
ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കര്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, 

ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാര്, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷനനതാവ്, 

ബഹുമാനയരായ നിയമസഭാാംഗങ്ങപ്പെ, 

1. പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രഥമ 
സകേളനത്തിന് സമചരാംഭാം കുറിച്ചുടേചണ്ട് 
കേരളത്തിടെ ജനപ്രതിനിധിേളുടെ ഈ മഹനീയ 
സഭടയ അഭിസാംക ചധന ടെയ്യുന്നത് 
 ഹുമതിയചയുാം വികേഷചധിേചരമചയുാം ഞചന് 
േരുതുന്നു. നിലവിടല സചഹെരയവാം എടെ 
സര്ക്കചരിടെ നയങ്ങളുാം വിേദമചക്കുന്നതിന് മുമ്പചയി, 
കേരള ജനത തുെര്ക്ന്നുാം നല്േിയ ജനവിധി 
കനെിടകചണ്ടചണ് എടെ സര്ക്കചര്ക് അധിേചരകമറ്റത് 
എന്ന് ഞചന് പറയടെ. മുന് സര്ക്കചരിടെ കേമ-
വിേസന പരിപചെിേള് നെപ്പിലചക്കുന്നത് എടെ 
സര്ക്കചര്ക് തുെരുന്നതുാം സമൂഹത്തിടല എല്ലച 
വിഭചഗങ്ങള്ക്കുാം പ്രകയചജനാം നല്േിടകചണ്ട് സമ്പദ് 
വയവസ്ഥയുടെ എല്ലച കമഖലേളിലാം സാംസ്ഥചനടത്ത 
 ഹുദൂരാം പുകരചഗതിയികലക് നയിക്കുവചന് 
പ്രതിജ്ഞച ദ്ധവമചണ്. സചമ്പത്തിേ വളര്ക്ചയുടെ 
ഗുണഫലങ്ങള് ലഭികചടത വരുന്ന 
ഒരചള്കപചലമുണ്ടചേരുത്. സമൂഹത്തില് െില 
വിഭചഗങ്ങടള പചര്ക്േവവത്കരിച്ചുടേചണ്ടുളള 
കവര്ക്തിരിവ് ഉണ്ടചേരുത്. ഡിജിറ്റല് കമഖലയിലാം 
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അത്തരാം കവര്ക്തിരിവണ്ടചേരുത്. എടെ സര്ക്കചരിടെ 
നയങ്ങളുാം    പരിപചെിേളുാം     എല്ലചയ് കപ്പചഴാം   ഈ 
ലേയങ്ങളില് അധിഷ്ഠിതമചയിരിക്കുാം. 

2. എടെ സര്ക്കചരിന്, ജനചധിപതയത്തിലാം 
മതനിരകപേതയിലാം ജനങ്ങളുടെ കേമത്തിലാം 
അെഞ്ലമചയ വിേവചസമുണ്ട്. നചനചതവത്തില് 
ഏേതവാം എന്ന സചരചാംോം 
തിരിചറിഞ്ഞുടേചണ്ടുതടന്ന രചജയത്തിടെ ഐേയവാം 
അഖണ്ഡതയുാം സാംരേിയ്ക്കുന്നതില് എടെ സര്ക്കചര്ക് 
പ്രതിജ്ഞച ദ്ധമചണ്. ഭചഷചപരവാം മതപരവാം 
പ്രതയയേചസ്ത്രപരവമചയ വയതയസ്തതേളുടണ്ടങ്കിലാം 
ഐേയടമന്ന അെിസ്ഥചനഘെേമചണ് നമ്മുടെ േക്തി. 
ഈ ഐേയടത്ത േക്തിടപ്പടുത്തുവചന് ലിാംഗാം, 
സചമൂഹയസചമ്പത്തിേ സ്ഥിതി, േചരീരിേ 
അവേതേള് എന്നിവ അെിസ്ഥചനമചകിയുളള 
അസമതവങ്ങള് ഇല്ലചതചക്കുവചന് നചാം 
പ്രയത്നികകണ്ടത് ആവേയമചണ്. 

3. തിരടെടുപ്പ് പ്രേെനപത്രിേയില് നല്േിയ 
വചഗ്ദചനങ്ങള് യചഥചര്ക്്യമചകി മചറ്റുവചന് എടെ 
സര്ക്കചര്ക് പ്രതിജ്ഞച ദ്ധമചണ്. ജനങ്ങള്ക് 
നല്േിയിട്ടുള്ള വചഗ്ദചനങ്ങള് നിരന്തരാം 
നിറകവറ്റചനചയിട്ടുള്ളതചടണന്നുാം അഞ്ചു വര്ക്ഷകചല 
ഇെകവളേളില് ആവര്ക്ത്തിച്ചു പറയചനചയിട്ടുളള 
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തടല്ലന്നുാം എടെ സര്ക്കചര്ക് വിേവസിക്കുന്നു. 
തിരടെടുപ്പ് പ്രേെന പത്രിേയിടല പ്രധചന 
വചഗ്ദചനങ്ങള് നെപ്പിലചക്കുന്നതിനുള്ള നെപെിേള്ക് 
തുെകാംകുറിച്ചുടേചണ്ട് എടെ സര്ക്കചര്ക് അതിടെ 
പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള് ആരാംഭിച്ചുേഴിഞ്ഞു. ജനങ്ങള്ക് 
നല്േിയ വചഗ്ദചനങ്ങള് എടെ സര്ക്കചര്ക് 
നിറകവറ്റുടമന്ന് സാംതൃപ്തികയചടെ ഞചന് 
പ്രസ്തചവിക്കുന്നു. 

4. കലചേത്തചടേയുള്ള രചജയങ്ങടള കേചവിഡ്-19 
മഹചമചരിയുടെ ഭീതി ഇകപ്പചഴാം 
കവെയചെിടകചണ്ടിരിക്കുകമ്പചഴചണ് ഇന്ന് നചാം 
സകേളിക്കുന്നത്. കേരളടത്തയുാം അത് സചരമചയി 
 ചധിചിട്ടുണ്ട്, എന്നചല് മരണനിരക് 
നിയന്ത്രിക്കുവചന് നമുക് േഴിെിട്ടുണ്ട്.  ന്ധടപ്പെ 
വകുപ്പുേളുടെ േചരയേമവാം ഏകേചപിതവമചയ 
പ്രവര്ക്ത്തനത്തിലൂടെയചണ് ഇത് സചധയമചയത്. 
ആകരചഗയാം, കപചലീസ്, ദുരന്ത നിവചരണാം, തകേേ 
സവയാംഭരണാം, റവനൂ എന്നിവയചയിരുന്നു 
മുന്നിരയില്. അധിേചരടപ്പടുത്തിയ തകേേ 
സവയാംഭരണസ്ഥചപനങ്ങളുടെ െെക്കൂെിനേത്തു 
നിന്നുള്ള ജനപങ്കചളിത്താം പ്രകതയേ പരചമര്ക്ോം 
അര്ക്ഹിക്കുന്നു. ഭരണ നിര്ക്വഹണ സാംവിധചനവാം 
അവരുടെ പതിവ് കജചലിേള്ക് പുറടമയുാം നിരവധി 
പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള് നെത്തിവരുന്നു. 
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5.  മുടമ്പങ്ങുമില്ലചത്ത വിധത്തിലള്ള ടവല്ലുവിളിേള്കിെയില് 
കുത്തടനയുള്ള സചമ്പത്തിേ തേര്ക്ച 
ഉണ്ടചേചതിരികചന് സമ്പദ് വയവസ്ഥടയ 
ഉകത്തജിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു എതിര്ക് െചക്രിേ ധനനയാം 
(Counter-Cyclical Fiscal Policy) ആരാംഭിചിട്ടുണ്ട്. 
സമൂഹത്തിടല ദുര്ക് ല വിഭചഗങ്ങള്ക് േരുതല് 
നല്കുന്നതിന് എടെ സര്ക്കചര്ക് അതിടെ േഴിവിടെ 
പരമചവധി ശ്രമിച്ചു ടേചണ്ടിരിക്കുേയചണ്.  
േരുതല് ലഭിക്കുേ എന്നത് ഓകരചരുത്തരുടെയുാം 
അവേചേമചടണന്നുാം അടതചരു സഹചയകമച 
പ്രകതയേ അവേചേകമച അടല്ലന്നുമുള്ള ഒരു മകനചഭചവാം 
പരികപചഷിപ്പിക്കുേ എന്നത് പ്രഥമ േര്ക്ത്തവയമചണ് 
എന്ന് എടെ സര്ക്കചര്ക് വിേവസിക്കുന്നു. 
മഹചമചരിയുടെ ആദയ തരാംഗത്തിടെ പ്രഥമ 
ദിനങ്ങളില് സമൂഹത്തിടല മികവചറാം എല്ലച 
വിഭചഗങ്ങള്ക്കുാം പ്രകയചജനാം ലഭിക്കുവചന് 
ലേയമിട്ടുടേചണ്ടുള്ള 20,000 കേചെി രൂപയുടെ ഒരു 

‘സമഗ്ര കേചവിഡ്-19 റിലീഫ് പചകകജി’ന് എടെ 
സര്ക്കചര്ക് രൂപാം നല്േി. ഈ പചകകജിടെ 
ഭചഗമചയി, 

5.1 47.2 ലോം ഗുണകഭചക്തചകള്ക് പ്രകയചജനാം 
നല്േിടകചണ്ട് ഇതുവടരയുള്ള കേമ ടപന്ഷനുേള് 
ടേചടുത്തു തീര്ക്ക്കുേയുണ്ടചയി. 
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5.2 കേമടപന്ഷനുേള് ലഭികചത്ത 14.7 ലോം 
 ി.പി.എല് കുടുാം ങ്ങള്ക് ഓകരച കുടുാം ത്തിനുാം 
ഒറ്റ തവണ ആേവചസമചയി 1000 രൂപ നല്കുന്നതിന് 
150 കേചെി രൂപ നീകി വച്ചു. 

5.3 ആവേയമുള്ള കുടുാം ങ്ങള്ക് സൗജനയമചയി 
ഭേയധചനയാം നല്കുന്നതിന് 100 കേചെി രൂപ നീകി 
ടവയ്ക്കുേയുാം ജനേീയകഹചെലേള് വഴി 20 രൂപയ്ക്ക് 
കുറെ നിരകില് ഭേണാം നല്കുന്നതിന് 50 കേചെി 
രൂപ നീകി ടവയ്ക്കുേയുാം ടെയ്തു. 

5.4 സാംസ്ഥചനത്ത് 400 കേചെി രൂപ പ്രതിമചസടെലവ് 
വരുന്ന അവേയവസ്തുകള് അെങ്ങിയ സൗജനയ േിറ്റ് 
ഏേകദോം 90 ലോം കുടുാം ങ്ങള്ക് വിതരണാം 
നെത്തുേയുണ്ടചയി. കേചവിഡ്-19-ടെ ദുരിതാം 
ജനങ്ങടള, അവരുടെ സചമ്പത്തിേ സ്ഥിതികഭദമകനയ 
 ചധിക്കുേയുണ്ടചയി. അതിനചല് കുറെത് 
ആരാംഭത്തിടലങ്കിലാം ഒരു പ്രകതയേ വിഭചഗത്തിടന 
ലേയാം വച്ചു ടേചണ്ടുള്ളതചയിരുന്നില്ല ആനുകൂലയാം 
നല്കുന്നതിനുളള ഈ തീരുമചനാം. 

5.5 ടപചതു ആകരചഗയ അെിസ്ഥചനസൗേരയങ്ങള് 
ടമചടപ്പടുത്തുേയുാം മഹചമചരിടയ കനരിടുവചന് 
സാംസ്ഥചനടത്ത സജ്ജമചക്കുേയുാം ടെയ്യുേ എന്നതിന് 
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ഊന്നല് നല്േിടേചണ്ട് ഒരു സമഗ്ര ആകരചഗയ 
പചകകജിന് 1000 കേചെി രൂപ നീകി വച്ചു. 

5.6 വനിതചസവയാംസഹചയ സാംഘങ്ങള്ക് (SHGs) 
കുടുാം ശ്രീ മിഷന് മുകഖന 2000 കേചെി രൂപയുടെ 
വചയ്പേള് വിതരണാം ടെയ്തു. 

5.7 ടതചഴിലറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വിപുലീേരണത്തിനചയി 
2000 കേചെി രൂപ നീകി ടവച്ചു. 

5.8 ടപന്ഷന്,     അസാംഘെിതകമഖലയിടല 
ടതചഴിലചളിേള്ക്കുള്ള കേമസഹചയാം, 
കേചണ്ട്രചക്ടര്ക്മചരുടെ മചറ്റിടവയ്ക്കടപ്പെ  ില് തുേ 
നല്േല്, വിദയചര്ക്്ിേള്ക്കുള്ള കകചളര്ക്ഷിപ്പുേള് 
എന്നിവ ഉള്ടപ്പടെ, 2020 ഏപ്രില് വടരയുള്ള എല്ലച 
കുെിശ്ശിേേളുാം ടേചടുത്തു തീര്ക്ക്കുന്നതിനചയി എടെ 
സര്ക്കചര്ക് 14000 കേചെി രൂപ നീകിടവച്ചു. 

5.9 വവദുതി  ില്ലുേള്, ടവള്ളകരങ്ങള് ഉള്ടപ്പടെയുള്ള 
വിവിധ യൂെിലിറ്റിെചര്ക്ുേള് അെയ്ക്കുന്നതിന് സമയാം 
നീെി നല്േി. 

6. നിലവില് കേരളത്തില് പരടക വയചപിച്ചു 
ടേചണ്ടിരിക്കുന്ന മഹചമചരിയുടെ രണ്ടചാം തരാംഗത്തില്, 
മറ്റ് ഏടതങ്കിലാം സചമൂഹയ സുരേ ടപന്ഷനുേള് 
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ലഭികചത്ത എല്ലച 14.7 ലോം  ി.പി.എല് 
കുടുാം ങ്ങള്ക്കുാം എക്സ് കഗ്രഷയയചയി 1000 രൂപ 
നല്കുടമന്ന് എടെ സര്ക്കചര്ക് പ്രഖയചപിചിട്ടുണ്ട്. 
അവേയസചധനേിറ്റുേള് വിതരണാം ടെയ്യുേ, 
സചമൂഹയസുരേച ടപന്ഷനുേളുാം ടവല്ഫയര്ക് 
ക ചര്ക്ഡ് ടപന്ഷനുേളുാം കൃതയമചയി നല്കുേ 
തുെങ്ങിയ മറ്റ് ആനുകൂലയനെപെിേളുാം ആരാംഭിചിട്ടുണ്ട്. 
കേചവിഡ്-19ടനതിടരയുള്ള പ്രതികരചധ 
വചക്സികനഷന് എല്ലചവര്ക്ക്കുാം സൗജനയമചയി 
നല്കുടമന്ന് എടെ സര്ക്കചര്ക് വയക്തമചയി 
പ്രസ്തചവിചിട്ടുണ്ട്. മഹചമചരിടകതിടരയുളള ആര്ക്ജിത 
പ്രതികരചധകേഷിക് ഇത് അനിവചരയമചണ്. 
കേചവിഡ് -19 ടനതിടരയുളള പ്രതികരചധവചക്സിന് ഒരു 
ടപചതുനന്മയചയി േരുതണടമന്നുാം, അത് 
എല്ലചവര്ക്ക്കുാം ഒരചള് കപചലാം ഒഴിവചേചടത 
ലഭയമചകണടമന്നുമചണ് എടെ സര്ക്കചരിടെ 
സുെിന്തിതമചയ അഭിപ്രചയാം. വചക്സിനുേള്ക്കുളള 
വയതയസ്തവില നിര്ക്ണയാം എന്ന നയത്തിടെ ഫലമചയി 
സാംസ്ഥചന ഖജനചവില് നിന്നുാം കുറെത് 1000 
കേചെി രൂപയുടെ അധിേടെലവ് വരുന്നതചണ്. 
സചമ്പത്തിേ പരിമിതിേള്കിെയിലാം മൂന്നുകേചെി 
കഡചസ് കേചവിഡ്-19 വചക്സിനുേള് വചങ്ങുന്നതിന് 
ആകഗചള ടെണ്ടര്ക് േണിച്ചുടേചണ്ടുാം 
അതുകപചടലതടന്ന ഒരു കേചെി കഡചസുേള്കചയി 
ആഭയന്തര നിര്ക്േചതചകള്ക് ഓര്ക്ഡറേള് 



8 
 

നല്േിടകചണ്ടുാം ഈ പുതിയ പ്രതിജ്ഞച ദ്ധതേള് 
നിറകവറ്റുന്നതിന് എടെ സര്ക്കചര്ക് മുകന്നചട്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. 
സമൂഹത്തിടല സമ്പന്ന വിഭചഗങ്ങളില് 
നിന്നുമല്ലചത്തവര്ക് ഉള്ടപ്പടെയുളള നിരവധികപര്ക് 
എടെ സര്ക്കചരിന് വചക്സിന് വചങ്ങുന്നതിനുളള ടെലവ് 
വഹിക്കുന്നതിനചയി, മുഖയമന്ത്രിയുടെ ദുരിതചേവചസ 
നിധിയികലയ്ക്ക് (CMDRF) ഗണയമചയ തുേ സാംഭചവന 
ടെയ്യുവചന് മുകന്നചെ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് 
പരചമര്ക്േിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രസക്തമചണ്. ഇവിടെ 
കേരള ജനതയുടെ വര്ക്ദ്ധിതമചയ മകനചവീരയമചണ് 
ഒരികല്ക്കൂെി പ്രേെമചയത്. 

7.  ഘൊംഘെമചയി ഫീല്ഡ് ആശുപത്രിേടള കേചവിഡ് 
ഫസ്റ്റ് വലന് ആെ് ടസകെ് വലന് രീറ്റ്ടമെ് 
ടസെറേളചയി സ്ഥചപിച്ചുടേചണ്ടുാം ഐ.സി.യു. 
ട ഡ്ഡുേള്, ടവെികലറ്ററേള്, വര്ക്ദ്ധിച ഓക്സിജന് 
സവൈ എന്നിവ കൂെികചര്ക്ത്തുടേചണ്ടുാം 
കരചഗ ചധിതരചയവരുടെ ആവേയങ്ങള്കചയി 
ആകരചഗയകമഖലയില് സ്ഥചപനകേഷി ദ്രുതഗതിയില് 
വിപുലീേരിക്കുന്നത് േക്തിടപ്പടുത്തി. ഈ 
ബൃഹത്തചയ കേഷി സൃഷ്ടിചത്, കേരളടത്ത അതിടെ 
പ്രധചന ആശുപത്രി സൗേരയങ്ങളിടല െില 
സേര്ക്േങ്ങളില്ലചതചകചന് പ്രചപ്തമചക്കുേയുാം, 
മറ്റിെങ്ങളിലളളതുകപചടലയുള്ള ദുരിതപൂര്ക്ണമചയ 
സാംഭവങ്ങള് കേരളത്തില് ഇല്ലചടയന്ന് 
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ഉറപ്പുവരുത്തുേയുാം ടെയ്യുന്നു. ഇകതചടെചപ്പാം 
സാംസ്ഥചനത്തചടേയുള്ള സര്ക്കചര്ക്ആശുപത്രിേളില് 
കേചവിഡ്-19 സൗജനയെിേിത്സ നല്കുേയുാം 
സാംസ്ഥചനടത്ത 584 സവേചരയ ആശുപത്രിേളില് 
േചരുണയ ആകരചഗയസുരേച പദ്ധതിയുടെ േീഴില് 42 
ലോം ദരിദ്ര കുടുാം ങ്ങള്ക് സൗജനയെിേിത്സ 
നല്കുേയുാം ടെയ്യുന്നു. 

8.  വികേന്ദ്രീകൃതവാം ജനകേന്ദ്രീകൃതവമചയ സാംവിധചനങ്ങള് 
ടേെിപ്പടുക്കുന്ന സമീപനത്തില് നിന്നുമചണ് 
കേചവിഡ്-19 മഹചമചരി ഏല്പിച മുടമ്പങ്ങുമില്ലചത്ത 
വിധത്തിലള്ള ടവല്ലുവിളിേള് കനരിടുന്നതിന് 
കേരളത്തിടെ ആകരചഗയസാംവിധചനങ്ങള്ക് 
േക്തിയുാം േഴിവാം ലഭിചിട്ടുള്ളത്. ഭചരതീയറിസര്ക്വ് 
 ചങ്ക് കപചടലയുള്ള സ്ഥചപനങ്ങളുടെ 
പ്രസിദ്ധീേരണങ്ങളില് മചതൃേചപരടമന്ന് ഇത് 
വികേഷികടപ്പെിട്ടുണ്ട്. 

9.  സുസ്ഥിരവിേസന ലേയസമീപനടത്ത, അതിടെ 
അന്തഃസത്ത ഉള്ടകചണ്ടുടേചണ്ടുാം ഒരു 
അതുലയദൗതയമചയ ‘ആര്ക്ദ്രാം മിഷന്’ രൂപീേരിച്ചു 
ടേചണ്ടുാം കേരള സാംസ്ഥചനാം സവീേരിചിട്ടുണ്ട്. 
പ്രചഥമിേ ആകരചഗയകേന്ദ്രങ്ങള്ക് കൂടുതല് മചനവ 
വിഭവകേഷി നല്േിടകചണ്ടുാം, തകേേവചസിേടള 
പടങ്കടുപ്പിച്ചുടേചണ്ട് കൂടുതല് ഫീല്ഡ്തല 
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പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള് നെത്തുേ എന്നതുകപചടലയുള്ള 
കൂടുതല് പ്രവര്ക്ത്തനപരമചയ ഘെേങ്ങള് 
നല്േിടകചണ്ട് േടുാം  ആകരചഗയ കേന്ദ്രങ്ങളചയി 
പരിവര്ക്ത്തനടപ്പടുത്തിയുാം, പ്രചഥമിേ ആകരചഗയ 
സാംരേണാം േക്തിടപ്പടുത്തുവചന് അത് പ്രധചനമചയുാം 
ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീേരിക്കുന്നു. 

10. കേരളത്തില് ഇന്നുവടര 22 ലേത്തിലധിോം 
കേചവിഡ്-19 കേസുേള് സ്ഥിരീേരിചിട്ടുടണ്ടങ്കിലാം 
മരണാം 6612 ആയി പരിമിതടപ്പടുത്തുവചന് നമുക് 
േഴിഞ്ഞു. മഹചമചരിയുടെ ആദയഘെത്തില്, 
കരചഗ ചധിതരചയ വയക്തിേളുമചയി സമ്പര്ക്കത്തിലചയ 
വയക്തിേടള കൃതയമചയി േണ്ടുപിെിക്കുന്നതുാം 
മചറ്റിപ്പചര്ക്പ്പിക്കുന്നതുാം ഉറപ്പുവരുത്തുേയുാം അതുവഴി 
സമൂഹത്തില് വവറസിടെ വയചപനാം തെയുേയുാം 
ടെയ്തു. നിപ വവറസിടന േചരയേമമചയി 
നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് മിേചടതന്ന് ടതളിയികടപ്പെ 
ഈ ടപചതു ആകരചഗയ തന്ത്രകത്തചടെചപ്പാം, സവയാം 
സാംരേണാം, ശുെിതവാം, സചമൂഹിേഅേലാം 
പചലികല് എന്നിവയിലൂടെ ഈ പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങളില് 
ജനങ്ങടള പങ്കചളിേളചക്കുവചന് ഉദ്ക ചധിപ്പിച്ചു 
ടേചണ്ടുളള തിേച്ചുാം വിജയേരമചയ ‘കേക് ദ 
ടെയിന്’ പ്രെരണ പരിപചെിയുാം ഉണ്ടചയിരുന്നു. 
മഹചമചരി വര്ക്ദ്ധിചകതചടെചപ്പാം “ ചക് റ്റു ക സിക്സ്”  
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സമീപ േചലടത്ത “ക്രഷ് ദ േര്ക്വ്”  കപചടലയുള്ള 
വിജയേരമചയ മറ്റ് പ്രെരണ പരിപചെിേള് എന്നിവ 
ആവിഷ്ക്കരിച്ചുടേചണ്ട് ടപചതുസകേോം നല്േല് 
നിരന്തരാം പരിഷ്ക്കരിക്കുേയുണ്ടചയി. 

11. കേരളത്തില്,  കേചവിഡ്-19  ആദയതരാംഗവാം 
അതുകപചടലതടന്ന അതിടെ രണ്ടചാം വരവാം 
നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് നഗരത്തിടലയുാം ഗ്രചമത്തിടലയുാം 
ജില്ലച ഭരണസാംവിധചനങ്ങളുാം തകേേസവയാംഭരണ 
സ്ഥചപനങ്ങളുാം ഒരു നിര്ക്ണചയേ പങ്ക് വഹിചിട്ടുണ്ട്. 
നിരീേണാം, കേചവിഡ് ഫസ്റ്റ് വലന് രീറ്റ്ടമെ് 
ടസെറേളുകെയുാം (CFTLCs), ടഡചമിസിലറി ടേയര്ക് 
ടസെറേളുടെയുാം (DCCs) നെത്തിപ്പ്, വീടുേളില് 
മചറ്റി പചര്ക്പ്പിചിട്ടുള്ളവര്ക്ക് സഹചയാം നല്േല് 
ഉള്ടപ്പടെയുള്ള ഫീല്ഡ്തല പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്, 
ഏകേചപിപ്പിക്കുന്നതില് സാംസ്ഥചനത്തചടേയുള്ള 
എല്ലച തകേേസവയാംഭരണ സ്ഥചപനങ്ങളിടലയുാം 
വചര്ക്ഡ്തല േേിറ്റിേള് സചമൂഹയസന്നദ്ധ 
കസവേരുടെ പങ്കചളിത്തകത്തചടെ മുഖയപങ്ക് 
വഹിക്കുന്നു. ആവേയമുള്ള കുടുാം ങ്ങള്ക് കൃതയമചയി 
ഭേണവാം മരുന്നുാം വിതരണാം ടെയ്യുന്നതുാം അവര്ക് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഭേയഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുേയുാം 
പെിണിയില്ലചതചക്കുേയുാം ടെയ്യുേ എന്ന 
ലേയകത്തചടെ തകേേസവയാംഭരണ സ്ഥചപനങ്ങള് 
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േേൂണിറ്റി േിചനുേള് നെത്തുന്നുണ്ട്. മിതമചയ 
നിരക്കുേളില് ഭേണാം നല്കുന്നതിന് കുടുാം ശ്രീ 
ഒരു മുഖയപങ്ക് വഹിച്ചുടേചണ്ട് ജനേീയ കഹചെലേള് 
നെത്തിവരുന്നു. 

12. സാംസ്ഥചനത്തിടെ സമ്പദ് വയവസ്ഥയ്ക്കുാം സമൂഹത്തിന് 
തടന്നയുാം തിേച്ചുാം പ്രയചസകമറിയ ഒന്നചയിരുന്നു 
േഴിെ വര്ക്ഷാം. 2020-2021-ല് നമ്മുടെ ടമചത്താം 
സാംസ്ഥചന ആഭയന്തര ഉത്പചദനാം (GSDP) 3.82 
േതമചനാം േണ്ട് കുറയുടമന്ന് േണകചകടപ്പെിട്ടുണ്ട്. 
2021-22-ല് 6.60 േതമചനാം കുത്തടനയുള്ള 
സചമ്പത്തിേ വളര്ക്ച വീടണ്ടടുക്കുടമന്ന് നചാം 
പ്രതീേിച്ചു. എന്നചല് കേചവിഡ്-19 മഹചമചരിയുടെ 
രണ്ടചാം തരാംഗാം ഈ പ്രതീേയ്ക്ക് ഒരു 
പ്രതി ന്ധമചേചന് സചദ്ധയതയുണ്ട്. ജി.എസ്.ഡി.പി. 
യുടെ വളര്ക്ചയിലള്ള മചേയാം സവചഭചവിേമചയുാം 
സാംസ്ഥചനത്തിടെ റവനൂവരുമചനങ്ങളില് അതിടെ 
പ്രതികൂല ഫലങ്ങള് ടേചണ്ടുവരുന്നതചണ്.  
2020-21-ല് ആദയ  ജറ്റ് എസ്റ്റികമറ്റില് 
പ്രതീേിചതികനകചള് 18.77 േതമചനാം ഇെിവിന് 
ഇത് ഇതിനോം സചേയാം വഹിച്ചു. 2021-22-ല് റവനൂ 
വരുമചനങ്ങളില് 37.87 േതമചനാം കുത്തടനയുള്ള 
വളര്ക്ച നചാം പ്രതീേിച്ചുടവങ്കിലാം ഉയര്ക്ന്ന  
കേചവിഡ്-19 കേസുേള് അനിവചരയമചകിയ 
കലചേ്ഡൗണിടെ അനന്തരഫലമചയി ഇതിന് 
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പ്രതി ന്ധങ്ങള് ഉണ്ടചേചവന്നതചണ്.  
അധിേടെലവ്  ചദ്ധയതേകളചടെചപ്പാം സാംസ്ഥചന 
ധനേചരയത്തിന്, ഉയര്ക്ന്ന വരുമചന േേിയുാം 
അതുകപചടല ധനേേിയുാം ഉണ്ടചേചന് സചധയതയുണ്ട്. 
ഒരികല് നചാം ഉയര്ക്ന്ന വളര്ക്ചചനിരക്  
വേവരിച്ചു േഴിെചല്, നമുക് പ്രസ്തുത കുറവേളുാം 
വചയ്പേളുാം അതിജീവിക്കുവചന് സചധയമചകുന്നതചണ്. 

13.  15-ാം   ധനേചരയ    േേീഷന്    തിെടപ്പടുത്തിയ  
പ്രേചരാം 2021-26 അഞ്ചുവര്ക്ഷേചലയളവില് 
സാംസ്ഥചനത്തിടെ ജി.എസ്.ഡി.പി 13.1 
േതമചനമചയി വര്ക്ദ്ധിക്കുാം എന്ന് പ്രതീേിക്കുന്നതചയി 
ചൂണ്ടികചണിക്കുവചന് ഞചന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏറ്റവാം 
ഉയര്ക്ന്ന വളര്ക്ചചനിരക്കുള്ള സാംസ്ഥചനങ്ങളുടെ 
വിഭചഗത്തിലചണ് നമ്മുടെ സാംസ്ഥചനത്തിന് സ്ഥചനാം 
നല്േിയിരിക്കുന്നത്. ഉയര്ക്ന്നുവരുന്ന ടവല്ലുവിളിേടള 
കനരിടുന്നതിന് ഈ പ്രതീേിത വളര്ക്ചചനിരക് 
നമുക് വേവരികകണ്ടതചവേയമചണ്. എന്നചല് 
മഹചമചരിടയ തുെര്ക്ന്നുണ്ടചയ മുടമ്പങ്ങുമില്ലചത്ത 
വിധത്തിലള്ള ടവല്ലുവിളിേള് ഈ ദൗതയടത്ത 
വിഷമേരമചക്കുേയുണ്ടചയി. 

14. േഴിെവര്ക്ഷാം ഉയര്ക്ന്ന വചയ്പ എടുത്തുടേചണ്ട് 
ആകരചഗയരാംഗത്തുള്ടപ്പടെ, നചാം ഉയര്ക്ന്ന   
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പദ്ധതിടെലവാം സചമൂഹയകമഖലചടെലവാം 
വേവരിക്കുേയുാം, അത് വചയ്പയുാം 
ജി.എസ്.ഡി.പി.യുാം തേിലള്ള അനുപചതാം 36 
േതമചനത്തിലധിേമചക്കുേയുാം ടെയ്തു. 
കേരളമുള്ടപ്പടെയുള്ള സാംസ്ഥചനങ്ങളുടെ േക്തമചയ 
ആവേയത്തിടെ ഫലമചയി കേന്ദ്രസര്ക്കചര്ക് വചര്ക്ഷിേ 
വചയ്പച പരിധി ജി.എസ്.ഡി.പി.യുടെ 3 
േതമചനത്തില് നിന്നുാം 5 േതമചനമചയി 
വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുവചന് തീരുമചനിച്ചു. എന്നിരുന്നചലാം ഈ 
അധിേവചയ്പച പരിധിയുടെ 0.5 േതമചനാം 
മചത്രമചയിരുന്നു നി ന്ധനേകളചടുകൂെിയല്ലചതിരുന്നത്. 
ഇതില് നി ന്ധനേള് ചുമത്തുന്നത്, സഹേരണ 
ടഫഡറലിസത്തിടെ അെിസ്ഥചനതതവങ്ങള്ക് 
എതിരചണ് എന്ന് എടെ സര്ക്കചരിന് 
സുെിന്തിതമചയ അഭിപ്രചയമുണ്ടചയിരുന്നുടവങ്കിലാം, 
പൗരന്മചര്ക്ക് പ്രതികൂലമചയി  ചധികചത്ത 
രീതിയില് നിര്ക്കേേികടപ്പെ പരിഷ്ക്കരണങ്ങള് 
നെപ്പിലചക്കുവചന് നചാം സേതിച്ചു. ഊര്ക്ജ്ജകമഖല, 
ടപചതുവിതരണ സമ്പ്രദചയാം (ഒരു രചജയാം-ഒരു കറഷന് 
േചര്ക്ഡ്), വയചപചരാം സുഗമമചകല്, നഗരകമഖല 
എന്നിവയുമചയി  ന്ധടപ്പട്ടുള്ള നി ന്ധനേളുടെ 
അെിസ്ഥചനത്തില് 1.5 േതമചനാം അധിേ വചയ്പ 
പരിധിയുാം കനെിടയടുക്കുവചന് നമുക് സചധയമചയിട്ടുണ്ട് 
എന്നത് എടുത്തുപറകയണ്ടതചണ്. 
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15. സചമ്പത്തിേ പരിമിതിേള് ഉണ്ടചയിട്ടുാം നമ്മുടെ 
പ്രതിജ്ഞച ദ്ധത അനുസരിച് സര്ക്കചര്ക് 
ജീവനകചര്ക്ക് അഞ്ചുവര്ക്ഷേമ്പള പരിഷ്കരണാം 
നെപ്പിലചകി. എടെ സര്ക്കചര്ക് 
ധനസാംകയചജനത്തിടെ (Fiscal Consolidation) 
പചതയില് നീങ്ങുവചന് പ്രതിജ്ഞച ദ്ധമചണ്. 
എന്നചല് വീണ്ടുമുണ്ടചകുന്ന കേചവിഡ്-19 മഹചമചരിയുാം 
അതിടന തുെര്ക്ന്നുള്ള ‘േത്രിേചപ്രതിഭചസവാം’ 
അതചയത് വരുമചനനഷ്ടവാം ഉയര്ക്ന്ന ടെലവ് 
 ചദ്ധയതേളുാം, ‘ടഡഫിസിറ്റ് ലേയങ്ങള്’ 
തചല്കചലിേമചയി നിര്ക്ത്തിടവകചന് നടേ 
നിര്ക്ബന്ധിതരചകികയകചാം. 

16.   നീതി      ആകയചഗിടെ      സുസ്ഥിര      വിേസന  
ലേയങ്ങളുടെ (SDGs) സൂെിേയില് എല്ലച  
ഇന്തയന് സാംസ്ഥചനങ്ങള്കിെയിലാം പ്രഥമസ്ഥചനാം 
ലഭികചനിെയചകിയ നീതിപൂര്ക്വേമചയ വളര്ക്ചയുടെ 
പചതയില് സാംസ്ഥചനാം തുെരുന്നു എന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുവചന് എടെ സര്ക്കചര്ക് 
പ്രതിജ്ഞച ദ്ധമചണ്. എടെ സര്ക്കചര്ക് 
സാംസ്ഥചനടത്ത   ഒരു  ‘വിജ്ഞചന   സമ്പദ ്വയവസ്ഥ’ 
ആയി രൂപചന്തരടപ്പടുത്തുവചനുാം പുനഃസാംഘെിപ്പിക്കുവചനുാം 
പ്രതയചേിക്കുന്നു. 2021 ജനുവരി 15-ന് അവതരിപ്പിച 
 ജറ്റ് ഈ മചതൃേ ഉയര്ക്ത്തിപ്പിെിക്കുേയുാം 
അഞ്ചുവര്ക്ഷ േചലയളവില് കുറെത് 20 ലോം 
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ആളുേള്ക് ടതചഴില് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്  
ടേ-ഡിക് മുകഖനയുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റല് ൈചറ്റ്കഫചാം 
ഉള്ടപ്പടെയുള്ള വിവിധങ്ങളചയ പുതിയ പദ്ധതിേള് 
മുകഖന സാംസ്ഥചനടത്ത വിദയചസമ്പന്നരചയ 
ടതചഴില്രഹിതര്ക്ക് കൂടുതല് ടതചഴിലവസരങ്ങള് 
ഉറപ്പുവരുത്തുവചന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീേരിക്കുേയുാം  
ടെയ്തു. സാംസ്ഥചനത്ത് ഉന്നത വിദയചഭയചസാം,  
ഡിജിറ്റല്  സമ്പദ് വയവസ്ഥ,  ഉന്നതവിദയചഭയചസത്തില് 
‘മിേവിടെ കേന്ദ്രങ്ങള്’ സ്ഥചപിക്കുേ എന്നിവയില് 
ഈ  ജറ്റില് ഉയര്ക്ന്ന നികേപങ്ങള് 
നിര്ക്കേേിചിട്ടുണ്ട്. അത് 2500 സ്റ്റചര്ക്െപ്പുേള് 
സ്ഥചപിക്കുന്നതിനുാം തകേേസവയാംഭരണ 
സ്ഥചപനങ്ങള്ക് ഇന്നകവഷന്ഫണ്ട് 
സ്ഥചപിക്കുന്നതിനുാം പ്രധചന സര്ക്വേലചേചലേള്ക് 
അവയുടെ അെിസ്ഥചനസൗേരയങ്ങള്കചയി ഉയര്ക്ന്ന 
സഹചയാം നല്കുന്നതിനുാം ടേ-കഫചണ്ട് കപ്രചജക്ടിടെ 
പൂര്ക്ത്തീേരണാം, വിദയചര്ക്്ിേള്ക് ലചപ് 
കെചപ്പുേളുടെ വിതരണാം എന്നിവ ഉള്ടപ്പടെ  
ഡിജിറ്റല് സമ്പദ ്വയവസ്ഥയില് ഉയര്ക്ന്ന നികേപങ്ങള് 
നെത്തുന്നതിനുാം ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീേരിക്കുന്നു. ഈ 
ഉദയമങ്ങള് കേരളത്തിടെ സമ്പദ് വയവസ്ഥടയ 
രൂപചന്തരടപ്പടുത്തുാം. 

17. കേരളത്തിടെ  വിേസനപരിെയാം  അതുലയ 
സവികേഷതേള് ഉള്ളതുാം അത് വയതയസ്തവമചണ്. 
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േഴിെേചലത്ത്, കുറെ പ്രതിേീര്ക്ഷ 
വരുമചനത്തിലാം ഒരു ഉയര്ക്ന്ന മനുഷയവിേസന 
നിലവചരാം നചാം വേവരിക്കുേയുണ്ടചയി. സചമൂഹിേ 
അെിസ്ഥചനത്തിലള്ള  ഹുജന പ്രസ്ഥചനാം 
നെപ്പചകിയ സചമൂഹിേകമഖലേളിടല ടപചതുജന 
ഇെടപെലേളിലൂടെയചണ് ഇത് സചധയമചയത്. നമ്മുടെ 
ജനതടയ രചജയത്തിനേത്തുാം വികദേകത്തക്കുാം 
കപചകുന്നതിനുാം അവരുടെ സമ്പചദയങ്ങളില് ഒരു ഭചഗാം 
പണമചയി സാംസ്ഥചനകത്തക് അയയ്ക്കുന്നതിനുാം ഇത് 
സഹചയിച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ പ്രതിേീര്ക്ഷവരുമചന 
വളര്ക്ചടയ ഊര്ക്ജ്ജിതടപ്പടുത്തി. നിലവില്,  
നമ്മുടെ പ്രതിേീര്ക്ഷ ജി.എസ്.ഡി.പി. കദേീയ 
േരചേരികയകചള് 60 േതമചനാം ഉയര്ക്ന്നതചണ്. 

18. മുന്പ് പരചമര്ക്േിച പ്രേചരാം, 2019-ടല നീതി 
ആകയചഗിടെ സുസ്ഥിര വിേസന ലേയങ്ങള് (SDG) 
ഇന്തയ സൂെിേയില് കേരളാം പ്രഥമസ്ഥചനത്തചണ് 
എന്നുമചത്രമല്ല, തകേേ സവയാംഭരണ സ്ഥചപനങ്ങള്ക് 
ഫണ്ടുേളുാം ചുമതലേളുാം ഉകദയചഗസ്ഥകരയുാം 
വേമചറന്നതുമചയി  ന്ധടപ്പെ് എല്ലച 
സാംസ്ഥചനങ്ങള്കിെയിലാം ‘ടഡവലൂഷന് 
ഇന്ഡക്സില്’ അത് ഉയര്ക്ന്ന സ്ഥചനാം വഹിക്കുേയുാം 
ടെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നചലാം കേരളത്തിടെ വിേസന 
പരിെയാം രണ്ടു പ്രധചന ടവല്ലുവിളിേടള കനരിടുന്നുണ്ട്. 
അത് േചണചടത കപചകുവചന് േഴിയില്ല. സചമൂഹിേവാം 
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ഭൗതിേവമചയ അെിസ്ഥചനസൗേരയ ആവേയങ്ങളില് 
കേരളത്തിടെ മൂലധനടെലവ് വര്ക്ദ്ധിപ്പികകണ്ടതുാം, 
നമ്മുടെ യുവജനതയ്ക്കുാം ടതചഴില് നഷ്ടടപ്പെവര്ക്ക്കുാം 
കവണ്ടി ഗുണനിലവചരമുള്ള കൂടുതല് ടതചഴിലേള് 
സൃഷ്ടികകണ്ടതുമചണ്. ഈ രണ്ട് ടവല്ലുവിളിേളുാം 
കനരിടുന്നതിനചണ് എടെ സര്ക്കചര്ക്, സചമൂഹിേവാം 
ഭൗതിേവമചയ അെിസ്ഥചനസൗേരയങ്ങളില് 
മതിയചയ നികേപാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കേരള 
അെിസ്ഥചനസൗേരയ നികേപനിധിക ചര്ക്ഡ് 
(KIIFB) എന്നകപരില് സമര്ക്പ്പിതവാം അതുലയവമചയ 
ഒരു നികേപഏജന്സി രൂപീേരിചത്. 
സാംസ്ഥചനത്ത് േചലചവസ്ഥ പ്രതികരചധ അെിസ്ഥചന 
സൗേരയാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ‘റീ ില്ഡ് കേരള 
ഇനികഷയറ്റീവിനചയി’ (RKI)  ഹുമുഖവാം 
ഉഭയേേിേളുമചയ ദചതചകളില് നിന്നുാം സഹചയവാം 
പിന്തുണയുാം ഇതിന് ലഭിചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടചമടത്ത പ്രധചന 
ടവല്ലുവിളിയചയ ടതചഴില് പ്രദചനാം ടെയ്യുന്നതിനചയി 
നമ്മുടെ  ജറ്റില് നിരവധി പദ്ധതിേളുണ്ട്. 

19. വിവിധ  വകുപ്പുേളുടെ  പദ്ധതിേളുാം  അവരുടെ 
ശ്രകദ്ധയമചയ കനെങ്ങളുാം ഭചവിയിടല അവരുടെ 
ൈചനുേളുാം സാം ന്ധിച വിേദചാംേങ്ങളികലക് ഇനി 
ഞചന് േെക്കുന്നു. 
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കൃഷി വികസനവാം കര്ഷകനക്ഷമവാം വകുെ് 

20. സാംസ്ഥചനടത്ത  എല്ലച  കൃഷിഭവനുേളുാം  സ്മചര്ക്െ് 
കൃഷിഭവനുേളചയി രൂപചന്തരടപ്പടുത്തുന്നതചണ്. 

21. കേരള  േചര്ക്ഷിേ  സര്ക്വേലചേചലയില്  നിന്നുാം 
അനു ന്ധ കമഖലച സ്ഥചപനങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള 
േചസ്ത്രജ്ഞന്മചരുടെ ഗകവഷണഫലങ്ങള് 
സാംസ്ഥചനടത്ത വിളേളുടെ ഉല്പചദനകേഷി 
വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പൂര്ക്ണമചയുാം 
വിനികയചഗിക്കുന്നതചണ്. 

22. അടുത്ത അഞ്ചു വര്ക്ഷങ്ങളില് േര്ക്ഷേരുടെ വരുമചനാം 
50 േതമചനാം േണ്ട് ഉയര്ക്ത്തുവചന് എടെ സര്ക്കചര്ക് 
പ്രതിജ്ഞച ദ്ധമചണ്. ഈ ആവേയത്തിനചയി 
അകഗ്രചകപ്രചസസ്ിാംഗുാം മൂലയവര്ക്ദ്ധനവാം വിപണനവാം 
നെത്തുേയുാം പുതിയ ടെറേിെഭേയസാംസ്ക്കരണ 
വയവസചയങ്ങളുാം അകഗ്രചപചര്ക്ക്കുേളുാം 
സ്ഥചപിക്കുേയുാം ടെയ്തുടേചണ്ട് മൂലയവര്ക്ദ്ധനവ് 
േക്തിടപ്പടുത്തുന്നതചണ്. 

23. അടുത്ത അഞ്ചുവര്ക്ഷകചലയളവില് പചകറിേളില് 
സവയാംപരയചപ്തത വേവരിക്കുന്നതിനചയി 
കേരളത്തില് പചകറി ഉല്പചദനാം 
വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതചണ്. 
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24.  അടുത്ത അഞ്് വര്ക്ഷകചലയളവില് നെീല് വസ്തുകളുടെ 
ഉല്പചദനാം ഇരെിയചക്കുന്നതുാം അതിടെ ലഭയതയുാം 
വിതരണവാം ഓണ്ട്വലന് കപചര്ക്െല് മുഖചന്തിരാം 
നെത്തുന്നതുമചണ്. 

25. േര്ക്ഷേര്ക്ക് വിതരണാം ടെയ്യുന്ന നെീല് വസ്തുകളുടെ 
ഗുണനിലവചരാം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് പുതിയ നഴ്സറി 
നിയമാം ഉണ്ടചക്കുന്നതചണ്. 

26. ‘ക യ്സ് വപ്രസ് കപ്രചഗ്രചമില്’ ഉള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള 
വിളേളുടെ അെിസ്ഥചന വില ഓകരച വര്ക്ഷവാം 
വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുാം പ്രസ്തുതപരിപചെിയില് കൂടുതല് 
വിളേള് ഉള്ടപ്പടുത്തുന്നതുമചണ്. 

27.  ടപചതു ആകരചഗയടത്ത സാം ന്ധിച് ടപചതുജനങ്ങളില് 
ക ചധവല്കരണാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുാം അത് 
ടമചടപ്പടുത്തുന്നതിനുാം “നൂരീഷന് ഗചര്ക്ഡന്”  
സ്ഥചപിക്കുന്നതചണ്. 

28. ടനല്കൃഷി വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കലചക്തല 
കമചണിറ്ററിങ് േേിറ്റി രൂപീേരിക്കുന്നതചണ്. 

29. പുതിയ  കലചക്തല  ‘േചള്  ടസെറേള്’ 
സ്ഥചപിക്കുന്നതചണ്. 
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30. നഗര കൃഷിയുടെ (urban farming) അവസരങ്ങള്ക്കുളള 
സചധയത പരികേചധിക്കുന്നതചണ്. 

മൃഗസാംരക്ഷണവാം ക്ഷീരവികസനവാം വകുെ് 

31.  മൃഗസാംരേണ വകുപ്പിടെ േര്ക്ഷേ സൗഹൃദപരമചയുള്ള 
സമഗ്ര പുന:സാംഘെനയുടെ ഭചഗമചയി 24 മണിക്കൂര്ക് 
മൃഗസാംരേണ കസവനങ്ങള് ആടേയുള്ള 77 
തചലൂക്കുേളികലയ്ക്കുാം വയചപിപ്പിക്കുന്നതചണ്. 

32. കദേീയ േന്നുേചലി ദൗതയത്തിന് േീഴില് (National 
Livestock Mission) തിരുവനന്തപുരാം ജില്ലയിടല 
പചറശ്ശചലയില് ആടുേള്കചയുള്ള ഒരു പുതിയ 
മിേവിടെ കേന്ദ്രാം (Center of Excellence in Goat) 
പ്രവര്ക്ത്തനേമമചക്കുന്നതചണ്. 

33. പരമചവധി പചലല്പചദനവാം പ്രതുല്പചദന കേഷിയുാം 
ഉറപ്പചക്കുന്നതിനചയി േന്നുക്കുെി പരിപചലന പദ്ധതി 
വയചപ്തിയിലാം പരിധിയിലാം വിേസിപ്പിക്കുന്നതചണ്. 

34. അനിമല്  റികസചഴ്സ്  ഡവലപ്പ്ടമെ്  കീമിലൂടെ 
േര്ക്ഷേര്ക്ക് സഹചയങ്ങള് നല്േി മൃഗസാംരേണവാം 
േീര വിേസനവാം കമഖലേളിടല ടതചഴിലവസരങ്ങള് 
50 േതമചനാം വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതചണ്. പചലധിഷ്ഠിത 
ഉല്പന്നങ്ങള് മൂലയവര്ക്ദ്ധിതമചക്കുന്നതില് ശ്രദ്ധ 
കേന്ദ്രീേരിക്കുന്നതചണ്. 
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35. േര്ക്ഷേര്ക്ക്കുള്ള  വചതില്പ്പെി  മൃഗസാംരേണ 
കസവനങ്ങള്കചയി ആടേയുള്ള 152 കലചക് 
പഞ്ചയത്തുേളിലാം ആാംബുലന്സുേള് നല്കുന്നതചണ്. 

36. എല്ലച  തല്പ്പരേേിേള്ക്കുാം  വിവരങ്ങളുാം 
സ്ഥിതിവിവര േണക്കുേളുാം ലഭയമചകുന്നതിന് 
ആശ്രയമചയി കേരള കസ്റ്ററ്റ് ഡയറി മചകനജ്ടമെ് 
ഇന്ഫര്ക്കമഷന് ടസെര്ക് സ്ഥചപിക്കുന്നതചണ്.  

ആയുഷ് വകുെ് 

37. ഭചരതീയ  െിേിത്സച  വകുപ്പിടെയുാം  ആയുര്ക്കവദ 
വവദയേചസ്ത്ര വിദയചഭയചസ വകുപ്പിടെയുാം േീഴിലള്ള 
1206 വിദഗ്ദ്ധ ആയുര്ക്രേച ക്ലിനിക്കുേള് വഴി 
സമ്പര്ക്ക വിലകില് േഴിയുന്ന അതയചസന്ന 
നിലയിലള്ളവര്ക്ക്കുാം മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മചര്ക്ക്കുാം 
ആയുര്ക്കവദ പ്രതികരചധ മരുന്നു വിതരണാം 
ടെയ്യുേയുണ്ടചയി. 2021 ടമയ് 20 വടരയചയി 
ആയുര്ക്കവദ പ്രതികരചധ തന്ത്രത്തിന്  
േീഴില് 23 ലേത്തിലധിോം ആളുേള് 
സാംരേികടപ്പെിട്ടുള്ളതചയി വകുപ്പ് സമചഹരിച 
വിവരങ്ങള് ടവളിടപ്പടുത്തുന്നു. 2021 ടമയ് 20 വടര, 
േചറ്റഗറി-എ കേചവിഡ് കരചഗിേള്കചയുള്ള 
ആയുര്ക്കവദ മചകനജ്ടമെ് കപ്രചഗ്രചമചയ കഭഷജാം, 
കേചവിഡ് കപചസിറ്റീവ് ആയ ഏേകദോം 1,57,000 
കരചഗിേളില് എത്തിക്കുേയുാം അതുകപചടല 
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കേചവിഡചനന്തര കരചഗിേള്ക്കുകവണ്ടിയുള്ള 
ആയുര്ക്കവദ കരചഗ വിമുക്ത പരിപചലന പരിപചെിയചയ 
പുനര്ക്ജ്ജനി ഏതചണ്ട് 1,53,000 ആളുേള്ക് 
എത്തിച്ചുനല്കുേയുാം ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേചവിഡ്-19 
മഹചമചരിയുടെ നിലവിടല രണ്ടചാം തരാംഗത്തില് 
ആയുര്ക്കവദത്തിടെയുാം കഹചമികയചപ്പതിയുടെയുാം 
പ്രതികരചധ തന്ത്രങ്ങളുടെ ലേയവാം പ്രചപയതയുാം 
വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനചയി ആയുഷ് വകുപ്പ് വിേദമചയ 
ഒരു പദ്ധതി തയ്യചറചകിയിട്ടുണ്ട്. 

38. േണ്ണൂരിടല  നിര്ക്േിഷ്ട  അന്തചരചഷ്ട്ര  ആയുര്ക്കവദ 
ഗകവഷണ സ്ഥചപനാം സ്ഥചപിതമചയചല്  
ആയുര്ക്കവദ െിേിത്സേളുടെ േചസ്ത്രീയ  
നിര്ക്ണയവാം വയവസ്ഥചപിതമചയ കരഖടപ്പടുത്തലാം 
സുഗമമചകുന്നതചണ്. 

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുെ്  

39. എടെ   സര്ക്കചര്ക്   പിന്നചക   വിഭചഗ   
വിേസന കേചര്ക്പ്പകറഷടന സചമ്പത്തിേമചയി 
േക്തിടപ്പടുത്തുവചന് പ്രതിജ്ഞച ദ്ധമചണ്. എടെ 
സര്ക്കചര്ക് 300 കേചെി രൂപയുടെ അധിേ ഗയചരെി 
കേചര്ക്പ്പകറഷന് നല്കുേയുണ്ടചയി. പരിവര്ക്ത്തിത 
വക്രസ്തവര്ക് അഭിമുഖീേരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ഉെിതമചയ 
കതചതില് പരിഗണിക്കുന്നതചണ്. 
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നകാസ്റ്റല് ഷിെിാംഗാം ഉള്നാടന് ജലഗതാഗതവാം വകുെ് 

40.  സാംസ്ഥചനത്തിടെ മുഖയധമനിയചയിട്ടുളള ജലപചതയചയ 
ടവസ്റ്റ് കേചസ്റ്റ് േനചല് (WCC) ടതക് 
കേചവളടത്തയുാം വെക് ക കലിടനയുാം 616 േി.മീ. 
വദര്ക്ഘയത്തില്  ന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ടവസ്റ്റ് കേചസ്റ്റ് 
േനചലിടെ വിേസനവാം നിര്ക്േിഷ്ട പുതിയ േനചലിടെ 
രൂപീേരണവാം മൂന്ന് ഘെങ്ങളിലചയി വിഭചവനാം 
ടെയ്തിരിക്കുന്നു. അെിസ്ഥചന സൗേരയങ്ങള് കൂടുതല് 
ടമചടപ്പടുത്തുേയുാം കദേീയ ജലപചതേളുടെ 
നിലവചരകത്തചെ് സമചനമചയ തരത്തില് സാംസ്ഥചന 
ജലപചതേളുടെ നിലവചരാം ഉയര്ക്ത്തുേയുാം  
500 െണ്ട് വടര െരക് ഗതചഗതത്തിനുള്ള 
സൗേരയങ്ങള് ടമചടപ്പടുത്തുേയുമചണ് 2025 
അവസചനകത്തചടെയുള്ള മൂന്നചാം ഘെത്തില് വിഭചവന 
ടെയ്തിട്ടുള്ള ലേയങ്ങള്. 

സഹകരണ വകുെ്  

41.  സഹേരണ   കമഖലടയ   സാം ന്ധിചിെകത്തചളാം  
കേന്ദ്ര സര്ക്കചരിടെ സമീപേചല നയങ്ങള് 
പിന്തിരിപ്പനചയിരിക്കുേയചണ്. എന്നിരുന്നചലാം 
എടെ സര്ക്കചര്ക് സഹേരണ കമഖലടയ 
േക്തിടപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങള് തുെരുന്നതചണ്. 
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42. സഹേരണത്തികലയ്ക്ക്   കൂടുതല്    യുവചകടള 
ആേര്ക്ഷിക്കുന്നതികലയ്ക്കു് യുവസാംരാംഭേര്ക്ക്കുാം 
കസവനദചതചകള്ക്കുാം കവണ്ടി സാംസ്ഥചനത്ത് 
ഇരുപത്തിയഞ്് സഹേരണ സാംഘങ്ങള് 
രൂപീേരിക്കുന്നതചണ്. 

43.  സാംസ്ഥചനമചടേയുള്ള അധിേചര പരിധികയചടു കൂെിയ 
ഒരു ടനല്ലു സഹേരണ സാംഘാം രൂപീേരിക്കുന്നതുാം 
പചലകചെ് വറസ് മില് മചതൃേയിലള്ള രണ്ട് 
ആധുനിേ വറസ് മില്ലുേള് സ്ഥചപിക്കുന്നതുമചണ്. 

44. സചഹിതയ പ്രവര്ക്ത്തേ സഹേരണ സാംഘത്തിടെ 
(SPCS) മചതൃേയില് േലചേചരന്മചര്ക്-സാംഗീതജ്ഞര്ക്, 
പ്രേെന േലചേചരന്മചര്ക്, നചെേ േലചേചരന്മചര്ക് 
തുെങ്ങിയവര്ക്ക്കുള്ള ഒരു സാംഘാം 
രൂപീേരിക്കുന്നതചണ്. 

45.  കേരള  ചങ്കിനചയുള്ള സമഗ്ര കസചഫ്റ്റ് ടവയര്ക് ഈ 
വര്ക്ഷാം തടന്ന പ്രവര്ക്ത്തനപഥത്തിലചക്കുന്നതുാം കേരള 
 ചങ്കിടെ കസവന ശ്രരാംഖലയില് മലപ്പുറാം ജില്ലടയ 
ഉള്ടപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അതിടെ ശ്രമങ്ങള് 
സാംസ്ഥചനാം തുെരുന്നതുമചണ്. 

46.  2020 നവാം ര്ക് 29-ന് കേരള  ചങ്ക് നിലവില് വന്നു. 
എടെ സര്ക്കചര്ക് 400 കേചെി രൂപയുടെ ഓഹരി 
നികേപാം കേരള  ചങ്കില് നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
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ഇെര്ക്ടനറ്റ്  ചങ്കിാംഗ്, ടമചവ ല്  ചങ്കിാംഗ്, IMPS, 
RTGS/NEFT, ATM, Wallet/UPI കസവനങ്ങള് 
മുതലചയ ആധുനിേ  ചങ്കിാംഗ് സൗേരയങ്ങള് അാംഗ 
സാംഘങ്ങള്ക്കുാം ടപചതുജനങ്ങള്ക്കുാം മിതമചയ 
നിരകില് നല്കുന്നതിന്  ചങ്കിന് േഴിയുന്നതചണ്. 
സാംസ്ഥചനടത്ത എല്ലച പ്രചഥമിേ േചര്ക്ഷിേ 
സഹേരണ സാംഘങ്ങള്ക്കുമിെയില് (PACS) കേചര്ക് 
 ചങ്കിാംഗ് ടസചലൂഷന്സ് (CBS) നെപ്പില് 
വരുത്തുന്നതചണ്. 

47.  2021-22 വര്ക്ഷത്തില് എല്ലച ജില്ലേളിലാം സഹേരണ 
െന്തേള് പ്രവര്ക്ത്തനാം ആരാംഭിക്കുന്നതചണ്.  
കേചപ്-മചര്ക്െ് പദ്ധതിയിന്േീഴില് ഒരു  
ഇ-മചര്ക്കറ്റിാംഗ് ൈചറ്റ്കഫചാം വിേസിപ്പിക്കുേയുാം 
പ്രവര്ക്ത്തനേമമചക്കുേയുാം ടെയ്യുാം. പെിേജചതി-
പെിേവര്ക്ഗ ജനതയ്ക്ക് ടതചഴിലവസരങ്ങള് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനചയി സാംസ്ഥചന 
പദ്ധതിവിഹിതത്തില് നിന്നുള്ള സഹചയത്തചല് 
പുനര്ക്ജനി പദ്ധതിയിന് േീഴില് സാംസ്ഥചനടത്ത 
പെിേജചതി-പെിേവര്ക്ഗ വിേസന സഹേരണ 
സ്ഥചപനങ്ങടള നവീേരിക്കുന്നതചണ്. ന ചര്ക്ഡിടെ 
വിദകഗ്ദ്ധചപകദേ സഹചയകത്തചടെ സഹേരണ 
കമഖലയിന് േീഴില് പചലകചെ് സ്ഥചപിച ആധുനിേ 
വറസ് മില്ലചയ പചപ്കേചസ് (PAPCOS) ഈ 
സചമ്പത്തിേ വര്ക്ഷത്തില് വചണിജയചെി 
സ്ഥചനത്തിലള്ള ഉല്പചദനാം ആരാംഭിക്കുന്നതചണ്. 
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നേവസവാം വകുെ് 

48. എടെ സര്ക്കചര്ക് േ രിമല തീര്ക്്ചെേര്ക്ക് അവരുടെ 
പ്രചഥമിേ ആവേയങ്ങളചയ വിശ്രമത്തിനുാം 
ആേവചസത്തിനുാം കവണ്ടി ടമചടപ്പെ 
സൗേരയങ്ങടളചരുക്കുന്നതിന് േിഫ് ിയുടെ 
സഹചയകത്തചടെ േ രിമല ഇെത്തചവളാം പദ്ധതി 
നെപ്പിലചകി വരുന്നു. 

സാാംസ്കാരിക വകുെ് 

49. കേരളപചരമ്പരയഗ്രചമീണേരേൗേലവിദഗ്ദ്ധര്ക്ക്  
ഉപജീവനസഹചയാം എത്തിച്ചു നല്കുന്നതിനു 
കവണ്ടിയുാം അവര്ക്ക് സുസ്ഥിര വയചപചരടത്തരുവേള് 
ഒരുക്കുന്നതിനുകവണ്ടിയുാം ഗ്രചമീണേല ഹ ് പദ്ധതി 
(Rural Art Hub) എന്ന കപരില് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി 
സാംസ്ഥചനടത്ത 14 വപതൃേ േലച-േരേൗേല 
ഗ്രചമങ്ങളില് നെപ്പിലചകി വരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിന് 
േീഴില് ഉകേോം രണ്ടചയിരാം േരേൗേല വിദഗ്ദ്ധര്ക്ക് 
ആനുകൂലയങ്ങള് ലഭയമചകചന് ലേയമിടുന്നു. 

50. 2020-ല്  മഹചമചരിയുടെ  ആദയ  തരാംഗത്തില് 
ഏേകദോം 66,000 േലചേചരന്മചര്ക്ക്കുാം സചാംകചരിേ 
പ്രവര്ക്ത്തേര്ക്ക്കുമചയി 10.25 കേചെി രൂപ കേചവിഡ് 
സഹചയമചയി വിതരണാം ടെയ്തിരിക്കുന്നു. 
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51. കേരളത്തിടെ   നകവച്ചന   നചയേരുടെ 
നചമകധയത്തില്, ഓകരച ജില്ലയിലാം ഒന്നു വീതമുള്ള, 
14 സുപ്രധചന സചാംകചരിേ സമുചയങ്ങളുടെ 
നിര്ക്േചണാം സചാംകചരിേ വകുപ്പിന്േീഴില് 
ഏടറ്റടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു െരിത്ര പ്രധചന 
പദ്ധതിയചണ്. 

52. മലയചളാം  മിഷന്  32  വികദേരചജയങ്ങളിലാം  
ഇന്തയയിടല 22 സാംസ്ഥചനങ്ങളിലാം െചപ്റ്ററേള് 
സ്ഥചപിക്കുവചന് സചധിചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ‘കറഡികയച 
മലയചളാം’ എന്നു വിളിക്കുന്ന ഒരു ഇെര്ക്ടനറ്റ് 
കറഡികയച സര്ക്വീസ് ആരാംഭിചിട്ടുണ്ട്, അത് 
ശ്രകദ്ധയമചയ ഒരു കനെമചണ്. 

53. കേരളത്തിടെ  തനതു  സാംകചരാം  പ്രദര്ക്േിപ്പിക്കു 
ന്നതിനചയി ഒരു കേരള സചാംകചരിേ മൂസിയാം  
2021-22 സചമ്പത്തിേ വര്ക്ഷത്തില് 
സ്ഥചപിക്കുന്നതചണ്. നിര്ക്േിഷ്ട മൂസിയാം 
കേരളത്തിടെ ഭൂതേചല കഗചത്രപരവാം 
സചമൂഹിേവമചയ ജീവിതത്തികലയ്ക്ക് ടവളിചാം 
വീശുന്നതചണ്. 

54.  പ്രചകദേിേ േലചേചരന്മചര്ക്ക്കുള്ള കവദി ഒരുക്കുന്നതിനുാം 
സചഹിതയപ്രഭചഷണങ്ങള് കപ്രചത്സചഹിപ്പിക്കുന്ന 
തിനുമചയി പ്രചകദേിേ സചാംകചരിേ കേന്ദ്രങ്ങടള 
സചാംകചരിേ പ്രവര്ക്ത്തന ഹബചയി 
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സജ്ജീേരിക്കുന്നതചണ്. കൂടുതല് േലച-േരേൗേല 
വികല്ലജുേടള ഉള്ടകചള്ളിക്കുന്നതിനചയി ഗ്രചമീണ 
േലച ഹബ് പദ്ധതിടയ ഗ്രചമീണ േലച-േരേൗേല 
ഹബ്ബുേളചയി വിപുലടപ്പടുത്തുന്നതചണ്. 

55. കേചവിഡ്-19 മഹചമചരിയുടെ രണ്ടചാം തരാംഗത്തിടെ 
പശ്ചചത്തലത്തില് േലചേചരന്മചരുടെ 
അവതരണങ്ങള്ക് ഒരു കവദിടയചരുക്കുന്നതിനുാം 
അവര്ക്ക് സഹചയാം എത്തിക്കുന്നതിനുമചയി ഒരു 
ഓണ്ട്വലന് സചാംകചരികേചത്സവാം 
സാംഘെിപ്പിക്കുന്നതചണ്. 

ഇലനരാണിക്സാം വിവരസാനേതിക വിേയയുാം വകുെ് 

56. കേരള സാംസ്ഥചന ഐ.റ്റി. മിഷടെ 2021-22-ടല 
ശ്രദ്ധചകേന്ദ്രാം ഐ.റ്റി അെിസ്ഥചന സൗേരയങ്ങളുടെ 
നടെല്ലചയി രൂപടപ്പടുന്ന ഡചറ്റച ടസെറേടള 
നവീേരിക്കുേ, ആധചര്ക് ഡചറ്റച കവചള്െ്, ഏേീകൃത 
കസ്റ്ററ്റ് കപചര്ക്െല്, ഡചറ്റച അനലിറ്റിക്സിനുാം നിര്ക്േിത 
ബുദ്ധിയ്ക്കുാം കവണ്ടിയുള്ള മിേവിടെ കേന്ദ്രാം 
എന്നിവയുടെ സ്ഥചപനാം, സിാംഗിള് വസന് ഓണ്ട് 
(Single Sign On) നെപ്പിലചകല് 
എന്നിവയചയിരിക്കുാം. 

57. നിലവില്, ടപചതുസ്ഥലങ്ങളില് സൗജനയ ഇെര്ക്ടനറ്റ് 
ലഭയമചക്കുന്നതിന് 2,000 ടപചതു വവ-വഫ 
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കഹചെ്കപചട്ടുേള് സ്ഥചപിചിട്ടുണ്ട്; ഇത് 
വയചപിപ്പിക്കുന്നതചണ്. സാംസ്ഥചനടത്ത സര്ക്കചര്ക് 
ഓഫീസുേള്ക് last mile connectivity ഉറപ്പചക്കുേ, 
നിര്ക്ദ്ധന കുടുാം ങ്ങള്ക് സൗജനയ High Speed 
Internet ലഭയമചക്കുേ എന്ന വീേണകത്തചടെയുള്ള 
ടേ-കഫചണ്ട് പദ്ധതി വയചപിപ്പിക്കുന്നതചണ്. കസ്റ്ററ്റ് 
സര്ക്വീസ് ടഡലിവറി കഗറ്റ് കവ (SSDG) കപചര്ക്െലാം 
എാം-നകരൊം App-ഉാം സചധചരണ ജനങ്ങള്ക് ഇ-
ഗകവണന്സ് സൗേരയങ്ങള് ലഭയമചക്കുന്നതചണ്. 
സമയ ന്ധിതമചയ നെപെിേളുാം കൂടുതല് 
സുതചരയതയുാം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് എല്ലച സര്ക്കചര്ക് 
സ്ഥചപനങ്ങളിലാം ഇലകരചണിേ് ഫയല് 
കപ്രചസസിാംഗ് സിസ്റ്റാം നെപ്പിലചക്കുന്നതചണ്. 

58. വിവര-സചകങ്കതിേവിദയച  വയവസചയത്തിനു  കവണ്ടി 
2020-21 സചമ്പത്തിേ വര്ക്ഷചവസചനകത്തചടെ 
ടെകനചപചര്ക്ക് ഏേകദോം 10.27 ദേലോം െതുരശ്ര 
അെിയുാം ഇന്കഫചപചര്ക്ക് ഏേകദോം 9 ദേലോം 
െതുരശ്ര അെിയുാം സ്ഥലാം നിര്ക്േിചിട്ടുണ്ട്. 
ടെകനചപചര്ക്കിലാം ഇന്കഫചപചര്ക്കിലാം യഥചക്രമാം 
450-ഉാം 425-ഉാം IT/ITES േമ്പനിേള് 
സ്ഥചപിചിട്ടുള്ളതുാം അവ 1.2 ലോം IT സ്റ്റചഫിന് 
കനരിെ് ടതചഴിലവസരങ്ങള് നല്കുന്നതുമചണ്. എടെ 
സര്ക്കചര്ക് കേചവിഡ്-19 മഹചമചരിയുടെ ടവളിചത്തില് 
3 മചസടത്ത വചെേ ഒഴിവചകല് പദ്ധതിയുാം സൗജനയ 
വചെേ േചലയളവ് പദ്ധതിയുാം നെപ്പിലചകിയതുവഴി 
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സര്ക്കചര്ക് ഉെമസ്ഥതയിലള്ള IT ടേെിെങ്ങളില് 
പ്രവര്ക്ത്തിക്കുന്ന സചകങ്കതിേ വിദയച േമ്പനിേടള 
പിന്തുണയ്ക്കുേയുണ്ടചയി. നിരവധി  ഹുരചഷ്ട്ര 
േമ്പനിേള് സാംസ്ഥചനടത്ത ഐ.െി  
പചര്ക്ക്കുേളില് അവരുടെ സ്ഥചപനങ്ങള് 
പ്രവര്ക്ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുാം / വിപുലീേരിക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രക്രിയയിലചണ്. തിരുവനന്തപുരടത്ത ടെകനചസിറ്റി 
േചമ്പസില് അനുവദിചിട്ടുള്ള 97 ഏകറില് 
െി.സി.എസ് എയ്കറചകപസ് ഹബിടെ നിര്ക്േചണ 
പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള് െി.സി.എസ്. 2020-21-ല് 
ആരാംഭിക്കുടമന്ന് പ്രതീേിക്കുന്നു. തൃശ്ശൂരിടല 
ഇന്കഫച പചര്ക്ക് 39 േമ്പനിേളുമചയി 
വയതയസ്ഥതലങ്ങളിലാം വിഭചഗങ്ങളിലമചയി 
പ്രവര്ക്ത്തിക്കുേയുാം ഒരു അര്ക്ദ്ധ നഗര പ്രകദേത്ത് 
1100-ലധിോം ടതചഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുേയുാം 
ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

59. േളമകശ്ശരിയിടല ടെകനചളജി ഇന്നകവഷന് കസചണ്ട് 
(TIZ), േണ്ണൂരിടല വികല്ലജ് കനചളജ് ടസെര്ക് എന്നീ 
പദ്ധതിേളുടെ അെിസ്ഥചന സൗേരയങ്ങള് ഒരുക്കുന്നത് 
കേരള സാംസ്ഥചന ഐ.െി. മിഷന് ഇന്രചസ്ട്രേ്െര്ക് 
ലിമിറ്റഡ് േേീഷന് ടെയ്യുന്നതചണ്. TIZ-ടെ 
സമചരാംഭകത്തചടെ േളമകശ്ശരി രചജയടത്ത ഏറ്റവാം 
വലിയ ഹചര്ക്ഡ് ടവയര്ക് ഇകകചസിസ്റ്റാം ആയി 
ത്തീരുന്നതചണ്. 
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60. കേരളത്തിടല   ടെകനചളജി   സ്റ്റചര്ക്െപ്പ് 
എകകചസിസ്റ്റത്തിടെ സ്ഥചപനത്തിനുാം 
വളര്ക്ചയ്ക്കുമചയി യുവസാംരാംഭേതവ പദ്ധതിയുാം 
ടെകനചളജി ഇടന്നചകവഷന് പദ്ധതിയുാം കപചടലയുള്ള 
പ്രധചന പദ്ധതിേള് കേരള സ്റ്റചര്ക്െപ്പ് മിഷന് 
നെപ്പചകിവരുന്നു. കേരള സ്റ്റചര്ക്െപ്പ് മിഷന് ഇതുവടര 
3900 സ്റ്റചര്ക്െപ്പുേള്, 4 ആക്സിലകററ്ററേള്, 40 
ഇന്കുക റ്ററേള്, 280 മിനി ഇന്കുക റ്ററേള്, 
സാംരാംഭാം തുെങ്ങചന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 30,000 
ആപയറിാംഗ് എെര്ക്ടപ്രകണഴ്സ് എന്നിവ സൃഷ്ടിച്ചു 
േഴിെിട്ടുണ്ട്. കേരള സ്റ്റചര്ക്െപ്പ് മിഷന് നെപ്പിലചകി 
വരുന്ന പദ്ധതിേള് 2021-2022-ലാം തുെരുന്നതചണ്. 
അഭയസ്തവിദയരചയ ടതചഴില്രഹിത വനിതേളുടെ 
േഴിവ് പ്രകയചജനടപ്പടുത്തചനുകേേിച്ചു ടേചണ്ട്  
2020-21-ല് ആരാംഭിച K-WINS പദ്ധതി 
തുെരുന്നതചണ്. 

61. എടെ സര്ക്കചര്ക് ഇന്ഡയന് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂെ് ഓഫ് 
ഇന്ഫര്ക്കമഷന് ടെകനചളജി ആന്റ് മചകനജ്ടമെ്, 
കേരള (IIITM, Kerala)-ടയ “The Kerala University 
of Digital Sciences, Innovation and Technology”  
എന്നകപരില് ഒരു സര്ക്വേലചേചലയചയി 
പുനര്ക്രൂപീേരിക്കുന്നതിനുകവണ്ടി ഒരു ഓര്ക്ഡിനന്സ് 
പുറടപ്പടുവിചിട്ടുണ്ട്. സര്ക്വേലചേചല പ്രധചനമചയുാം 
ഗകവഷണാം, വിദയചഭയചസാം, ഔെ്റീച് പരിപചെിേള് 
എന്നിവയില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീേരിക്കുന്നതുാം അതുവഴി 
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അതിടന ഡിജിറ്റല് സചകങ്കതിേ വിദയയുടെയുാം 
അനു ന്ധ കമഖലേളുടെയുാം ഒരു മിേവിടെ 
കേന്ദ്രമചക്കുന്നതുമചണ്. ടേചചിയിടല കമകര്ക് വികല്ലജ് 
രചജയടത്ത ഏറ്റവാം വലിയ ഹചര്ക്ഡ് ടവയര്ക് ഡീപ്പ് 
ടെേ് ഇന്കുക റ്റര്ക് ആയിരിക്കുന്നതുാം കേരള സ്റ്റചര്ക്െപ്പ് 
മിഷന് (KSUM) പങ്കചളിയചയി ഇന്ഡയന് 
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂെ് ഓഫ് ഇന്ഫര്ക്കമഷന് ടെകനചളജി ആന്റ് 
മചകനജ്ടമെ്, കേരള (IIITM-K) 
നെപ്പചകിയിരിക്കുന്നതുമചണ്. പുതിയ േചലടത്ത 
ഡിജിറ്റല് കജചലിേള് പ്രകയചജനടപ്പടുത്തുവചന് 
യുവതടയ നിപുണരചക്കുന്നതിന് സര്ക്കചരിടന 
സഹചയിക്കുന്നതില് സര്ക്വേലചേചലടയ 
കപ്രചത്സചഹിപ്പിക്കുന്നതചണ്. 

62. സവതന്ത്ര  കസചഫ്റ്റ്  ടവയറേള്  ഉപകയചഗിക്കുന്നതിനുാം 
കപ്രചത്സചഹിപ്പിക്കുന്നതിനുാം പ്രെരിപ്പിക്കുന്നതിനുമചയി 
ഇെര്ക്നചഷണല് ടസെര്ക് കഫചര്ക് രീ ആെ് ഓപ്പണ്ട് 
കസചഴ്സ് കസചഫ്റ്റ് ടവയര്ക് (ICFOSS) ഇന്തയയിലാം 
വികദേത്തുമുള്ള സവതന്ത്ര കസചഫ്റ്റ് ടവയര്ക് 
സാംഘെനേളുമചയി സഹേരിച് പ്രവര്ക്ത്തിക്കുന്നു. 
മലയചളാം േമ്പൂെിാംഗിനുള്ള സാംസ്ഥചന കനചഡല് 
ഏജന്സിയചയി നികയചഗിചിട്ടുള്ള ICFOSS, 
സചകങ്കതിേ വിദയയുടെ പ്രചകദേിേ 
വല്കരണത്തിനചയി പത്ത് കസചഫ്റ്റ് ടവയര്ക് 
ടസചലൂഷന്സ് ടപചതുജനങ്ങള്കചയി വിേസിപ്പിച്ചു 
നല്കുേയുാം ഇ-ഗകവണന്സ് രാംഗത്ത് 
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മലയചളഭചഷയുടെ ഫലപ്രദമചയ ഉപകയചഗത്തിനു 
കവണ്ടി ഒരു ഗകവഷണകേന്ദ്രാം ആരാംഭിക്കുന്നതിന് 
ലേയമിടുേയുാം ടെയ്യുന്നു. 

63. ഇകപ്പചള് മൂന്ന് ദേചബ്ദത്തികലടറയചയി സര്ക്കചര്ക് 
കമഖലയിടല സചകങ്കതിേ വിദയച ടസചലൂഷന് 
ദചതചവചയി ടസെര്ക് കഫചര്ക് ടഡവലപ്ടമെ് ഓഫ് 
ഇകമജിാംഗ് ടെകനചളജി (C-DIT) പ്രവര്ക്ത്തിച്ചുവരുന്നു. 
മചകനജ്ഡ് ടസേൂരിറ്റി സര്ക്വീസസ്, ആടെെഡ് 
റിയചലിറ്റി, ടവര്ക്െവല് റിയചലിറ്റി സൗേരയങ്ങള്, 
ആടെകെഷന് ഓഫ് റിസര്ക്ച് ആെ് ഡവലപ്ടമെ് 
ആക്ടിവിറ്റീസ്, ടസേൂരിറ്റി കഡചേുടമെ് 
കഫചറന്സിേ് ലച ിടെ നവീേരണാം, ടവ ് 
െചനലിനു കവണ്ടി വീഡികയച ടപ്രചഡേന് 
സൗേരയങ്ങള് വര്ക്ദ്ധിപ്പികല്, ഡിജിറ്റല് 
ആര്ക്വകവിാംഗ് കേന്ദ്രത്തിടെ അെിസ്ഥചന 
സൗേരയങ്ങള് വര്ക്ദ്ധിപ്പികല് എന്നിവയുടെ 
േക്തിടപ്പടുത്തലാം തിരുവനന്തപുരത്ത് C-DIT-ന് 
കവണ്ടിയുള്ള ICT ടേെിെത്തിടെ 
പൂര്ക്ത്തീേരണവമചണ് വരുാംവര്ക്ഷങ്ങളില് C-DIT ടെ 
ശ്രദ്ധചകേന്ദ്രാം. 

64. ഒരു  അകപേേനുാം  ഒരു  സര്ക്കചര്ക്  ഓഫീസുാം 
സേര്ക്േികചടത തടന്ന എല്ലച സര്ക്കചര്ക് 
കസവനങ്ങളുാം ഓണ്ട്വലനചയി പൗരന്മചര്ക്ക് 
നല്കുന്നതിന് എടെ സര്ക്കചര്ക് 
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പ്രതിജ്ഞച ദ്ധമചണ്. മഹചത്മച ഗചന്ധിയുടെ 
ജന്മദിനത്തില്, 2021ഒകക്ടച ര്ക് 2-ന് ഈ പദ്ധതി 
ഉദ്ഘചെനാം ടെയ്യടപ്പടുന്നതചണ്. 

പരിസ്ഥിതി വകുെ് 

65. 2019-ടല തീരകദേ നിയന്ത്രണ കമഖല (Coastal 
Regulation Zone) വിജ്ഞചപനപ്രേചരാം കേരളച 
തീരകദേ കമഖലച മചകനജ്ടമെ് അകതചറിറ്റി (Kerala 
Coastal Zone Management Authority) (KCZMA) 
എല്ലച തീരകദേ ജില്ലേള്ക്കുാം കവണ്ടി േരെ് തീരകദേ 
കമഖല മചകനജ്ടമെ് ൈചന് (Coastal Zone 
Management Plan) (CZMP) തയ്യചറചകിയിട്ടുള്ളതുാം 
ആയത് അന്തിമമചക്കുന്നത് പരിഗണനയിലമചണ്. 

66. ‘വക്ലമറ്റ്   റിസിലിയെ്   ഫചമിാംഗ് ’   എന്ന   ൈചന് 
കീമിടെ േീഴില് ടേചല്ലാം ജില്ലയിടല 
മണ്ട്കറചത്തുരുത്തില് ഒരു കമചഡല് വക്ലമറ്റ് 
റിസിലിയെ് അഗ്രിേള്ചറല് പ്രചക്ടീസിടെ 
വിേസനാം പുകരചഗമിച്ചുടേചണ്ടിരിക്കുന്നു. 

67. നെപ്പുവര്ക്ഷത്തില്,   േചലചവസ്ഥച   വയതിയചന 
പ്രവര്ക്ത്തിേള്ക്കുള്ള (ലഘൂേരണവാം 
ടപചരുത്തടപ്പെലാം) കേഷി വളര്ക്ത്തുന്നത് വഴി 
ആകഗചള േചലചവസ്ഥച വയതിയചനത്തികനചെ് 
പ്രതിേരിക്കുന്നതിന് സാംസ്ഥചനടത്ത 
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സഹചയിക്കുന്നതിനുാം േചലചവസ്ഥച േചസ്ത്രാം, 
നയങ്ങള്, ജനത എന്നിവടയ  ന്ധിപ്പിച്ചുള്ള 
കസവനങ്ങളുാം മിേവചര്ക്ന്ന േചലചവസ്ഥച വയതിയചന 
നിയന്ത്രണവാം വഴി കേരളടത്ത ഒരു േചലചവസ്ഥച 
പൂര്ക്വസ്ഥിതി സാംസ്ഥചനമചകി മചറ്റുന്നതിനുാം കവണ്ടി 
േചലചവസ്ഥച വയതിയചനത്തികന്മലള്ള കദേീയ 
േര്ക്േപദ്ധതിയ്ക്കനുസരണമചയി (National Action 
Plan on Climate Change) (NAPCC) േചലചവസ്ഥച 
വയതിയചനത്തികന്മലള്ള സാംസ്ഥചന േര്ക്േ പദ്ധതി 
(State Action Plan on Climate Change) (SAPCC) 
പരിഷ്കരിക്കുന്നതുമചണ്. 

68. തചമസികചനുള്ള  ടേെിെങ്ങള്കചയുള്ള  കേചസ്റ്റല് 
ടറഗുകലഷന് കസചണ്ട് (CRZ) ക്ലിയറന്സിനു 
കവണ്ടിയുള്ള അകപേേളികന്മല് ഓണ്ട്വലനചയി 
നെപെിടയടുക്കുന്നത് 2021-22 സചമ്പത്തിേ 
വര്ക്ഷകത്തചടെ ആരാംഭിക്കുന്നതചണ്. 

എക്സൈസ് വകുെ് 

69. എടെ സര്ക്കചര്ക് ‘ലഹരിമുക്ത   കേരളാം’   എന്ന  ലേയാം 
വേവരിക്കുന്നതിനചയി “വിമുക്തി”  ദൗതയാം 
സമചരാംഭിചിട്ടുണ്ട്. മയക്കു മരുന്നുപകയചഗത്തില് 
ഏര്ക്ടപ്പെ ആളുേള്ക് െിേിത്സ നല്കുന്നതിനചയി 
വിമുക്തി ദൗതയാം സര്ക്കചര്ക് ആശുപത്രിേളുടെ 
സഹേരണകത്തചടെ 14 വിമുക്തി ലഹരിമുക്ത 
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കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥചപിക്കുേയുണ്ടചയി. നചളിതുവടര 
44,673 കപര്ക്ക് ഈ ലഹരി മുക്ത കേന്ദ്രങ്ങള് വഴി 
െിേിത്സ നല്േിയിട്ടുണ്ട്. 

70. മയക്കുമരുന്നിടെ  ദുരുപകയചഗവാം  ഉപകഭചഗവാം 
േടണ്ടത്തുന്നതിന്  ന്ധടപ്പെ തകേേസവയാംഭരണ 
സ്ഥചപനങ്ങളിടല വചര്ക്ഡ് ടമമ്പകറച േൗണ്ട്സിലകറച 
േണ്ട്വീനറചയുള്ള ഒരു വിമുക്തി ജചഗ്രതച  
സമിതി രൂപീേരിക്കുന്നതചണ്. ഇകചരയത്തില് 
തുെര്ക്നെപെിേള് ആവേയമുടണ്ടങ്കില് സമിതി 
എവക്സസ് വകുപ്പിടന വിവരാം അറിയിക്കുന്നതചണ്. 

71. എടെ സര്ക്കചര്ക് സ്കൂള്, കേചകളജ് േചമ്പസുേടള 
ലഹരിമുക്തമചകചന് ലേയമിടുന്നു. സ്കൂള്, കേചകളജ് 
തലങ്ങളില് നിലവില് 5741 ലഹരിവിരുദ്ധ ക്ലബ്ബുേള് 
പ്രവര്ക്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലച സര്ക്കചര്ക്, സവേചരയ 
സ്കൂളുേളികലയ്ക്കുാം ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബ്ബുേള് 
വയചപിപ്പിക്കുേയുാം എല്ലച ജില്ലേളിടലയുാം 
ടതരടെടുകടപ്പടുന്ന സ്കൂളുേളില് "ഉണര്ക്വ് പദ്ധതി" 
നെപ്പില് വരുത്തുേയുാം ടെയ്യുാം. 

മത്സ്യബന്ധനവാം തുറമുഖ് എഞ്ചീനിയറിാംഗാം വകുെ് 

72. കവലികയറ്റ കരഖയ്ക്ക് 50 മീറ്ററിനുള്ളില് തചമസിക്കുന്ന 
18,685 മത്സയ ന്ധന കുടുാം ങ്ങടള 
പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 2450 കേചെി രൂപ 
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ടെലവിലള്ള “പുനര്ക്കഗഹാം”  പദ്ധതി 
തവരിതടപ്പടുത്തുന്നതചണ്. 

73. നൂതന സചകങ്കതിേ വിദയേളചയ  കയചകലചക് 
അേവചേള്ചര്ക് സിസ്റ്റാം, റീ-സര്ക്ക്കുകലറ്ററി 
അേവചേള്ചര്ക് സിസ്റ്റാം, ഇെന്സീവ് അേവചേള്ചര്ക് 
എന്നിവയില് കേന്ദ്രീേരിച് ഉള്നചെന് 
മകത്സയചല്പചദനാം ഇരെിയചക്കുന്നതചണ്. 

74. നിലവിടല കേചവിഡ്-19 സചഹെരയത്തില് നയചയമചയ 
വിലയ്ക്ക് ശുദ്ധ മത്സയത്തിടെ വചതില്പ്പെി വിതരണാം 
കപ്രചത്സചഹിപ്പിക്കുന്നതചണ്. ഇത് മത്സയടഫഡിടെ 
തിരടെടുത്ത മത്സയകെേളിലൂടെ എല്ലച ജില്ലേളിലാം 
നെപ്പിലചക്കുന്നതചണ്. 

75. മുതലടപ്പചഴി, ടെല്ലചനാം, തചനൂര്ക്, ടേചയിലചണ്ടി, 
ടവള്ളചയില്, മകഞ്േവരാം ഉള്ടപ്പടെ അനവധി 
മത്സയ ന്ധന തുറമുഖങ്ങള് 2020-21-ല് 
പ്രവര്ക്ത്തനമചരാംഭിചിട്ടുണ്ട്. കൂെചടത, തചനൂര്ക് കേക് 
വചെര്ക്, ടവള്ളയില് മത്സയ ന്ധന തുറമുഖാം, 
ക പ്പൂരിടല ട ര്ക്ത്തിാംഗ് ടജെി, ടെചമ്പചലിടല 
മത്സയ ന്ധന തുറമുഖാം എന്നിവയുടെ വിപുലീേരണ 
പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള് പൂര്ക്ത്തിയചക്കുേയുണ്ടചയി. േണ്ണൂര്ക് 
ജില്ലയിടല തലചയി-െചലില് കഗചപചലടപ്പെ ഫിാംഗര്ക് 
ടജെി പൂര്ക്ത്തീേരണകത്തചെടുക്കുേയുാം ടെയ്യുന്നു. 
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76. തുറമുഖങ്ങളുടെ     ആധുനിേവല്കരണത്തിടെ 
ആദയഘെത്തില് േക്തികുളങ്ങര, നീണ്ടേര, തങ്കകശ്ശരി, 
േചയാംകുളാം തുറമുഖങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കുന്നതചണ്. 

77. പരപ്പനങ്ങചെിയിലാം   ടെത്തിയിലാം   പുതിയ 
മത്സയ ന്ധന തുറമുഖങ്ങള് നിര്ക്േിക്കുന്നതചണ്. 
ഓഖി പചകകജിടെ േീഴിലള്ള പ്രവര്ക്ത്തിേള് 
പൂര്ക്ത്തീേരിക്കുന്നതചണ്. 

ഭക്ഷയ പ്പപാതുവിതരണ വകുെ് 

78. മഹചമചരിയുടെ   സമയത്ത്   സാംസ്ഥചനത്ത്  
ഒരചളുാം വിേപ്പനുഭവികരുത് എന്ന എടെ 
സര്ക്കചരിടെ നയടത്ത ഭേയ ടപചതുവിതരണ  
വകുപ്പ് േചരയേമമചയി നെപ്പിലചകി. 
അതിഥിടത്തചഴിലചളിേളുടെ ആവേയങ്ങള്ക് 
പ്രകതയേ ശ്രദ്ധ നല്േടപ്പട്ടു. ഭേയധചനയാം, 
പചകറിേള് തുെങ്ങിയവയുടെ വിലവര്ക്ദ്ധനയുാം 
േചമവാം ഒഴിവചക്കുവചനചയി ജചഗരൂേമചയ വിപണി 
ഇെടപെല് വകുപ്പ് നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 90 ലോം 
കുടുാം ങ്ങള്ക് 10 മുതല് 14 വടര അവേയ ഇനങ്ങള് 
ഉള്ടകചള്ളുന്ന സൗജനയ പലവയഞ്ജന േിറ്റുേള് എടെ 
സര്ക്കചര്ക് വിതരണാം ടെയ്തുിട്ടുള്ളതുാം അകതചടെചപ്പാം 
കറഷന് േചര്ക്ഡ് ഇല്ലചത്തവര്ക് ഉള്ടപ്പടെയുള്ള 
സാംസ്ഥചനടത്ത എല്ലച കുടുാം ങ്ങള്ക്കുാം ആധചര്ക് 
േചര്ക്ഡിടെ അെിസ്ഥചനത്തില് സൗജനയ കറഷനുാം 
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നല്േിയിട്ടുണ്ട്. സൗജനയ ഭേയ േിറ്റുാം 
ഭേയധചനയങ്ങളുാം അനചഥചലയത്തിടലയുാം 
കേമസ്ഥചപനങ്ങളിടല അാംഗങ്ങള്ക്കുാം കൂെി 
നല്കുേയുണ്ടചയി. 

79. ഇ-കറഷന്  േചര്ക്ഡിടെ  സമചരാംഭാം  ഒരു 
െരിത്രമചറ്റമചയിരുന്നതുാം ആയത് ‘ഒരു രചജയാം-ഒരു 
കറഷന്   േചര്ക്ഡ് ’ എന്ന   ആേയാം   ഉറപ്പിക്കുേയുാം 
സാംസ്ഥചനങ്ങളിലെനീളാം കറഷന് േചര്ക്ഡ് 
കപചര്ക്െ ിലിറ്റി നെപ്പചക്കുേയുാം ടെയ്തു. ഈ 
സാംരാംഭങ്ങള്, ഭചരത സര്ക്കചര്ക് നിഷ്കര്ക്ഷിക്കുന്ന 
പ്രവര്ക്ത്തന ലേയങ്ങടള അെിസ്ഥചനമചകി േഴിെ 
സചമ്പത്തിേ വര്ക്ഷത്തില് GSDP-യുടെ 0.25% 
അധിേ വചയ്പച പരിധി കൂെി സാംസ്ഥചനത്തിന് 
ലഭയമചക്കുന്നതിന് സജ്ജമചക്കുേയുാം അപ്രേചരാം 
സാംസ്ഥചനടത്ത നിര്ക്ണചയേ വിഭവങ്ങള് 
േക്തിടപ്പടുത്തുേയുാം ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

80. കപചഷേചഹചര   സുരേ  എന്ന   ലേയാം 
സചേചത്േരിക്കുന്നതിന് ടപചതുവിതരണ 
സാംവിധചനത്തിലൂടെ കഫചര്ക്െിവഫഡ് അരി 
വിതരണാം ടെയ്യുന്നത് ഈ വകുപ്പ് വിഭചവനാം ടെയ്യുന്നു. 
എത്തിടപ്പെചന് േഴിയചത്ത എല്ലച കഗചത്ര, കുെികയറ്റ 
പ്രകദേങ്ങളിലാം ടമചവ ല് കറഷന് േെേള് 
വയചപിപ്പിക്കുാം. ഭേയ സാംസ്ക്കരണ കമഖലയില് 
സാംസ്ഥചനത്തിനചയി പുതിയ സചദ്ധയതേള് 
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തുറക്കുന്നതിനചയി പുതിയ കേചഴ്സുേളിലൂടെയുാം പുതിയ 
സൗേരയങ്ങളിലൂടെയുാം Centre for Food Research 
and Development-ടന േക്തിടപ്പടുത്തുേയുാം 
യുവജനങ്ങള്ക് ലചഭേരമചയ ടതചഴില് നല്കുേയുാം 
ടെയ്യുാം. 

81.  കവഗത്തില് കേടുവരുന്നവ കൃഷി ടെയ്യുന്ന േര്ക്ഷേരുടെ 
ഉപജീവനസുരേയ്ക്കചയി േചര്ക്ഷിേ ഉല്പന്നത്തിടെ 
സാംഭരണ േചലചവധി വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനചയുള്ള 
നിര്ക്ജ്ജലീേരണ ൈചെ് പ്രവര്ക്ത്തനസജ്ജമചക്കുാം. 

82. ഉപകഭചക്തൃ ചൂഷണാം തെയുന്നതിനചയി ഇ-ടേചകമഴ്സ് 
കമഖല ഉള്ടകചള്ളുന്ന 2019-ടല പുതിയ ഉപകഭചക്തൃ 
സാംരേണ നിയമാം രൂപത്തിലാം ഉള്ളെകത്തിലാം 
നെപ്പചക്കുാം. 

83. ടപചതുകമഖലച   സ്ഥചപനങ്ങള്   (PSU)  
ലചഭേരമചയി പ്രവര്ക്ത്തിക്കുന്നത് ഉറപ്പചക്കുന്ന 
തിനചയി സവൈകേചയുടെ പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള് 
രൂപടപ്പടുത്തുവചനുാം ഏേീേരിക്കുവചനുാം ഒരു ERP 
ടസചലൂഷന് നെപ്പിലചക്കുാം. 

84.  ടനല്ല് സാംഭരണാം കൂടുതല് േര്ക്ഷേ കേന്ദ്രീകൃതമചക്കുാം. 
കേരളത്തിടല േചര്ക്ഷിേ ഉത്പന്നങ്ങള് പ്രകതയേിച്ചുാം 
ഭേയകയചഗയമചയ നചണയവിളേള് മൂലയവര്ക്ദ്ധിത 
ഉല്പന്നങ്ങളചകി പരിവര്ക്ത്തനാം ടെയ്തകേഷാം 
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സവൈകേച ഔെ് ടലറ്റുേള് മുകഖന സാംഭരിക്കുേയുാം 
വിപണനാം നെത്തുേയുാം ടെയ്യുാം. സവൈകേച-യ്ക്ക് 
േീഴിലള്ള കഹചാം ടഡലിവറി ശാംഖല 
സാംസ്ഥചനത്തുെനീളാം കൂടുതല് വയചപിപ്പിക്കുാം. 

85. സാംവിധചനാം കൂടുതല് ജന സൗഹൃദവാം  ിസിനസ്് 
സൗഹൃദവാം ആക്കുന്നതിനചയി ലീഗല് ടമകരചളജി 
വകുപ്പിടെ ആഭിമുഖയത്തില് ഒരു പുതിയ സചകങ്കതിേ 
ലച ് പ്രവര്ക്ത്തന േമമചകുന്നതചണ്. 
തിരുവനന്തപുരാം, എറണചകുളാം, കേചഴികകചെ് 
എന്നിവിെങ്ങളില് ലീഗല് ടമകരചളജി വകുപ്പ് 
സവര്ക്ണത്തിെ മചറ്റുകനചകലാം പരികേചധനയുാം 
ലചബുേള് സ്ഥചപിക്കുാം. 

വനാം വനയജീവി വകുെ് 

86.  തിരുവനന്തപുരടത്ത കേചട്ടൂരില് 176 ടഹക്ടര്ക് സ്ഥലത്ത് 
വയചപിച്ചു േിെക്കുന്ന ഇന്തയയിടല ഏറ്റവാം വലിയ 
അതയന്തചധുനിേ ആന പുനരധിവചസ കേന്ദ്രാം പദ്ധതി 
2021 ടഫബ്രുവരി 16-ന് ഉദ്ഘചെനാം ടെയ്തു. 

87. തൃശ്ശൂര്ക്   ജില്ലയിടല   പുത്തൂരില്    അന്തചരചഷ്ട്ര 
നിലവചരത്തിലള്ള ഒരു സുകവചളജികല് പചര്ക്കിടെ 
ആദയ ഘൊം ഉദ്ഘചെനാം ടെയ്തിട്ടുള്ളതുാം 2022-ഓടു 
കൂെി പൂര്ക്ത്തിയചക്കുന്നതുമചണ്. 
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88.  വനാം വകുപ്പിടെ ഫീല്ഡ് യൂണിറ്റുേള് ഭൂപ്രകൃതിയുടെ 
അെിസ്ഥചനത്തില് പുനഃസാംഘെിപ്പിക്കുേയുാം 
അങ്ങടന വനങ്ങളുാം സമീപ പ്രകദേങ്ങളുാം സമഗ്രവാം 
ഏകേചപിതവമചയ പരിപചലനത്തില് വരിേയുാം 
ആയത് അവയുടെ ജലേചസ്ത്രപരമചയ ആസൂത്രണടത്ത 
ടമചടപ്പടുത്തുേയുാം ടെയ്യുാം. വനാം വകുപ്പിടല 
ജീവനകചര്ക്ക് ഉെിതമചയ പരിേീലനവാം 
ഉപേരണങ്ങളുാം നല്കുേയുാം ഘൊംഘെമചയി കഫചറസ്റ്റ് 
കസ്റ്റഷനുേള് സ്ഥചപിക്കുന്നതുമചണ്.  

89. എടെ സര്ക്കചര്ക്, സ്ക്കൂള്/കേചകളജ് പരിസരങ്ങളില് 
“വിദയചവനാം”  എന്ന കപരില് 500 പ്രദര്ക്േന ഹരിത 
കൈചട്ടുേള് അടല്ലങ്കില് ടെറ വനങ്ങള് സ്ഥചപികചന് 
ഉകേേിക്കുന്നതുാം ഇത് വിദയചര്ക്്ിേള്കിെയില് 
പ്രകൃതികയചടുാം വനങ്ങകളചടുാം ഉള്ള കേഹവാം 
സവന്തടമന്ന ക ചധവാം വളര്ക്ത്തിടയടുക്കുന്നതുമചണ്. 
തകേേ സവയാംഭരണസ്ഥചപനങ്ങള്, റസിഡെ്സ് 
അകസചസികയഷനുേള്, മറ്റ് ഏജന്സിേള് 
എന്നിവയുടെ സഹേരണകത്തചടെ നഗര വനാം 
സ്ഥചപിക്കുാം. 
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പ്പപാതുഭരണ വകുെ് 

നകരെ സാംസ്ഥാന മുന്നാക്ക സമുോയ നക്ഷമ നകാര്െനറഷന് 
ലിമിറ്റഡ് 

90. മുന്നചക   സമുദചയങ്ങളിടല   സചമ്പത്തിേമചയി 
പിന്നചകാം നില്ക്കുന്ന വിഭചഗങ്ങളുടെ 
ഉന്നമനത്തിനചയി ഒരു േചര്ക്ഷിേ പദ്ധതി 
കേചര്ക്പ്പകറഷന് ആരാംഭിചിട്ടുണ്ട്. 

91. 2020-21 സചമ്പത്തിേ വര്ക്ഷത്തില് കേരളത്തിലെ 
നീളമുള്ള 178 കജചയിെ് ലയ ിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുേള്ക്കുാം 23 
വയക്തിേള്ക്കുാം 1,61,38,350/- രൂപയ്ക്കുള്ള സചമ്പത്തിേ 
സഹചയാം ഇതിനോം കേചര്ക്പ്പകറഷന് നല്േിയിട്ടുണ്ട്. 

92. വനിതച    േചക്തീേരണത്തില്   സചമ്പത്തിേ 
ഇെടപെലിടെ ഭചഗമചയി, ടേ.എസ.്ഡല .ൂസി.എഫ.്സി 
(KSWCFC) ‘സമുന്നതി തൂേനില മിനി േകഫ’ എന്ന 
കപരില് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരാംഭിക്കുേയുാം, ഇത് 
സചധചരണകചര്ക്ക് കുറെ ടെലവില് 
ഗുണനിലവചരമുള്ള ഭേണാം തയ്യചറചകചനുാം 
നല്കുവചനുാം ഉകേേിച്ചുടേചണ്ടുള്ളതുമചണ്. ഇതിനചയി 
ഭേയസുരേച േേീഷണകററ്റ്, ധനലക്ഷ്മി  ചങ്ക് 
എന്നിവയുമചയി സഹേരിച്ചുടേചണ്ടചണ് 
കേചര്ക്പ്പകറഷന് പദ്ധതി നെപ്പചകിയത്. ഈ 
പരിപചെി മുന്നചക സമുദചയങ്ങളിടല 
സചമ്പത്തിേമചയി പിന്നചകാം നില്ക്കുന്ന 
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വിഭചഗങ്ങള്കിെയിലള്ള വനിതച കജചയിെ് 
ലയ ിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുേളുടെ ടതചഴില് അവസരങ്ങള് കൂെി 
വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതചണ്. ആദയപെിയചയി, 
സാംസ്ഥചനത്തുെനീളമുള്ള 4 വനിതച കജചയിെ് 
ലയ ിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുേള്ക് (JLGs) കേചര്ക്പ്പകറഷന് 
6,00,000/- രൂപ സഹചയമചയി നല്േിയിട്ടുണ്ട്. 
ടേചെചരകര, ആലപ്പുഴ, തലവെി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് 
മൂന്ന് തൂേനില മിനി േകഫേള് ഇതിനോം 
ആരാംഭിചിട്ടുള്ളതുാം ഈ സചമ്പത്തിേ വര്ക്ഷാം 
സാംസ്ഥചനത്തുെനീളാം കൂടുതലചയി  
96 േകഫേള് ആരാംഭിക്കുവചന് 
ടേ.എസ്.ഡലൂ.സി.എഫ്.സി (KSWCFC) 
പദ്ധതിയിടുന്നു. 

നകരെ യൂത്ത് ലീഡര്ഷിെ് അക്കാേമി 

93. സാംസ്ഥചനത്തിലെനീളമുള്ള      യുവജനങ്ങടള 
േചക്തീേരിക്കുന്നതിനചയി കേരളത്തിടെ സചമൂഹിേ 
വിേസനത്തിനുാം ഭരണത്തിനുാം കവണ്ടി അവരുടെ 
േഴിവാം പ്രതി ദ്ധതയുാം സമനവയിപ്പിച് എടെ 
സര്ക്കചര്ക് വിേസിപ്പിടചടുത്ത കേരള യൂത്ത് 
ലീഡര്ക്ഷിപ്പ് അകചദമി (KYLA) രചജയടത്ത തടന്ന 
ഇത്തരത്തിലള്ള ആദയടത്ത സവികേഷ 
സ്ഥചപനമചണ്. 
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സാമൂഹിക സന്നദ്ധ നസന (കമ്മ്യൂണിറ്റി നവാെന്റിയര് നകാര്) 

94. ദുരന്ത പ്രതികരചധ കേഷിയുള്ള ഒരു സമൂഹടത്ത 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അടല്ലങ്കില് വിേസിപ്പിക്കുന്നതിന് 
എടെ സര്ക്കചരിനു േീഴിലള്ള സവികേഷമചയ 
കവചളെിയര്ക് േേൂണിറ്റി െചക് കഫചഴ്സചണ് സചമൂഹിേ 
സന്നദ്ധകസന. സാംസ്ഥചനടത്തചെചടേ ഏേകദോം 3.8 
ലോം രജിസ്റ്റര്ക് ടെയ്യടപ്പെ സന്നദ്ധകസന 
കവചളെിയര്ക്മചര്ക് ഉണ്ട്. ഏേകദോം 10000 
കവചളെിയര്ക്മചര്ക് കപചലീസ് കവചളെിയര്ക്മചരചയി 
രാംഗത്ത് സജീവമചയിട്ടുണ്ട്. കേചവിഡ് ഡൂെികചയി 
7000 കവചളെിയര്ക്മചടര വിവിധ 
സി.എഫ്.എല്.റ്റി.സി (CFLTC)-േളില് 
വിനയസിചിട്ടുണ്ട്. കേചവിഡ്-19 അനു ന്ധ 
പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്കചയി 6000-കത്തചളാം 
കവചളെിയര്ക്മചര്ക് നിലവില് വിവിധ തകേേ 
സവയാംഭരണ സ്ഥചപനങ്ങളുടെ (LSGI) േീഴില് 
ഇകപ്പചള് പ്രവര്ക്ത്തിക്കുന്നു. സാംസ്ഥചനടത്ത എല്ലച 
പ്രതിസന്ധിേളിലാം സന്നദ്ധകസന കവചളെിയര്ക്മചര്ക് 
മതിയചയ ഇെടപെല് ഉറപ്പുവരുത്തിടകചണ്ട്, 
ദുരന്തങ്ങള് കൂടുതല് േചരയേമമചയി തെയചന് 
സഹചയേമചയി സാംസ്ഥചന ഭരണടത്തയുാം ജില്ലച 
ഭരണകൂെങ്ങടളയുാം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 
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95. നൂഡല്ഹിയിടല   രചവന്കൂര്ക്    പചലസിടെ  
നവീേരണാം എന്. ി.സി.സി-ടയ (NBCC) 
ചുമതലടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതുാം പണി ഉെന് 
ആരാംഭിക്കുന്നതുമചണ്. 

പ്പപാതു വിേയാഭയാസ വകുെ് 

96. എല്ലച  തലങ്ങളിലമുള്ള  സ്ക്കൂളുേളുടെ  അെിസ്ഥചന 
സൗേരയങ്ങളുടെ നിലവചരാം വര്ക്ദ്ധിപ്പിചിട്ടുണ്ട്. 
ഇതിടെ ഫലമചയി സാംസ്ഥചനടത്ത സര്ക്കചര്ക് 
സ്ക്കൂളുേളിലാം എയിഡഡ് സ്ക്കൂളുേളിലാം 
വിദയചര്ക്്ിേളുടെ പ്രകവേനാം ഗണയമചയി വര്ക്ദ്ധിച്ചു. 

97. പേര്ക്ച വയചധിയുടെ സചഹെരയാം ഉണ്ടചയിരുന്നിട്ടുാം 
വകുപ്പ് ഓണ്ട്വലന് രീതിയിലൂടെ ക്ലചസ്സുേള് 
നെത്തുന്നത് തുെര്ക്ന്നു. 

98.  ജീവിത വനപുണയ വിേസനത്തിന് കൂടുതല് ഊന്നല് 
നല്കിടേചണ്ട് സ്ക്കൂള് വിദയചഭയചസത്തിടെ 
ഗുണനിലവചരാം ഉയര്ക്ത്തചന് എടെ സര്ക്കചര്ക് 
ലേയമിടുന്നു. 

ആനരാഗയ കുടാംബനക്ഷമ വകുെ് 

99. കേചവിഡ്-19 ടെ േടുത്ത കതചതിലള്ള തരാംഗങ്ങള് 
മൂലാം സാംഭവിച വവഷമയാം മറ്റ് മുന്നിര വകുപ്പുേളുടെ 
സഹേരണകത്തചടുാം ഏകേചപനകത്തചടുാം കൂെി 
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ആകരചഗയ വകുപ്പ് വിജയേരമചയി വേേചരയാം ടെയ്തു. 
സാംസ്ഥചനടത്ത പ്രധചനടപ്പെ സര്ക്കചര്ക് ആകരചഗയ 
സുരേച സൗേരയങ്ങള് സമകയചെിതമചയി 
വിേസിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രി സൗേരയങ്ങള്ക് പുറടമ 
ടമചത്താം 148 സി.എഫ്.എല്.റ്റി.സി.േള് (19,093 
േിെകേള്), 88 സി.എസ്.എല്.റ്റി.സി. േള് (8470 
േിെകേള്) 608 ഗചര്ക്ഹിേ പരിെരണ കേന്ദ്രങ്ങള് 
(26,679 േിെകേള്)എന്നിവ കരചഗിേടള 
പ്രകവേിപ്പിക്കുന്നതിനചയി ക്രമീേരിച്ചു. കേരളത്തില് 
കേചവിഡ്-19 പരികേചധനയ്ക്കചയി ആരാംഭത്തിടല 
ഏേ പരികേചധനച ലച ില് നിന്നുാം നിലവിടല 
2667 ലചബുേളികലക് കൂെി ലച ് ശാംഖലടയ 
േക്തിടപ്പടുത്തി. 

100. കേചവിഡ്-19 മഹചമചരിടയ്ക്കതിടരയുള്ള കപചരചെത്തില് 
നമ്മുടെ ആകരചഗയവകുപ്പ് വയചപേ പ്രോംസ 
കനെിയിട്ടുണ്ട്. നിരന്തരമചയ പരിേീലന 
പരിപചെിേളുാം 'കേചവിഡ് േികഗഡ്' മുകഖനയുള്ള 
കവചളെിയര്ക് നിയമനവാം 3.8 ലോം േക്തരചയ 
േേൂണിറ്റി കവചളെിയര്ക് കേചറിടെ കസവനങ്ങള് 
ഉപകയചഗടപ്പടുത്തിയുാം പരിേീലനാം സിദ്ധിച 
മചനവകേഷിയുടെ നിരന്തര സചന്നിധയാം ഈ 
കേന്ദ്രങ്ങളികലയ്ക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തി. 

101. എടെ  സര്ക്കചര്ക്  അതിടെ  ദൗതയമചയ  സവേചരയ 
ആകരചഗയ സാംരേണ സ്ഥചപനങ്ങടള എാംപചനല് 
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ടെയ്യുന്നതിന് ‘കേരള ആകരചഗയ സുരേച പദ്ധതി’ 
എന്ന ആകരചഗയ ഇന്ുറന്സ് പദ്ധതി മുകഖന സജീവ 
നെപെിേള് സവീേരിചിട്ടുണ്ട്. സവേചരയ 
ആശുപത്രിേളില് കേചവിഡ്-19 െിേിത്സയ്ക്ക് വരുന്ന 
കരചഗിേള്കചയി വിവിധ ആശുപത്രിേളിലെനീളാം 
നയചയമചയ െിേിത്സച ടെലവേള് 
ടേചണ്ടുവരുന്നതിനചയി ഒരു െിേിത്സച പചകകജുാം 
കൂെി പ്രഖയചപിചിട്ടുണ്ട്.  

102. 65,92,745 ആളുേള്ക് ആദയ കഡചസ് വചക്സിനുാം 
20,19,936 ആളുേള്ക് വചക്സിടെ രണ്ട് കഡചസുേളുാം 
നല്േിടകചണ്ടുാം സാംസ്ഥചനത്തുെനീളാം കേചവിഡ്-19 
വചക്സികനഷന് വൈവിന് തുെകാം കുറിച്ചു 
ടേചണ്ട് കേരളാം അനിതരസചധചരണമചാംവിധാം 
പ്രവര്ക്ത്തിചിട്ടുള്ളതചണ്. കേരളത്തിടെ വചക്സികനഷന് 
പരിപചെി അതിടെ േചരയേമതയുാം  
വചക്സിടെ പചഴചകചതിരികലാം േചരണാം 
പ്രേീര്ക്ത്തികടപ്പെിട്ടുണ്ട്. 

103. ‘ആര്ക്ദ്രാം     മിഷന് ’   േീഴില്    എട്ടു     ടമഡികല് 
കേചകളജുേളിലാം ഒന്പത് ജില്ലച/ജനറല് 
ആശുപത്രിേളിലാം ഒരു തചലൂക് ആശുപത്രിയിലാം 
ഔെ് കപഷയെ് വിഭചഗത്തിടെ  
(ഒ.പി.ഡി) പരിവര്ക്ത്തന പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള് 
പൂര്ക്ത്തിയചകിയിട്ടുണ്ട്. 
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104. സാംസ്ഥചന   ആകരചഗയ   ഏജന്സി   (SHA) 
നെപ്പിലചകിയിട്ടുള്ള േചരുണയ ആകരചഗയ സുരേച 
പദ്ധതി (ടേ.എ.എസ്.പി) സാംസ്ഥചനടത്ത 
പചവടപ്പെതുാം ദുര്ക്ബലരുമചയ 42 ലേത്തില്പരാം 
കുടുാം ങ്ങള്ക് രണ്ടുാം മൂന്നുാം ഘെ 
സാംരേണത്തിനുള്ള ആശുപത്രിവചസത്തിനചയി 
ഓകരച കുടുാം ത്തിനുാം പ്രതിവര്ക്ഷാം 5 ലോം രൂപയുടെ 
ആകരചഗയ സുരേച പരിരേയുാം പണരഹിത 
െിേിത്സയുാം ലഭയമചക്കുന്നു. 

ഉന്നത വിേയാഭയാസ വകുെ് 

105. ആധുനിേ വവജ്ഞചനിേ സമൂഹമചയി കേരളത്തിടെ 
സുസ്ഥിര പരിവര്ക്ത്തനാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് 
ഉന്നതവിദയചഭയചസ സ്ഥചപനങ്ങളുടെ അകചദമിേ 
നിലവചരവാം ഭൗതിേ അെിസ്ഥചന സൗേരയങ്ങളുാം 
കദേീയവാം അന്തര്ക്കദേീയവമചയ നിലവചരത്തികലക്കു 
യര്ക്ത്തുന്നതചണ്. 

106. സവചശ്രയ   ഉന്നത   വിദയചഭയചസ   സ്ഥചപനങ്ങളുടെ 
നിലവചരാം ഒരു സാംസ്ഥചനതല അക്രഡികറ്റഷന് 
സാംവിധചനാം വഴി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതചണ്. 

107. ഉന്നത   വിദയചഭയചസത്തിടെ   വര്ക്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന 
ആവേയേത പരിഹരിക്കുന്നതിനചയി സീറ്റുേളുടെ 
എണത്തിലാം പുതിയ കേചഴ്സുേളിലാം ഗകവഷണ 
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സൗേരയങ്ങളിലാം വര്ക്ദ്ധനവ് ഉണ്ടചക്കുന്നതചണ്. ഈ 
സാംരാംഭത്തിടെ ഫലമചയി 3 മുതല് 4 ലോം വടര 
അധിോം വിദയചര്ക്്ിേള്ക് ഉന്നത വിദയചഭയചസാം 
തുെരുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരാം ഉണ്ടചകുടമന്ന് 
പ്രതീേിക്കുന്നു. 

108. നമ്മുടെ        കേചകളജുേള്/സര്ക്വേലചേചലേള് 
എന്നിവയിടല  ിരുദ ിരുദചനന്തര 
വിദയചര്ക്്ിേള്കചയി വിവിധ കമഖലേളിടല 
കലചകേചത്തര വിേിഷ്ട ടപ്രചഫസര്ക്മചര്ക് 
ഓണ്ട്വലനചയി ഒരു പചരപരയ പ്രഭചഷണ പരമ്പര 
‘എമിടനെ് കകചകളഴ്സ് ഓണ്ട്വലന് കപ്രചഗ്രചാം’ 
(Eminent Scholars Online Programme) 
നെപ്പിലചകി വരുന്നു. 

109. എടെ സര്ക്കചര്ക് 2020-21 േചലയളവില് ഡിജിറ്റല് 
സര്ക്വേലചേചലയുാം ശ്രീനചരചയണഗുരു ഓപ്പണ്ട് 
യൂണികവഴ്സിറ്റിയുാം ആരാംഭിചിട്ടുള്ളതചണ്. 

110. സര്ക്വേലചേചലച വകുപ്പുേളുാം കേന്ദ്രങ്ങളുാം മിേവിടെ 
കേന്ദ്രങ്ങളചയി ഉയര്ക്ത്തുന്നതചണ്. 

ആഭയന്തര വകുെ് 

111. കപചലീസിങ്ങില് സചകങ്കതിേവിദയ സവീേരിക്കുന്നതില് 
സാംസ്ഥചനാം എല്ലചകയ്പചഴാം മുന്പന്തിയിലചണ്. 
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നിര്ക്േിത ബുദ്ധി പദ്ധതിേള് 2021-22 വര്ക്ഷത്തില് 
കപചലീസ് വകുപ്പില് ആരാംഭിക്കുന്നതചണ്. 
തിരുവനന്തപുരാം, ടേചചി, കേചഴികകചെ് 
എന്നിവിെങ്ങളിടല വസ ര്ക്കഡചമുേള് 
േക്തിടപ്പടുത്തുന്നതചണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു 
വഹടെേ് വസ ര്ക് സുരേച കേന്ദ്രാം 
സ്ഥചപിക്കുന്നതിന് ഉകേേിക്കുന്നു. 

112. വികദേ    ഏജന്സിേളുടെ    പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള് 
നിഷ് ക്രിയമചക്കുന്നതിനചയി ഒരു തീരകദേ കപചലീസ് 
വിഭചഗവാം ഒരു േൗണ്ടര്ക് ഇെലിജന്സ് ടസല്ലുാം (CIC) 
രൂപീേരിക്കുന്നതിന് ഉകേേിക്കുന്നു. വസ ര്ക് 
കുറ്റചകനവഷണ വിഭചഗവാം സചമ്പത്തിേ കുറ്റകൃതയ 
വിഭചഗവാം ആരാംഭിക്കുന്നതിനുാം കൂെി ഉകേേിക്കുന്നുണ്ട്. 

113. സചകങ്കതിേവിദയയുടെ  സഹചയകത്തചടെ  മുതിര്ക്ന്ന 
പൗരന്മചര്ക്, സ്ത്രീേള്, കുെിേള് എന്നിവര്ക്ക് കൂടുതല് 
സുരേ നല്കുന്നതിന് ഒരു സാംരാംഭാം 
നെപ്പിലചക്കുന്നതചണ്. 

ഭവന നിര്മ്മ്യാണ വകുെ് 

114. 20   കേചെി   രൂപ   വേയിരുത്തി   1000 
ഗുണകഭചക്തചകള്ക് സ ്സിഡി വിതരണാം 
ടെയ്തുടേചണ്ട് ‘ഗൃഹശ്രീ ഭവന നിര്ക്േചണ പദ്ധതി’ 
ഹൗസിാംഗ് ക ചര്ക്ഡ് നെപ്പിലചക്കുാം. 
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115. തുെര്ക്ചയചയ   വവദയസഹചയാം   ആവേയമുള്ള 
കരചഗിേള്ക്കുാം ടമഡികല് കേചകളജുേളിടല 
െിേിത്സയിലള്ളവര്ക്ക്കുാം വചെേയ്ക്ക് തചമസ 
സൗേരയടമചരുക്കുന്നതിനചയി ആേവചസ് ടറെല് കീാം 
ഏടറ്റടുക്കുാം.  

116. 2021-ല്   കേരള   സാംസ്ഥചന   ഭവന   നിര്ക്േചണ 
ക ചര്ക്ഡിടെ (KSHB) സുവര്ക്ണ ജൂ ിലി 
ആകഘചഷങ്ങളുടെ ഭചഗമചയി സമൂഹത്തിടെ ഭവന 
സുരേയ്ക്കചയി ടപചതുജന പങ്കചളിത്തകത്തചടെ 
‘സൗഹൃദാം പചര്ക്പ്പിെ പദ്ധതി’ എന്ന നൂതന സവചശ്രയ 
ഭവന വചയ്പച പദ്ധതി ടേ.എസ്.എച്. ി ആരാംഭിച്ചു. 

117. ടേചചിയിടല മവറന് വൈവില് ടേ.എസ്.എച്. ി 
യുടെ ഉെമസ്ഥതയിലള്ള 17.9 ഏകര്ക് ഭൂമിയില് 
പിപിപി (PPP) രീതിയിലൂടെ ഇെര്ക്നചഷണല് 
എക്സി ിഷന് നഗര്ക് കപ്രചജക്റ്റ് നെപ്പിലചക്കുന്നതിനചയി 
േണ്ട്സള്െെ്/ടഡവലപ്പര്ക്-ടന തിരെടുക്കുന്നതിനുാം 
കൂെി ടേ.എസ്.എച്. ി തചത്പരയ പത്രാം 
േണിചിട്ടുണ്ട്. 

118. തചഴ്ന്ന  വരുമചനകചരചയ  പ്രവചസി  വിഭചഗങ്ങള്ക് 
ഭവനനിര്ക്േചണ ആവേയങ്ങള് നിറകവറ്റുന്നതിനചയി 
േഴിെ സചമ്പത്തിേ വര്ക്ഷാം ആരാംഭിച പ്രവചസി 
ഭവനനിര്ക്േചണ പദ്ധതി കൂടുതല് ഫലപ്രദമചയി 
തുെരുാം. 
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വയവസായ വകുെ് 

119. േഴിെ   അഞ്്   വര്ക്ഷങ്ങളില്   വയവസചയ 
നികേപങ്ങളില് ഒരു പ്രേെമചയ വളര്ക്ചയ്ക്ക് കേരളാം 
സചേയാം വഹിചിട്ടുണ്ട്. സാംസ്ഥചനടത്ത 48 
േതമചനകത്തചെ് അടുത്ത എാം.എസ്.എാം.ഇ 
സ്ഥചപനങ്ങള് (68,419) രൂപീേരികടപ്പെതുാം ഇകത 
േചലയളവിലചണ്. ഏേകദോം 3,00,000 
ടതചഴിലവസരങ്ങള് എാം.എസ്.എാം.ഇ കമഖലയില് 
സൃഷ്ടിച്ചു. വയവസചയ കമഖലയിടല പരിഷ്കരണ 
പ്രക്രിയ കക്രചഡീേരിച് അവതരിപ്പികടപ്പെ 
ഓണ്ട്വലന് ൈചറ്റ്കഫചമചയ ടേ-സവിഫ്റ്റ് (K-SWIFT) 
14 വകുപ്പുേളിലചയി വയചപിച്ചുേിെക്കുന്ന 79 
ഓണ്ട്വലന് കസവനങ്ങള് നല്കുന്നു. പുതിയതുാം 
പുതുക്കുന്നതുമചയ എല്ലച വലസന്സിാംഗ് പ്രക്രിയയുാം 
ഈ കപചര്ക്െലിലൂടെ നല്കുന്നതു വഴി സാംസ്ഥചനടത്ത 
വയചവസചയിേ വലസന്സിാംഗിടെ രൂപഘെനയ്ക്ക് 
മചറ്റമുണ്ടചയി. 

120. അകനവഷണാം അടല്ലങ്കില് പരികേചധനേളില് നിന്നുാം 
സവയാം പ്രഖയചപനങ്ങളികന്മല് അാംഗീേചരാം 
നല്കുന്നതികലക് എടെ സര്ക്കചരിടെ 
സമീപനത്തിനുണ്ടചയ മചറ്റമചണ് എാം.എസ്.എാം.ഇ-
േളുടെ ആകെചമചറ്റിേ് അാംഗീേചരാം 
എടുത്തുേചണിക്കുന്നത്. എാം.എസ്.എാം.ഇ-േള് 
തുെങ്ങുന്നതിനുള്ള 11878-ഓളാം എാം.എസ്.എാം.ഇ 
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അാംഗീേചര സര്ക്െിഫികറ്റുേള് (തല്േണ 
അാംഗീേചരങ്ങള്) സാംസ്ഥചനത്ത് നല്േികഴിഞ്ഞു. 
മറിച്, നീതി ആകയചഗ് നെത്തിയ ഇകന്നചകവഷന് 

ഇന്ഡക്സ് റചങ്കിാംഗില് കേരളത്തിന് 10-ാം സ്ഥചനവാം 
ഇന്ടവസ്റ്റ്ടമെ് ടപചെന്ഷയല് ഇന്ഡക്സിന് േീഴില് 
നചഷണല് േൗണ്ട്സില് ഓഫ് അവൈഡ് 
ഇകകണചമിേ് റിസര്ക്ച് (NCAER) കേരളത്തിന്  

6-ാം സ്ഥചനവാം നല്േിയിട്ടുണ്ട്. 

121. നികേപേരില്    നിന്നുമുള്ള     പരചതിേളുാം 
ആവലചതിേളുാം പരിഹരിക്കുന്നതിനചയി ഒരു 
സാംസ്ഥചനതല പരചതി പരിഹചര േേിറ്റി 
രൂപീേരിക്കുന്നതിന് എടെ സര്ക്കചര്ക് നയപരമചയ 
തീരുമചനടമടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനചയി േരെ് 
നിയമനിര്ക്േചണാം നിര്ക്കേേിക്കുന്നതിന് ഒരു േേിറ്റി 
രൂപീേരിചിട്ടുണ്ട്. 

122. വന്േിെ    നികേപേടരകയച    അെിസ്ഥചന 
നികേപേടരകയച ആേര്ക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നയാം 
സവീേരിക്കുേ വഴി എാം.എസ്.എാം.ഇ-യുടെ 
വയചവസചയിേ മചതൃേ അെിസ്ഥചനമചകിയുള്ള 
വയചവസചയിേ വളര്ക്ച കൂടുതല് േക്തിടപ്പടുത്തി. 
സാംസ്ഥചനാം, ഭചരത സര്ക്കചരിടെ ക്ലസ്റ്റര്ക് 
ടഡവലപ്പ്ടമെ് കപ്രചഗ്രചമിനു (സിഡിപി) േീഴില് 
മിേച പ്രേെനാം േചഴ്ച വയ്ക്കുന്ന സാംസ്ഥചനങ്ങളില് 
ഒന്നചണ്.  
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123. പദ്ധതിേള് ആവിഷ്ക്കരിക്കുകമ്പചള് ടെക്സ്റ്റയില്സ്, 
ഖചദി, േരേൗേലാം, വേത്തറി, േയര്ക്, റബര്ക് 
എന്നിവകപചലള്ള പരമ്പരചഗത കമഖലേടള കെര്ക്ത്തു 
നിര്ക്ത്തുന്നതിനുാം വിേസിപ്പിക്കുന്നതിനുാം എടെ 
സര്ക്കചര്ക് ശ്രദ്ധിചിട്ടുണ്ട്. 

124. ടതചഴില്    സാംരേിക്കുന്നതിനുാം   വയചവസചയിേ 
പ്രവര്ക്ത്തനാം ഉകത്തജിപ്പിക്കുന്നതിനുമചയി 
പചലകചടുള്ള ഇന്ുടമകെഷന് ലിമിറ്റഡ്, 
കേചെയടത്ത ഹിന്ദുസ്ഥചന് നൂസ് പ്രിെ് ലിമിറ്റഡ്, 
േചസര്ക്കഗചടെ  ി.എച്.ഇ.എല്-ഇ.എാം.എല് 
(BHEL-EML) എന്നീ നഷ്ടത്തികലചടുന്ന മൂന്ന് കേന്ദ്ര 
ടപചതുകമഖലച സ്ഥചപനങ്ങടള ഏടറ്റടുക്കുന്നതിന് 
എടെ സര്ക്കചര്ക് വചഗ്ദചനാം നല്േിയിട്ടുണ്ട്.  

125. ലചഭമുണ്ടചക്കുന്ന  ടപചതുകമഖലച  സ്ഥചപനങ്ങളുടെ 
എണാം േഴിെ വര്ക്ഷത്തില് 14ല് നിന്ന് 16 ആയി 
വര്ക്ദ്ധിചിട്ടുണ്ട്. 

126. ഇലകരചണിക്സ്   വിവര   സചകങ്കതിേ   വകുപ്പ് 
വിേസിപ്പിച്ചുടേചണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പണ്ട് കസചഴ്സ് 
ൈചറ്റ്കഫചാം, തചമസാം വിനച എല്ലച  ന്ധടപ്പെ 
േേിേടളയുാം കയചജിപ്പിക്കുാം. ഇത് ഇതിനോം 
നിലവിലള്ള ഇ-മചര്ക്കറ്റ് ൈചറ്റ്കഫചമിനു 
പുറടമയുള്ളതചണ്. ഈ പദ്ധതി എല്ലച വര്ക്ഷവാം 
കുറെത് 1,00,000 ടതചഴിലേള് സൃഷ്ടിക്കുടമന്ന് 
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പ്രതീേിക്കുന്നതുാം അഞ്് വര്ക്ഷകചലയളവില് 
സാംസ്ഥചനത്തിന് 5,00,000 ടതചഴിലേള് 
സ്ഥിരചെിസ്ഥചനത്തില് കൂെികചര്ക്കചന് 
േഴിയുന്നതുമചണ്. 

127. എടെ സര്ക്കചര്ക് സാംസ്ഥചനത്തിനു പുറത്തുനിന്നുാം 
സചധനങ്ങള് ടേചണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള കലചജിസ്റ്റിേ് 
ടെലവേളുാം തെസ്ങ്ങളുാം മറിേെക്കുന്നതിനചയി 
ടേചചി-പചലകചെ് വയചവസചയിേ ഇെനചഴി 
വിേസിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞച ദ്ധമചണ്. 

128. അമ്പലമുഗളിടല   481   ഏകര്ക്   േിന്ര 
ടപകരചടേമികല് പചര്ക്കിടെ അതികവഗ വിേസനാം 
അെിസ്ഥചന നികേപേനചയ  ി.പി.സി.എല്-നുാം 
(BPCL) മറ്റ് 13 യൂണിറ്റുേള്ക്കുാം എല്ലച 
അെിസ്ഥചനസൗേരയ സഹചയവാം നല്കിടകചണ്ട് 
ഉറപ്പചക്കുാം. 

129. പചലകചെിടന ഒരു കനചഡചയുാം ജി.ഐ.എഫ്.െി 
(Global Industrial Finance and Trade) സിറ്റിടയ 
ടേചചിയിടല ഹബ് ആയുാം വിേസിപ്പിച്ചുടേചണ്ട് 
ടേചചി- ചാംഗ്ലൂര്ക് വയചവസചയിേ ഇെനചഴിയുടെ 
(KBIC) വിേസനാം അതികവഗത്തിലചക്കുാം. ഈ 
സാംരാംഭാം 20,000 കേചെി രൂപയുടെ നികേപങ്ങളുാം 
15000 ടതചഴില് അവസരങ്ങളുാം 
സൃഷ്ടിക്കുവചനിെയുണ്ട്. 
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130. ടതചടുപുഴയില് േിന്ര ഒരു വപസസ് പചര്ക്ക് 
വിേസിപ്പികചനുകേേിക്കുന്നു. 

131. പചലകചെ്, ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലേളില് േിന്ര 
ഇെകഗ്രറ്റഡ് വറസ് ടെകനചളജി പചര്ക്ക്കുേള്കചയി 
(ഐ.ആര്ക്.റ്റി.പി) പദ്ധതിയിെിട്ടുണ്ട്.  

നകരെ ഇന്രാസ്ട്രക്ചര് ഇന്പ്പവസ്റ്റ് പ്പമന്റ് ഫണ്ട് 
നബാര്ഡ്(KIIFB) 

132. കേരള സാംസ്ഥചനടത്ത അെിസ്ഥചനസൗേരയങ്ങളുടെ 
രൂപഘെനടയ പരിവര്ക്ത്തനടപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള 
ഉല്കൃഷ്ടമചയ ലേയത്തിന് 2016-ല് കേരള സര്ക്കചര്ക് 
സവയാം സജ്ജമചയി. ഒരു അതുലയവാം നൂതനവമചയ 
മചതൃേയിലൂടെ ഈ ലേയപ്രചപ്തി കനടുന്നതിനുള്ള 
ഏജന്സിയചയി കേരള ഇന്രചസ്ട്രേ്െര്ക് 
ഇന്ടവസ്റ്റ് ടമെ് ഫണ്ട് ക ചര്ക്ഡിടന (KIIFB) 
നികയചഗിച്ചു. സാംസ്ഥചനടത്ത േിഫ് ിയുടെ (KIIFB) 
4 വര്ക്ഷടത്ത നിരന്തരമചയ കസവനത്തിനു കേഷാം 
ആയതിടെ കനെങ്ങള് വളടര പഷ്ടമചണ്. 

133. 63,224.42   കേചെി  രൂപ  മുെക്കുമുതലളള   903 
പദ്ധതിേള്ക് േിഫ് ി (KIIFB) ഇതുവടര 
അാംഗീേചരാം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിേളുാം 
ആകരചഗയകേന്ദ്രങ്ങളുാം, സ്കൂളുേളുാം കേചകളജുേളുാം, 
കറചഡുേളുാം പചലങ്ങളുാം, ജലവിതരണവാം 
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ശുെീേരണവാം, വവദുതിയുാം ആേയവിനിമയ 
ശാംഖലേളുാം, വയവസചയിേ പചര്ക്ക്കുേളുാം, 
സചാംകചരിേ സമുചയങ്ങളുാം തുെങ്ങി വിവിധ 
കമഖലേളില് വയചപിച്ചു േിെക്കുന്ന ഭൗതിേവാം 
സചമൂഹിേവമചയ അെിസ്ഥചന സൗേരയങ്ങള് ഈ 
പദ്ധതിേളില് ഉള്ടപ്പടുന്നു. ഇവയില് 21,309.68 
കേചെിയുടെ 488 പദ്ധതിേള്ക് ടെന്ഡര്ക് നല്കുേയുാം 
732 കേചെിയുടെ 27 പദ്ധതിേളുാം 560.29 കേചെിയുടെ 
160 പദ്ധതി ഭചഗങ്ങളുാം േേീഷന് ടെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.  

134. േിഫ് ി  (KIIFB)  ധന  സഹചയാം  നല്കുന്ന  ഒരു 
നിശ്ചിത വലപ്പത്തില് കൂടുതലള്ള എല്ലച  
ടേെിെങ്ങളുാം ഗ്രീന്  ില്ഡിങ്ങുേളചയി 
സചേയടപ്പടുകത്തണ്ടതചടണന്ന നി ന്ധനയിലടെ 
സാംസ്ഥചനത്ത് ഗ്രീന്  ില്ഡിാംഗ് അജണ്ട 
അാംഗീേരിക്കുന്നതില് േിഫ് ി (KIIFB) ഒരു 
മചര്ക്ഗദര്ക്േിയചയുാം കൂെി മചറിയിട്ടുണ്ട്. െില േിഫ് ി 
(KIIFB) പദ്ധതിേടള PPP പദ്ധതിേളചയി 
രൂപടപ്പടുത്തുവചന് സഹചയിക്കുന്നതിനചയി ഈ 
അടുത്തേചലത്ത് ഇന്ര്ക്നചഷണല് ഫിനചന്സ് 
കേചര്ക്പ്പകറഷനുമചയി (IFC) േിഫ് ി (KIIFB) ഒരു 
MoU വില് ഏര്ക്ടപ്പെിട്ടുമുണ്ട്.  
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വിവരവാം പ്പപാതുജന സമ്പര്ക്കവാം വകുെ് 

135. കേചവിഡ്      19-ടെ      ആപല്ഘെത്തില് 
ടപചതുജനങ്ങളുമചയുളള ക്രിയചത്മേമചയ 
വിവരവേമചറ്റാം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതില് വകുപ്പു ഒരു 
കപ്രരേേക്തിയചയിരുന്നു. കൂെചടത കേചവിഡു് 19-ടന 
പിെിച്ചുടേെചനുളള എടെ സര്ക്കചരിടെ  
‘കേക്-ദി-ടെയിന്’ പ്രെചരണടത്ത സമൂഹത്തില് 
എല്ലച വിഭചഗങ്ങളിലാം വകുപ്പു മുകഖന വിജയേരമചയി 
എത്തികചന് േഴിെിട്ടുണ്ട്. 

136. വകുപ്പു്  കനതൃതവാം  നല്കുന്ന  സര്ക്കചരിടെ മുന്നിര 
പ്രെരണാം, ‘ഇനിയുാം മുകന്നചട്ടു’, വഴി എടെ 
സര്ക്കചരിടെ നയങ്ങള് ഫലപ്രദമചയി ജനങ്ങളികലയ്ക്ക് 
എത്തിക്കുവചന് േഴിെിട്ടുളളതുാം അതു് സര്ക്കചരിടെ 
പദ്ധതിേടളയുാം പരിപചെിേടളയുാം കുറിച് 
അവക ചധാം സൃഷ്ടിക്കുവചന് സഹചയിക്കുേയുാം 
അതുവഴി അര്ക്ഹതകനുസരിച് സമീപിക്കുവചകനച 
അകപേിക്കുവചകനച സചധിക്കുന്നു. കേരളത്തിടെ 
ദൃേയെരിത്രാം പൂര്ക്ത്തിയചകിയത്, വയചജ 
വചര്ക്ത്തേള്ടകതിടര യുദ്ധാം ടെയ്യുന്നതിനചയി 
വകുപ്പില് ഫചക്ട് ടെക് ഡിവിഷന് തുെങ്ങിയത്, 
പലിേ് റികലഷന്സ് ഇന്ഫര്ക്കമഷന് സര്ക്വീസ് 
മചകനജ്ടമെ് (PRISM) പദ്ധതിയിലൂടെ 
ടപചതുജനങ്ങളുമചയുളള ആേയവിനിമയാം 
േക്തിടപ്പടുത്തലാം സമൂഹമചധയമങ്ങളില് കൂെി 
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ഫലപ്രദമചയ വിനിമയത്തിനുളള പുതിയ തന്ത്രവാം 
പ്രെരണവാം വിേസിപ്പിചതുാം തുെങ്ങി ഒകെടറ 
മഹത്തചയ സാംരാംഭങ്ങള് േഴിെ വര്ക്ഷാം വകുപ്പു് 
ഏടറ്റടുക്കുേയുാം നെപ്പിലചക്കുേയുാം ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

137. ദൃേയെരിത്ര     പദ്ധതിയുടെ     പ്രചഥമിേ 
പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങളുടെ പൂര്ക്ത്തീേരണടത്ത തുെര്ക്ന്ന് 
വിവിധ വിഭചഗത്തിലളള ഉപകഭചക്തചകളുമചയി 
ഉളളെകാം കൂടുതല് പങ്കിടുന്നതിനചയി ഡിജിറ്റല് 
മൂസിയവാം ഓണ്ട്വലന് വലേറിയുാം 
ഉളളെകത്തിടെ ഡിജിറ്റല് റിൈികകഷനുാം 
സ്ഥചപിക്കുവചന് വിവര ടപചതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ് 
(I&PRD) പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. 2021-22-ല് 
ഇെകഗ്രറ്റഡ് നൂസ് ഗ്രിഡ് (PRISM) പദ്ധതിയുടെ 
ഭചഗമചയി, തകേേസവയാംഭരണ സ്ഥചപനങ്ങളുമചയി 
അടുത്ത് പ്രവര്ക്ത്തിക്കുവചന് േഴിയുന്നവരുാം 
പരിേീലനാം സിദ്ധിചവരുമചയ അധിേ ജീവനകചടര 
ഉപകയചഗിച്ചു ടേചണ്ട് വിവരകേഖരണത്തിലാം 
പ്രെരണത്തിലാം കൂടുതലചയി ഇറങ്ങി ടെല്ലചന് വിവര 
ടപചതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ് ഉകേേിക്കുന്നുണ്ട്. 
സാംസ്ഥചനത്തിടെ േല, സചാംകചരാം, അരങ്ങ് 
എന്നിവയുടെ വിവിധ ഭചവങ്ങള് 
പ്രദര്ക്േിപ്പിക്കുന്നതിനുാം പഠിക്കുന്നതിനുാം 
പങ്കിടുന്നതിനുാം അനുഭവിക്കുന്നതിനുാം 
ആസവദിക്കുന്നതിനുമചയി മള്െി മീഡിയ സചകങ്കതിേ 
വിദയയുടെ ഏറ്റവാം നല്ലവ ഉള്ടപ്പടുത്തിടകചണ്ട് ഒരു 
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ഇന്കഫച േള്ചറല് ഹബ്ബുാം വിവിധ സര്ക്കചര്ക് 
വകുപ്പുേടള പ്രതിനിധീേരിച് ഐ.ഇ.സി. 
ഇെടപെലേള് ഏടറ്റടുത്തു നെത്തുന്നതിനുമചയി ഒരു 
സര്ക്വ സജ്ജമചയ ഐ.ഇ.സി. വിഭചഗാം കൂെി വകുപ്പു് 
സ്ഥചപിക്കുന്നതചണ്. 

പ്പതാഴിലാം ക്സനപുണയവാം വകുെ്  

138. ഉല്പചദനേമത വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുാം ടതചഴിലചളിേളുടെ 
ടതചഴില് വനപുണയാം ഉയര്ക്ത്തുന്നതിനുമചയി 15 
ടതചഴില് കമഖലേളില് ‘ടതചഴിലചളികശ്രഷ്ഠ’ 
അവചര്ക്ഡ് നല്കുന്നതിനചയി എടെ സര്ക്കചര്ക് 
തീരുമചനിചിട്ടുണ്ട്. 

139. കേചെയാം  ജില്ലയിടല  പചയിപ്പചെ്,  എറണചകുളാം 
ജില്ലയിടല  ാംഗചള് കേചളനി, പചലകചെ് ജില്ലയിടല 
പെചമ്പി എന്നീ മൂന്ന് പ്രകദേങ്ങളില് ഗസ്റ്റ് വര്ക്കകഴ്സ് 
രണ്ട് ലി റസിഡന്സ് ഇന് കേരള കപ്രചജക്റ്റ് (Guest 
Workers Friendly Residence in Kerala Project), 
AALAY എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഒന്നചാം ഘൊം 
ആരാംഭിയ്ക്കുന്നതചണ്. 

140. കേരളത്തിടല   അതിഥി   ടതചഴിലചളിേള്കചയി 
ഇന്ഷവര്ക് ടെയ്യടപ്പടുന്ന ഓകരച വയക്തിക്കുാം രണ്ട് 
ലോംരൂപയുടെ അപേെ മരണ ഇന്ഷവറന്സ് 
ടക്ലയികമചടെ ആവചസ് (AAWAZ) എന്ന കപരില് 
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ഒരു സവികേഷമചയ ആകരചഗയ ഇന്ഷവറന്സ് കീാം, 
നെപ്പിലചകിയിട്ടുണ്ട്. 509451 അതിഥി 
ടതചഴിലചളിേള് ഈ കീാം പ്രേചരാം ഇതിനോം 
രജിസ്റ്റര്ക് ടെയ്തിട്ടുണ്ട്.  

141. പെിേയില്  ഉള്ടപ്പെ  9 ടതചഴില്  കമഖലേളിടല 
ഏറ്റവാം കുറെ കൂലി നിരക്കുേള് പുതുകി 
നിശ്ചയിചിട്ടുണ്ട്. 

142. ടതചഴിലവസരങ്ങള് വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനചയി കൂടുതല് 
ടതചഴില്ദചയേ കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥചപിക്കുന്നതചണ്. 
ഡിജിറ്റല് ഡചറ്റച അെിസ്ഥചനത്തില് 37.9 ലോം 
ടതചഴിലകനവഷേരുടെ ഒരു ഇ-എാംകൈചടെെ് 
എക്സ്കെഞ്്, സമൂഹത്തിടല വിവിധ 
വിഭചഗങ്ങളില്ടപ്പെവര്ക്കചയി പരിേീലനവാം സവയാം 
ടതചഴില് പരിപചെിേളുാം, കുെികയറ്റ ടതചഴിലചളിേളുടെ 
രജികസ്ട്രഷനചയി ഒരു ടമചവ ല് ആപ്പ്, അഗ്രകഗറ്റര്ക് 
മചതൃേയില് (aggregator model) ഒരു ഓണ്ട്വലന് 
െചക്സി കസവനാം എന്നിവയചണ് വകുപ്പ് 
നെപ്പിലചകിടേചണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധചന സാംരാംഭങ്ങളില് 
െിലത്. 

ലാന്റ് റവനു വകുെ്  

143. “ഭൂരഹിതരചയവര്ക്  ഇല്ലചത്ത  കേരളാം”   എന്നത് 
ഉറപ്പചക്കുേയചണ് എടെ സര്ക്കചരിടെ ലേയാം. 
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അര്ക്ഹരചയ എല്ലച ഭൂരഹിതര്ക്ക്കുാം എടെ 
സര്ക്കചരിടെ േചലത്ത് പെയാം നല്കുന്നതചണ്. 
വേകയ്യറ്റകചര്ക് അനധികൃതമചയി വേവോം 
വചിരിക്കുന്ന സര്ക്കചര്ക് ഭൂമി സാംരേിക്കുന്നതിനുാം 
തിരിടചടുക്കുന്നതിനുാം ആവേയമചയ എല്ലച 
നെപെിേളുാം സവീേരിക്കുന്നതചണ്. 

144. ടപചതുജനങ്ങള്ക്   കസവനാം  നല്കുന്നതിനുള്ള 
അെിസ്ഥചന ഘെേങ്ങളചണ് വികല്ലജ് ഓഫീസുേള്. 
ആയതിനചല് വികല്ലജ് ഓഫീസുേടള 
േക്തിടപ്പടുത്തുേ എന്നത് എടെ സര്ക്കചരിടെ 
മടറ്റചരു ലേയമചണ്. സാംസ്ഥചനടത്ത 1666 
വികല്ലജുേളില് 126 വികല്ലജ് ഓഫീസുേള് സ്മചര്ക്െ് 
വികല്ലജ് ഓഫീസുേളചയി മചറ്റിയിട്ടുള്ളതുാം മറ്റുള്ള 
വികല്ലജുേളുാം കൂെി സ്മചര്ക്െചക്കുന്നതുമചണ്. 
സാംസ്ഥചനടത്ത എല്ലച വികല്ലജ് ഓഫീസുേളുാം എടെ 
സര്ക്കചരിടെ േചലത്ത് സ്മചര്ക്െ് വികല്ലജ് 
ഒാചഫീസുേളചകി മചറ്റുന്നതചണ്. 155 ഓഫീസുേളില് 
ഇ-ഓഫീസ് നെപ്പിലചകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാംവിധചനാം 
റവനൂ വകുപ്പിടെ േീഴിലള്ള എല്ലച ഓഫീസുേളിലാം 
നെപ്പിലചക്കുന്നതചണ്. വികല്ലജ് ഓഫീസുേള്ക് 
കവണ്ടിയുള്ള ടവ ്വസറ്റുേളുാം സര്ക്െിഫികറ്റുേള് 
നല്കുന്നതിനുാം ഭൂനികുതി അെയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള 
ടമചവ ല് ആൈികകഷനുേളുാം ഈ വര്ക്ഷാം 
നെപ്പിലചക്കുന്നതചണ്. 
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145. റവനൂ   കരഖേളുടെ   ഡിജിവറ്റകസഷന്   എടെ 
സര്ക്കചര്ക് ഇതിനോം ആരാംഭിചിട്ടുണ്ട്. ഈ നെപെിേള് 
സമയ ന്ധിതമചയി പൂര്ക്ത്തീേരിക്കുന്നതചണ്. ഒരു 
വയക്തിയുടെ ഉെമസ്ഥതയിലള്ള വസ്തുകളുടെ 
വിവരങ്ങള് എളുപ്പത്തില് േണകചകചന് 
േഴിയുന്നതിനുകവണ്ടി ‘യുണീക് തണ്ടകപ്പര്ക് 
സാംവിധചനാം’ എന്ന ഒരു സാംവിധചനാം 
നെപ്പിലചക്കുന്നതചണ്. ഈ സാംവിധചനാം  ിനചമി 
ഇെപചടുേള് നിയന്ത്രികചന് സഹചയേരമചകുന്നതുാം 
കൂെചടത ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന് േീഴിലള്ള അധിേ 
ഭൂമി േടണ്ടത്തചന് േഴിയുന്നതുമചണ്. അതുവഴി 
അധിേ ഭൂമി ഫലപ്രദമചയി തിരിടചടുക്കുവചനുാം 
അര്ക്ഹതടപ്പെ ഭൂരഹിതര്ക്ക് വിതരണാം നെത്തചന് 
േഴിയുന്നതുമചണ്. 

146. പൗരന്മചര്ക്ക്  സതവരവാം  ഫലപ്രദവമചയ  കസവനാം 
പ്രദചനാം ടെയ്യുന്നതിനചയി കേചെയാം ജില്ലയിടല 
േെത്തുരുത്തി വികല്ലജിലാം തിരുവനന്തപുരാം 
ജില്ലയിടല വഞ്ിയൂരിലാം നെപ്പിലചകിയ ഇെകഗ്രറ്റഡ് 
ലചെ് റികകചര്ക്ഡ് ഇന്ഫര്ക്കമഷന് സിസ്റ്റാം എല്ലച 
വികല്ലജുേളികലക്കുാം വയചപിപ്പിക്കുവചന് ഉകേേിക്കുന്നു. 
റവനു, രജികസ്ട്രഷന്, സര്ക്കവ വകുപ്പുേളിടല 
കസവനങ്ങള് സാംകയചജിപ്പിച്ചുടേചണ്ടുള്ള ഒരു 
ടപചതുകവദി വിേസിപ്പിക്കുന്നതചണ്. സമഗ്രമചയ ഒരു 
റവനു കപചര്ക്െല്കൂെി നെപ്പിലചക്കുന്നതചണ്. കപടെെ് 
സിസ്റ്റവാം സര്ക്െിഫികറ്റ് സര്ക്വീസുേളുാം പരപരാം 
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 ന്ധിപ്പിച്ചുടേചണ്ട് പൗരസൗഹചര്ക്േപരമചകല്, 
സതവരവാം ഫലപ്രദവമചയ രീതിയില് പൗരന്മചര്ക്ക് 
കസവനാം പ്രദചനാം ടെയ്യുന്ന ആദയചവസചനമുള്ള 
േമ്പൂെര്ക്വല്കരണാം എന്നിവ വിഭചവനാം ടെയ്യുന്നു. 

തനേശ സവയാംഭരണ വകുെ് 

147. ടമചടപ്പെ    കജചഗ്രഫിേ്     ഇന്ഫര്ക്കമഷന് 
സിസ്റ്റത്തിടെയുാം (GIS) മറ്റ് സചകങ്കതിേ 
വിദയയുടെയുാം സഹചയകത്തചടെ ഫലപ്രചപ്തിയിലൂന്നിയ 
വിേസനത്തിടെയുാം, ദുരന്ത പ്രതികരചധത്തിലൂന്നിയ 
(disaster resilient), നഗരചസൂത്രണത്തിടെയുാം, 
വിഭവസമചഹരണത്തിടെയുാം പുതിയ 
െക്രവചളങ്ങളികലയ്ക്ക് എടെ സര്ക്കചര്ക് നീങ്ങുേയചണ്. 

148. അനുവര്ക്ത്തനത്തിടെ ഭചരാം ലഘൂേരിച്ചു ടേചണ്ടുാം, 
ലളിതവല്കരിച്ചുടേചണ്ടുാം പൗരന്മചരുമചയുള്ള 
പരപര  ന്ധാം ടമചടപ്പടുത്തുേ എന്നത് ഇെടപെല് 
അര്ക്ഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രധചന കമഖലയചണ്. നഗര-ഗ്രചമ 
പ്രകദേങ്ങളിടല തകേേ സ്ഥചപനങ്ങളിടല 
ടേെിെനിര്ക്േചണ ടപര്ക്മിറ്റുേള് ഓണ്ട്വലനചയി 
നല്കുന്ന പ്രവര്ക്ത്തനാം തവരിതടപ്പടുത്തുന്നതചണ്. 

149. പ്രചകദേിേ   വജവ   വവവിധയ   രജിസ്റ്ററേള് 
ഡിജിവറ്റസ് ടെയ്യുേ എന്നതചണ് മുകന്നചട്ടുള്ള 
പ്രയചണത്തിടല ഒരു പ്രധചന ഡിജിറ്റല് (digital) 
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ഇെടപെല്. ഇെകഗ്രറ്റഡ് കലചകല് ഗകവര്ക്ണന്സ് 
മചകനജ്ടമെ് സിസ്റ്റാം (ILGMS) എല്ലച 
ഗ്രചമപഞ്ചയത്തുേളികലക്കുാം വയചപിപ്പിക്കുന്നതചണ്. 

150. േേൂണിറ്റി േിചണുേളുടെ പ്രവര്ക്ത്തനവാം, ജനേീയ 
കഹചെലേളുടെ നെത്തിപ്പുാം വഴി കേചവിഡ് 
മഹചമചരിടകതിടരയുളള ജനങ്ങളുടെ കപചരചെത്തില് 
അവര്ക്ക് കേമ പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള് നല്കുന്നതില് 
കേരളത്തിടെ ദചരിദ്രനിര്ക്േചര്ക്ജ്ജന പദ്ധതിയചയ 
കുടുാം ശ്രീ ഒരു പ്രധചന പങ്ക് വഹിചിട്ടുണ്ട്. കൂെചടത 
1017 ജനേീയ കഹചെലേള് സാംസ്ഥചനത്ത് 
സ്ഥചപിക്കുേയുാം അവ 20 രൂപയ്ക്ക് ജനങ്ങള്ക് ഊണ് 
നല്കുേയുാം ടെയ്യുന്നു. 

151. കുടുാം ശ്രീ വഴി നെപ്പിലചകിയ ‘മുഖയമന്ത്രിയുടെ 
സഹചയഹസ്താം’ വചയ്പച പദ്ധതിയിലൂടെ 25.17 ലോം 
കുടുാം ങ്ങള്ക് 1917.55 കേചെി രൂപയുടെ പലിേ 
രഹിത വചയ്പ ലഭയമചകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി 
നെപ്പുവര്ക്ഷവാം തുെരുന്നതചണ്. 

152. കേചവിഡ്-19     കപ്രചകെചകകചള്      പചലിച്ചു  
ടേചണ്ട് സാംസ്ഥചനടത്ത തകേേസവയാംഭരണ 
സ്ഥചപനങ്ങളികലക്കുള്ള തിരടെടുപ്പ് സുഗമമചയി 
നെത്തി. പുതുതചയി തിരടെടുത്ത എല്ലച 
പ്രതിനിധിേള്ക്കുാം എടെ സര്ക്കചര്ക്, കേരള 
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ഇന്സ്റ്റിറ്റൂെ് ഓഫ് കലചകല് അഡ്മിനികസ്ട്രഷന് 
(KILA) വഴി പരിേീലന പരിപചെിേള് നെത്തുേയുാം 
ടെയ്തു. 

153. പരമ്പരചഗതമചയ  എല്ലച  ടതരുവവിളക്കുേടളയുാം 
കൂടുതല് ഊര്ക്ജ്ജ സാംരേണവാം, ആയുര്ക് 
വദര്ക്ഘയവമുളള LED വിളക്കുേളചയി മചറ്റി 
സ്ഥചപിക്കുന്നതിന്   ലേയമിട്ടുടേചണ്ടുള്ള  ‘നിലചവ് ’ 
(NILAAVU) പദ്ധതി ഘൊം ഘെമചയി 
നെപ്പിലചകിവരുന്നു. 

154. നഗരങ്ങടള   ദുരന്തപ്രതികരചധവാം    സുരേിതവ 
മചക്കുന്നതിനുളള ‘റിക് ഇന്കഫചമ്ഡ് മചസ്റ്റര്ക് 
ൈചനുേള്’, റീ ില്ഡ് കേരള ഇന്കഷയറ്റീവിടെ 
േീഴില് നഗരചസൂത്രണ (Town and Country 
Planning) വകുപ്പ് സാംസ്ഥചനടത്ത  
രണ്ട് പെണങ്ങള്ക്കുകവണ്ടി (മചനന്തവചെിയുാം, 
ടെങ്ങന്നൂരുാം) ആരാംഭിചിട്ടുണ്ട്. സാംസ്ഥചനത്തുള്ള 93 
നഗരങ്ങളില് 86 എണത്തിടെയുാം മചസ്റ്റര്ക് ൈചനുേളുടെ 
തയ്യചറചകല് പുകരചഗമന ഘെത്തിലചണ്. 

155. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിാംഗ്  ിസിനസിടെയുാം, ടേെിെ 
നിര്ക്േചണ അകപേേള് ഓണ്ട്വലന് ആയി 
കപ്രചസസ്് ടെയ്യുന്നതിടെയുാം സചഹെരയത്തില് 
 ില്ഡിാംഗ് െെങ്ങള് കഭദഗതി ടെയ്യുേയുാം 2019-ടല 
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കേരള മുന്സിപ്പചലിറ്റി  ില്ഡിാംഗ് റൂള്സുാം 2019-ടല 
കേരള പഞ്ചയത്ത്  ില്ഡിാംഗ് റൂള്സുാം 
പുറടപ്പടുവിചിട്ടുണ്ട്. 

156. കെചെല് ഹൗസിാംഗ് കപ്രചഗ്രചാം LIFE (The Livelihood 
Inclusion and Financial Empowerment) മിഷന് 
2,62,402 വീടുേള് സാംസ്ഥചനത്ത് പൂര്ക്ത്തിയചകി. 
അതില് 2,50,547 വീടുേള്ക് സൗജനയ 
ഇന്ഷവറന്സ് പരിരേ നല്കുേയുാം വീെില്ലചത്ത 
കയചഗയരചയ കുടുാം ങ്ങള്ക് വീടുേള് 
നല്കുന്നതിനചയി 8,823.20 കേചെി രൂപ എടെ 
സര്ക്കചര്ക് ടെലവഴിക്കുേയുാം ടെയ്തു. 

157. സാംസ്ഥചനടത്ത    1,034    തകേേസവയാംഭരണ 
സ്ഥചപനങ്ങളില് 711 എണാം “ശുെിതവ പദവി”  
കനെിയിട്ടുണ്ട്. മചലിനയ നീകത്തിനുാം 
പുനരുപകയചഗത്തിനുമചയി ക്ലീന് കേരള േമ്പനി 
ലിമിറ്റഡ് (Clean Kerala Company Limited) 424 
തകേേ സവയാംഭരണ സ്ഥചപനങ്ങളുമചയി 
േരചറികലര്ക്ടപ്പെിട്ടുണ്ട്. ഹരിത േര്ക്േ കസനേളുടെ 
സഹചയകത്തചടെ വീടുവീെചന്തരമുളള മചലിനയ 
കേഖരണാം നെത്തുന്നതിനചയി 968 ടമറ്റീരിയല് 
േളേന് ടഫസിലിറ്റീസുാം 175 റികസചഴ്സ് റികവറി 
ടഫസിലിറ്റീസുാം സാംസ്ഥചനത്ത് പ്രവര്ക്ത്തനാം 
ആരാംഭിചിട്ടുണ്ട്. 
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158. 2018ടലയുാം 2019ടലയുാം പ്രളയ േചലത്ത് കേടുവന്നു 
കപചയ 5,296 ഗ്രചമീണ കറചഡുേള് (ഏേകദോം 
12,000 േി.മീ. നീളാം) 1000 കേചെി രൂപ മുെകി 
നന്നചക്കുന്നതിനചയി െീഫ് മിനികസ്റ്റഴ്സ് കലചകല് 
കറചഡ് റീ ില്റ്റ് പദ്ധതിയിന് (CMLRRP) േീഴില് 
ഏടറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതു കൂെചടത റീ  ില്ഡ് കേരള 
ഇനികഷയറ്റീവ് (Rebuild Kerala Initiative)-ടെ 
േീഴില് 469 കേചെി രൂപയ്ക്കുളള 408 കറചഡുേളുടെ 
വിേസനവാം ഏടറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

159. ഇെകഗ്രറ്റഡ്   േമചന്ഡ്   േണ്ട്കരചള്   ആെ് 
േേൂണികകഷന് ടസെര്ക് (Integrated Command 
Control and Communication Centre), ഇെകഗ്രറ്റഡ് 
രചഫിേ് മചകനജ്ടമെ് സിസ്റ്റാം (Integrated traffic 
management system) ടേചചി കേചര്ക്പ്പകറഷന് 
പ്രകദേടത്ത ടപചതു ടേെിെങ്ങള്കചയുള്ള 1,000 KV 
റൂഫ് കെചപ്പ് കസചളചര്ക് കപ്രചജക്റ്റ് (Roof Top Solar 
Project) എറണചകുളാം ജനറല് ആശുപത്രിയിടല  
ഇ-ടഹല്ത്ത് ടസചലൂഷന്സ് എന്നീ പദ്ധതിേള് 
ടേചചി സ്മചര്ക്െ് മിഷന് ലിമിറ്റഡ് (CSML) 
പൂര്ക്ത്തിയചകി. “ഓണ്ട്വലന് ഇ-ടഹല്ത്ത് 
ടസചലൂഷന്സ് ”    പദ്ധതി,  “ സ്റ്റ്  സ്മചര്ക്െ്  ടഹല്ത്ത് 
കപ്രചജക്ട് ”    അവചര്ക്ഡ്       ഭചരത      സര്ക്കചരിടെ 
ഹൗസിാംഗ് ആെ് അര്ക് ന് അഫകയഴ്സ് 
മന്ത്രചലയത്തില് നിന്നുാം സവീേരിക്കുേയുണ്ടചയി. 
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160. 2021-22  േചലത്ത്  ഇനി  പറയുന്ന  സാംരഭങ്ങള് 
തകേേസവയാംഭരണ വകുപ്പ് ഏടറ്റടുക്കുന്നതചണ്. 

160.1. എല്ലച  കൃഷി  വിേസന  പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങളുാം 
തണീര്ക്ത്തൊം അെിസ്ഥചനമചകി ആയിരിക്കുാം. 

160.2. മചലിനയ  സാംകരണത്തിനചയി  പ്രകതയേിച്ചുാം 
മലിനജലവാം, േക്കൂസ് മചലിനയവാം ഉള്ടപ്പടെയുളള 
ദ്രവമചലിനയസാംകരണത്തിടെ ദീര്ക്ഘേചല 
സ്ഥചപനകേഷി വിേസിപ്പിക്കുന്നതചണ്. 
സാംസ്ഥചനടത്ത നഗര തകേേ സവയാംഭരണ 
സ്ഥചപനങ്ങളിടല (ULBs) മചലിനയ 
സാംകരണത്തിനചയി കലചേ  ചങ്ക് സഹചയമുള്ളതുാം, 
പുതുതചയി അാംഗീേചരാം ലഭിചതുമചയ കേരള Solid 
Waste Management Project -ന് മുന്ഗണന നല്േി 
ഏടറ്റടുക്കുന്നതചണ്. 

160.3. പഴയ    മചലിനയക്കൂനേള്     മൂടുേകയച 
 കയചടറമഡികയഷന് ടെകയ്തച അവസചനിപ്പി 
ക്കുന്നതിനചയി സാംസ്ഥചനത്ത് കുറെത് ഒരു 
പ്രചകദേിേ ലചെ്  ഫില് എങ്കിലാം 
വിേസിപ്പിക്കുന്നതചണ്. 

160.4. 2018 പ്രളയത്തിന് കേഷാം കേടുവന്ന ടേെിെങ്ങളുടെ 
ഇലരികല്, ൈാം ിാംഗ്, േചര്ക്ടപ്പെറി തേരചറേള് 
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പരിഹരിക്കുന്നതിനചയചണ് ഈ വകുപ്പ് വനപുണയ 
േര്ക്േകസന രൂപീേരിചത്. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള് 
ആവര്ക്ത്തിക്കുന്ന നിലവിടല സചഹെരയത്തില്, 
വനപുണയേര്ക്േകസനടയ ഒരു സ്ഥിരാം 
സാംവിധചനമചയി ഉയര്ക്ത്തചന് 2021-22 സചമ്പത്തിേ 
വര്ക്ഷത്തില് എടെ സര്ക്കചര്ക് ലേയമിടുന്നു. 

160.5. പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദ പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങളുടെ ഭചഗമചയി, 
പ്രകൃതികയചെിണങ്ങി നിര്ക്േിക്കുന്ന ടേെിെങ്ങള്ക് 
തകേേസര്ക്കചരുേള് ചുമത്തുന്ന ടേെിെ നികുതിയില് 
ഒരു ‘Green rebate’-നുളള ഇൊം എടെ സര്ക്കചര്ക് 
നല്േിയിട്ടുണ്ട്. 

മഹാത്മാഗാന്ധി നേശീയ പ്പതാഴില് ഉറപ്പു പദ്ധതി 

161. മഹചത്മചഗചന്ധി കദേീയ ടതചഴില് ഉറപ്പു പദ്ധതി 
നെപ്പിലചകിയതിടെ െരിത്രത്തിലചദയമചയി ഈ 
പദ്ധതി 10 കേചെിയില് കൂടുതല് ടതചഴില്ദിനങ്ങള് 
സൃഷ്ടിച്ചു. ടതചഴില്  ഡ്ജറ്റിടെ 102.3 േതമചനാം 
സാംസ്ഥചനാം കനെിടയടുക്കുേയുാം ടതചഴില്  ഡ്ജറ്റില് 
അാംഗീേരിച 1,000 ലോം ടതചഴില് 
ദിനങ്ങള്ക്കുപരിയചയി 1,023 ലോം ടതചഴില് 
ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുേയുാം ടെയ്തു. 
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162. ഈ  പദ്ധതിയിന്  േീഴിടല  കുടുാം ങ്ങള്ക്കുള്ള 
ടതചഴില് ദിനങ്ങള് വര്ക്ഷത്തില് േരചേരി 63.25 
ആയിരുന്നു. 2020-21 സചമ്പത്തിേ വര്ക്ഷത്തില് 
4,70,412 കുടുാം ങ്ങള് ഈ പദ്ധതിയിന് േീഴില് 100 
ടതചഴില് ദിനങ്ങള് പൂര്ക്ത്തിയചക്കുേയുാം, അതില് 
33,951 എണാം കഗചത്ര കുടുാം ങ്ങള് 
ആയിരുന്നതുമചണ്. ആടേ ടതചഴില് ദിനങ്ങളില് 
90.49 േതമചനവാം സ്ത്രീ ടതചഴില് ദിനങ്ങളചണ്. 

നൂൂൂനപക്ഷനക്ഷമ വകുെ്  

163. നൂനപേ    വിഭചഗങ്ങള്    അഭിമുഖീേരിക്കുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങള് തിേെ ആത്മചര്ക്്തകയചടെ 
പരിഹരിക്കുന്നതിന് എടെ സര്ക്കചര്ക് 

പ്രതിഞ്ജച ദ്ധമചണ്. ക്രിസ്തയന് നൂനപോം 
കനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങടള കുറിച് പഠിക്കുന്നതിനചയി 
കേരള വഹകകചെതിയിടല ഒരു വിരമിച ജ ഡ്ജി 
അദ്ധയേനചയ ഒരു േേീഷടന നിയമിചിട്ടുണ്ട്. 
അതിടെ റികപ്പചര്ക്െ് പ്രതീേിക്കുന്നു. 

164. നൂനപേവിഭചഗത്തിടല         യുവജനങ്ങള്കചയി 
എടെ സര്ക്കചര്ക് േഴിെ സചമ്പത്തിേ വര്ക്ഷാം 
തലകശ്ശരിയില് ഒരു കേചചിാംഗ് ടസെര്ക് 
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ആരാംഭിചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വിഭചഗങ്ങളിലാം 
തലങ്ങളിലാം ഉളള കേചഴ്സുേളില് പഠിച്ചു 
ടേചണ്ടിരിക്കുന്ന വിദയചര്ക്്ിേള്കചയി 15.81 
കേചെി രൂപയുടെ സ് കേചളര്ക്ഷിപ്പുേള് വിതരണാം 
ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രധചനമന്ത്രി ജന് വിേചസ് േചരിക്രാം 
(PMJVK)-ന് േീഴില്  ഡ്സ് സ്കൂളുേള്, 
ഡയചലിസിസ്് ടസെറേള്, കേചമണ്ട് സര്ക്വീസ് 
ടസെറേള്, വിമന് ടഫസിലികറ്റഷന് ആെ് കില് 
ടഡവലപ്ടമെ് ടസെറേള് എന്നിവ 

നിര്ക്േിക്കുവചനുള്ള അനുമതി നല്േിയിട്ടുണ്ട്. 12500 
മദ്രസച അദ്ധയചപേര്ക്ക് 2000/- രൂപ വീതാം 
കേചവിഡ് ആേവചസമചയി നല്േിയിട്ടുണ്ട്. 

നനാര്ക്ക വകുെ് 

165. കേചവിഡ്-19     മഹചമചരി     പ്രവചസിേടള  

(Non-Resident Keralites) നചനചവിധത്തില് 
 ചധിചിട്ടുണ്ട്. 2020 മചര്ക്ച് മുതല് 2021 ടമയ് 
വടര ഏേകദോം 14.01 ലോം പ്രവചസിേള്  

(NRK) കേരളത്തില് മെങ്ങിടയത്തിയതചയി 
േണകചകിയിട്ടുണ്ട്. കേചവിഡ്-19 മഹചമചരി 
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മെങ്ങിവരവിടെ ആകാം കൂട്ടുേയുാം അവരില് 60% 
ത്തിലധിോം കപര്ക്ക്കുാം വികദേടതചഴില് 
നഷ്ടടപ്പടുേയുാം ടെയ്തു. 

166. അതിടെ    പരിണിതഫലമചയി    മെങ്ങിവരുന്ന 
കൂെികയറ്റകചരുടെ ജീവിതത്തില് മഹചമചരിയുടെ 
ആഘചതാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് എടെ സര്ക്കചര്ക് രേച, 
ആേവചസ പുനരധിവചസ നെപെിേള് 

സവീേരിചിട്ടുണ്ട്. ഭചരതസര്ക്കചരുാം കേരള 
സര്ക്കചരുാം ഏര്ക്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുളള ഒഴിപ്പികല് 
നെപെിേടള കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങള് നല്കുന്നതിനുാം 
സഹചയിക്കുന്നതിനുമചയി എടെ സര്ക്കചര്ക് 16 
രചജയങ്ങളില് ടഹല്പ്പ് ടഡസ്കുേള് സ്ഥചപിചിട്ടുണ്ട്. 

167. നിലവിലളള പദ്ധതിേളചയ സചന്തവനയുാം, NDPREM 
(കനചര്ക്ക ഡിപ്പചര്ക്െടമെ് കപ്രചഗ്രചാം കഫചര്ക് റികെണി 
വമഗ്രെ്) ഉാം പ്രവചസി സമൂഹത്തിന് സചമ്പത്തിേ 
സഹചയാം ലഭയമചക്കുന്നതിന് കവണ്ടി 
േക്തിടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

168. കനചര്ക്ക  വകുപ്പ്  24  പദ്ധതി  പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള് 
അതിടെ 4 സാംഘെനേള് വഴി നെത്തിവരുന്നു. 
പ്രവചസി ടവല്ഫയര്ക് ക ചര്ക്ഡ്, ടപന്ഷന് 
പദ്ധതിയുാം പ്രവചസി ഡിവിഡെ് പദ്ധതിയുാം കപചലളള 
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ഒകെടറ കേമ പദ്ധതിേള് നെപ്പിലചക്കുന്നു. പ്രവചസി 
ഡിവിഡെ് പദ്ധതി ഇതിനോം 181.1 കേചെി രൂപയുടെ 
നികേപാം സമചഹരിചിട്ടുണ്ട്.  

169. എടെ  സര്ക്കചര്ക്  സുരേിതവാം  ധചര്ക്േിേവാം 
സചമ്പത്തിേ കമന്മയുളളതുമചയ പുതിയ 
വിപണിയികലയ്ക്കുളള കുെികയറ്റത്തിന് ഭചഷയിലാം 
മറ്റുമുള്ള േഴിവേളുാം കപചഷിപ്പിക്കുന്നതിനുളള അധിേ 
വനപുണയ പരിേീലനാം നെത്തുന്നതിന് 
സൗേരയടമചരുക്കുവചന് ഉകേേിക്കുന്നുണ്ട്. 

ആസൂത്രണവാം സാമ്പത്തിക കാരയവാം വകുെ് 

170. നിലവിലള്ള    സര്ക്കചരിടെ   നയങ്ങകളചടുാം 
പദ്ധതിേകളചടുാം കൂട്ടു കെര്ക്ന്നു നില്ക്കുന്നതുാം 
ഐേയരചഷ്ട്ര സഭയുടെ സുസ്ഥിര വിേസന 
ലേയങ്ങകളചെ് (SDG) കെര്ക്ന്നു കപചകുന്നതുമചയ 
“വിഷന് കഡചേുടമെ് 2030” , 2021-22 വര്ക്ഷത്തില് 
എടെ സര്ക്കചര്ക് തയ്യചറചക്കുന്നതചണ്. 

തുറമുഖ് വകുെ് 

171. വചണിജയേപ്പല്   ഗതചഗത   പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക്   
ടേചല്ലാം തുറമുഖടത്ത പ്രചപ്തമചക്കുന്നതിടെ ഭചഗമചയി 
തുറമുഖത്തിടെ 101 മീറ്റര്ക് നീളമുളള (ഒന്നചാം ഘൊം) 
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പചസഞ്ര്ക്-ോം-മള്െി പര്ക്പ്പസ്  ര്ക്ത്തിടെ 
നിര്ക്േചണാം എടെ സര്ക്കചര്ക് പൂര്ക്ത്തീേരിച്ചു. 

172. വിഴിെത്ത് അന്തചരചഷ്ട്ര േപ്പലേള്ക് ക്രൂ കെയ്ഞ്് 
നെപ്പിലചക്കുന്നതിനു കവണ്ടിയുളള എല്ലച 
സൗേരയങ്ങളുാം എടെ സര്ക്കചര്ക് മചരിവൊം ക ചര്ക്ഡു 
മുകഖന ലഭയമചകിയിട്ടുണ്ട്. 2020-21 വര്ക്ഷത്തില് 67 
അന്തചരചഷ്ട്ര േപ്പലേള് വിഴിൊം തുറമുഖത്തിടല  
ക്രൂ കെയ്ഞ്ിനുളള സൗേരയങ്ങള് ഉപകയചഗ 
ടപ്പടുത്തുേയുാം ഈ പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങളില്നിന്നുാം 
വകുപ്പിന് 50 ലേത്തികലടറ രൂപ കനടുവചനുാം 
േഴിെിട്ടുണ്ട്.  

173. ക പ്പൂര്ക്   തുറമുഖാം   സാംസ്ഥചനടത്ത   ഏറ്റവാം 
തിരകകറിയ ടെറേിെ തുറമുഖവാം ലേദവീപ് 
സമൂഹത്തിടെ ആവേയങ്ങള് കൂെി 

നിറകവറ്റുന്നതുമചണ്. 1-ാം ഘെത്തില്, തുറമുഖത്തിടെ 
ആഴാം 6 മീറ്ററചയി വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 60 കേചെി 
രൂപ ടെവല് വരുന്ന േയചപ്പിറ്റല് ടൈജിാംഗ് 
ഏടറ്റടുക്കുന്നതിന് ഉകേേിക്കുന്നു. 

174. അഴീകലില്   ഗ്രീന്   ഫീല്ഡ്   തുറമുഖത്തിടെ 
േിലചസ്ഥചപനാം 2021 വര്ക്ഷത്തിടെ രണ്ടചാം 
പകുതിയില് നെത്തചന് േഴിയുടമന്ന് പ്രതീേിക്കുന്നു.  
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ഊര്ജ വകുെ്  

175. േഴിെ  5  വര്ക്ഷത്തിനിെയില്  ഒരു  കലചഡ് 
ടഷഡിാംകഗച, പവര്ക്േകെച ഏര്ക്ടപ്പടുത്തചടത എടെ 
സര്ക്കചര്ക് 24x7 വവദുതി വിതരണാം 
ഉപകഭചക്തചകള്ക് ഉറപ്പചകി. 

176. പവര്ക്  രചന്സ് മിഷനിടല  സചകങ്കതിേ  നഷ്ടാം,  
2015-16-ടല 14.37 േതമചനത്തില് നിന്ന് 
എകചലടത്തയുാം തചഴ് ന്ന 9.86 േതമചനമചയി കുറച്ചു. 

177. 10,000 കേചെി രൂപയുടെ പദ്ധതി വിഹിതമുള്ള ‘ദി 
രചന്സ്ഗ്രിഡ് 2.0’ കപ്രചജക്റ്റ് പവര്ക് രചന്സ് മിഷന് 
അെിസ്ഥചന സൗേരയങ്ങടള അടുത്ത രണ്ട് ദേേ 
േചലകത്തയ്ക്ക് സാംസ്ഥചനത്തിടെ ആവേയങ്ങള് 
നിറകവറ്റുന്നതിനചയി പരിവര്ക്ത്തനാം ടെയ്യുന്നതചണ്. 

178. വയനചെ്,   േചസര്ക്കേചഡ്   എന്നിവിെങ്ങളിടല 400 
ടേ.വി സ ്കസ്റ്റഷനുേളുടെ നിര്ക്േചണവാം, അടുത്ത 
ഘെത്തില് കേചഴികകചെ് മുതല് ഉടുപ്പി വടരയുള്ള 
പരപരാം  ന്ധിപ്പിക്കുന്ന വലനുാം സാംസ്ഥചനത്തിടെ 
400 ടേ.വി. രചന്സ് മിഷന് ഇെനചഴി 
പൂര്ക്ത്തീേരിക്കുാം, ഇത് ഭചവിയില് പവര്ക്േെ് 
ഇല്ലചതചക്കുാം. 
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179. പുനരുപകയചഗ  ഉര്ക്ജ്ജാം  െചപ്പു  ടെയ്യുന്നതില്  എടെ 
സര്ക്കചര്ക് ഗണയമചയ മുകന്നറ്റാം നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
ഇതുവടര 290 ടമഗചവചെ് സൗകരചര്ക്ജ്ജാം 
അധിേമചയി കെര്ക്ത്തു. അടുത്ത രണ്ട് 
വര്ക്ഷത്തിനുള്ളില് 900 ടമഗചവചെ് സൗകരചര്ക്ജ്ജ 
കേഷി കെര്ക്ക്കുന്നതിന് ആസൂത്രണാം ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

180. ഉെിതമചയ സചകങ്കതിേവിദയ സവീേരിച് ഒരു നിശ്ചിത 
പരിധിക്കുള്ളില് വിതരണ ശാംഖലയുടെ പരിധിയില് 
വരചത്ത വിദൂര പ്രകദേങ്ങളികലക് വവദുതി 
േണേനുേള് നല്കുന്നതിനുള്ള തീവ്രമചയ ശ്രമങ്ങള് 
എടെ സര്ക്കചര്ക് ഏടറ്റടുക്കുാം. 

181. ടസക്ടര്ക്  നിര്ക്േിഷ്ട മചനദണ്ഡങ്ങള്ക് വികധയമചയി 
സചമ്പത്തിേ സഹചയാം ഉള്ടപ്പടെയുള്ള വവദുത 
േണേന് പ്രച ലയത്തില് വരുത്തുന്നതിന് MSME 
കമഖലയ്ക്ക് േീഴിലള്ള േചര്ക്ഷിേ കപ്രചസസ്ിാംഗ് 
യൂണിറ്റുേള് കനരിടുന്ന തെസ്ങ്ങള് 
ലഘൂേരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രീകൃത കപ്രചഗ്രചമുേള് 
രൂപേല്പന ടെയ്യുേയുാം നെപ്പിലചക്കുേയുാം ടെയ്യുാം. 

182. വിദുച്ഛക്തി ആവേയങ്ങള് നിറകവറ്റുന്നതില് േര്ക്ഷേര്ക്ക് 
സുസ്ഥിരമചയ പിന്തുണ നല്േചന് “PM-KUSUM”  
പദ്ധതിയുടെ േീഴില് േേീഷന് ടെയ്യുന്നതിനചയി 
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പദ്ധതിേള് വിേസിപ്പിക്കുേയുാം നെപ്പിലചക്കുേയുാം 
ടെയ്യുാം. 

183. സാംസ്ഥചനത്തിടെ  ആഭയന്തര  ഉത്പചദന  കേഷി 
വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആത്മചര്ക്്മചയ ശ്രമങ്ങള് 
നെത്തുാം, അങ്ങടന വവദുതി വചങ്ങല് 
േരചറേളിലൂടെ വവദുതി ഇറക്കുമതി ടെയ്യുന്നത് 
ദീര്ക്ഘേചല വീേണകേചണിലൂടെ നിയന്ത്രികടപ്പടുന്നു. 
ഇത് സാംസ്ഥചനടത്ത വവദുതി സവയാം 
പരയചപ്തതയികലക് നയിക്കുന്നു. 780 ടമഗചവചെ് 
ഉത്പചദന കേഷിയുള്ള ഇടുകി പവര്ക് കപ്രചജക്റ്റിടെ 
രണ്ടചാം ഘൊം 7000 കേചെി രൂപ മുതല്മുെകില് 
ആരാംഭിക്കുാം. 170 ടമഗചവചെ് ഉത്പചദന കേഷിയുള്ള 
നിര്ക്േചണത്തിലിരിക്കുന്ന വിവിധ ജലവവദുത 
പദ്ധതിേളുടെ പുകരചഗതി സൂേമമചയി 
നിരീേിക്കുേയുാം േേീഷന് ടെയ്യുേയുാം ടെയ്യുാം. 
കദേീയ തലത്തില് ഇകപ്പചഴടത്ത ഊര്ക്ജ്ജവിതരണ/ 
ആവേയേത സചഹെരയത്തിടെ പശ്ചചത്തലത്തില് 
നിലവിടല വവദുതി വചങ്ങല് േരചറേള് 
പുനഃപരികേചധിക്കുാം. 

184. ഊര്ക്ജ്ജ കമഖലയ്ക്ക്  ചധേമചയ മചനദണ്ഡങ്ങള്ക് 
വികധയമചയി ദരിദ്രരില് ദരിദ്രരചയവര്ക്ക് മിതമചയ 
നിരകില് വവദുതി ലഭയമചക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലച 
മചര്ക്ഗങ്ങളുാം േടണ്ടത്തുാം. 
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പ്പപാതുമരാമത്ത് വകുെ് 

185. േിഫ് ി (KIIFB) ഫണ്ടിാംഗിടെ േീഴില് 20,000 
കേചെി രൂപയുടെ മൂലയമുള്ള പണിേള് വകുപ്പ് 
നെപ്പചക്കുന്നു. ഇതില് 320 കപ്രചജക്റ്റുേള് അാംഗീേരിച്ചു, 
184 കപ്രചജക്റ്റുേള് പുകരചഗമിക്കുന്നു, 115 എണാം 
വിലയിരുത്തലിലചണ്. 

186. 671.66 കേചെി രൂപയുടെ ആലപ്പുഴ െങ്ങനചകശ്ശരി 
കറചഡിനുള്ള ഭരണചനുമതി നല്േിയിട്ടുണ്ട്. 29 RKI 
പദ്ധതിേളില്, 3712 കേചെിയുടെ 24 പണിേളുടെ 
േരചര്ക് നെപ്പിലചകി. ഇവ ദീര്ക്ഘേചല പരിപചലന 
േരചറേളുാം, 15 വര്ക്ഷടത്ത രൂപേല്പനച േചലയളവാം, 
ദുരന്ത പ്രതികരചധകേഷിയുമുള്ള കറചഡുേളചണ്. 

187. കദേീയപചത 66-ടെ 644 േികലചമീറ്റര്ക് വീതി കൂെല് 
േഴിെ വര്ക്ഷാം ശ്രകദ്ധയമചയ പുകരചഗതി 
വേവരിച്ചു. േിഫ് ി (KIIFB) വഴി സാംസ്ഥചനാം 
നല്േിയ 25 േതമചനാം ധനസഹചയാം ഉള്ടപ്പടെ 
16,388 കേചെി രൂപ അാംഗീേചരമുള്ള 1208 ടഹക്ടര്ക് 
ഭൂമി ഏടറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള അവചര്ക്ഡുേള് േഴിെ 
വര്ക്ഷാം പചസ്ചകിയിരുന്നു, ഇത് NH വിേസനത്തിന് 
ഏടതചരു സാംസ്ഥചനടത്തയുാം ഏറ്റവാം ഉയര്ക്ന്നതചണ്. 
ഭൂമി ഏടറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള അവചര്ക്ഡ് ഈ വര്ക്ഷാം 
ആദയപകുതിക്കുള്ളില് പൂര്ക്ത്തിയചകുാം. കേരളത്തിടല 
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NH-66, ടമചത്താം 24 കപ്രചജക്റ്റുേള് ഉള്ടപ്പടുന്നതചണ് 
അതില് 2 കപ്രചജക്റ്റുേള് ഇതിനോം 
പൂര്ക്ത്തിയചക്കുേയുാം മറ്റുള്ളവ നെപ്പിലചകി 
ടകചണ്ടിരിക്കുേയുമചണ്. 

188. കറചഡ്പരിപചലനവിഭചഗത്തിടല        ഫീല്ഡ് 
എഞ്ിനീയര്ക്മചരുടെ ഉപകയചഗത്തിനചയി പരചതിേളുാം 
ഫീല്ഡ് ഡചറ്റച കേഖരണ ആൈികകഷനുേളുാം 
രജിസ്റ്റര്ക് ടെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ടമചവ ല് 
ആൈികകഷനുമചയി 7000 േികലചമീറ്റര്ക് കേചര്ക് കറചഡ് 
ടനറ്റ് വര്ക്ക് ഉള്ടകചള്ളുന്ന ടമചടപ്പെതുാം, ഉപകഭചക്തൃ 
സൗഹൃദവമചയ  ടവ ്  ടമയ് െനന്സ്   മചകനജ്ടമെ് 
സിസ്റ്റാം (RMMS) സ്ഥചപിച്ചുവരുന്നു. 2021 ജൂണ്ട് 
അവസചനകത്തചടെ പുതിയ RMMS സിസ്റ്റാം 
പ്രവര്ക്ത്തനേമമചകുേയുാം, കേചര്ക് കറചഡ് ടനറ്റ് 
വര്ക്കിടെ പരിപചലനത്തിനുള്ള പദ്ധതിേള് 
ഉണ്ടചക്കുവചനുാം േഴിയുാം. 

189. ഔെ്പുെ്  ആെ്  ടപര്ക്കഫചമന്സ്  അെിസ്ഥചന 
മചകിയുള്ള കറചഡ് മചകനജ്ടമെ് (OPBRC) 
േരചറേള് കേരളത്തില് അവതരിപ്പിച്ചു. കറചഡ് 
പരിപചലനത്തിനചയുള്ള ഈ നൂതന േരചര്ക്, അസറ്റ് 
മചകനജ്ടമെിടെ േചരയേമതയുാം ഫലപ്രചപ്തിയുാം 
വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുാം. 



83 
 

റീബില്ഡ് നകരെ ഇനിനഷയറ്റീവ് (RKI) 

190. കേരളടത്ത ഒരു വിേസന പങ്കചളിയചയി കലചേ  ചങ്ക് 
നികയചഗിക്കുേയുാം, വിേസന നയ വചയ്പയചയി (DPL) 
250 മിലയന് യു.എസ് കഡചളര്ക് (1779.58 കേചെി രൂപ) 
നല്കുേയുാം ആയതിടെ ആദയ വചയ്പചവിഹിതാം  
2018-ടല വിനചേേരമചയ ടവള്ളടപ്പചകത്തിനു 
കേഷാം, കേരളത്തിടെ അെിസ്ഥചന സൗേരയങ്ങളുടെ 
പുനര്ക്നിര്ക്േചണത്തിടെ പദ്ധതിേള്കചയി 
നല്കുേയുാം ടെയ്തു. 

191. അടുത്തിടെ,  RKI-2-നചയി  250 മിലയന് യു.എസ് 
കഡചളര്ക് അധിേ തുേയ്ക്കചയി ഇന്തയച ഗവണ്ട്ടമെ്, 
കലചേ  ചങ്ക്, AIIB എന്നിവരുമചയി െര്ക്ചേള് 
പൂര്ക്ത്തിയചക്കുേയുാം പദ്ധതി ഉെടന 
അാംഗീേരിക്കുവചന് സചധയതയുള്ളതുമചണ്. 

192. RKDP പദ്ധതിയുടെ നെത്തിപ്പിനചയി കലചേ ചങ്ക്, 
KFW, AIIB എന്നിവയില് നിന്നുാം ഇതുവടര 
നല്േിയിട്ടുള്ള ടമചത്താം  ചഹയ സഹചയാം 5898 
കേചെി രൂപയചണ്, ഇത് സാംസ്ഥചന വിഹിതത്തിടെ 
30 േതമചനത്തികനചെ് കെര്ക്ക്കുകമ്പചള് ടമചത്താം 8425 
കേചെി രൂപ വരുാം. 
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193. ഇതില് 12 വകുപ്പുേള്ക് േീഴിലള്ള പദ്ധതിേള്കചയി 
7,405 കേചെി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണചനുമതി ടേചടുകേയുാം 
അവ നെപ്പചകലിടെ വിവിധ ഘെങ്ങളിലമചണ്. 
4,677 കേചെി മൂലയമുള്ള പദ്ധതിേള് ഇതികനചെോം 
ടെന്ഡര്ക് ടെയ്യുേയുാം അവ നെപ്പചകി 
ടകചണ്ടിരിക്കുേയുമചണ്. 

ക്സസനികനക്ഷമ വകുെ്  

194. ദേിണ എയര്ക്േമചെിടെ അടുത്തുള്ള ആക്കുളത്ത്, 
ദീര്ക്ഘേചലമചയി േചത്തിരുന്ന യുദ്ധ സ്മചരേത്തിടെ 
പ്രചരാംഭ പ്രവൃത്തിേള് നെപ്പു സചമ്പത്തിേ വര്ക്ഷത്തില് 
തടന്ന ഏടറ്റടുത്തു നെത്തുാം. 

പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വര്ഗ വികസന വകുെ്  

195. സവേചരയ-ടപചതുകമഖലേളില്  ടതചഴില് ലഭയത 
ഉറപ്പചക്കുന്നതിന് സചധയതയുള്ള ടതചഴിലെമേള്, 
വയവസചയ പ്രമുഖര്ക്, വലന് വകുപ്പുേള്, 
ടതചഴിലില്ലചത്ത കഗചത്ര യുവജനങ്ങള് എന്നിവടര ഒരു 
ടപചതുകവദിയില് ടേചണ്ടുവന്ന് എടെ സര്ക്കചര്ക് 
‘ടവര്ക്െവല്   വര ല്   എാംകൈചടെെ്  എക്സ് കെഞ്് ’ 
സ്ഥചപിക്കുാം.  

196. ആദിവചസികുെിേളുടെ       വിദയചഭയചസത്തിലാം, 
പഠനത്തിലമുള്ള ഭചഷചപരമചയ തെസ്ങ്ങള് 
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ഇല്ലചതചക്കുന്നതിനചയി പെിേ വര്ക്ഗ വിേസന വകുപ്പ് 
‘കഗചത്ര ന്ധു’ (Tribal Mentor Teacher) എന്ന 
കപരില് ഒരു നൂതന പരിപചെി ആവിഷ്ക്കരിചിട്ടുണ്ട്. ഈ 
പരിപചെിയില് അഭയസ്തവിദയരചയ ആദിവചസി 
യുവജനങ്ങളില് നിന്നുാം റ്റി.റ്റി.സി/ ി.എഡ് 
കയചഗയതയുാം, കഗചത്ര ഭചഷയിലാം മലയചളത്തിലാം 
അറിവള്ളവര്ക്ക് മുന്ഗണന നല്േി തിരടെടുത്ത്, 
സാംസ്ഥചനത്തുെനീളാം തിരടെടുത്ത വപ്രമറി 
സ്ക്കൂളുേളില് ടമെര്ക് െീചര്ക്/എഡൂകകഷന് 
ടഫസിലികറ്ററ്ററചയി പ്രവ ര്ക്ത്തികചന് പരിേീലനാം 
നല്േിവരുന്നു. 

197. കുറെത്  15,000  ആദിവചസി  കുെിേള്ടകങ്കിലാം 
അകചദമിേ് മിേവ് കനെചന് സഹചയികത്തക 
വിധത്തില് 2021-22 േചലയളവില് 500 പുതിയ 
േേൂണിറ്റി സ്റ്റഡി ടസെറേള് സ്ഥചപിക്കുന്നതചണ്. 

198. ‘കഗചത്രജീവിേ’ പരിപചെിയില് ഇതുവടര 1,170 കഗചത്ര 
യുവജനങ്ങള്ക് നിര്ക്േചണ വയവസചയവമചയി 
 ന്ധടപ്പെ േഴിവേളചയ ടേചത്തുപണി, ൈാം ിാംഗ്, 
വവദുതീേരണാം, മരപ്പണി തുെങ്ങിയവയില് പെിേ 
വര്ക്ഗ വിേസന വകുപ്പ് പരിേീലനാം നല്കുേയുാം 54 
സവയാം സഹചയ സാംഘങ്ങള് രൂപീേരിക്കുകുയുാം 
ടെയ്തു. 2021-22-ല് ഈ പരിപചെി വിപുലീേരികചനുാം 
2,000 കഗചത്ര യുവജനങ്ങള്ക് പരിേീലനാം 
നല്േചനുാം ഉകേേിക്കുന്നു. 
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199. കഗചത്ര    ഉത്പന്നങ്ങളുടെ   വിപണനത്തിന് 
സഹചയിക്കുന്നതിന് ആവേയമചയ സ്ഥലങ്ങളില് 
വര ല് വികല്ലജ് മചര്ക്കറ്റുേള് (അപ് ന മണ്ഡി) 
സ്ഥചപിക്കുവചനുാം ഉകേേിക്കുന്നു. 

200. വര ല്  സ്റ്റചര്ക്െപ്പുേടള  പിന്തുണക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രകതയേ പദ്ധതി 2021-22 േചലയളവില് വകുപ്പ് 
നെപ്പചക്കുാം. നിലവില് ലഭയമല്ലചത്ത ഇെങ്ങളിലാം, 
സാംസ്ഥചനടത്ത എല്ലച ആദിവചസി കുഗ്രചമങ്ങളിലാം 
ഒരു പ്രകതയേ പദ്ധതിയിലൂടെ ഇെര്ക്ടനറ്റ് േണക്റ്റിവിറ്റി 
ഉറപ്പചകചന് ഉേേിക്കുന്നതു വഴി, കസവന വിതരണാം 
ടമചടപ്പടുത്തുന്നതചണ്. 

201. 2021-22 േചലയളവില് വലഫ് മിഷനിലൂടെ 4,000 
വീടുേള് ഘൊം II, ഘൊം III എന്നിവയ്ക്കു േീഴില് 
നിര്ക്േിക്കുാം. 

202. എടെ സര്ക്കചരിടെ  മടറ്റചരു  മുന്നിര  പദ്ധതിയചയ 
‘കഗചത്രവചത്സലയനിധി’, എല്ലച കഗചത്ര 
ടപണ്ട്കുെിേളുടെയുാം സമഗ്രവിേസനാം ലേയമിട്ടുള്ള 
ഇന്ൂറന്സ് അധിഷ്ഠിത എന്കഡചടമെ് 
പദ്ധതിയചണ്. 2021-22 േചലയളവില് 1,000-ഓളാം 
ടപണ്ട്കുെിേടള ഈ പദ്ധതിയുടെ സാംരേണയില് 
ടേചണ്ടുവരുടമന്ന് പ്രതീേിക്കുന്നു. 
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203. 18,690    പെിേജചതികുടുാം ങ്ങള്ക്    വീെ് 
നിര്ക്േികചന് 'ഭൂമിയില്ലചത്തവര്ക്ക് ഭൂമി' പദ്ധതിയുടെ 
േീഴില് പ്രകയചജനാം ലഭിച്ചു. 

204. പെിേജചതി കേചളനിേള്കചയുള്ള  കഡച. അാംക ദ്േര്ക് 
ഗ്രചമവിേസന പദ്ധതി, വികദേ ടതചഴില് 
സ ്സിഡി, പെിേജചതി സാംരാംഭേരുടെ സവപ്നങ്ങള് 
സചേചത്േരികചന് സഹചയിക്കുേ, എന്നീ 
സര്ക്കചരിടെ ശ്രകദ്ധയമചയ പദ്ധതിേള് നെപ്പു 
സചമ്പത്തിേ വര്ക്ഷത്തിലാം ഊര്ക്ജ്ജസവലതകയചടെ 
തുെരുന്നതചണ്. 

205. പചലകചെ്,  ഇെകഗ്രറ്റഡ്  ഇന്സ്റ്റിറ്റൂെ്  ഓഫ് 
ടമഡികല് സയന്സ് (IMMS) 2021-22 
വര്ക്ഷത്തില് പൂര്ക്ണമചയുാം പ്രവര്ക്ത്തന 
സജ്ജമചക്കുന്നതചണ്. 

ശാസ്ത്ര-സാനേതിക വകുെ് 

206. അടുത്ത   േചലത്തചയി   വിവിധ   വവറല് 
അണു ചധേള് സാംസ്ഥചനടത്ത സചരമചയി 
 ചധിചിരുന്നതിടെ അെിസ്ഥചനത്തില് വവകറചളജി 
ഗകവഷണത്തിനു മചത്രമചയി ഒരു ഗകവഷണ 
സ്ഥചപനാം സ്ഥചപികചന് എടെ സര്ക്കചര്ക് വിഭചവനാം 
ടെയ്തിരുന്നു. തത്ഫലമചയി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂെ് ഓഫ് 
അഡവചന്സ്ഡ് വവകറചളജി (IAV) 2020 ഒകക്ടച ര്ക് 
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15-ന് തിരുവനന്തപുരടത്ത കതചന്നയ്ക്കലളള വലഫ് 
സയന്സ് പചര്ക്കില് ഔകദയചഗിേമചയി പ്രവര്ക്ത്തനാം 
ആരാംഭിച്ചു. ലക ചറെറി ഉപേരണങ്ങളുാം മനുഷയകേഷി 
ഉള്ടപ്പടെയുള്ള അെിസ്ഥചന സൗേരയങ്ങള്  
IAV-കചയി സ്ഥചപിച്ചു. വവകറചളജി രാംഗത്ത് IAV 
മുന്നിര ഗകവഷണാം നെത്തുടമന്ന് പ്രതീേിക്കുന്നു. 

സാമൂഹയ നീതി വകുെ്  

207. വനിതചേിശുവിേസനവകുപ്പ്  സ്ഥചപിതമചയകതചടെ, 
സമൂഹത്തിടല പചര്ക്േവ വത്കരികടപ്പെ 
വിഭചഗങ്ങളചയ അാംഗപരിമിതര്ക്, മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മചര്ക്, 
രചന്സ്ടജന്കഡഴ്സ് എന്നിവരുടെ ആവേയങ്ങളില് 
കൂടുതല് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീേരികചന് സചമൂഹയനീതി 
വകുപ്പിന് േഴിഞ്ഞു. RPWD നിയമ പ്രേചരാം 
സമയ ന്ധിതമചയി കജചലിയില് സാംവരണാം 
സാംസ്ഥചനാം ഉറപ്പചക്കുാം. പ്രചയമചകുന്ന ജനസാംഖയയുടെ 
ആവേയങ്ങള് എടെ സര്ക്കചര്ക് തിരിചറിയുന്നു. 
രേചേര്ക്ത്തചകളുടെയുാം, മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മചരുടെയുാം 
പരിപചലന കേമ നിയമാം, 2007 പൂര്ക്വചധിോം 
േരുകത്തചടെ നെപ്പിലചക്കുാം. നിശ്ശബ്ദരചയ 
രചന്സ്ടജെറേടള മുഖയധചരയില് എത്തിക്കുന്നതിന് 
േഴിെ അഞ്ചു വര്ക്ഷങ്ങള് സചേയാം വഹിച്ചു. അവടര 
സിവില് ടസചവസറ്റിയുടെ മുന്നിരയികലക് 
ടേചണ്ടുവന്ന് സചമൂഹയകശ്രണിയുടെ ഉന്നതങ്ങളില് 
േയറവചന് പ്രചപ്തരചക്കുാം. േഴിെ അഞ്ചു വര്ക്ഷവാം 
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നിരീേണ സാംവിധചനത്തിടെ പ്രചധചനയത്തിന് കൂെി 
സചേയാം വഹിച്ചു. ഇത് കൂടുതല് േക്തിടപ്പടുത്തുാം. 

സര്നേയുാം ലാന്ഡ് പ്പറനക്കാര്ുകളാം 

208. ആധുനിേ  സചകങ്കതിേ  വിദയേള്  അവതരിപ്പിച് 
സ്ഥചപിക്കുന്നതിലൂടെ സാംസ്ഥചനത്തിടെ സര്ക്കവ 
പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള് സുഗമമചക്കുന്നതിന്, സാംസ്ഥചനത്ത് 
തുെര്ക്ചയചയി പ്രവര്ക്ത്തിക്കുന്ന റഫറന്സ് കസ്റ്റഷനുേള് 
(CORS) സ്ഥചപിക്കുന്നത് സാം ന്ധിച് എടെ 
സര്ക്കചര്ക് നെപെിേള് സവീേരിച്ചു.  
CORS സാംവിധചനത്തിടെ സാംഭരണത്തിനുാം 
സ്ഥചപനത്തിനുാം േേീഷണിാംങ്നുമചയി 12 കേചെി 
രൂപയുടെ ഭരണചനുമതി നല്കുേയുാം ഈ 
ഉകേേത്തിനുകവണ്ടി ധചരണചപത്രാം 2021 ജനുവരി  
18-ന് സര്ക്കവ ഓഫ് ഇന്തയയുമചയി നെപ്പചകി. സര്ക്കവ 
ഓഫ് ഇന്തയ പ്രവര്ക്ത്തനാം ആരാംഭിക്കുേയുാം  
സര്ക്കവ ഓഫ് ലചെ് ടറകകചര്ക്ഡ്സിടല 
സര്ക്കവയര്ക്മചര്ക്ടകചപ്പാം സിഗ്നലേലടെ പരീേണ 
ത്തിനചയി ഗ്രൗണ്ടില് 28 കസ്റ്റഷനുേള്ക്  
3 സ്ഥലങ്ങള് വീതാം േടണ്ടത്തി പ്രവൃത്തിേള് 
പുകരചഗമിക്കുന്നു.  
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കായിക യുവജനകാരയ വകുെ്  

209. േിഫ് ിയുടെ   സഹചയകത്തചടെ   കമനാംകുളത്ത് ജി. 
വി. രചജ ടസെര്ക് ഓഫ് എക്സലന്സ് സ്ഥചപികചന് 
ഈ വകുപ്പ് ഉകേേിക്കുന്നു. 

നികുതി വകുെ് 

210. 2020-21  സചമ്പത്തിേ  വര്ക്ഷത്തിടെ  അവസചന 
പചദത്തില് (ജനുവരി-മചര്ക്ച്) ജി.എസ്.െി േളേനില് 
ഗണയമചയ വര്ക്ദ്ധനയുണ്ടചയി. ജി.എസ്.െി 
കപചര്ക്െലില് അവതരിപ്പിച വിവിധ നെപെിേള് 
പചലികടപ്പെതിടെയുാം റിക് അെിസ്ഥചനമചകിയുള്ള 
റികെണുേള് സൂക്ഷ്മ പരികേചധനയ്ക്കുാം, സാംസ്ഥചന 
തലത്തില് പചലികടപ്പടുന്നത് കൃതയമചയി 
പിന്തുെരുന്നതിനുാം അവതരിപ്പിച തീവ്രമചയ 
സചകങ്കതിേവിദയ അെിസ്ഥചനമചകിയുള്ള 
ഇെടപെലേളുടെ സാംകയചജിത ഫലമചണിത്. 

211. വിവരസചകങ്കതിേവിദയചഉപേരണങ്ങള് ഉപകയചഗിക്കു 
ന്നതിലൂടെ വരുമചനാം വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 
ഡചറ്റചധിഷ്ഠിത തീരുമചനങ്ങള് പ്രചപ്തമചക്കുേ 
എന്നതചണ് വകുപ്പിടെ ലേയാം. ANPR 
സിസ്റ്റത്തിടെ (ഓകെചമചറ്റിേ് നമ്പര്ക് കൈറ്റ് 
ടറകഗ്നിഷന് സിസ്റ്റാം) ഇന്സ്റ്റകലഷന് േഴിെ 
വര്ക്ഷാം നെപ്പിലചക്കുേയുാം ഇതികനചെോം 
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സാംസ്ഥചനത്തിടെ 22 സ്ഥലങ്ങളില് 
പ്രവര്ക്ത്തിക്കുേയുാം ടെയ്യുന്നു. ഇ-കവ  ില്ലുേളുടെയുാം 
വരുമചനത്തിടെയുാം വിേേലനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന 
റിക് പചരചമീറ്ററേള് അെിസ്ഥചനമചകി ഇെലിജന്സ് 
അധിഷ്ഠിത വചഹന പരികേചധന സാംവിധചനാം ഇത് 
സുഗമമചക്കുന്നു. 

212. മുഴവന് VAT കുെിശ്ശിേയുാം ആദയമചയി ഓണ്ട്വലനില് 
ലഭയമചകി. ഇത് കുെിശ്ശിേ സ്ഥചനാം കൂടുതല് 
സുതചരയമചക്കുേയുാം കുെിശ്ശിേ അനുരഞ്ജനാം 
വേേചരയാം ടെയ്യുന്നതിന് സഹചയിക്കുേയുാം ടെയ്തു. 
VAT വിലയിരുത്തലേളില് ഭൂരിഭചഗവാം 
ഇതികനചെോം പൂര്ക്ത്തിയചയതിനചല് ഈ വര്ക്ഷാം 
ജി.എസ്.െി-യില് വകുപ്പ് പൂര്ക്ണമചയുാം ശ്രദ്ധ 
കേന്ദ്രീേരിക്കുാം. 

213. ഒരു ‘ഏജെ്സ് കപചര്ക്െല്’ വഴി കലചെറി ഏജന്റുമചര്ക്ക് 
വില്പന വരുമചനവാം ജി.എസ്.െി-യുാം ഓണ്ട്വലന് 
ആയി അെയ്ക്കുവചന് ഉതകുന്ന സൗേരയങ്ങള് നല്േചന് 
എടെ സര്ക്കചര്ക് തീരുമചനിച്ചു. കലചെറി െികറ്റ് 
വില്പനയുാം സേചനാം ടേചടുക്കുന്നതുാം തെസ്മില്ലചടത 
നെത്തുന്നതിനുാം കലചെറി ഓഫീസുേള് മുതല് 
വില്പനയുടെ അവസചന കപചയിെ് വടര കെചര്ക്ച 
ഇല്ലചതചക്കുന്നതിനുാം ദുരുപകയചഗാം തെയുന്നതിനുാം 
രചക് ടെയ്യുവചന് തീരുമചനിച്ചു. സാംസ്ഥചനടത്ത എല്ലച 
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കലചെറി ഏജന്റുമചര്ക്ക്കുാം അവരുടെ ടതചഴില് 
സഹചയത്തിനചയി കഷചപ്പ് രജികസ്ട്രഷന് നല്കുാം. 

214. പൗരന്മചര്ക്ക്      കസവന      വിതരണാം 
ടമചടപ്പടുത്തുന്നതിനചയി രജികസ്ട്രഷന് വകുപ്പ് 
നിരവധി പരിഷ്ക്കചരങ്ങള് നെപ്പിലചകിയിട്ടുണ്ട്. 
േചലഹരണടപ്പെ നെപെിക്രമങ്ങള് ഇല്ലചതചക്കുേ, 
ആധുനിേ സചകങ്കതിേ വിദയേള് സവീേരിക്കുേ, 
സചധചരണകചര്ക്ക് ഫലപ്രദവാം േചരയേമവമചയ 
കസവന വിതരണാം ടമചടപ്പടുത്തുേ എന്നിവയചണ് 
പ്രധചന ലേയാം. ‘എനിടവയര്ക് രജികസ്ട്രഷന്’ 
കപ്രചഗ്രചാം റവനൂ ജില്ലയിടല ഏടതചരു സബ് 
രജിസ്ട്രചര്ക് ഓഫീസുേളിലാം കഡചേുടമെ് രജികസ്ട്രഷന് 
അനുവദിക്കുന്നു. 

215. പൗരന്മചരുടെ സവന്താം പരിസരത്ത് നിന്ന് േരചറേളുടെ 
ഡിജിറ്റല് നിര്ക്വഹണത്തിനചയി ‘ഡിജിറ്റല് 
കഡചേുടമെ് എക്സിേൂഷന്’ എടെ സര്ക്കചര്ക് 
നെപ്പിലചക്കുാം. രജിസ്റ്റര്ക് ടെയ്ത കരഖേളുടെ 
ഡിജിവറ്റകസഷന് ഉെന് പൂര്ക്ത്തിയചകുാം. ടൊംകൈറ്റ് 
അെിസ്ഥചനമചകിയുള്ള രജികസ്ട്രഷന് പ്രക്രിയ 
പ്രചപ്തമചക്കുന്നതിനചയി ലളിതവത്കരിച 
സ്റ്റചന്കഡര്ക്ഡ് കഡചേുടമെ് ടൊംകൈറ്റുേള് 
പ്രസിദ്ധീേരിച് കപ്രചപ്പര്ക്െി രജികസ്ട്രഷന് 
സിസ്റ്റത്തികലക് സാംകയചജിപ്പിക്കുാം. കഡചേുടമെ് 
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രജികസ്ട്രഷന് പ്രക്രിയ ഓകെചകമറ്റ് ടെയ്യുേയുാം, രജിസ്റ്റര്ക് 
ടെയ്ത പത്രാം രജികസ്ട്രഷടെ അകത ദിവസാം തടന്ന 
വിതരണാം ടെയ്യുേയുാം എല്ലച  ന്ധടപ്പെ 
േേിേകളയുാം ഉള്ടപ്പടുത്തി എല്ലച മൂലയങ്ങള്ക്കുാം  
ഇ-സ്റ്റചമ്പിങ് നെപ്പിലചക്കുാം. 

വിനനാേ സഞ്ചാര വകുെ്  

216. 2018-ടല  വന്  ടവള്ളടപ്പചകടത്ത  തുെര്ക്ന്നുണ്ടചയ 
പ്രതിസന്ധി മറിേെകചന് 2019-20 േചലഘെത്തില് 
കേരള ടൂറിസാം സവീേരിച ഹൂമന് വ കനചര്ക് 
വിപണന തന്ത്രാം PATA അാംഗീേരിക്കുേയുാം,  
2020-21 േചലയളവില് PATA യുടെ സുവര്ക്ണ 
സേചനത്തിനു പചത്രമചകുേയുാം ടെയ്തു. ഹൂമന് 
വ കനചറിടെ പ്രിെ് േചടമ്പയ് നുാം ഫിലിാം 
േചടമ്പയ് നുാം 2 ‘DAS GOLDENE STADTTOR 
awards 2020’-ഉാം കനടുേയുാം ടെയ്തു. 

217. 2020-21-ല്    ടൂറിസവമചയി     ന്ധടപ്പെവടര 
സഹചയിക്കുന്നതികലകചയി ടൂറിസാം വര്ക്കിാംഗ് 
േചപ്പിറ്റല് സകപ്പചര്ക്െ് കീാം, ടൂറിസാം എാംകൈചടെെ് 
സകപ്പചര്ക്െ് കീാം, ടൂറിസാം ഹൗസ് ക ചെ് സകപ്പചര്ക്െ് 
കീാം, ടൂറിസാം വഗഡ് സകപ്പചര്ക്െ് കീാം എന്നിവയിലൂടെ 
കേചവിഡ്-19 റിലീഫ് അസിസ്റ്റന്സ് പചകകജ് 
അനുവദിച്ചു. 
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218. ഇകപ്പചള്    നെന്നുടേചണ്ടിരിക്കുന്ന   പദ്ധതിേളചയ 
മലനചെ് മല ചര്ക് റിവര്ക് ക്രൂസ്, 12 ജില്ലേളിലചയുള്ള 
മിയചവചകി കമചഡല് വനവത്കരണാം, 79 
കേന്ദ്രങ്ങളിലള്ള കവസ്റ്റ് മചകനജ്ടമെ്, തലകശ്ശരി 
ടഹറികറ്റജ് കപ്രചജക്റ്റ് -രണ്ടചാം ഘൊം, കവളി, കേചവളാം, 
ോംഖുമുഖാം കപ്രചജക്റ്റുേള്, രചവന്കൂര്ക് ടഹറികറ്റജ് 
കപ്രചജക്റ്റ്, മുസിരിസ് ടഹറികറ്റജ് കപ്രചജക്റ്റ്-രണ്ടചാം 
ഘൊം, രചവന്കൂര്ക്-അഞ്ചുടതങ്ങ് ടഹറികറ്റജ് 
കേചറികഡചര്ക് കപ്രചജക്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരടത്ത വികനചദ 
സഞ്ചര ഭവന് എന്നിവ പ്രോംസനചര്ക്ഹമചണ്. 

219. വരുാം   വര്ക്ഷത്തില്   തിരടെടുത്ത   ടൂറിസാം 
കേന്ദ്രങ്ങളില് 12 കലചകേചത്തര കെചയ് ലറ്റ് പദ്ധതിേള് 
കൂെി ഏടറ്റടുക്കുവചന് എടെ സര്ക്കചര്ക് ഉകേേിക്കുന്നു. 

220. കേരളത്തിടല എല്ലച സ്ഥലങ്ങളിലാം, ഉത്തരവചദിത്ത 
ടൂറിസാം വയചപിപ്പിക്കുന്നതിനുാം ഗ്രചമീണ ടൂറിസാം 
കപ്രചത്സചഹിപ്പിക്കുന്നതിനുാം പ്രചകദേിേ സമൂഹത്തിന് 
ടതചഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുാം കേരള ടൂറിസാം 
ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീേരിക്കുാം. 

221. കേചവിഡ്-19 മഹചമചരിയുടെ രണ്ടചാം തരാംഗടത്ത 
തുെര്ക്ന്ന് വീണ്ടുാം തിരിചെി കനരിെ കേരള ടൂറിസടത്ത 
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവചന് കവണ്ടി ഒരു പ്രകതയേ 
മചര്ക്കറ്റിാംഗ് േചടമ്പയ് ന് ആരാംഭിക്കുാം. 
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ഗതാഗത വകുെ് 

222. കറചഡ്ഗതചഗതാം,     െചക്സിേള്,     ഓകെചറിേേള് 
ഉള്ടപ്പടെയുളള ടപചതുഗതചഗത സാംവിധചനങ്ങടള 
പ്രകയചജനടപ്പടുത്തുവചന് കപ്രരിപ്പിക്കുേ എന്നതചകുാം 
എടെ സര്ക്കചരിടെ നയാം. അകതസമയാം,ഗതചഗത 
കുരുക്കുേളുാം അന്തരീേമലിനീേരണവാം, 
അപേെങ്ങളുാം, സമയനഷ്ടവാം കുറയ്ക്കുവചനചയി 
സവേചരയഗതചഗതസാംവിധചനങ്ങടള നിരുത്സചഹ 
ടപ്പടുത്തുാം. എല്ലച ഭചരകമറിയ  
വചഹനങ്ങടളയുാം ടപചതുഗതചഗത വചഹനങ്ങടളയുാം  
ഹരിതഇന്ധനങ്ങള്-സി.എന്.ജി., എല്.എന്.ജി., 
വവദുതി, വഹൈജന് (CNG, LNG, Electricity, 
Hydrogen)-തുെങ്ങിയവയികലയ്ക്ക് മചറവചനചയി 
കപ്രചത്സചഹിപ്പിക്കുാം. 

223. എല്ലച      ടപചതുഗതചഗത    വചഹനങ്ങളിലാം  
ജി.പി.എസ്. ഉപേരണങ്ങള് ഘെിപ്പിക്കുന്നത് 
നിര്ക് ന്ധിതമചക്കുേയുാം അതിടെ വിവരങ്ങള് 
കപചലീസ്, എവക്സസ്, ജി.എസ്.െി മുതലചയ നിയമാം 
നെപ്പിലചക്കുന്ന എല്ലച ഏജന്സിേള്ക്കുാം പങ്ക് 
ടവയ്ക്കുേയുാം ടെയ്യുാം. 

224. വചഹന സചന്ദ്രത കൂെിയതുാം ഇടുങ്ങിയ കറചഡുേളുാം ഉളള 
കേരളാം, മഹചമചരി േചലത്തിന് മുമ്പ് എല്ലച വര്ക്ഷവാം 
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ഏേകദോം നചലചയിരകത്തചളാം അപേെങ്ങള്ക് 
സചേയാം വഹിചിട്ടുണ്ട്. നഗര പ്രകദേങ്ങളിടല 
അപേെങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്ന നെപെിേളുടെ ഭചഗമചയി 
‘നെപ്പചത േചല്നെകചര്ക്ക്കുാം കറചഡ് വചഹനങ്ങള്ക്കുാം’ 
എന്ന നയാം ഉറപ്പചക്കുന്നതിനചയി എടെ സര്ക്കചര്ക് 
േര്ക്േന നെപെിേള് നെപ്പചക്കുാം. എടെ സര്ക്കചരിടെ 
അടുത്ത അഞ്് വര്ക്ഷങ്ങളില് അപേെങ്ങളുടെ എണാം 
കുറച്ചു ടേചണ്ടു വന്നിരിക്കുാം. 

225. വിവരസചകങ്കതിേ വിദയയുടെ വിപുലമചയ ഉപകയചഗാം 
ടേചണ്ടുാം, ചുവപ്പു നചെയുാം അഴിമതിയുാം ഉളള ഇെങ്ങള് 
േടണ്ടത്തിടകചണ്ടുാം കമചകെചര്ക് വചഹന വകുപ്പിടെ 
സാംവിധചനങ്ങളുാം നെപെിക്രമങ്ങളുാം കൂടുതല് 
സുതചരയവാം ജനസൗഹൃദവമചക്കുാം. 

226. എല്ലച  പ്രധചന   സ്  ഡികപ്പചേളിലാം  ക ചെ് 
ടജെിേളിലാം കൂെചടത റയില്കവ കസ്റ്റഷനുേളിലാം 
വിമചനത്തചവളങ്ങളിലാം മള്െി കമചഡല് േണക്ടിവിറ്റി 
എടെ സര്ക്കചര്ക് ഉറപ്പു വരുത്തുാം. എല്ലച മുഖയ 
നഗരങ്ങളിലാം പെണങ്ങളിലാം േചല്നെയുാം വസകിള് 
സവചരിയുാം കപ്രചത്സചഹിപ്പിക്കുാം. കൂടുതല് 
ടതചഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനചയി ടപചതു 
ഗതചഗത െരക്കു കലചജിസ്റ്റിക്സ് കമഖലേളില് ഉളള 
നികേപാം എടെ സര്ക്കചര്ക് കപ്രചത്സചഹിപ്പിക്കുാം. 
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നകരെ നസ്റ്ററ്റ് നറാഡ് ട്രാന്നസ്പാര്ട്ട് നകാര്െനറഷന് (KSRTC) 

227. “ടേ.എസ്.ആര്ക്.െി.സി. റീ സ്ട്രേ്െര്ക് 2.0”  (KSRTC 
Restructure 2.0)-യില് കൂെി ടേ.എസ്.ആര്ക്.െി.സി. 
യുടെ നെത്തിപ്പ് േചരയേമമചക്കുേയുാം നിരവധി 
െിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതുാം േചരയേമത വര്ക്ദ്ധിപ്പി 
ക്കുന്നതുമചയ നെപെിേളുാം നെപ്പില് വരുത്തുാം. ഇതിടെ 
ഭചഗമചയി ദീര്ക്ഘദൂര യചത്ര കസവനങ്ങള്കചയി 
ടേ.എസ്.ആര്ക്.െി.സി. സവിഫ്റ്റ് ക്ലിപ്താം (KSRTC Swift 
Ltd) എന്ന കപരില് ഒരു പ്രകതയേ േമ്പനി 
രൂപീേരണവമചയി എടെ സര്ക്കചര്ക്  
മുകന്നചെ് കപചകുാം. കേരളത്തിനുകവണ്ടി 
ടേ.എസ്.ആര്ക്.െി.സി.ടയ ഒരു വിേവചസ 
കയചഗയമചയ, തചങ്ങചനചവന്ന, യചത്ര സൗഹൃദമചയ 
േറയറ്റ യചത്ര സാംവിധചനമചയി രൂപചന്തരടപ്പടുത്തുാം. 

228. അടുത്ത             മൂന്ന്           വര്ക്ഷത്തിനുളളില് 
ടേ.എസ്.ആര്ക്.െി.സി.യി-ടല 80%  സ്സുേള് ഹരിത 
ഇന്ധനത്തികലയ്ക്ക് മചറ്റുാം. റൂട്ടുേടള രങ്ക് കറചഡ്, 
കറഡിയല് കറചഡ്, സര്ക്ക്കുലര്ക് കറചഡ് എന്നിങ്ങടന 
തരാംതിരിചിെ്  സ്സുേളുടെ ഓെത്തില് 
അെിസ്ഥചനപരമചയ മചറ്റാം വരുത്തുേയുാം ഒരു ഹബ് 
ആെ് കപചേ് മചതൃേ എല്ലച ഡികപ്പചേളിലാം 
നെപ്പിലചകി, തൃശ്ശൂര്ക് ജില്ലയിടല പുതുകചെ്, ഇതിടെ 
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പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ഹബചയി തീരുേയുാം 
ടെയ്യുാം. 

229. സര്ക്വീസുേടള കേചര്ക് സിറ്റി സര്ക്ക്കുലര്ക്, കറഡിയല്, 
ഔെര്ക് റിാംഗ് സര്ക്വീസ് എന്നിങ്ങടന വിഭജിച്  സ്് 
ഓെചന് േഴിയുന്ന റൂട്ടുേളിടല പ്രധചന ഓഫീസുേകളയുാം 
സ്ഥചപനങ്ങകളയുാം  ന്ധിപ്പിക്കുന്നതു ഉറപ്പു വരുത്തി 
ടേചണ്ട് തിരുവനന്തപുരാം ജില്ലയിടല 
ടേ.എസ്.ആര്ക്.െി.സി. സര്ക്വീസുേള് നവീേരിക്കുാം. 

230. യചത്രടെയ്യുന്ന           ടപചതുജനങ്ങള്ക്  
വികനചകദചപചദിേളുാം, പലവയഞ്ജന േെേളുാം, 
ടറകസ്റ്റചറന്റുേളുാം മുതലചയവയുാം ജീവനകചര്ക്ക്കുാം 
സഞ്ചരിേള്ക്കുമചയി വിശ്രമ സ്ഥലങ്ങളുാം 
ശുെിതവമുളള േൗെചലയങ്ങളുാം ലഭയമചകിടകചണ്ട് 
 സ്് ഡികപ്പചേടളയുാം മറ്റു സൗേരയങ്ങടളയുാം 
നവീേരിക്കുവചന് എടെ സര്ക്കചര്ക് 
തീരുമചനിചിരിക്കുേയചണ്. വനിതച യചത്രിേരുടെ 
സുരേയുാം സൗേരയവാം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് 
മുന്ഗണനച വിഷയങ്ങളില് ഒന്നചയി എടുത്തുടേചണ്ട് 
എല്ലച ഡികപ്പചേളിലാം സ്ത്രീ സൗഹൃദ വചസസൗേരയാം 
മണിക്കൂര്ക് േണകിന് ടേ.എസ്.ആര്ക്.െി.സി. ഒരുക്കുാം. 
ടമചടപ്പെ കവതനവാം, സുരേയുാം, ആകരചഗയകേമ 
സൗേരയങ്ങളുാം ജീവനകചര്ക്ക് ലഭയമചക്കുാം. 
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231. വിവരസചകങ്കതിേവിദയയുടെ         വിപുലമചയ 
ഉപകയചഗത്തിലൂടെ യചത്രകചര്ക്ക് യചത്ര ആസൂത്രണാം 
ടെയ്യുവചനുാം,  സ്സുേളുടെ ആഗമന നിര്ക്ഗമന 
വിവരങ്ങളുാം ഓണ്ട്വലന് ബുകിാംഗ്  
മുതലചയ സൗേരയങ്ങള് നല്കുന്നതിനുകവണ്ടി 
ടേ.എസ്.ആര്ക്.െി.സി.-യുടെ എല്ലച പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങളുാം 
േചരയേമമചക്കുാം. ഫീഡര്ക് സര്ക്വീസുേളുടെ 
പ്രവര്ക്ത്തനത്തിലൂടെ ടേ.എസ്.ആര്ക്.െി.സി. 
 സ്സുേളികലയ്ക്കുളള ഫസ്റ്റ് വമല്, ലചസ്റ്റ് വമല് 
േണ്ക്റ്റിവിറ്റി സര്ക്കചര്ക് ഉറപ്പചക്കുാം. ടറയില്, വിമചന 
ജല ഗതചഗത സാംവിധചനങ്ങളുമചയുളള തെസ്മില്ലചത്ത 
സാംകയചജനവാം ഒരു നയമചയി ഏടറ്റടുക്കുാം.  

232. െികറ്റ് വില്പനയില് കൂെി േിട്ടുന്ന വരുമചനാംമചത്രാം 
ടേചണ്ട് ടേ.എസ്.ആര്ക്.െി.സി.ക് നിലനില്ക്കുവചന് 
സചധയമല്ല. െികറ്റിതര വരുമചന കമഖലേളിടല വമ്പന് 
സചദ്ധയതേളുാം ഉപകയചഗടപ്പടുത്തുാം. യചത്രചക്കൂലി 
കേഖരികചത്ത കമഖലേളചയ കലചജിസ്റ്റിക്സ്, െില്ലറ 
ഇന്ധന വില്പന, പരസയാം, വികനചദ സഞ്ചരാം 
തുെങ്ങിയ പുതിയ കമഖലേളികലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിടചന്ന് 
കേചര്ക്പ്പകറഷടെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിേടളയുാം 
കേഷികയയുാം ടമചമചയി ഉപകയചഗടപ്പടുത്തി 
ഖജനചവിടെ ഭചരാം ലഘൂേരിക്കുന്നതചണ്.  
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സാംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുെ് 

233. ജലഗതചഗത   ക ചട്ടുേളുടെ   മുഴവന്   നിരയുാം 
സി.എന്.ജി. (CNG) യികലകയ്ക്കച 
സൗകരചര്ക്ജ്ജത്തികലകയ്ക്കച മചറ്റുന്നതചണ്. 2021-2022 
വര്ക്ഷ േചലയളവില് ഇന്ഡയയിടല ആദയടത്ത 
സൗകരചര്ക്ജ്ജ ഇലരിേ് കറച-കറച (RO-RO) 
കസവനവാം, കേരളത്തിടല ആദയടത്ത േരയിലാം 
ടവളളത്തിലാം (amphibian) സഞ്രിക്കുന്ന ജല  സ്സുാം 
അവതരിപ്പിക്കുവചന് വകുപ്പ് നിശ്ചയിചിട്ടുണ്ട്.  

234. മറ്റു    ടപചതുഗതചഗത   സാംവിധചനങ്ങളുമചയി 
ഒത്തുകെര്ക്ന്ന് നില്ക്കുവചനചയി ജലഗതചഗത 
വകുപ്പിടെ ആധുനീേരണാം ഏടറ്റടുക്കുാം. െരക്കു 
നീകങ്ങളുടെയുാം, വികനചദ സഞ്ചര കമഖലേളുകെയുാം, 
ടഫറി സര്ക്വീസുേളുടെയുാം സചദ്ധയതേള് പൂര്ക്ണമചയുാം 
ഉപകയചഗിക്കുാം. 

235. കേചെയാം-ആലപ്പുഴ-കുമരോം   റൂെില്   യചത്ര-
വികനചദസഞ്ചര കസവനാം നല്കുന്ന കവഗത കൂെിയ 
ഏ.സി. യചനമചയ കവഗ-2 (VEGA-2) ഈ വകുപ്പ് 
അവതരിപ്പിക്കുേയുാം, 10-03-2020ല് ഉല്ഘചെനാം 
ടെയ്യടപ്പടുേയുാം ഉണ്ടചയി. 
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236. വവകാം-തവണകെവ്   റൂെിലളള    ഇന്തയയിടല 
ആദയടത്ത സൗകരചര്ക്ജ്ജ േക്തിയില് പ്രവര്ക്ത്തിക്കുന്ന 
ക ചെചയ ആദിതയ, 2020-ടല ഗുസ്റ്റചവ്-കരചവ് 
(Gustav-Trove) അവചര്ക്ഡ് േരസ്ഥമചക്കുേയുാം നചല 
വര്ക്ഷമചയി യചത്രകചടര വിജയേരമചയി അകടര 
ഇകടര േെത്തുേയുാം ടെയ്തു വരുന്നു.  

നകരെ പ്പറയില് പ്പഡവലപ്പ്പമന്റ് നകാര്െനറഷന് ലിമിറ്റഡ് 

237. സര്ക്കചര്ക് വിഭചവനാം ടെയ്യുന്ന അഭിമചന പദ്ധതിയചയ 
സില്വര്ക് വലന് (Silver Line) എന്നതില് കൂെി, 
െിലവചകിയ തുേയുമചയി തചരതമയാം ടെയ്യുകമ്പചള് 
മതിയചയ കനൊം ലഭിക്കുന്ന, ടസമി വഹ-പീഡ് 
യചത്രച സൗേരയാം (Semi High-Speed travel) 
ആദയമചയി കേരളത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നതചണ്. 
തിരുവനന്തപുരാം മുതല് േചസര്ക്കഗചഡു വടര 
നിലവിലളള 12 മണിക്കൂര്ക് യചത്രചസമയാം 4 
മണിക്കൂറചയി കുറച്ചുടേചണ്ട് കേരളത്തിടല 
ജനങ്ങള്ക് സൗേരയപ്രദമചയ യചത്രച സാംവിധചനാം 
ലഭയമചക്കുന്ന സില്വര്ക് വലന് (Silver line) ഒരു 
സമൂല പരിഷ്കരണമചയിരിക്കുാം.  

238. ഏേകദോം 63,900 കേചെി രൂപ മുതല് മുെകില് ഈ 
പദ്ധതി പൂര്ക്ത്തീേരിക്കുവചനചണ് ഉകേേിക്കുന്നത്. ഈ 
പ്രധചനടപ്പെ പദ്ധതിയുടെ അവലന്ടമന്റുാം വിേദമചയ 
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പദ്ധതി റികപ്പചര്ക്ട്ടുാം എടെ സര്ക്കചര്ക് അാംഗീേരിച്ചു 
േഴിഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതിടയ 33,700 കേചെി രൂപയ്ക്ക് 
ഉഭയേേിപരവാം  ഹുമുഖപരവമചയ ധനസഹചയ 
ഏജന്സിേള്ക് മുമ്പില് സമര്ക്പ്പികചന് 
ധനമന്ത്രചലയത്തിനു േീഴിലളള സചമ്പത്തിേേചരയ 
വകുപ്പികനചെ് നീതി ആകയചഗുാം, റയില്കവ ക ചര്ക്ഡുാം, 
ധനവിനികയചഗ വകുപ്പുാം േിപചര്ക്േ ടെയ്തു േഴിഞ്ഞു. 
കേന്ദ്ര സര്ക്കചരില് നിന്നുമുളള ഔപെചരിേ അനുമതി 
ഉെന് തടന്ന പ്രതീേിചിരിക്കുേയചണ്.  

പ്പകാച്ചി പ്പമനട്രാ പ്പറയില് ലിമിറ്റഡ് 

239. ആലവ   മുതല്   കപെ   വടരയുളള   (22 
കസ്റ്റഷനുേകളചടുകൂെി 25.612 േി.മി.) പദ്ധതിയുടെ 

ഒന്നചാം ഘെ നിര്ക്േചണാം 2020 ടസപ്റ്റാം ര്ക് 7-ാം 
തീയതി നെന്ന അവസചന ഭചഗത്തിടെ 
ഉത്ഘചെനകത്തചടുകൂെി ടേചചി ടമകരച ടറയില് 
പൂര്ക്ത്തീേരിച്ചു.  

240. ടേചചി ടമകരച പദ്ധതിയുടെ 1A ഘെ പ്രവര്ക്ത്തിേള് 
(2 േി.മി.യുാം 2 കസ്റ്റഷനുേകളചടുാം കൂെി കപെ മുതല് SN 
ജാംങ്കഷന് വടര) നന്നചയി പുകരചഗമിച്ചു വരുന്നതുാം 
2022 മചര്ക്കചചടു കൂെി േേീഷന് ടെയ്യുടമന്നുാം 
പ്രതീേിക്കുന്നു. ഇകപ്പചഴടത്ത നിലയില് 47% 
പൂര്ക്ത്തീേരിചിട്ടുണ്ട്. 
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241. ടേചചി ടമകരച പദ്ധതിയുടെ 1B ഘെ പ്രവര്ക്ത്തിേള് 
(1.2 േി.മി.യുാം 1 കസ്റ്റഷകനചടുാം കൂെി ) 2022 
ജൂകണചടുകൂെി േേീഷന് ടെയ്യണടമന്ന 
ഉകേേകത്തചടെ നന്നചയി പുകരചഗമിക്കുന്നുണ്ട്. 

242. 1957.05 കേചെി രൂപ െിലവ് വരുന്ന 11.17 േി.മി. 
നീളവാം 11 കസ്റ്റഷനുേളുാം ഉളള ടജ.എല്.എന്. 
കസ്റ്റഡിയാം മുതല് േചകനചെ് വഴി ഇന്കഫചപചര്ക്ക് 
വടരയുളള ടേചചി ടമകരച ടറയില് പദ്ധതിയുടെ 
രണ്ടചാം ഘൊം എടെ സര്ക്കചര്ക് അാംഗീേരിച്ചു േഴിഞ്ഞു. 
ഭചരത സര്ക്കചരിടെ അാംഗീേചരാം ഈ സചമ്പത്തിേ 
വര്ക്ഷാം തടന്ന പ്രതീേിക്കുന്നു. പ്രവര്ക്ത്തിേള് 
തുെങ്ങുന്നതു മുതല് നചല വര്ക്ഷാം ടേചണ്ട് പദ്ധതി 
പൂര്ക്ത്തീേരികടപ്പടുാം.  

243. 2020 ഒകക്ടച ര്ക് 30-ചാം തീയതി ടേചചി ടമകരച 
ടപചളീറ്റന് രചന്കപചര്ക്െ് അകതചറിറ്റി രൂപീേരിച്ചു. 
നഗരത്തിടല വിവിധതരത്തിലളള യചത്രച 
സൗേരയങ്ങടള ഏകേചപിപ്പികചനുാം, ആസൂത്രണാം 
ടെയ്യചനുാം, നിയന്ത്രികചനുമുളള ഇത്തരത്തിടല 
ഇന്ഡയയിടല ആദയടത്ത അകതചറിറ്റി ആണിത്. 
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ജല വിഭവ വകുെ് 

244. നദീതെങ്ങളിടല    ജലസാം ന്ധിയചയ      എല്ലച 
പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങടളയുാം ഏകേചപിപ്പിക്കുവചനചയി ഒരു 
റിവര്ക് ക സിന് േണ്ട്സര്ക്കവഷന് ആെ് മചകനജ്ടമെ് 
അകതചറിറ്റി (RBCMA) രൂപീേരിക്കുവചന് ജലവിഭവ 
വകുപ്പ് തീരുമചനിചിട്ടുണ്ട്. എടെ സര്ക്കചര്ക് േരെ് 
 ില്ലിന് അന്തിമ രൂപാം നല്േിയിട്ടുളളതുാം RBCMA 
യുടെ രൂപീേരണത്തിനചയിട്ടുളള നിയമാം ഈ വര്ക്ഷാം 
തടന്ന ടേചണ്ടു വരിേയുാം ടെയ്യുാം. 

245. േര്ക്ഷേസഹേചരിേളുകെയുാം േര്ക്ഷേ കൂെചെേളുടെയുാം 
ഗുണത്തിനചയി േേൂണിറ്റി ക സ്ഡ്  
വമകക്രച-ഇറികഗഷന് പദ്ധതിേള്ക് കൂടുതല് 
ഊന്നല് നല്കുാം. അന്തരിച ശ്രീ.ടേ.എാം.മചണിയുടെ 
ഓര്ക്േയ്ക്കചയി ഒരു േേൂണിറ്റി ക സ്ഡ്  
വമകക്രച-ഇറികഗഷന് പദ്ധതി ടേചണ്ടുവരുവചനുാം 
എടെ സര്ക്കചര്ക് ഉകേേിക്കുന്നു. ലിഫ്റ്റ് ഇറികഗഷടെ 
സചദ്ധയതേള് വമകക്രച ഇറികഗഷടെ വിദയേളുമചയി 
ഉള്കചര്ക്ക്കുേയചണ് പ്രധചന ലേയാം. ഇറികഗഷന് 
ടനഗ്ളക്റ്റഡ് (Irrigation Neglected) നചണയവിളേള് 
(കുരുമുളേ്, ഏലാം, നചളികേരാം, അെയ്ക്ക, ജചതി, േചപ്പി 
മുതലചയ) ഫലവൃേ വിളേള്, പചകറി വിഭചഗാം 
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എന്നിവയുടെ ഉല്പചദനാം വര്ക്ദ്ധിപ്പിക്കുവചന് 
േര്ക്ഷേടര ഇത് േക്തിടപ്പടുത്തുാം. 

246. ജല് ജീവന് മിഷടെ (JJM) ഭചഗമചയി ഗ്രചമീണ 
കുടുാം ങ്ങള്ക് ഫാംഗ്ഷണല് െചപ്പ് േണ്േഷന് 
നല്കുന്നതില് എടെ സര്ക്കചര്ക് മതിയചയ പുകരചഗതി 
വേവരിച്ചു. കേചവിഡ്-19 മഹചമചരിയുടെ 
പരചധീനതേള്കിെയിലാം 2020-21 േചലയളവില് 
ആടേ 4,04,464 വയക്തിഗത ജലവിതരണ 
േണേനുേള് ഗ്രചമീണ കുടുാം ങ്ങളില് ലഭയമചകി. 
കേന്ദ്ര സര്ക്കചര്ക് ഈ വര്ക്ഷടത്ത  ജറ്റില് അര്ക് ന് 
JJM ഉള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 4 
വര്ക്ഷത്തിനുളളില് 100% ഫാംഗ്ഷണല് ഹൗസ് 
കഹചള്ഡ് െചപ്പ് േണേന് (FHTC) എല്ലച നചഗരിേ 
കുടുാം ങ്ങള്ക്കുാം ഉറപ്പചക്കുവചന് സാംസ്ഥചനാം ഒരുങ്ങി 
േഴിഞ്ഞു. 

247. ജലവിഭവവമചയി    ന്ധടപ്പെ   വിവരങ്ങളചയ, 
പ്രകതയേിച്ചുാം േചലചവസ്ഥച മുന്നറിയിപ്പുേള്,  
പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പുേള്, റിസര്ക്കവചയറേളിടല 
ജലപരിപചലനാം, ജലത്തിടെ ഗുണനിലവചരാം, 
ജലകസെനാം നെത്തിയ പ്രകദോം, ഉപരിതല ജലവാം 
ഭൂജലവാം മുതലചയവയ്ക്കുളള ഒരു ഏേ ആധിേചരിേ 
ടവബ് അധിഷ്ഠിത ൈചറ്റ്കഫചമചയി കേരള വചെര്ക് 
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റികസചഴ്സസ് ഇന്ഫര്ക്കമഷന് സിസ്റ്റാം (K-WRIS) 
ജലവിഭവ വകുപ്പ് േേീഷന് ടെയ്യുാം. 

248. േെലചക്രമണാം ഏറ്റവാം രൂേമചകുന്ന തീരകമഖലേളചയ 
ടെല്ലചനാം, വേപമാംഗലാം, കെര്ക്ത്തല, പൂന്തുറ 
എന്നിവിെങ്ങളിടല അകന്തവചസിേളുടെ സവത്തിനുാം 
ജീവനുാം സുരേ ഉറപ്പ് വരുത്തുവചനചയി അതീവ ശ്രദ്ധ 
കേന്ദ്രീേരിക്കുാം. 

249. പുതിയ നയങ്ങള് രൂപീേരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തടന്ന 
കനരകത്ത സ്ഥചപിതമചയ മഴടവളള 
സാംഭരണിേളുടെയുാം തുറന്ന േിണര്ക് റീെചര്ക്ജ്ജ് 
വിനയചസങ്ങളുടെയുാം ഫാംഗ്ഷണല് ആഡിറ്റിാംഗ് 
നെത്തുേയുാം അവയുടെ ഫലപ്രചപ്തി ഉറപ്പ് വരുത്തുേയുാം 
ടെയ്യുാം. 

250. സാംസ്ഥചനത്തിനുളളില്  േയചപ്റ്റീവ്   േപചസിറ്റി 
ഉണ്ടചകിടയടുക്കുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തി ജലവിഭവ 
കമഖലയില് എഞ്ിനീയറിാംഗ് സ്റ്റചര്ക്െ് അപ്പുേടള 
ടേചണ്ടു വരുന്നതിനുാം സാംസ്ഥചനത്ത് സചകങ്കതിേ 
സ്റ്റചര്ക്െ് അപ്പുേള്ക് വളക്കൂറളള അന്തരീോം 
നല്കുവചനുമചയി വകുപ്പ് പ്രയത്നിക്കുാം. 
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അന്തര് സാംസ്ഥാന ജലാം 

251. പ്രധചനടപ്പെ അന്തര്ക് സാംസ്ഥചന ജലാം പങ്ക് വയ്പ് 
േരചറചയ പറമ്പിക്കുളാം-ആളിയചര്ക് േരചര്ക് പുതുകകണ്ട 
സമയാം േഴിെിെ് ഏടറ നചളചയി. വിവിധ വേങ്ങള് 
പരികേചധിചകേഷാം തമിഴ്നചടുമചയി ഇരുകൂെര്ക്ക്കുാം 
സേതമുളള ഒരു ഒത്തുതീര്ക്പ്പിടലത്തചനുാം പുതിയ 
േരചറേള് നെപ്പില് വരുത്തുവചനുാം എടെ സര്ക്കചര്ക് 
ശ്രമിക്കുാം. മചത്രവമല്ല, പുതിയ േരചറേള് 
സാംസ്ഥചനത്തിടെ തചത്പരയങ്ങള്ക് 
വിരുദ്ധമചകുന്നില്ലചടയന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുാം. 
നദീതെങ്ങളിടല പചരസ്ഥിതിേ സന്തുലിതചവസ്ഥ 
ഉറപ്പുവരുത്തചന് കവണ്ട എല്ലച നെപെിേളുാം 
വേടകചളളുാം. േചകവരി തെത്തില് നിന്നുാം ലഭിക്കുന്ന 
കേരളത്തിടെ വിഹിതമചയ 30TMC ജലാം അെപ്പചെി 
വചലി ജലകസെന പദ്ധതി കപചലളള അനുകയചജയമചയ 
പദ്ധതിേള്ക്കുകവണ്ടി വിനികയചഗിക്കുവചന് ശ്രമിക്കുാം. 

വനിത ശിശു വികസന വകുെ് 

252. വനിതേളുടെയുാം     കുെിേളുടെയുാം    സമഗ്രമചയ 

പുകരചഗതിയുാം     േചക്തീേരണവാം       എല്ലചയ് കപചഴാം 
സാംസ്ഥചനത്തിടെ മുന്ഗണന കമഖലയചയിരുന്നു. 
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കപചഷേചഹചരത്തിലാം, സുരേയിലാം, സമതവത്തിലാം, 
സ്ത്രീേളുാം കുെിേളുാം ഇെപഴകുന്ന മറ്റു അനവധി 
മണ്ഡലങ്ങളിലാം അതീവ ശ്രദ്ധ നല്കുന്നതചണ്. 
സ്ത്രീേളുടെയുാം കുെിേളുടെയുാം ടമചത്തമചയിട്ടുളള 
പുകരചഗതിയ്ക്ക് പ്രധചന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന അങ്കണവചെി 
സാംവിധചനടത്ത ആധുനിേ സാംസ്ഥചനത്തിടെ 
ആവേയേതേള്ക് കയചജിച രീതിയില് 
പരിഷ്കരികകണ്ടതചണ്. വേേവ വിവചഹാം, സ്ത്രീധന 
വയവസ്ഥ, ലിാംഗ വികവെനാം, സ്ത്രീേള്ക്കുാം 
കുെിേള്ക്കുടമതിടരയുളള വികവെനാം/അതിക്രമാം 
എന്നീ വിഷയങ്ങള് തുെച്ചു നീകചന് വകുപ്പുേളുടെയുാം 
ടപചതുസമൂഹത്തിടെയുാം കൂെചയ പരിശ്രമാം 
ആവേയമചണ്.  

253. സ്ത്രീേള്ക് സാംസ്ഥചനത്തുെനീളാം സഞ്രിക്കുവചനുളള 
സവചതന്തയാം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്, ഒരു നയടമന്ന 

രീതിയില്, എടെ സര്ക്കചര്ക് പ്രതിജ്ഞച ദ്ധമചണ്. 
സ്ത്രീേടള മുഖയധചരയികലയ്ക്ക് ടേചണ്ടു വരിേ, ലിാംഗ 
പര്ക്േക ചധമുളള നിയമവയവസ്ഥ വിേസിപ്പികല്, 
അവേ വിഭചഗങ്ങടള േടണ്ടത്തുേ, ആര്ക്ത്തവ 
സാം ന്ധിയചയ ശുെിതവാം, സ്ത്രീേളിലളള 

എച്.ഐ.വി. എയിഡ്സ്, േചന്സര്ക് കപചലളള 
പേര്ക്ച വയചധിേളല്ലചത്ത കരചഗങ്ങള്ടകതിടരയുളള 
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കപചരചൊം മുതലചയവയില് അതീവ ശ്രദ്ധ 
കേന്ദ്രീേരികടപ്പടുാം. തനിച്ചുളള, പ്രകതയേിച്ചുാം, 
പ്രചയചധിേയമുളള സ്ത്രീേള് കേരളത്തില് എണത്തില് 
കൂടുതലണ്ട്. എടെ സര്ക്കചരിടെ പരിപചെിേളില് 
ഇവരുടെ സജീവപങ്കചളിത്തത്തിന് പ്രകതയേ  
ഊന്നല് നല്കുാം. വനിതചകൂെചെേടള കൂടുതല് 
കപ്രചത്സചഹിപ്പിക്കുാം. േിശുസാംരേണ കേന്ദ്രങ്ങള്, 
ടഷല്െര്ക് കഹചാംസ്, ക്രുേള്, ടതചഴിടലടുക്കുന്ന 
സ്ത്രീേള്ക്കുള്ടപ്പടെയുളള കഹചസ്റ്റല് മുതലചയവയിടല 
ഏറ്റവാം കുറെ അെിസ്ഥചനസൗേരയങ്ങള് ഒരു 
നയടമന്ന രീതിയില് എടെ സര്ക്കചര്ക് ഉറപ്പചക്കുാം. 
ടമകറ്റര്ക്ണിറ്റി ട നിഫിറ്റ് ആക്ടിടെയുാം പ്രിവന്ഷന് 
ഓഫ് ടസേവല് ഹരചസ്്ടമെ് ഇന് വര്ക്ക് കൈസ് 
ആക്ടിടെയുാം ഗുണഫലങ്ങള് എല്ലച കമഖലേളിലാം, 
പ്രകതയേിച്, സവേചരയ കമഖലയിലാം അസാംഘെിത 
കമഖലയിലാം എത്തിക്കുാം.  

വിജിലന്സ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷന് വകുെ് 

254. പദ്ധതിേളുടെ നിര്ക്വഹണത്തിലാം നെപ്പിലചകലിലമുളള 
എടെ സര്ക്കചരിടെ നയമചയ “അഴിമതികയചെ് 

സീകറച           കെചളറന്സ് ”-ടന       പിന്തുണക്കുവചന് 
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വിജിലന്സ് ആെ് ആെി േറപ്ഷന്  ൂകറച 
അനവധി നൂതന നെപെിേള്ക് തുെകമിെിട്ടുണ്ട്.  

255. അതിന്പ്രേചരാം വിജിലന്സ് ആെ് ആെി േറപ്ഷന് 
 ൂകറച അഴിമതിനികരചധന നിയമങ്ങള് 
നെപ്പിലചക്കുേയുാം ടപചതുജനങ്ങളുടെ പരചതിേള് 

േചരയേമമചയി പരിഹരിക്കുേയുാം ടെയ്യുന്നുണ്ട്. 
നൂതനമചയ സചകങ്കതിേ വിദയ സവീേരിച്ചുടേചണ്ടുാം, 
ഓഫീസുേള് നവീേരിച്ചുാം വിജിലന്സ് ആെ് ആെി 
േറപ്ഷന്  ൂകറച അതിടെ ഇെലിജന്സ് 
സര്ക്വവലന്സ് സാംവിധചനാം ടമചടപ്പടുത്തുേയചണ്. 

256. വിജിലന്സ്  ആെ്  ആെി  േറപ്ഷന്    ൂകറച,  
2020-21 േചലയളവില്, ഇടുകി, പചലകചെ്, േണ്ണൂര്ക് 
ജില്ലേളില് പുതിയ ഓഫീസ് ടേെിെങ്ങളുാം,  
ഭരണ സാംവിധചനത്തിടെ ഡിജിവറ്റകസഷനുാം 

പൂര്ക്ത്തിയചക്കുേയുാം, വിജിലന്സ് ആസ്ഥചനത്ത് 
വസ ര്ക് ടസല് സ്ഥചപിക്കുേയുാം ടെയ്തു. 

257. കേചഴികകചടുാം,   ആലപ്പുഴയിലാം,   ഇടുകിയിലാം, 
കേചെയത്തുാം ഉളള ടരയിനിാംഗ് ടസെറേളുടെ 
നിര്ക്േചണാം 2021-2022 സചമ്പത്തിേവര്ക്ഷാംതടന്ന 
പൂര്ക്ത്തിയചക്കുവചന് വിജിലന്സ് ആെ് ആെി 
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േറപ്ഷന്  ൂകറച വിഭചവനാം ടെയ്യുന്നു.  
കൂെചടത വി.എ.സി. ി.(VACB) യൂണിറ്റുേളുടെ 
ഡിജിവറ്റകസഷനുാം, വീഡികയച കേചണ്ട്ഫറന്സിാംഗുാം 
സമ്പൂര്ക്ണ ഓകെചകമഷനുാം കേചെതിയുമചയി അവയുടെ 
 ന്ധിപ്പികലാം പദ്ധതിയിടുന്നു. 

258. ഉപസാംഹചരമചയി   ഞചന്  പറയടെ,   കേന്ദ്രവാം, 
സാംസ്ഥചനവാം, തകേേഭരണ സ്ഥചപനങ്ങളുാം തുലയ 
പങ്കചളിേളചകുന്ന സഹേരണടഫഡറലിസത്തിടെ 
തതവങ്ങളിലചണ് എടെ സര്ക്കചര്ക് ഉറച് 
വിേവസിക്കുന്നത്. ജനചധിപതയ അധിേചര 

വികേന്ദ്രീേരണത്തിടെ 25-ചാം വചര്ക്ഷിോം 
സാംസ്ഥചനാം ഈയടുത്ത് ആകഘചഷിച്ചു. ഒരു  
പിരമിഡല് ഘെനയുടെ ഭചഗങ്ങളചേചടത, 
സഹേരണകത്തചടെയുാം ഐേയകത്തചടെയുാം 
പ്രവര്ക്ത്തിക്കുന്ന സര്ക്കചരിടെ കശ്രണിേളുടെ 

ഉദചഹരണമചണിത്. ഈ ഒരു േചഴ്ചപ്പചെചണ് കേന്ദ്ര-
സാംസ്ഥചന ന്ധങ്ങള് പുനഃസാംഘെിപ്പികണടമന്ന് 
വചദിക്കുവചന് എടെ സര്ക്കചരിനു വഴിേചെിയത്. 
ഭരണഘെനചപരമചയ മൂലയകെതനടയ 
പരികപചഷിപ്പിക്കുന്നതിലാം, സവചതന്ത്രയ 

പ്രസ്ഥചനത്തിടെ മൂലയങ്ങളചയ ജനചധിപതയവാം, 
മകതതരതവവാം ഉയര്ക്ത്തിപ്പിെിക്കുന്നതിലാം, 
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സമൂഹത്തിടല എല്ലചവര്ക്ക്കുാം പുകരചഗതിയുടെ 
ഫലങ്ങള്ക്കുളള അവേചേത്തിലമചണ് എടെ 
സര്ക്കചര്ക് വിേവസിക്കുന്നത്. ഇവടയചടക 
യചഥചര്ക്്യത്തികലക് പരിണമിപ്പിക്കുന്നതിനചണ് 
എടെ സര്ക്കചര്ക് പ്രയത്നിക്കുന്നത്. 

ജയ് ഹിന്ദ് 

 


