള
രഭാജവഫത  ഏറവലാം  മനികേച്ചേതഭായനിതതീരുലാം.   ട്രഷറനി  മുകഖന  യൂടനിലനിറനി
കപയ്ഫമന്റുകേള  നടതഭാനുള്ള  സഉൗകേരവവലാം,  ഇടപഭാടുകേഭാര്കട്ട്  വതീടനില
ഇരുനഫകേഭാണ്ടട്ട്  തഫന്ന  അവരുഫട  യൂടനിലനിറനി  കപയ്ഫമന്റുകേള
നലകുന്നതനിനട്ട് ഫനറട്ട് ബഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  സഉൗകേരവവലാം ഏര്ഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
കകേഭാര്  ബഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  ഫസഭാലൂഷന്സട്ട്  ഉപകയഭാഗഫപടുത്തുകേ  എന്നതഭാണട്ട്
അടുത  നടപടനി.   ഫപന്ഷന്  ഫക്രഡനിറട്ട്  ഫചയ്യുന്നതനിനുലാം,  ശമ്പളലാം
ഫക്രഡനിറട്ട്  ഫചയ്യുന്നതനിനുലാം,  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങ്കനില   നനിനള്ള
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പനിന്വലനികലുകേളകലാം മറ്റുള്ളവയ്ക്കുലാം  കവണ്ടനി എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  (SMS)
കപഭാലുള്ള നനിരവധനി കസവനങ്ങള എലാം-ഗകവണന്സനിഫന്റെ ഫമഭാഫഫബല
ആപ്ലനികകഷന്സട്ട്  വഴനി  ട്രഷറനികേളനില  ഉടന്  ലഭവമഭാകന്നതഭാണട്ട്.
കൂടഭാഫത,  ട്രഷറനികേളനിഫല ഇടപഭാടുകേഭാര്കകവണ്ടനിയുള്ള ഫനറട്ട്  ബഭാങ്കനിലാംഗട്ട്
സഉൗകേരവവലാം ഉടന് തഫന്ന നടപനില വരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനതട്ട്
കകേന്ദ്രതീകൃത  ഫപന്ഷന്  ഡഭാറഭാ  കബസട്ട്  PIMS നടപനിലഭാകനിയനിട്ടുള്ളതുലാം
സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  ഫപന്ഷന്കേഭാരുഫട  എലഭാ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളലാം
ലഭവമഭാകന്നതുമഭാണട്ട്.   ഫപന്ഷന്കേഭാര്കകവണ്ടനി  ഒരു  പബനികേട്ട്
കപഭാര്ടല  തഭാമസനിയഭാഫത  തഫന്ന  ഏര്ഫപടുത്തുന്നതുലാം  അതട്ട്
ഫപന്ഷന്കേഭാര്കട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  യൂസര്  ഫക്രഡന്ഷവലസട്ട്
ഉപകയഭാഗനിച്ചേട്ട്  അവരുഫട  ഫപന്ഷന്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അറനിയുന്നതനിനട്ട്
അവഫര പ്രഭാപ്തരഭാകകേയുലാം ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

45.  ഓഫെതീസട്ട്  പരനിസരവലാം  സഉൗകേരവങ്ങളലാം,  ഇടപഭാടുകേഭാര്കട്ട്  ഏറവലാം
"ഉപകയഭാഗ സഉൗഹൃദലാം"  (user  friendly)  ആകന്നതനിനഭായനി  നനിരവധനി
ട്രഷറനികേളനിഫല  ജതീവനകഭാര്  സസകമധയഭാ  അധനികേ  കജഭാലനി  ഫചയ്യുന
എന്നതട്ട്  പ്രശലാംസനതീയമഭാണട്ട്.   അടുത  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിനട്ട്
മുമ്പഭായനി,  നമ്മുഫട  എലഭാ  ട്രഷറനികേളനികലയ്ക്കുലാം  ഇതട്ട്
വവഭാപനിപനികന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  വവഭാപകേമഭായനി  ഒരു  പ്രചരണ
പരനിപഭാടനി  പൂര്തനിയഭാകഭാഫമന്നട്ട്  എഫന്റെ സര്കഭാര്  പ്രതതീക്ഷേനികന്നതുലാം
അതുവഴനി  ചനില  വഭാണനിജവ  ബഭാങ്കുകേളനില  അനുവര്തനികന്ന  മനികേച്ചേ
നടപടനികേളനികലതനിനട്ട്   സമഭാനമഭായനി  ട്രഷറനികേകളയുലാം  മഭാറ്റുവഭാന്
കേഴനിയുന്നതഭാണട്ട്.

46.  ആഡനിറട്ട്  ഇന്ഫെര്കമഷന് മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട് സനിസതനിഫന്റെ  (AIMS)  രണലാം
മൂനലാം  ഘടങ്ങള  സലാംസഭാന  ആഡനിറട്ട്  വകുപട്ട്  പൂര്തതീകേരനിച്ചേനിട്ടുള്ളതുലാം
ഇഉൗ കസഭാഫട്ട് ഫവയറനിലൂഫട തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളഫട എലഭാ
ആഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുകേളലാം തയ്യഭാറഭാകഭാവന്നതുമഭാണട്ട്.  ഇഉൗ വര്ഷലാം മുതല
എലഭാ സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലുലാം ആഡനിറട്ട് ഇന്ഫെര്കമഷന് മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട്
സനിസലാം  (AIMS)  സസതീകേരനികന്നതനിനട്ട് എഫന്റെ സര്കഭാര് ഉകദ്ദേശനികന.
ചഭാരനിറബനിള  എന്കഡഭാവ്ഫമന്റെട്ട്  ഫെണ്ടട്ട്  മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെനിനുകവണ്ടനി  ഒരു
സമഗ്രമഭായ   കസഭാഫട്ട് ഫവയര്  വനികേസനിപനികന്നതഭാണട്ട്.   എഫന്റെ
സര്കഭാര്,  അടുത  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിഫന്റെ  ആരലാംഭലാം  മുതല
സലാംസഭാന  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  വകുപനിനകേത്തുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ആകടഭാകമറട്ട്  ഫചയ്യുന്നതനിനുലാം  ഇടപഭാടുകേഭാര്കട്ട്  കൂടുതല
ഓണഫഫലന് കസവനങ്ങള നലകുവഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനികന.
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47. പ്രതനിവര്ഷലാം  കനരനിട്ടുലാം  അലഭാഫതയുമുള്ള  1000-നട്ട്  കമല
ഫതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനികന്ന  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞതട്ട്  1000  സൂക
വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  വര്ഷലാം  കതഭാറുലാം   സഭാപനികവഭാന്  കകേരള
ഫെനിനഭാന്ഷവല  കകേഭാര്പകറഷന്  (KFC)   ഉകദ്ദേശനികന.   വനിവനിധ
കകേഭാകളജുകേളനിഫല  ഇന്നകവഷന്  ആന്ഡട്ട്  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട്
ഫഡവലപ്ഫമന്റെട്ട്   ഫസന്റെറുകേള  (IEDCs),  ഫടകകഭാളജനി  ബനിസനിനസ്സട്ട്
ഇന്കേജ്യൂകബററുകേള  (TBIs),  കകേരള  സഭാര്ടപട്ട്  മനിഷന്,  കകേരള കസറട്ട്
ഇന്ഡസനിയല  ഫഡവലപ്ഫമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  (KSIDC),  കകേരള
കസറട്ട്  കേഉൗണസനില  കഫെഭാര്  സയന്സട്ട്  ഫടകേട്ട് കനഭാളജനി  ആന്റെട്ട്
എന്വകയഭാണഫമന്റെട്ട്  (KSCSTE)  എന്നനിവകയയുലാം  മറട്ട്  ബനഫപട
ഏജന്സനികേഫളയുലാം ബനനിപനിചഫകേഭാണ്ടട്ട് സലാംസഭാനതട്ട് ഒരു സഭാര്ടപട്ട്
അനരതീക്ഷേലാം സൃഷ്ടനികന്നതനിനട്ട്  കകേരള ഫെനിനഭാന്ഷവല കകേഭാര്പകറഷന്
മുകഖന  ഒരു  സമഗ്ര  പദതനി  രൂപതീകേരനികന്നതനിനട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനികന.

വനിവരസഭാകങ്കതനികേവനിദവ

48. എഫന്റെ സര്കഭാര്, വനിവനിധ വകുപ്പുകേളഫട ഡഭാറഭാകബസുകേള ഒരു സനിലാംഗനിള
ഫഡലനിവറനി  കഗറട്ട്  കവ  മുഖഭാനനിരലാം  ബനനിപനിചഫകേഭാണ്ടട്ട്  എലഭാ
പഉൗരകസവനങ്ങളലാം  ഒഭാണഫഫലനനില  ലഭവമഭാകലാം.  ജനിലഭാ  ഇ-
ഗകവണന്സട്ട്  ഫസഭാഫഫസറനികേള  നവതീകേരനിച  ഫകേഭാണലാം  എലഭാ
വകുപ്പുകേളനിഫലയുലാം  ഫവര്ച്ചേസല  ഫഎ.റനി.  കകേഡറുകേള
പുനരുജ്ജതീവനിപനിചഫകേഭാണലാം,  ഇ-ഗകവണന്സട്ട് ഉദവമങ്ങള പ്രകതവകേനിച്ചേട്ട്
നഭാഷണല ആന്റെട്ട് കസറട്ട്  മനിഷന് കമഭാഡട്ട് കപ്രഭാജക്ടട്ട്സട്ട് നടപനിലഭാകന്നതട്ട്
ദ്രുതഗതനിയനിലഭാകലാം.

49.  നമ്മുഫട  സലാംസഭാനഫത  ഡനിജനിറല  ഇന്ഫഭാസക്ചര്  ശക്തവലാം
കേഭാരവക്ഷേമവമഭാകന്നതനിനട്ട് എഫന്റെ സര്കഭാര് ഉകദ്ദേശനികന.  സര്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളകലാം   വതീടുകേളകലാം  അതനികവഗ  കബഭാഡ്ബഭാന്ഡട്ട്
കേണക്ടനിവനിറനി  നലകുവഭാന്  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  ഫഫഫെബര്  ഫനറട്ട്  വര്കട്ട്
സഭാപനികലാം.   ഫപഭാതു സലങ്ങളനില,  കൂടുതലഭായനി  1000  ഫഫവ-ഫഫഫെ
കഹഭാടട്ട്കസഭാട്ടുകേള  ഏര്ഫപടുത്തുലാം.  കയഭാഗവതകേള  ഫതളനിയനിച്ചേനിട്ടുള്ള
അക്ഷേയ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂഫട  ഫഫനപുണവ  വനികേസന  കകേഭാഴ്സുകേള,
പ്രകതവകേനിച്ചേട്ട് ഫഎ.റനി. സനില്ലുകേള നലകുന്നതഭാണട്ട്.

50.  എലഭാവര്കലാം ഒരു നനിശ്ചനിത അളവനിലുള്ള സഉൗജനവ ബഭാന്ഡട്ട് വനിഡ്തട്ട്
ഉറപഭാകനിഫകഭാണ്ടട്ട്  ഇന്റെര്ഫനറനിനുള്ള  അവകേഭാശലാം  എഫന്റെ  സര്കഭാര്
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അലാംഗതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.  നൂറട്ട്  ശതമഭാനലാം  ഫഫവദദ്യുതനിവത്കേരണതനിനുള്ള
നമ്മുഫട  ശമലാം  ഏതഭാണ്ടട്ട്  നനിറകവറഫപടുന്ന കവളയനില,  ഫഫവദദ്യുതനി  ഉള്ള
എലഭാ  വതീടുകേളകലാം  ഇന്റെര്ഫനറട്ട്  കേണക്ഷേനുലാം  കൂടനി  ഉറപഭാകകേ
എന്നതഭായനിരനികലാം  നമ്മുഫട  അടുത  നടപടനി.  ഡനിജനിറല  കവര്തനിരനിവട്ട്
ഇലഭാതഭാകന്നതനിനട്ട് എഫന്റെ സര്കഭാര് ആത്മഭാര്ത്ഥമഭായനി പരനിശമനികലാം.

51. എഫന്റെ സര്കഭാര്, ഇന്റെര്ഫനറട്ട്, മുഖഭാനനിരലാം കൂടതല കസവനങ്ങള പ്രദഭാനലാം
ഫചയ്യുന്നതട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനികകേയുലാം,  അതുവഴനി  അഴനിമതനികള്ള
അവസരങ്ങള കുറയ്ക്കുകേയുലാം ഫചയ്യുലാം. ഒകര സമയലാം കേണ്കേട്ട് ടനിവനിറനിയുലാം ഇ-
സഭാക്ഷേരതയുലാം  സൃഷ്ടനികകേയുലാം  ഡനിജനിറല  കവര്തനിരനിവട്ട്  കുറയ്ക്കുകേയുലാം
ഫചയ്യുന്നതനിലൂഫട  ഇതട്ട്  സഭാധവമഭാകുഫമന്നട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്
വനിശസസനികന.

52.  ഫടകകഭാപഭാര്കനിഫന്റെ  വനികേസനതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  2  ലക്ഷേലാം  ചതുരശ
അടനിയനിലുള്ള പുതനിയ ഫഎ.റനി.  ഫകേടനിടലാം,  അടനിസഭാന സഉൗകേരവങ്ങകളഭാടു
കൂടനിയ  ഫടകകഭാ  സനിറനി,  കനഭാളജട്ട്  സനിറനി  ഫഡവലപ്ഫമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്
ഇന്ഫഭാസക്ചര് കഫെഭാര് വഭാകട്ട് റ്റു വര്കട്ട് (Walk to Work).  കേഭാമ്പസട്ട്
3-ാം ഘടതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള കടഭാറസനിഫന്റെ ഡഉൗണ ടഉൗണ കപ്രഭാജക്ടട്ട്
(Downtown  Project)  എന്നനിവയുഫട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗമനിചഫകേഭാണ്ടനിരനികന.  ഫചറുതുലാം  ഇടതരവലാം  വലുതുമഭായ
ഫഎ.റനി.  കേമ്പനനികേളകട്ട്  ഫചലവ  കുറഞ്ഞതുലാം  ഉഉൗര്ജ്ജ
കേഭാരവക്ഷേമതയുള്ളതുമഭായ രൂപകരഖകേള നലകേനിഫകഭാണ്ടട്ട്, 2020-ഓഫട
ഒരു  ലക്ഷേലാം  ഫഎ.റനി.  ഫതഭാഴനിലുകേള  സൃഷ്ടനികകേ  എന്ന  ലക്ഷേവലാം
ഫഫകേവരനികന്നതനിനട്ട്   ഇന്കഫെഭാ  പഭാര്കനിഫന്റെ  പ്രവര്തനലാം
തസരനിതഫപടുത്തുലാം.  കകേഭാഴനികകഭാഫട ഫഫസബര് പഭാര്കനിഫന്റെ രണ്ടലാം ഘടലാം
ഉടന് ആരലാംഭനികലാം.

53. സതീകേളകലാം ഫചറുപകഭാര്കലാം ഫതഭാഴനില നലകുന്നതനിനുള്ള സര്കഭാരനിഫന്റെ
പ്രതനിജഭാബദതകയഭാടട്ട്  ഉറച്ചേട്ട്  നനിനഫകേഭാണ്ടട്ട്  ഫഎ.റനി.  കമഖലയനിഫല
നമ്മുഫട  ശക്തനി  വര്ദനിപനികന്ന  നടപടനിയുമഭായനി  എഫന്റെ  സര്കഭാര്
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല  മൂന്നട്ട്  ഫമഭാഫഫബല  കഫെഭാണ
നനിര്മ്മേഭാണ  പഭാര്കകേള  ഉളഫപഫട  12 ഹഭാര്ഡട്ട്  ഫവയര്  പഭാര്കകേള
കകേരളതനില  സഭാപനികന്നതനിനട്ട്  നമ്മേള  ഉകദ്ദേശനികന.  കൂടുതല
നഗരപ്രകദശങ്ങളനില  മലനിനതീകേരണ  രഹനിത  വവവസഭായങ്ങളകഭായനി
കൂടുതല   സലങ്ങള  നതീകനിവചഫകേഭാണ്ടട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  കൂടുതല
ഫതഭാഴനിലുകേള സൃഷ്ടനികലാം.
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54.  കകേരള  സലാംസഭാന  ഇന്ഫെര്കമഷന്  ഫടകേട്ട് കനഭാളജനി   ഇന്ഫഭാസക്ചര്
ലനിമനിറഡട്ട്   (KSITIL),  എഞനിനതീയറനിങ്ങട്ട്  കകേഭാകളജുകേഫള  ഫടലനി
ഫപ്രസന്സട്ട്  ഫസഭാലജ്യൂഷന്സനിലൂഫട   (Tele  Presence  Solutions)
സലാംസഭാനഫത  പ്രധഭാന  ഫഎ.റനി.  ഹബ്ബുകേളമഭായനി  ബനനിപനികന്ന
കപ്രഭാജക്ടട്ട്  നടപനിലഭാകന്നതനിനുള്ള  ഫസഷവല  പര്പസട്ട്  ഫവഹനികനിള
(SPV) ആയനിരനികന്നതഭാണട്ട്. ഫടകകഭാസനിറനിയനിഫല ഇനവന് ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട്
ഓഫെട്ട് ഇന്ഫെര്കമഷന് ഫടകേട്ട് കനഭാളജനി ആന്റെട്ട് മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെനിഫന്റെ പുതനിയ
കേഭാമ്പസനിനു  കവണ്ടനിയുള്ള  മഭാസര്  പ്ലഭാന്  അലാംഗതീകേരനിച്ചേനിട്ടുണ്ടട്ട്.   ഭഭാരത
സര്കഭാര്  സഭാപനിച്ചേ  ഇനവന്  ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്  ഇന്ഫെര്കമഷന്
ഫടകകഭാളജനി   കകേഭാടയതനിഫന്റെ   (IIIT-K)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  2018  മഭാര്ച്ചേട്ട്
മഭാസകതഭാഫട  പൂര്തതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.   ഇക്കഫെഭാസ്സട്ട്   (ICFOSS),
ഫതീ ആന്റെട്ട് ഓപണ കസഭാഴട്ട്  കസഭാഫട്ട് ഫവയറനില  'ഒരു മുന്നനിര റനിസര്ച്ചേട്ട്
സഭാപനമഭായനിതതീരുന്നതുലാം  ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവഫര  സഹഭായനി
കന്നതനിനു  കവണ്ട  അസനിസതീവട്ട്  ഫടകകഭാളജനികല  ഫഡവലപ്ഫമന്റെട്ട്
ഗകവഷണ കജഭാലനികേള ഏഫറടുകന്നതുമഭാണട്ട്.

55. ഫകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുഫട  വനിതരണ  അടനിസഭാന  സഉൗകേരവലാം
ഉപകയഭാഗഫപടുതനി  എലഭാ  സര്കഭാര്  ഓഫെതീസുകേളകലാം  വകയര്ഡട്ട്
കേണക്ടനിവനിറനി  ലഭവമഭാകന്നതനിനഭായനി  ഒരു  മഹതഭായ  പദതനി
ആരലാംഭനിച്ചേനിട്ടുണ്ടട്ട്.   അതുകപഭാഫലതഫന്ന  കകേരളതനിഫല  എലഭാ
സ്കൂളകേഫളയുലാം  ബനനിപനികന്നതനിനട്ട്  ഇതനിഫന്റെ  വവഭാപ്തനി  കൂടുതലഭായനി
വര്ദനിപനിചഫകേഭാണ്ടനിരനികന.

56.  ഇഉൗ  വര്ഷലാം  ഫകേലകട്രഭാണനിഫന്റെ  പുനരുദഭാരണലാം  ഏഫറടുകന്നതഭാണട്ട്.
സഭാപനതനിനുകവണ്ടനി  ഒരു  'ഫപ്രഭാഫെഷണല  ടഭാലന്റെട്ട്  ഫസര്ച്ചേട്ട്'
നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

57.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  ഹഭാര്ഡട്ട് ഫവയറനിലുലാം  കറഭാകബഭാടനികനിലുലാം  ഉഉൗന്നല
നലകേനിഫകഭാണ്ടട്ട് ജഭാപനതീസട്ട് ആന്റെട്ട് ഫകേഭാറനിയന് ഇന്ഡസനിയല ക്ലസര്
കകേഭാഴനികകഭാടട്ട് സഭാപനികഭാന് ഉകദ്ദേശനികന.

58.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  കകേരള  സഭാര്ടട്ട്പട്ട്  മനിഷഫന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങളകട്ട്
കൂടുതല സഹഭായലാം  നലകേനിഫകഭാണലാം  അതനിഫന്റെ വവഭാപ്തനി  വര്ദനിപനിച
ഫകേഭാണലാം  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  കമഖലയനിഫല  (Startup  sphere)
പ്രവര്തനങ്ങള ഫമച്ചേഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനികന. ബൂടട്ട് കേവഭാമ്പുകേള,
പഭാര്ടട്ട്ണര്  ഫനറട്ട് വര്കട്ട്,  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  ഫഎ3  (startup  i3)
മുതലഭായവയ്ക്കുള്ള സഹഭായലാം  'യൂതട്ട് എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട് ഫഡവലപ്ഫമന്റെട്ട്
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം'  (YEDP)  പദതനിയനിലൂഫട  വവഭാപനിപനികന്നതഭാണട്ട്.  എഫന്റെ



84 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 23, 2017

സര്കഭാര്,  സലാംസഭാനഫത  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസനതനിനഭായനി
ഇന്നകവഷന്  ഫെണ്ടട്ട്  (Innovation  Fund),  ഫടകേട്ട് കനഭാളജനി
കകേഭാകമഴട്ട് സവഫഫലകസഷന്  പ്ലഭാറട്ട്കഫെഭാലാം,  ഓപണ  ഇന്നകവഷന്
ഫകേഭാളഭാബകറഷന് സ ട്ട്കപസട്ട്,  കകേരള സ ട്ട്ഫപസനിഫെനികേട്ട്  ഏഞല ഫെണ്ടട്ട്,
1000  നൂതന  ആശയങ്ങള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനികല  എന്നതീ  നവതീന
പദതനികേള ഫകേഭാണവരഭാന് ഉ കദ്ദേശനികന.

വവവസഭായവലാം വഭാണനിജവവലാം

59.  രഭാജവഫത  'ഇഉൗസട്ട്  ഓഫെട്ട്  ഡൂയനിങ്ങട്ട്  ബനിസനിനസ്സട്ട്'   (Ease  of  Doing
Business)  റഭാങ്കനിങ്ങനില സലാംസഭാനതനിഫന്റെ സഭാനലാം ഫമച്ചേഫപടുതഭാന്
എഫന്റെ  സര്കഭാര്  പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.   ക്ലനിയറന്സുകേളകള്ള
പരമഭാവധനി  സമയപരനിധനി  30  പ്രവൃതനി  ദനിവസങ്ങളഭാകനി  ഒരു
സമയബനനിത നടപടനിക്രമലാം ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  2012-ഫല കകേരള
സലാംസഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ  ആകനില  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള
സമയപരനിധനികകശഷലാം  ബനഫപട  വകുപ്പുകേളനില/ഏജന്സനികേളനില
നനിനമുള്ള  എലഭാ  ഫഫലസന്സുകേളലാം  നലകേഫപടുന്നതഭായനി
കേരുതഫപടുന്നതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനതനിനട്ട്  'ഒരു  ഫഡഡനികകറഡട്ട്
ഫെനിസനികല  ഓഫെതീസുലാം'   ഓണഫഫലന്  ക്ലനിയറന്സട്ട്   സലാംവനിധഭാനവലാം
ഏര്ഫപടുതഭാന് 1999-ഫല കകേരള വവവസഭായ ഏകേജഭാലകേ ക്ലനിയറന്സട്ട്
കബഭാര്ഡുകേളലാം വവവസഭായ നഗരപ്രകദശ വനികേസനവലാം ആകട്ട്  കഭദഗതനി
ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  വവഭാവസഭായനികേ  നനികക്ഷേപകേഫര  നനിയനണങ്ങളഫട
ആധനികേവതനിലനനിനലാം   സലാംരക്ഷേനികന്നതനിനഭായനി  പരഭാതനികേള
കബഭാധനിപനികന്നതനിനുലാം  അവ  പരനിഹരനികന്നതനിനുമഭായനി  ചതീഫെട്ട്
ഫസക്രടറനിയുഫട  കേതീഴനില  ഫസക്രടറനിമഭാരുഫട  ഒരു  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്. എഫന്റെ സര്കഭാര്, എലാം.എസട്ട്.എലാം.ഇ. (MSME)
യുഫടയുലാം  ഫഫപതൃകേ  വവഭാവസഭായനികേ  ഉലപന്നങ്ങളഫടയുലാം
വനിപണനതനിനഭായനി ഒരു ഇ-പ്ലഭാറട്ട്കഫെഭാലാം ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.

60.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  അവരുഫട
ഫഫകേവശലാം  ലഭവമഭായ  ഉപകയഭാഗനികഫപടഭാത  ഭൂമനി  പരമഭാവധനി
കേഭാരവക്ഷേമമഭായനി  ഉപകയഭാഗഫപടുത്തുലാം  വനിധലാം  വവഭാവസഭായനികേ
അടനിസഭാന  സഉൗകേരവങ്ങള  വനികേസനിപനികവഭാനുലാം  കൂടഭാഫത
വവഭാവസഭായനികേ  പ്രവര്തനങ്ങള  തഭാഫഴതലതനില
കപ്രഭാതഭാഹനിപനികവഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനികന.

61. ഫകേ.എസട്ട്.ഫഎ.ഡനി.സനി.  (KSIDC),  തനിരുവനനപുരലാം  ഫഫലഫെട്ട്
സയന്സട്ട്  പഭാര്കനില  ഇന്നകവഷന്  കേലാം  ഇന്കേദ്യുകബഷന്
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ഫസന്റെറനിനഭായനി 3.5 ലക്ഷേലാം ചതുരശ അടനി ഒരു എസട്ട്.ഡനി.എഫെട്ട്. (SDF)
ഫകേടനിടതനിഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനികന്നതുലാം  ശക്തനികുളങ്ങര,
പുതനിയഭാപ,  മുനമ്പലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുള്ള  ഫെനിഷനിങ്ങട്ട്  ഹഭാര്ബറുകേളനില
ഫപഫടന്നട്ട് നശനിച കപഭാകുന്നവ കകേടുകൂടഭാഫത സൂക്ഷേനികന്നതനിനഭായനി പ്രതീ
കപ്രഭാസസനിങ്ങട്ട് ഫസന്റെറുകേള (PPC) സഭാപനികന്നതുമഭാണട്ട്.

62. മലപ്പുറലാം കേഭാകകഞരനിയനിഫല കേനിന്ഫ ഫടകകഭാ ഇന്ഡസനിയല പഭാര്കനില
1.1  ലക്ഷേലാം  ചതുരശ  അടനിയനില  ഒരു  "സഭാന്കഡര്ഡട്ട്  ഡനിഫഫസന്
ഫെഭാക്ടറനി"  നനിര്മ്മേനികന്നതനിനുലാം  തൃശ്ശൂര്  പുഴയലനില  വനിവര
സഭാകങ്കതനികേ/വനിവര  സഭാകങ്കതനികേഭാധനിഷനിത  കസവന  കമഖലകേളനിലുലാം
ജനറല  ഇന്ഡസതീസനിലുലാം  പ്രകതവകേ  സഉൗകേരവങ്ങള
സജ്ജതീകേരനികന്നതനിനുലാം  കേനിന്ഫ  ഉകദ്ദേശനികന.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,
നൂതന  സഭാകങ്കതനികേ  വവവസഭായങ്ങള/വനിജഭാനഭാധനിഷനിത
വവവസഭായങ്ങള  എന്നനിവയഭായനി  അടനിസഭാന  സഉൗകേരവങ്ങള
നലകുന്നതനിനട്ട് കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്  ജനിലയനിഫല രഭാമനഭാട്ടുകേരയനില 10 ഏകര്
ഭൂമനിയനില ഒരു അഡസഭാന്സ്ഡട്ട്  ഫടകകഭാളജനി  പഭാര്കട്ട്  സഭാപനികവഭാന്
ഉകദ്ദേശനികന.   ഒഉൗഷധ  വവവസഭായങ്ങഫളയുലാം,  പ്ലഭാസനികേട്ട്
വവവസഭായങ്ങഫളയുലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനികന്നതനിനഭായനി,  പഭാര്കകേള
സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.

63.  സലാംസഭാനഫത  ഫഫകേതറനി  കമഖലഫയ  പുനരുദരനികകേയുലാം
ശക്തനിഫപടുത്തുകേയുലാം  ഫചയ്യുകേ  എന്ന  ലക്ഷേവകതഭാടു  കൂടനി  നമ്മുഫട
ഫഫകേതറനി ഫനയ്ത്തുകേഭാര് ഫനയട്ട് ത രണ്ടട്ട് ഫസറട്ട് യൂണനികഫെഭാമനിനുള്ള തുണനി
സഉൗജനവമഭായനി  സര്കഭാര്  സ്കൂള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളകട്ട്
ലഭവമഭാകന്നതഭാണട്ട്.  ഫനയ്ത്തുകേഭാര്  അധനികേമഭായനി  വസനികന്ന
കമഖലകേളനില  'ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  ഹഭാന്ഡട്ട് ലൂലാം  വനികലജട്ട്,  എന്ന  ആശയലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനികന്നതഭാണട്ട്.  കദശതീയ അനര്കദ്ദേശതീയ വനിപണനികേളനില
മതരനികവഭാന്  ഉലപന്നങ്ങഫള  പ്രഭാപ്തമഭാകന്നതനിനട്ട്  നൂതനവലാം
ആകഗഭാള  നനിലവഭാരതനിലുള്ള   മൂലവവര്ദനിത  ഉലപന്നങ്ങള
നനിര്മ്മേനികന്നതനിനട്ട്  ഫനയട്ട് ത്തുകേഭാഫര  സര്കഭാര്
കപ്രഭാതഭാഹനിപനികന്നതഭാണട്ട്.

64.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  ഫഫകേഫതഭാഴനിലകേഭാരുഫട ഗ്രഭാമങ്ങള സഭാപനികന്നതുലാം
ഫഫകേഫതഭാഴനിലകേഭാരുഫട  സൃഷ്ടനികേളഫട  ഒരു  വനിപണന  ശലാംഖല
സൃഷ്ടനികന്നതുമഭാണട്ട്.  കകേരളതനിഫല എലഭാ ഫഫകേഫതഭാഴനിലകേഭാരുഫടയുലാം
സൃഷ്ടനികേള,  ഫഫകേതറനി,  ഖഭാദനി,  കേഭാര്ഷനികകേഭാലപന്നങ്ങള,
സുഗനവവഞ്ജനങ്ങള,  പരമ്പരഭാഗത  ഭക്ഷേണലാം,  കേലഭാരൂപങ്ങള
തുടങ്ങനിയ  കകേരളതീയ  ഉലപന്നങ്ങള  പ്രദര്ശനിപനികന്ന  ഒരു  കമള
'മഭാമഭാങ്കലാം'  എലഭാ  വര്ഷവലാം  നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാരലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനികന്നതനിനുള്ള  ഒരു  അവസരലാം  കൂടനിയഭാകുലാം.  നമ്മുഫട
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പരമ്പരഭാഗതമഭായ  ഫഫകേഫതഭാഴനില  ഉലപന്നങ്ങള  പ്രദര്ശനിപനി
കന്നതനിനഭായനി  ഫവബട്ട്,  സമൂഹ  മഭാധവമലാം  എന്നനിവ  ഉളഫപഫടയുള്ള
ശരനിയഭായ കവദനികേള കേഫണ്ടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

65.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  സലാംസഭാനതനിഫന്റെ  തനതഭായ  കേരകേഉൗശല
കമഖലയുഫടയുലാം  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയുഫടയുലാം  പുനരുജ്ജതീവനവലാം
നനിലനനിലപ്പുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഒരു  പ്രകതവകേ  പദതനി
രൂപതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.   വനികനഭാദ  സഞഭാരവമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചേട്ട്
കേരകേഉൗശല  വസ്തുകളകട്ട്  ഒരു  പുതന്  ഉണര്വട്ട്   നലകുന്നതഭാണട്ട്.
കകേരളതനിഫല  പ്രധഭാന  വനികനഭാദ  സഞഭാര  ആകേര്ഷണങ്ങളഫട
സുവനതീറുകേള  പ്രദര്ശനിപനികന്ന  'ക്രഭാഫട്ട്  ടൂറനിസലാം'  ഇഉൗ  കമഖലയട്ട്  ഒരു
പുതന്  ഉണര്വട്ട്  നലകുന്നതനിനഭായനി  പ്രകയഭാജനഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.
ഭഭാരത  സര്കഭാരനിഫന്റെ  സഹഭായകതഭാഫട  എറണഭാകുളതട്ട്  ഒരു  നൂതന
അനര്കദശതീയ ഫെര്ണനിച്ചേര് ഹബട്ട് സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.

66.  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളഫട  (പനി.എസട്ട്.യു.)   വനികേസനതനിനുലാം
പുനരുദഭാരണതനിനുലാം  സര്കഭാര്  മുന്ഗണന  നലകുന്നതഭാണട്ട്.  മനികേച്ചേ
രതീതനിയനില  പ്രവര്തനികന്നതുലാം  വനിപണന  കശഷനി  ഉള്ളതുമഭായ
ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങഫള വനിപുലതീകേരനികകേയുലാം നവതീകേരനികകേയുലാം
ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.   എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  സുതഭാരവമഭായ  രതീതനിയനില  കടഭാപട്ട്
മഭാകനജ ട്ട്ഫമന്റെട്ട്  കകേഡറനികലയ്ക്കുള്ള തനിരഫഞ്ഞടുപനിനട്ട് ഒരു സനിരലാം പബനികേട്ട്
എന്റെര്ഫഫപ്രസസട്ട്  ഫസലക്ഷേന്  കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.
സമഭാനമഭായ  ഉലപന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനികന്ന  ഫപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങഫള  അവയുഫട  പ്രവര്തനങ്ങള  കേഭാരവക്ഷേമമഭാകന്നതനിനു
കവണ്ടനി സലാംകയഭാജനിപനികന്നതനിനുലാം ലയനിപനികന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.

67.  ഫപഭാതുജനങ്ങളകട്ട്  നവഭായവനിലയനില  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേള
ലഭവമഭാകന്നതനിനുള്ള  ശമമഭായനി  ഫചറുകേനിട  ധഭാതുകളഫട  ഖനനതനില
ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളഫട  വര്ദനിച്ചേ  കതഭാതനിലുള്ള
പങ്കട്ട്  പരനികശഭാധനികന്നതഭാണട്ട്.  തതീരകദശ  സമൂഹതനിഫന്റെ
ജതീവകനഭാപഭാധനികേഫള  നശനിപനികഭാത  വനിധലാം  തതീരപ്രകദശഫത
ധഭാതുസമ്പതനിഫന  ആസൂത്രനിതവലാം  കഹഭാളനിസനികലാം  (holistic)  ആയ
രതീതനിയനില  മൂലവവര്ദനിത  ഉലപന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനികന്നതനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളകകവണ്ടനിയുള്ള
സലാംസഭാനഫത  മണലനിഫന്റെ  ആവശവകേത  നനിറകവറ്റുന്നതനിനഭായനി
പരനിസനിതനികട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭാകേഭാതവനിധലാം ആഴകടല മണല ഖനനലാം
എഫന്റെ  സര്കഭാര്  ഏഫറടുകന്നതഭാണട്ട്.  ഡഭാലാം  റനിസര്കവഭായറുകേളനില
നനിനലാം എകല നതീകലാം ഫചയ്യുന്നതു വഴനി  മണലുലാം കേളനിമണലാം  ഖനനലാം
ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.
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68.  സലാംരലാംഭങ്ങള  സഭാപനികന്നതനിനുള്ള  കശഷനി  വര്ദനിപനികന്നതനിലൂഫട
സലാംസഭാനതട്ട്  മടങ്ങനിവരുന്ന  പ്രവഭാസനി  ഭഭാരതതീയരുഫട
പുനരധനിവഭാസതനിനുകവണ്ടനി  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  പരനിശതീലനവലാം
സഉൗകേരവവലാം ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

69.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  ഫചറുകേനിട കേര്ഷകേര്കള്ള വനില സലാംബനനിച്ചേ പ്രശലാം
പരനിഹരനികന്നതനിനഭായനി  മനികേച്ചേ  'ഫപ്രഭാഫെഷണല  ഫബന്കഡഴനിഫന'
ഉളഫപടുതനിഫകഭാണ്ടട്ട്  പുതനിയ  കതയനില  ബഭാന്റെട്ട്  ഉണ്ടഭാകന്നതഭാണട്ട്.
ഇതട്ട് അനുകയഭാജവമഭായനി വനിപണനലാം ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  ലഭാഭതനിഫന്റെ ഒരു
വനിഹനിതലാം കതയനിലഫതഭാഴനിലഭാളനികേളകട്ട് കൂടനി നലകുന്നതഭാണട്ട്.

70. എഫന്റെ സര്കഭാര്, കേയറ്റുമതനി വര്ദനിപനികന്നതനികലയഭായനി ഒരു കേയറ്റുമതനി
നയലാം  സലാംസഭാനതട്ട്  ആദവമഭായനി  ഫകേഭാണവരുന്നതഭാണട്ട്.
സലാംസഭാനഫത  കേയറ്റുമതനി  ലക്ഷേവമഭാകനിയനിട്ടുള്ള  വവവസഭായങ്ങളകട്ട്
ഒരു  പുതനുണര്വട്ട്  നലകുന്നതനിനഭായനി  പുനന്തഃസലാംഘടനിപനിച്ചേ  'കസറട്ട്
ഫലവല  എകട്ട്കപഭാര്ടട്ട്  ഫപ്രഭാകമഭാഷന്  കേമ്മേനിറനി'  ഇവനിഫട  ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള
വനിഭവങ്ങളലാം,  ഫഫനപുണവങ്ങളലാം  പ്രവര്തനതനിനഭാവശവമഭായ
കസവനങ്ങളഫട  അനുകൂല  സഭാഹചരവങ്ങളലാം  ഉപകയഭാഗ
ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

കേശുവണ്ടനി

71. കേശുവണ്ടനി  കമഖലയനില  ഫതഭാഴനിലഭാളനികേളകട്ട്  പരമഭാവധനി
ഫതഭാഴനിലവസരലാം  ഉറപഭാകന്നതനിനഭായനി  കേശുവണ്ടനി  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാഫപകനിനുലാം  (CAPEX)  കേതീഴനിലുള്ള  എലഭാ
ഫെഭാക്ടറനികേളലാം തുറകന്നതനിനഭായനി ഉഉൗന്നല നലകുലാം.  80  കകേഭാടനി  രൂപ
ഫകേഭാടുത്തുഫകേഭാണ്ടട്ട്  കേശുവണ്ടനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ കേടബഭാധവത
തതീര്ന്നനിട്ടുണ്ടട്ട്.   എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  കതഭാടണ്ടനി  ഇറകമതനി
ഫചയ്യുന്നതനിനഭായനി  ആഫനികന്  രഭാജവങ്ങളനിഫല  സര്കഭാര്
ഏജന്സനികേളമഭായനികച്ചേര്ന്നട്ട്  സഭായനിയഭായ  ഒരു  ക്രമതീകേരണലാം
നടതഭാകമഭാ  എനള്ള  കേഭാരവലാം  സജതീവമഭായനി  ചര്ച്ചേ  നടതനിവരുന.
കകേരളതനിഫല  ഫെഭാക്ടറനികേളകകവണ്ട  കതഭാടണ്ടനിയുഫട  ആവശവകേത
നനിറകവറ്റുന്നതനിനുള്ള  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനികട്ട്  ഭൂമനി  കേഫണ്ടത്തുന്നതനിനഭായനി
ആന്ധ്രപ്രകദശുമഭായനി  പങ്കഭാളനിതതനികലര്ഫപടുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനികന.
കകേരളതനിനുള്ളനില  കതഭാടലാം  അടനിസഭാനതനിലുള്ള  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനികലാം.  ഇഉൗ കമഖലയനിഫല നമ്മുഫട ഫതഭാഴനിലഭാളനികേളകട്ട്
പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുലാംവനിധലാം  സസകേഭാരവകമഖലഭാ  വവവസഭായനികേളഫട
കേതീഴനിലുള്ള  ഫെഭാക്ടറനികേള  തുറകന്നതട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനികന്നതനിനഭായനി
എഫന്റെ സര്കഭാര് അവരുമഭായനി ബനഫപട്ടുവരുന.
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കേയര്

72.  എഫന്റെ  സര്കഭാരനിനട്ട്  സലാംസഭാനഫത  കേയര്കമഖല  നനിരവധനി
പ്രശങ്ങളനില  ഉളഫപട്ടുകേനിടകന്ന  അവസയനിലഭാഫണന്നട്ട്
അറനിയഭാവന്നതുലാം, എന്നഭാല ശദഭാപൂര്വ്വമുള്ള ഇടഫപടലുകേളനിലൂഫട അതട്ട്
ഉഉൗര്ജ്ജസസലമഭായനിതതീരുഫമന്നട്ട്  ഉറച്ചേ  വനിശസഭാസവമുണ്ടട്ട്.  എഫന്റെ
സര്കഭാര്,  യനവലകരണതനിലുള്ള എലഭാ നനിയനണങ്ങളലാം നതീകലാം
ഫചയ്യുന്നതനിനുലാം  അകതസമയലാം ഏറവലാം കുറഞ്ഞ കവതനലാം ഉറപഭാകന്ന
വനിധതനിലുള്ള  വനിലയനില  പുതനിയ  ഉലപന്നങ്ങളഫട  സലാംസരണലാം
നടത്തുന്നതനിലൂഫട  ഫതഭാഴനിലഭാളനികേളഫട  കവതനവലാം  ഫതഭാഴനിലവസരവലാം
ഉറപഭാകഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനികന.   ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
നനിര്മ്മേനിച്ചേ  കേയര്  ജനികയഭാഫടകേട്ട് ഫസലസനിനുണ്ടഭായ  വനിപണനി,  ഒരു
പരവഭാപ്തമഭായ വനിപണനി ആയനിരനികഫമന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുലാം.

ബകയഭാഫടകേ ട്ട് കനഭാളജനി

73.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  കകേരളതനിനട്ട്  ബകയഭാഫടകേട്ട് കനഭാളജനിയനില  അതനിനട്ട്
അര്ഹമഭായ  വനിഹനിതലാം  ലഭനികനണ്ടട്ട്  എന്നതട്ട്  ഉറപഭാകന്നതനില
ശദഭാലുവഭായനിരനികന്നതഭാണട്ട്.  ആയുര്കവ്വദതനിഫന്റെ  കപരനില
ബകയഭാഫടകകഭാളജനി ഉപകയഭാഗനികന്നതനില കകേരളലാം കലഭാകേതനിനട്ട് മഭാര്ഗ്ഗ
ദര്ശനിയഭാണട്ട്.   കകേരളതനിഫന്റെ ഇഉൗ ഫഫജവഫഫവവനിധവലാം  അതനിഫന ഇഉൗ
ആവശവതനികലയഭായനി  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  അനുകയഭാജവമഭാകന.
നമ്മുഫട  ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷേണലാം,  കൃഷനി,  ഒഉൗഷധനനിര്മ്മേഭാണലാം,
ഗകവഷണലാം  എന്നനിവഫയ  ഒരു  പുതനിയ  തലതനികലയട്ട്  ഇതട്ട്
ഉയര്ത്തുന്നതഭാണട്ട്.

കൃഷനി

74. എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേരുഫട  വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനികന്നതനിനട്ട്  ഒരു പ്രകതവകേ പദതനി ആവനിഷട്ട് കേരനികലാം.  ഇതട്ട്
നഭാളനികകേര  ഉലപന്നങ്ങളഫട  പ്രകതവകേനിച്ചേട്ട്  പരനിശുദമഭായ
ഫവളനിഫച്ചേണ്ണയുഫട  ഉപകയഭാഗലാം   സലാംബനനിച്ചേട്ട്,
ഗകവഷണഭാടനിസഭാനതനില  ഉണ്ടഭായ   വനിവനിധ  ആകരഭാഗവപരമഭായ
പ്രകയഭാജനങ്ങളനില  ഉഉൗന്നനിയുള്ള  ഒരു  വലനിയ  ജനകേതീയ
പ്രചഭാരണതനിലൂഫട  ആയനിരനികലാം.

75.  സുഗനവവജനങ്ങളകലാം  നഭാളനികകേരതനിനുലാം  മഫറലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ
ഉലപന്നങ്ങളകലാം  ആയനി  കകേരള  ബഭാന്ഡട്ട്  ഫകേഭാണവരുന്നതഭാണട്ട്.
എലഭാ കേഭാര്ഷനികേ ബഭാന്ഡുകേളകലാം  'കമഡട്ട് ഇന് കകേരള'  ഒരു വനിശസസ്ത
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ബഭാന്ഡട്ട്  ആകലാം.  കേഭാര്ഷനികേ  ഉലപന്നങ്ങഫളകറനിച്ചേട്ട്  ജപഭാന്
മഭാതൃകേയനില,  ഒരു കമഡട്ട്  ഇന് കകേരള ബഭാന്ഡട്ട്   കബഭാധവലകരണ
പരനിപഭാടനി നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

76.  മൂലവവര്ദനിത  നഭാളനികകേര  ഉലപന്നങ്ങളകട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലയനില
പ്രകതവകേ പദതനികേള ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

77.  വവഭാപകേമഭായ പ്രശലാംസ പനിടനിചപറനിയ 'അമൂല കമഭാഡലനിഫന്റെ '  രതീതനിയനില
റബ്ബര് കമഖലയ്ക്കുകവണ്ടനി ഒരു സഹകേരണ സലാംവനിധഭാനലാം സഭാപനികലാം.

78.  സലാംസഭാനതട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  ഉലപന്നങ്ങളഫട  സലാംസ ട്ട്കേരണതനിനുലാം
മൂലവവര്ദനവനിനുമഭായനി  അനര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരതനിലുള്ള
സഭാകങ്കതനികേവനിദവകേള  ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ഇഉൗ  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദവകേളനില  അധനിഷനിതമഭായ  ആധുനനികേ  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനികന്നതനിനഭായനി ഒരു പ്രകതവകേ ഫെണ്ടട്ട് രൂപതീകേരനികലാം.  ഇതരലാം
യൂണനിറ്റുകേളഫട  ക്ലസറുകേഫള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനികന്നതനിനഭായനി  അകഗ്രഭാ
പഭാര്കകേള സഭാപനികലാം.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  ഒരു ബഭാന്റെട്ട്  ഫനയനിമനില
തഫന്ന  കകേരളതനിഫന്റെ  തനതുലാം  പരമ്പരഭാഗതവലാം  തകദ്ദേശതീയവമഭായ
കേഭാര്ഷനികേ  വനിഭവങ്ങളനില   നനിനള്ള  മൂലവവര്ദനിത  ഉലപന്നങ്ങളഫട
വനിപണനലാം  സുഗമമഭാകന്നതനിനഭായനി  ഒരു  കകേരള  അഗ്രനിബനിസനിനസ്സട്ട്
കേമ്പനനി രൂപതീകേരനികലാം.

79.  കൃഷനിഭവനുകേഫള  കേര്ഷകേ  കസവന  ഭവനുകേളഭായനി  പുനര്നഭാമകേരണലാം
ഫചയ്തട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായനി  പരനിവര്തനഫപടുത്തുലാം.   എഫന്റെ സര്കഭാര്,
കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനയുഫട  പ്രവര്തനതനില  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദവയുലാം  ഫഫവദഗവവലാം  ഉപകയഭാഗഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാനതലതനില  ഫഫവദഗവമുള്ള  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന
സലാംഘടനിപനികന്നതുലാം  ഇതനികലയട്ട് കഭായനി  ഒരു  ഫസഷവല  ഓഫെതീസഫറ
നനിയമനികന്നതുമഭാണട്ട്.

80.  വനിളകേളനിലുലാം,  കൃഷനി  സമ്പ്രദഭായങ്ങളനിലുലാം  കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനലാം
വരുത്തുന്ന ആഘഭാതലാം സലാംബനനിച്ചേ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം പരനിഹഭാര
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനികന്നതനികലയ്ക്കുമഭായനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  ഗകവഷണ
പദതനി  സമഭാരലാംഭനികലാം.   ഭക്ഷേവസുരക്ഷേ  ഉറപഭാകന്നതനികലയ ട്ട്കഭായനി
ധഭാനവങ്ങളകടയുലാം  പയറു  വര്ഗ്ഗങ്ങളകടയുലാം  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനികലാം.
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അടപഭാടനി  ഫഫട്രബല  കസഭാണ  ഉളഫപട   അഗളനി  കബഭാകനിഫന  ഇഉൗ
പദതനിയുഫട  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  (Special
Agricultural  Zone)  ആയനി  പ്രഖവഭാപനികലാം.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,
ജതീരകേശഭാല,  ഗനകേശഭാല,  രക്തശഭാലനി,  ഞവര  മുതലഭായ   പ്രകതവകേ
ഫനലനിനങ്ങളഫട  കൃഷനിയുലാം  സലാംസട്ട് കേരണവലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനി
കന്നതഭാണട്ട്.  ഫചറുകേനിട  ഫഫറസട്ട്  മനില്ലുകേള  ഇതനിനഭായനി
സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.  ഇഉൗ ആവശവതനികലയഭായനി വയനഭാടട്ട് ജനിലയഭായനി
ഒരു പ്രകതവകേ പദതനി ആവനിഷട്ട് കേരനികന്നതഭാണട്ട്.

81.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  ഫഫജവ  പച്ചേകറനികേളഫട  ഉലപഭാദനലാം
വര്ദനിപനികകേയുലാം,  സലാംസഭാനതനിഫന  അഞട്ട്  വര്ഷകേഭാല
യളവനിനുള്ളനില പച്ചേകറനി ഉലപഭാദനതനില സസയലാം പരവഭാപ്തമഭാകകേയുലാം
ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനഫമഭാടഭാഫകേ  ഫഫജവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനി
കന്നതഭാണട്ട്.   ഫഫജവ  വളലാം,  ഫഫജവകേതീടനഭാശനിനനികേള,  ഫഫജവ
നനിയനണ   ഏജന്റുകേള  എന്നനിവയുഫട  ശഭാസതീയ  ഉലപഭാദനലാം
വര്ദനിപനികവഭാനുലാം  അവയുഫട  ഗുണകമന്മേ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി
ഒരു  കപ്രഭാജക്ടട്ട്   സമഭാരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  മറയൂര്,  കേഭാനല്ലൂര്,  വടവട
പഞഭായത്തുകേള  കചര്ന്നട്ട്  രൂപതീകൃതമഭായ  ഇടുകനിയനിഫല   അഞ്ചുനഭാടട്ട്
പ്രകദശഫത,  ഫഫജവപച്ചേകറനി  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള  എന്നനിവയഭായുള്ള  ഒരു
പ്രകതവകേ കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  (Special  Agricultural  Zone)   ആയനി
പ്രഖവഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.

82.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  കസറട്ട്  ഫെഭാമുകേള  ആധുനനികേവലകരനികന്നതനിനുലാം
അവയുഫട  ഉലപഭാദനക്ഷേമത  വര്ദനിപനികന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.  ഫെഭാലാം ടൂറനിസലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനികന്നതഭാണട്ട്.  ഇഉൗ
ആവശവതനികലയട്ട് കഭായനി  വനിദഗ  സഹഭായകതഭാഫട  ഒരു കപ്രഭാജകേട്ട് ടട്ട്
ആവനിഷട്ട് കേരനികന്നതഭാണട്ട്.

83. കൃഷനിയനിലുലാം  വനിളകേളനിലുലാം  കേതീടനഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗലാം
നനിയനനികന്നതനിനഭായനി  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേള
ഫകേഭാണവരുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനികന.  ഭക്ഷേവ  വനിളകേളനില  മനുഷവഫന്റെ
ആകരഭാഗവതനിനട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭായ  കേതീടനഭാശനിനനികേളഫട  സഭാന്നനിദവലാം
കേഫണ്ടത്തുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാതലതനില  ഫപസനിഫഫസഡട്ട്  ഫറസനിഡജ്യൂ
ഫടസനിലാംഗട്ട് ലകബഭാറടറനികേള സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.
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84. 2008-ഫല കകേരള ഫനലവയല-തണ്ണതീര്തട സലാംരക്ഷേണ ആക്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം
തയ്യഭാറഭാകനിയ ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കട്ട് ഉപഗ്രഹചനിത്രങ്ങളഫട  സഹഭായകതഭാടുകൂടനി
കുറമറതഭാകകേയുലാം  എലഭാ  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
പ്രസനിദതീകേരനികന്നതുമഭാണട്ട്.   മറയൂര്  ശര്കര  ഉളപഫടയുള്ള
കകേരളതനിഫന്റെ  തനതുലാം  തകദ്ദേശതീയവലാം  പരമ്പരഭാഗതവമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ
ഉലപന്നങ്ങളഫട  വനിപണനി  വനിപുലതീകേരണതനിനഭായനി  ഭഉൗമ  സൂചകേലാം
(Geographical  Indication)  ഉറപഭാകകേയുലാം  അതുവഴനി  കേര്ഷകേരുഫട
വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനികകേയുലാം ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

മൃഗസലാംരക്ഷേണവലാം ക്ഷേതീര വനികേസനവലാം

85.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  ഒരു  സമഗ്ര  ഫഫലവ്കസഭാകട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  സതീലാം
നടപനിലഭാകവഭാന്  ഉകദ്ദേശനികന.  ശഭാസതീയമഭായ  പരനിപഭാലനതനിനുലാം
ഗുണകമന്മേയുള്ള  കേഭാലനിതതീറ  വനിതരണലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനുലാം  സഹഭായലാം
നലകുന്നതു  വഴനി  ക്ഷേതീകരഭാലപഭാദനതനില  സസയലാം  പരവഭാപ്തത
ഫഫകേവരനികന്നതഭാണട്ട്.  ഫചറുകേനിട  ഫഡയറനി  യൂണനിറ്റുകേളകട്ട്  സഹഭായലാം
നലകുന്നതഭാണട്ട്.

86.  പഭാകലഭാടട്ട്  ഉള്ള  ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്   അനനിമല  ഫഹലതട്ട്   ആന്റെട്ട്
ഫവററനിനറനി   ബകയഭാളജനികലസട്ട്  വഴനി  കപവനിഷ  പ്രതനികരഭാധതനിനുലാം
കരഭാഗ  നനിര്ണ്ണയതനിനുമുള്ള  കേനിറ്റുകേള  ഉലപഭാദനിപനികന്നതഭാണട്ട്.
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിഫല  അടനിയനര  ഫവററനിനറനി  ഫകേയര്  സര്വ്വതീസുകേള
കൂടുതല കബഭാകകേളനികലയട്ട് വവഭാപനിപനികന്നതഭാണട്ട്.

87. 3250  കേറവ  മഭാടുകേകളയുലാം  2000  പശുകനിടഭാവകേഫളയുലാം
ഉളഫകഭാള്ളനികന്നതനിനുകവണ്ടനി  രണ്ടട്ട്  ക്ഷേതീര  കമഖലകേള സഭാപനികലാം.
തനിരഫഞ്ഞടുത  14  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  വഭാണനിജവഭാടനിസഭാനതനില
കേഭാലനിതതീറ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടപനിലഭാകലാം.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  കേഭാലനിതതീറ  സബ്സനിഡനി  പദതനി
നടപനിലഭാകലാം.

88.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  സലാംസഭാനഫത  ഫചകട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില  സനിര
ക്ഷേതീരഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനികന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനികന.  കേനകേഭാലനികേഫളയുലാം  കേനകേഭാലനി  ഉടമസകരയുലാം
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ഉളഫകഭാള്ളനിചഫകേഭാണ്ടട്ട്  ഒരു  സമഗ്ര  ആകരഭാഗവ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി
ആവനിഷട്ട് കേരനികന്നതഭാണട്ട്.  തനിരഫഞ്ഞടുകഫപട  സഭാധവതയുള്ള
പഞഭായത്തുകേളനില  ക്ഷേതീര  വനികേസന  സര്വ്വതീസട്ട്  യൂണനിയനുകേള
സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.

89.  പഭാലനിഫന്റെയുലാം  കേഭാലനിതതീറയുഫടയുലാം  വനില  നനിശ്ചയനികന്നതനിനഭായനി
പ്രഭാഥമനികേ ക്ഷേതീര  സഹകേരണസലാംഘലാം,  ഫകേ.സനി.എലാം.എലാം.എഫെട്ട്.,  കകേരള
ഫെതീഡ്സട്ട്,  ക്ഷേതീരവനികേസന  വകുപട്ട്  എന്നനിവയനില  നനിനള്ള
പ്രതനിനനിധനികേള ഉളഫപടുന്ന ഒരു ഫറഗുകലററനി കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനികലാം.

മതവബനനലാം

90.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  ഇഉൗ കമഖലയനിഫല ഫതഭാഴനിലഭാളനികേളഫട കക്ഷേമലാം ഉറപട്ട്
വരുത്തുന്നകതഭാഫടഭാപലാം  ഇഉൗ  കമഖലയനില  ഉലപഭാദനക്ഷേമത
വര്ദനിപനികന്നതനിനുമഭായനി  ഒരു  ദസനിമുഖ  തനലാം  ഫഫകേഫകഭാളലാം.  എഫന്റെ
സര്കഭാര്,  തതീരകരഖയനില  നനിനലാം  50  മതീററനിനകേതട്ട്  തഭാമസനികന്ന
മതവഫതഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങഫള തതീരതട്ട് നനിനലാം 200 മതീററനിനപ്പുറമുള്ള
സലങ്ങളനില  പുനരധനിവസനിപനികന്നതനിനട്ട്   കവണ്ടനി  പദതനി
ആവനിഷട്ട് കേരനികലാം.  കേടലനില  വച്ചേട്ട്  വള്ളങ്ങളകലാം  ഉപകേരണങ്ങളകലാം
നഭാശനഷ്ടലാം സലാംഭവനികന്ന മതവഫതഭാഴനിലഭാളനികേഫള സഹഭായനികന്നതനിനു
കവണ്ടനി  ഒരു ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി നടപനില വരുത്തുലാം. ജനപങ്കഭാളനിതലാം
ഉറപഭാകനിഫകഭാണ്ടട്ട് അകേസഭാകേളച്ചേര്  ഉലപഭാദനലാം ഇരടനിപനികന്നതനിനഭായനി
സമഗ്രമഭായ ഒരു പദതനി അടുത അഞട്ട് വര്ഷകതയട്ട് കട്ട്  നടപനിലഭാകലാം.
അമനിത  ചൂഷണലാം  നനിയനനികന്നതനിനുലാം  തതീരകദശ  സുരക്ഷേ  ഉറപട്ട്
വരുത്തുന്നതനിനുലാം  ഫെനിഷറതീസട്ട്  കസഷനുകേളഫട  പ്രവര്തനലാം
ശക്തനിഫപടുത്തുലാം.  തനിരഫഞ്ഞടുത  ജനിലകേളനില  പുതനിയ  ഫെനിഷറതീസട്ട്
കസഷനുകേള ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.

91. നദനികേളഫടയുലാം  കേഭായലുകേളഫടയുലാം  മതവ  ആവഭാസവവവസ
സലാംരക്ഷേനികന്നതനിനുലാം  പുനരുജ്ജതീവനിപനികന്നതനിനുലാം  പ്രകതവകേ  ശദ
നലകുന്നതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനതലതനിലുലാം പ്രഭാകദശനികേ തലതനിലുലാം മതവ
വനിതട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനികലാം.  മതവ  ഉലപഭാദനലാം
വര്ദനിപനികന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശതീയരുഫട  പങ്കഭാളനിതകതഭാടുകൂടനി
ജലസലാംഭരണനികേളനില  കകേജട്ട്  കേളച്ചേറുലാം  ഫപന്  കേളച്ചേറുലാം  നടപനിലഭാകലാം.
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അലങ്കഭാര മതവ വവവസഭായലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനികന്നതനിനട്ട്  കവണ്ടനി  ഒരു
സമഗ്ര  പദതനി  സമഭാരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  മതര  പരതീക്ഷേകേള
എഴുതുന്നതനിനട്ട്  മതവ  ഫതഭാഴനിലഭാളനികേളഫട  മകളകകവണ്ടനി  പ്രകതവകേ
പരനിശതീലനലാം  ഏര്ഫപടുത്തുലാം.  മതവഫതഭാഴനിലഭാളനികേളകകവണ്ടനി   ഒരു
സമഗ്ര ആകരഭാഗവ ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി നടപനിലഭാകന്നതഭാണട്ട്.

92.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളകട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  ഇരുപതട്ട്  മതവ
ചനകേള നവതീകേരനികലാം.  കൂടുതല  റതീജനിയണല  ഫെനിഷറതീസട്ട്  ഫടകനികല
സ്കൂളകേള  സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.   തതീരകദശങ്ങളനിലുള്ള  ആകരഭാഗവ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിഫല  സഉൗകേരവങ്ങള  ഫമച്ചേഫപടുത്തുലാം.   പുതുഫഫവപനിനനിഫല
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  ഓഷവകണറനിയതനിഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അടുത  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷതനില ആരലാംഭനികലാം.

സഹകേരണലാം

93.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാകലനിഫന്റെ  അനനരഫെലമഭായനി
കകേരളതനിഫല സഹകേരണ കമഖല അഭനിമുഖതീകേരനികന്ന ഫവല്ലുവനിളനികേള
തരണലാം ഫചയ്യുവഭാന് കേഠനിനമഭായനി  യതനികന്നതഭാണട്ട്.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,
കകേഭാര്-ബഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  ഫനറട്ട് വര്കട്ട്  ഉളപഫടയുള്ള   എലഭാ  ആധുനനികേ
ബഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  സഉൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനി  വരുലാംവര്ഷലാം   'കകേരള  സഹകേരണ
ബഭാങ്കട്ട്'  രൂപതീകേരനികഫമന്നട്ട്  പ്രതതീക്ഷേനികന.   കകേരള  സഹകേരണ
ബഭാങ്കനിഫന  സലാംബനനിച്ചേ  വനിദഗ  സമനിതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഉടന്തഫന്ന
പ്രതതീക്ഷേനികന.  സഹകേരണകമഖലയനില  ഡനിജനിറല  ഇടപഭാടുകേള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനികകേയുലാം  ഡനിജനിറല  സലാംരലാംഭങ്ങള കൂടുതല സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളനികലയട്ട് വവഭാപനിപനികകേയുലാം ഫചയ്യുലാം.

94.  സമതീപകേഭാലതട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലയ്ക്കുകമല  ഒരു  സമ്പൂര്ണ്ണമഭായ
ആക്രമണലാം അഴനിചവനിടകപഭാള എഫന്റെ സര്കഭാര് എടുത നനിലപഭാടുകേള
സഹകേരണകമഖലകയഭാടുള്ള അതനിഫന്റെ പ്രതനിബദതയട്ട് കട്ട് ഫതളനിവഭാകുന.
അതനിഫന്റെ  പ്രതനിബദതയട്ട് കട്ട്   ആകലാം  കൂടനി,  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനികലയട്ട്  നനികക്ഷേപലാം  കപ്രഭാലസഭാഹനിപനികന്നതട്ട്
തുടരുകേയുലാം അവയട്ട് കട്ട് ഗവഭാരണ്ടനി ലഭവമഭാകകേയുലാം ഫചയ്യുലാം.

95.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  നവഭായമഭായ വനിലയട്ട്  ഉപകഭഭാഗ വസ്തുകളലാം മരുനകേളലാം
വനിതരണലാം ഫചയ്യുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല  'നതീതനി'  കേണസജ്യൂമര്  കസഭാറുകേളലാം
നതീതനി  ഫമഡനികല  കസഭാറുകേളലാം  ആരലാംഭനികവഭാന്  ഉകദ്ദേശനികന.
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തനിരഫഞ്ഞടുകഫപട     'നതീതനി  കസഭാറുകേള  '  നതീതനി സൂപര്മഭാര്കറ്റുകേള
ആയനി  ഉയര്ത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാകളഫട  ബഭാങ്കട്ട്  അകഉൗണമഭായനി
ബനഫപടുതനിയുള്ള  കേണസജ്യൂമര്  ഫക്രഡനിറട്ട്  കേഭാര്ഡുലാം  കൂടനി
നടപനിലഭാകന്നതഭാണട്ട്.

96.  ഒരു  വര്ഷലാം  20,000  ഫതഭാഴനില  അവസരങ്ങള സൃഷ്ടനികന്ന സലാംരലാംഭകേ
യൂണനിറ്റുകേള  പനി.എ.സനി.എസനിഫന്റെ  സഹഭായകതഭാഫട  തുടങന്നതഭാണട്ട്.
സഹകേരണ  വകുപട്ട്,   വനികനഭാദസഞഭാരവകുപനിഫന്റെ  സഹഭായകതഭാഫട
വനികനഭാദസഞഭാരകമഖലയുഫട  വനികേസനതനിനഭായനി  പദതനികേള
ഏഫറടുകലാം.  സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട് സഹകേരണസലാംഘങ്ങള  ശക്തനിഫപടുത്തുലാം.
1969-ഫല  കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘലാം   ആകനില  സമഗ്രമഭായ
കഭദഗതനികേള  വരുത്തുലാം.  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഫഫെഡകറഷഫന്റെ
പ്രവര്തനലാം  ശക്തനിഫപടുത്തുലാം.   ആയുര്ധഭാര  ഉലപന്നങ്ങള  ഒരു
സവനികശഷ  ബഭാന്റെഭായനി  വനികേസനിപനികകേയുലാം  നതീതനി  ശലാംഖലകേള  വഴനി
വനിപണനിയനിഫലതനികകേയുലാം ഫചയ്യുലാം.

ആകരഭാഗവവലാം കുടുലാംബകക്ഷേമവലാം 

97.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  മുന്പട്ട്  പ്രഖവഭാപനിച്ചേ  ആകരഭാഗവ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്,
പ്രവര്തനതനില  ഫകേഭാണവരുന്നതഭാണട്ട്.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,
ആകരഭാഗവകമഖലയനില  സുസനിര  വനികേസന  ലക്ഷേവങ്ങള
ഫഫകേവരനികന്നതനിനട്ട്,  പ്രകതവകേനിച്ചേട്ട്  കുഷകരഭാഗ  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനതനിനുലാം
മന്തുകരഭാഗ  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനതനിനുലാം  മഭാതൃ-ശനിശു  മരണ  നനിരകട്ട്
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം ഉള്ള തനങ്ങള നടപനിലഭാകന്നതഭാണട്ട്. എഫന്റെ സര്കഭാര്,
2030-ഓഫട  ക്ഷേയകരഭാഗലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളലാം ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.

98.  ജതീവനിതഫഫശലതീ  കരഭാഗങ്ങള  വര്ദനിചവരുന്ന  സഭാഹചരവതനില  എഫന്റെ
സര്കഭാര്,  പ്രകമഹഫതയുലാം മറ്റു ജതീവനിതഫഫശലതീ കരഭാഗങ്ങഫളയുലാം കുറനിച്ചേട്ട്
ജനങ്ങളകനിടയനില   അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനികലാം.   പഞഭായത്തുകേളനില
പ്രകമഹ  കരഭാഗലാം  സലാംബനനിച്ചേ   കേവഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനികന്നതഭാണട്ട്.
ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില   കരഭാഗങ്ങളഫട   പരനികശഭാധന,  നനിര്ണ്ണയലാം,
ചനികേനിലസ  എന്നനിവയട്ട് കഭായനി  സനിരമഭായനി  സഉൗജനവ  ഫമഡനികല
കേവഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനികലാം.   ഇഉൗ  കേവഭാമ്പുകേളനില  മരുനകേളലാം
കുറഞ്ഞവനിലയട്ട് നലകുന്നതഭാണട്ട്.
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99.  ഒരു ശനിശു ആകരഭാഗവ  പരനികശഭാധന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ആരലാംഭനികന്നതുലാം എലഭാ
കുടനികേളകലാം  നനിര്ബനമഭാകന്നതുമഭാണട്ട്.  സ്കൂളകേളനില  പ്രകമഹ  കരഭാഗ
പരനികശഭാധന,  ദനപരനികശഭാധനയുലാം  കനത്ര പരനികശഭാധനയുലാം ഉളഫപഫട
വഭാര്ഷനികേ  ആകരഭാഗവ  ഫചകപട്ട്  ആരലാംഭനികലാം.  സര്കഭാര്  ഫചലവനില
ഗര്ഭനിണനികേളകട്ട് ഡയറതീഷവന് കസവനങ്ങള ലഭവമഭാകലാം.

100.  സൂപര്  ഫസഷവഭാലനിറനി  കസവനങ്ങള  ലഭവമഭാകന്നതനിനഭായനി  ഓകരഭാ
ജനിലയനിഫലയുലാം  ഒരു  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയുഫട  പദവനി  ഉയര്ത്തുന്നതഭാണട്ട്.
ഫസഷവഭാലനിറനി  കസവനങ്ങള  ലഭവമഭാകന്നതനിനഭായനി  ഓകരഭാ
തഭാലൂകനിഫലയുലാം ഒരു തഭാലൂകട്ട് ആശുപത്രനിയുഫട പദവനി ഉയര്ത്തുന്നതഭാണട്ട്.
കേഭാര്ഡനിയഭാകേട്ട്  കേതതീറഫഫറകസഷന്  സഉൗകേരവങ്ങള  8  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനികേളനില ഏര്ഫപടുത്തുകേയുലാം  44  തഭാലൂകട്ട്   ആശുപത്രനികേളനില
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് സഉൗകേരവങ്ങള ലഭവമഭാകകേയുലാം ഫചയ്യുലാം.

101. സട്ട് കട്രഭാകട്ട് മൂലമുള്ള മരണനനിരകലാം ഫഫവകേലവവലാം കുറയട്ട് കന്നതനിനട്ട് എലഭാ
ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം   സട്ട് കട്രഭാകട്ട്  മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള
സജ്ജതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.   കേഭാന്സര്  കരഭാഗനികേളകഭായനി  പഭാലനികയറതീവട്ട്
കേതീകമഭാ  ഫതറഭാപനിയുലാം  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനില   ലഭവമഭാകന്നതഭാണട്ട്.
അതവഭാഹനിത  ഫമഡനികല  ഫടകതീഷവന്മഭാകരഭാടു  കൂടനി   ഇവഭാകേദ്യുകവഷന്
സലാംവനിധഭാനമുള്ള ആലാംബുലന്സുകേള ഉളഫപഫട ഒരു സമഗ്ര അതവഭാഹനിത
മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട്  സനിസവലാം പ്രകതവകേ പരനിശതീലനലാം ലഭനിച്ചേ ജതീവനകഭാരുമുള്ള
കട്രഭാമ കകേന്ദ്രങ്ങളലാം സര്കഭാര് സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്. 

102.  സുസനിര വനികേസന ലക്ഷേവങ്ങള ഫഫകേവരനികന്നതനിനുള്ള പ്രധഭാനമഭാര്ഗ്ഗലാം
പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗവകകേന്ദ്രങ്ങഫള  ശക്തനിഫപടുതനി  കുടുലാംബ
ആകരഭാഗവകകേന്ദ്രങ്ങളഭാകനിതതീര്കകേ എനള്ളതഭാണട്ട്.  ഇതനികലയട്ട് കഭായനി
കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയുലാം സഭാഫെട്ട് നഴ്സുമഭാരുകടയുലാം ലഭാബട്ട് ഫടകതീഷവന്മഭാരുകടയുലാം
മതനിയഭായ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനികകേയുലാം  നനിലവനിഫല  സഭാലാംക്രമനികേ
കരഭാഗങ്ങളഭാലുള്ള ഫവല്ലുവനിളനികേഫള കനരനിടുന്നതനിനഭായനി കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയുലാം
നഴ്സുമഭാരുകടയുലാം  കേമ്മേജ്യൂണനിറനിതല  ജതീവനകഭാരുകടയുലാം  ഫഫവദഗവലാം
ഉയര്ത്തുകേയുലാം ഫചയ്യുലാം. ആകരഭാഗവ കേര്മ്മേ പദതനികേള നഗര-ഗ്രഭാമ തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില തയ്യഭാറഭാകന്നതഭാണട്ട്.
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103.  എലഭാ ഫമഡനികല കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം കരഭാഗനി-
സഉൗഹൃദ  ഒഉൗടട്ട്കപഷവന്റെട്ട്  കസവനങ്ങള  ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.
തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില  വനിജയകേരമഭായനി  ആരലാംഭനിച്ചേ  ഇ-ഫഹലതട്ട്
ആറട്ട്  ജനിലകേളനികലയട്ട് കട്ട്   കൂടനി  ഇഉൗ  വര്ഷലാം  വവഭാപനിപനികലാം.  മുഴുവന്
ജതീവനകഭാരുലാം വനിഭവകശഷനിയുലാം ഉള്ള തഭാലൂകട്ട് ആശുപത്രനി ഇലഭാത ഒരു
തഭാലൂകലാം  കകേരളതനില  ഉണ്ടഭാവനില  എന്നട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  ഉറപട്ട്
വരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

104.  കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്,  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം  ഫമഡനികല
കകേഭാകളജുകേളനില  സൂപര്  ഫസഷവഭാലനിറനി  കബഭാകകേള  നനിര്മ്മേനികലാം.
കകേഭാടയലാം  ഫമഡനികല  കകേഭാകളജനില  ഒരു   'ഫസഷവഫഫലസ്ഡട്ട്
കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി  ആന്റെട്ട്  കേഭാര്ഡനികയഭാവഭാസ്ക്കുലര്  ഫതഭാറഭാസനികേട്ട്  സര്ജറനി"
ഫകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനികലാം.   ഫകേഭാച്ചേനിയനില  ഒരു  പുതനിയ  കേഭാന്സര്  ഫസന്റെര്
നനിര്മ്മേനികകേയുലാം അഞട്ട്  ഫമഡനികല കകേഭാകളജുകേളനില സമഗ്ര കേഭാന്സര്
ഫകേയര് ഫസന്റെറുകേള സഭാപനികകേയുലാം ഫചയ്യുലാം.

105.  അഫെനിലനികയറട്ട്  ഫചയ്യഫപട  കകേഭാകളജുകേളനില  അദവഭാപകേ-വനിദവഭാര്ത്ഥനി
ഗകവഷണലാം  കപ്രഭാലസഭാഹനിപനികന്നതനിനട്ട്  കകേരള  ആകരഭാഗവ
സര്വ്വകേലഭാശഭാല 10  കകേഭാടനി രൂപയുഫട കകേഭാര്പസട്ട് സജ്ജമഭാകലാം.  കകേരള
ആകരഭാഗവശഭാസ സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  തൃപ്പൂണനിത്തുറയനില ആയുര്കവ്വദതനില
ഒരു  സ്കൂള  കഫെഭാര്  ഫെണ്ടഫമന്റെല  റനിസര്ചലാം  കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്  കുടുലാംബ
ആകരഭാഗവപഠനങ്ങളകള്ള ഒരു കകേന്ദ്രവലാം തൃശ്ശൂരനില അകഭാദമനികേട്ട് സഭാഫെട്ട്
കകേഭാകളജുലാം സഭാപനികലാം.

106.  മലബഭാര്  കേഭാന്സര്  ഫസന്റെറനില  ഒരു  കപഴണഫഫലസ്ഡട്ട്  ഫമഡനിസനിന്
റനിസര്ച്ചേട്ട്  ലകബഭാറടറനി  സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.  ഫ്ളൂറഫസന്റെട്ട്
ഇന്സനിറ്റുഫഫഹബഫഫഡകസഷന്  (FISH)  ഉപകയഭാഗനിച്ചേട്ട്  ക്ലനിനനികല
ജനറനികനില കരഭാഗ നനിര്ണ്ണയ സഉൗകേരവങ്ങളലാം കൂടഭാഫത ശനിശു വനികേസന
കകേന്ദ്രതനിഫന്റെ  കേതീഴനില  ഓടനിസതനിനുള്ള  ഒരു  റനികസഭാഴട്ട്  ഫട്രയനിനനിലാംഗട്ട്
ആന്റെട്ട് ട്രതീറട്ട്ഫമന്റെട്ട് ഫസന്റെറുലാം സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.

107.  ചനില  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളനിഫലങ്കനിലുലാം,  കരഭാഗ  നനിര്ണ്ണയലാം,
നടപടനികേള,  ചനികേനിത  എന്നനിവ  സലാംബനനിച്ചേട്ട്  വനികവകേശൂനവമഭായ
കുറനിപടനികേള  നലകുന്നതുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  നനിരവധനി  പരഭാതനികേള
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ഉണ്ടഭാകുനണ്ടട്ട്.  ആകരഭാഗവ  രക്ഷേഭാ ഫചലവകേള വളഫര ഉയര്ന്നനിരനികന്ന
അവസരതനില അതരലാം പ്രവൃതനികേള ജനങ്ങളകട്ട് ഉണ്ടഭാകന്ന ദുരനിതലാം
വര്ദനിപനികകേകയ  ഉള്ളൂ.  കുറനിപടനികേള  നലകുന്നതനില  നനിയനണലാം
ഏര്ഫപടുത്തുന്നതനികനഭാഫടഭാപലാം  ഫചലവകേള  നനിയനനികഫമനലാം  എഫന്റെ
സര്കഭാര്,  ഉറപട്ട് നലകുന.  ഇതനിനഭായനി ഒരു ഫറഗുകലററനി ഫമകഭാനനിസലാം
ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

ആയുഷട്ട്

108. 2025  വര്ഷകതഭാഫട നമ്മുഫട സലാംസഭാനഫത,  ആയുഷനിഫന്റെ ആകഗഭാള
തലസഭാനമഭായനി മു   ദ്ര ചഭാര്ത്തുന്നതനിനട്ട് ആയുഷട്ട് നയലാം രൂപതീകേരനിച്ചേനിട്ടുണ്ടട്ട്.
എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ആവശവമഭായ
സഉൗകേരവങ്ങള  ഏര്ഫപടുതനിഫകഭാണ്ടട്ട്  100%  ആയുര്കവ്വദ
കഹഭാമനികയഭാപതനി വവഭാപന സലാംസഭാനമഭാകനി മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനികന.
എഫന്റെ സര്കഭാര്,  ഒരു ഇന്റെര്നഭാഷണല ഫലവല ആയുര്കവ്വദ റനിസര്ച്ചേട്ട്
ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട് ആന്റെട്ട് ലകബഭാറടറനി സഭാപനികവഭാന് ഉകദ്ദേശനികന.

109.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില,  ഏഷവയനിഫല  തഫന്ന
ഇതരതനിലുള്ള  ഏകേ  കസഭാര്ടട്ട്സട്ട്   ആയുര്കവ്വദ  ഫസഷവഭാലനിറനി
ആശുപത്രനിയുഫട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ദ്രുതഗതനിയനില  പൂര്തതീകേരനികലാം.  എഫന്റെ
സര്കഭാര്,  കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  ആയുര്കവ്വദ  ആശുപത്രനികയഭാടട്ട്
കചര്നള്ള കകേന്ദ്രഫത  "ആയുര്കവ്വദ ഫസന്റെര് കഫെഭാര് എകലന്സട്ട് ഇന്
ഫഫചലഡട്ട് ആന്റെട്ട്  അകഡഭാളഫസന്റെട്ട്  ഫഹലതട്ട് ഫകേയര്"  ആകനി മഭാറഭാന്
ഉകദ്ദേശനികന.   എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  തനിരഫഞ്ഞടുകഫപട  സര്കഭാര്
ആയുര്കവ്വദ  ആശുപത്രനികേളനിഫല  പ്രസൂതനി  തന/സതീകരഭാഗ
(ഒബ്ഫസട്രനികട്ട്&ഫഫഗനകകഭാളജനി,  കപഭാസട്ട്  കനറല  ഫകേയര്),  കേഉൗമഭാര
ഭൃതവഭാ  (പതീഡനിയഭാട്രനികേട്ട്)  എന്നതീ  ഫസഷവഭാലനിറനി  യൂണനിറ്റുകേള   എലഭാ
ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം വവഭാപനിപനികവഭാന് ഉകദ്ദേശനികന.

110.  തനിരുവനനപുരലാം  സര്കഭാര്  ആയുര്കവ്വദ  കകേഭാകളജനില   ഒഫഭാലമനികേട്ട്
ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട്,  കപഭാസട്ട് ഗ്രഭാജുകവറട്ട് റനിസര്ച്ചേട്ട് കബഭാകട്ട്,  പഭാരഭാ സര്ജനികല
ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട്,  കൂടനിരനിപ്പുകേഭാര്കലാം സനര്ശകേര്കലാം ഫഷലടര് എന്നനിവയുഫട
നനിര്മ്മേഭാണവലാം  കേണ്ണൂര്  സര്കഭാര് ആയുര്കവ്വദ കകേഭാകളജനില ആയുര്കവ്വദ
ഫെഭാര്മസനി  സഭാപനികല,  സതീകേളകലാം  കുടനികേളകമുള്ള  ആശുപത്രനി,
അകഭാദമനികേട്ട്  കബഭാകട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവയഭാണട്ട്  വനിഭഭാവനലാം
ഫചയ്തനിട്ടുള്ള ചനില പ്രധഭാന അടനിസഭാന സഉൗകേരവ പദതനികേള.
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111.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  കഹഭാമനികയഭാപതനി ഫമഡനികല  വനിദവഭാഭവഭാസതനിനുള്ള
സഉൗകേരവങ്ങള  ഫമച്ചേഫപടുത്തുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനികന.  ഒരു  സലാംസഭാന
പരനിശതീലന  ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട്  സഭാപനികലാം.  പുതനിയ  പനി.ജനി.കകേഭാഴ്സുകേള,
ഫെനിസനികയഭാ  ഫതറഭാപനി  യൂണനിറനിഫന്റെ  വനിപുലതീകേരണലാം,  ഒരു  കേഭാന്സര്
ഫകേയര്  യൂണനിറട്ട്,  ഒരു  ഫമഭാഫഫബല  എപനിഡമനികേട്ട്  യൂണനിറട്ട്,
ഇന്ഫഫെര്ടനിലനിറനി ക്ലനിനനികട്ട്  എന്നനിവ സഭാപനികന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനികന.
ഓകരഭാ  ജനിലയനിഫലയുലാം  ഒരു  കഹഭാമനികയഭാപതനി  ഡനിസട്ട് ഫപന്സറനിഫയ
മഭാതൃകേഭാ ഡനിസട്ട് ഫപന്സറനിയുഫട നനിലവഭാരതനിലുള്ളതഭാകലാം.  എലഭാ ജനിലഭാ
കഹഭാമനികയഭാപതനി ആശുപത്രനികേളനിലുലാം പഭാലനികയറതീവട്ട് ഫകേയര് ഫസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനികലാം.  സഭാലാംക്രമനികേമലഭാത  കരഭാഗങ്ങള  തടയുന്നതനിനുലാം
ചനികേനിതനികന്നതനിനുലാം  കഹഭാമനികയഭാപതനിയുലാം  കയഭാഗയുലാം  പ്രകൃതനി
ചനികേനിലസയുലാം സലാംകയഭാജനിപനിച്ചേട്ട്  പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങള ഫകേഭാണവരനികേയുലാം
സനിദ ജനപ്രനിയമഭാകകേയുലാം ഫചയ്യുലാം.

ഫപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസലാം

112.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,   'പബനികേട്ട്  എഡജ്യൂകകഷന്  റനിജദ്യുവകനഷന്
കേഭാഫമ്പയനിനനിഫന്റെ'  ഭഭാഗമഭായനി  'നനിലവഭാരമുള്ള  വനിദവഭാഭവഭാസലാം
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളഫട  അവകേഭാശലാം'  എന്ന  ലക്ഷേവലാം  യഭാഥഭാര്ത്ഥവ
മഭാകവഭാനഭായനി സ്കൂള വനിദവഭാഭവഭാസ സമ്പ്രദഭായലാം നവതീകേരനികവഭാന് എലഭാ
നടപടനികേളലാം  സസതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള  പഭാഠവപദതനി
പരനിഷ്കരനികവഭാനുലാം അദവഭാപകേര്കട്ട് ഉയര്ന്ന നനിലവഭാരമുള്ള പരനിശതീലനലാം
നലകുവഭാനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനികലാം. 

113.  ഫഫഹഫടകേട്ട്  സ്കൂള  കപ്രഭാഗ്രഭാമനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സര്കഭാര്-എയട്ട് ഡഡട്ട്
ഫഫഹസ്കൂളകേളനിഫലയുലാം ഹയര് ഫസകന്റെറനി സ്കൂളകേളനിഫലയുലാം 8 മുതല 12-ാം
തരലാം വഫരയുള്ള  എലഭാ ക്ലഭാസട്ട് മുറനികേളലാം  (45,000) 2017-ഓഫട സഭാര്ടട്ട്
ക്ലഭാസട്ട് മുറനികേളഭാകനി  മഭാറ്റുന്നതഭാണട്ട്.   അടുത  രണ്ടട്ട്  വര്ഷതനിനുള്ളനില
സലാംസഭാനഫത  എലഭാ  കലഭാവര്  ഫഫപ്രമറനി   സ്കൂളകേളനിലുലാം  കേമ്പജ്യൂടര്
ലഭാബുകേള സഭാപനികലാം. ഡനിജനിറല കേണ്ടന്റെട്ട്  ഫസന്റെറനിഫന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവലാം
ഫതീ  ആന്റെട്ട്  ഓപണ  പഠനതനിനുകവണ്ടനി  ഫവബ്കപഭാര്ടറനില  കേണ്ടന്റെട്ട്
അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ഫചയ്യുന്നതുലാം ഏഫറടുകന്നതഭാണട്ട്. 
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114.  സ്കൂളകേളനിഫല  ലഭാബുകേളലാം  ഫഫലബറനികേളലാം  ആധുനനികേവലകരനികകേയുലാം
സ്കൂളകേളനില  ഡനിജനിറല  റനികപഭാസററനികേള  സജ്ജതീകേരനികകേയുലാം  കേലഭാ
കേഭായനികേ  സഭാലാംസഭാരനികേ  പഭാര്കകേള   സഭാപനികകേയുലാം  ഫചയ്യുലാം.
കകേരളതനിഫല  പ്രതീ  സ്കൂള  വനിദവഭാഭവഭാസ   സമ്പ്രദഭായലാം  ശഭാസതീയമഭായനി
പുനന്തഃസലാംഘടനിപനികകേയുലാം  ആധുനനികേവലകരനികകേയുലാം  ഫചയ്യുലാം.
ഇന്ക്ലൂസതീവട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ഉറപട്ട്  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള   എഫന്റെ
സര്കഭാരനിഫന്റെ   ഉദവമതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരഫഞ്ഞടുകഫപട
സലങ്ങളനില ഓടനിസലാം പഭാര്കകേള സഭാപനികലാം.

115.  സ്കൂളകേളനില  ഫഫജവ  ഫഫവവനിധവ  പഭാര്കകേള  സഭാപനികലാം.  സ്കൂളകേളനില
ഗ്രതീന്  കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള  സമ്പ്രദഭായലാം  ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  ഇതനിഫന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളകേളനില  ഉച്ചേഭക്ഷേണലാം  പഭാകേലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനുള്ള  ഇനനലാം
വനിറകേനിനു പകേരലാം ഗവഭാസഭായനി മഭാറ്റുന്നതഭാണട്ട്.

ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസലാം 

116. എഫന്റെ സര്കഭാര്, ഗുണനനിലവഭാരലാം, പ്രഭാപവത, സഭാമഭാനവനതീതനി എന്നനിവയട്ട്
ഉഉൗന്നല  നലകേനിഫകഭാണ്ടട്ട്  ഉന്നത  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖല
നവതീകേരനികന്നതനിനുള്ള  പ്രക്രനിയയനിലഭാണട്ട്.   കലണര്  ഇകകഭാസനിസലാം
കേഭാമ്പസട്ട് സൃഷ്ടനികല, ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങഫള പഠനതനിഫന്റെ
പ്രകതവകേ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാകനി പുനര്നനിര്മ്മേനികല, ഉന്നത വനിജഭാനതനിഫന്റെ
സഭാമൂഹനികേമഭായ  പ്രകയഭാജനങ്ങഫള   സലാംസഭാന  വവഭാപകേമഭായനി
ജനകേതീയമഭാകല  എന്നനിവ  സലാംസഭാന   ഉന്നത  വനിദവഭാഭവഭാസ
കേഉൗണസനിലനിഫന്റെ മുന്ഗണനഭാ ഉദവമങ്ങളനില ഉളഫപടുന.

117. ഗകവഷണതനില  മനികേവട്ട്  പുലര്ത്തുന്ന  അദവഭാപകേര്കലാം
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളകലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  ഗകവഷണ
അവഭാര്ഡുകേള  ഏര്ഫപടുത്തുലാം.  ഗകവഷകേരുഫട  സലാംഭഭാവനകേള
പ്രദര്ശനിപനികന്നതനിനഭായനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില  ആരലാംഭനിച്ചേ
'ശഭാസട്ട് ത്രയഭാന്'  പദതനി   മുകന്നഭാട്ടുഫകേഭാണകപഭാകുലാം.   അദവഭാപകേ
പരനിശതീലനതനിനട്ട് മുനനിയ പ്രഭാധഭാനവലാം നലകുകേയുലാം അദവഭാപന കബഭാധ
ശഭാസതനിഫല നൂതന രതീതനികേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനികകേയുലാം ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

118. ആര്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് സയന്സട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിഫല മനികേവനിഫന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാകനി
മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  ലകബഭാറടറനി,  ഫഫലബറനി  സഉൗകേരവങ്ങള  ഉളപഫടയുള്ള
അടനിസഭാന  സഉൗകേരവങ്ങള  ഫമച്ചേഫപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
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സസതീകേരനിചവരുന.   കകേഭാകളജട്ട്  കേഭാമ്പസുകേളനിഫല  ഡനിജനിഫഫറകസഷനട്ട്
മുനനിയ  പരനിഗണന  നലകേനി  നടപനിലഭാകന്നതഭാണട്ട്.   അനര്
സര്വ്വകേലഭാശഭാല  കകേന്ദ്രങ്ങഫള  കപ്രഭാലസഭാഹനിപനികകേയുലാം   അവഫയ
മനികേവനിഫന്റെ കകേന്ദ്രമഭാകനി വളര്തനിഫയടുകകേയുലാം ഫചയ്യുലാം.

119.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  സലാംസഭാനഫത  സര്കഭാര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേഫള,  പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള,  ഗകവഷണ  ഫെലലാം,  കപറന്റുകേള,
സഭാമൂഹനികേതല സലാംഭഭാവനകേള എന്നനിവയുഫട അടനിസഭാനതനില കദശതീയ
പ്രഭാധഭാനവവലാം   അനര്കദ്ദേശതീയ  ശദയുലാം  നലകുന്നവനിധതനില
വനികേസനിപനികവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക ക്കുന. ഇന്റെര് ഡനിസനിപ്ലനിനറനി റനിസര്ച്ചേട്ട് ആന്റെട്ട്
ഫഡവലപ്ഫമന്റെട്ട്  ഫസന്റെറുകേള  സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാന
ഫഫലബറനി  കേഉൗണസനിലനിഫന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  1300  ഫഫലബറനികേള
കേമ്പജ്യൂടര്വത്കേരനികകേയുലാം ഫഫവ-ഫഫഫെ സഉൗകേരവലാം ലഭവമഭാകന്നതുമഭാണട്ട്. 

കസഭാര്ടട്ട് സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം

120.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  അനര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരതനില  ഉള്ള  കസഭാര്ടട്ട് സട്ട്
അടനിസഭാന  സഉൗകേരവങ്ങള  സൃഷ്ടനികന്നതനിനട്ട്  ഉഉൗര്ജ്ജനിതമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനികലാം.   ഇതനിനുകവണ്ടനി  ഒരു  മഭാസര്  പ്ലഭാന്
തയ്യഭാറഭാകന്നതഭാണട്ട്.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  സലാംസഭാനഫത  എലഭാ
പ്രഭായതനിലുള്ളവര്കലാം  പ്രകയഭാജനകേരമഭാകുന്ന  ഒരു  "കകേരള
കേഭായനികേക്ഷേമതഭാ  മനിഷന്"   സഭാപനികന്നതനിനുലാം  ഉകദ്ദേശനികന.
കസഭാര്ടട്ട് സട്ട്  പഭാഠവപദതനിയുഫട  ഭഭാഗമഭായനി  കസഭാര്ടട്ട് സട്ട്   ഫമഡനിസനിനുലാം
കസഭാര്ട്സട്ട് നജ്യൂട്രതീഷനുലാം, ഫഫസകകഭാളജനിയുലാം ഉളഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്. 

121.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  2020-ഫലയുലാം  2024-ഫലയുലാം  ഒളനിമ്പനികനിനഭായനി
അതട്ട് ലറ്റുകേഫള  വളര്തനിഫയടുകകേ  എന്ന ലക്ഷേവകതഭാഫട  "ഓപകറഷന്
ഒളനിമ്പവ"  നടപഭാകന്നതഭാണട്ട്.  കസഭാര്ട്സട്ട്   ഡയറക്ടകററ്റുലാം  കസഭാര്ടട്ട് സട്ട്
കേഉൗണസനിലുലാം ഒരു കുടകതീഴനില ഫകേഭാണവരുന്നതഭാണട്ട്.  ജനിലഭാ കസഭാര്ടട്ട് സട്ട്
കേഉൗണസനിലുകേഫള  ജനഭാധനിപതവപരമഭായനി  പുനന്തഃസലാംഘടനിപനികന്നതനിനട്ട്
ആവശവമഭായ  കഭദഗതനികേള   2000-ഫല  കസഭാര്ടട്ട് സട്ട്   ആകനില
വരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനതട്ട്  ഒരു  കസഭാര്ട ട്ട്സട്ട്   മജ്യൂസനിയലാം
സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.

122.  കകേരള  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷേമ  കബഭാര്ഡട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിഫല  ഫതരഫഞ്ഞടുകഫപട  യുവജനക്ലബുമഭായനി
സഹകേരനിചഫകേഭാണ്ടട്ട്  സഭാമൂഹവ തനിന്മേകേളഫകതനിഫര  ഒരു സലാംസഭാനതല
ബഹുജന പ്രചരണലാം സലാംഘടനിപനികവഭാന്  ഉകദ്ദേശനികന. 
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123.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  കസഭാര്ടട്ട് സട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  സഭാപനികന്നതനിനട്ട്
വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകേട്ട് റട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഭഭാരത സര്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനികവഭാന്
ഉകദ്ദേശനികന.  അതനിനുകവണ്ടനി  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  ഭൂമനി
ലഭവമഭാകന്നതഭാണട്ട്.

സഭാലാംസട്ട് കേഭാരനികേലാം

124. എഫന്റെ സര്കഭാര്, വനിജയകേരമഭായതുലാം അഭനിമഭാനകേരവമഭായ കകേരള ഫെനിലനിലാം
ഫഫെസനിവല  (ഫഎ.എഫെട്ട്.എഫെട്ട്.ഫകേ.)-ഫന്റെ  മഭാതൃകേയനില  എലഭാവര്ഷവലാം
ഇന്റെര്നഭാഷണല  തനികയറര്  ഫഫെസനിവല  ഓഫെട്ട്  കകേരള  (ITFOK)
നടത്തുവഭാന്  പ്രയതനികന്നതഭാണട്ട്.   സ്കൂള  കുടനികേളഫട  സര്ഗ്ഗശക്തനി
പുറത്തുഫകേഭാണവരുന്നതനിനുലാം അവരുഫട തഭാലപരവഭാര്ത്ഥമുള്ള സനിനനിമകേള
പ്രദര്ശനിപനികന്നതനിനുലാം  കുടനികേളഫട  ഒരു  ഫെനിലനിലാം  ഫഫെസനിവല
സലാംഘടനിപനികന്നതഭാണട്ട്.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളകട്ട്
കലഭാകകേഭാതര ക്ലഭാസനികല സനിനനിമകേഫള പരനിചയഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട് എലഭാ
വര്ഷവലാം  രണ്ടട്ട്  റതീജനിയണല  ഫെനിലനിലാം  ഫഫെസനിവലുകേള
സലാംഘടനിപനികന്നതഭാണട്ട്.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  സനിനനിമഭാ  കമഖലയനിഫല
തര്കങ്ങള  നനിയനനികന്നതനിനട്ട്  അടൂര്  കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന്  കേമ്മേനിറനിയുഫട
ശനിപഭാര്ശയുഫട  അടനിസഭാനതനില  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
പരനിശമനികലാം. 

125. എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  യുവകേലഭാകേഭാരന്മഭാര്കട്ട്  അവരുഫട  കേലഭാ
ഫഫനപുണവഫത  കപ്രഭാതഭാഹനിപനികന്നതനിനട്ട് കവണ്ടനി ഒരു ഫഫെകലഭാഷനിപട്ട്
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഫകേഭാണവരുന്നതഭാണട്ട്.   നഭാടന്  കേലഭാകേഭാരന്മഭാരുഫട
ജതീവകനഭാപഭാധനികഭായനി  ഒരു  പദതനി  രൂപതീകേരനികന്നതനിനുകൂടനി  നടപടനി
എടുകന്നതഭാണട്ട്.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയരനികലയ്ക്കുലാം
തനിരഫഞ്ഞടുത  രഭാജവങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  കകേരളതനിഫന്റെ  'സഭാലാംസഭാരനികേ  തനനിമ
വവഭാപനിപനിച്ചേട്ട്  രഭാജവഫത  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളമഭായനി,  സഭാലാംസഭാരനികേ
വനിനനിമയ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനികന്നതഭാണട്ട്.  പ്രവഭാസനി
കകേരളതീയര്കലാം  വനികദശ  കകേരളതീയര്കലാം  നമ്മുഫട  നകവഭാത്ഥഭാന
ഫഫപതൃകേതനിലുലാം  സലാംസഭാരതനിലുലാം   അവകബഭാധലാം  നലകേണഫമന്ന
ഉകദ്ദേശവകതഭാഫട  സഭാലാംസഭാരനികേ  സലാംകയഭാജന  പരനിപഭാടനികേളലാം  മലയഭാളലാം
അവകബഭാധവലാം പഠന പരനിപഭാടനികേളലാം സലാംഘടനിപനികന്നതഭാണട്ട്.
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126. 'ഗധനികേ'  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗകഭാരുഫട  പരമ്പരഭാഗത  കേലഭാ
രൂപങ്ങളഫടയുലാം ഉലപന്നങ്ങളഫടയുലാം പ്രദര്ശനലാം ഗണവമഭായ രതീതനിയനിലുള്ള
ബഹുജന  പങ്കഭാളനിതലാം  ആകേര്ഷനിച്ചേനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇഉൗ  കേലഭാരൂപങ്ങഫള
മുഖവധഭാരയനികലയട്ട് കട്ട്  ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
ഫഫകേഫതഭാഴനിലുകേഭാരുഫട  പരമ്പരഭാഗത  ഉലപന്നങ്ങളലാം,  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  ഉലപഭാദനിപനികന്ന  വന  ഉലപന്നങ്ങളലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനികന്നതനിനുലാം  കവണ്ടനി  സഭാലാംസട്ട് കേഭാരനികേ   വകുപട്ട്
യതനികന്നതഭാണട്ട്.  

ഭക്ഷേവവലാം സനിവനില സഫഫപ്ലസുലാം

127. 2013-ഫല കദശതീയ ഭക്ഷേവഭദ്രത ആക്ടട്ട് ഫെലപ്രദമഭായനി നടപഭാകലാം.  ഭഭാരത
സര്കഭാര്  സലാംസഭാനതനിനട്ട്  നതീകനിവച്ചേനിട്ടുള്ള  നനിലവനിലുള്ള  അരനി
വനിഹനിതലാം  പുനന്തഃസഭാപനികന്നതനില  ഇടഫപടുന്നനിഫലങ്കനില  സലാംസഭാനലാം
രൂക്ഷേമഭായ  അരനിക്ഷേഭാമലാം  കനരനിടുന്നതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനഫത   25
ലക്ഷേകതഭാളലാം   വരുന്ന  കുടനികയറ  ഫതഭാഴനിലഭാളനികേളകട്ട്  ഭക്ഷേവധഭാനവലാം
വനിതരണലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനട്ട്  അധനികേവനിഹനിതലാം  ലഭനികന്നതനിനട്ട്
സലാംസഭാനതനിനട്ട്  അവകേഭാശമുണ്ടട്ട്.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  ഇഉൗ  രണ
പ്രശങ്ങളലാം പരനിഹരനികന്നതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം കതടുന്നതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര
സര്കഭാരുമഭായനി  നനിരനരലാം  ബനഫപട്ടുഫകേഭാണ്ടനിരനികകേയഭാണട്ട്.
ഫചറുധഭാനവങ്ങള  കപഭാലുള്ള  കഗഭാത്ര  ഉലപന്നങ്ങള  സലാംഭരനിച്ചേട്ട്  കഗഭാത്ര
കുടുലാംബങ്ങളകട്ട്  ഫപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായലാം  വഴനി  വനിതരണലാം
ഫചയ്യുന്നതനിനട്ട് സലാംസഭാനലാം പ്രയതട്ട് നനികന്നതഭാണട്ട്.

128.  ഫപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായലാം  സുതഭാരവമഭാകന്നതനിനുലാം  അഴനിമതനി  തുടച്ചേട്ട്
നതീകന്നതനിനുലാം കചഭാര്ച്ചേകേള തടയുന്നതനിനുലാം  കേര്ശനമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനികന്നതുമഭാണട്ട്.  നനിലവനില  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ഇലഭാത
പഞഭായത്തുകേളനില  അവ  ആരലാംഭനികന്നതനിനുലാം  ഫതരഫഞ്ഞടുകഫപട
മഭാകവലനി കസഭാറുകേഫള സൂപര് മഭാര്കറ്റുകേളഭായുലാം ഫഫഹപര് മഭാര്കറ്റുകേളഭായുലാം
ഉയര്ത്തുന്നതുമഭാണട്ട്.  കൂടുതല  മഭാകവലനി  ഫമഡനികല  കസഭാറുകേള
ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.

129.  അലാംഗതീകൃത  കറഷന്  വവഭാപഭാരനികേളഫട  (ARD's)  പ്രവര്തനതനികന്മേല
ഫെതീഡട്ട് ബഭാകട്ട്  ലഭനികന്നതനിനുലാം വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി കസഭാഷവല
ആഡനിറട്ട്  ഒരു  ഉപഭാധനിയഭായനി  ഉപകയഭാഗനികന്നതുലാം  അതനിനുകവണ്ടനി
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ഗുണകഭഭാക്തഭാകഫള  പരനിശതീലനിപനികന്നതനിനട്ട്  ടഭാറഭാ  ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്
കസഭാഷവല സയന്സനിഫന്റെ കസവനങ്ങള പ്രകയഭാജനഫപടുത്തുന്നതുമഭാണട്ട്.
എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  കഗഭാത്ര  കമഖലകേളനില  ഫമഭാഫഫബല  കറഷനനിലാംഗട്ട്
ആരലാംഭനികന്നതനിഫന്റെ സഭാധവത പരനികശഭാധനികവഭാന് ഉകദ്ദേശനികന.

ടൂറനിസലാം

130. എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  അധനികേവരുമഭാനവലാം  ഫതഭാഴനിലവസരങ്ങളലാം
സൃഷ്ടനികന്നതനിനുള്ള  അതനിഫന്റെ  സഭാധവതയുലാം  പരനിഗണനിച്ചേട്ട്  ടൂറനിസഫത
മുന്ഗണനഭാ  കമഖലകേളനില  ഒന്നഭായനി  കേരുതുന.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,
സലാംസഭാനതട്ട്  പ്രകതവകേനിച്ചേട്ട്,  സഭാധവത  കുറവഭായ മലബഭാര്  കമഖലയനില,
ടൂറനിസലാം  ഉലപന്നങ്ങളനിലുലാം  കസവനങ്ങളനിലുലാം  നനികക്ഷേപ  അനരതീക്ഷേലാം
ഫമച്ചേഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഒരു  പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  നയലാം
ആവനിഷട്ട് കേരനികന്നതഭാണട്ട്.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  വനികദശ  വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേളഫട  വരവട്ട്  ഇരടനിപനികന്നതനിനുലാം  ആഭവനര  വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേളഫട വരവട്ട്  50%  വര്ദനിപനികന്നതനിനുലാം വരുന്ന അഞട്ട്  വര്ഷ
കേഭാലയളവനില  ടൂറനിസലാം  വഴനി  4  ലക്ഷേലാം  അധനികേ  ഫതഭാഴനിലവസരലാം
സൃഷ്ടനികന്നതനിനുലാം ലക്ഷേവമനിടുന.

131.  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളഫട  സുരക്ഷേനിതതസമഭാണട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാരനിഫന്റെ
പ്രഥമപരനിഗണന.  ഏറവലാം  അടുത്തുള്ള  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്,
ആശുപത്രനികേള,  കഹഭാടലുകേള,  റകസഭാറന്റുകേള  മുതലഭായവയുമഭായനി
ബനഫപടഭാന്  സഭാധവമഭാകുലാം  വനിധലാം  'ഫസയട്ട് ഫെട്ട്  കകേരള  ആപ്പു'  മഭായനി
വനികനഭാദസഞഭാരനികേഫള  ഞങ്ങള   ബനനിപനികലാം.   വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേളകലാം  ഇഉൗ  ആപട്ട്  മുകഖന  അവരുഫട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളകൂടനി
രജനിസര് ഫചയ്യഭാന് സഭാധനികലാം. ഒരു പഭാന് കകേരള ടൂറനിസലാം കേഭാള ഫസന്റെറുലാം
ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.

132.  കകേരളതനിഫന്റെ  ടൂറനിസലാം  സഭാധവതയുഫട  വവഭാപ്തനി  വര്ദനിപനികന്നതനിനട്ട്
നമ്മുഫട  വനിശഭാലമഭായ  തതീര കദശതട്ട്  കൂടുതല  ടൂറനിസലാം  ബതീചകേള
വനികേസനിപനികന്നതനിനട്ട് ഞങ്ങള പദതനിയനിടുന. 

133.  ടൂറനിസലാം  വവവസഭായതനിഫല  ഓര്ഗഫഫനസട്ട് ഡട്ട്  പ്ലകയഴനിനട്ട്  പരനിശതീലനലാം
നലകുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്  ടൂറനിസലാം  ആന്റെട്ട്  ട്രഭാവല
സഡതീസട്ട്  (KITTS),  കസറട്ട്  ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്  കഹഭാസട്ട് പനിറഭാലനിറനി
മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട്  (SIHM), ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട് ഓഫെട്ട് കഹഭാടല മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട് ആന്റെട്ട്
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കേഭാററനിലാംഗട്ട്  ഫടകേട്ട് കനഭാളജനി  (IHMCT),  കകേരള  ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്
കഹഭാസട്ട് പനിറഭാലനിറനി മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട് സഡതീസട്ട്  (KIHMS), മുതലഭായവയനില
ഹ്രസസകേഭാല കകേഭാഴ്സുകേള ഞങ്ങള ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

134.  ടൂറനിസലാം  വവവസഭായലാം  വനികേസനിപനികന്നതനിനട്ട്  നൂതന  ആശയങ്ങള
കേഫണ്ടത്തുന്നതനിനട്ട്  ഒരു  ഫഎഡനിയ  ഇന്ഫവസര്  മതീറട്ട്
സലാംഘടനിപനികന്നതഭാണട്ട്.  കകേരളഫത  എലഭാ  സതീസണനിലുലാം   ഉള്ള  ഒരു
വനികനഭാദസഞഭാരകകേന്ദ്രലാം  ആകനി  മഭാറ്റുന്നതഭാണട്ട്.  വനികനഭാദസഞഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ഗ്രതീന്  കപ്രഭാകടഭാകകഭാള  ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.   പ്രമുഖ
വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഭനിന്നകശഷനി  സഉൗഹൃദമഭാകലാം.
വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില   ഗുണകമന്മേയുള്ള  അടനിസഭാന
സഉൗകേരവങ്ങളലാം  മറട്ട്  സഉൗകേരവങ്ങളലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുലാം.  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്
ആരലാംഭനിച്ചേ  ഗ്രതീന്  കേഭാര്ഫപറട്ട്  സലാംരലാംഭങ്ങള  വനികനഭാദസഞഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയട്ട്  വവഭാപനിപനികലാം.  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളഫട
സര്ടനിഫെനികകഷനുലാം കഗ്രഡനിലാംഗനിനുമഭായനി ഒരു പദതനി ഫകേഭാണവരുലാം.

വനലാം വനവജതീവനി

135.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  വനങ്ങളനിഫല  ഫതരഫഞ്ഞടുകഫപട  അഞ്ഞൂറട്ട്
ജലഭാശയങ്ങഫള  പുനരുജ്ജതീവനിപനിച്ചേട്ട്  നമ്മുഫട  വനങ്ങളഫട
ജലസലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനികവഭാന്  ഉകദ്ദേശനികന.  വന
സലാംരക്ഷേണതനിനട്ട് പുറഫമ വനകമഖലയട്ട് കട്ട് പുറത്തുലാം വൃക്ഷേലാം വളര്തല
വര്ദനിപനികന്നതനിനുലാം  പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.  എഫന്റെ  സര്കഭാരനിനട്ട്,
കഗഭാത്ര  സമൂഹതനിനട്ട്   ഉപകേരനികന്ന   രതീതനിയനില  ഏകേകദശലാം  നൂറട്ട്
സലങ്ങളനില  വനിപണന  കകേന്ദ്രലാം   ആരലാംഭനികന്നതനിനട്ട്  പദതനിയുണ്ടട്ട്.
മനുഷവ-വനവജതീവനി ഏറ്റുമുടല മൂലമുള്ള പ്രശങ്ങള ലഘൂകേരനികന്നതനിനഭായനി
220.5  കേനി.മതീ.  ഫഫദര്ഘവതനിലുള്ള സഉൗകരഭാര്ജ്ജ കവലനിയുലാം  2.91  കേനി.മതീ.
ആനഫയ  പ്രതനികരഭാധനികന്നതനിനുള്ള  കവലനിയുലാം  11.35  കേനി.മതീ.  ഫറയനില
കവലനിയുലാം   ഇഉൗ  വര്ഷലാം  ഏഫറടുതട്ട്   നടപഭാകന്ന  വനിവനിധ
പരനിപഭാടനികേളനില  ഉളഫപടുന.  അതനിരുകേളനിലൂഫട  ജണ്ടകേള
സഭാപനിചഫകേഭാണ്ടട്ട്  മുഴുവന്  വനപ്രകദശവലാം  സലാംരക്ഷേനികന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനികന.   എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  സലാംസഭാനതട്ട്  ഒരു  വന മജ്യൂസനിയലാം
സഭാപനികവഭാന്   ഉകദ്ദേശനികന.   വനവമൃഗങ്ങളഫട  ആക്രമണലാം
ഫെലപ്രദമഭായനി പ്രതനികരഭാധനികന്നതനിനഭായനി എഫന്റെ സര്കഭാര് പഞഭായതട്ട്
തലതനില ജനജഭാഗ്രതഭാ സമനിതനികേള രൂപതീകേരനികവഭാന് ആഗ്രഹനികന.
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എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  കേഭാവകേളലാം,  കുളങ്ങളലാം,  നതീര്തടങ്ങളലാം
സലാംരക്ഷേനികന്നതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനികലാം.  എഫന്റെ
സര്കഭാര്,  മൃഗങ്ങളകട്ട്  ഭക്ഷേണവലാം  ജലവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഫെലവൃക്ഷേങ്ങള  നടുന്നതനിനുലാം  നതീര്തടങ്ങള/തടയണകേള
നനിര്മ്മേനികന്നതനിനുലാം സമഗ്രമഭായ പ്രവര്തനങ്ങള നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

136.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  വന വനിഭവങ്ങളഫട  സുതഭാരവത വര്ദനിപനികന്നതനിനട്ട്
കേവഭാമറ  സഹഭായകതഭാഫടയുള്ള  സഭാമൂഹനികേ  നനിരതീക്ഷേണലാം  ഉളഫപഫട
വനങ്ങളകഭായനി  ശഭാസതീയ  ജഭാഗ്രതഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ഫപടുത്തുലാം.
ഒളനികവടകഭാഫരയുലാം  വനികനഭാദകവടകഭാഫരയുലാം  കേഫണ്ടത്തുകേയുലാം  ഇതു
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുലാം  ഞങ്ങള  അവര്ഫകതനിഫര  കേര്ശന  നടപടനി
സസതീകേരനികന്നതുമഭാണട്ട്.

പരനിസനിതനി

137.  കകേരള  സലാംസഭാന  ഫഫജവഫഫവവനിധവ  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  കേതീഴനില
തനിരുവനനപുരതട്ട്  വള്ളകടവനില  ഫഫജവഫഫവവനിധവ  പഭാര്കലാം  കകേരള
സലാംസഭാന ശഭാസ  സഭാകങ്കതനികേ മജ്യൂസനിയവലാം കേമ്മേനിഷന് ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.
എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  നഭാഷണല   മനിഷന്  ഓഫെട്ട്  സട്ട് ട്രഭാറജനികേട്ട്  കനഭാളജട്ട്
കഫെഭാര് ഫഫക്ലമറട്ട്  ഫചയട്ട് ഞനിഫന്റെ കേതീഴനില ശഭാസ  സഭാകങ്കതനികേ വകുപനിഫന്റെ
സഹഭായകതഭാഫട  കേഭാലഭാവസ  വവതനിയഭാന  പഠനതനിനട്ട്  കവണ്ടനിയുള്ള
ഇന്സനിറജ്യൂടനില  ഒരു  "കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാന  വനിജഭാനകകേന്ദ്രലാം"
സഭാപനികഭാന്  ഉകദ്ദേശനികന.  കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനതനിഫന്റെ  ഒരു
കഡറഭാ  ബഭാങ്കുലാം  ഒരു  കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാന  വനിജഭാന  കപഭാര്ടലുലാം
സഭാപനികലാം.

138.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  എലഭാ  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
ബകയഭാഫഫഡകവഴട്ട് സനിറനി   മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട്   കേമ്മേനിറനികേളഫട  (BMC)
പുനന്തഃസലാംഘടന  ഉടന്  തഫന്ന  പൂര്തതീകേരനികലാം.  ഫതരഫഞ്ഞടുത  100
ബകയഭാഫഫഡകവഴട്ട് സനിറനി   മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട്   കേമ്മേനിറനികേഫള  മഭാതൃകേഭാ
ബകയഭാഫഫഡകവഴനിറനി  മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളഭായനി  ശഭാക്തതീ
കേരനികന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനികന.  വനിവനിധതരതനിലുള്ള  തലപരകേക്ഷേനികേളകട്ട്
പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  എറണഭാകുളഫത  റതീജനിയണല  ഓഫെതീസട്ട്
പരനിസരതട്ട് ഒരു പൂര്ണ്ണ സജ്ജമഭായ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം സഭാപനികലാം.
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ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം

139.  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷേഭാ  പദതനിയുഫട  (LIFE)  കേതീഴനില
സഭാരവതഭായ  ഇടഫപടലുകേളകട്ട്  പുറഫമ,  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില  നനിരവധനി  പുതനിയ  ഉദവമങ്ങള  ഉകദ്ദേശനികന.
ഫമഡനികല  കകേഭാകളജുകേളനിഫല  കരഭാഗനികേളകട്ട്  തഭാമസ  സഉൗകേരവലാം
ലഭവമഭാകന്നതനിനഭായനി  ഫമഡനികല കകേഭാകളജുകേളകട്ട് സമതീപലാം ലഭവമഭായ
ഭ ഭൂമനിയനില  സര്കഭാരനിഫന്റെ  "ദനി  ആശസഭാസട്ട്  ഫറന്റെല  ഹഉൗസനിലാംഗട്ട്  സതീലാം"
നടപനിലഭാകലാം.  ഭവനരഹനിതര്കലാം,  സഭാമ്പതനികേമഭായനി  ദുര്ബല
വനിഭഭാഗങ്ങളകട്ട്/തഭാഴട്ട് ന്ന  വരുമഭാന  വനിഭഭാഗതനിലഫപട  ആളകേളകലാം
തഭാങ്ങഭാവന്ന  ഫചലവനിലുള്ള  ഭവന  പദതനികട്ട്  കേതീഴനില  കകേഭാഴനികകഭാട്ടുലാം
തൃശ്ശൂരുലാം ഫെട്ട് ളഭാറ്റുകേളഫട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.  വകയഭാജനങ്ങളകട്ട്
കവണ്ടനി വനിശഭാനനി കഹഭാമുകേള വളവനഭാടനില നനിര്മ്മേനികന്നതഭാണട്ട്. കകേന്ദ്ര
സഹഭായകതഭാഫട  ഗഭാനനി  നഗറനിലുലാം  (കകേഭാടയലാം  ജനില)   പതീരുകമടനിലുലാം
(ഇടുകനി  ജനില)   രണ്ടട്ട്  പുതനിയ  വര്കനിലാംഗട്ട്  വനിമന്സട്ട്  കഹഭാസല
പദതനികേള  നടപനിലഭാകലാം.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സര്കഭാര്
ജതീവനകഭാര്കകവണ്ടനി  ഫറസനിഡന്ഷവല യൂണനിറ്റുകേള നനിര്മ്മേനികലാം. 

140.  കതഭാടലാം ഫതഭാഴനിലഭാളനികേളകകവണ്ടനിയുലാം ഒരു ഭവന പദതനി ഫകേഭാണവരുലാം.
വളഫര കേഭാലമഭായനി  അവര് മനുകഷവഭാചനിതമലഭാത സഭാഹചരവതനിലഭാണട്ട്
ജതീവനികന്നതട്ട്  എന്നട്ട്  ഞങ്ങള   ബലമഭായനി  വനിശസസനികകേയുലാം  അവഫര
പരനിചരനികകണ്ടതട്ട് നമ്മുഫട കേടമയുമഭാണട്ട്. 2021-ഓഫട  കകേരളഫത ഒരു
നൂറു ശതമഭാനലാം പഭാര്പനിട ഉടമസരുള്ള സലാംസഭാനമഭാകനി മഭാറ്റുലാം. 

ഫപഭാതുമരഭാമതട്ട്

141.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  നവതീകേരണലാം  ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുലാം,  പ്രവര്തനിയുഫട
കേഭാരവക്ഷേമത  വര്ദനിപനികന്നതനിനുലാം  പ്രവര്തനികേളഫട   ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാകന്നതനിനുലാം  പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.  എസനികമറട്ട്
തയ്യഭാറഭാകന്നതനിനുലാം ഓണഫഫലനഭായനി അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടുന്നതനിനുലാം ഉള്ള
ഫപഭാതുപരനിഹഭാരമഭായനി  എലഭാ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്   വകുപ്പുകേളനിലുലാം
ഉകപയഭാഗനിചവരുന്നതുലാം എന്.ഫഎ.സനി. (NIC) വനികേസനിപനിഫച്ചേടുതതുമഭായ
ഫഫപ്രസട്ട് കസഭാഫെട്ട് റട്ട് ഫവയര്  (കപ്രഭാജകേട്ട് ടട്ട്  ഇന്ഫെര്കമഷന്  ആന്റെട്ട് കകേഭാസട്ട്
എസനികമഷന്),  കേമ്പജ്യൂടഫഫറസട്ട് ഡട്ട്   ബനില  തയ്യഭാറഭാകല  (e-bill),
ഇ-ഫമഷര്ഫമന്റെട്ട്  ബുകട്ട്,  പുകരഭാഗതനി  നനിരതീക്ഷേനികവഭാന്  മുതലഭായവ  കൂടനി
ഉളഫപടുതനി  അതനിഫന്റെ  വവഭാപട്ട് തനി  വനികേസനിപനികന്നതഭാണട്ട്.
കേരഭാര്കേഭാരുഫട രജനികസഷനുലാം ഫറസട്ട് ഹഉൗസട്ട് ബുകനിലാംഗനിനുലാം ഓണഫഫലന്
സഉൗകേരവലാം  ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ഫഫഹഫടന്ഷന്  സര്വ്വതീസട്ട്
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കേണക്ഷേനുള്ള എലഭാ സര്കഭാര് ഫകേടനിടങ്ങളനിലുലാം എനര്ജനി മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട്
ഫസന്റെറുമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  എനര്ജനി  ആഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുലാം.  ഫകേടനിടങ്ങളനില
സഉൗകരഭാര്ജ്ജലാം  കപഭാലുള്ള  പഭാരമ്പകരവതര  ഉഉൗര്ജ്ജകസഭാതസ്സുകേള
ഉപകയഭാഗഫപടുത്തുലാം.

142. എഫന്റെ കേഴനിഞ്ഞ പ്രസലാംഗതനില ഉറപട്ട് തന്നതട്ട് കപഭാഫല പ്ലഭാസനികേട്ട്, കേയര്,
റബ്ബര്  എന്നനിവയുഫട  ഉപകയഭാഗലാം  ഫപഭാതുമരഭാമതട്ട്  വകുപട്ട്
കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനികേളനില  സസതീകേരനിചവരുന എന്നട്ട്  നനിങ്ങഫള
അറനിയനികന്നതനില എനനികട്ട് സകനഭാഷമുണ്ടട്ട്.  ഇതട്ട് നനിരവധനി ഫമച്ചേഫപട
ഗുണങ്ങള  ലഭനികന്ന  ഒരു  വലനിയ  കനടമഭായനി  ഞഭാന്  കേരുതുന.
സമഭാനമഭായ  രതീതനിയനില  ഇഉൗ  വര്ഷലാം  ഫപഭാതുമരഭാമതട്ട്  വകുപട്ട്
പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  ലഭനികന്ന  സഭാധനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചള്ള
അനുകയഭാജവമഭായ  ഫകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാകങ്കതനികേവനിദവ  യഥഭാവനിധനി
സസതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.  വകുപട്ട്  നനിര്മ്മേനികന്ന  ഫകേടനിടങ്ങളകട്ട്  ഗ്രതീന്
ഡനിഫഫസന്  കേണഫസപട്ട് റട്ട്സനിഫന്റെ  ഉപകയഭാഗതനിനുലാം  കൂടനി  ഉഉൗന്നല
നലകുന്നതഭാണട്ട്.  വഭാഗഭാനലാം  ഫചയട്ട് തതുകപഭാഫല  രഭാജവതട്ട്  ഒരു
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട് ഫമന്റെനിഫന്റെ  കസഭാഷവല  ആഡനിറനിലാംഗനിനട്ട്
ആരലാംഭലാം കുറനിച്ചേനിട്ടുണ്ടട്ട്.

143.  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  (BM&BC)  വവഭാപനിപനിക
ന്നതനിനഭായനി  860  കകേഭാടനി  രൂപയുഫട  ഒരു  വന്കേനിട  പദതനി
നടപനിലഭാകവഭാന് എഫന്റെ സര്കഭാര് ഉകദ്ദേശനികന. 1000  കകേഭാടനി  രൂപ
ഫചലവനില  1000  കേനി.മതീ.  പ്രധഭാന  ജനിലഭാ  കറഭാഡുകേള   നഭാഷണല
ഫഫഹകവയുഫട  നനിലവഭാരതനില  ഉയര്ത്തുന്നതഭാണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടനവരുന്ന  പഭാലങ്ങളഫടയുലാം  നനിര്കദ്ദേശനികഫപട  65  പുതനിയ
പഭാലങ്ങളഫടയുലാം  പൂര്തതീകേരണതനിനഭായനി  1500  കകേഭാടനി  രൂപ
നനികക്ഷേപനികന്നതഭാണട്ട്.

144.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  പഭാലങ്ങളഫടയുലാം  കേലുങ്കുകേളഫടയുലാം  പരനിപഭാലന
തനിനഭായനി  500  കകേഭാടനി  രൂപയുഫട  പദതനി  നടപനിലഭാകലാം.  എഫന്റെ
സര്കഭാര്,  കറഭാഡുകേളകഭായനി ഒരു പരനിപഭാലന നയലാം ഫകേഭാണവന്നനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇതനികലയഭായനി  ചതീഫെട്ട് എഞനിനതീയറുഫട കേതീഴനില ഒരു പ്രകതവകേ വനിഭഭാഗലാം
രൂപതീകേരനികന്നതനിനഭായനി ഉകദ്ദേശനികന. നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട് (NATPAC) അനനിമ
സഭാധവതഭാ റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാകനിയഭാലുടഫന തനിരുവനനപുരലാം ജനില മുതല
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില  വഫര  തതീരകദശ  ഫഫഹകവയുഫട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനികന്നതനിനട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  ഉകദ്ദേശനികന.  ആഫകേ
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7000 കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടകനില  കേഭാസര്കഗഭാഡനിഫന
കേളനിയനികഭാവനിളയുമഭായനി  ബനനിപനികന്ന  ഹനില  ഫഫഹകവയുഫട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  വനിഭഭാവനലാം  ഫചയ്യുന.  സലാംസഭാനഫത
എലഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിഫലയുലാം  പദതനികേളകഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷഫത ബജറനില വനിഭഭാവനലാം ഫചയട്ട് ത വന്കതഭാതനിലുള്ള നനികക്ഷേപലാം
തുടരുകേ എന്നതനിനട്ട് ഉഉൗന്നല നലകുന്നതഭാണട്ട്.

145.  തനിരുവനനപുരലാം,  ഫകേഭാലലാം,  പതനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  ഇടുകനി,
എറണഭാകുളലാം,  പഭാലകഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിഫല  വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലുള്ള  21  ഫഫബപഭാസട്ട്  കറഭാഡുകേള  പൂര്തതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.
ഫഫവറനില-കുണ്ടന്നൂര്  ഫെട്ട് ഫഫളഓവര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏഫറടുകന്നതനിനട്ട്
എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  100  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടകനിലുള്ള  ഒരു  പദതനി
ശബരനിമല കറഭാഡട്ട് വനികേസനതനിനഭായനി തയ്യഭാറഭാകനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

146. എഫന്റെ സര്കഭാര്, കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷേയ ട്ട്കട്ട് മുനനിയ പരനിഗണന നലകുന്നതുലാം,
സനിഗ്നലുകേള,  ഫഫസന്കബഭാര്ഡുകേള,  ക്രഭാഷട്ട്  ബഭാരനിയറുകേള,
റനിഫെട്ട് ളകേട്ട് ടറുകേള  എന്നനിവ  ഉളപഫടയുള്ള  സുരക്ഷേഭാ  നടപടനികേള
സസതീകേരനികന്നതുലാം,  സലാംസഭാനതട്ട്  കറഭാഡപകേടങ്ങളഫട   നനിരകട്ട്
കുറയട്ട് കന്നതനിനഭായനി  ബഭാകട്ട്  സട്ട് കപഭാര്ടട്ട്  (Black  Sport)
ഫലഭാകകഷനുകേള  കേഫണ്ടത്തുകേയുലാം  അവ  പരനിഹരനികകേയുലാം
ഫചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനികകേയുലാം ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

147.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  തനിരുവനനപുരത്തുലാം  കകേഭാഴനികകഭാടുലാം  യഥഭാക്രമലാം
4219 കകേഭാടനി രൂപയുഫടയുലാം 2509 കകേഭാടനി രൂപയുഫടയുലാം ഫചലവനില ഫഫലറട്ട്
ഫമകട്രഭാ പദതനികേള നടപനിലഭാകവഭാന് ഉകദ്ദേശനികന.

ഗതഭാഗതലാം 

148.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  ഫഫഡ്രെെവനിലാംഗട്ട്  സ്കൂള  ഇന്സട്ട് ട്രകേട്ട് ടര്മഭാര്കഭായനി
വവഭാപകേമഭായ  ഒരു  കേഭാരവക്ഷേമതഭാ  വര്ദനവട്ട്  പരനിപഭാടനി  തുടങവഭാന്
ഉകദ്ദേശനികന.  ഡനിജനിഫഫറസട്ട്  ഫചയ്ത  സമയവനിവര  പടനികേകയഭാടുകൂടനിയ
കസജട്ട് കേഭാരനികയജുകേളഫട പരനിഗണനയനിലനിരനികന്ന നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ഇന്റെലനിജന്റെട്ട്
ഗതഭാഗത സമ്പ്രദഭായലാം (Intelligent Transport System) ഫപഭാതുഗതഭാഗത
ഗുണനനിലവഭാരലാം വര്ദനിപനികലാം.

149.  കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  ഫചകട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില  കറഡനികയഭാ  ഫതീകസന്സനി
ഫഎഡന്റെനിഫെനികകഷന് സനിസലാം ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ആകടഭാകമഷഫന്റെ
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ഭഭാഗമഭായനി ഫഫഡ്രെെവര്മഭാരുഫട ഫടസനിലാംഗട്ട് ട്രഭാകകേളലാം വഭാഹന പരനികശഭാധനഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളലാം  കൂടുതലഭായനി  സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.   സതീഡട്ട്  കേവഭാമറ
നനിരതീക്ഷേണ  സലാംവനിധഭാനതനിഫന്റെ  വവഭാപ്തനി  വര്ദനിപനികലാം.  കസജട്ട്
കേവഭാകരജുകേള  നനിരതീക്ഷേനികന്നതനിനുള്ള  ജനി.പനി.എസട്ട്.  (GPS)
അടനിസഭാനമഭാകനിയുള്ള   ഫവഹനികനിള  ട്രഭാകനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം,  ടനിപറുകേള,
സ്കൂള  ബസ്സുകേള,  കകേഭാണട്രഭാകേട്ട് ടട്ട്  കേവഭാകരജുകേള  എന്നനിവ  ഉളപഫടയുള്ള
എലഭാ  ഫപഭാതുഗതഭാഗത  വഭാഹനങ്ങഫളയുലാം   ഉളഫപടുത്തുന്ന  വനിധതനില
വവഭാപനിപനികന്നതഭാണട്ട്.

150.  ഇഉൗ  വര്ഷലാം  തഫന്ന  ഫമച്ചേഫപഫടഭാരു  മഭാറലാം  ഫഫകേവരനികന്നതനിനട്ട്
ഫകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-കട്ട്  കവണ്ട  സഹഭായലാം  നലകുവഭാന്  എഫന്റെ
സര്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനികന.  ഫപ്രഭാഫെസര്  സുശതീല  ഖന്ന   കേമ്മേനിറനിയുഫട
റനികപഭാര്ടട്ട്  തഭാമസലാംവനിനഭാ  ലഭവമഭാകുഫമന്നട്ട്  പ്രതതീക്ഷേനികന.  ഫെട്ട് ലതീറട്ട്
യൂടനിഫഫലകസഷന്,  ഇനനക്ഷേമതയുലാം  അറകുറപണനിയുലാം,  ഡജ്യൂടനി
ഫഷഡവ ഭൂളകേളഫട  പുനന്തഃക്രമതീകേരണലാം,  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേവനിദവ
സസതീകേരനികല,  ഫപ്രഭാഫെഷണല  മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെനിനഭായുള്ള  വനിവര
സഭാകങ്കതനികേ വനിദവ സമ്പ്രദഭായലാം  (IT സമ്പ്രദഭായലാം)  എന്നനിവയനില കദശതീയ
നനിലവഭാരലാം  ഫഫകേവരനികന്നതനില  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനികലാം.
പരതീക്ഷേണഭാടനിസഭാനതനില നഗരങ്ങളനില 250 സനിഎന്ജനി വഭാഹനങ്ങള
ആരലാംഭനികഭാന്  ഫകേ.എസട്ട്.ആര്.റനി.സനി.  ഉകദ്ദേശനികന.  തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികകഭാടട്ട് എന്നതീ നഗരങ്ങളനില പരനിസനിതനി സഉൗഹൃദ
ഇലകേട്ട് ട്രനികേട്ട്  ബസ്സുകേള  പരതീക്ഷേണ  അടനിസഭാനതനില  തുടങവഭാന്
ഫകേ.എസട്ട്.ആര്.റനി.സനി.  പദതനിയനിടുനണ്ടട്ട്.  ബസ്സുകേളനില  ജനി.പനി.എസട്ട്
അടനിസഭാനമഭാകനിയുള്ള  സട്ട് മഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ആരലാംഭനികലാം.
ജനി.പനി.എസട്ട്.-ഫന ഫമഭാഫഫബല ആപ്ലനികകഷനുമഭായനി ബനനിപനിചഫകേഭാണ്ടട്ട്
ഫവഹനികനിള  ട്രഭാകനിലാംഗട്ട്  സനിസവലാം  (VTS)  പഭാസകഞഴട്ട് സട്ട്
ഇന്ഫെര്കമഷന്  സനിസവലാം  ആവനിഷട്ട് കേരനികലാം.  എലഭാ  പ്രധഭാന
നഗരങ്ങളനികലയട്ട് കലാം  പനിങ്കട്ട്  ബസട്ട്  സര്വ്വതീസുകേള  വവഭാപനിപനികലാം.
വനികനഭാദസഞഭാരഫത അടനിസഭാനമഭാകനി സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനികലാം.

151.  പരനിസനിതനി  സഉൗഹൃദ  യഭാത്രയട്ട് കഭായനി  ജലഗതഭാഗത  വകുപനില
സഉൗകരഭാര്ജ്ജതനില  പ്രവര്തനികന്ന  യഭാനങ്ങള  കൂടുതലഭായനി
ആരലാംഭനികവഭാന് എഫന്റെ സര്കഭാര് ഉകദ്ദേശനികന.  പുതുതഭായനി  യഭാത്രഭാ-
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വനികനഭാദ സഞഭാര സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനികലാം.  ഒരു ക്ര ഭൂയനിസട്ട് ഫവസ്സലുലാം
2  ജല  ടഭാകേട്ട് സനികേളലാം  പരതീക്ഷേണഭാടനിസഭാനതനില  സര്വ്വതീസുകേള
ആരലാംഭനികലാം.   ഇതനിനുപുറഫമ  ആലപ്പുഴയനിഫലയുലാം  എറണഭാകുളഫതയുലാം
നനിലവനിലുള്ള കഡഭാകേട്ട് യഭാര്ഡുകേള നവതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.

152.  ട്രഭാന്സട്ട് കപഭാര്ടട്ട് പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്,  ഫഷഡവ ഭൂളനിലാംഗട്ട് ഓപകറഷന് എന്നനിവയട്ട് കഭായനി
കകേഭാമണ  കേമഭാന്ഡുലാം  കേണകട്രഭാള  സനിസവലാം  പ്രദഭാനലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനുലാം,
ജലഗതഭാഗതലാം,  ഫഫപ്രവറട്ട്  ബസ്സുകേള,  ഫകേ.എസട്ട്.ആര്.റനി.സനി.,
ആകടഭാറനിക്ഷേ,  ഫമകട്രഭാ  അഥവഭാ  ഫഫലറട്ട്  ഫറയനില  മുതലഭായവ  കപഭാലുള്ള
വനിവനിധ  ഗതഭാഗത  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള   സലാംകയഭാജനിതമഭാകന്നതനിനുലാം
ലക്ഷേവമനിട്ടുഫകേഭാണ്ടട്ട്  കകേരളതനിഫല  പ്രധഭാന   നഗരങ്ങളനില  ഒരു  ഫമകട്രഭാ
ഫപഭാളനിറന്  ട്രഭാന്സട്ട് കപഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനി  സഭാപനികവഭാന്  എഫന്റെ
സര്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനികന.  2017-ഫല  കകേരളഭാ  ഫമകട്രഭാ   ഫപഭാളനിറന്
ട്രഭാന്സട്ട് കപഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനി  (KMTA)  ബനില  സര്കഭാരനിഫന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഒരു  പ്രഭാരലാംഭ   പദതനി  എന്ന നനിലയനില  ഫകേഭാച്ചേനി
ഫമകട്രഭാ ഫപഭാളനിറന് ഗതഭാഗത അകതഭാറനിറനി പ്രകദശതട്ട് ഒരു സമഗ്ര ഫപഭാതു
ഗതഭാഗത നയലാം 2017-18 വര്ഷതനില ആവനിഷട്ട് കേരനികന്നതഭാണട്ട്.

153.  കകേരളഭാ  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷേഭാ  അകതഭാറനിറനിഫയ  ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
മതനിയഭായ  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷേഭാ  വനിദഗഫര  നനിയമനികന്നതഭാണട്ട്.
കകേരളതനിഫല  കറഭാഡുകേളനില  നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്  കേഫണ്ടതനിയനിട്ടുള്ള  355
അപകേട  സഭാനങ്ങളനില  അപകേട  സഭാധവത  കുറയട്ട് കന്നതനിനഭായുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനികലാം.

154.  ഫകേഭാച്ചേനി  ഫമകട്രഭായുഫട  ആദവഘടതനിഫന്റെ  വഭാണനിജവഭാടനിസഭാനതനിലുള്ള
പ്രവര്തനലാം  2017-18-ല  ആരലാംഭനികലാം.  കപടയനില  നനിനലാം
തൃപ്പൂണനിത്തുറയനികലയട്ട് കട്ട്  പഭാത  ദതീര്ഘനിപനികന്നതനിനട്ട്   സര്കഭാര്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ജവഹര്ലഭാല ഫനഹ്റു കസഡനിയലാം മുതല
കേഭാകനഭാടട്ട്   വഫര  2577.25  കകേഭാടനി രൂപ ഫചലവട്ട് പ്രതതീക്ഷേനികന്ന ഒരു
പുതനിയ  പഭാതയുലാം  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഫകേഭാച്ചേനി  നഗരതനില  ഫകേഭാച്ചേനി
വഭാടര്  ഫമകട്രഭാ  കപ്രഭാജക്ടട്ട്/ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  വഭാടര്  ട്രഭാന്കസഭാര്ടട്ട്
സനിസട്ട് റതനിനഭായുള്ള  ജനറല  കേണസളടന്റെനിഫന  തനിരഫഞ്ഞടുകന്ന
കജഭാലനി പുകരഭാഗമനിചഫകേഭാണ്ടനിരനികന.
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155.  നദതീതടങ്ങളനില  സലാംകയഭാജനിത  ജല  വനിഭവ  മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെനിനട്ട്  എഫന്റെ
സര്കഭാര്  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനികലാം.  ജലവനിതരണ  കമഖലയനില,  പഴയ
ആസട്ട് തനികേളഫട നവതീകേരണലാം, നനിലവനിലുള്ള അടനിസഭാന സഉൗകേരവങ്ങളഫട
ഫമച്ചേഫപട  ഉപകയഭാഗലാം,  ഫപഭാതുജനങ്ങളഫട  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര
സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തമഭാകല,  ഫമച്ചേഫപട  ആസ്തനി  ഫഫകേകേഭാരവലാം  ഫചയ്യല,
ശുദതീകേരനിച്ചേ  ജലവനിതരണലാം  എതനികന്നതട്ട്  വവഭാപനിപനികല
എന്നനിവയനിലൂഫട കസവന ലഭവത ഫമച്ചേഫപടുത്തുന്നതനില ജലവനിഭവ വകുപട്ട്
ശദ കകേന്ദ്രതീകേരനികലാം.

156. നദനി പുനരുജ്ജതീവനതനിനട്ട് ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷഫന ഉപകയഭാഗഫപടുത്തുലാം.
ആദവമഭായനി,  ഭഭാരതപ്പുഴകപഭാലുള്ള  ഒരു പ്രധഭാന നദതീതടഫത പങ്കഭാളനിത
സമതീപനതനിലൂഫട  ശഭാസട്ട് ത്രതീയമഭായ  കേവഭാച്ഫമന്റെട്ട്  ഏരനിയ
പരനിപഭാലനതനിനഭായനി ഏഫറടുകന്നതഭാണട്ട്.

157.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  ഓകരഭാ  പഞഭായതനിലുലാം  ഒരു മഭാതൃകേഭാ മലനിനതീകേരണ
വനിമുക്ത  ജലഭാശയലാം  ഏര്ഫപടുത്തുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനികന.  ഇതട്ട്  പനിന്നതീടട്ട്
ഓകരഭാ പഞഭായതനിലുലാം ഏറവലാം കുറഞ്ഞതട്ട് നഭാഫലണ്ണലാം എന്ന രതീതനിയനില
വവഭാപനിപനികന്നതഭാണട്ട്.  സഭാമൂഹനികേവലാം  മതപരവമഭായ  സഭാപനങ്ങളഫട
ഉടമസതയനിലുള്ള  ജലഭാശയങ്ങളലാം  പദതനിയനിന്  കേതീഴനില  വരുന്നതുലാം
തകദ്ദേശ  സര്കഭാരുകേളഫടയുലാം  സഭാമൂഹനികേ,  മത  സഭാപനങ്ങളഫടയുലാം
സഹകേരണലാം കതടുന്നതുമഭാണട്ട്.

158.  ജല  ആഡനിറനിലാംഗട്ട്,  ജല  ബജറനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവ  നടപനിലഭാകലാം.  ജലവനിഭവ
ഇന്ഫെര്കമഷന്  സനിസഫത  ശഭാസട്ട് ത്രതീയമഭായ  തതീരുമഭാനലാം
എടുകന്നതനിനുള്ള ഒരു ഉപഭാധനിയഭായനി വനികേസനിപനികന്നതഭാണട്ട്. 

159.  മഴഫവള്ള  സലാംഭരണലാം  നനിര്ബനനിതമഭാകന്നതുലാം  വലനിയ  അപഭാര്ടട്ട്ഫമന്റെട്ട്
കകേഭാലാംപ്ലകേട്ട് സുകേളകകവണ്ടനി  ഫവള്ളകരലാം  തനിടഫപടുത്തുകമ്പഭാള  ജല
ഉപകഭഭാഗതനിനട്ട് പരനിധനി നനിശ്ചയനികന്നതുമഭാണട്ട്.

160.  നടനഫകേഭാണ്ടനിരനികന്ന  പദതനികേളഫട  കജഭാലനി  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്തനിയഭാകന്നതനിനുള്ള  ഒരു  കേര്മ്മേ  പദതനി  ഉളഫപഫട  പ്രധഭാന
ജലകസചന  പദതനികേളനിന്  കേതീഴനില  സൃഷ്ടനികഫപട   ആസ്തനികേളഫട
ശരനിയഭായ  രതീതനിയനിലുള്ള  പരനിപഭാലനലാം  ഏഫറടുകലാം.   മൂവഭാറ്റുപുഴ  വഭാലനി
ജലകസചന പദതനി രണ വര്ഷകഭാലയളവനിനുള്ളനില പൂര്തതീകേരനികലാം.
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161.  ജലവനിഭവ  വകുപട്ട്  വരളച്ചേ  കനരനിടുന്നതനിനട്ട്  അതനികന്റെതഭായ  പങ്കട്ട്
നനിര്വ്വഹനികവഭാന് തയ്യഭാഫറടുത്തുഫകേഭാണ്ടനിരനികന. ഇതനിനകേലാം തഫന്ന 40
കകേഭാടനി  രൂപ കകേരള വഭാടര്  അകതഭാറനിറനികലാം,  12  കകേഭാടനി  രൂപ ഭൂഗര്ഭ
ജലവകുപനിനുമഭായനി അനുവദനിച്ചേനിട്ടുണ്ടട്ട്.

162.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  2021-ഓഫട  നൂറുശതമഭാനലാം  ജലലഭവത  കനടുവഭാന്
ലക്ഷേവമനിടനിരനികന്നതനിനഭാല  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  അതനിഫന്റെ
ഉലപഭാദനലാം   750  എലാംഎലഡനി  (MLD)  ആയനി  വര്ദനിപനികന്നതനിനട്ട്
ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനികലാം.  ഇഉൗ  വര്ഷലാം  2  ലക്ഷേലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷേന്
നലകുവഭാന് അകതഭാറനിറനി ഒരു പ്രകതവകേ യതലാം ഏഫറടുകലാം. കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുഫട  കേതീഴനിലുള്ള  എലഭാ  ഉപകഭഭാക്തഭാകഫളയുലാം
കേമ്പജ്യൂടര്വലകരനിച്ചേ  ബനിലനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായതനിന്  കേതീഴനില
ഫകേഭാണവരുന്നതഭാണട്ട്.  സഭാധഭാരണയഭായുള്ള പദതനികേള പ്രഭാപവമലഭാത
ഭൂപ്രകദശങ്ങളനില  ജലനനിധനികട്ട്  കേതീഴനില  310  ഫചറുകേനിട  ജലവനിതരണ
പദതനികേള ഏഫറടുകലാം.

ഫഫവദവ ക്കുതനി

163.  2017  മഭാര്ച്ചേട്ട്  31-ഓഫട  എലഭാ  വതീടുകേളലാം  ഫഫവദവ ക്കുതതീകേരനികകേ  എന്ന
പ്രധഭാന  ലക്ഷേവലാം  സഭാക്ഷേഭാത്കേരനികന്നതനിഫന്റെ  അടുഫതതനി
യനിരനികകേയഭാണട്ട്  നമ്മുഫട  സലാംസഭാനലാം.  കേഴനിഞ്ഞ  എല.ഡനി.എഫെട്ട്.
മനനിസഭയുഫട  കേഭാലതട്ട്  തുടങ്ങനിഫവച്ചേ  പള്ളനിവഭാസല  എകേട്ട് സന്ഷന്
(60MW),  കതഭാടനിയഭാര്  (40MW),  ചഭാതന്കകേഭാടട്ട്  നട  (6MW)  എന്നതീ
ഫഫവദവ ക്കുത   പദതനികേള  പുനരഭാരലാംഭനികന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  എഫന്റെ
സര്കഭാര്  സസതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.  ഫമഭാതലാം  105  ഫമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള
ആറട്ട്  പുതനിയ  ഫചറുകേനിട  ജലഫഫവദവ ക്കുത   പദതനികേള
നടപനിലഭാകന്നതഭാണട്ട്.

164.  വരുലാംവര്ഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡുള്ള  200  ഫമഗഭാവഭാടട്ട്  (MW)  കസഭാളഭാര്
പഭാര്കനിഫന്റെ  പ്രവൃതനി  പൂര്തതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനതനിനട്ട്
അനുവദനിച്ചേനിട്ടുള്ള  200  ഫമഗഭാവഭാടട്ട്  (MW)  കശഷനിയുള്ള മഫറഭാരു കസഭാളഭാര്
പഭാര്കലാം  ലഭവമഭാകന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണട്ട്.
വരുന്ന രണ്ടട്ട് വര്ഷങ്ങളനില കേഭാറഭാടനി യനങ്ങളനില നനിന്നട്ട് 100 ഫമഗഭാവഭാടട്ട്
(MW)  ഫഫവദവ ക്കുതനി ഉലപഭാദനിപനികവഭാന് എഫന്റെ സര്കഭാര് ഉകദ്ദേശനികന.
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165.  സലാംസഭാനതനിഫന്റെ വനിദവ ക്കുച്ഛക്തനി പ്രസരണലാം ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഒരു
ദതീര്ഘകേഭാല  പദതനിയഭായ  ട്രഭാന്സട്ട് ഗ്രനിഡട്ട്  2.0-യുഫട  ഒന്നഭാലാംഘടലാം
ഇതനിനകേലാം  ആരലാംഭനിച്ചേനിട്ടുണ്ടട്ട്.   രണ്ടഭാലാം  ഘടലാം  2024-ല
പൂര്തതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.

166.  സലാംസഭാനഫത  വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഫമച്ചേഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട് പവര് ഫഡവലപട്ട് ഫമന്റെട്ട്  സതീലാം.  ദതീന്ദയഭാല ഉപഭാദവഭായ ഗ്രഭാലാം
കയഭാജന  എന്നതീ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷട്ട് കൃത  പദതനികേളനില  നനിനലാം  200  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  കശഷനികന്നതട്ട്  ഫകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-ല  നനിനമഭായനി
നനികക്ഷേപനികവഭാനഭാകുഫമന്നട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  പ്രതതീക്ഷേനികന.
ഫഫവദവ ക്കുത  കേണക്ഷേനഭായുള്ള  എലഭാ  അകപക്ഷേകേളലാം
സസതീകേരനികന്നതനിനഭായനി ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.
ഫകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-ഫന്റെ  ഫഫഹഡല  ടൂറനിസലാം  പ്രവര്തനങ്ങള  ഒരു
സബ്സനിഡയറനി  കേമ്പനനിയഭായനി  പുനന്തഃസലാംഘടനിപനികന്നതഭാണട്ട്.
എല.ഇ.ഡനി.  വനിളകകേള,  എനര്ജനി  എഫെനിഷവന്റെട്ട്  ഫെഭാനുകേള,  മറട്ട്
ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള   എന്നനിവ  ഫകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല
വനിതരണലാം ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്. 

167.  എനര്ജനി മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട് ഫസന്റെര് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളമഭായനി
കചര്ന്നട്ട്  മനിനനി-ഫഫമകക്രഭാ  ഫഫവദദ്യുത പദതനികേള നടപനിലഭാകന്നതുലാം  ഒരു
പദതനി ഫഫഹഫഡ്രെെഭാ  ഫഫകേനറനികേട്ട്  ടര്ഫഫബന് ഫടകകഭാളജനി  ഉപകയഭാഗനിചലാം
നടപനിലഭാകന്നതുമഭാണട്ട്.  ഫഫവദദ്യുത  പദതനികേളനില  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളകലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളകലാം  ഉള്ള  ഒരു  ഉപകദശകേ
ഏജന്സനിയഭായനി  അഫനര്ടട്ട്  (ANERT)  പ്രവര്തനികന്നതഭാണട്ട്.   റൂഫെട്ട്
കടഭാപട്ട് കസഭാളഭാര് കപ്രഭാജക്റ്റുകേള ഇന്സകലഷനുകേള വര്ദനിപനികന്നതഭാണട്ട്
ഇലകനികല ഇന്ഫസക്ടകററട്ട് മുകഖന ഗുണനനിലവഭാര സുരക്ഷേഭാ നടപടനികേള
സസതീകേരനികന്നതനിനട്ട് ഉഉൗന്നല നലകുലാം.  

168.  സലാംശുദമഭായ  ഉഉൗര്ജ്ജതനിനട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  പ്രതനിജഭാബദവലാം
ഉഉൗര്കജ്ജഭാലപഭാദനതനിനട്ട്  കവണ്ടനി  മറട്ട്  കസഭാതസ്സുകേളഫട  ഉപകയഭാഗലാം
കപ്രഭാലസഭാഹനിപനികകേയുലാം  ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.   മറട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂഫട
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ഉഉൗര്ജ്ജലാം  ഉലപഭാദനിപനികന്ന  വവക്തനികേളകലാം  സലാംഘടനകേളകലാം
കേഭാര്ബണ  നജ്യൂട്രല  സര്ടനിഫെനികകഷന്  നലകുകേയുലാം  ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.
മലനിനതീകേരണവലാം കേഭാര്ബണ  നജ്യൂട്രഭാലനിറനിയുലാം  എന്ന ആശയലാം വവക്തനിഗത
തലതനികലയട്ട് ഫകേഭാണവരുവഭാന് എഫന്റെ സര്കഭാര് ഉകദ്ദേശനികന.  

169.  എഫന്റെ സര്കഭാര് സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം ഒരു വതീടനിനട്ട്  ഒരു സഉൗകരഭാര്ജ്ജ
പഭാനല  എന്ന  നയലാം  കപ്രഭാലസഭാഹനിപനികലാം.   കുറഞ്ഞ  നനിരകകേളനില
കസഭാളഭാര്  പഭാനലുകേള  ലഭവമഭാകലാം.   3000  ചതുരശ  അടനി
വനിസ്തതീര്ണ്ണതനിനട്ട്  മുകേളനിലുള്ള  വതീടുകേളകട്ട്  കസഭാളഭാര്  പഭാനലുകേള
നനിര്ബനനിതമഭാകലാം.   സഉൗകരഭാര്ജ്ജതനിനുള്ള  ഗ്രനിഡനിഫന്റെ  ഫചലവനില
ഇളവട്ട് അനുവദനികകേയുലാം കേഭാര്ബണ ക്രഡനിറട്ട് നലകുന്നതുമഭാണട്ട്.  

ഹഭാര്ബറുകേള

170.  നതീണ്ടകേര,  കതഭാടപള്ളനി,  കേഭായലാംകുളലാം മുതലഭായ നനിലവനിഫല മതവബനന
തുറമുഖങ്ങളഫട  രണ്ടഭാലാം  ഘട  വനികേസനവലാം  തങ്കകശ്ശരനിയുഫട  മൂന്നഭാലാംഘട
വനികേസനവലാം  നടപനിലഭാകന്നതഭാണട്ട്.   ഫവള്ളയനില,  തഭാനൂര്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കേണ്ണൂരനിഫല  അഴതീകല  മതവബനന  തുറമുഖങ്ങളഫട
കശഷനികന്ന  പ്രവര്തനികേള  സഭാഗര്മഭാല  പദതനിയനില  കേതീഴനില
ഫകേഭാണവരുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനികന. '  ഓപകറഷന് അനന  '  പദതനിക
കേതീഴനില  കവളനിയനില  കബകട്ട്  വഭാടര്  നനിര്മ്മേനികന്നതട്ട്  2017-18-ല
ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  2017-18 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില 300 തതീരകദശ
കറഭാഡുകേള  പൂര്തതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിച
ഫകേഭാണ്ടനിരനികന്ന  മുതലഫപഭാഴനി,  ഫകേഭായനിലഭാണ്ടനി,  തലഭായനി,  ഫവള്ളയനില,
തഭാനൂര് എന്നനിവനിടങ്ങളനിഫല അഞട്ട്  മതവബനന തുറമുഖങ്ങള അടുത
ധനകേഭാരവ  വര്ഷതനില കേമ്മേതീഷന് ഫചയ്യുകേയുലാം  തതീരകദശപ്രകദശങ്ങളനില
ഏഴട്ട് പഭാലങ്ങള പൂര്തനിയഭാകകേയുലാം ഫചയ്യുലാം.

തുറമുഖങ്ങള

171.  ഫചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിഫല  ചരകട്ട്  നതീകലാം  ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഫകേഭാലലാം,  അഴതീകല,  ഫപഭാന്നഭാനനി  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളനികലയട്ട്  ഫറയനില
കേണക്ടനിവനിറനി  ഏര്ഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനികന.
സലാംസഭാനഫത  ഫറയനില-കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗത  തനിരകട്ട്
ലഘൂകേരനികന്നതനിനുകവണ്ടനി  തതീരകദശ  ഉളനഭാടന്  ജലഗതഭാഗത
സര്വ്വതീസുകേള  ശക്തനിഫപടുത്തുലാം.   ഫപഭാന്നഭാനനി  തുറമുഖലാം  മുതല
തനിരുനഭാവഭായ ഫറയനിലകവ കസഷന്വഫര  13  കേനികലഭാമതീറര്  നതീളതനിലുള്ള
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ഫറയനില  കേണക്ടനിവനിറനി  സലാംബനനിചള്ള  ഒരു  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്
തയ്യഭാറഭാകനിഫകഭാണ്ടനിരനികകേയഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്രസര്കഭാരനിഫന്റെ  സഭാഗര്മഭാല/
ഭഭാരതട്ട്  മഭാലഭാ  പദതനിയുഫട  ഭഭാഗമഭായനി  ഫകേഭാലകതയുലാം  അഴതീകലനികനയുലാം
ബനനിപനികന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനികന.   ഉളനഭാടന്  ജലപഭാതകേളനില
എല.പനി.ജനി.  ഫകേഭാണകപഭാകുന്നതനിഫന്റെ  സഭാധവത  പരനികശഭാധനിക
ന്നതനിനഭായനി  കകേരള  ഷനിപനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഇന്ലഭാന്റെട്ട്  നഭാവനികഗഷന്
കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡട്ട്  ഒരു  പഠനലാം  നടതനിവരുന.   എല.പനി.ജനി.
കേമ്പനനികേളഫട സജതീവ പങ്കഭാളനിതകതഭാഫടയുലാം സഹഭായകതഭാഫടയുലാം ഇഉൗ
പദതനി  ആരലാംഭനികഭാന് കേഴനിയുഫമന്നട്ട്  എഫന്റെ സര്കഭാര് പ്രതതീക്ഷേനികന.
എഫന്റെ  സര്കഭാര്  മഭാനസല  ഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗനിഫന  സലാംബനനിച്ചേട്ട്  ഒരു  നയലാം
സസതീകേരനിച്ചേനിട്ടുള്ളതുലാം  അതട്ട്  ഇഉൗ വര്ഷലാം  നടപനിലഭാകഭാന്  ഉകദ്ദേശനികകേയുലാം
ഫചയ്യുന. 

172.  വനിഴനിഞ്ഞഫത  അഭനിമഭാനഭാര്ഹമഭായ  വനിവനികധഭാകദ്ദേശ  ആഴകടല  തുറമുഖ
പദതനിയുഫട  വനികേസനലാം  നനിശ്ചയനികഫപട  പ്രകേഭാരലാം  തഫന്ന
മുകന്നഭാട്ടുകപഭായനിഫകഭാണ്ടനിരനികന.   പദതനിമൂലലാം  ബഭാധനികഫപട
പ്രകദശഫത  കുടുലാംബങ്ങളഫട  പുനന്തഃസഭാപനവലാം  പുനരധനിവഭാസവലാം
പൂര്തനിയഭാകനിട്ടുള്ളതുലാം  ബഭാധനികഫപട  മറ്റു  വവക്തനികേളഫടയുലാം
കുടുലാംബങ്ങളഫടയുലാം  കേഭാരവതനില  ഇകപഭാള  മുന്ഗണനഭാടനിസഭാനതനില
നടപടനികേള  എടുത്തുഫകേഭാണ്ടനിരനികന്നതുമഭാണട്ട്.   തുറമുഖകതയട്ട്  ഫറയനില
കേണകനിവനിറനി  സലാംബനനിച്ചേ  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ഫറയനിലവനികേഭാസട്ട്  നനിഗലാം  ലനിമനിറഡട്ട്  വഴനി  തയ്യഭാറഭാകനിഫകഭാണ്ടനിരനികന.
സഭാഗര്മഭാലഭാ  പദതനിയനില  ഉളഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഇതു  ഭഭാരത
സര്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനികന്നതഭാണട്ട്. 

സഭാമൂഹവനതീതനി

173.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  2016-ഫല  ഫഫററട്ട്സട്ട്  ഓഫെട്ട്  കപഴണസട്ട്  വനിതട്ട്
ഡനിഫസബനിലനിറതീസട്ട്  (പനി.ഡബജ്യൂ.ഡനി.)  ആകനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  'ഒന്നനിച്ചേട്ട്
നടകഭാലാം'  എന്നര്ത്ഥതനിലുള്ള  "അനുയഭാത്രഭാ"  എന്ന  പുതനിയ  സമഗ്ര
പദതനി  സലാംഘടനിത  പ്രവര്തനരതീതനിയനില  സമഭാരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.
കഗഭാത്ര വര്ഗ്ഗ – പടനികേജഭാതനി ഫസറനിലഫമന്റുകേളനിലുലാം തതീരപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം
പ്രകതവകേ  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചഫകേഭാണ്ടട്ട്  ഓടനിസലാം,  ഫസഷവല
അങ്കണവഭാടനികേള  എന്നതീ  കമഖലകേളനില  നനിരവധനി  ഇടഫപടലുകേളലാം
ഇന്സനിറജ്യൂഷന്  ബനിലഡനിലാംഗട്ട്  അനുയഭാത്രഭാ  പദതനിയനില
ഉളഫപടുന്നതഭാണട്ട്.  
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174.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  സലാംസഭാനഫത  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  വവക്തനികേളഫട
സലാംകയഭാജനിത  വനികേഭാസതനിനുകവണ്ടനി  പുതനിയ  ഉദവമങ്ങള
തയ്യഭാറഭാകന്നതനിനഭായനി  സഭാമൂഹവ  നതീതനി  വകുപനില  'കപഴണസട്ട്  വനിതട്ട്
ഡനിഫസബനിലനിറതീസട്ട് റനിസര്ച്ചേട്ട് ആന്റെട്ട് ഫഫഗഡന്സട്ട് ഫസല' സഭാപനികവഭാന്
ഉകദ്ദേശനികന.   സലാംസഭാനഫത  എലഭാ  ഫപഭാതു  ഫകേടനിടങ്ങളലാം  മൂന
വര്ഷതനിനകേലാം തടസ്സരഹനിതമഭാകനി മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം ഒരു സമഗ്ര പരനിപഭാടനി
സര്കഭാര്  ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.   കകേരളഫത  അലാംഗപരനിമനിത  സഉൗഹൃദ
സലാംസഭാനമഭാകനി  മഭാറ്റുകേ  എന്ന  പ്രഭാഥമനികേ  ഉകദ്ദേശകതഭാഫടയുലാം
അലാംഗപരനിമനിതതസലാം  ഫഫകേകേഭാരവലാം  ഫചയ്യുന്നതനില  ആകഗഭാളതലതനില
സസതീകേരനിച്ചേനിട്ടുള്ള  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  വതീക്ഷേണങ്ങളലാം  സമതീപനങ്ങളലാം
കേണകനിഫലടുത്തുഫകേഭാണലാം  അലാംഗപരനിമനിതരുഫട  കമഖലയനില  ഒരു
സമഗ്രമഭായ  "ഫഫററട്ട്  കബയ്സ്ഡട്ട്  ഫഫലഫെട്ട്  ഫഫസകനിള അകപ്രഭാച്ചേട്ട്"  ഇഉൗ
വര്ഷലാം സസതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.  

175.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  ഒരു  ഏകേതീകൃത  മഭാതൃകേയനില  ഭനിന്നകശഷനികഭാരഭായ
പഉൗരന്മേഭാര്കട്ട്  പ്രകയഭാറനിറനി  കേഭാര്ഡുകേള  നലകുന്നതഭാണട്ട്.
ഭനിന്നകശഷനികഭാരഭായ പഉൗരന്മേഭാര്കട്ട് സനിരലാം കജഭാലനി നലകുന്നതനിനുകവണ്ടനി
ജനിലഭാതലതനില ഒരു പദതനി ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് അടുത നഭാലു
വര്ഷലാം ഫകേഭാണ്ടട്ട് തഭാലൂകട്ട് തലതനികലയട്ട് വവഭാപനിപനികന്നതഭാണട്ട്.  

176. ഫപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം  ബസ്സട്ട്  കസഭാപ്പുകേളനിലുലാം  ബസ്സുകേളനിലുലാം
ഭനിന്നകശഷനികഭാര്കട്ട്  അനഭായഭാകസന  എത്തുന്നതനിനഭായനി  റഭാലാംപുകേളലാം
ഫബയട്ട് ലനി ചനിഹ്നങ്ങളലാം വവഭാപകേമഭായനി ഉപകയഭാഗഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്. 

177. എഫന്റെ  സര്കഭാര്  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  എലഭാ  ബനി.പനി.എല.
വവക്തനികേഫളയുലാം  "സസഭാവലലാംബന്"  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയനില
കചര്കവഭാന്  ഉകദ്ദേശനികന.  ജുവഫഫനല  പ്രകമഹ  കരഭാഗബഭാധനിതരഭായ
കുടനികേളകട്ട്  ഇന്സുലനിന്  വനിതരണലാം  ഫചയ്യുന്ന  ഒരു  സഹഭായ  പദതനി
ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  

178. എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  പഭാകകജനിന്കമലുള്ള
പ്രതനിബദതകേള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം നനിറകവറ്റുന്നതഭാണട്ട്.  

179. ഭനിന്നകശഷനികഭാരഭായ  സതീകേളകട്ട്  ഫതഭാഴനില  നലകുന്നതനിനുകവണ്ടനി
ഫഷലകടര്ഡട്ട് വര്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേള സലാംസഭാനതട്ട് സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.  
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180.  കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  നഴ്സുമഭാര്,  ഫെനിസനിയഭാട്രനിസട്ട്,  ഫെനിസനികയഭാഫതറഭാപനിസട്ട്,
സഭാമൂഹനികേ  പ്രവര്തകേര്  എന്നനിവരുഫട  കൃതവമഭായ  കസവനകതഭാടുകൂടനി
ഒരു  "ഹഭാഫെട്ട് കവ  കഹഭാലാം"  പക്ഷേഭാഘഭാതലാം  പനിടനിഫപട  ആളകേളകട്ട്
ഇന്കപഷവന്റെട്ട്  റനിഹഭാബനിലനികറഷന്  കസവനലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി
കകേഭാഴനികകഭാടട്ട് ജനിലയനില സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.  

181. വകയഭാജനങ്ങളകട്ട്  അവശവ  കസവനങ്ങള  നലകുന്നതനിനട്ട്
ലക്ഷേവമനിട്ടുഫകേഭാണ്ടട്ട്  'സഭായലാംപ്രഭ'  എന്ന പുതനിയ പദതനി എഫന്റെ സര്കഭാര്
സമഭാരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  

182. അഗതനികേളഭായ  മുന്കുറവഭാളനികേളഫട  സലാംരക്ഷേണതനിനട്ട്  വനിശസഭാസ
കയഭാഗവമഭായ  സര്കഭാരനിതര  സലാംഘടനകേളഫട  സഹകേരണകതഭാഫട
പുനരധനിവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.  

183. സലാംസഭാനഫത  എലഭാ  അങ്കണവഭാടനികേളകലാം  സസനലാം  ഫകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനികന്നതനിനുള്ള  സമഗ്രമഭായ  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഏഫറടുകന്നതഭാണട്ട്.
നനിലവനിഫല  ഫതരഫഞ്ഞടുകഫപട  250  അങ്കണവഭാടനികേകളഭാടട്ട്  കചര്ന്നട്ട്
ക്രഷുകേള  സഭാപനികവഭാന്  ഉകദ്ദേശനികന.   ഫതഭാഴനിഫലടുകന്ന
മഭാതഭാപനിതഭാകളകട്ട്  അവരുഫട  കുടനികേളകട്ട്  ക്രഷനിഫന്റെ  കസവനലാം
ഉപകയഭാഗഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായനികലാംവനിധലാം  അതരലാം
അങ്കണവഭാടനികേളഫട പ്രവര്തന സമയലാം രഭാവനിഫല 8.30  മുതല ഫഫവകേനിടട്ട്
5.30 വഫര ദതീര്ഘനിപനികന്നതഭാണട്ട്.  

184.  ദുര്ഘട സഭാഹചരവതനില ജതീവനികന്ന കുടനികേഫള കേഫണ്ടത്തുന്നതനിനഭായനി
വനിശദമഭായ സര്കവ്വയനിലൂഫട  'വളണറബനിലനിറനി മഭാപനിലാംഗട്ട്  എകര്ഫഫസസട്ട്'
ഏഫറടുകഭാന്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനികന.   ഇതനിനഭായനി
തനിരുവനനപുരലാം,  മലപ്പുറലാം  എന്നതീ  ജനിലകേഫള  2017-18-ല
ഏഫറടുകന്നതഭാണട്ട്.  

185. കകേരളഫത  ഒരു  'ബഭാല  യഭാചകേ  രഹനിത  സലാംസഭാനമഭായനി'
പ്രഖവഭാപനികന്നതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  നടപടനി  അടുത  ഒരു
വര്ഷതനിനുള്ളനില സസതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.  

186. ഭനിന്നലനിലാംഗ  വനിഭഭാഗതനിലുള്ളവര്കട്ട്  (ട്രഭാന്സ്ഫജന്ഡര്)  കവണ്ടനി  ഒരു
ഫതഭാഴനില ഫഫനപുണവ പരനിപഭാടനി ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  
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187. തനിരുവനനപുരലാം, പതനലാംതനിട, ഇടുകനി, കകേഭാടയലാം, പഭാലകഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം,
വയനഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ  ജനിലകേളനില  ഫപണകുടനികേളകഭായനി
'നജ്യൂകഹഭാമുകേള'സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.  

188.  കജഭാലനികഭാരഭായ  സതീകേളകട്ട്  സുരക്ഷേനിതവലാം  അനുകയഭാജവവമഭായ  തഭാമസ
സഉൗകേരവലാം  ഉറപഭാകന്നതനിനുള്ള  ഉദവമതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഫകേ.എസട്ട്.ഡബദ്യു.ഡനി.സനി.  (KSWDC),  പുതനിയ  കഹഭാസലുകേള
തുറകവഭാന് ഉകദ്ദേശനികന.  സതീ സുരക്ഷേ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം ഫജന്ഡര്
ഫസന്സഫഫറകസഷന്  (Gender  Sensitization)  കപ്രഭാതഭാഹനിപനി
കന്നതനിനുലാം  ഒരു  വനനിതഭാ  ഫഹലപട്ട് ഫഫലന്  ആരലാംഭനികവഭാന്
കകേഭാര്പകറഷന്  ഉകദ്ദേശനികന.   സലാംസഭാനഫത  2  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ
ഫസറനിലഫമന്റുകേളനില  പടകേവര്ഗ്ഗകഭാരഭായ  സതീകേളകഭായനി  പരതീക്ഷേണ
അടനിസഭാനതനില  സലാംകയഭാജനിത  ഫഫനപുണവ  വനികേസന  കകേന്ദ്രങ്ങള
(ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  സനില ഫഡവലപ്ഫമന്റെട്ട്)  ഫസന്റുറുകേള കൂടനി  കകേഭാര്പകറഷന്
സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.  

പടനികേജഭാതനികഭാരുഫട കക്ഷേമലാം

189. എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  എലഭാ  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളകലാം  വതീടട്ട്
ലഭവമഭാകനിയഭാലുടന്  വനിദവഭാഭവഭാസതനിനട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ  അടനിസഭാന
സഉൗകേരവങ്ങള  ഫമച്ചേഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളനിഫല
വതീടുകേളനില  'പഠനമുറനി'  എന്ന  ഒരു  അധനികേമുറനി  നലകുന്നതനിനഭായനി,
നൂതനമഭായ ഒരു പദതനി  നടപനിലഭാകലാം.   കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളലാം,
തനിരുവനനപുരലാം  എന്നതീ  മൂന്നട്ട്  നഗരങ്ങളനിഫല  പടനികേജഭാതനികഭാരഭായ
സതീകേളകഭായനി  അവരുഫട  കജഭാലനി  സലതനിനടുതട്ട്  സുരക്ഷേനിതവലാം
ഫചലവ കുറഞ്ഞതുമഭായ തഭാമസ സഉൗകേരവങ്ങള ഏര്ഫപടുത്തുവഭാന് എഫന്റെ
സര്കഭാര് ഉകദ്ദേശനികന.  

190. പടനികേജഭാതനികഭാരഭായ  ഫപണകുടനികേളഫട  സര്വ്വകതഭാമുഖമഭായ
വനികേസനതനിനഭായനി  'വഭാലസലവനനിധനി'  എന്ന  പുതനിയ  പദതനി
നടപനിലഭാകന്നതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് അവളഫട ജനനലാം മുതല,  അവളഫട ജനന
രജനികസഷന്,  പൂര്ണ്ണമഭായ  കരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധനടപടനികേള,  സ്കൂള
പ്രകവശനവലാം പതഭാലാംതരലാം വഫരയുള്ള പഠനവലാം ഉളഫപഫട അവളകട്ട്  18
വയസ്സട്ട്  പൂര്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  ലഭനികന്നവനിധലാം  ഒരു  ഫമഭാതലാം  തുകേ
ഉളഫകഭാളന്നതഭാണട്ട്.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഫപണകുടനികേളകലാം
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ആണകുടനികേളകമഭായനി  കപഭാസട്ട്ഫമട്രനികേട്ട്  കഹഭാസലുകേള  നനിര്മ്മേനികഭാന്
എഫന്റെ  സര്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനികന.   എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  പടനികേജഭാതനി
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളകകവണ്ടനി  കമഭാഡല  ഫറസനിഡന്ഷവല  സ്കൂളകേള
ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.   പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളകട്ട്  മഭാത്രമഭായനി
ഫമഡനികല സഭാകങ്കതനികേ സഭാപനങ്ങകളഭാടനുബനനിച്ചേട്ട് പഭാരഭാ ഫമഡനികല
കകേഭാഴ്സുകേളകലാം  ഡനികപ്ലഭാമഭാ  കകേഭാഴ്സുകേളകലാം  സൂപര്  ഫസഷവഭാലനിറനി
കകേഭാഴ്സുകേളകമഭായനി  പ്രകതവകേ  ബഭാചകേള  തുടങന്നതഭാണട്ട്.   വകുപനിനു
കേതീഴനിലുള്ള  ഫഎ.റനി.ഫഎ.-കേഫള  ഫെനിനനിഷനിലാംഗട്ട്  സ്കൂളകേളഭാകനി
പ്രവര്തനിപനികന്നതനികലയഭായനി  നവതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.   പടനികേജഭാതനി
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളകഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  പ്രതീ  എകഭാമനികനഷന്
ഫട്രയനിനനിലാംഗട്ട് ഫസന്റെറുകേള ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  

191.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  സസകേഭാരവ  കമഖലയനിഫല  ഫതഭാഴനിലുകേളനില  സലാംവരണലാം
ഏര്ഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സജതീവമഭായനി  ഇടഫപടല  നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.
എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  പടനികേജഭാതനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങഫള
ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നവതീകേരനികന്നതനിനുമഭായനി  പദതനികേള
ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  

192.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  പടനികേജഭാതനികഭാര്കലാം-പടനികേവര്ഗ്ഗകഭാര്കലാം ഇടയനില
സലാംരലാംഭകേഫര  സൃഷ്ടനികന്നതനിനഭായനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  ഫെണ്ടട്ട്
ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  

പടനികേവര്ഗ്ഗകഭാരുഫട കക്ഷേമലാം

193.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  കപഭാഷകേഭാഹഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളലാം കേമ്മേജ്യൂണനിറനി കേനിച്ചേനുകേളലാം
വഴനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗകഭാര്കനിടയനില കപഭാഷകേഭാഹഭാര കുറവലാം ശനിശുമരണവലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനില,  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ശകദയമഭായ  വനിജയലാം  ഫഫകേവരനിച്ചേനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഭൂരഹനിതരഭായ  എലഭാ  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളകലാം  ഭൂമനി  നലകുകേ
എന്നതഭാണട്ട്  ഇഉൗ  സര്കഭാരനിഫന്റെ  ലക്ഷേവലാം.   ഇതനിനഭായനി  2006-ഫല
ഫഷഡജ്യൂളഡട്ട് ഫഫട്രബ്സട്ട് ആന്റെട്ട് അദര് കഫെഭാറസട്ട് ഡസകലഴട്ട് (ഫറകഗ്നനിഷവന്
ഓഫെട്ട്  കഫെഭാറസട്ട്  ഫഫററട്ട്)  ആകനിഫല  വവവസകേള  കൂടനി
ഉപകയഭാഗഫപടുത്തുലാം.  വനിവനിധ  പദതനികേളകട്ട്  കേതീഴനില  ഇതുവഫര
ഏഫറടുതനിട്ടുള്ള  വതീടുകേളനില  പൂര്തതീകേരനികഭാത  വതീടുകേള
പൂര്തതീകേരനികന്നതനിനഭായനി  മുന്ഗണന  നലകുന്നതഭാണട്ട്.   സസയലാം
ഫതഭാഴനിലുലാം സലാംരലാംഭകേതസവലാം ഉറപഭാകന്നതനിനഭായനി ഫഫട്രബല സഭാര്ടപ്പുകേള
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കപ്രഭാതഭാഹനിപനികന്നതഭാണട്ട്.   പടനികേവര്ഗ്ഗകഭാര്  നടത്തുന്ന സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങഫള  നവതീകേരനികവഭാനുലാം  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനികന.
അഭവസ്തവനിദവരഭായ എലഭാ കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ യുവഭാകകളയുലാം ആദഭായകേരമഭായ സനിരലാം
കജഭാലനി ലഭനികഭാന് പ്രഭാപ്തരഭാകന്നതനിനുകവണ്ടനി ശമങ്ങള നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.
മറ്റുള്ളവര്കഭായനി,  എലാം.ജനി.എന്.ആര്.ഇ.ജനി.എസട്ട്.  (MGNREGS)-നട്ട്
കേതീഴനില  ഓകരഭാ  കുടുലാംബങ്ങളകലാം  200  ഫതഭാഴനില  ദനിനങ്ങള  സര്കഭാര്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഭായനിരനികലാം. 

194.  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗകഭാരുഫട ഉലപന്നങ്ങള മൂലവവര്ദനവട്ട് വരുതനി വനിപണനലാം
ഫചയ്യുന്നതനിനഭായനി ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം ആസൂത്രണലാം ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  

195.  ഫഫട്രബല  കഗള  ഫഫചലഡട്ട്  എന്കഡഭാവ്ഫമന്റെട്ട്  സതീമനിഫന്റെ  മഭാതൃകേയനില
കഗഭാത്ര  വഭാലസലവനനിധനി  എന്ന  ഒരു  പുതനിയ  പദതനി
സമഭാരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.   കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗകഭാരുഫട  വതീടുകേളനില  കുടനിയുഫട
വനിദവഭാഭവഭാസതനിനട്ട്  ഉതകുന്നതനിനട്ട്  അനുകൂലമഭായ  അടനിസഭാന
സഉൗകേരവങ്ങള വര്ദനിപനികന്നതനിനട്ട്,  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗകഭാരുഫട  ഗ്രഭാമങ്ങളനില
കേമ്മേജ്യൂണനിറനി  സഡനി  ഫസന്റെര്-സഭാമൂഹവ  പഠനമുറനി  ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.
കപഭാഷകേഭാഹഭാരതനിഫന്റെ  കപഭാരഭായ്മ  കേഫണ്ടതനിയുലാം  അതട്ട്  നനികേതനിയുലാം
അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിചലാം കഗഭാത്ര വര്ഗ്ഗകഭാരുഫട  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  സുരക്ഷേ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  

196.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  വകുപട്ട്  നടതനിവരുന്ന  കമഭാഡല  ഫറസനിഡന്ഷവല
സ്കൂളകേളനിഫലയുലാം  കഹഭാസലുകേളനിഫലയുലാം  പ്രതനിഭഭാധനരഭായ  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ
ആണകുടനികേളനിഫലയുലാം  ഫപണകുടനികേളനിഫലയുലാം  പ്രകതവകേ  കേഴനിവകേള
കേഫണ്ടത്തുന്നതനിനുലാം  ശഭാസതീയ  പരനിശതീലനതനിനുമഭായനി,  കസഭാര്ട്സട്ട്
അകതഭാറനിറനി  ഓഫെട്ട്  ഇനവയുമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  തനപ്രധഭാനമഭായ  ഒരു
പങ്കഭാളനിതലാം  ഉണ്ടഭാകന്നതഭാണട്ട്.  കദശതീകയഭാദ്ഗ്രഥനലാം  കഗഭാത്ര
വര്ഗ്ഗകഭാരുഫട കേലകേളനിലൂഫടയുലാം കേരകേഉൗശലതനിലൂഫടയുലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനി
കന്നതനിനഭായനി,  രഭാജവഫത  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിലനനിനലാം
കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗകഭാരഭായ  ഫഫകേഫതഭാഴനിലുകേഭാഫരയുലാം  കേരകേഉൗശല
പണനികഭാഫരയുലാം  ക്ഷേണനിചഫകേഭാണ്ടട്ട്  അഞ്ചു  ദനിവസഫത  ഒരു  കേലഭാകമള
സലാംഘടനിപനികന്നതഭാണട്ട്.   എറണഭാകുളഫത  ഫഫട്രബല  അകബഭാഡട്ട്
കകേഭാപ്ലകനില  കകേരളതനില  ഇതഭാദവമഭായനി  കഗഭാത്ര,  നഭാടന്  കേലകേളകട്ട്
പ്രഭാധഭാനവലാം  നലകേനിഫകഭാണ്ടട്ട്  ഒരു  ആധുനനികേ  മജ്യൂസനിയലാം
സജ്ജതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.
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197.  ഇടുകനിയനിഫല വനിദൂര ഫചറുഗ്രഭാമമഭായ ഇടമലകടനികകവണ്ടനി ഒരു പ്രകതവകേ
പഭാകകജട്ട് നടപഭാകന്നതനിനഭായനി രൂപലാം നലകുന്നതഭാണട്ട്.  

198.  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗകഭാരുഫട  വഭാസസലങ്ങഫള  സലാംബനനിച്ചേട്ട്  "സസതനമഭായനി
ജതീവനികകേ"  (Live  with  freedom)  എന്നതഭായനിരനികലാം  എഫന്റെ
സര്കഭാരനിഫന്റെ  നയലാം.  അതനികലയഭായനി  പുറത്തുനനിനള്ളവരുഫട
സസഭാധതീനതനിനട്ട്  വനികധയരഭാകേഭാഫത  അവര്  ആഗ്രഹനികന്ന  വനികേസന
പനഭാവട്ട് ഫതഫരഫഞ്ഞടുകവഭാന് അവഫര സസഭാതനവമുള്ളവരഭാകന. 

പനികന്നഭാക വനിഭഭാഗങ്ങളഫട കക്ഷേമലാം
199.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  പനികന്നഭാക  വനിഭഭാഗങ്ങളഫട  ഉന്നമനതനിനഭായനി  ഒരു

സമഗ്ര വനികേസന നയലാം രൂപതീകേരനികവഭാന് ഉകദ്ദേശനികന.  ദഭാരനിദ്രവ ദുരനിതലാം
അനുഭവനികന്ന  മറട്ട്  പനികന്നഭാക  വനിഭഭാഗതനിഫല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളകട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ  സഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  പുറഫമ  മറട്ട്  പനികന്നഭാക
വനിഭഭാഗങ്ങളകനിടയനിഫല  ഫപ്രഭാഫെഷണലഭായനി  കയഭാഗവരഭായ
യുവജനങ്ങളകനിടയനില സസയലാം ഫതഭാഴനില അവസര പദതനി സൃഷ്ടനികന്ന
പുതനിയ പദതനികേള ആരലാംഭനികലാം.  

200.  തനിരനിച്ചേയയഫപട  ഫതഭാഴനിലരഹനിതര്കഭായനി  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയുലാം
14  ജനിലകേളനിലുലാം  മറട്ട്  പനികന്നഭാക  വനിഭഭാഗങ്ങളകഭായനി  ഫട്രയനിനനിലാംഗട്ട്-കേലാം-
ഫഫഗഡന്സട്ട്  ഫസല  സഭാപനികലുലാം  മറട്ട്  പനികന്നഭാക  വനിഭഭാഗങ്ങളനിഫല
നജ്യൂനപക്ഷേങ്ങളകനിടയനിലുമുള്ള  സനികനിള  ഫസല   അനതീമനിയ
കരഭാഗനികേളകട്ട്  സസയലാം  ഫതഭാഴനില  പദതനിയുലാം  കൂടനി  ഏഫറടുകന്നതഭാണട്ട്.
ഫഫകേഫതഭാഴനിലുകേഭാരുഫടയുലാം  മറട്ട്  പരമ്പരഭാഗത  കേരകേഉൗശല  ഉലപന്ന
നനിര്മ്മേഭാതഭാകളഫടയുലാം  ഉലപഭാദനവലാം  വനില്പനയുലാം  വനിപണനവലാം
പ്രദര്ശനിപനികന്ന  ഒരു  ക്രഭാഫട്ട്  വനികലജട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  സഭാപനികലാം.
കകേരള  സലാംസഭാന പനികന്നഭാക വനിഭഭാഗ  വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്  വഴനി
കലഭാണ  വനിതരണലാം  ഗണവമഭായനി  വര്ദനിപനികന്നതനിനട്ട്  എഫന്റെ  സര്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനികന.

നജ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമലാം
201. എഫന്റെ  സര്കഭാര്  സനിവനില  സര്വ്വതീസട്ട്  പരതീക്ഷേയട്ട്  തയ്യഭാഫറടുകന്ന

നജ്യൂനപക്ഷേങ്ങളകട്ട്  കകേഭാഴനിഫന്റെയുലാം  കഹഭാസലനിഫന്റെയുലാം  ഫെതീസട്ട്  മടകനി
നലകുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  പുതനിയ  പദതനി  ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.   മദ്രസ
അദവഭാപകേര്കഭായനി ഒരു കക്ഷേമനനിധനി ഉടന് ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  
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മുകന്നഭാക സമുദഭായങ്ങളഫട കക്ഷേമലാം
202.  മുകന്നഭാക  സമുദഭായങ്ങളകകവണ്ടനിയുള്ള  കകേരള  സലാംസഭാന  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷന് സഭാമ്പതനികേമഭായനി  പനികന്നഭാകലാം നനിലകന്ന ആളകേളഫട
വനികേസനതനിനഭായനി  സലാംഘടനിപനിച്ചേനിട്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള  കൂടുതല
ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  

ഫഫസനനികേ കക്ഷേമലാം

203.  പരനിശതീലനതനിനുലാം  ഫതഭാഴനിലക്ഷേമത  വര്ദനിപനികന്നതനിനുലാം  സസയലാം
ഫതഭാഴനിലനിനുമഭായുള്ള  ഫഫസനനികേ  കക്ഷേമവകുപനിഫന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള
ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.   എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  കകേരള  കസറട്ട്  എകട്ട്  -
സര്വ്വതീസട്ട്  ഫമന്  ഫഡവലപ്ഫമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്
കകേഭാര്പകറഷന്  അതനിഫന്റെ  കേഭാരവക്ഷേമമഭായ  പ്രവര്തനതനിനഭായനി
ആവശവമഭായ  പനിന്തുണ  നലകുന്നതഭാണട്ട്.   ആനുകൂലവങ്ങളലാം
അവകേഭാശങ്ങളലാം  കൂടുതല  കേഭാരവക്ഷേമമഭായ  രതീതനിയനില  ഫഫകേമഭാറലാം
ഫചയ്യുന്നതനിനട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാകളകട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡുകേള  വനിതരണലാം
ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്. 

പ്രവഭാസനി കക്ഷേമലാം/പ്രവഭാസനി കകേരളതീയര്

204.  പ്രവഭാസനികേളഭായ  കകേരളതീയരുഫട  കക്ഷേമതനിനട്ട്  പ്രതനിജഭാബദമഭായനി,
വനികദശതട്ട് കജഭാലനി ഫചയ്യുവഭാന് ആഗ്രഹനികന്ന സലാംസഭാനഫത ഫതഭാഴനില
കേഭാലാംക്ഷേനികന്നവര്കട്ട്  ആവശവമഭായ  കേഉൗണസനിലനിലാംഗുലാം  ഫതഭാഴനില  ഉടമ/
ഏജന്റുമഭാരനില  നനിനലാം  ചൂഷണതനിനട്ട്  വനികധയരഭാകേഭാതനിരനികഭാന്  കവണ്ട
മുന്കേരുതല  എടുകന്നതനിനുലാംകവണ്ടനി  അവഫര  സഹഭായനികന്നതനിനട്ട്  ഒരു
പദതനി  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.   ഫതഭാഴനില
ആഗ്രഹനികന്നവര്കലാം  ഫതഭാഴനില  ദഭാതഭാകളകലാം  കൃതവമഭായ  വനിവരലാം
പ്രഭാപവമഭാകുനഫണ്ടന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഒരു  ഓണഫഫലന്  കജഭാബട്ട്
കപഭാര്ടല സൃഷ്ടനികഫപടുലാം.  വനിദവഭാഭവഭാസ കയഭാഗവത, കനടനിയ ഫഫവദഗവലാം,
ഫതഭാഴനില  സലാംബനനിച്ചേ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  എന്നനിവ  ഉളഫപഫട  ഫതഭാഴനില
ആഗ്രഹനികന്നവരുഫട  കപരുലാം  മറട്ട്  വനിവരങ്ങളലാം  കപഭാര്ടലനില
ഉളഫകഭാള്ളനികന്നതഭാണട്ട്.   ഫതഭാഴനിലഭാളനികേഫള  ആവശവമുള്ള  എലഭാ
കേമ്പനനികേകളഭാടുലാം  അവരുഫട  വഭാഗഭാനങ്ങള  കപഭാര്ടലനില
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പ്രദര്ശനിപനികന്നതനിഫന  കപ്രഭാതഭാഹനിപനികലാം.   വനികദശങ്ങളനില
കപഭാകുന്നവര്കഭായനി  അതവഭാവശവ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള  അടങ്ങനിയ  ഒരു
കബസനികേട്ട്  ഹഭാന്റെട്ട്  ബുകട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.   ഇതനില  അവശവ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളലാം,  എതനികച്ചേരുന്ന  രഭാജവഫത  നനിയമ
സലാംവനിധഭാനഫതപറനിയുള്ള അടനിസഭാനപരമഭായ അറനിവലാം എലഭാ പ്രധഭാന
ഫടലകഫെഭാണ  നമ്പറുകേളലാം  ഉളഫകഭാളന്നതഭാണട്ട്.   എഫന്റെ  സര്കഭാര്,
ഫതഭാഴനിലനിനഭായനി  ഗളഫെട്ട്  രഭാജവതനികലയട്ട്  യഭാത്രഫചയ്യുന്നവരുഫട
പ്രകയഭാജനതനിനഭായനി  'ഓറനിയകന്റെഷന് ഫസഷനുകേള' നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

205.  ഫതഭാഴനിലഭാളനികേളഫട  ഫതഫരഫഞ്ഞടുപനിലുള്ള  കൃത്രനിമലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്കഭാരനിനട്ട്,  വനിവനിധ  മഭാനവകശഷനി  റനിക്രൂടട്ട്ഫമന്റെട്ട്  ഏജന്സനികേളഫട
വനിശസഭാസവത,  പനിന്തുടരുന്ന  നടപടനിക്രമലാം,  ഫപ്ലയനിഫസന്റെട്ട്  ഫറകകഭാര്ഡട്ട്,
മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട്  ഫപ്രഭാഫഫഫെല,  സഭാപനതനിഫന്റെയുലാം  അതനിഫന്റെ
ഫപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുഫടയുലാം സഭാമ്പതനികേ പശ്ചഭാതലലാം, ഏജന്സനി മുഖഭാനനിരലാം
റനിക്രൂടട്ട്ഫമന്റെട്ട്  നടത്തുന്ന കേമ്പനനികേളഫട  നനില  ഇവ  കപഭാഫലയുള്ള  വനിവനിധ
ഘടകേങ്ങഫള  അടനിസഭാനമഭാകനി  കനഭാര്കയുഫട  (NORKA)
ആഭനിമുഖവതനില  വനിവനിധ  റനിക്രൂടട്ട്ഫമന്റെട്ട്  ഏജന്സനികേഫള  കഗ്രഡട്ട്
ഫചയ്യുന്നതനിനട്ട് പദതനിയുണ്ടട്ട്.  

206.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  ഗളഫെട്ട്  രഭാജവങ്ങളമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  അകഭാദമനികേ
എകട്ട്കചഞ്ചുകേള  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുലാം  ബനഫപട  സര്കഭാരുകേളനില
നനിനള്ള  സഹഭായകതഭാഫട  അവനിഫട  കകേരള  പബനികട്ട്  സ്കൂളകേളലാം
ഫപ്രഭാഫെഷണല  കകേഭാകളജുകേളലാം  സഭാപനികന്നതുമഭാണട്ട്.   ഗളഫെട്ട്
രഭാജവങ്ങളനിഫല  കകേരളതീയര്കഭായനി  പരമ്പരഭാഗതവലാം  ആധുനനികേവമഭായ
ചനികേനിതഭാ  സഉൗകേരവങ്ങള  നലകുകേ  എന്ന  ലക്ഷേവകതഭാഫട  കകേരള
ക്ലനിനനികകേളലാം സര്കഭാര് സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.   ഫടകേട്ട് കനഭാളജനി,  ടൂറനിസലാം,
ആയുര്കവദലാം,  അടനിസഭാന  സഉൗകേരവലാം  എന്നതീ  ഏതഭാനുലാം  കപഫരടുത്തു
പറയഭാവന്ന സഭാധവമഭായ കമഖലകേളനില നനികക്ഷേപങ്ങളഫട കപ്രഭാതഭാഹനലാം
ഉളഫപഫട  പരസട്ട്പര  അവസരങ്ങള  വര്ദനിപനികന്നതനിനഭായനി
'ഫഫബലഭാററല  കചലാംബര്  ഓഫെട്ട്  കകേഭാകമഴട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഇന്ഡസനി'
സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.
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207.എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  ഗളഫെട്ട്  രഭാജവങ്ങളനിഫല  കകേരളതീയഫര
സഹഭായനികന്നതനിനഭായനി,  ആ  രഭാജവങ്ങളനിഫല  നനിയമങ്ങളഫട
പരനിധനികള്ളനില  ഒരു  നനിയമസഹഭായ  ഫസല  സഭാപനികന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനികന.  എഫന്റെ സര്കഭാര്, ഇന്ഷസറന്സട്ട് കേമ്പനനികേളമഭായനി കചര്ന്നട്ട്
എലഭാ  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയര്കമഭായനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  അപകേട
ഇന്ഷസറന്സട്ട്  ഏര്ഫപടുത്തുവഭാന്  പദതനിയനിടുന.   അപകേടങ്ങളഫടയുലാം
അതവഭാഹനിതങ്ങളഫടയുലാം  സലാംഗതനിയനില,  അവരുഫട  ജതീവന്
രക്ഷേനികന്നതനിനുലാം ചനികേനിതയ്ക്കുമഭായനി ഏറവലാം അടുത ആശുപത്രനിയനികലയട്ട്
മഭാറ്റുകേയുലാം,  ഫമച്ചേഫപട  ചനികേനിത  ലഭനികന്നതനിനഭായനി  ഭഭാരതതനികലയട്ട്
ഫകേഭാണവരുന്നതുവഫര അടനിയനര ശുശ്രൂഷ നലകുന്നതുമഭാണട്ട്.  

208.  ഒരു  വനികദശരഭാജവതട്ട്  വച്ചേട്ട്  ഒരു  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയഫന്റെ  മരണലാം
സലാംഭവനികന്ന  ദഉൗര്ഭഭാഗവകേരമഭായ  അവസരതനില,  മൃതകദഹലാം
ഭഭാരതതനില  എതനികന്നതനിനട്ട്  ഏര്പഭാടട്ട്  ഫചയ്യുന്ന  സലാംഘടനകേളകട്ട്
പ്രകതവകേ  സഹഭായലാം  നലകുന്നതഭാണട്ട്.   ഒഉൗപചഭാരനികേതകേള
പൂര്തതീകേരനികന്നതനിനുള്ള  സഹഭായലാം,  വനിമഭാനതനില  സലലാം
ഏര്ഫപടുത്തുന്നതനിനുലാം,  വനിമഭാനതഭാവളതനികലയ്ക്കുലാം  വനിമഭാനതഭാവളതനില
നനിനലാം  അവരുഫട  വതീടുകേളനികലയ്ക്കുലാം  മൃതകദഹലാം  ഫകേഭാണകപഭാകുന്നതനിനട്ട്
ആലാംബുലന്സുകേള  ഏര്ഫപടുത്തുന്നതനിനുലാം  പുറകമ  അനവകേര്മ്മേങ്ങള
നടത്തുന്നതനിനുലാം  കുടുലാംബതനിഫന്റെ  സഭാമ്പതനികേ  സനിതനിയനുസരനിച്ചേട്ട്
സഭാമ്പതനികേ സഹഭായലാം നലകുന്നതഭാണട്ട്. 

209.മടങ്ങനിവരുന്ന  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയര്കലാം  തകദ്ദേശനനിവഭാസനികേളഭായ
മലയഭാളനികേളകലാം  നനികക്ഷേപവലാം  ഫതഭാഴനിലുലാം  ആവനിഷ്കരനികന്നതനിനഭായനി
പ്രമുഖരഭായ  വവവസഭായനികേളഫടയുലാം  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളഫടയുലാം
തകദ്ദേശതീയരുഫടയുലാം  പങ്കഭാളനിതകതഭാഫട  ഒരു  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയ
ഇന്ഫവസട്ട്ഫമന്റെട്ട് ഫപ്രഭാകമഭാഷന് ഫസല രൂപതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.  

210. എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  1960-ഫല  കകേരള  കഷഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാകമഴവല
എസഭാബനിഫഷ്മെന്റെട്ട്  ആകനിഫന്റെയുലാം  1948-ഫല  ഫെഭാക്ടറതീസട്ട്  ആകനിഫന്റെയുലാം
കേതീഴനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങഫള  വനിലയനിരുത്തുന്നതട്ട്  സഹഭായനികന്നതനിനഭായനി,
മഭാതൃകേഭാ  സഭാപനങ്ങഫള തനിരനിച്ചേറനിയുന്നതനിനട്ട്  കഗ്രഡനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം  ഓണ
ഫസസനിഫെനികട്ട്  ഫപര്കഫെഭാമന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേലാംപ്ലയന്സട്ട്  പഭാരഭാമതീറര്
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ഏര്ഫപടുതഭാന്  ഉകദ്ദേശനികന.   എറണഭാകുളതട്ട്  കേഭാകനഭാടട്ട്
ഒകകപഷണല  ഫഹലതട്ട്  ആന്റെട്ട്  കസഫനി  ഫട്രയനിനനിലാംഗട്ട്  ഫസന്റെട്ട്ര്
ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്. 

211.  എഫന്റെ സര്കഭാര്, 2022 –ഓടുകൂടനി കദശതീയ ലക്ഷേവമഭായ, 40.2  കകേഭാടനി
ഫഫവദഗവമുള്ള  ആളകേഫള  സലാംഭഭാവന  ഫചയ്യുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാനഫത
സഹഭായനികന്നതുലാം  കകേരള  അകഭാദമനി  കഫെഭാര്  സനിലസട്ട്  എകലന്സട്ട്
(KASE),  അതനിനട്ട്  കനഭാഡല ഏജന്സനി ആയനി പ്രവര്തനികന്നതുമഭായ
ഒരു പുതനിയ പദതനി അതഭായതട്ട്,  കസറട്ട്  സനില ഫഡവലപ്ഫമന്റെട്ട്  മനിഷന്,
കകേരള  (SSDM)  ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  ഫതഭാഴനില  സലാംബനമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നലകുന്നതനിനുലാം ഫതഭാഴനില അകനസഷകേര്കട്ട് ഫഫനപുണവ
പരനിജഭാനലാംനലകുന്നതനിനുമഭായനി,  എലാംകപ്ലഭായ്ഫമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചഞ്ചുകേളമഭായനി
ബനഫപടുതനി കേരനിയര് ഫഡവലപ്ഫമന്റെട്ട് ഫസന്റെറുകേള എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
തുറകന്നതഭാണട്ട്.  

212.  സലാംസഭാന  വവഭാപകേമഭായനി  ഇ.എസട്ട്.ഫഎ.  പദതനിയുഫട  സലാംരക്ഷേണലാം
വവഭാപനിപനികന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ  ഡനിഫസന്സറനികേള
ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിഫല തഭാലകഭാലനികേ കജഭാലനിയുലാം
കേരഭാര് മുകഖനയുമുള്ള ഫതഭാഴനിലഭാളനികേഫളയുലാം തഭാലകഭാലനികേ തൂപ്പുകേഭാഫരയുലാം
കുറഞ്ഞ കവതന ജതീവനകഭാഫരയുലാം ഇ.എസട്ട്.ഫഎ.  പദതനിയുഫട  കേതീഴനില
ഫകേഭാണവരുന്നതഭാണട്ട്.  പത്തു ജനിലകേളനില   എന്. സനി. ഡനി. ക്ലനിനനികകേള
തുടങന്നതുലാം എലഭാ ഇ.  എസട്ട്.  ഫഎ.  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ഫപയനിന് ആന്റെട്ട്
പഭാലനികയറതീവട്ട് ഫകേയര് യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനികന്നതുമഭാണട്ട്. 

213. 2013-ഫല  സലാംസഭാന  വകയഭാജന  നയതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മുതനിര്ന്ന
പഉൗരന്മേഭാര്കട്ട്  പനിന്തുണ  ഉറപഭാകന്ന  ഒരു  പുതനിയ  പദതനി  നവജതീവന്
തുടങന്നതഭാണട്ട്. ഇഉൗ മഹതഭായ പദതനി നമ്മുഫട മുതനിര്ന്ന പഉൗരന്മേഭാരുഫട
പരനിചയസമ്പത്തുലാം  അറനിവലാം  പ്രകയഭാജനഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
സഹഭായനികന്നതഭാണട്ട്. 

 ഇന്ഫെര്കമഷന് ആന്റെട്ട് പബനികേട്ട് റനികലഷന്സട്ട്

214.  നവയുഗ  ആശയവനിനനിമയ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദവകേളഫട  സഹഭായതഭാല
വനിവനിധ  കമഖലകേളനികലയട്ട്  എതനികച്ചേരുവഭാന്  ഇന്ഫെര്കമഷന്  ആന്റെട്ട്
പബനികട്ട്  റനികലഷന്സട്ട്  (വനിവരവലാം  ഫപഭാതുജന  സമ്പര്കവലാം)  വകുപട്ട്
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നനിരനരമഭായനി യതനികനണ്ടട്ട്.  ഓണഫഫലന് മതീഡനിയ അക്രഡനികറഷന്,
സര്കഭാര്  വഭാര്തകേള  ഓണഫഫലനഭായനി  പ്രചരനിപനികകേ,  ഫമഭാഫഫബല
ആപ്പുകേള  പരനിചയഫപടുത്തുകേ  എന്നനിവ  വകുപനിഫന്റെ  പദതനികേളഫട
ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  

215. നമ്മുഫട  സലാംസഭാനതനിഫന്റെ  60-ാംവഭാര്ഷനികേലാം  ആകഘഭാഷനി
കന്നതനിനഭായനി, അഭനിമഭാനഭാര്ഹമഭായ 'വജ്രകകേരളലാം' സലാംരലാംഭലാം നടപനിലഭാകനി
വരനികേയഭാണട്ട്.   ഇതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി,  സലാംസഭാനഫതഭാടഭാഫകേ ഒരു ഫമഗഭാ
കസജട്ട്  പരനിപഭാടനിയുലാം  നനിരവധനി  ഫചറനിയ  പരനിപഭാടനികേളലാം  പ്രദര്ശനങ്ങളലാം
സലാംഘടനിപനികന്നതഭാണട്ട്.   നവകകേരളലാം  കേര്മ്മേപദതനികകവണ്ടനിയുള്ള
പ്രചരണ  പരനിപഭാടനി  വകുപട്ട്  ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ.  മുഖവമനനിയുഫട
ഫടലനിവനിഷന് സമ്പര്ക പരനിപഭാടനിയഭായ 'നഭാലാം മുകന്നഭാടട്ട് ' എന്ന ഉദവമലാം ഇഉൗ
വകുപട്ട്  ഏകകേഭാപനിപനികന്നതുലാം  ആയതട്ട്  സര്കഭാര്  കപ്രഭാജക്റ്റുകേളഫടയുലാം
പദതനികേളകടയുലാം  ചര്ച്ചേഭാ  കവദനിയുലാം  ഒരു  പ്രതനികേരണ  സലാംവനിധഭാനമഭായുലാം
പ്രവര്തനികന്നതുമഭാണട്ട്.  

പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് കസഷനറനി

216.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  അച്ചേടനി  വകുപനിഫന്റെ  നവതീകേരണതനിനുകവണ്ടനി
100  കകേഭാടനി  രൂപയുഫട  ഒരു  പ്രധഭാന  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാകഭാന്
ഉ കദ്ദേശനികന.   പ്രസ്തുത  ആവശവതനികലയട്ട്  ഒരു  വനിദഗ  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിച്ചേനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇ -ഗസറട്ട് പദതനി വകുപനില പൂര്തനിയഭാകന്നതഭാണട്ട്.
എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  എലഭാ  സര്കഭാര്  വകുപ്പുകേളകലാം  തകദ്ദേശ  സര്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളകലാം സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളകലാം കവണ്ടനിയുള്ള കകേഭാസട്ട്
ഇഫെക്ടതീവട്ട്  ആയ  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത  വഭാങ്ങല  (പര്കച്ചേസനിലാംഗട്ട്)
ഏജന്സനിയഭായനി  കസഷനറനി  വകുപനിഫന  പ്രവര്തനിപനികവഭാന്
ഉകദ്ദേശനികന. 

റവനദ്യു

217.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  എലഭാ  വനികലജട്ട്  ഓഫെതീസുകേളനികലയ്ക്കുലാം  ഇ-ഓഫെതീസട്ട്
ഡനിജനിറല  വര്കട്ട്കപ്ലസട്ട്  ഫസഭാലജ്യൂഷന്  വവഭാപനിപനികവഭാന് ഉകദ്ദേശനികന.
ഓണഫഫലനഭായുലാം  വനികലജട്ട്  ഓഫെതീസുകേളനിലുലാം  എലഭാ  നനികുതനികേളലാം
ഫെതീസുകേളലാം  അടയ്ക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  ഒരു  പൂര്ണ്ണമഭായ  ഇ-കപയ്ഫമന്റെട്ട്
ഫസഭാലജ്യൂഷന്  ഇഉൗ  വര്ഷലാം  തഫന്ന  നടപനിലഭാകന്നതഭാണട്ട്.   എലഭാ
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ഓണഫഫലന് പ്രവര്തനികേളലാം ഒരു ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാനതനില (റവനദ്യു
കപഭാര്ടല)  ഫകേഭാണവരുന്നതുലാം  യഥഭാസമയലാം  ഡഭാറഭാ  അപ്കഡറനിലാംഗട്ട്
നടന്നനിട്ടുകണ്ടഭാ എനലാം നനിലവഭാരമുള്ള കസവനലാം നലകേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ എനലാം
ഉറപഭാകന്നതനിനുലാം  കവണ്ടനി  ഒരു  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  ഇന്ഫെര്കമഷന്  സനിസലാം
നടപനില വരുത്തുന്നതഭാണട്ട്. 

218.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  1963-ഫല  കകേരളഭാ  ഭൂപരനിഷ്കരണ  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനതട്ട്  ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള  മനിച്ചേഭൂമനി  വനിവനിധ  ഗുണകഭഭാക്തഭാകളകട്ട്
വനിതരണലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.
ഭൂരഹനിതരഭായ ആളകേളകട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  ഭൂമനി  നലകുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  എടുകന്നതഭാണട്ട്.   മനിച്ചേഭൂമനിയുലാം  കകേരളഭാ  ഭൂപരനിഷ്കരണ
നനിയമതനിനുകേതീഴനില നലകേഫപടനിട്ടുള്ള ഒഴനിവഭാകലുകേള ലലാംഘനിചഫകേഭാണ്ടട്ട്
മറട്ട്  ഉകദ്ദേശവങ്ങളകട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചേനിട്ടുള്ള  ഭൂമനിയുലാം,  വതീഫണ്ടടുകന്നതഭാണട്ട്.
1-1-1977-നു  മുമ്പഭായനി  വനഭൂമനി  ഫഫകേവശമുള്ളവര്കട്ട്  പടയലാം
നലകുന്നതനിനുകവണ്ടനി  സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനികേള
ഫഫകേഫകഭാളന്നതഭാണട്ട്.   ഫകേടനിട  നനികുതനിയുലാം,  ആഡലാംബര  നനികുതനിയുലാം
പനിരനിഫച്ചേടുകന്നതനിനട്ട് ബനഫപട ചടങ്ങളനില ആവശവമഭായ കഭ ദഗതനികേള
വരുതനിഫകഭാണ്ടട്ട് കൂടുതല കേഭാരവക്ഷേമമഭാകന്നതഭാണട്ട്.  

219.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  കശഷനികന്ന  എലഭാ  വനികലജുകേളനിലുലാം  റതീസര്കവ്വ
നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്തനിയഭാകന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനികന.
കസഭാര്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആര്ട്സട്ട്  ക്ലബ്ബുകേള,  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,
പ്രമുഖരഭായ  തകദ്ദേശവഭാസനികേള  എന്നനിവരുഫട  സഹഭായകതഭാഫട  വനികലജട്ട്
ഓഫെതീസുകേഫള  ജനസഉൗഹൃദമഭാകന്നതനിനട്ട്  പ്രഭാകദശനികേതലതനില  ഒരു
പുതനിയ സലാംരലാംഭലാം തുടങന്നതഭാണട്ട്.  

ഭരണലാം

220.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  ജനങ്ങളഫട  അഭനിലഭാഷങ്ങളഫകഭാത്തുള്ള രതീതനിയനില
ഭരണ  നനിര്വ്വഹണലാം  നടത്തുവഭാന്  പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.   വനികലജട്ട്,
തഭാലൂകട്ട് ഓഫെതീസുകേളനില നനിനലാം വനിവനിധ സര്ടനിഫെനികറ്റുകേള വനിതരണലാം
ഫചയ്യുന്നതനിനുള്ള  സമയപരനിധനി  ഇതനിനകേലാം  തഫന്ന  നനിശ്ചയനിച്ചേട്ട്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടട്ട്.   എഫന്റെ  സര്കഭാര്,   ഇ-വനികലജട്ട്  ഓഫെതീസുകേള
സഭാപനികന്നതുലാം  അവനിഫട  എലഭാ  കരഖകേളലാം  ഫസന്ട്രഫഫലസുലാം
ഡനിജനിഫറസുലാം ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  
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221.  ഫപഭാതുജനങ്ങളഫട  പരഭാതനി  പരനിഹഭാരതനിനഭായനി  എലഭാ  മഭാസവലാം  ജനിലഭാ

കേളക്ടര്മഭാര്  "റതീച്ചേനിലാംഗട്ട്  ദ  പതീപനിള  "   എന്ന  കപരനില  തഭാലൂകട്ട്  തല

കേവഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനികന്നതഭാണട്ട്.  എടുത  നടപടനികേള

ഓണഫഫലനഭായുലാം തഭാലൂകനിഫലയുലാം വനികലജട്ട് ഓഫെതീസുകേളനിഫലയുലാം കനഭാടതീസട്ട്

കബഭാര്ഡുകേളനിലുലാം  പ്രസനിദഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.   പരഭാതനികേളനില  കേളക്ടര്

എടുത  നടപടനികേളഫട  അടനിസഭാനതനില  അവഫര

വനിലയനിരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  

222.  എലഭാ വനില്പന നനികുതനി തര്കങ്ങളലാം ഒരു ഡനിസജ്യൂടട്ട്സട്ട്  അദഭാലതട്ട്  വഴനി

ഒത്തുതതീര്പഭാകന്നതുലാം ആയതനില രണവര്ഷതനില കൂടുതല പഴകമുള്ള

എലഭാ  കകേസുകേളലാം  ഒത്തുതതീര്പഭാകന്നതനിനട്ട്  ഒരു  ഏകേസമയജഭാലകേലാം

ഉണ്ടഭായനിരനികന്നതഭാണട്ട്.

223.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  പഉൗരന്മേഭാര്കട്ട്  സഉൗകേരവലാം  ഉറപഭാകന്നതനിനുകവണ്ടനി

എലഭാ പഉൗര കസവനങ്ങളലാം ഒരു കുടകതീഴനില ഫകേഭാണവരുന്നതഭാണട്ട്.  "അറട്ട്

യുവര്  സര്വ്വതീസട്ട്"  എന്നതനിനട്ട്  കേതീഴനില  റവനജ്യൂ  സര്വ്വതീസട്ട്  ആര്.ടനി.ഒ.,

കപഭാലതീസട്ട്,  വനിദദ്യുച്ഛക്തനിയുലാം  ജലകസവനങ്ങള,  രജനികസഷന്  മുതലഭായവ

ഉണ്ടഭായനിരനികലാം.  

224.  ഇ-കപയ്ഫമന്റുകേളനിലൂഫടയുലാം  ഓണഫഫലന്  ബഭാങ്കട്ട്  ഇടപഭാടുകേളനിലൂഫടയുലാം

നനികുതനി  നലകുവഭാന്  സഭാധവമഭാകന്നതഭാണട്ട്.   എലഭാ  വസ്തുനനികുതനിയുലാം

ഓണഫഫലന് വഴനി നലകുന്നതട്ട് എഫന്റെ സര്കഭാര് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

അഴനിമതനി സസയലാം ഇലഭാതഭാകന്നതനിനട്ട് മഭാനുഷനികേമഭായ ഇടഫപടല കൂടഭാഫത

നനികുതനി കരഖകേള കേഭാലനികേമഭാകന്നതഭാണട്ട്.  

225. എഫന്റെ  സര്കഭാരനിഫനതനിഫര  യഭാഫതഭാരു  അഴനിമതനി  ആകരഭാപണ

ങ്ങളമനിലഭാഫയന്നതട്ട് ശദഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  സര്കഭാരനിഫന ഒരു അഴനിമതനിരഹനിത

സര്കഭാരനിഫന്റെ  ഉദഭാഹരണമഭായനി  ഫപഭാതുജനങ്ങള  വനികശഷനിപനികവഭാന്

ആരലാംഭനിച്ചേനിട്ടുണ്ടട്ട്.   എഫന്റെ സര്കഭാര് അധനികേഭാരനികേള വനികവചനപരമഭായനി

തതീരുമഭാനഫമടുകന്നതട്ട്  ഇലഭാതഭാകന്നതുലാം  നവഭായമഭായ  നടപടനികേളലാം

പഉൗരഭാവകേഭാശങ്ങളലാം വര്ദനിപനികന്നതുമഭാണട്ട്.  
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ക്രമസമഭാധഭാനലാം

226.കകേരളഫത ക്രമസമഭാധഭാന പഭാലനതനില ഏറവലാം മനികേച്ചേ സലാംസഭാനമഭായനി

പ്രധഭാന വഭാര്തഭാമഭാസനികേയഭായ ഇനവഭാ ടുകഡ ഫതഫരഫഞ്ഞടുത്തുഫവങ്കനിലുലാം,

എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  ഇതനില  സലാംതൃപ്തനിയടയഭാഫത  സലാംസഭാനഫത

കപഭാലതീസനിലാംഗുലാം ക്രമസമഭാധഭാനവലാം കൂടുതല ഫമച്ചേഫപടുത്തുവഭാന് യതനികലാം.

ജനഫഫമത്രനി  സുരക്ഷേഭാ  പദതനിയനിന്  കേതീഴനില  കകേരളതനിഫല  എലഭാ

കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേഫളയുലാം  ജനഫഫമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനു

കേളഭാകന്നതഭാണട്ട്. 

227.സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  സതീമനിന്  കേതീഴനില  ഇഉൗ  വര്ഷലാം  കൂടുതലഭായനി
100  സര്കഭാര്  സ്കൂളകേള  ഫകേഭാണവരുന്നതഭാണട്ട്.   സഭാമൂഹവ
തനിന്മേകേളഫകതനിഫരയുള്ള  അലാംബഭാസ്സഡര്മഭാരഭായനി  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കകേഡറ്റുകേഫള വളര്തനിഫയടുകന്നതഭാണട്ട്.  

228.  പുതനിയ  ഫഫസബര്  ഫഫക്രലാം  ഇന്ഫവസനികഗഷന്  ഡനിവനിഷന്  പ്രവര്തന
സജ്ജമഭാകന്നതഭാണട്ട്.  കകേഭാഴനികകഭാടട്ട് സനിറനിയനിലുലാം ഫകേഭാച്ചേനി സനിറനിയനിലുമുള്ള
ഇന്കഫെഭാസനിറനി/ഇന്കഫെഭാ  പഭാര്കനികലകട്ട്   'ഫഫസബര്  കഡഭാലാം'
വവഭാപനിപനികന്നതഭാണട്ട്.   ഇഉൗ  വര്ഷലാം  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഒഭാകരഭാ
ഫഫസബര് ഫഫക്രലാം കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.  

229.ക്രമസമഭാധഭാനപഭാലനലാം  ഉറപഭാകവഭാന്  പ്രതനിജഭാ  ബദമഭായനിട്ടു
ള്ളതനിനഭാല  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസനഫയ  നവതീകേരനികവഭാന്
നടപനിലഭാകനിഫകഭാണ്ടനിരനികന്ന ശമങ്ങള തുടരുന്നതഭാണട്ട്.  കകേരളതനില
ഉടനതീളലാം  സുരക്ഷേനിത  നഗരങ്ങളലാം  വനികലജുകേളലാം  ഉണ്ടഭാകന്നതഭാണട്ട്.
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില  നനിനലാം  അനുകൂലമഭായ  ഒരു  പ്രതനികേരണലാം
ഇലഭാത  സലാംഗതനിയനില  നതീതനി  നടപനിലഭാകന  എനറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാതല  ഇ-കേലാംഫഫപ്ലയനിന്സട്ട്  ഫസല്ലുകേള
സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.  

230. നമ്മുഫട  വനിവനിധ  കകേഭാടതനികേളനില  വളഫരയധനികേലാം  കകേസുകേള
തതീര്പഭാകഭാഫത  കേനിടകന.   കകേഭാടതനികേളനിഫല  സഉൗകേരവങ്ങളലാം  തനികേചലാം
അപരവഭാപ്തമഭാണട്ട്.   എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  കകേഭാടതനികേളനില  മതനിയഭായ
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അടനിസഭാന  സഉൗകേരവങ്ങള  നലകുന്നതനിനട്ട്  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള
ഫകേഭാണവരുന്നതനിനട്ട്  പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.   എലഭാ  കകേഭാടതനികേളലാം
വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണഫെറന്സനിലാംഗട്ട്  സഉൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനി  സജ്ജമഭാകന്നതുലാം
അതട്ട് സലാംസഭാനഫത ജയനിലുകേളമഭായനി ബനനിപനികന്നതുമഭാണട്ട്.  

231.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  കുറഭാകനസഷണതനിഫന്റെ  ഒരു  പ്രധഭാന  ഘടകേമഭായനി
കഫെഭാറന്സനികേട്ട്  സയന്സനിഫന  ഫകേഭാണവരഭാന്  പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.
അകനസഷണഫത  സഹഭായനികന്നതനിനുലാം,  കുറകൃതവങ്ങള  ഫതളനിയനി
കന്നതനിനുലാം  സഹഭായകേമഭാകുന്നതനിനട്ട്  കഫെഭാറന്സനികേട്ട്  എഡജ്യൂകകഷനുലാം
കുറകൃതവലാം നടന്ന സലങ്ങളനില നനിനലാം ഫതളനിവട്ട് ശഭാസതീയമഭായ രതീതനിയനില
കശഖരനികന്നതട്ട് ശക്തനിഫപടുത്തുവഭാന് ഞങ്ങള ഉകദ്ദേശനികന.  തൃശ്ശൂരനില
ഒരു  ഫസന്ട്രഫഫലസ്ഡട്ട്  ലകബഭാറടറനികയഭാടട്ട്  കൂടനി  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം
കഫെഭാറന്സനികേട്ട് കേളക്ഷേന് ഫസന്റെറുകേള സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.  

232. ഇഉൗ  വര്ഷലാം,  മുഴുവന്  പരനിശതീലന  പ്രക്രനിയയുലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ
ഡനിജനിഫഫറകസഷന് ഫചയഫകേഭാണ്ടട്ട് കകേരള കപഭാലതീസട്ട്  അകഭാദമനിഫയ ഇ-
കലണനിലാംഗട്ട് അകഭാദമനിയഭാകനി മഭാറ്റുന്നതഭാണട്ട്.  കൂടുതലഭായനി ആറട്ട് തതീരകദശ
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേള  ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.   സലാംസഭാനതട്ട്
കൂടുതലഭായനി  12  ക്രമസമഭാധഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളലാം  മൂന്നട്ട്  ടൂറനിസട്ട്
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളലാം ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.   ഇകപഭാള നഗരങ്ങളനില
മഭാത്രമുള്ള  പനിങ്കട്ട്  പകട്രഭാളകേള  തനിരഫഞ്ഞടുകഫപട  ജനിലഭാ
ആസഭാനങ്ങളനികലയ്ക്കു കൂടനി വവഭാപനിപനികന്നതഭാണട്ട്.  

233.  റഡഭാറുകേളലാം  കേവഭാമറകേളലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചേട്ട്  ട്രഭാഫെനികേട്ട്  നനിയനനികന്ന
രതീതനിയഭാണട്ട്  ഫറഭാകബഭാടനികേട്ട്  ട്രഭാഫെനികേട്ട്.   തുടകതനില  ഓകരഭാ  20
കേനികലഭാമതീററുലാം  ഓകരഭാ യൂണതീറട്ട്  എന്ന നനിലയനില,  എഫന്റെ സര്കഭാര് ഇതട്ട്
നടപഭാകന്നതഭാണട്ട്.  ട്രഭാഫെനികേട്ട് നനിയമലലാംഘനങ്ങളഫട പനിഴ ഉപകയഭാഗനിച്ചേട്ട്
ഇതനിനട്ട് സസയലാം ധനസഹഭായലാം കേഫണ്ടതഭാവന്നതുലാം, ഇപ്രകേഭാരലാം സസരൂപനിച്ചേ
ധനലാം  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില,  വതീണലാം  മുതല  മുടകനിലഭാഫത
കറഭാഡുകേളനില  കൂടുതല  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനികന്നതനിനട്ട്
ഉപകയഭാഗനികന്നതുമഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ 5 കേനികലഭാമതീറര് യൂണനിറ്റുകേളനിലുലാം, പ്രധഭാന
കറഭാഡുകേളനില ഇതട്ട് നടപഭാകകേ എന്നതഭാണട്ട് അനനിമലക്ഷേവലാം.  
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വനിജനിലന്സട്ട്

234.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  തഭാകഴതടനിലുള്ള ആളകഭാഫര ഉളഫപടുതനിഫകഭാണ്ടട്ട്
ഒരു പങ്കഭാളനിത അഴനിമതനിവനിരുദ മഭാതൃകേയഭായ,  വനിജനിലന്റെട്ട്  കകേരള എന്ന
പരനിപഭാടനി  ആരലാംഭനിച്ചേനിട്ടുണ്ടട്ട്.   ഇഉൗ ശമങ്ങളഫട ഭഭാഗമഭായനി  'എഫഫറസനിലാംഗട്ട്
കകേരള',  "വനിസനില  നഉൗ"  എന്നതീ  രണ്ടട്ട്  ഫമഭാഫഫബല  ആപ്പുകേള
അഴനിമതനിയുഫട സലാംഭവങ്ങള റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചയ്യുന്നതനിനഭായനി ആരലാംഭനിച്ചേനിട്ടുണ്ടട്ട്.
വനിസനില  കബഭാകവഴട്ട്  വഭാര്ഷനികേ  അവഭാര്ഡുകേള  ഏര്ഫപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
ഒരു പദതനി പരനിഗണനിചവരുന.  

235.  തഭാകഴതടനില  നനിനതഫന്ന  അഴനിമതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം
ഫചയ്യുന്ന സലാംസഭാരലാം വളര്തനിഫയടുകന്നതനിനഭായനി, ഫതഭാഴനില വനിദവഭാഭവഭാസ
കമഖലയട്ട് ഉഉൗന്നല നലകേനിഫകഭാണ്ടട്ട് സന്നദ പങ്കഭാളനിത പരനിപഭാടനിയഭായ
'എഡജ്യൂവനിജനില'-ഉലാം  പ്രഭാകദശനികേ  വഭായനശഭാലകേളലാം  ഫഫലബറനികേളലാം  വഴനി
അഴനിമതനിവനിരുദ  പ്രചരണ  പരനിപഭാടനിയഭായ  'വനിജ്ഫനറട്ട്-  ഉലാം',
നടപനിലഭാകനിവരനികേയഭാണട്ട്.  

ജയനിലുകേള

236. എലഭാ  ജയനിലുകേളനിലുലാം  പ്രധഭാന  അടനിസഭാന  സഉൗകേരവങ്ങള
പൂര്തനിയഭാകന്നതനിനുലാം പ്രനിസണുകേള നവതീകേരനികന്നതനിനുമഭാണട്ട് ജയനില
വകുപട്ട്  ഉഉൗന്നല  നലകുന്നതട്ട്.   തടവകേഭാരുഫട  കക്ഷേമതനിനട്ട്  പ്രഭാമുഖവലാം
നലകുന്നതഭാണട്ട്.  നനിശ്ചനിതമഭായ  ഫതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിശതീലന
സഉൗകേരവങ്ങള അവര്കഭായനി ആവനിഷ്കരനികന്നതഭാണട്ട്.  

ഫെയര് ആന്റെട്ട് ഫറസട്ട് കേജ്യൂ

237. എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  'ആര്.എലാം.എസട്ട്.ഫഎ'.  മുന്ഗണനഭാപ്രകേഭാരലാം
ഫതരഫഞ്ഞടുകഫപട  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  പുതനിയ
ഫെയര്  ആന്റെട്ട്  ഫറസട്ട് കേജ്യൂ  കസഷനുകേള  തുറകന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനികന.
ഫെയര് ഫഫഫെറനിങ്ങട്ട് ആന്റെട്ട് ഫറസട്ട് കേജ്യൂ വഭാഹനങ്ങളഭായ വഭാടര്ഫടണ്ടര്, വഭാടര്
കലഭാറനി,  വഭാടര്  ബഉൗസര്,  മനിനനി  എമര്ജന്സനി  ഫടണ്ടര്,  മളടനി  യൂടനിലനിറനി
വഭാഹനങ്ങള,  കട്രഭാളനി  മഉൗണ്ടഡട്ട്  വഭാടര്  മനിസട്ട്,  ആധുനനികേ  അഗ്നനിശമന
ഉപകേരണങ്ങളലാം  ജതീവന്  രക്ഷേഭാ  ഉപകേരണങ്ങളലാം  കപഭാലുള്ള  അടനിയനര
അടനിസഭാന സഉൗകേരവങ്ങള വഭാങന്നതഭാണട്ട്.  
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238. തനിരുവനനപുരത്തുലാം  എറണഭാകുളത്തുലാം  പഭാലകഭാടുലാം  കകേഭാഴനികകഭാടുലാം
കേണ്ണൂരുലാം ജനിലഭാ ഫഫക്രസനിസട്ട് മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട് ടതീമുകേള ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.
കേണ്ണൂരനില പുതുതഭായനി  പണനികേഴനിപനിച്ചേ ഫകേടനിടതനില ഒരു ഡനിവനിഷണല
ഓഫെതീസട്ട്  ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.   ആവശവലാം  വനിലയനിരുതനിയകശഷലാം,
ജനിലകേളനില  പുതനിയ  ആഫെതീസുകേള  ആരലാംഭനികന്നതുലാം  നനിലവനിലുള്ള
അസനിസന്റെട്ട്  ഡനിവനിഷണല  ഓഫെതീസഫറ  ജനിലഭാ  ഫെയര്  ആന്റെട്ട്  ഫറസട്ട് കേജ്യൂ
സര്വ്വതീസസട്ട്  ഓഫെതീസര്  ആയനി  സഭാനനനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുന്നതുമഭാണട്ട്.
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികകഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില  ഗ്രഭാമതീണ
ജനിലഭാതല  ആഫെതീസുകേള  സഭാപനികന്നതട്ട്  സര്കഭാര്  പരനിഗണനിച
വരനികേയഭാണട്ട്. 

നനിയമലാം

239.  അഭനിഭഭാഷകേരുഫട  കക്ഷേമനനിധനി  ആനുകൂലവങ്ങള  വര്ദനിപനികന്നതനിനുള്ള
ആവശവതനികലയഭായനി  1980-ഫല കകേരള അഭനിഭഭാഷകേ കക്ഷേമനനിധനി ആകട്ട്
(1980-ഫല 21)  സര്കഭാര് ഇതനിനകേലാം കഭദഗതനി ഫചയ്യുകേയുണ്ടഭായനി.  ബഭാര്
കേഉൗണസനിലനിനു  കേതീഴനിലുള്ള  അഭനിഭഭാഷകേ  അകഭാദമനി  ഫെണ്ടനില  നനിന്നട്ട്
സഹഭായലാം നലകുന്നതനിനുലാം ഇഉൗ കഭദഗതനിയനില വവവസ ഫചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇഉൗ
അകഭാദമനി  ഫപഭാതുജനങ്ങളകട്ട്  കേഭാരവക്ഷേമമഭായ  നനിയമകസവനലാം
നലകുന്നതനിനട്ട്  അഭനിഭഭാഷകേഫര  പ്രഭാപ്തരഭാകന്നതനിനഭായനി  അവര്കട്ട്
പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതഭാണട്ട്.  

240.  നഭാലസ  (NALSA)-യുഫട  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേകളഭാഫടഭാപലാം  കകേരള
സലാംസഭാന  ലതീഗല  സര്വ്വതീസസട്ട്  അകതഭാറനിറനി  കുറവഭാളനികേളഫട
ആശനിതര്കഭായനി ഒരു പുതനിയ പദതനി ആരലാംഭനികന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനികന.
2017-ല  'നഭാലസ'  കദശതീയ  കലഭാകേട്ട്  അദഭാലതട്ട്  രണ്ടട്ട്
മഭാസതനിഫലഭാരനികല  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനികന.
മനുഷവഭാവകേഭാശതനിഫന്റെ  ആശയപ്രചരണതനിനഭായനി  സ്കൂളകേളനില
മനുഷവഭാവകേഭാശ  ക്ലബ്ബുകേള  ആരലാംഭനികന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേരള
സലാംസഭാന മനുഷവഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് തുടകമനിടുന്നതഭാണട്ട്.  

പഭാര്ലഫമന്റെറനികേഭാരവലാം

241.  പഭാര്ലഫമന്റെറനികേഭാരവ  ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട്  പ്രശസ്തരഭായ കദശതീയ,  അനര്കദ്ദേശതീയ
എഴുത്തുകേഭാഫരഫകേഭാണ്ടട്ട്  "കേണ്ടലാംപററനി  ഇഷജ്യൂസട്ട്  ഓഫെട്ട്  ഡകമഭാക്രസനി  ഇന്
ലതീഡനിങ്ങട്ട് കനഷന്സട്ട്"  എന്ന ഒരു പുതനിയ പുസ്തകേവലാം കകേരളതനിഫല മുന്
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മുഖവമനനിമഭാരുഫടയുലാം  കകേരള  നനിയമസഭഭാ  സതീകര്മഭാരുഫടയുലാം
ജതീവചരനിത്രതനിഫന്റെ  രണ  വഭാലവങ്ങളലാം  പ്രസനിദതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.
പഭാര്ലഫമന്റെറനി  ഇന്ഫെര്കമഷന്  ആന്റെട്ട്  റനിസര്ച്ചേട്ട്  ഫസന്റെര്  (PIRC)
ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  

കദവസസലാം

242.  എഫന്റെ സര്കഭാര്,  എലഭാ  അഞട്ട്  കദവസസങ്ങളനിലുലാം  ഉള്ള നനിയമനങ്ങള
പൂര്തനിയഭാകന്നതനിനട്ട്  മുനനിയ  പരനിഗണന  നലകുന്നതഭാണട്ട്.
അനവഭാധതീനഫപട  കദവസസലാം  ഭൂമനി  വതീഫണ്ടടുകന്നതനിനട്ട്  ഒരു  കദവസസലാം
ട്രനിബജ്യൂണല ഉടന് ആരലാംഭനികന്നതഭാണട്ട്.  വനിദഗ സമനിതനിയുഫട റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിച്ചേതനിനുകശഷലാം,  1951-ഫല  മദ്രഭാസട്ട്  ഹനിന്ദുമത  ധര്മ്മേ
എന്കഡഭാവ്ഫമന്റുകേള ആകട്ട് കഭദഗതനി വരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  

243.  ജലകസഭാതസ്സുകേളഫട  സലാംരക്ഷേണലാം  ഉളഫപഫടയുള്ള  ഭൂവനികേസനതനിലുലാം
മഭാലനിനവ  സലാംസ്ക്കരണതനിലുലാം  ശദ കകേന്ദ്രതീകേരനിചഫകേഭാണ്ടട്ട്  കദവസസലാം  ഭൂമനി
ഉപകയഭാഗനിച്ചേട്ട്  ഹരനിത കകേരളലാം കപ്രഭാജകനിനട്ട്  സമഭാനമഭായ ഹരനിതകക്ഷേത്രലാം
2017  പദതനി  സമഭാരലാംഭനികലാം.   കക്ഷേത്രങ്ങളനിഫല  കേഭാവകേളഫടയുലാം
കുളങ്ങളഫടയുലാം  ആലതറകേളഫടയുലാം  നവതീകേരണതനിലൂഫട  ജല
സലാംരക്ഷേണതനിനട്ട് ഉഉൗന്നല നലകുന്നതഭാണട്ട്.  

244.  കദവസസങ്ങളകട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  എലഭാ  കമജര്  കക്ഷേത്രങ്ങളനിലുലാം  ആധുനനികേ
'സതീകവജട്ട്  ട്രതീറട്ട്ഫമന്റെട്ട്  പ്ലഭാന്റുകേള'  സഭാപനികലാം.  ടൂറനിസലാം മനഭാലയതനിഫന്റെ
സഹഭായകതഭാഫട,  കമജര്  കക്ഷേത്രങ്ങളനിഫല  പുരഭാതന  എടുപ്പുകേളഫടയുലാം
ചുവര് ചനിത്രങ്ങളഫടയുലാം  നവതീകേരണതനിനുലാം  സലാംരക്ഷേണതനിനുമഭായനി  ഒരു
പദതനി സമഭാരലാംഭനികന്നതനിനട്ട് എഫന്റെ സര്കഭാര് ഉകദ്ദേശനികന. 

245. ശബരനിമല  മഭാസര്  പ്ലഭാന്  പദതനി  നടപഭാകന്നതനിനുലാം
ഇടതഭാവളതനിനുമഭായനി  അടുത അഞ്ചുവര്ഷങ്ങളനില  150  കകേഭാടനി  രൂപ
എഫന്റെ  സര്കഭാര്  മുതലമുടകന്നതഭാണട്ട്.   തതീര്ത്ഥഭാടകേര്കഭായനി
വനിശമവഭാഹന  പഭാര്കനിലാംഗട്ട്  സഉൗകേരവങ്ങകളഭാടട്ട്  കൂടനി  ഓകരഭാ  50
കേനികലഭാമതീററനിലുലാം  വനിശമസകങ്കതങ്ങള  സഭാപനികവഭാന്  കൂടനി
ഉകദ്ദേശനികനണ്ടട്ട്.
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നനികുതനി

246.  രഭാജവതഭാകേമഭാനലാം  റവനദ്യു  സമഭാഹരണതനിനട്ട്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  മഭാറലാം
നലകുന്ന  ചരകട്ട്-കസവന  നനികുതനി  (ജനി.എസട്ട്.ടനി.)  ഏര്ഫപടുത്തു
ന്നതനിനഭായനി  എഫന്റെ  സര്കഭാര്  സജ്ജമഭാകുകേയഭാണട്ട്.   വനിവര
സഭാകങ്കതനികേവനിദവ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സഭാപനിചഫകേഭാണ്ടനിരനികന്നതട്ട്
കൂടഭാഫത വകുപനിലുലാം  വകുപ്പുമഭായനി  ബനഫപടവര്കനിടയനിലുലാം  കേഭാരവക്ഷേമത
വര്ദനിപനികന്നതട്ട് പുകരഭാഗമനികന. 

247.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  ആധഭാര  രജനികസഷനുകേളനില  കൂടുതല  സുതഭാരവത
ഫകേഭാണവരുന്നതനികലയഭായനി  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗുലാം  ഇ-കപയ്ഫമന്റുലാം
നടപനിലഭാകന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനികന.  ചരനിത്രപ്രഭാധഭാനവമുള്ള കരഖകേളഫടയുലാം
1865  മുതല  സൂക്ഷേനിചവരുന്ന  മറട്ട്  ഉടമസഭാവകേഭാശ  കരഖകേളഫടയുലാം
ശഭാസതീയമഭായ  സലാംരക്ഷേണതനിനട്ട്,  അതരലാം  കരഖകേളഫട  ഡനിജനിറല
പുരഭാകരഖകേള ആകന്നതനിനട്ട് ഒരു പുതനിയ പദതനി നടപനിലഭാകന്നതഭാണട്ട്.
രജനിസറുകേളഫട  സലാംരക്ഷേണതനിനട്ട്  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത  മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം  സസതീകേരനികന്നതഭാണട്ട്.   1982-ഫല  ചനിടനി  ഫെണ്ടട്ട്  ആകനിഫന്റെ
ഭരണനനിര്വ്വഹണലാം  കേമ്പജ്യൂടര്വത്കേരനികന്നതഭാണട്ട്.   തനിരുവനനപുരതട്ട്
ഒരു ആധുനനികേ പരനിശതീലനകകേന്ദ്രലാം സഭാപനികലാം. 

എകേട്ട് ഫഫസസട്ട്

248. എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  പുനരധനിവഭാസ  സഉൗകേരവകതഭാടുകൂടനിയ  ഒരു
സലാംസഭാനതല  മഭാതൃകേഭാ  ലഹരനി  വനികമഭാചന  കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനികവഭാന്
ഉകദ്ദേശനികന.  എകേട്ട് ഫഫസസട്ട്  കസനയനില  സതീ  പ്രഭാതനിനനിധവലാം
വര്ദനിപനികവഭാന്  നടപടനികേള എടുകലാം.   എകേട്ട് ഫഫസസട്ട്  ഇന്റെലനിജന്സട്ട്
വനിഭഭാഗലാം  ശക്തനിഫപടുത്തുലാം.   എകേട്ട് ഫഫസസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ആവശവമഭായനിട്ടുള്ള
വഭാഹനങ്ങള  നലകുലാം.  പുതുതഭായനി  രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുള്ള  എലഭാ
തഭാലൂകകേളനിലുലാം  ഫെലപ്രദമഭായനി  നനിയമലാം  നടപനിലഭാകന്നതനിനുലാം
കുറകൃതവങ്ങള  തടയുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ  എകേട്ട് ഫഫസസട്ട്  സര്കനിള
ഓഫെതീസുകേള സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.   എഫഫകസട്ട് ഫചകട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിഫല
അടനിസഭാന സഉൗകേരവങ്ങള ആധുനനികേവലകരനികലാം.  കമജര് അബ്കേഭാരനി
എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസുകേളഫട  അകനസഷണതനിനട്ട്  പ്രകതവകേ
സലാംഘഫത നനികയഭാഗനികലാം.
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249.  പഭായട്ട് കട്ട്  ഫചയ്യുന്നവര്കലാം  ഇറകമതനികഭാര്കലാം  ഉള്ള  രജനികസഷനുലാം
ഉത്പഭാദനലാം,  ഡതീലര്,  റനിപയര്  ഫഫലസന്സസട്ട്  സര്വ്വതീസസട്ട്  എന്നനിവ
ഓണഫഫലനഭായനി  ലഭവമഭാകന  എന്നട്ട്  ഉറപഭാകന്നതനികലയഭായനി  ലതീഗല
ഫമകട്രഭാളജനി  ഓപകറഷന്  മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട്  സനിസലാം  (LMOMS)  എഫന്റെ
സര്കഭാര്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നടപനിലഭാകന്നതഭാണട്ട്.  പൂര്ണ്ണ  സജ്ജതീകേരണ
ങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഒരു  കൂടലാം  'ഫമഭാഫഫബല  ഫവരനിഫെനികകഷന്  യൂണനിറ്റുകേള'
ഇഉൗ വകുപട്ട് ആര്ജ്ജനികന്നതുലാം  അതുവഴനി കേഭാരവക്ഷേമമഭായുലാം കവഗതനില
ഉള്ളതുമഭായ ഓണഫസറട്ട്  സര്ടനിഫെനികകഷന് ഫചയ്യഭാന് കേഴനിയുന്നതുമഭാണട്ട്.
നഭാഷണല  അക്രഡനികറഷന്  കബഭാര്ഡട്ട്  കഫെഭാര്  ഫടസനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്
കേഭാലനികബഷന്  ലകബഭാറടറതീസനിഫന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകതഭാടുകൂടനിയ  കഗഭാളഡട്ട്
പജ്യൂരനിറനി ലകബഭാറടറനി പൂര്ണ്ണമഭായുലാം അടുത വര്ഷലാം സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.  

പുരഭാവസട്ട് തു, പുരഭാകരഖ, കേഭാഴട്ട് ചബലാംഗഭാവകേളലാം മൃഗശഭാലകേളലാം 

250. എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  ചരനിത്രകേഭാരന്മേഭാരുഫടയുലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളഫടയുലാം
സഹഭായകതഭാടുകൂടനി  ലഭവമഭായ   തഭാളനികയഭാലകേള  സലാംരക്ഷേനികന്നതനിനുലാം
ഡനിജനിഫഫറസട്ട്  ഫചയ്യുന്നതനിനുമുള്ള  ഒരു  പദതനി  നടപനിലഭാകന്നതഭാണട്ട്.
കേഭാഴട്ട് ചബലാംഗഭാവകേഫള  'ബഭാരനിയര്  ഫതീ'  ആകലാം.  സനര്ശകേഫര  ഫതയ്യലാം
കേലഭാരൂപഫതപറനി  കബഭാധവഭാന്മേഭാരഭാകന്നതനികലയഭായനി  ഇഉൗ  കേലഭാ
രൂപഫത ആസദമഭാകനി ഒരു പുതനിയ മജ്യൂസനിയലാം സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.  

251. തനിരുവനനപുരത്തുള്ള  കനപനിയര്  മവ ഭൂസനിയലാം  അനര്കദ്ദേശതീയ
നനിലവഭാരതനികലയട്ട് കട്ട്  ഉയര്ത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ജനിലഭാ  തലതനില  ഫഫപതൃകേ
മജ്യൂസനിയങ്ങള സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.

252.  അടുത വര്ഷലാം വനികദശ മൃഗശഭാലകേളനില നനിനലാം മൃഗങ്ങഫള ഫകേഭാണവന്നട്ട്
മൃഗങ്ങളഫട എണ്ണലാം പൂര്വ്വസനിതനിയനിലഭാകഭാന് മൃഗശഭാല വകുപട്ട് നടപടനികേള
സസതീകേരനികലാം.

മഭാനവവനിഭവകശഷനി

253. എഫന്റെ സര്കഭാര്, ഇന്സനിറജ്യൂടട്ട് ഓഫെട്ട് മഭാകനജട്ട് ഫമന്റെട്ട് ഇന് ഗവണഫമന്റെനിഫന
(ഫഎഎലാംജനി)  ഭരണനനിര്വ്വഹണതനില  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ഗകവഷണലാം
നടതഭാന്  പ്രഭാപട്ട് തമഭാകന്നതനിനട്ട്  കൂടുതലഭായനി  ഫമച്ചേഫപടുത്തുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനികന.  ഫതരഫഞ്ഞടുകഫപട  വകുപ്പുകേളനികലയട്ട്  പ്രധഭാന
ഫപഭാതുകസവനങ്ങള  എതനിചഫകേഭാണ്ടട്ട്  അതട്ട്  ഒരു  അനുകൂല  സമതീപനലാം
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സസതീകേരനികന്നതുലാം,  ഫഎ.എലാം.ജനി.  അവരുഫട  കേഭാരവക്ഷേമത  ഫമച്ചേഫപടുത്തു
ന്നതനിനഭായനി  അവരുമഭായനി  കയഭാജനിച്ചേട്ട്  പ്രവര്തനികകേയുലാം ഫചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.
ഫഎ.എലാം.ജനി.-യനില  ഒരു  'ഫസന്റെര്  കഫെഭാര്  ഗുഡട്ട്  ഗകവണന്സട്ട്  '
സഭാപനികന്നതഭാണട്ട്.

254.  കനരഫത സര്കഭാര് പ്രഖവഭാപനിച്ചേകപഭാഫല കകേരളഭാ അഡട്ട് മനിനനിസട്ട് കട്രറതീവട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട് അടുത വര്ഷലാം നനിലവനില ഫകേഭാണവരുലാം.

255.  എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  കകേരള  പബനികട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷഫന്റെ  സജതീവമഭായ
സഹകേരണകതഭാടുകൂടനി  എലഭാ  നനിയമന  നടപടനികേളലാം  ഒരു  വര്ഷതനിനകേലാം
പൂര്തനിയഭാകന്നതനിനുലാം  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  കൃതവമഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനികന്നതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനികന.  കേമ്മേതീഷന്,  ഒടനവധനി  പ്രധഭാന  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങള
ഫഫകേഫകഭാളന്നതനിഫന്റെ  പടനിവഭാതനിലകലഭാണട്ട്.  കേമ്മേതീഷഫന്റെ പരതീക്ഷേകേളനില
മലയഭാളലാം  ഒരു  നനിര്ബനനിത  വനിഷയമഭാകന്നതുലാം,  ഒരു  വനിപുലമഭായ
കേസസവന്  ബഭാങ്കട്ട്  ഡനികപഭാസനിററനി  ഉണ്ടഭാകന്നതുലാം,  ഒരുകപഭാഫലയുള്ള
കയഭാഗവത  കവണന്ന  തസ്തനികേകേളനില  ഒരു  ഫപഭാതു  പരതീക്ഷേയനികലയട്ട് കട്ട്
മഭാറുന്നതനിനുലാം  ലഭവമഭായ  പനി.എസട്ട്.സനി.  കകേന്ദ്രങ്ങളലാം  കകേരളതനിഫല
കകേഭാകളജുകേളനിഫല  അടനിസഭാന  സഉൗകേരവങ്ങളലാം  ഉപകയഭാഗഫപടുതനി
പടനിപടനിയഭായനി  ഓണ  ഫഫലന്  പരതീക്ഷേകേള  പരനിഷട്ട് കേരനികന്നതുലാം
ഡനിപഭാര്ടട്ട് ഫമന്റെല  പരതീക്ഷേകേള  മുഴുവനഭായുലാം  ഓണഫഫലനഭാകന്നതുലാം
ഇവയനില ഉളഫപടുന്നതഭാണട്ട്.  

ഉപസലാംഹഭാരലാം
256. എഫന്റെ  സര്കഭാര്,  സലാംസഭാനതനിനുകവണ്ടനി  ഉന്നതവലാം  പുകരഭാഗമനഭാത്മ

കേവമഭായ ഒരു അജണ്ടയഭാണട്ട് രൂപകേലട്ട് പന ഫചയ്തനിരനികന്നതട്ട്.  മുകന്നഭാട്ടുള്ള
പഭാതയനില  ഫചറുതുലാം  എന്നഭാല  ദൃഡനനിശ്ചയമഭാര്ന്നതുമഭായ  നനിരവധനി
കേഭാലഫവയട്ട് പുകേള ഉഫണ്ടനള്ളതനില സലാംശയമനില.  ചനില സമയങ്ങളനില ഇഉൗ
യഭാത്ര വലനിഫയഭാരളകവഭാളലാം ക്ഷേമ ആവശവഫപടുന്നതുലാം ദുഷട്ട് കേരവമഭാകേഭാലാം. എലഭാ
മനുഷവരുഫടയുലാം  തവഭാഗവലാം  കേഠനിന  പ്രയട്ട് തനവമനിലഭാഫത  ഒരു  സസപ്നവലാം
സഭാക്ഷേഭാത്കേരനികഫപടനിടനില.  എന്നഭാല  നതീതനി,  സുതഭാരവത,  നവഭായലാം  എന്നതീ
തതസങ്ങളനില അടനിയുറച്ചേട്ട്  വനികേസനലാം ഫഫകേവരനികന്നതനിനഭായുള്ള മുകമ്പഭാട്ടുള്ള
യഭാത്രയനില  ജനതയുഫട  സഹകേരണകതഭാഫടയുലാം  സഹഭായകതഭാഫടയുലാം
സലാംസഭാനതനിനട്ട്  വനിജയതനില  എതനികച്ചേരഭാന്  സഭാധവമഭാകുഫമന്നട്ട്  എഫന്റെ
സര്കഭാരനിനട്ട് ഉറപ്പുണ്ടട്ട്.
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257. ചുരുകതനില,

1. എലഭാവര്കലാം ഭക്ഷേണലാം

2. എലഭാവര്കലാം വസട്ട് ത്രലാം

3. എലഭാവര്കലാം പഭാര്പനിടലാം

4. എലഭാവര്കലാം ഇന്റെര്ഫനറട്ട്

5. എലഭാവര്കലാം വനിദവഭാഭവഭാസലാം

6. എലഭാവര്കലാം ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷേണലാം

7. ലനിലാംഗസമതസലാം

8. എലഭാവര്കലാം നതീതനി

9. എലഭാവരുലാം തമ്മേനില ഒഫതഭാരുമ

എന്നതീ ആശയങ്ങളനില എഫന്റെ സര്കഭാര് വനിശസസനികകേയുലാം  അതനിനഭായനി
ഒഫതഭാരുമകയഭാഫട കേഠനിനമഭായനി പ്രയതട്ട് നനികകേയുലാം ഫചയ്യുന്നതുമഭാണട്ട്.

നനനി

ജയട്ട് ഹനിനട്ട്


