
Uncorrected/Not for Publication
23.01.2023

1

പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയുടടെ എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം  2023  ജനുവരതി

മഞസഞ്ചാം 23-ാം തതീയതതി തതിങ്കളഞഴ്ച രഞവതിടലെ 9.00 മണതികക്ക് നതിയമസഭഞ ഹഞളതില

ആരഞ്ചാംഭതിച.

രഞവതിടലെ  8.50-നുമുമഞയതി  എലഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞ്ചാം  അവരവരുടടെ

ഇരതിപതിടെങ്ങളതില ഉപവതിഷ്ടരഞയതി.

നതിയമസഭഞ മനതിരതതിടന്റെ കേതിഴക്കുവശത്തുള്ള കപഞര്ടതികകഞയതില രഞവതിടലെ

8.55-നക്ക്  എതതികച്ചേര്ന്ന ബഹുമഞനടപട ഗവര്ണടറെ  (ശതീ.  ആരതിഫക്ക്  മുഹമ്മേദക്ക്

ഖഞന)  ബഹുമഞനന്യരഞയ   സതീകര്,  മുഖന്യമനതി,  പടതികേജഞതതി,  പടതികേവര്ഗ,

പതിന്നഞക വതിഭഞഗ കക്ഷേമ വഞ്ചാം  കദവസസ്വവഞ്ചാം  പഞര്ലെടമന്റെറെതികേഞരന്യവഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതി,

ചതീഫക്ക് ടസക്രടറെതി,  നതിയമസഭഞ ടസക്രടറെതി എന്നതിവര് കചര്ന്നക്ക്  സസ്വതീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം

ബഹുമഞനടപട  ഗവര്ണര്കക്ക്  നഞഷണല  സലെല്യൂടക്ക്  നലകേതി  നതിയമസഭഞ

ഹഞളതികലെയക്ക് ആനയതിക്കുകേയുഞ്ചാം ടചയ. 

ബഹുമഞനടപട ഗവര്ണറുടടെ  ആഗമനഞ്ചാം ചതീഫക്ക്  മഞര്ഷല ബഹുമഞനടപട

അഞ്ചാംഗങ്ങടള അറെതിയതിച.
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തുടെര്ന്നക്ക്,  ഗവര്ണറുടടെ  അഞ്ചാംഗരക്ഷേകേന,  ബഹുമഞനന്യരഞയ  സതീകര്,

മുഖന്യമനതി,  പടതികേജഞതതി,  പടതികേവര്ഗ,  പതിന്നഞക  വതിഭഞഗ  കക്ഷേമ വഞ്ചാം

കദവസസ്വവഞ്ചാം  പഞര്ലെടമന്റെറെതികേഞരന്യവഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതി,  ഗവര്ണറുടടെ  ടസക്രടറെതി,

ചതീഫക്ക് ടസക്രടറെതി, നതിയമസഭഞ ടസക്രടറെതി എന്നതീ ക്രമതതില   ബഹുമഞനടപട

ഗവര്ണടറെ  കവദതിയതികലെയക്ക്  ആനയതിക്കുകേയുഞ്ചാം  സഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  എഴുകന്നറ്റുനതിന്നക്ക്

സസ്വഞഗതഞ്ചാം  ടചയ്യുകേയുഞ്ചാം   ടചയ.  ബഹുമഞനടപട  ഗവര്ണര്

കവദതിയതിടലെത്തുന്നതുവടര കേഞഹളകഘഞഷഞ്ചാം മുഴങ്ങതി.

(ബഹുമഞനടപട  ഗവര്ണര്  നതിയമസഭഞ  ഹഞളതില  പ്രകവശതിച്ചേയുടെടന

സര്കഞര്-ഗവര്ണര് ഒത്തുകേളതി,  ഗവര്ണര്-സര്കഞര് ഭഞയക്ക്-ഭഞയക്ക്,  LDF-BJP

ഗവര്ണര്  ഒത്തുകേളതി,  ഇടെനതിലെകഞര്  സജതീവഞ്ചാം  -  ഗവര്ണര്-സര്കഞര്

ഒത്തുകേളതി തുടെങ്ങതിയ പ്ലകഞര്ഡുകേള് ഉയര്തതിപതിടെതിച്ചേ ക്ക്   പ്രതതിപക്ഷേഞഞ്ചാംഗങ്ങള്

മുദഞവഞകേന്യഞ്ചാം വതിളതിച്ചേക്ക് പ്രതതികഷധഞ്ചാം കരഖടപടുതതി.)

ബഹുമഞനന്യരഞയ  ഗവര്ണറുഞ്ചാം   സതീകറുഞ്ചാം  അദന്യക്ഷേകവദതിയതില

അവരവരുടടെ  ഇരതിപതിടെങ്ങള്കക്ക്  മുന്നതിടലെതതിയകപഞള്  കപഞലെതീസക്ക്  ബഞനഡക്ക്

കദശതീയഗഞനവഞദനഞ്ചാം മുഴകതി.
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ബഹുമഞനടപട  ഗവര്ണര്  നതിയമസഭഞ  സഞമഞജതികേടര  അഭതിവഞദന്യഞ്ചാം

ടചയക്ക് ഉപവതിഷ്ടനഞയതി.

ബഹുമഞനടപട  ഗവര്ണറുടടെ  ഇരതിപതിടെതതിനക്ക്  പതിന്നതില  ഗവര്ണറുടടെ

അഞ്ചാംഗരക്ഷേകേനുഞ്ചാം കചഞ്ചാംബറെതില ചതീഫക്ക് ടസക്രടറെതിയുഞ്ചാം ഗവര്ണറുടടെ ടസക്രടറെതിയുഞ്ചാം

സസ്വസഞനങ്ങളതിലഞ്ചാം ഇരുന.

ബഹു. ഗവര്ണര് രഞവതിടലെ 9.02 -നക്ക് പ്രസഞ്ചാംഗഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭതിച.

ഗവര്ണറുടടെ പ്രസഞ്ചാംഗഞ്ചാം

His  Excellency the Governor  of  Kerala  (Shri.  Arif  Mohammed

Khan): Honourable Speaker, Chief Minister, Ministers, Leader of the

Opposition and Members :

1. It  is  my honour and privilege to address this august body of

representatives of the people of Kerala, marking the beginning

of the 8th session of the  15th Kerala Legislative Assembly.  

2. My  Government  envisions  building  of  a  modern,  developed

Kerala -  Navakeralam.  We focus on digital and technological

progress,  scientific temper,  and new levels of production and

decent employment, particularly for the youth who are entering
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the labour force. Equal emphasis is also given to provide social

security to all deserving sections of our society. According to

the latest report of the Reserve Bank of India on State Finances

(2023),  Kerala  is  one  of  the  relatively  better  off  among the

States  regarding  Innovation  Index,  addressing  environmental

concerns and providing wide social security net. I am happy to

note that Kerala has achieved remarkable economic growth –

12 percent at constant prices and 17 percent at current prices.

Kerala is a pioneering State in the country, where decentralized

decision  making  has  catalysed  developmental  activities  by

ensuring  people's  participation.  My  Government's  relentless

endeavour to achieve holistic and sustainable development of

the  State  has  been  recognised  time  and  again  by  the

Government of India and reputed international entities. Kerala

has  been  ranked  at  the  forefront  among  the  States  in  the

achievement of the Sustainable Development Goals consistently

by  the  Niti  Aayog.  In  the  overall  Public  Affairs  Index  also

Kerala ranks forefront. Kerala won the Vayoshreshtha Samman

2021  of  the  Ministry  of  Social  Justice  and  Empowerment,

Government of India as India's best State in caring for elderly

people.  My  Government  has  put  in  place  a  comprehensive
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medical  insurance  (MEDISEP)  for  the  serving  and  retired

employees. This is a unique with a substantial coverage of 30

lakh members. 

3. My  Government  would  vigorously  pursue  its  development

agenda with focus on the most vulnerable sections. It is with

this in mind that my Government undertook a survey to identify

extreme  poverty  in  early  2022,  which  identified  64,006

extremely  poor  families  across  Kerala.  The  findings  of  the

survey are broadly in line with the findings of the Niti Aayog

Baseline  Report  on  Multidimensional  Poverty  Index,  which

indicated that multidimensional poverty in Kerala is only 0.7 %,

the  lowest  in  the  country.  My  Government  is  committed  to

uplifting  these  extremely  poor  and  vulnerable  families  from

their present state, for which micro-plans are being drawn up in

collaboration with Kudumbashree and the Local Governments. 

4. My Government is committed to Land and housing for all, in

both  rural  and  urban  areas.  Under  the  aegis  of  the  LIFE„ ‟

Mission  (Livelihood  Inclusion   and  Financial  Empowerment

Scheme) launched  in 2016, 3,22,922 houses and four multi-
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storeyed  complexes  have  been  completed  as  on  15th January

2023. 

 

5. My Government  is  relentlessly  pursuing  efforts  to  transform

governance in the State to a  people-centric, technology-driven,

outcome-oriented digital  governance  system.  All  Departments

and Public Institutions transact their work through the e-office

digital  platform.  More  than  900  services  have  been  made

online. The Integrated Local Government Management System

(ILGMS) has been operationalized in all the GramaPanchayats

of the State. The K-SMART application for urban local bodies

will be rolled out by April 1st 2023. I am happy to note that this

would  revolutionize  service  delivery  in  urban  local  bodies.

Dashboards  have  been  set  up  for  tracking  progress  of

applications and service delivery in Local Governments  as well

as all Government Departments with citizen-interface. 

6. In order to address the issue of unemployment,  my Government

initiated  a  massive  Programme,  the  Kerala  Knowledge

Economy Mission, with the aim of creating 20 lakh jobs in the

economy within the next five years.  The India Skills Report,
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2022,  ranks  Kerala  third  among  the  States  in  terms  of

employability of its youth.  

7. I am also happy to note that the concerted efforts taken by my

Government  in  improving  the  investment  atmosphere  of  the

State have started bearing fruit.  My Government took several

path-breaking initiatives to transform the investment atmosphere

to a business friendly one. The grievance redressal mechanism,

centralized  inspection  system,  timely  licence  approval

mechanism for MSMEs and Non-MSMEs have enabled us to

make  great  strides  in  investment  facilitation.  Due  to  these

progressive  initiatives  of  the  State  Government,  Kerala  has

improved its position in the 'Ease of Doing Business' ranking.

My  Government  will  continue  to  bring  in  reforms  in  the

investment  arena  and  modernise  and  amend  laws,  rules  and

regulations to facilitate and simplify approvals for investment in

the State. 

8. I would like to make a special mention of the role played by

Kudumbashree  Mission  in  empowering  women  of  Kerala  -

socially, economically and politically. I feel happy and proud to
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note  that  Kudumbashree  is  celebrating  its  Silver  Jubilee  in

2023. 

9. My Government is committed to protect constitutional values,

which  are  presently  facing  many  challenges.  To  defend

democracy,  secularism,  plural  values  and  federalism,  the

important foundations of our national unity and part of the basic

structure of the Constitution,  we need to take special  efforts.

Hegemonic tendencies in religious, linguistic and other arenas

hamper  building  of  a  robust  democracy,  which  respects

diversity for strengthening its unity. 

10.A strong nation has to have a strong Centre, empowered States

and  actively  functioning  Local  Governments.  For  the  body

politic of the nation to be strong, it needs strong limbs.  States

have heavy responsibilities in the social sectors and their fiscal

position  has  to  be  strong.  Recent  measures  to  curtail  the

borrowing  limits  of  the  States  constrain  the  scope  of  their

interventions in the health, education and infrastructural sectors.

While fiscal discipline has to be enforced in right earnest, there

cannot be different yardsticks for State Governments, which are
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not made applicable to the Union Government. 

11. Our Constitution has provided legislative space for the Union

and the States.   Incursions into the legislative domain of the

States  do  not  augur  well  for  a  co-operative  federal  setup.

Checks  and  balances  in  the  system have  to  be  scrupulously

observed for the healthy functioning of our democratic polity.

Legislative  Assemblies  represent  the  will  of  the  people.  The

spirit of legislation and the intention of the legislature has to be

protected.  My Government is committed to the constitutional

value that the intention of the legislature should take effect as

law. Similarly, the freedom of the press is a cardinal feature of

every strong democratic society. Free and fair media activities

are to be protected. Some instances of curtailing the freedom of

the press in different ways are coming up in some parts of the

country.  My Government is  always committed to protect  the

freedom of the press. Here it needs to be underscored that even

remotely a perception that agencies empowered to investigate

matters regarding compliance to laws are acting in a manner,

which deviates from the professionalism expected from them. 
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I. Agriculture and Allied Sectors 

12.My Government  is  cognizant  of  the  need  for  adoption  of  a

mission-mode programme to enhance farmer incomes through

value addition as well as productivity enhancement and to build

resilience to Kerala's agriculture to climatic and biotic stresses.

With this objective in mind, my Government has commenced a

multi-departmental  initiative,  the  Value  Added  Agriculture

Mission (VAAM), to realize the potential for value addition in

agricultural products in the State.  

13. As  announced  in  the  Budget  of  2022-23,  the  Agriculture

Department  is  floating  a  Company  'Kerala  Agri  Business

Company'  (KABCO), to accelerate agri  business projects and

agro-food parks in the State. 

14.As implemented in Aluva State Seed Farm, more activities in

organic and natural farming will be initiated during 2023-24.

Farming  systems  that  can  regenerate  degraded  lands  and

prevent losses to the arable lands using adequate conservation

measures  have  been  attempted  by the  Department.  Adequate

thrust will be given to the plantation sector in 2023-24. 
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15. The existing Special Livestock Breeding Programme of Animal

Husbandry  Department  will  be  implemented  in  a  revamped

manner.  More  emphasis  will  be  provided  for  strengthening

quality doorstep veterinary service delivery to farmers. Mobile

Veterinary  Surgery  Units  with  advanced  diagnostic  and

treatment facilities will be established as part of Rebuild Kerala

Initiative programme.  

16.The  Department  will  continue  the  Comprehensive  Livestock

Insurance Scheme 'Gosamrudhi', with the lowest premium rates.

17. Interventions  by  the  Dairy  Development  Department  to

supplement  clinical  and  animal  health  management  practices

have helped Kerala attain self-sufficiency in milk production.

The Department  has  inducted high-yielding cross-breed cows

and heifers to the existing cattle population of the State. 

18. The Department will carry out special quality assurance drive

for detection of aflatoxin and antibiotic residues in milk, milk

products  and  cattle  feed.  Further  quality  assurance  drive  for
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'certified milk' will also be completed.  

19. My  Government  proposes  to  bring  in  a  comprehensive

amendment in the co-operative law with a view to improving

the activities  in  the co-operative sector  and to check corrupt

practices in the sector.  The draft bill for amending the Act was

presented before the Assembly.

20.The Kerala Sahakarana Samrakshana Nidhi when implemented

will streamline investments in co-operative societies and revive

distressed co-operative societies. A unified software system has

been introduced for the State Co-operative Bank. 'Sahakaranam

Souhridam' was introduced to disburse loans to persons with

disabilities for starting business ventures.

 

21. Fisheries sector continues to be a high-priority sector for my

Government. The Department will strengthen efforts to promote

aquaculture  activities  through  diversification  of  species,

adoption  of  innovative  technologies  and  area  expansion.

Another focus area is modernization of the 'fishing fleet' of the

State to better standards in a phased manner. 
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22.The social security of fishermen is a major thrust area of my

Government.  The  Department  will  continue  the  scheme  of

insurance  coverage  to  all  the  fishermen  and  the  fishing

implements of traditional fishermen. My Government has also

prioritised  projects  for  provision  of  safe  dwelling  for  the

fishermen/coastal  population  by  rehabilitating  those  living  in

erosion  prone  areas.  Through  the  flagship  Programme

'Punargaeham', 1473 individual houses and 390 flats have been

completed and handed over to the beneficiaries.

23. The Harbour Engineering Department will continue its activities

for modernization of fisheries infrastructures, fishing harbours

and fish markets. Under new projects, the Department will  take

up  construction  of  660  flats,  for  an  amount  of  Rs.  120.63

Crores  at  Muttathara  in  Thiruvananthapuram,  Koyiladi  in

Kasargod, Unniyal and Ponnani in Malappuram. 

II. Human Development Sectors 

24.My Government through the 'Pothu Vidyabhyasa Samrakshana

Yajnam'  and  the  'Vidya  Kiranam'  Projects  have  brought  in
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holistic reforms in the education sector. Innovative schemes are

under  implementation  to  stimulate  creativity  and  inculcate

scientific temper in students. The Departmental data shows that

1,19,970 students shifted from unaided schools and from other

syllabi schools to government and government aided schools in

Kerala in 2022-23. This is indeed an endorsement of the top

quality  education  provided  by  the  General  Education

Department and the top class infrastructure in these institutions. 

25. The  school  curriculum  will  be  modified  highlighting  the

uniqueness and richness of Kerala culture. The curriculum of

vocational higher secondary students would be made more skill

oriented.  The Government  also  intends to  streamline  English

learning and teaching through innovative programmes.  

26.The  Department  would  strive  to  create  a  differently  abled

friendly  environment  in  schools,  without  losing  sight  of

inclusive education. The Department proposes construction of

Autism Parks in schools and enhanced financial assistance for

institutions for mentally challenged children. 
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27.My Government is acutely aware of the menace posed by the

misuse of drugs and is implementing a host of programmes in

collaboration  with  various  Departments  to  prevent  students

from falling into the drug trap.  

28. Kerala's Higher Education sector has had notable achievements

as  can  be  seen  from NAAC ranking  received  by  the  higher

education centres of the State.  My Government is of the view

that much needs to be done, to make Kerala a destination of

higher education.  We are taking steps in this direction.  My

Government  is  keen  that  democratic,  secular  and  inclusive

nature of our higher education sector is preserved and protected.

29.The Higher Education Department aims to transform the State

into  a  knowledge  society  by  facilitating  the  generation  and

translation  of  new  knowledge.  The  Department  is  preparing

novel  academic  programmes  in  emerging  disciplines  with

renewed focus on research and skill upgradation. 

30. In  its  attempt  to  revamp  the  curricula  for  higher  education

courses,  the  Department  is  contemplating  modification  of
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undergraduate programmes. The Higher Education Curriculum

Framework  will  be  formulated  by  the  Kerala  State  Higher

Education Council (KSHEC), after stakeholder consultations. 

31. The proposed Kerala Language Network (KLN) shall undertake

various  initiatives  for  the  development  of  Malayalam  as  a

language of knowledge.  

32. Chief  Minister's  NAVA  Kerala  Post-Doctoral  Fellowship

(CMNPF)  was  awarded  to  77  candidates,  for  undertaking

quality research in different core disciplines.

33. Kerala has made significant gains in the health sector, with the

lowest  infant  and  maternal  mortality  rates,  the  highest  life

expectancy and the best  sex ratio  in India.  My Government,

under the aegis of the  Aardram Mission - 2 aims to complete

the re-engineering of health systems through standardising all

healthcare  facilities  from  sub-centres  to  Medical  Colleges,

ensuring  patient  access  to  quality  healthcare  services  and

reducing out-of-pocket expenditure. The conversion of Primary

Health Centres to Family Health Centres with adequate supply
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of medicines and assured treatment protocols has enhanced the

trust of the people in the public health system. 

34. My Government is cognizant of the increased incidence of non

communicable  diseases  in  our  population.  The  Health

Department does annual screening of citizens over 30 years for

early  detection  and  treatment  of  hypertension,  diabetes  and

cancer  (oral,  breast  and  cervical).  All  health  facilities  in  the

State have been mapped to cancer centres as part of the Cancer

Grid.  

35. The  Department  runs  campaigns  for  promoting  healthy

lifestyles and carries out community surveillance for zoonotic

diseases.  Kollam and Kottayam Districts  are  gearing towards

declaration of elimination of filariasis by March 2023. The first

phase of the One Health Project has started  in Pathanamthitta,

Alappuzha, Kottayam and Idukki Districts. 

36. Ayush  Department  will  continue  its  focus  on  preventive,

promotive and rehabilitative aspects of health care and health

and wellness. The Department is preparing the blueprint of a
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Project on Ayush Medical Value Tourism, which will lay down

clear  guidelines  and  standards  for  wellness  applications  in

tourist resorts. 

37. Kerala is the first State in the nation to complete 100% Aadhar

seeding  of  all  ration  cards.  As  part  of  the  diversification  of

ration  shops,  K-Store  Project  has  been  launched  to  provide

various products/services.   

38. I am happy to note that 6,690 Antyodaya Anna Yojana (AAY)

cards  and  2,64,762  Priority  House  Hold  (PHH)  cards  were

issued  to  those  eligible.  Special  consideration  was  given  to

families which have members with terminal illness, disability or

children with autism. Steps have been taken to provide Aadhaar

seeded ration cards to people living on the streets and tenants

who do not possess requisite certificates. 

39.  I am happy to note that 85,69,583 Free Onam Kits containing

14 essential items including cloth bags prepared by Supplyco

were distributed to all households in the State through Ration

Shops. That this was done despite the financial constraints of
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the State, portrays the pro-people approach of  my Government.

40.  The Institute of Advanced Virology,  functioning at  the Life

Sciences  Park,  Thonnakkal,  Thiruvananthapuram  has

established infrastructure and human resources required to carry

out high-end research in advanced virology. 

III. Social Sector 

41. The Women and Child Development Department continues to

focus on the overall health and nutrition status of women and

children. The Department is planning a long-term campaign in

order to achieve the three dimensions of gender equality viz.

equal opportunity, equal voice and freedom from violence. 

42.  My  Government  will  prepare  a  comprehensive  plan  for

establishment  of  Community  Disability  Management  Centres

and Integrated Rehabilitation Villages at the Local Government

level with the technical support of National Institute for Speech

and Hearing (NISH). 

43. My Government would be drawing up a strategy to address the
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special  needs  of  the  elderly.  Under  the  aegis  of  'Vathilpadi

Sevanam' various services were provided to the bedridden and

disabled  senior  citizens  at  their  homes,  such  as  delivery  of

emergency medicines, organisation of home visits by medical

teams, palliative care etc. 

44.The  Scheduled  Castes  Development  Department  is  preparing

the outline of a Programme ' Training for Career Excellence '

(TRACE) for providing internship and placement training for

professionals and graduate SC youth. 

45. A 'Green Income' Programme for solar electrification of houses

of Scheduled Caste families has been worked out. This would

enable them to generate income by selling surplus electricity to

KSEB. The Department plans to generate health cards to record

the  health  and  nutritional  status  of  students  in  Model

Residential Schools. 

46.My  Government  intends  to  prepare  microplans  for  all  tribal

settlements,  giving  priority  to  projects  for  providing  basic

amenities  like  road,  drinking  water,  electricity,  internet
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connection etc in all the tribal settlements in the State. 

47.Action  has  been  initiated  for  setting  up  of  special  mobile

medical clinic in Attappady. Edamalakudy special package has

been rolled out.   

48. The Minority Welfare Department implements a host of welfare

programmes  for  bridging  identified  development  gaps  of  the

minority  communities  in  Kerala.   The  Department  is  also

preparing the blueprint of an action plan with focus on skilling

of the unskilled youth especially in new and emerging areas.  

49.My  Government  notes  the  recent  decision  of  the  Union

Government in having stopped the Pre Matric Scholarships to

backward  class  and minority  students  of  Classes  1  to  8.  My

Government  apprehends  that  this  decision  may  trigger  lesser

enrolment  and  higher  dropout  of  students  from marginalised

sections.

IV. Local Governance  

50. 2022  marked  the  25th year  of  the  bigbang  decentralisation
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exercise which was rolled out in 1997. The Local Governments

of Kerala have become partners with the State Government in

its development activities, consequent to the transfer of funds,

functions  and  functionaries.  The  pivotal  role  played  by  the

Local Self-Governments in the development story of the State

needs special mention. 

51. The  integration  of  five  line  Departments  under  Local  Self

Government Department is a historical and revolutionary policy

decision of my Government. This will improve the quality and

pace of the delivery of service to the common man. 

52. The 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee

Scheme' continues to provide succor  to jobless families driven

by poverty. As on 18th January 2023, the Scheme has generated

7.24 Crores person days of employment, providing support to

14.85 lakh families.  An  amount  of  Rs.  XXXX Crores  has

been  provided  as  wages.* Women continue to be the major

labour force under the Scheme in Kerala, with women person

days being 89.45 percent of the total person days generated in

* 01  .02.2023- ല മുഖന്യമനതി ശതീ. പതിണറെഞയതി വതിജയന നതിയമസഭയതില നടെതതിയ  പ്രസഞവനപ്രകേഞരഞ്ചാം  'An amount of 

Rs…...Crores has been provided as wages'  എന്ന വഞചകേഞ്ചാം   'An amount of Rs.2,266.96 Crores has been provided as

wages ' എന്നക്ക് മഞറഞ്ചാം വരുത്തുകേയുണഞയതി. 
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the current year. The total employment generated this year also

would cross 10 Crore person days, the third year in a row with

more than 10 Crore person days. 

53. Under  the  'Tribal  Plus'  Scheme,  my  Government  provides

wages from State funds for additional  100 days of employment

for the Scheduled Tribe families. I am happy to note that Kerala

is the only State where additional employment is generated for

ST  beneficiaries  of  MNREGS  through  a  separate  state-

supported scheme.  

54. My  Government  continues  to  give  thrust  to  the  Ayyankali

Urban Employment Guarantee Scheme, the first such Scheme

for urban employment implemented in any Indian State.  The

budget outlay for the Scheme was increased to Rs. 125 Crores

in 2022-23. 

55. My Government has embarked on preparation of 'Risk Informed

Master Plans'  to make cities  disaster  resilient  and safe.  Such

plans  prepared  scientifically  by  layering  29 maps  have  been

done for Chengannur and Mananthavady towns; and initiated
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for  10  towns  in  the  Pamba  basin  under  Rebuild  Kerala

Initiative. 

56. In order to monitor the waste management activities in all Local

Bodies,  Haritha  Keralam  Mission  and  Suchitwa  Mission

through Keltron have developed the 'Harithamithram' App. 

57. The contamination  of  water  bodies  by coliform bacteria  is  a

serious problem we are facing.  My Government is taking steps

to ameliorate the situation. Kerala has augmented the activities

under  liquid  waste  management  by  pooling  resources  from

various  schemes.  The  State  Government  reported  to  the

National Green Tribunal that an amount of Rs. 2343.81 Crores

has been ring fenced for liquid waste management. It is a matter

of immense satisfaction for my Government that the NGT at its

sitting on December 1st 2022 acknowledged the commitment of

the  State  Government  and  issued  orders  that  it  was  not

necessary to levy compensation from Kerala. 

58. Under the 'Manassodithiri Mannu' campaign launched by LIFE

Mission  soliciting  voluntary  contribution  of  land  from
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individuals, institutions and agencies, an extent of 23.62 acres

of  land  has  been  promised  to  Life  Mission  till  15th January

2023. 

59. An international conclave to showcase Kudumbashree is

planned on the occasion of the 25th year of its formation in May

2023.  Kudumbashree  conducted  'Sudridam'  Campaign  for

inclusion  of  more  beneficiaries,  after  which  69,590  new

members joined the network. 

60.The  Kerala  Institute  for  Local  Administration  (KILA)

developed the 'Local Indicator Framework', a web portal based

dashboard for ranking the local bodies in their implementation

of the Sustainable Development Goals.  

V. Industries, IT, Labour & Commerce  

61. My Government  has  taken  several  initiatives  to  improve  the

business friendly atmosphere in the State. The New Industrial

Policy  has  been  formulated  with  the  objective  to  tap  the

strengths of the State and foster investments in sunrise /priority

sectors.  Special  focus is  being placed on upgrading skills  of
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youth for future jobs, industries and technologies of the fourth

industrial revolution. 

62.My Government has declared the year 2022-23 as the 'Year of

Enterprises'  and  launched  the  innovative  flagship  'One  Lakh

Enterprises' Scheme. It is not a mean achievement that since the

inception of the Scheme, a total of 123968 Micro, Small and

Medium Enterprises (MSMEs) have been started in the State,

which in turn has paved the way for an investment of Rs. 7,517

Crores and an employment generation of 267196. This Scheme

has been selected as the best practice in the MSME sector by

the Government of India. 

63. My  Government  is  in  the  process  of  establishing  the

International Exhibition cum Convention Centre, Palakkad Hi-

Tech  Industrial  Corridor,  the  Global  Industrial  Financial  and

Trade City, Petrochemical Park, Spices Park, Rubber Park etc.

The mining survey process will be automated to bring in more

transparency and the Kerala Online Mining Permit  Awarding

Services (KOMPAS) will be strengthened. 
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64. I am happy to note that in 2021-22, 21 PSUs made operating

profits. The closed Hindustan Newsprints Limited (HNL) and

BHEL-EML were taken over  by the State  Government  from

Union Government and these units have resumed production,

which is an alternate development model put forward by the

State to protect PSUs. 

65. The Kerala Public Enterprises Selection and Recruitment Board

(KPESRB) will be operationalized during 2023-24. 

66. My Government  has  constituted  Expert  Committees  in  Coir,

Cashew and Handloom Sectors for a comprehensive review of

the sectors.  

67. Kerala  State  IT  Mission  released  the  e-District  application

version  2.0  with  more  services  and  modules.  Digital  Kerala

architecture  will  be  implemented  with  extensive  use  of  data

analytics. Universities will be enabled to issue Certificates and

Marklists through National Academic Depository Digi Locker. 

68. Kerala  Startup  Mission  will  implement  'Startup  Infinity'  for
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setting  up  launchpads  in  select  countries/cities  and  'Kerala

Startup Commons' a unique one-stop platform for technical and

business support for Startups. The Government IT parks added

258 new Companies last year and registered a revenue growth

of Rs.2993 Crores.  KSITIL will implement Community Skill

Parks Project for providing world class industry relevant skills. 

69. The Digital University has entered into MoU with four foreign

Universities  for  research  and  academics.  The  University  has

developed  and  launched  an  extensive  mobile  App  'KKEM

Jalakam'  with  integrated  web  dashboard  for  conducting

household based job seeker survey as part of Kerala Knowledge

Economy Mission. 

70.My Government has taken all-out efforts to ensure the welfare

of  the  guest  workers.  An  'Athidhi  Portal'  is  functional  for

registration of interstate migrant workers. A 'Thozhil Seva App'

was  developed  for  registering  the  complaints  of  the  general

public on various issues and disputes. 

71. Employment  Department  is  in  the  process  of  transforming
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conventional  employment  exchanges  to  e-Employment

Exchanges.  

72. My Government proposes to implement 'Karmachari' Scheme to

provide part time jobs to the students, while they are studying;

and a scheme for re-skilling of employees. 

73. I  am  happy  to  note  that  the  Kerala  Knowledge  Economy

Mission (KKEM),  established under  the  Kerala  Development

and  Innovation  Strategic  Council  has  identified  53  lakh

potential  jobseekers.  More than 11  lakh jobseekers  and 2525

employers  have  registered  on  the  Digital  Work  Force

Management System (DWMS). A public interface at the Local

Government level  has been initiated through 'Thozhil  Sabha',

882 Thozhil Sabhas have been completed so far.  

74.One Local  Government  One Idea (OLOI) Program would be

operationalized in 100 Local Governments targeting innovative

problem solving  and  promoting  local  economic  development

and entrepreneurship. 
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VI. Infrastructure 

75. I am happy to note that there is a conducive policy framework

for the infrastructure sector.  My Government has ensured all

necessary  assistance  for  the  timely  completion  of  National

Highway  -  66.  The  Pothole  free  Kerala  project  is  under

implementation. 

76. A comprehensive design policy is in the anvil.  A special plan

will be formulated to make the PWD bridges iconic. The Public

Works  Department  will  make  roads  leading  to  tourism

destinations as model green and safe corridors. The Department

proposes  to  adopt  advanced  technology  in  the  construction

sector  and  to  promote  construction  using  rubber,  coir,

geotextiles, plastic and prefab structures.  

77. The  Kerala  Maritime  Board  has  established  all  necessary

infrastructure facilities at important minor ports for facilitating

coastal shipping. The Board also plans to start cruise shipping

operations  based  at  Beypore,  Kollam,  Azheekal  and Ponnani

Ports in a phased manner. 
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78. The  Water  Resources  Department  has  provided  Functional

Household  Tap  Connections  (FHTCs)  to  more  than  15  lakh

rural households as on 15th January 2023, under the aegis of the

Jal Jeevan Mission in 2023-24.  

79. Kerala has been taking a consistent stand that while sufficient

water should be given to Tamil Nadu,  a new dam needs to be

constructed considering the grave threats posed by existing aged

Mullaperiyar dam. A  comprehensive  project  would  be

envisaged to protect the Periyar river bank in the Mullaperiyar

area. 

80. The  State's  share  of  water  in  Pambar  basin  awarded  by  the

Cauvery Water Dispute Tribunal is 3 TMC. Once the Pattassery

dam is completed and functional, 0.075 TMC of water could be

effectively utilised. 

81. Water  Resources  Department  will  establish  an  Irrigation

Museum at Cheruthoni, Idukki for imparting knowledge to the

new generation about dams and irrigation techniques and will

also take steps to promote Irrigation Tourism in a long way. 
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82. In connection with power generation at Moolamattom, a project

is envisaged to ensure continuous flow of water to Meenachil

river through the Meenachil river valley Irrigation Project.  A

comprehensive  Meenachil  Flood  mitigation  survey  will  be

undertaken  to  analyse  the  reasons  for  flooding  of  Pala  and

downstream areas during peak monsoon periods. 

83. My Government will continue works related to strengthening of

vulnerable coastal stretches leveraging innovative technologies

like geotubes, tetrapods, diaphragm walls etc. 10 coastal areas

prone to sea erosion have been identified as 'hot spots'.

  

84. My  Government  is  keen  on  establishing  faster,  greener  and

efficient  transportation  facilities  for  the  public.  My

Government's dream proposal, Silverline, a semi high speed rail

infrastructure  project,  would  be  a  fast,  safe  and  convenient

mode of transport for the travelling public. The Detailed Project

Report has been approved by State Government and submitted

to Ministry of Railways for final approval.



33

85. Thalassery- Mysuru New Broad Gauge Rail Line via Kalpetta

and the Nilambur – Nanjangud Rail Project are other Projects

that my Government intends to implement. State Government

has also agreed to share 50% cost of Angamali-Sabari Rail line.

86. West Coast Canal (WCC) when completed would be the main

arterial waterway in the State connecting Kovalam in the South

with  Bakel  in  the  North.  On  completion  the  canal  would

facilitate easy transportation of goods and freight. 

87. Kerala  State  Electricity  Board Ltd (KSEBL) is  committed to

providing uninterrupted, quality power at affordable prices and

has  made  investments  for  augmenting  domestic  power

generation from 30% to 50% of the total peak demand. Efforts

will be made to capitalize central assistance for flood control

dams, and commission multitasked hydel projects. KSEBL has

successfully  harnessed power  from renewable energy sources

under the aegis of the Oorjja Kerala Mission. I am happy to

note that the ongoing Transgrid 2.0 and 400 KV transmission

corridor projects when completed would raise Kerala s power‟

generation capability to 5000 MW. This will not only cater to
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our internal  power requirement  for  the next  decade,  but  will

enable us to export surplus power too.  

88. My  Government  will  be  bringing  out  guidelines  for

development of sustainable energy sources such as for floating

solar  power  plants  in  water  bodies,  abandoned  quarries  and

degraded, barren land. Implementation of floating solar power

plants and wind farms in Palakkad and Idukki is expected to

produce at least 3000 MW of renewable power by 2025. 100

MW additional capacity shall be created in the Cheemeny Solar

Park in Kasaragod District. 

89. Kerala is expecting a boom in eMobility in the coming years.

My  Government  will  take  steps  to  establish  enabling  EV

charging infrastructure facilities to meet the requirement. 

VII. Natural Resources, Forest and  Wildlife,

Environment and Disaster Management 

90.The State Action Plan on Climate Change (SAPCC) has been

revised keeping in view the vulnerabilities of various sectors. A

'Climate  Change  Knowledge  Portal'  will  be  developed  to
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provide data on historic and future climate, vulnerabilities and

impacts. My Government plans to inventorize the greenhouse

gas emissions of various sectors. Haritha Keralam Mission has

launched a campaign highlighting net zero emission targets. 

91. The Kerala State Biodiversity Board completed the preparation

of State Biodiversity Strategies and Action Plan 2022-23. It is

also  planned  to  develop  a  policy  to  identify  Invasive  Alien

Species(IAS)  in  terrestrial  and  aquatic  ecosystems,  and

prioritize areas requiring interventions and corrective strategies. 

92. Forest Department will chalk out an effective strategy to check

incidence of man-animal conflict and to provide more benefits

to  the  victims.  Rapid  Response  Teams  (RRTs)  have  been

established in high conflict zone areas. The RRTs and Forest

Stations will be further strengthened. The Department also plans

to take up installation of solar fence and solar hanging fence. 

93. Kerala  is  prone  to  17  natural  hazards  and  22  anthropogenic

hazards that have disaster potential.  The disaster management

literacy  program  will  equip  the  general  public  in  disaster
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preparedness  and  mitigation.  The  Kerala  State  Disaster

Management Authority (KSDMA) has forayed into innovative

resilience  building  measures  with  a  long-term  perspective.

Nationally,  KSDMA  became  noted  as  the  4th best  Disaster

Management Authority.  

94.KSDMA  has  developed  the  Kerala  Warnings,  Hazards  and

Crisis Department Management system (KaWaCHaM) which is

India's  first  integrated  cloud  based  early  warning  system.

Attempts will be made to downscale the scenarios using a Co-

ordinated  Regional  Climate  Downscaling  Experiment

(CORDEX)  exercise.  This  will  be  made  available  to  Local

Governments for risk informed development planning.  

95. The  Kerala  State  Land  Use  Board  (KSLUB)  proposes  to

strengthen  the  Geo-informatics  lab  as  a  geospatial  data

repository on natural resources for the entire State and provide

GIS support for watershed based planning.  

96. Rebuild  Kerala  Initiative  (RKI)  is  the  dedicated  State  level

institutional  modality  for  formulating  and  coordinating  the
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implementation  of  a  resilient  Kerala,  and  is  mandated  to

develop, coordinate, facilitate and monitor the Rebuild Kerala

Development  Program  (RKDP)  through  a  participatory  and

inclusive approach.  Projects worth Rs. 5410 Crores have been

awarded under RKI so far, and the implementing Departments

have incurred expenditure to the tune of Rs. 2120 Crores. 

VIII. Finance, Taxes & Excise  

97. My Government  intends  to  bring  out  radical  changes  in  the

property  registration  sector  as  part  of  the  Ease  of  Doing

Business  initiatives  in  the  State.  The  existing  Registration

Application System, PEARL, will be re-designed with emerging

technologies.  Consent based Aadhar integration will be done

for identification of parties to a document.   An IT system will

be  implemented  for  valuation  of  buildings  for  registration

purpose. 

98. The GST Department is being restructured in accordance with

the requirements of the new GST law. Taxpayer services will be

provided  with  utmost  efficiency  while  tax  evasion  will  be

tackled with stringency. The new system will also reduce the
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disputes  between  taxpayers  and  the  Department.  The  system

also  brings  in  a  comprehensive  audit  setup.  The  Department

migrated  from the  in-house  developed back office  system to

GSTN  Model  2  system  in  March  2022  to  deal  with  the

dynamic  nature  of  the  GST  Act  and  Rules  and  to  ensure

accuracy in data transmitted. 

99.The Department introduced a 'Tax Payer Card' with a rating of

Tax Payers based on accurate and timely filing of returns.  A

Virtual IT Cadre was formed in the GST Department to drive

the e-Governance Projects of the Department. The Department

implemented the Lucky Bill App Scheme in association with

the Digital University Kerala to encourage people to ''Ask for

Bills'' for their purchases.

100. Kerala Lottery provides a means of livelihood to more than one

lakh  agents.  The  Department  conducted  the  Onam  Bumper

Lottery  in  2022,  with  the  highest  ever  first  prize  of  Rs.  25

Crores. 

101. The Kerala State Infrastructure Investment Fund Board (KIIFB)
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has contributed to infrastructure development of the State using

funds received from the Government by way of motor vehicle

tax and petroleum cess, and also by loan of Rs. 19197 Crores

from both domestic and financial markets. The funding through

KIIFB for infrastructure projects has been crucial in reversing

the Covid induced economic catastrophe. I am happy to note

that 993 Projects with an outlay of Rs. 73,908 Crores (which is

inclusive of Rs. 20,000 Crores for land acquisition) have been

approved by the KIIFB chaired by Hon. Chief Minister;  593

Projects worth Rs. 27,620 Crores have been tendered and  120

Projects worth Rs. 6201 Crores have been commissioned. 

102. The  Union  Government's  revised  decision  to  include  loans

availed of by KIIFB also within the ambit of Kerala's overall

borrowing  limits,  thereby  severely  restricting  the  State's

borrowing capacity. I would like to bring to the attention of this

House  that  this  would  reduce  the  fiscal  space  for  the

Government for furthering its development priorities and would

constrain the State s resources. My Government has submitted‟

a Memorandum to the Union Government in this regard. At this

juncture  I  hope  that  the  question  of  fiscal  federalism in  the
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country is to be addressed in a very positive way by the Union

Government. 

103. Under the Treasury Infrastructure Development Project(TIDP),

infrastructure  development  of  offices  under  Treasury

Department has been prioritised.  eTR5,  an online application

for accepting Government revenues, has been brought into use

from June 2022.  

104. Kerala Financial Corporation (KFC) continues to be the most

efficiently  performing  State  Financial  Corporation  in  the

country. The external credit rating of KFC is A+. The loan size

of KFC which was  Rs. 4751 Crores as of end March 2022 has

increased to Rs. 6094 Crores as of 30th September 2022. In the

coming two years, it is aimed to enhance the total loan size of

KFC to Rs.10,000 Crores.  

105. My Government is implementing an action plan to eliminate the

misuse of drugs and intoxicants in society, especially among the

students  and  the  youth.  Awareness  activities  are  also  being

carried out under the auspices of 'Vimukthi Mission' to make
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the  people  aware  of  the  harmful  aspects  of  intoxicating

substances.  The Home Department  has  launched  'Yodhav'  to

check the menace of narcotic drugs in society. My Government

launched a 'No To Drugs' campaign on  October  2nd  2022,  co-

ordinating  the  activities  of  all  stakeholders  and  all  line

Departments. 

IX. Regulatory Sectors 

106. My Government proposes to enact a Land Settlement Act and is

considering enabling provisions for legal occupiers of the land

to get a conclusive title regarding ownership. Authentic survey

documents,  which  would  be  obtained  through  the  ongoing

Digital Survey in the State would be taken into consideration,

while implementing the provisions of the Act. 

107. I  am happy  to  bring  to  the  notice  of  this  august  house  that

54,535 families have become landowners in the first year of my

Government's tenure. A 'Pattayam mission' will be implemented

to achieve the objective of providing Pattayam to all eligible

persons. A comprehensive scheme will be devised to provide

ownership  and  right  of  land  to  homeless  people,  who  were
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rehabilitated in the State through various schemes. Taluk Land

Boards  will  be  clubbed  into  four  zones  and  charge  of  each

Taluk Land Board will  be entrusted with a Deputy Collector

exclusively. 

108. My  Government  has  implemented  Aadhaar  based  Unique

Thandaper  System,  the  first  of  its  kind  in  India.  On  the

completion of Digital Survey, all Thandapers in the State will

come under the Unique Thandaper System. 

109. Steps will be taken to upgrade all the village offices in Kerala to

Smart  village  offices.  A  revenue  e-literacy  scheme  will  be

started.  A mobile application will  be developed for real-time

public  reporting  of  complaints  along  with  photo  and   geo-

tagging  about  illegal  land  filling,  sand  mining  and  land

encroachment. 

110. I am happy to announce that a pilot project will be introduced to

transform revenue  offices  as  transparent  service  centres  with

specially  trained  staff,  minimum  waiting  time,  effective

complaint redressal mechanism and social audit in selected 15
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villages this year. 

111. My Government has launched its dream project 'Digital Survey'.

Accordingly, all records of the survey offices in the State will

be  digitized.  Digital  Survey  in  the  State  will  be  completed

within the tenure of my Government.  

112. My  Government  created  the  Directorate  of  Samoohika

Sannadhasena to promote volunteerism in the State, in the light

of  floods  and  Covid  pandemic.  3.5  lakhs  volunteers  have

registered under Samoohika Sannadhasena  as volunteers.  To

engage  these  volunteers  in  Vathilpadisevanam  and  other

activities, disaster resilience trainings are being provided by the

Department, in collaboration with the Local Governments. 

113. Kerala Police has the reputation as one of the best  managed

State Police Forces in the country. All Police Stations in Kerala

are  now under CCTV surveillance.  Automated Number Plate

Recognition Cameras with facial recognition and a special app

for  locked house monitoring system have been implemented.

Student  Police  Cadet  Project  has  been  extended  to  100 new
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schools.  A  separate  Economic  Offence  Wing  has  been

established for exclusive enquiry of economic offences. 

114. The Prisons & Correctional Services Department has achieved

remarkable  progress  in  ensuring  correction,  reformation  and

rehabilitation of prisoners. Central Prison & Correctional Home,

Thavanur, the first central prison established in the State after

Independence, has started functioning. 

115. Fire outposts at high range areas and efficient rescue system in

new high rise buildings are being proposed to be implemented

by the Fire and Rescue Services Department. 

 

116. I am happy to note that e-filing facility has been introduced in

the High Court in a phased manner, with effect from 1st October

2022.  This would be one step forward in implementation of

paperless  courts  and  digitisation  of  entire  court  proceedings.

The data centre in High Court and model digital court rooms for

the district judiciary will be operationalised. Finger-print based

biometric/RFID card punching attendance system has also been

introduced  in  the  courts.  Twenty-three  Fast  Track  Special
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Courts have started functioning during the year for the speedy

disposal of rape cases and cases registered under POCSO Act. 

117. The Vigilance setup in the State has been working effectively

during the tenure of this Government. The Vigilance and Anti-

Corruption Bureau has initiated several innovative measures in

consonance with the Government Policy of 'Zero Tolerance to

Corruption'. 

118. The Department of Parliamentary Affairs will be organising the

Students Sabha- a debate with MLAs by student representatives,

in  at  least  70  Assembly  Constituencies  to  forge  healthy

relationships between people's representatives and the younger

generation. I am also happy to note that in a first of its kind,

Kollam District became India's first Constitution literate District

in the country.  

119. On the occasion of the Golden Jubilee of MN Laksham Veedu

Scheme,  the  Housing  Department  will  take  up  the  task  of

converting all twin houses constructed under the Scheme into

single  houses.   A mobile  application  named e-Griha  will  be
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launched to provide innovative ideas in the housing sector. 

120. The Aswas Rental Housing Scheme will be extended to all the

Medical Colleges in the State. The Centres will be started under

Kerala State Nirmithi Kendra with the objective to provide free

technical advice and guidance to the general public. 

121. Non Resident Keralites Affairs Department has been acting as

an  interface  between  the  Non  Resident  Keralites  and  the

Government  for  the  last  25  years.  The  Norka  Institute  of

Foreign  Language  (NIFL)  provides  demand  based  language

training  for  potential  job  seekers;  placement  assistance  is

provided by the Norka Roots Recruitment Division.  

X. Art & Culture, Tourism and Sports 

122. Malayalam Mission has bagged the State  e-Governance Award

for  its  Bhoomi  Malayalam  Open  Online  Course  in  the  e-

learning category this year. Action has been initiated for setting

up  a  South  Indian  Cultural  Centre  at  Pinarayi  Village  in

Kannur.  
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123. The  Centre  for  International  Film  Research  and  Archives

(CIFRA),  a  research  centre  of  the  Kerala  State  Chalachitra

Academy, will provide an opportunity for students from foreign

Universities and other States of India to study the unique art

and culture of Kerala through Malayalam cinema.  

124. My  Government  proposes  to  upgrade  Kerala  Kalamandalam

presently in the status of 'Deemed to be University' to a Cultural

University. The Vasthuvidya Gurukulam in tandem with ASAP

proposes  to  launch  training  programmes  in  mural  painting

across Kerala. 

125. The State Archives Department has a rich collection of archival

records from the 14th  century in paper and palm leaves. Phase I

of  the  Palm  Leaf  Museum showcasing  the  rich  history  and

culture of Kerala was inaugurated in December at the Central

Archives building. 

126. The year that passed saw the Kerala put itself on the map of

post-covid  world  tourism.  Kerala  tourism  staged  a  strong

comeback  as  a  result  of  the   well-planned  activities  of  the
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Government.  Based  on  the  influx  of  domestic  tourists,  the

tourism  sector  recorded  an  all-time  high  in  the  first  three

quarters of 2022.It is a matter of immense pride for the entire

State that the grandeur of Kerala Tourism has been constantly

acknowledged in the international arena. TIME magazine has

included Kerala  among the   50 extraordinary  destinations  to

explore in 2022, with a special mention of the Caravan Tourism

launched by this Government. 

127. My Government is committed to attracting investments in the

tourism  sector  by  making  available  optimum  industrial

privileges/concessions/ subsidies, by considering tourism as an

industry.  Responsible  Tourism  is  being  developed  as  a

mechanism for facilitating the local economic development of

Kerala.  Accordingly,  it  has  been  decided  to  constitute

Responsible Tourism Mission Society.  

128. Sports  &  Youth  Affairs  Department  conducted  One  Million

Goal  Campaign  in  November  2022  imparting  basic  football

training to one lakh students, coinciding with the World Cup

Football,  with  the  assistance  of  Sports  Kerala  Foundation.
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Government aims to develop at least one playground in every

Panchayat  under  the  Scheme  'One  playground  for  every

Panchayat.' 

129. My  Government  accords  top  priority  to  modernization  and

renovation  of  sports  infrastructure  through  the  Sports  Kerala

Foundation.  'Elite  Scheme'  has  been  introduced  to  impart

scientific  and advanced training to  talented sports  persons to

equip them to compete in international competitions. Women's

Football Academy has been established at Ernakulam. 

Conclusion 

130. Kerala,  which  is  a  pioneer  in  many  fields  also  faces  new

challenges. But, it also has immense opportunities before it. To

make use of the same, my Government is playing the role of a

leader as well as a facilitator. My Government has the avowed

aim  to  make  Kerala  a  knowledge  society.  For  this,

comprehensive  reforms  have  been  initiated  in  the  higher

education sector. Kerala has had to traverse a tough path facing

unprecedented health emergencies, natural calamities and lastly

the Pandemic.  The approach of my Government has been to
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tackle these difficult situations with people's participation. This

has been widely acclaimed. We are now faced with the task of

providing good quality employment to our younger generation.

My Government is leaving no stone unturned in this regard. My

Government  is  committed  to  provide  social  welfare  and  to

promote fast economic growth and infrastructural development.

For  this,  we  need  a  positive  approach  from  the  Union

Government  which  will  foster  meaningful  cooperative

federalism. In the journey ahead, my Government will take all

possible  steps  involving  the  citizenry  for  attaining  the

development goals.  

JAI HIND 

     ഗവര്ണറുടടെ പ്രസഞ്ചാംഗഞ്ചാം രഞവതിടലെ 10.14-വടര നതീണ്ടുനതിന.

(ഗവര്ണറുടടെ  പ്രസഞ്ചാംഗതതിടന്റെ  മലെയഞളഞ്ചാം  പകേര്പക്ക്  അനുബന്ധമഞയതി

കചര്തതിട്ടുണക്ക്+.)

പ്രസഞ്ചാംഗഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞകതി  ബഹുമഞനടപട  ഗവര്ണര്  സസ്വനഞ്ചാം

ഇരതിപതിടെതതിനക്ക്  മുന്നതിടലെതതിയകപഞള്  കപഞലെതീസക്ക്  ബഞനഡക്ക്  വതീണ്ടുഞ്ചാം

+ അനനുബന്ധമമായയി ചചേര്തയിടനുണണ.
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കദശതീയഗഞനവഞദനഞ്ചാം മുഴകതി. 

  തുടെര്ന്നക്ക്  ബഹുമഞനടപട  ഗവര്ണടറെ  ബഹുമഞനന്യരഞയ  സതീകര്,

മുഖന്യമനതി,  പടതികേജഞതതി,  പടതികേവര്ഗ,  പതിന്നഞക  വതിഭഞഗ  കക്ഷേമ വഞ്ചാം

കദവസസ്വവഞ്ചാം  പഞര്ലെടമന്റെറെതികേഞരന്യവഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതി,  നതിയമസഭഞ  ടസക്രടറെതി,

ചതീഫക്ക്  ടസക്രടറെതി  എന്നതിവര്  കചര്ന്നക്ക്  നതിയമസഭഞ  മനതിരതതിടന്റെ  പ്രധഞന

കേവഞടെതതികലെയക്ക് അനുഗമതിച്ചേക്ക് യഞത്രയഞകതി.

 (തദവസരതതില  പ്രതതിപക്ഷേഞഞ്ചാംഗങ്ങള് പ്ലകഞര്ഡുകേള് ഉയര്തതിപതിടെതിച്ചേ ക്ക്

മുദഞവഞകേന്യഞ്ചാം വതിളതിച.)

ബഹുമഞനടപട ഗവര്ണടറെ  യഞത്രയഞകതിയകശഷഞ്ചാം  ബഹുമഞനടപട

സതീകറുടടെ അദന്യക്ഷേതയതില കയഞഗഞ്ചാം തുടെര്ന.

മതി  .    സതീകര്:  ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്.......  ബഹുമഞനടപട  ഗവര്ണറുടടെ

പ്രസഞ്ചാംഗതതിടന്റെ  പകേര്പ്പുകേള്  ബഹുമഞനടപട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

മഞധന്യമപ്രതതിനതിധതികേള്ക്കുഞ്ചാം ഇകപഞള് വതിതരണഞ്ചാം ടചയ്യുന്നതഞണക്ക്.  

(ഗവര്ണറുടടെ പ്രസഞ്ചാംഗതതിടന്റെ പകേര്പ്പുകേള് അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

പത്രപ്രവര്തകേര്ക്കുഞ്ചാം വതിതരണഞ്ചാം ടചയ.)

 ബഹുമഞനടപട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്   നയപ്രഖന്യഞപന  പ്രസഞ്ചാംഗതതിടന്റെ
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പ കേര്പക്ക് ലെഭതിച്ചേതിട്ടുടണന്നക്ക് വതിശസ്വസതിക്കുന.  സഭയുടടെ നടെപ്പുസകമ്മേളനതതിടന്റെ

കേലെണറെതില  ഭഞഗതികേമഞയ  കഭദഗതതി  വരുതതിടകഞണക്ക്  ജനുവരതി  25-ാം

തതീയതതി  ബുധനഞഴ്ചടത   സകമ്മേളനഞ്ചാം  ഒഴതിവഞക്കുകേയഞണക്ക്.  ബഹുമഞനടപട

ഗവര്ണറുടടെ  പ്രസഞ്ചാംഗതതിനക്ക്  നനതി  കരഖടപടുത്തുന്ന  പ്രകമയതതികന്മേലള്ള

ചര്ച്ചേ  2023  ടഫബ്രുവരതി  മഞസഞ്ചാം  1,  2  എന്നതീ  രണക്ക്

ദതിവസങ്ങളതികലെയ്ക്കുമഞത്രമഞയതി  പരതിമതിതടപടുത്തുന.   അതതില  ഓകരഞ

ദതിവസവഞ്ചാം ഓകരഞ മണതിക്കൂര്വതീതഞ്ചാം അധതികേമഞയതി  വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതഞണക്ക്.

നനതിപ്രകമയതതിനക്ക്  കഭദഗതതികേള്  അവതരതിപതികഞനഞഗ്രഹതിക്കുന്ന

ബഹുമഞനടപട അഞ്ചാംഗങ്ങള് 2023 ജനുവരതി മഞസഞ്ചാം 28-ാം തതീയതതി ശനതിയഞഴ്ച

ഉച്ചേയക്ക്  12.00  മണതിക്കുമുമഞയതി  കഭദഗതതികേള്  നതിയമസഭഞ  ടസക്രടറെതിടയ

ഏലപതികകണതഞണക്ക്.

ഓര്ഡര്,  ഓര്ഡര്......  സഭ ഇകപഞള് പതിരതിയുന്നതുഞ്ചാം 2023  ടഫബ്രുവരതി

1-ാംതതീയതതി  ബുധനഞഴ്ച  രഞവതിടലെ  9.00  മണതികക്ക്  വതീണ്ടുഞ്ചാം

സകമ്മേളതിക്കുന്നതുമഞണക്ക്. 



53

(2023  ടഫബ്രുവരതി  മഞസഞ്ചാം  1-ാം  തതീയതതി  ബുധനഞഴ്ച  രഞവതിടലെ  9.00

മണതികക്ക് വതീണ്ടുഞ്ചാം സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി സഭ രഞവതിടലെ 10.23-നക്ക് പതിരതിഞ.)

* * * * * * * * * *
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അനുബന്ധഞ്ചാം

ഗവര്ണറുടടെ പ്രസഞ്ചാംഗതതിടന്റെ മലെയഞള പരതിഭഞഷ

ബഹുമഞനടപട  സതീകര്,  ബഹുമഞനടപട  മുഖന്യമനതി,  ബഹുമഞനന്യരഞയ

മനതിമഞര്,  ബഹുമഞനടപട  പ്രതതിപക്ഷേ  കനതഞവക്ക് ,  ബഹുമഞനന്യരഞയ

നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങകള:

1. പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയുടടെ  എടഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനതതിനക്ക് 

സമഞരഞ്ചാംഭഞ്ചാം  കുറെതിചടകേഞണക്ക്  കകേരളതതിടലെ  ജനപ്രതതിനതിധതികേളടടെ  ഈ

മഹനതീയസഭടയ  അഭതിസഞ്ചാംകബഞധന  ടചയ്യുന്നതക്ക്  ബഹുമതതിയഞയുഞ്ചാം

വതികശഷഞധതികേഞരമഞയുഞ്ചാം ഞഞന കേരുതുന.

2. എടന്റെ  സര്കഞര്  ഒരു  ആധുനതികേ,  വതികേസതിത  കകേരളതതിടന്റെ

(നവകകേരളഞ്ചാം)  നതിര്മ്മേതിതതി  വതിഭഞവനഞ്ചാം  ടചയ്യുന.  നമ്മേള്

ടതഞഴതിലകമഖലെയതികലെയക്ക്  കേടെനവരുന്ന  യുവജനങ്ങള്ക്കുകവണതി

ഡതിജതിറലഞ്ചാം  സഞകങ്കതതികേവമഞയ  പുകരഞഗതതി,  ശഞസ്ത്രകബഞധഞ്ചാം,

ഉലഞദനതതിടന്റെ  പുതതിയതലെങ്ങള്,  മഞനന്യമഞയ  ടതഞഴതില  സൃഷ്ടതികല

എന്നതിവയതില ശദ കകേനതീകേരതിക്കുന.  സമൂഹതതിടലെ അര്ഹതടപട

എലഞ  വതിഭഞഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  സഞമൂഹന്യസുരക്ഷേ  പ്രദഞനഞ്ചാം  ടചയ്യുന്നതതിനക്ക് 

തുലെന്യഉഉൗന്നല  നലകുന്നതഞണക്ക് .  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളടടെ

ധനസതിതതിയതികന്മേലള്ള റെതിസര്വക്ക്  ബഞങ്കക്ക്  ഓഫക്ക്  ഇനന്യയുടടെ ഒടുവതിലെടത
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റെതികപഞര്ടക്ക്  (2023)  പ്രകേഞരഞ്ചാം,  പഞരതിസതിതതികേ  ഉത്കേണ്ഠകേടള

സഞ്ചാംകബഞധന  ടചയ്യുന്നതതിലഞ്ചാം  വതിപുലെമഞയ  സഞമൂഹന്യസുരക്ഷേ  പ്രദഞനഞ്ചാം

ടചയ്യുന്നതതിലഞ്ചാം  കകേരളഞ്ചാം  തഞരതകമന്യന  ടമച്ചേടപട  ഒന്നഞണക്ക് .  കകേരളഞ്ചാം

സവതികശഷമഞയ  സഞമതതികേ  വളര്ച്ചേ  കകേവരതിചടവന്നക്ക് 

എടുത്തുപറെയുന്നതതില  [സതിരവതിലെകേളതില  (constant  prices)  12

ശതമഞനവഞ്ചാം  നടെപ്പുവതിലെകേളതില  (current  prices)  17  ശതമഞനവഞ്ചാം]

എനതികക്ക്  സകനഞഷമുണക്ക് .  വതികകേനതീകൃതമഞയ  തതീരുമഞനടമടുകല

സഞ്ചാംവതിധഞനതതിലൂടടെ ജനപങ്കഞളതിതഞ്ചാം ഉറെപഞകതിടകഞണ്ടുള്ള വതികേസന

പ്രവര്തനങ്ങടള തസ്വരതിതടപടുത്തുന്ന കേഞരന്യതതില കകേരളഞ്ചാം രഞജന്യടത

ഒരു അഗ്രഗഞമതിയഞയ സഞ്ചാംസഞനമഞണക്ക് .  സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ സമഗ്രവഞ്ചാം

സുസതിരവമഞയ  വതികേസനഞ്ചാം  കകേവരതിക്കുന്നതതിനുള്ള  എടന്റെ

സര്കഞരതിടന്റെ  കേഠതിന  യത്നങ്ങള്  ഭഞരത  സര്കഞരുഞ്ചാം  പ്രശസ

അനഞരഞഷ്ട്ര സഞപനങ്ങളഞ്ചാം തുടെര്ച്ചേയഞയതി അഞ്ചാംഗതീകേരതിച്ചേതിട്ടുണക്ക്. സുസതിര

വതികേസന ലെക്ഷേന്യങ്ങള് കകേവരതിക്കുന്നതതില സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്കതിടെയതില

കകേരളതതിനക്ക്  നതീതതി  ആകയഞഗക്ക്  മുനനതിരയതില  സതിരമഞയതി  റെഞങ്കക്ക് 

(സഞനഞ്ചാം)  നലകുനണക്ക് .  ടമഞതതതില,  പബതികേക്ക്  അഫകയഴക്ക് 

ഇനഡകതിലഞ്ചാം കകേരളഞ്ചാം മുനനതിരയതിലെഞണക്ക് .  മുതതിര്ന്ന പഉൗരന്മേഞര്കക്ക്  ശദ

നലകുന്നതതില  ഇനന്യയതിടലെ  മതികേച്ചേ  സഞ്ചാംസഞനമഞയതി  ഭഞരത

സര്കഞരതിടന്റെ സഞമൂഹന്യനതീതതിയുഞ്ചാം  ശഞകതീകേരണവഞ്ചാം മനഞലെയതതിടന്റെ

വകയഞകശഷ്ഠ സമ്മേഞന 2021 കകേരളഞ്ചാം കേരസമഞക്കുകേയുണഞയതി. എടന്റെ

സര്കഞര് കസവനതതിലെതിരതിക്കുന്നവര്ക്കുഞ്ചാം വതിരമതിച്ചേവര്ക്കുഞ്ചാം കവണതി ഒരു
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സമഗ്ര  ടമഡതികല  ഇനഷസ്വറെനസക്ക്  പദതതി  (ടമഡതിടസപക്ക് )

ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .  ഏകേകദശഞ്ചാം  30  ലെക്ഷേഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങടള  ഉള്ടകഞള്ളുന്ന

ഈ പദതതി പ്രകതന്യകേതകേളള്ളതുഞ്ചാം സമഞനതകേളതിലഞതതുമഞണക്ക് .

3. എടന്റെ  സര്കഞര്  അതതീവ  ദുര്ബലെവതിഭഞഗങ്ങളതില  ശദ

കകേനതീകേരതിചടകേഞണ്ടുള്ള വതികേസന അജണയുമഞയതി ഉഉൗര്ജ്ജസസ്വലെമഞയതി

മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്നതഞണക്ക് .  ഇതക്ക്  മനസതില  വചടകേഞണഞണക്ക് 

അതതിദഞരതിദന്യഞ്ചാം തതിരതിച്ചേറെതിയുന്നതതികലെയഞയതി എടന്റെ സര്കഞര് 2022-ടന്റെ

തുടെകതതില ഒരു സര്കവ്വേ നടെതതിയതുഞ്ചാം അതതില കകേരളതതില 64,006

അതതിദരതിദ  കുടുഞ്ചാംബങ്ങളള്ളതഞയതി  കേടണതതിയതുഞ്ചാം.  സര്കവ്വേയതിടലെ

കേടണതലകേള്,  കകേരളതതിടലെ  ബഹുമുഖ  ദഞരതിദന്യഞ്ചാം,  രഞജന്യടത

ഏറവഞ്ചാം  കുറെവഞയ  0.7%  മഞത്രമഞടണന്നക്ക്  സൂചതിപതിക്കുന്ന  നതീതതി

ആകയഞഗതിടന്റെ ബഹുമുഖ ദഞരതിദന്യ സൂചതികേയതികന്മേലള്ള അടെതിസഞനതലെ

റെതികപഞര്ടതിടലെ  (NITI  Aayog  Baseline  Report  on  Multi-

dimensional  Poverty  Index)  കേടണതലകേകളഞടെക്ക്  ടമഞതതതില

കയഞജതിക്കുന്നതുമഞണക്ക് .  എടന്റെ  സര്കഞര്  ഈ  അതതിദരതിദടരയുഞ്ചാം

ദുര്ബലെവതിഭഞഗതതിലടപട  കുടുഞ്ചാംബങ്ങടളയുഞ്ചാം  അവരുടടെ  ഇകപഞഴടത

സതിതതിയതിലനതിനഞ്ചാം  അഭതിവൃദതിടപടുത്തുന്നതതിനക്ക്  പ്രതതിജഞബദവഞ്ചാം

അതതിനഞയതി  കുടുഞ്ചാംബശതീയുമഞയുഞ്ചാം  തകദ്ദേശ  സര്കഞരുകേളമഞയുഞ്ചാം

സഹകേരതിച്ചേക്ക്  സൂക്ഷ്മ പദതതികേള് ആവതിഷ്കരതിചവരതികേയുമഞണക്ക് .

4. നഗര-ഗ്രഞമ  കമഖലെകേളതിടലെ  എലഞവര്ക്കുഞ്ചാം  ഭൂമതിയുഞ്ചാം  വതീടുഞ്ചാം  എന്നതതില

സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  പ്രതതിജഞബദമഞണക്ക് .  2016-ല  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേ
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'കലെഫക്ക് '  (LIFE)  മതിഷടന്റെ  (Livelihood  Inclusion  and  Financial

Empowerment Scheme)  ആഭതിമുഖന്യതതില  2023  ജനുവരതി  15  വടര

3,22,922  വതീടുകേളഞ്ചാം  നഞലെക്ക്  ബഹുനതിലെ  സമുച്ചേയങ്ങളഞ്ചാം

പൂര്തതീകേരതിക്കുകേയുണഞയതി.

5. എടന്റെ  സര്കഞര്  സഞ്ചാംസഞനടത  ഭരണ  നതിര്വ്വേഹണഞ്ചാം

ജനകകേനതീകൃതവഞ്ചാം  സഞകങ്കതതികേവതിദന്യഞ  പ്രകചഞദതിതവഞ്ചാം

ഫലെലെപ്രഞപതിയുള്ളതുമഞയ  ഡതിജതിറല  ഭരണ  സഞ്ചാംവതിധഞനമഞകതി

പരതിവര്തനടപടുത്തുന്നതതിനുള്ള  പരതിശമങ്ങളമഞയതി

മുകന്നഞട്ടുടകേഞണ്ടുകപഞകുകേയഞണക്ക് .  എലഞ  സര്കഞര്  വകുപ്പുകേളഞ്ചാം

ടപഞതുസഞപനങ്ങളഞ്ചാം  അവരുടടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇ-ഓഫതീസക്ക് 

ഡതിജതിറല  പ്ലഞറക്ക് കഫഞമതിലൂടടെ  നതിര്വ്വേഹതിക്കുകേയഞണക്ക് .  900-ലെധതികേഞ്ചാം

കസവനങ്ങള് ഓണ്കലെന വഴതിയഞകതിയതിട്ടുണക്ക് . സഞ്ചാംസഞനടത എലഞ

ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളതിലഞ്ചാം  ഇന്റെകഗ്രറഡക്ക്  കലെഞകല  ഗവണ്ടമന്റെക്ക് 

മഞകനജക്ക് ടമന്റെക്ക്  സതിസഞ്ചാം  (ILGMS)  പ്രഞവര്തതികേമഞകതിയതിട്ടുണക്ക് .  നഗര

തകദ്ദേശസഞപനങ്ങള്കഞയുള്ള  ടകേ-സഞര്ടക്ക്  ആപ്ലതികകഷന,  2023

ഏപ്രതില  1-ഓടടെ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതഞണക്ക് .  ഇതക്ക്  നഗര

തകദ്ദേശസഞപനങ്ങളതിടലെ  കസവനവതിതരണഞ്ചാം  വതിപ്ലവകേരമഞക്കുടമന്നക്ക് 

സൂചതിപതിക്കുന്നതതില എനതികക്ക്  സകനഞഷമുണക്ക് .  പഉൗരസമര്കകതഞടടെ

തകദ്ദേശ സര്കഞരുകേളതിലഞ്ചാം അതുകപഞടലെ എലഞ സര്കഞര് വകുപ്പുകേളതിലഞ്ചാം

അകപക്ഷേകേളടടെ  പുകരഞഗതതിയുഞ്ചാം  കസവന  വതിതരണവഞ്ചാം

അറെതിയുന്നതതിനുകവണതി ഡഞഷക്ക്  കബഞര്ഡുകേള് സഞപതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .
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6. ടതഞഴതിലെതിലഞയ്മപ്രശഞ്ചാം  പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനക്ക് ,  എടന്റെ സര്കഞര്  അടുത

അഞക്ക്  വര്ഷതതിനുള്ളതില  സമദക്ക്  വന്യവസയതില  20  ലെക്ഷേഞ്ചാം

ടതഞഴതിലകേള് സൃഷ്ടതിക്കുകേ എന്ന ലെക്ഷേന്യകതഞടടെയുള്ള കകേരള കനഞളജക്ക് 

ഇകകഞണമതി  മതിഷന  എന്ന  ബൃഹതഞയ  പരതിപഞടെതി  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .

സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്കതിടെയതില അവരുടടെ യുവതയുടടെ ടതഞഴതിലക്ഷേമതയുടടെ

അടെതിസഞനതതില  ഇനന്യഞ  സതിലസക്ക്  റെതികപഞര്ടക്ക്  2022  കകേരളതതിനക്ക് 

മൂന്നഞഞ്ചാം റെഞങ്കക്ക്  നലകുന.

7. സഞ്ചാംസഞനടത  നതികക്ഷേപ  അനരതീക്ഷേഞ്ചാം  ടമച്ചേടപടുത്തുന്നതതിനക്ക് 

സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  എടുത  കൂടഞയ  പരതിശമങ്ങള്  ഫലെഞ്ചാം

കേണ്ടുതുടെങ്ങതിടയന്നക്ക്  സൂചതിപതിക്കുന്നതതിലഞ്ചാം  എനതികക്ക്  സകനഞഷമുണക്ക് .

എടന്റെ  സര്കഞര്  നതികക്ഷേപഞനരതീക്ഷേഞ്ചാം  ബതിസതിനസക്ക്  സഉൗഹൃദപരമഞയ

ഒന്നഞകതി മഞറ്റുന്നതതിനക്ക്  ധഞരഞളഞ്ചാം നൂതന (path-breaking) സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

ഏടറടുതതിട്ടുണക്ക് .  എഞ്ചാം.എസക്ക് .എഞ്ചാം.ഇ.-കേള്ക്കുഞ്ചാം  കനഞണ്-

എഞ്ചാം.എസക്ക് .എഞ്ചാം.ഇ.-കേള്ക്കുമുള്ള  പരഞതതിപരതിഹഞര  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം,

കകേനതീകൃത പരതികശഞധനഞ സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം,  സമയബന്ധതിത കലെസനസക്ക് 

അഞ്ചാംഗതീകേരതികല സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം എന്നതിവ നതികക്ഷേപഞ്ചാം സുഗമമഞക്കുന്നതതില

വന  കുതതിപതിനക്ക്  നടമ്മേ  പ്രഞപമഞക്കുകേയുണഞയതി.  സഞ്ചാംസഞന

സര്കഞരതിടന്റെ  ഈ  പുകരഞഗമനപരമഞയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  കഹതുവഞയതി

'ഈസക്ക്  ഓഫക്ക്  ഡൂയതിഞ്ചാംഗക്ക്  ബതിസതിനസക്ക് '  റെഞങ്കതിഞ്ചാംഗതില കകേരളഞ്ചാം  അതതിടന്റെ

സഞനഞ്ചാം  ടമച്ചേടപടുതതി.  എടന്റെ  സര്കഞര്  നതികക്ഷേപ  രഞ്ചാംഗതക്ക് 

പരതിഷ്കരണങ്ങള്  ടകേഞണ്ടുവരുന്നതക്ക്  തുടെരുകേയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനതക്ക് 
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നതികക്ഷേപങ്ങള്ക്കുള്ള  അഞ്ചാംഗതീകേഞരങ്ങള്  സുഗമമഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

ലെഘൂകേരതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി  നതിയമങ്ങളഞ്ചാം  ചടങ്ങളഞ്ചാം  ടറെഗുകലെഷനുകേളഞ്ചാം

ആധുനതീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം കഭദഗതതി വരുത്തുകേയുഞ്ചാം ടചയ്യുന്നതഞണക്ക് .

8. കകേരളതതിടലെ  സ്ത്രതീകേടള,  സഞമൂഹന്യമഞയുഞ്ചാം  സഞമതതികേമഞയുഞ്ചാം

രഞഷ്ട്രതീയമഞയുഞ്ചാം ശഞകതീകേരതിക്കുന്നതതില കുടുഞ്ചാംബശതീമതിഷന വഹതിച്ചേ പങ്കക്ക്

പ്രകതന്യകേഞ്ചാം  പരഞമര്ശതിക്കുന്നതതിനക്ക്  ഞഞനഞഗ്രഹതിക്കുന.  2023-ല

കുടുഞ്ചാംബശതീ  അതതിടന്റെ  രജത  ജൂബതിലെതി  ആകഘഞഷതിക്കുന  എന്നതക്ക് 

ചൂണതികഞണതിക്കുന്നതതില എനതികക്ക്  സകനഞഷവഞ്ചാം അഭതിമഞനവമുണക്ക് .

9. ഇന്നക്ക്  ഏടറെ  ടവല്ലുവതിളതികേള്  കനരതിടുന്ന  ഭരണഘടെനഞമൂലെന്യങ്ങടള

സഞ്ചാംരക്ഷേതിക്കുന്നതതിനക്ക്  എടന്റെ സര്കഞര് പ്രതതിജഞബദമഞണക്ക് .  നമ്മുടടെ

കദശതീയ  ഐകേന്യതതിടന്റെ  സുപ്രധഞന  അടെതിസഞനങ്ങളഞ്ചാം

ഭരണഘടെനയുടടെ അടെതിസഞന ഘടെനയുടടെ ഭഞഗവമഞയ ജനഞധതിപതന്യഞ്ചാം,

മതനതിരകപക്ഷേത,  ബഹുസസ്വര  മൂലെന്യങ്ങള്,  ടഫഡറെലെതിസഞ്ചാം  എന്നതിവ

സഞ്ചാംരക്ഷേതിക്കുന്നതതിനക്ക്  നഞഞ്ചാം  പ്രകതന്യകേഞ്ചാം  പരതിശമതികകണതഞയതിട്ടുണക്ക്.

മതപരവഞ്ചാം  ഭഞഷഞപരവഞ്ചാം  മറക്ക്  കമഖലെകേളതിലമുള്ള  ആധതിപതന്യ

പ്രവണതകേള്  രഞജന്യതതിടന്റെ  ഐകേന്യടത  ശകതിടപടുത്തുന്ന,

നഞനഞതസ്വടത മഞനതിക്കുന്ന കേരുത്തുറ ജനഞധതിപതന്യ സഞ്ചാംവതിധഞനതതിനക്ക് 

തടെസഞ്ചാം നതിലക്കുന.

10.ശകമഞയ  ഒരു  രഞഷ്ട്രതതിനക്ക്  ശകമഞയ  ഒരു  കകേനവഞ്ചാം

ശഞകതീകേരതികടപട  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളഞ്ചാം  ഈര്ജ്ജസസ്വലെമഞയതി

പ്രവര്തതിക്കുന്ന  തകദ്ദേശ  സര്കഞരുകേളഞ്ചാം  ഉണഞയതിരതികണഞ്ചാം.
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രഞഷ്ട്രതതിടന്റെ രഞഷ്ട്രതീയഘടെന ശകമഞകേഞന അതതിടന്റെ ഓകരഞ ഘടെകേവഞ്ചാം

ശകമഞയതിരതികകണതുണക്ക് .  സഞമൂഹന്യകമഖലെകേളതില സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്കക്ക് 

ഭഞരതിച്ചേ  ഉതരവഞദതിതങ്ങളണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളടടെ

സഞമതതികേസതിതതി  ശകമഞയതിരതികകണതഞണക്ക് .   സഞ്ചാംസഞനങ്ങളടടെ

കേടെടമടുപക്ക്  പരതിധതി  ടവടതിക്കുറെയഞനുള്ള  സമതീപകേഞലെടത  നടെപടെതികേള്

ആകരഞഗന്യ,  വതിദന്യഞഭന്യഞസ,  അടെതിസഞന  സഉൗകേരന്യ  കമഖലെകേളതിടലെ

സഞ്ചാംസഞനങ്ങളടടെ  ഇടെടപടെലകശഷതിടയ  പരതിമതിതടപടുത്തുന.

സഞമതതികേ അച്ചേടെകഞ്ചാം കൃതന്യതകയഞടടെ  നടെപതിലെഞകകണതിവരുകമഞഴുഞ്ചാം

കകേന  സര്കഞരതിനക്ക്  ബഞധകേമഞകഞത  മഞനദണ്ഡങ്ങള്  സഞ്ചാംസഞന

സര്കഞരുകേള്കക്ക്  ബഞധകേമഞകരുതക്ക് .

11. നമ്മുടടെ  ഭരണഘടെന  യൂണതിയനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  നതിയമ

നതിര്മ്മേഞണങ്ങള്കക്ക്  ഇടെഞ്ചാം  നലകേതിയതിട്ടുണക്ക് .  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളടടെ

നതിയമനതിര്മ്മേഞണ കമഖലെകേളതികലെയ്ക്കുള്ള കേടെനകേയറഞ്ചാം ഒരു സഹകേരണ

ടഫഡറെല  സഞ്ചാംവതിധഞനതതിനക്ക്  ശുഭകേരമല.  നമ്മുടടെ

ജനഞധതിപതന്യതതിടന്റെ ആകരഞഗന്യകേരമഞയ പ്രവര്തനതതിനക്ക്  ശരതിയഞയ

അര്ത്ഥതതിലള്ള  അധതികേഞര  വതികകേനതീകേരണ  നടെപടെതികേള്

സഞധന്യമഞകകണതുണക്ക് .  നതിയമനതിര്മ്മേഞണ  സഭകേളതിലൂടടെ  ജനഹതിതഞ്ചാം

പ്രതതിനതിധതീകേരതികടപടുന.  നതിയമനതിര്മ്മേഞണതതിടന്റെ  അനന്തഃസതയുഞ്ചാം

നതിയമനതിര്മ്മേഞണ സഭകേളടടെ ഉകദ്ദേശന്യങ്ങളഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷേതികടപകടെണതുണക്ക് .

നതിയമ  നതിര്മ്മേഞണ സഭയുടടെ ഉകദ്ദേശന്യഞ്ചാം,  നതിയമമഞയതി പ്രഞബലെന്യതതില

വരണടമന്ന ഭരണഘടെനഞ മൂലെന്യഞ്ചാം സരക്ഷേതിക്കുന്നതതില എടന്റെ സര്കഞര്
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പ്രതതിജഞബദമഞണക്ക് .  അതുകപഞടലെ പത്രസസ്വഞതനന്യഞ്ചാം എന്നതക്ക്  എലഞ

ശകമഞയ  ജനഞധതിപതന്യ  സമൂഹതതിടന്റെയുഞ്ചാം  പ്രധഞന

സവതികശഷതയഞണക്ക് .  സസ്വതനവഞ്ചാം  നതീതതിയുകവമഞയ

മഞധന്യമപ്രവര്തനങ്ങള് സഞ്ചാംരക്ഷേതികടപകടെണതഞണക്ക് .  പലെവതിധതതില

മഞധന്യമ സസ്വഞതനന്യഞ്ചാം ടവടതിചരുക്കുന്ന ചതിലെ സഞ്ചാംഭവങ്ങള് രഞജന്യതതിടന്റെ

ചതിലെ  ഭഞഗങ്ങളതില  ഉയര്നവരുന.  മഞധന്യമ  സസ്വഞതനന്യഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷേതികഞന  എടന്റെ  സര്കഞര്  എകപഞഴുഞ്ചാം  പ്രതതിജഞബദമഞണക്ക് .

നതിയമങ്ങള്  പഞലെതിക്കുന്നതുമഞയതി  ബന്ധടപട  കേഞരന്യങ്ങള്

അകനസ്വഷതികഞന  അധതികേഞരമുള്ള  ഏജനസതികേള്  അവരതിലനതിന്നക്ക് 

പ്രതതീക്ഷേതിക്കുന്ന  ടപ്രഞഫഷണലെതിസതതിലനതിന്നക്ക്  വന്യതതിചലെതിക്കുന്ന

രതീതതിയതിലെഞണക്ക്  പ്രവര്തതിക്കുന്നതക്ക്  എന്നതക്ക്  വതിദൂരമഞയതികപഞലഞ്ചാം

ഉണഞകേഞന പഞടെതിടലന്നതക്ക്  അടെതിവരയതിട്ടുപറെയകയണതഞണക്ക് .

I. കൃഷതിയുഞ്ചാം അനുബന്ധ കമഖലെകേളഞ്ചാം

12.ഉലഞദനവര്ദനവതിലൂടടെയുഞ്ചാം  മൂലെന്യവര്ദനവതിലൂടടെയുഞ്ചാം  കേര്ഷകേരുടടെ

വരുമഞനഞ്ചാം വര്ദതിപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഞലെഞവസഞപരവഞ്ചാം കജവതികേവമഞയ

സമ്മേര്ദ്ദേങ്ങള്ടകതതിടര  കകേരളതതിടന്റെ  കൃഷതികക്ക്  അതതിജതീവനകശഷതി

ഉണഞക്കുന്നതതിനുമഞയതി  ഒരു  ദഉൗതന്യരതീതതി  അവലെഞ്ചാംബതികകണതതിടന്റെ

ആവശന്യകേതടയക്കുറെതിച്ചേക്ക്  എടന്റെ  സര്കഞരതിനക്ക്  കബഞധന്യമുണക്ക് .  ഈ

ലെക്ഷേന്യങ്ങള്  മുന്നതില  കേണ്ടുടകേഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞനടത

കേഞര്ഷതികകേഞലന്നങ്ങളടടെ  മൂലെന്യവര്ദനവതിനുള്ള  സഞധന്യതകേള്
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യഞഥഞര്ത്ഥന്യമഞക്കുന്നതതിനുകവണതി, വതിവതിധ വകുപ്പുകേളടടെ ഒരു സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭഞ്ചാം -

വഞലെല്യൂ ആഡഡക്ക്  അഗ്രതികേള്ച്ചേര് മതിഷന  (VAAM) -  എടന്റെ സര്കഞര്

ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .

13. 2022-23-ടലെ  ബഡ്ജറതില  പ്രഖന്യഞപതിച്ചേതുകപഞടലെ  സഞ്ചാംസഞനതക്ക് 

കേഞര്ഷതികേ  ബതിസതിനസക്ക്  പദതതികേളഞ്ചാം  അകഗ്രഞ-ഫുഡക്ക്  പഞര്ക്കുകേളഞ്ചാം

തസ്വരതിതടപടുത്തുന്നതതിനഞയതി  കകേരള  അഗ്രതി  ബതിസതിനസക്ക്  കേമനതി

(KABCO) എന്ന ഒരു കേമനതി ആരഞ്ചാംഭതിക്കുനണക്ക് .

14.ആലവയതിടലെ കസറക്ക്  സതീഡക്ക്  ഫഞമതില നടെപഞകതിയതുകപഞടലെ കജവ-

സസ്വഞഭഞവതികേ  കൃഷതിയതില  2023-24  കേഞലെയളവതില  കൂടുതല

പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതഞണക്ക് .  മതതിയഞയ  സഞ്ചാംരക്ഷേണ

മഞര്ഗങ്ങള്  ഉപകയഞഗതിച്ചേക്ക്  കൃഷതികയഞഗന്യമലഞത  ഭൂമതി

പുനരുജ്ജതീവതിപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കൃഷതികയഞഗന്യമഞയ  ഭൂമതിയുടടെ  നഷ്ടഞ്ചാം

തടെയുന്നതതിനുഞ്ചാം  കേഴതിയുന്ന  കൃഷതി  സമ്പ്രദഞയങ്ങള്കക്ക്  വകുപക്ക് 

ശമതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .  2023-24-ല  കതഞടഞ്ചാം  കമഖലെയക്ക്  മതതിയഞയ  ഈന്നല

നലകുന്നതഞണക്ക് .

15. മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷേണ  വകുപതിടന്റെ  നതിലെവതിലള്ള  പ്രകതന്യകേ  കേനകുടതി

പരതിപഞലെന  പദതതി  (Special  Livestock  Breeding  Programme)

നവതീകേരതികടപട രതീതതിയതില നടെപതിലെഞക്കുന്നതഞണക്ക് .  ഗുണകമന്മേയഞര്ന്ന

വഞതതിലപടെതി  ടവററെതിനറെതി  കസവനങ്ങള്  കേര്ഷകേര്കക്ക്  നലകുന്നതക്ക് 

ശകതിടപടുത്തുന്നതതിനക്ക്  കൂടുതല  ഉഉൗന്നല  നലകുന്നതഞണക്ക് .   കകേരള

പുനര്നതിര്മ്മേഞണ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭതതിടന്റെ  (Rebuild  Kerala  Initiative)
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ഭഞഗമഞയതി  ടമച്ചേടപട  കരഞഗനതിര്ണയ-ചതികേതിതഞ

സഉൗകേരന്യങ്ങകളഞടുകൂടെതിയ  സഞരതിക്കുന്ന  ടവററെതിനറെതി  സര്ജറെതി

യൂണതിറ്റുകേള് സഞപതിക്കുന്നതഞണക്ക് .

16.ഏറവഞ്ചാം  കുറെഞ്ഞ  നതിരകതിലള്ള  പ്രതീമതിയകതഞടുകൂടെതിയ  സമഗ്ര

കലെവക്ക് കസഞകക്ക്  ഇനഷുറെനസക്ക്  പദതതിയഞയ  'കഗഞ  സമൃദതി',  വകുപക്ക് 

തുടെരുന്നതഞണക്ക് .

17.കതിനതികലെഞയുഞ്ചാം  മൃഗഞകരഞഗന്യ  മഞകനജക്ക് ടമന്റെക്ക്  രതീതതികേള്  കൂട്ടുന്നതതിനുഞ്ചാം

ക്ഷേതീരവതികേസന  വകുപക്ക്  നടെതതിയ  ഇടെടപടെലകേള്  പഞലലഞദനതതില

സസ്വയഞ്ചാംപരന്യഞപത  കകേവരതിക്കുന്നതതിനക്ക്  കകേരളടത  സഹഞയതിച.

സഞ്ചാംസഞനടത  നതിലെവതിടലെ  കേനകേഞലെതി  സമതതില

അതത്യുലഞദനകശഷതിയുള്ള സങ്കരയതിനഞ്ചാം  പശുകടളയുഞ്ചാം  കേതിടെഞരതികേടളയുഞ്ചാം

വകുപക്ക്  ഉള്ടപടുതതിയതിട്ടുണക്ക് .

18. പഞലെതിലഞ്ചാം  പഞലലന്നങ്ങളതിലഞ്ചാം  കേഞലെതിതതീറയതിലഞ്ചാം  അഫഞകടെഞകതിടന്റെയുഞ്ചാം

ആന്റെതിബകയഞടതികതിടന്റെയുഞ്ചാം  സഞന്നതിദന്യഞ്ചാം  കേണ്ടുപതിടെതിക്കുന്നതതിനഞയതി

വകുപക്ക്  ടസഷന്യല കേസ്വഞളതിറതി അഷസ്വറെനസക്ക്  കഡ്രൈവക്ക്  നടെപഞക്കുന്നതഞണക്ക് .

കൂടെഞടത  'സഞക്ഷേന്യടപടുതതിയ  പഞലെതി'നുള്ള  (Certified  milk)

ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം ഉറെപ്പുവരുതല യജവഞ്ചാം പൂര്തതിയഞക്കുന്നതഞണക്ക് .

19. സഹകേരണ  കമഖലെയതിടലെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ടമച്ചേടപടുത്തുകേ,  ആ

കമഖലെയതിടലെ  ക്രമകകടുകേള്  തടെയുകേ  എന്നതീ  ഉകദ്ദേശന്യങ്ങകളഞടടെ

സഹകേരണ  നതിയമതതില  സമഗ്രമഞയ  കഭദഗതതി  ടകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനക്ക് 

എടന്റെ സര്കഞര് ഉകദ്ദേശതിക്കുന. ആകക്ക് കഭദഗതതി ടചയ്യുന്നതതിനുള്ള കേരടെക്ക് 
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ബതില നതിയമസഭയതില അവതരതിപതിച്ചേതിരതിക്കുകേയഞണക്ക് .

20.കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംരക്ഷേണനതിധതി നടെപതില വരുകമഞള് സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങളതിടലെ  നതികക്ഷേപങ്ങള്  സതീഞ്ചാംകലെന  ടചയ്യടപടുകേയുഞ്ചാം

തകേര്ച്ചേയതിലെഞയ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങടള  പുനരുജ്ജതീവതിപതിക്കുകേയുഞ്ചാം

ടചയ്യുന്നതഞണക്ക് .   സഞ്ചാംസഞന  സഹകേരണ  ബഞങ്കതിനുകവണതി  ഒരു

ഏകേതീകൃത  കസഞഫക്ക് ടവയര്  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  നടെപതിലെഞകതിയതിട്ടുണക്ക് .

അഞ്ചാംഗപരതിമതിതര്കക്ക്  ബതിസതിനസക്ക്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് തുടെങ്ങുന്നതതിനഞയതി വഞയ

നലകുന്നതതിനുകവണതി "സഹകേരണഞ്ചാം സഉൗഹൃദഞ്ചാം' നടെപതിലെഞകതിയതിട്ടുണക്ക് .

21.എടന്റെ  സര്കഞരതിടന്റെ  ഉയര്ന്ന  മുനഗണനഞ  കമഖലെയഞയതി

മതന്യബന്ധനകമഖലെ  തുടെരുന്നതഞണക്ക് .  ഇനങ്ങളടടെ

കവവതിധന്യവത്കേരണഞ്ചാം,  നൂതന  സഞകങ്കതതികേവതിദന്യകേള്  സസ്വതീകേരതികല,

പ്രകദശതതിടന്റെ  വതിപുലെതീകേരണഞ്ചാം  എന്നതിവയതിലൂടടെ  വകുപക്ക്  ജലെകൃഷതി

പ്രവര്തനങ്ങള്  കപ്രഞതഞഹതിപതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ശമങ്ങള്

ശകതിടപടുത്തുന്നതഞണക്ക് .  സഞ്ചാംസഞനടത  'മതന്യബന്ധന  യഞനങ്ങള്'

(Fishing  fleet)  ടമച്ചേടപട  നതിലെവഞരതതികലെയക്ക്  ഘടഞ്ചാംഘടമഞയതി

ആധുനതികേവത്കേരതിക്കുകേ എന്നതഞണക്ക്  ശദ കകേനതീകേരതിക്കുന്ന മടറഞരു

കമഖലെ.

22.മതന്യടതഞഴതിലെഞളതികേളടടെ  സഞമൂഹന്യസുരക്ഷേ  എന്നതക്ക്  സര്കഞരതിനക്ക് 

ഏടറെ  ഉത്കേണ്ഠയുള്ള  ഒന്നഞണക്ക് .  എലഞ  മതന്യടതഞഴതിലെഞളതികേള്ക്കുഞ്ചാം

പരമരഞഗത  മതന്യടതഞഴതിലെഞളതികേളടടെ  ഉപകേരണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

ഇനഷസ്വറെനസക്ക്  പരതിരക്ഷേ  നലകുന്നതതിനുള്ള  പദതതി  വകുപക്ക് 
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തുടെരുന്നതഞണക്ക് .  തതീരകശഞഷണ  പ്രവണത  കൂടെതിയ  പ്രകദശങ്ങളതില

തഞമസതിക്കുന്ന  മതന്യടതഞഴതിലെഞളതികേള്ക്കുഞ്ചാം  തതീരകദശ  ജനതയ്ക്കുഞ്ചാം

പുനരധതിവഞസതതിനഞയതി  സുരക്ഷേതിതമഞയ  വഞസസലെഞ്ചാം

നലകുന്നതതിനുള്ള  പദതതികേള്ക്കുഞ്ചാം  എടന്റെ  സര്കഞര്  മുനഗണന

നലകേതിയതിട്ടുണക്ക് .  'പുനര്കഗഹഞ്ചാം'  ഫഞഗ്ഷതിപക്ക്  പദതതിയതിലൂടടെ  1473

വന്യകതിഗത  പഞര്പതിടെങ്ങളഞ്ചാം  390  ഫഞറ്റുകേളഞ്ചാം  പൂര്തതീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം

ഗുണകഭഞകഞകള്കക്ക്  കകേമഞറുകേയുഞ്ചാം ടചയതിട്ടുണക്ക് .

23.മതന്യബന്ധന അടെതിസഞന സഉൗകേരന്യങ്ങളഞ്ചാം മതന്യബന്ധന തുറെമുഖങ്ങളഞ്ചാം

മതന്യമഞര്കറ്റുകേളഞ്ചാം  ആധുനതികേവത്കേരതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അതതിടന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങള് ഹഞര്ബര് എഞതിനതീയറെതിഞ്ചാംഗക്ക്  വകുപക്ക്  തുടെരുന്നതഞണക്ക് .

തതിരുവനനപുരതക്ക്  മുടതറെയതിലഞ്ചാം  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്  ടകേഞയതിലെഞടെതിയതിലഞ്ചാം

മലെപ്പുറെടത  ഉണന്യഞലെതിലഞ്ചാം  ടപഞന്നഞനതിയതിലമഞയതി  പുതതിയ

പദതതികേള്കക്ക്  കേതീഴതില  120.63  കകേഞടെതി  രൂപയക്ക്  660  ഫഞറ്റുകേളടടെ

നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം വകുപക്ക്  ഏടറടുക്കുന്നതഞണക്ക് .

II. മഞനവ വതികേസന കമഖലെകേള്

24.എടന്റെ സര്കഞര്  'ടപഞതു വതിദന്യഞഭന്യഞസ സഞ്ചാംരക്ഷേണ യജഞ്ചാം',  'വതിദന്യഞ

കേതിരണഞ്ചാം'  എന്നതീ  പദതതികേളതിലൂടടെ  വതിദന്യഞഭന്യഞസ  കമഖലെയതില

സമഗ്രമഞയ  പരതിഷ്കഞരങ്ങള്  ടകേഞണ്ടുവന.  വതിദന്യഞര്ത്ഥതികേളതില

സര്ഗകശഷതിടയ  ഉകതജതിപതിക്കുവഞനുഞ്ചാം  ശഞസ്ത്രകബഞധഞ്ചാം

മനസതിലറെപതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി  നൂതന  പദതതികേള്
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നടെപതിലെഞകതിടകഞണതിരതിക്കുന.  2022-23-ല  അണ്-എയ്ഡഡക്ക് 

സ്കൂളകേളതിലനതിനഞ്ചാം മറക്ക്  സതിലെബസതിടലെ സ്കൂളകേളതിലനതിനഞ്ചാം കകേരളതതിടലെ

സര്കഞര്-സര്കഞര്  എയ്ഡഡക്ക്  സ്കൂളകേളതികലെയക്ക്  1,19,970

വതിദന്യഞര്ത്ഥതികേള്  മഞറെതിവന്നതിട്ടുള്ളതഞയതി  വകുപ്പുതലെ  കേണകക്ക് 

കേഞണതിക്കുന.  ഇതക്ക്  തതീര്ച്ചേയഞയുഞ്ചാം ടപഞതു വതിദന്യഞഭന്യഞസ വകുപ്പുഞ്ചാം ഈ

സഞപനങ്ങളതിടലെ  ഉയര്ന്ന  അടെതിസഞനസഉൗകേരന്യങ്ങളഞ്ചാം  നലകുന്ന

ഉയര്ന്ന  നതിലെവഞരതതിലള്ള  വതിദന്യഞഭന്യഞസതതിടന്റെ  ഒരു

സഞക്ഷേന്യടപടുതലെഞണക്ക് .

25.അതുലെന്യവഞ്ചാം സമൃദവമഞയ കകേരള സഞ്ചാംസഞരടത ഉയര്തതികഞടതി സ്കൂള്

പഞഠന്യപദതതി  പരതിഷ്കരതിക്കുഞ്ചാം.  ടവഞകകഷണല  ഹയര്  ടസകന്റെറെതി

വതിദന്യഞര്ത്ഥതികേളടടെ  പഞഠന്യപദതതി  കൂടുതല

കനപുണന്യഞടെതിസഞനതതിലെഞക്കുഞ്ചാം. നൂതന കപ്രഞഗ്രഞമുകേളതിലൂടടെ ഇഞ്ചാംഗതീഷക്ക് 

പഠനവഞ്ചാം  അദന്യഞപനവഞ്ചാം  സതീഞ്ചാംകലെന  ടചയ്യഞനകൂടെതി  സര്കഞര്

ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

26.സഞ്ചാംകയഞജതിത  വതിദന്യഞഭന്യഞസഞ്ചാം  എന്ന  വതീക്ഷേണഞ്ചാം  നഷ്ടടപടെഞടത

സ്കൂളകേളതില ഒരു ഭതിന്നകശഷതി സഉൗഹൃദ അനരതീക്ഷേഞ്ചാം സൃഷ്ടതികഞന വകുപക്ക് 

ശമതിക്കുഞ്ചാം. സ്കൂളകേളതില ഓടതിസഞ്ചാം പഞര്ക്കുകേള് നതിര്മ്മേതികഞനുഞ്ചാം മഞനസതികേ

ടവല്ലുവതിളതി  കനരതിടുന്ന  കുടതികേള്ക്കുള്ള  സഞപനങ്ങള്കക്ക്  കവണതിയുള്ള

ധനസഹഞയഞ്ചാം വര്ദതിപതികഞനുഞ്ചാം വകുപക്ക്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

27.എടന്റെ  സര്കഞരതിനക്ക്  മയക്കുമരുന്നതിടന്റെ  ദുരുപകയഞഗഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  ഉണഞകുന്ന

ഭതീഷണതിടയക്കുറെതിച്ചേക്ക്  വളടരയധതികേഞ്ചാം  കബഞധന്യമുള്ളതുഞ്ചാം  വതിദന്യഞര്ത്ഥതികേള്
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മയക്കുമരുന്നക്ക്  ടകേണതിയതില വതീഴുന്നതക്ക്  തടെയഞന വതിവതിധ വകുപ്പുകേളമഞയതി

സഹകേരതിച്ചേക്ക്  നതിരവധതി പരതിപഞടെതികേള് നടെപതിലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം ടചയ്യുന.

28.സഞ്ചാംസഞനടത  ഉന്നതവതിദന്യഞഭന്യഞസ  ടസന്റെറുകേള്കക്ക്  ലെഭതിച്ചേ  NAAC

റെഞങ്കതിഞ്ചാംഗതിലനതിനഞ്ചാം  കകേരളതതിടലെ  ഉന്നതവതിദന്യഞഭന്യഞസ  കമഖലെയക്ക് 

ശകദയമഞയ കനടങ്ങള് ഉണഞയതഞയതി കേഞണഞന കേഴതിയുഞ്ചാം. കകേരളടത

ഉന്നത  വതിദന്യഞഭന്യഞസതതിടന്റെ  ഒരു  ലെക്ഷേന്യസഞനമഞക്കുവഞന  നതിരവധതി

കേഞരന്യങ്ങള്  ടചകയ്യണതുണക്ക്  എന്നതഞണക്ക്  എടന്റെ  സര്കഞരതിടന്റെ

കേഞഴ്ചപഞടെക്ക് .  ഞങ്ങള്  ഈ  ദതിശയതികലെയക്ക്  നടെപടെതികേള്  സസ്വതീകേരതിക്കുന.

നമ്മുടടെ  ഉന്നത  വതിദന്യഞഭന്യഞസ  കമഖലെയുടടെ  ജനഞധതിപതന്യഞ്ചാം,

മതനതിരകപക്ഷേത, സഞ്ചാംകയഞജതിത സസ്വഭഞവഞ്ചാം എന്നതിവ നതിലെനതിര്ത്തുവഞനുഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷേതിക്കുവഞനുഞ്ചാം എടന്റെ സര്കഞര് ശദഞലവഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്ക് .

29.നൂതന വതിജഞനതതിടന്റെ സൃഷ്ടതികലഞ്ചാം വതിവര്തനവഞ്ചാം സുഗമമഞക്കുകേ

വഴതി  സഞ്ചാംസഞനടത  ഒരു  വതിജഞന  സമൂഹമഞയതി

രൂപഞനരടപടുതഞന  ഉന്നതവതിദന്യഞഭന്യഞസ  വകുപക്ക്  ലെക്ഷേന്യമതിടുന.

ഗകവഷണതതിലഞ്ചാം  കനപുണന്യ  നതിലെവഞരമുയര്തലെതിലഞ്ചാം  പുതുകതിയ

കേഞഴ്ചപഞകടെഞടടെ  പുതതിയ  വതിജഞനശഞഖകേളതില  ഈ  വകുപക്ക്  നൂതന

അകഞദമതികേ കപ്രഞഗ്രഞമുകേള് തയ്യഞറെഞക്കുന.

30.വകുപക്ക്  ഉന്നതവതിദന്യഞഭന്യഞസ കകേഞഴ്സുകേളടടെ പഞഠന്യപദതതി നവതീകേരതിക്കുന്ന,

അതതിടന്റെ  ശമതതില  ബതിരുദ  കപ്രഞഗ്രഞമുകേളടടെ  പരതിഷ്കരണതതിനക്ക് 

വതിഭഞവനഞ്ചാം  ടചയ്യുന.  കസകക്ക് കഹഞള്ഡറുമഞയുള്ള

കൂടെതിയഞകലെഞചനകേള്ക്കുകശഷഞ്ചാം  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ഉന്നതവതിദന്യഞഭന്യഞസ
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കേഉൗണ്സതില  (KSHEC)  ഉന്നതവതിദന്യഞഭന്യഞസ പഞഠന്യപദതതി  രൂപകരഖ

ആവതിഷ്കരതിക്കുഞ്ചാം.

31. നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട  കകേരള  ലെഞഞ്ചാംകഗസ്വജക്ക്  ടനറക്ക് വര്കക്ക്  (ടകേ.എല.എന.),

വതിജഞനതതിടന്റെ ഒരു ഭഞഷയഞയതി മലെയഞളടത വതികേസതിപതികഞനുള്ള

വതിവതിധ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് ഏടറടുക്കുഞ്ചാം.

32.വന്യതന്യസമഞയ  പ്രധഞനടപട  വതിജഞനശഞഖകേളതില,  നതിലെവഞരമുള്ള

ഗകവഷണഞ്ചാം  നടെത്തുന്നതതിനഞയതി  77  ഉകദന്യഞഗഞര്ത്ഥതികേള്കക്ക്  ചതീഫക്ക് 

മതിനതികസഴക്ക്  നവകകേരള  കപഞസക്ക്  കഡഞകറെല  ടഫകലെഞഷതിപ്പുകേള്

(CMNPF) നലകേതി.

33.ഇനഡന്യയതിടലെ ഏറവഞ്ചാം കുറെഞ്ഞ ശതിശു-മഞതൃ മരണ നതിരക്കുകേള്, ഏറവഞ്ചാം

കൂടെതിയ  ആയുര്കദര്ഘന്യഞ്ചാം,  ഏറവഞ്ചാം  മതികേച്ചേ  ലെതിഞ്ചാംഗഞനുപഞതഞ്ചാം

എന്നതിവകയഞടടെ  ആകരഞഗന്യ  കമഖലെയതില  കകേരളഞ്ചാം  കേഞരന്യമഞയ

കനടങ്ങളണഞകതി.  എടന്റെ  സര്കഞര്,  ആര്ദഞ്ചാം  മതിഷന-2-ടന്റെ

ആഭതിമുഖന്യതതില,  സബ്ടസന്റെറുകേള് മുതല ടമഡതികല കകേഞകളജുകേള്

വടരയുള്ള  എലഞ  ആകരഞഗന്യരക്ഷേഞ  സഉൗകേരന്യങ്ങടളയുഞ്ചാം  ഒകര

നതിലെവഞരതതിലെഞകതിടകഞണക്ക്  കരഞഗതികേള്കക്ക് ,  ഗുണകമന്മേയുള്ള

ആകരഞഗന്യരക്ഷേഞ കസവനങ്ങളടടെ ലെഭന്യത ഉറെപഞകതിയുഞ്ചാം ഒഉൗടക്ക്  -  ഓഫക്ക്  -

കപഞകറക്ക്  എകക്ക്ടപനഡതിച്ചേര്  കുറെചഞ്ചാം  ആകരഞഗന്യ  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങളടടെ

പുനര്നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞക്കുന്നതതിനക്ക്  ലെക്ഷേന്യമതിടുന.  മതതിയഞയ

മരുന്നക്ക്  വതിതരണകതഞടടെയുഞ്ചാം  ഉറെപഞയ  ചതികേതിതഞ

കപ്രഞകടഞകകഞകളഞടടെയുഞ്ചാം  പ്രഞഥമതികേഞകരഞഗന്യ  കകേനങ്ങടള
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കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗന്യ  കകേനങ്ങളഞകതി  മഞറതിയതക്ക്  ടപഞതുജനഞകരഞഗന്യ

സഞ്ചാംവതിധഞനതതിലള്ള ജനങ്ങളടടെ വതിശസ്വഞസഞ്ചാം വര്ദതിപതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .

34.നമ്മുടടെ  ജനങ്ങളതില  പകേര്ച്ചേവന്യഞധതികേളലഞത  കരഞഗങ്ങള്  വര്ദതിച്ചേ

സഞ്ചാംഭവടതക്കുറെതിച്ചേക്ക്  എടന്റെ സര്കഞരതിനക്ക്  ധഞരണയുണക്ക് . രകസമ്മേര്ദഞ്ചാം,

പ്രകമഹഞ്ചാം,  കേഞനസര്  (ഓറെല,  ബ്രസക്ക്  ആന്റെക്ക്  ടസര്വതികല)

എന്നതിവയുടടെ  മുനകൂടതിയുള്ള  കരഞഗനതിര്ണയതതിനുഞ്ചാം  ചതികേതിതയ്ക്കുമഞയതി

30  വയസതിനുമുകേളതില പ്രഞയമുള്ള പഉൗരന്മേഞരുടടെ വഞര്ഷതികേ സതീനതിഞ്ചാംഗക്ക് 

ആകരഞഗന്യ  വകുപക്ക്  നടെത്തുന.  കേഞനസര്  ഗ്രതിഡതിടന്റെ  ഭഞഗമഞയതി

സഞ്ചാംസഞനടത  എലഞ  ആകരഞഗന്യസഉൗകേരന്യങ്ങളഞ്ചാം  കേഞനസര്

കകേനങ്ങളതികലെയക്ക്  നലകേതിയതിട്ടുണക്ക് .

35.വകുപക്ക് ,  ആകരഞഗന്യപ്രദമഞയ  ജതീവതിതകശലെതികേള്

കപ്രഞതഞഹതിപതിക്കുന്നതതിനഞയതി കേഞമയതിനുകേള് നടെത്തുകേയുഞ്ചാം ജന്തുജനന്യ

കരഞഗങ്ങള്കഞയതി  സഞമൂഹതികേ  നതിരതീക്ഷേണഞ്ചാം  നടെത്തുകേയുഞ്ചാം  ടചയ്യുന.

ടകേഞലഞ്ചാം,  കകേഞടയഞ്ചാം  എന്നതീ  ജതിലകേള്,  2023-മഞര്ച്ചേക്ക്  മഞസകതഞടുകൂടെതി

മന്തുകരഞഗ  നതിര്മ്മേഞര്ജ്ജനഞ്ചാം  പ്രഖന്യഞപതിക്കുന്നതതിനക്ക് 

തയ്യഞടറെടുത്തുടകേഞണതിരതിക്കുന. 'വണ് ടഹലതക്ക്  കപ്രഞജകതിടന്റെ'  ആദന്യ

ഘടഞ്ചാം പതനഞ്ചാംതതിട,  ആലെപ്പുഴ,  കകേഞടയഞ്ചാം,  ഇടുകതി എന്നതീ ജതിലകേളതില

ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .

36.ആയുഷക്ക്  വകുപക്ക് ,  ആകരഞഗന്യരക്ഷേ,  ആകരഞഗന്യസഉൗഖന്യഞ്ചാം  എന്നതിവയുടടെ

കേരുതല,  കപ്രഞതഞഹനഞ്ചാം,  പുനരധതിവഞസഞ്ചാം  എന്നതീ  കേഞരന്യങ്ങളതില

അതതിടന്റെ ശദ കകേനതീകേരതിക്കുന്നതക്ക്  തുടെരുഞ്ചാം.  ടൂറെതിസക്ക്  റെതികസഞര്ട്ടുകേളതില
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ടവലടനസക്ക്  ആപ്ലതികകഷനസതിനുകവണതി  വന്യകമഞയ

മഞര്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം  നതിലെവഞരവഞ്ചാം  വന്യവസ  ടചയ്യുന്ന  ആയുഷക്ക് 

ടമഡതികല വഞലെല്യൂ ടൂറെതിസഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചേ ഒരു പദതതിയുടടെ രൂപകരഖ

വകുപക്ക്  തയ്യഞറെഞക്കുന.

37.എലഞ  കറെഷന  കേഞര്ഡുകേളഞ്ചാം  100%  ആധഞറുമഞയതി  ബന്ധതിപതിക്കുന്നതക്ക് 

പൂര്തതീകേരതിച്ചേ  രഞജന്യടത  ആദന്യ  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  കകേരളമഞണക്ക് .  കറെഷന

കേടെകേളടടെ  കവവതിധന്യവലകരണതതിടന്റെ  ഭഞഗമഞയതി,  വതിവതിധ

ഉലപന്നങ്ങള്/കസവനങ്ങള്  നലകുന്നതതിനഞയതി  ടകേ-കസഞര്  പദതതി

ആരഞ്ചാംഭതിച.

38.6,690  അകനന്യഞദയ അന്ന കയഞജന  (AAY)  കേഞര്ഡുകേളഞ്ചാം  2,64,762

മുനഗണനഞ  കുടുഞ്ചാംബ  (PHH)  കേഞര്ഡുകേളഞ്ചാം  അര്ഹരഞയവര്കക്ക് 

നലകേതിയതിട്ടുണക്ക്  എന്നറെതിയുന്നതതില  എനതികക്ക്  സകനഞഷമുണക്ക് .

ഗുരുതരമഞയ കരഞഗഞ്ചാം, അവശത അടലങ്കതില ഓടതിസഞ്ചാം ബഞധതിച്ചേ കുടതികേള്

അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയുള്ള  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്  പ്രകതന്യകേ  പരതിഗണന

നലകേതിയതിട്ടുണക്ക് . ടതരുവകേളതില ജതീവതിക്കുന്ന ആളകേള്ക്കുഞ്ചാം ആവശന്യമഞയ

സര്ടതിഫതികറ്റുകേള്  കകേവശമതിലഞത  വഞടെകേകഞര്ക്കുഞ്ചാം  ആധഞറുമഞയതി

ബന്ധതിപതിച്ചേ കറെഷന കേഞര്ഡുകേള് നലകേഞനുള്ള നടെപടെതികേള് സസ്വതീകേരതിച.

39.സകപ്ലകകേഞ  തയ്യഞറെഞകതിയ,  തുണതി  സഞതി  ഉള്ടപടടെ  14

അവശന്യസഞധനങ്ങള് അടെങ്ങുന്ന 85,69,583  സഉൗജനന്യ ഓണകതിറ്റുകേള്

കറെഷന  കേടെകേള്വഴതി  സഞ്ചാംസഞനടത  എലഞ  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

വതിതരണഞ്ചാം  ടചയ  എന്നറെതിയുന്നതതില  എനതികക്ക്  സകനഞഷമുണക്ക് .
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സഞ്ചാംസഞനതക്ക്  സഞമതതികേ  പരതിമതിതതികേള്  ഉണഞയതിട്ടുഞ്ചാം  ഇതക്ക്  ടചയ

എന്നതക്ക്  എടന്റെ സര്കഞരതിടന്റെ ജനപക്ഷേ സമതീപനടത കേഞണതിക്കുന.

40.തതിരുവനനപുരതക്ക്  കതഞന്നയലെതിടലെ കലെഫക്ക്  സയനസസക്ക്  പഞര്കതില

പ്രവര്തതിക്കുന്ന  ഇനസതിറല്യൂടക്ക്  ഓഫക്ക്  അഡസ്വഞനസ്ഡക്ക്  കവകറെഞളജതി,

അതന്യഞധുനതികേ  കവകറെഞളജതിയതില  ഏറവഞ്ചാം  മതികേച്ചേ  ഗകവഷണഞ്ചാം

നടെത്തുന്നതതിനക്ക്  ആവശന്യമഞയ  അടെതിസഞന  സഉൗകേരന്യങ്ങളഞ്ചാം  മഞനവ

വതിഭവകശഷതിയുഞ്ചാം ഒരുകതിയതിട്ടുണക്ക് .

III. സഞമൂഹന്യ കമഖലെ

41.സ്ത്രതീകേളടടെയുഞ്ചാം  കുടതികേളടടെയുഞ്ചാം  ടമഞതതതിലള്ള  ആകരഞഗന്യ-കപഞഷണ

നതിലെവഞരതതില  വനതിതഞ  ശതിശുവതികേസന  വകുപക്ക്  ശദ

കകേനതീകേരതിക്കുന്നതക്ക്  തുടെരുഞ്ചാം.   ലെതിഞ്ചാംഗസമതസ്വതതിടന്റെ  മൂന്നക്ക്  തലെങ്ങള്

അതഞയതക്ക് ,  തുലെന്യഅവസരഞ്ചാം,  തുലെന്യ  ശബഞ്ചാം,  അക്രമതതിലനതിനഞ്ചാം

സസ്വഞതനന്യഞ്ചാം എന്നതിവ കകേവരതിക്കുന്നതതിനഞയതി വകുപക്ക്  ഒരു ദതീര്ഘകേഞലെ

കേഞമയതിനക്ക്  പദതതിയതിടുന.

42.നഞഷണല  ഇനസതിറല്യൂടക്ക്  കഫഞര്  സതീച്ചേക്ക്  ആനഡക്ക്  ഹതിയറെതിഞ്ചാംഗതിടന്റെ

(NISH)  സഞകങ്കതതികേ  സഹഞയകതഞടടെ  പ്രഞകദശതികേ  സര്കഞര്

തലെതതില  കേമ്മേല്യൂണതിറതി  ഡതിസബതിലെതിറതി  മഞകനജക്ക് ടമന്റെക്ക്  ടസന്റെറുകേളഞ്ചാം

സഞ്ചാംകയഞജതിത പുനരധതിവഞസ വതികലജുകേളഞ്ചാം സഞപതിക്കുന്നതതിനക്ക്  എടന്റെ

സര്കഞര് ഒരു സമഗ്രപദതതി തയ്യഞറെഞക്കുഞ്ചാം.

43.വകയഞജനങ്ങളടടെ  പ്രകതന്യകേ  ആവശന്യങ്ങള്  അഭതിസഞ്ചാംകബഞധന
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ടചയ്യുന്നതതിനക്ക്  എടന്റെ  സര്കഞര്  ഒരു  പദതതികക്ക്  രൂപഞ്ചാം  നലകുഞ്ചാം.

'വഞതതിലപടെതി  കസവന'-തതിടന്റെ ആഭതിമുഖന്യതതില കേതിടെപതിലെഞയവര്ക്കുഞ്ചാം

അവശരഞയ  മുതതിര്ന്ന  പഉൗരനമഞര്ക്കുഞ്ചാം  അവരുടടെ  വതീടുകേളതില

അടെതിയനര മരുനകേളടടെ വതിതരണഞ്ചാം, ടമഡതികല സഞ്ചാംഘങ്ങളടടെ ഭവന

സനര്ശനങ്ങള് സഞ്ചാംഘടെതിപതികല,  സഞനസ്വന പരതിചരണഞ്ചാം മുതലെഞയവ

കപഞടലെയുള്ള വതിവതിധ കസവനങ്ങള് നലകേതിയതിട്ടുണക്ക് .

44.പടതികേജഞതതിയതിലടപട  ടപ്രഞഫഷണലകേള്ക്കുഞ്ചാം  ബതിരുദധഞരതികേളഞയ

യുവഞകള്ക്കുഞ്ചാം  ഇകന്റെണ്ഷതിപ്പുഞ്ചാം  കപ്ലസക്ക് ടമന്റെക്ക്  ടട്രെയതിനതിഞ്ചാംഗുഞ്ചാം

നലകുന്നതതിനഞയതി  ഒരു  'ടട്രെയതിനതിഞ്ചാംഗക്ക്  കഫഞര്  കേരതിയര്  എകലെനസക്ക് '

(TRACE)  കപ്രഞഗ്രഞമതിടന്റെ  രൂപകരഖ  പടതികേജഞതതി  വതികേസന  വകുപക്ക് 

തയ്യഞറെഞക്കുന.

45.പടതികേജഞതതി  കുടുഞ്ചാംബങ്ങളടടെ  വതീടുകേളടടെ  കസഞളഞര്

കവദന്യതതീകേരണതതിനഞയതി  ഒരു  'ഗ്രതീന  ഇനകേഞ്ചാം'  പദതതി

തയ്യഞറെഞകതിയതിട്ടുണക്ക് .  മതിച്ചേഞ്ചാം വരുന്ന കവദത്യുതതി ടകേ.എസക്ക് .ഇ.ബതി.എല.-

നക്ക്  വതിലക്കുന്നതുവഴതി  വരുമഞനമുണഞക്കുന്നതതിനക്ക്  ഇതക്ക്  അവടര

പ്രഞപരഞക്കുഞ്ചാം. കമഞഡല റെസതിഡനഷന്യല സ്കൂളകേളതിടലെ വതിദന്യഞര്ത്ഥതികേളടടെ

ആകരഞഗന്യവഞ്ചാം കപഞഷണ നതിലെവഞരവഞ്ചാം കരഖടപടുത്തുന്നതതിനക്ക്  ടഹലതക്ക് 

കേഞര്ഡുകേള് ടകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനക്ക്  വകുപക്ക്  ആകലെഞചതിക്കുന.

46.സഞ്ചാംസഞനടത എലഞ ആദതിവഞസതി ഈരുകേളതിലഞ്ചാം കറെഞഡക്ക് , കുടെതിടവള്ളഞ്ചാം,

കവദത്യുതതി,  ഇന്റെര്ടനറക്ക്  കേണക്ഷേന തുടെങ്ങതിയവ കപഞലള്ള അടെതിസഞന

സഉൗകേരന്യങ്ങള് ലെഭന്യമഞക്കുന്ന പദതതികേള്കക്ക്  മുനഗണന നലകേതി എലഞ
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ആദതിവഞസതി  ഉഉൗരുകേള്ക്കുമഞയതി  കമകക്രഞപ്ലഞന തയ്യഞറെഞകഞന എടന്റെ

സര്കഞര് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

47.അടപഞടെതിയതില  പ്രകതന്യകേ  ടമഞകബല  ടമഡതികല  കതിനതികേക്ക്

സജ്ജതീകേരതികഞന നടെപടെതി ആരഞ്ചാംഭതിച. ഇടെമലെക്കുടെതി പ്രകതന്യകേ പഞകകജക്ക് 

വതികേസതിപതിച്ചേതിട്ടുണക്ക്.

48.കകേരളതതിടലെ നല്യൂനപക്ഷേ സമുദഞയങ്ങളടടെ തതിരതിച്ചേറെതിയടപട വതികേസന

വതിടെവകേള് നതികേതഞനഞയതി നല്യൂനപക്ഷേ കക്ഷേമ വകുപക്ക്  നതിരവധതി കക്ഷേമ

പരതിപഞടെതികേള്  നടെപതിലെഞക്കുന.  പ്രകതന്യകേതിചഞ്ചാം  പുതതിയതുഞ്ചാം

ഉയര്നവരുന്നതുമഞയ  കമഖലെകേളതിടലെ  നതിപുണരലഞത  യുവഞകടള

കനപുണന്യമുള്ളവരഞക്കുന്നതതില  ശദ  കകേനതീകേരതിച്ചേക്ക്  ഒരു

കേര്മ്മേപദതതിയുടടെ രൂപകരഖകൂടെതി വകുപക്ക്  തയ്യഞറെഞക്കുന.

49. 1  മുതല  8  വടര  കഞസുകേളതിടലെ  പതികന്നഞക  വതിഭഞഗതതിടലെയുഞ്ചാം

നല്യൂനപക്ഷേതതിടലെയുഞ്ചാം  വതിദന്യഞര്ത്ഥതികേള്കക്ക്  പ്രതീ-ടമടെതികേക്ക് 

കസഞളര്ഷതിപ്പുകേള് നതിര്തലെഞകതിയ കകേനസര്കഞരതിടന്റെ സമതീപകേഞലെ

തതീരുമഞനഞ്ചാം  എടന്റെ  സര്കഞര്  അറെതിയുന.  ഈ  തതീരുമഞനഞ്ചാം

പഞർശസ്വവൽകരതികടപട വതിഭഞഗങ്ങളതിടലെ വതിദന്യഞര്ത്ഥതികേളടടെ  കുറെഞ്ഞ

പ്രകവശനതതിനുഞ്ചാം ഉയര്ന്ന ടകേഞഴതിഞകപഞകതിനുഞ്ചാം കപ്രരകേമഞകയകഞഞ്ചാം

എന്നക്ക്  എടന്റെ സര്കഞര് ആശങ്കടപടുന.

IV. തകദ്ദേശഭരണഞ്ചാം

50.മഹഞവതികസഞടെനമഞയതി  1997-ല തുടെകഞ്ചാം കുറെതികടപട വതികകേനതീകേരണ
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പ്രക്രതിയയുടടെ  25-ാം  വര്ഷമഞയതി  2022  അടെയഞളടപടുതടപട്ടു.

ഫണ്ടുകേളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  അധതികേഞരസഞനങ്ങളഞ്ചാം  കകേമഞറെതി

നലകേതിയതതിടന്റെ  ഫലെമഞയതി  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരതിടന്റെ  വതികേസന

പ്രവര്തനങ്ങളടടെ പങ്കഞളതികേളഞയതി കകേരളതതിടലെ തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനങ്ങള്  മഞറെതിയതിട്ടുണക്ക് .   തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങള്

സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ  വതികേസനചരതിത്രതതില  നതിര്വ്വേഹതിച്ചേ  സുപ്രധഞന

പങ്കക്ക്  പ്രകതന്യകേഞ്ചാം പരഞമര്ശതികകണതുണക്ക് .

51. തകദ്ദേശ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  വകുപതിനക്ക്  കേതീഴതില  അഞക്ക്  കലെന

ഡതിപഞര്ടക്ക് ടമന്റുകേളടടെ  ഏകേതീകേരണഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരതിടന്റെ

ചരതിത്രപരവഞ്ചാം  വതിപ്ലവഞത്മകേവമഞയ  ഒരു  നയതതീരുമഞനമഞണക്ക് .  ഇതക്ക് 

സഞധഞരണകഞരനക്ക്  നലകുന്ന  കസവനതതിടന്റെ  ഗുണകമന്മേയുഞ്ചാം

ഗതതികവഗവഞ്ചാം ടമച്ചേടപടുത്തുഞ്ചാം.

52.ദഞരതിദന്യഞ്ചാം  അനുഭവതിക്കുന്ന  ടതഞഴതിലരഹതിതരഞയ  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക് 

'മഹഞത്മഞഗഞന്ധതി  കദശതീയ  ഗ്രഞമതീണ  ടതഞഴതിലറെപക്ക്  പദതതി'യുടടെ

പതിന്തുണ  തുടെരുന്നതഞണക്ക് .  പദതതി,  2023  ജനുവരതി  18  വടര  7.24

കകേഞടെതി  ടതഞഴതിലദതിനങ്ങള്  സൃഷ്ടതിച്ചേക്ക്  14.85  ലെക്ഷേഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക് 

സഹഞയഞ്ചാം  നലകേതിയതിട്ടുണക്ക് .  XXXX* കകേഞടെതി  രൂപ  കവതനമഞയതി

നലകേതിയതിട്ടുണക്ക് .  കകേരളതതില  പദതതിയതിനകേതീഴതില  സ്ത്രതീകേള്  പ്രധഞന

ടതഞഴതിലശകതിയഞയതി  തുടെരുന,  നടെപ്പുവര്ഷഞ്ചാം  സൃഷ്ടതികടപട  ആടകേ

ടതഞഴതില  ദതിനങ്ങളതില  89.45%  സ്ത്രതീടതഞഴതില  ദതിനങ്ങളഞണക്ക് .  ആടകേ

* 01  .02.2023- ല മുഖന്യമനതി ശതീ. പതിണറെഞയതി വതിജയന നതിയമസഭയതില നടെതതിയ പ്രസഞവനപ്രകേഞരഞ്ചാം  'പ്രസ്തുത വഞചകേഞ്ചാം   

2,266.96 കകേഞടെതി  രൂപ  കവതനമഞയതി നലകേതിയതിട്ടുണക്ക് ' എന്നക്ക് മഞറഞ്ചാം വരുത്തുകേയുണഞയതി.
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സൃഷ്ടതികടപടുന്ന  ടതഞഴതില  ഈ  വര്ഷവഞ്ചാം  10  കകേഞടെതി

ടതഞഴതിലദതിനങ്ങള്  കേടെക്കുഞ്ചാം,  തുടെര്ച്ചേയഞയ  മൂന്നഞഞ്ചാം  വര്ഷമഞണക്ക്  10

കകേഞടെതിയതിലെധതികേഞ്ചാം ടതഞഴതിലദതിനങ്ങള് സൃഷ്ടതിക്കുന്നതക്ക് .

53.എടന്റെ  സര്കഞര്  പടതികേവര്ഗ  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കഞയതി  'കട്രെബല  പ്ലസക്ക് '

പദതതിയതിനകേതീഴതില  100  അധതികേ  ടതഞഴതിലദതിനങ്ങള്  ലെഭന്യമഞകതി

സഞ്ചാംസഞനഫണതിലനതിനഞ്ചാം  കവതനഞ്ചാം  നലകുന.  സഞ്ചാംസഞന

പതിന്തുണയുള്ള  പ്രകതന്യകേ  പദതതിവഴതി  MNREGS-ടലെ  പടതികേവര്ഗ

കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്  അധതികേ  ടതഞഴതില  സൃഷ്ടതിക്കുന്ന  ഒകരടയഞരു

സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം കകേരളമഞണക്ക്  എന്നറെതിയുന്നതതില എനതികക്ക്  സകനഞഷമുണക്ക് .

54.എടന്റെ  സര്കഞര്  അയ്യനകേഞളതി  നഗര  ടതഞഴതിലറെപക്ക്  പദതതികക്ക് 

നലകുന്ന  ശകമഞയ  പതിന്തുണ  തുടെരുന്നതഞണക്ക് ,  നഗരടതഞഴതിലെതിനഞയതി

ഇനന്യയതിടലെ  ഏടതഞരു  സഞ്ചാംസഞനത്തുഞ്ചാം  നടെപതിലെഞകടപട  അതരഞ്ചാം

പദതതികേളതില  ആദന്യകതതഞണതിതക്ക് .  2022-23-ല  പദതതിയുടടെ

ബഡ്ജറക്ക്  വതിഹതിതഞ്ചാം 125 കകേഞടെതി രൂപയഞയതി ഉയര്തടപട്ടു. 

55.എടന്റെ  സര്കഞര്  നഗരങ്ങടള  സുരക്ഷേതിതവഞ്ചാം  ദുരനങ്ങടള

അതതിജതീവതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി  'റെതിസക്ക്  ഇനകഫഞഞ്ചാംഡക്ക്  മഞസര്  പ്ലഞനുകേള്'

തയ്യഞറെഞക്കുന്നതതിനക്ക്  തുടെകഞ്ചാം  കുറെതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .  29  ഭൂപടെങ്ങടള

അടെതിസഞനമഞകതി   ശഞസ്ത്രതീയമഞയഞണക്ക്  അതരഞ്ചാം  പദതതികേള്

ടചങ്ങന്നൂര്,  മഞനനവഞടെതി  നഗരങ്ങളതില  നടെപഞകതിയതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം

റെതീബതിലഡക്ക്  കകേരള  ഇനതികഷന്യറതീവതിനക്ക്  കേതീഴതില  പമഞതടെതതിടലെ  10

നഗരങ്ങളതില ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം.
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56.എലഞ  തകദ്ദേശസഞപനങ്ങളതിടലെയുഞ്ചാം  മഞലെതിനന്യ

സഞ്ചാംസരണപ്രവര്തനങ്ങള്  വതിലെയതിരുത്തുന്നതതിനഞയതി  ഹരതിതകകേരളഞ്ചാം

മതിഷനുഞ്ചാം ശുചതിതസ്വമതിഷനുഞ്ചാം ടകേലകട്രെഞണ് മുഖഞനരഞ്ചാം 'ഹരതിതമതിത്രഞ്ചാം' ആപക്ക്

വതികേസതിപതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .

57.ജലെഞശയങ്ങള് കകേഞളതികഫഞഞ്ചാം ബഞകതീരതിയയഞല മലെതിനടപടുന്നതക്ക്  നമ്മേള്

കനരതിടുന്ന  ഗുരുതരമഞയ  പ്രശമഞണക്ക് .   സഞഹചരന്യഞ്ചാം  ടമച്ചേടപടുതഞന

എടന്റെ  സര്കഞര്  നടെപടെതികേള്  സസ്വതീകേരതിചവരതികേയഞണക്ക് .  വതിവതിധ

പദതതികേളതില  നതിനള്ള  വതിഭവങ്ങള്  കേടണതതി

ദവമഞലെതിനന്യസഞ്ചാംസരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കകേരളഞ്ചാം

ഊര്ജ്ജതിതമഞകതിയതിട്ടുണക്ക് .  ദവമഞലെതിനന്യസഞ്ചാംസരണ പദതതികേള്കഞയതി

2343.81 കകേഞടെതി രൂപ വകേയതിരുതതിയതിട്ടുടണന്നക്ക്  സഞ്ചാംസഞന സര്കഞര്

കദശതീയ ഹരതിത ടടട്രെബല്യൂണലെതിടന അറെതിയതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .  NGT (National

Green  Tribunal)  അതതിടന്റെ  2022  ഡതിസഞ്ചാംബര്  1-ടന്റെ  സതിറതിഞ്ചാംഗതില

ദവമഞലെതിനന്യ സഞ്ചാംസരണ പ്രവര്തനങ്ങളതില സഞ്ചാംസഞന സര്കഞരതിടന്റെ

പ്രതതിബദത  അഞ്ചാംഗതീകേരതിചടവന്നതതിലഞ്ചാം  കകേരളതതിലനതിനഞ്ചാം

നഷ്ടപരതിഹഞരഞ്ചാം  ഈടെഞകകണതതിടന്റെ  ആവശന്യമതിടലന്നക്ക് 

ഉതരവതിടതതിലഞ്ചാം എടന്റെ സര്കഞരതിനക്ക്  അകങ്ങയറഞ്ചാം സഞ്ചാംതൃപതിയുണക്ക് .

58.വന്യകതികേള്,  സഞപനങ്ങള്,  ഏജനസതികേള് എന്നതിവകരഞടെക്ക്  സസ്വകമധയഞ

ഭൂമതി  സഞ്ചാംഭഞവന  നലകേഞന  അഭന്യര്ത്ഥതിച്ചേക്ക്  കലെഫക്ക്  മതിഷന  നടെതതിയ

'മനകസഞടെതിതതിരതി  മണക്ക് '  കേഞമയതിനതിലൂടടെ  2023  ജനുവരതി  15  വടര

23.62 ഏകര് ഭൂമതി കലെഫക്ക്  മതിഷനക്ക്  വഞഗഞനഞ്ചാം ടചയ്യടപടതിട്ടുണക്ക് .
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59.കുടുഞ്ചാംബശതീടയ  അതതിടന്റെ  രൂപതീകേരണതതിടന്റെ  25-ാം

വഞര്ഷതികേകവളയഞയ 2023 കമയതില ഒരു അനഞരഞഷ്ട്ര സകമ്മേളനതതില

(International  Conclave)  പരതിചയടപടുത്തുന്നതതിനക്ക് 

പദതതിയതിടതിട്ടുണക്ക് .  കൂടുതല  ഗുണകഭഞകഞകടള

ഉള്ടകഞള്ളതിക്കുന്നതതിനഞയതി  കുടുഞ്ചാംബശതീ  'സുദൃഢഞ്ചാം'  കേഞമയതിന

നടെത്തുകേയുഞ്ചാം  അതതിനുകശഷഞ്ചാം  69,590  പുതതിയ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഈ

ശഞ്ചാംഖലെയുടടെ ഭഞഗമഞയതി കചരുകേയുഞ്ചാം ടചയ.

60.തകദ്ദേശസഞപനങ്ങള്  അവരുടടെ  സുസതിര  വതികേസന  ലെക്ഷേന്യങ്ങള്

നടെപഞക്കുന്നതക്ക്  റെഞങ്കക്ക്  ടചയ്യുന്നതതിനഞയതി  ഒരു  ടവബക്ക് കപഞര്ടല

അടെതിസഞനമഞകതിയ  ഡഞഷക്ക് കബഞർഡക്ക്  'പ്രഞകദശതികേ  സൂചതികേ  ചടകൂടെക്ക് '

(Local Indicator Framework)  കകേരള ഇനസതിറല്യൂടക്ക്  കഫഞര് കലെഞകല

അഡതിനതികസ്ടേഷന (KILA) വതികേസതിപതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .

V. വന്യവസഞയഞ്ചാം, ഐ.ടെതി., ടതഞഴതിലഞ്ചാം വഞണതിജന്യവഞ്ചാം

61.സഞ്ചാംസഞനടത ബതിസതിനസക്ക്  സഉൗഹൃദ അനരതീക്ഷേഞ്ചാം ടമച്ചേടപടുതഞന

എടന്റെ സര്കഞര്  നതിരവധതി  പ്രഞരഞ്ചാംഭപ്രവര്തനങ്ങള് നടെതതിയതിട്ടുണക്ക് .

സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ  കേരുതക്ക്  പ്രകയഞജനടപടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഉത്ഭവ/

മുനഗണനഞകമഖലെകേളതില  നതികക്ഷേപഞ്ചാം  കപ്രഞതഞഹതിപതിക്കുന്നതതിനുമുള്ള

ഉകദ്ദേശന്യകതഞടടെയഞണക്ക്  പുതതിയ  വന്യവസഞയനയഞ്ചാം  രൂപതീകേരതിച്ചേതിട്ടുള്ളതക്ക് .

നഞലെഞഞ്ചാം  വന്യഞവസഞയതികേ  വതിപ്ലവതതിടലെ  ഭഞവതി  ടതഞഴതിലകേള്,

വന്യവസഞയങ്ങള്, സഞകങ്കതതികേവതിദന്യകേള് എന്നതിവയഞയതി യുവജനങ്ങളടടെ



78

കനപുണന്യനതിലെവഞരഞ്ചാം ഉയര്ത്തുന്നതതിനക്ക്  പ്രകതന്യകേ ശദ നലകേതിവരുന.

62.എടന്റെ സര്കഞര് 2022-23 വര്ഷഞ്ചാം 'സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളടടെ വര്ഷ'മഞയതി (Year

of Enterprises)  പ്രഖന്യഞപതിക്കുകേയുഞ്ചാം  'ഒരു ലെക്ഷേഞ്ചാം സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്' (One

Lakh  Enterprises)  എന്ന  നൂതന  അഭതിമഞന  പദതതികക്ക്  തുടെകഞ്ചാം

കുറെതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ടചയ.  പദതതികക്ക്  തുടെകഞ്ചാം  കുറെതിച്ചേതുമുതല  ടമഞതഞ്ചാം

1,23,968  സൂക്ഷ്മ,  ടചറുകേതിടെ,  ഇടെതരഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  (MSMEs)

സഞ്ചാംസഞനതക്ക്  തുടെങ്ങതിയതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  അതുവഴതി  7517  കകേഞടെതി  രൂപയുടടെ

നതികക്ഷേപങ്ങള്കക്ക്  വഴതിടയഞരുകതിയതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  2,67,196  ടതഞഴതിലകേള്

സൃഷ്ടതികടപട്ടുടവന്നതുഞ്ചാം ഒരു ടചറെതിയ കനടമല. MSME  കമഖലെയതിടലെ

ടബസക്ക്  പ്രഞകതീസഞയതി  ഭഞരത  സര്കഞര്  ഈ  പദതതിടയ

ടതരടഞ്ഞടുതതിട്ടുണക്ക്.

63.അനഞരഞഷ്ട്ര  എകതിബതിഷന കേഞ്ചാം  കേണ്ടവനഷന ടസന്റെര്,  പഞലെകഞടെക്ക് 

കഹടടെകേക്ക്  വന്യവസഞയ  ഇടെനഞഴതി,  കഗഞബല  ഇനഡസതിയല

ഫതിനഞനഷന്യല  ആന്റെക്ക്  കട്രെഡക്ക്  സതിറതി,  ടപകട്രെഞടകേമതികല  പഞര്കക്ക് ,

കസസസക്ക്  പഞര്കക്ക് ,  റെബ്ബര്  പഞര്കക്ക്  മുതലെഞയവ  സഞപതിക്കുന്ന

നടെപടെതിയതിലെഞണക്ക്  എടന്റെ  സര്കഞര്.  ഖനന  സര്കവ്വേ  നടെപടെതികേളതില

കൂടുതല  സുതഞരന്യത  ടകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനഞയതി  ഓകടഞകമറക്ക്  (automate)

ടചയ്യുകേയുഞ്ചാം  കകേരള  ഓണ്കലെന കമനതിഞ്ചാംഗക്ക്  ടപര്മതിറക്ക്  അവഞര്ഡതിഞ്ചാംഗക്ക് 

സര്വ്വേതീസസക്ക്  (KOMPAS) ശകതിടപടുത്തുകേയുഞ്ചാം ടചയ്യുഞ്ചാം.

64. 2021-22-ല, 21 PSU-കേള് പ്രവര്തനലെഞഭഞ്ചാം ഉണഞകതിയതിട്ടുണക്ക് 

എന്നറെതിയുന്നതതില എനതികക്ക്  സകനഞഷമുണക്ക് . അടെചപൂടതിയ ഹതിന്ദുസഞന
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നല്യൂസക്ക് പ്രതിന്റെക്ക്  ലെതിമതിറഡുഞ്ചാം  (HNL),  BHEL-EML-ഉഞ്ചാം

കകേനസര്കഞരതിലനതിനഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനസര്കഞര്  ഏടറടുക്കുകേയുഞ്ചാം  ഈ

യൂണതിറ്റുകേള്  ഉലപഞദനഞ്ചാം  പുനരഞരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  ഇതക്ക്  PSU-കേടള

സഞ്ചാംക്ഷേതിക്കുന്നതതിനഞയതി  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  മുകന്നഞട്ടുവച്ചേ  ബദല  വന്യവസഞയ

മഞതൃകേയുമഞണക്ക് .

65.2023-24-ല കകേരള പബതികേക്ക്  എന്റെര്കപ്രസസക്ക്  ടസലെക്ഷേന ആനഡക്ക്

റെതിക്രൂടക്ക് ടമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  (KPESRB) പ്രവര്തനക്ഷേമമഞകുഞ്ചാം.

66.കേയര്,  കേശുവണതി,  കകേതറെതി  കമഖലെകേളതില  സമഗ്രമഞയ

അവകലെഞകേനഞ്ചാം  നടെത്തുന്നതതിനുകവണതി  എടന്റെ  സര്കഞര്  ഒരു  വതിദഗ

സമതിതതി രൂപതീകേരതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .

67.കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ഐ.ടെതി.  മതിഷന  കൂടുതല  കസവനങ്ങളഞ്ചാം

ടമഞഡല്യൂളകേളഞ്ചാം  ഉള്ടപടുതതി  ഇ-ഡതിസതികക്ക്  ആപ്ലതികകഷന  കവര്ഷന

2.0  പുറെതതിറെകതിയതിട്ടുണക്ക് .  ഡഞറഞ  അനലെതിറതികക്ക്  (data  analytics)

വതിപുലെമഞയതി  ഉപകയഞഗടപടുതതിടകഞണക്ക്  ഡതിജതിറല  കകേരള

ആർകതിടടെക്ച്ചേർ  നടെപതിലെഞക്കുഞ്ചാം.  നഞഷണല  അകഞഡമതികേക്ക് 

ടഡകപഞസതിററെതി  ഡതിജതികലെഞകര്വഴതി  സര്ടതിഫതികറ്റുകേളഞ്ചാം  മഞര്കക്ക് 

ലെതിസ്റ്റുകേളഞ്ചാം നലകുന്നതതിനക്ക്  സര്വ്വേകേലെഞശഞലെകേടള പ്രഞപമഞക്കുഞ്ചാം.

68.ടതരടഞ്ഞടുകടപട  രഞജന്യങ്ങളതില/നഗരങ്ങളതില  കകേരള  സഞർടക്ക് അപക്ക് 

മതിഷന  കലെഞഞക്ക്പഞഡുകേള്  (launchpads)  സജ്ജതീകേരതിക്കുന്നതതിനഞയതി

startup  infinity-യുഞ്ചാം  സഞര്ടപ്പുകേള്കക്ക്  സഞകങ്കതതികേവഞ്ചാം

വഞണതിജന്യപരവമഞയ  പതിന്തുണയഞയതി  'Kerala  Start-up  Commons'
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എടന്നഞരു  അതുലെന്യമഞയ  വണ്കസഞപക്ക്  (one-stop)  പ്ലഞറക്ക്കഫഞഞ്ചാം

നടെപതിലവരുത്തുകേയുഞ്ചാം  ടചയ്യുഞ്ചാം.  സര്കഞര്  ഐ.ടെതി.  പഞര്ക്കുകേള്

കേഴതിഞ്ഞവര്ഷഞ്ചാം  258  പുതതിയ  കേമനതികേള്  കൂടതികച്ചേര്ക്കുകേയുഞ്ചാം  2993

കകേഞടെതി  രൂപയുടടെ  വരുമഞന  വളര്ച്ചേ  കരഖടപടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ടചയ.

വന്യവസഞയ  സഞ്ചാംബന്ധമഞയതി  കലെഞകകേഞതര  കവദഗ്ധന്യഞ്ചാം

നലകുന്നതതിനഞയതി കേമ്മേല്യൂണതിറതി സതിലപഞര്കക്ക്  കപ്രഞജകക്ക്  (Community

Skill Park Project) KSITIL നടെപതിലെഞക്കുഞ്ചാം.

69.ഡതിജതിറല  സര്വ്വേകേലെഞശഞലെ,  ഗകവഷണതതിനുഞ്ചാം  സര്വ്വേകേലെഞശഞലെ

സഞ്ചാംബന്ധമഞയ  കേഞരന്യങ്ങള്ക്കുമഞയതി  നഞലെക്ക്  വതികദശ

സര്വ്വേകേലെഞശഞലെകേളമഞയതി  MoU-ല ഏര്ടപടതിട്ടുണക്ക് .   കകേരള കനഞളജക്ക് 

എകകഞണമതി മതിഷടന്റെ ഭഞഗമഞയതി വതീടതിലെതിരുന്നക്ക്  ടചയ്യഞന സഞധതിക്കുന്ന

ടതഞഴതില  അകനസ്വഷതിക്കുന്നവര്കഞയുള്ള  സര്കവ്വേ  നടെത്തുന്നതതിനഞയതി

സമഗ്രമഞയ  ടവബക്ക്  ഡഞഷ്കബഞര്കഡഞഡുകൂടെതിയ  വതിപുലെമഞയ  ഒരു

ടമഞകബല ആപക്ക്  'KKEM ജഞലെകേഞ്ചാം',  സര്വ്വേകേലെഞശഞലെ വതികേസതിപതിച്ചേക്ക് 

പുറെതതിറെകതിയതിട്ടുണക്ക് .

70.അതതിഥതി  ടതഞഴതിലെഞളതികേളടടെ  കക്ഷേമഞ്ചാം  ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതതിനഞവശന്യമഞയ

എലഞ ശമങ്ങളഞ്ചാം എടന്റെ സര്കഞര് നടെതതിയതിട്ടുണക്ക് .  അനര്സഞ്ചാംസഞന

കുടെതികയറ  ടതഞഴതിലെഞളതികേളടടെ  രജതികസഷനുകവണതി  "അതതിഥതി

കപഞര്ടല"  പ്രവര്തതിക്കുനണക്ക് .  ടപഞതുജനങ്ങളടടെ  വതിവതിധ

പ്രശങ്ങളതികന്മേലഞ്ചാം  തര്കങ്ങളതികന്മേലഞ്ചാം  പരഞതതികേള്

കരഖടപടുത്തുന്നതതിനുകവണതി  ഒരു  'ടതഞഴതില  കസവ  ആപക്ക്  '



81

വതികേസതിപതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .

71.പരമരഞഗത  എഞ്ചാംകപ്ലഞയക്ക് ടമന്റെക്ക്  എകക്ക് കചഞ്ചുകേടള  ഇ-എഞ്ചാംകപ്ലഞയ്ടമന്റെക്ക് 

എകക്ക് കചഞ്ചുകേളഞകതി  പരതിവര്തനടപടുത്തുന്ന  പ്രവര്തനതതിലെഞണക്ക് 

എഞ്ചാംകപ്ലഞയക്ക് ടമന്റെക്ക്  വകുപക്ക് .

72.പഠതിചടകേഞണതിരതിക്കുന്ന  വതിദന്യഞര്ത്ഥതികേള്കക്ക്  പഞർടക്ക് -കടെഞ്ചാം  കജഞലെതി

നലകുന്ന  'കേര്മ്മേചഞരതി'  പദതതിയുഞ്ചാം,  ടതഞഴതിലെഞളതികേളടടെ  റെതീ-

സതിലതിഞ്ചാംഗതിനഞയതി  (re-skilling)  ഒരു പദതതിയുഞ്ചാം നടെപതിലെഞകഞന എടന്റെ

സര്കഞര് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

73.കകേരള  ടഡവലെപ്ടമന്റെക്ക്  ആന്റെക്ക്  ഇന്നകവഷന  സഞറജതികേക്ക് 

കേഉൗണ്സതിലെതിടന്റെ കേതീഴതില സഞപതിച്ചേതിട്ടുളള കകേരള കനഞളജക്ക്  ഇകകഞണമതി

മതിഷന  (KKEM)  53  ലെക്ഷേഞ്ചാം  സമര്ത്ഥരഞയ  ടതഞഴതിലെകനസ്വഷകേടര

കേടണതതിയതിട്ടുണക്ക്  എന്നറെതിയുന്നതതില  എനതികക്ക്  സകനഞഷമുണക്ക് .

ഡതിജതിറല  വര്കക്ക്  കഫഞഴക്ക്  മഞകനജക്ക് ടമന്റെക്ക്  സതിസതതില  (DWMS)  11

ലെക്ഷേതതിലെധതികേഞ്ചാം  ടതഞഴതിലെകനസ്വഷകേരുഞ്ചാം  2525  ടതഞഴതിലദഞയകേരുഞ്ചാം

രജതിസര്  ടചയതിട്ടുണക്ക് .  തകദ്ദേശ  സര്കഞര്  തലെതതില  'ടതഞഴതിലസഭ'-

യതിലൂടടെ  ടപഞതുസമര്കതതിനക്ക്  തുടെകമതിടതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  882

ടതഞഴതിലസഭകേള് നഞളതിതുവടര പുര്തതിയഞകതിയതിട്ടുള്ളതുമഞണക്ക് . 

74. പ്രഞകദശതികേ  സഞമതതികേ  വതികേസനവഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേതസ്വവഞ്ചാം

കപ്രഞതഞഹതിപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  നൂതന  പ്രശപരതിഹഞരഞ്ചാം  ലെക്ഷേന്യമഞകതിയുഞ്ചാം

ഒരു  പ്രഞകദശതികേ  സര്കഞര്  ഒരു  ആശയഞ്ചാം  (OLOI)  പരതിപഞടെതി  100

പ്രഞകദശതികേ സര്കഞരുകേളതില നടെപതില വരുത്തുഞ്ചാം.
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VI. അടെതിസഞന സഉൗകേരന്യഞ്ചാം

75.അടെതിസഞന  സഉൗകേരന്യ  കമഖലെയഞയതി  അനുകൂലെമഞയ  ഒരു

നയരൂപതീകേരണ  സഞ്ചാംവതിധഞനമുടണന്നറെതിയുന്നതതില  എനതികക്ക് 

സകനഞഷമുണക്ക് .  കദശതീയപഞത-66  ടന്റെ  സമയബന്ധതിതമഞയ

പൂര്തതീകേരണതതിനക്ക്  ആവശന്യമഞയ  എലഞ  സഹഞയവഞ്ചാം  എടന്റെ

സര്കഞര് ഉറെപക്ക് വരുതതിയതിട്ടുണക്ക് .  കപഞടക്ക് കഹഞള് ഫതീ കകേരള  (Pothole

free kerala) പദതതി നടെപതിലെഞകതി വരതികേയഞണക്ക് .

76.സമഗ്രമഞയ  ഒരു  രൂപകേലനഞനയഞ്ചാം  പരതിഗണനയതിലെഞണക്ക് .

ടപഞതുമരഞമതക്ക്  പഞലെങ്ങള്  ജനപ്രതിയമഞക്കുന്നതതിനക്ക്  ഒരു  പ്രകതന്യകേ

പദതതി  ആവതിഷ്കരതിക്കുഞ്ചാം.  വതികനഞദസഞഞര  കകേനങ്ങളതികലെയ്ക്കുള്ള

കറെഞഡുകേടള  ഹരതിത-സുരക്ഷേതിത  മഞതൃകേഞ  ഇടെനഞഴതികേളഞയതി

ടപഞതുമരഞമതക്ക്  വകുപക്ക്  മഞറ്റുഞ്ചാം.  നതിര്മ്മേഞണ  കമഖലെയതില  നൂതന

സഞകങ്കതതികേവതിദന്യ  സസ്വതീകേരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  റെബ്ബര്,  കേയര്,

ജതികയഞടടെകക്ക്റയതിലസക്ക് ,  പ്ലഞസതികേക്ക് ,  പ്രതീഫഞബക്ക്  സക്ച്റുകേള്  എന്നതിവ

ഉപകയഞഗതിചള്ള  നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം  കപ്രഞതഞഹതിപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  വകുപക്ക് 

ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

77.തതീരകദശ  കേപല  ഗതഞഗതഞ്ചാം  സുഗമമഞക്കുന്നതതിനക്ക്  പ്രധഞന  ടചറുകേതിടെ

തുറെമുഖങ്ങളതില ആവശന്യമഞയ എലഞ അടെതിസഞന സഉൗകേരന്യങ്ങളഞ്ചാം കകേരള

മഞരതികടെഞ്ചാം  കബഞര്ഡക്ക്  സഞപതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .  കബപ്പൂര്,  ടകേഞലഞ്ചാം,  അഴതീകല,

ടപഞന്നഞനതി  എന്നതീ  തുറെമുഖങ്ങളതില  ഘടഞ്ചാംഘടമഞയതി  ക്രൂയതിസക്ക്  കേപല
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ഗതഞഗത  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാംകൂടെതി  കബഞര്ഡക്ക് 

പദതതിയതിടുന.

78.ജലജതീവന  മതിഷടന്റെ  ആഭതിമുഖന്യതതില  2023-24-ല  2023  ജനുവരതി

15-ാം  തതീയതതിയതില  15  ലെക്ഷേതതികലെടറെ  ഗ്രഞമതീണ  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക് 

ജലെവതിഭവ വകുപക്ക്  ഫങ്ഷണല ഹഉൗസ്കഹഞള്ഡക്ക്  ടെഞപക്ക്  കേണക്ഷേനുകേള്

(FHTCs) നലകേതിയതിട്ടുണക്ക് .

79.നതിലെവതിടലെ  പഴകഞ്ചാംടചന്ന  മുലടപരതിയഞര്  ഡഞഞ്ചാം  ഉയര്ത്തുന്ന  ഗുരുതര

ഭതീഷണതികേള് പരതിഗണതിചടകേഞണക്ക്  തമതിഴക്ക് നഞടെതിനക്ക്  ആവശന്യമഞയ ടവള്ളഞ്ചാം

ലെഭന്യമഞക്കുന്നകതഞടടെഞപഞ്ചാം  ഒരു  പുതതിയ  ഡഞഞ്ചാം  നതിര്മ്മേതികകണതക്ക് 

ആവശന്യമഞടണന്നതുമഞണക്ക്  കകേരളഞ്ചാം  സസ്വതീകേരതിച്ചേതിട്ടുള്ള  ഒരു  ഉറെച്ചേ

നതിലെപഞടെക്ക് .  മുലടപരതിയഞര്  പ്രകദശടത  ടപരതിയഞര്  നദതീതതീരഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷേതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ഒരു  സമഗ്ര  പദതതിയുഞ്ചാം  വതിഭഞവനഞ്ചാം

ടചയ്യുന്നതഞണക്ക് .

80.പഞമഞര്  കബയക്ക് സതിനതില  നതിനള്ള  സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ  ജലെതതിടന്റെ

വതിഹതിതഞ്ചാം  3  ടെതിഎഞ്ചാംസതി ആടണന്നഞണക്ക്  കേഞകവരതി ജലെതര്ക പരതിഹഞര

കട്രെബല്യൂണല  അവഞര്ഡക്ക്  ടചയതിട്ടുള്ളതക്ക് .  പടഞകശ്ശേരതി  ഡഞമതിടന്റെ

നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞകതി  പ്രവര്തനക്ഷേമമഞകുകമഞള്  0.075

ടെതിഎഞ്ചാംസതി ജലെഞ്ചാം കേഞരന്യക്ഷേമമഞയതി വതിനതികയഞഗതികഞന കേഴതിയുഞ്ചാം.

81. പുതതിയ  തലെമുറെയക്ക്  ഡഞമുകേടളയുഞ്ചാം  ജലെകസചന  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങടളയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചേക്ക്  അറെതിവക്ക്  നലകുന്നതതികലെയഞയതി  ജലെവതിഭവ  വകുപക്ക് 

ഇടുകതിയതിടലെ  ടചറുകതഞണതിയതിൽ  ഒരു  ഇറെതികഗഷന  മല്യൂസതിയഞ്ചാം
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സഞപതിക്കുന്നതുഞ്ചാം  ദതീര്ഘവതീക്ഷേണകതഞടടെ  ഇറെതികഗഷന  ടൂറെതിസഞ്ചാം

കപ്രഞതഞഹതിപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കൂടെതി നടെപടെതികേള് സസ്വതീകേരതിക്കുഞ്ചാം.

82.മൂലെമറടത കവദത്യുകതഞത്പഞദനവമഞയതി ബന്ധടപടക്ക് ,  മതീനച്ചേതില റെതിവര്

വഞലെതി  ഇറെതികഗഷന  കപ്രഞജകക്ക്  മുകഖന  മതീനച്ചേതിലെഞറെതില  തുടെര്ച്ചേയഞയതി

ജലെടമഞഴുകക്ക്  ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഒരു  പദതതികക്ക്  വതിഭഞവനഞ്ചാം

ടചയ്യുനണക്ക് .   മണ്സൂണതിടന്റെ  മൂര്ദനന്യ  കേഞലെയളവതില  പഞലെഞയതിലഞ്ചാം

തഞഴ്ന്ന  പ്രകദശങ്ങളതിലമുണഞകുന്ന  ടവള്ളടപഞകതതിടന്റെ  കേഞരണങ്ങള്

വതിശകേലെനഞ്ചാം  ടചയ്യുന്നതതിനക്ക്  സമഗ്രമഞടയഞരു  മതീനച്ചേതില  ടവള്ളടപഞക

ലെഘൂകേരണ സര്കവ്വേ ഏടറടുക്കുഞ്ചാം.

83.ജതികയഞടെല്യൂബുകേള്,  ടട്രെട്രെഞകപഞഡുകേള്,  ഡയഫഞ്ചാം  വഞള്സക്ക്  മുതലെഞയവ

കപഞലള്ള നൂതന സഞകങ്കതതികേവതിദന്യകേള് പ്രകയഞജനടപടുതതിടകഞണക്ക് 

തതീരകശഞഷണഞ്ചാം  കനരതിടുന്ന  ദുര്ബലെമഞയ  പ്രകദശങ്ങടള

ശകതിടപടുത്തുന്നതുമഞയതി  ബന്ധടപട  പ്രവൃതതികേള് എടന്റെ സര്കഞര്

തുടെരുഞ്ചാം.  കേടെലെഞക്രമണഞ്ചാം  കനരതിടുന്ന  10  തതീരപ്രകദശങ്ങടള

'കഹഞടക്ക് കസഞട്ടു'കേളഞയതി തതിരതിച്ചേറെതിഞ്ഞതിട്ടുണക്ക് .

84.ടപഞതുജനങ്ങള്കഞയതി  കവഗതകയറെതിയതുഞ്ചാം  പരതിസതിതതിസഉൗഹൃദവഞ്ചാം

കേഞരന്യക്ഷേമവമഞയ ഗതഞഗത സഉൗകേരന്യങ്ങള് സഞപതിക്കുന്നതതിനക്ക്  എടന്റെ

സര്കഞര്  ശദഞലവഞണക്ക് .  യഞത്രടചയ്യുന്ന  ടപഞതുജനങ്ങള്കഞയതി

കവഗതകയറെതിയതുഞ്ചാം  സുരക്ഷേതിതവഞ്ചാം  സഉൗകേരന്യപ്രദവമഞയ  ഗതഞഗത

മഞര്ഗമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം  എടന്റെ  സര്കഞരതിടന്റെ  സസ്വപ്നപദതതിയഞയ

സതിലവര്കലെന;  ഒരു ടസമതി-കഹസതീഡക്ക്  ടറെയതില ഇനഫഞസക്ചര്
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കപ്രഞജകക്ക്.  വതിശദമഞയ  പദതതി  റെതികപഞര്ടക്ക്  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്

അഞ്ചാംഗതീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം  അനതിമഞനുമതതികഞയതി  ടറെയതിലകവ

മനഞലെയതതിനക്ക്  സമര്പതിച്ചേതിട്ടുള്ളതുമഞണക്ക് .

85.കേലപറ വഴതിയുള്ള തലെകശ്ശേരതി-കമസൂര് പുതതിയ കബ്രഞഡ്കഗജക്ക്  ടറെയതില

കലെന,  നതിലെമ്പൂര്  -  നഞൻകഗഞഡക്ക്  ടറെയതില പദതതി എന്നതിവ എടന്റെ

സര്കഞര്  നടെപതിലെഞകഞന  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  മറക്ക്  പദതതികേളഞണക്ക് .

അങ്കമഞലെതി-ശബരതി ടറെയതില കലെനതിടന്റെ 50% ടചലെവകൂടെതി സഞ്ചാംസഞന

സര്കഞര് പങ്കതിടെഞടമന്നക്ക്  സമ്മേതതിച്ചേതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് .

86.പൂര്തതിയഞകുകമഞള്,  ടതകക്ക്  കകേഞവളടത  വടെകക്ക്  കബകലമഞയതി

ബന്ധതിപതിക്കുന്ന ടവസക്ക്  കകേഞസക്ക്  കേനഞല (WCC) സഞ്ചാംസഞനടത മുഖന്യ

ജലെപഞതയഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.  കേനഞല  പൂര്തതിയഞകുകമഞള്

സഞധനങ്ങളടടെയുഞ്ചാം  ചരകതിടന്റെയുഞ്ചാം  നതീകഞ്ചാം  സുഗമമഞകുന്നതതിനക്ക് 

സഹഞയകേരമഞകുന്നതഞണക്ക് .

87.കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  കവദന്യതതി  കബഞര്ഡക്ക്  ലെതിമതിറഡക്ക്  (KSEBL)

ഗുണനതിലെവഞരമുള്ള  ഊര്ജ്ജഞ്ചാം  തടെസരഹതിതമഞയതി  തഞങ്ങഞവന്ന

നതിരകതില  നലകുന്നതതില  പ്രതതിജഞബദവഞ്ചാം  ഏറവഞ്ചാം  കൂടുതല

ആവശന്യമുള്ളകപഞള് ആഭന്യനര ഉത്പഞദനഞ്ചാം 30%-ലനതിന്നക്ക്  50% ആയതി

വര്ദതിപതിക്കുന്നതതികലെയക്ക്  നതികക്ഷേപഞ്ചാം  നടെതതിയതിട്ടുള്ളതുമഞണക്ക് .

ടവള്ളടപഞക  നതിയനണ  ഡഞമുകേള്ക്കുഞ്ചാം  വതിവതികധഞകദ്ദേശ

ജലെപദതതികേള്  കേമ്മേതീഷന  ടചയ്യുന്നതതിനുമഞയതി  കകേന  ധനസഹഞയഞ്ചാം

കനടെതിടയടുക്കുന്നതതിനഞയതി  പരതിശമതിക്കുന്നതഞണക്ക് .  ഉഉൗര്ജ്ജ  കകേരള
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മതിഷടന്റെ  ആഭതിമുഖന്യതതില  ടകേ.എസക്ക് .ഇ.ബതി.എല.  പുനരുപകയഞഗ

ഉഉൗര്ജ്ജ  ഉറെവതിടെങ്ങളതിലനതിനഞ്ചാം  ഊര്ജ്ജഞ്ചാം  വതിജയകേരമഞയതി

ഉപകയഞഗതിചവരുനണക്ക് .  നതിലെവതില നടെനവരുന്ന ട്രെഞനസ്ഗ്രതിഡക്ക്  2.0,

400 ടകേ.വതി  ട്രെഞനസതിഷന  ഇടെനഞഴതി  എന്നതീ  പദതതികേള്

പൂര്തതിയഞകുകമഞള് കകേരളതതിടന്റെ ഊര്കജ്ജഞത്പഞദന കശഷതി 5000

ടമഗഞവഞടഞകുടമന്നക്ക്  അറെതിയുന്നതതില  എനതികക്ക്  സകനഞഷമുണക്ക് .  ഇതക്ക് 

നമ്മുടടെ അടുത ദശഞബതതികലെയ്ക്കുള്ള ആഭന്യനര ഊര്ജ്ജ ആവശന്യടത

കനരതിടുകേയുഞ്ചാം മഞത്രമല അധതികേ ഉഉൗര്ജ്ജടത കേയറ്റുമതതി ടചയ്യുന്നതതിനക്ക് 

നടമ്മേ പ്രഞപമഞക്കുകേയുഞ്ചാം ടചയ്യുന.

88.സുസതിര  ഊര്ജ്ജ  ഉറെവതിടെങ്ങള്,  അതഞയതക്ക് ,  ജലെഞശയങ്ങളതിടലെ

കഫഞടതിഞ്ചാംഗക്ക്  കസഞളഞര്  പവര്  പ്ലഞന്റുകേള്,  ഉകപക്ഷേതികടപട  കേസ്വഞറെതികേള്,

ഫലെഭൂയതിഷ്ടമലഞത  തരതിശുഭൂമതി  എന്നതിവയുടടെ  സുസതിര

വതികേസനതതിനഞയതി  എടന്റെ  സര്കഞര്  മഞര്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള്

ടകേഞണ്ടുവരുന്നതഞണക്ക് .  പഞലെകഞടെക്ക്,  ഇടുകതി  എന്നതിവതിടെങ്ങളതില

കഫഞടതിഞ്ചാംഗക്ക്  കസഞളഞര്  പവര്  പ്ലഞന്റുകേളഞ്ചാം  വതിനഡക്ക്  ഫഞമുകേളഞ്ചാം

നടെപതിലെഞക്കുന്നതുവഴതി  2025-ഓടടെ  3000  ടമഗഞവഞടക്ക്  പുനരുപകയഞഗ

ഊര്ജ്ജഞ്ചാം  ഉതക്ക് പഞദതിപതികഞടമന്നക്ക്  പ്രതതീക്ഷേതിക്കുന.  കേഞസര്കഗഞഡക്ക് 

ജതിലയതില,  ചതീകമനതി  കസഞളഞര്  പഞര്കതില  100  ടമഗഞവഞടക്ക്  അധതികേ

ഉത്പഞദനഞ്ചാം നടെത്തുന്നതഞണക്ക് .

89.വരുഞ്ചാം  വര്ഷങ്ങളതില  ഇടമഞബതിലെതിറതിയതില  കകേരളഞ്ചാം  ഒരു  കുതതിചചഞടഞ്ചാം

പ്രതതീക്ഷേതിക്കുന.  ആവശന്യഞനുസരണഞ്ചാം  ലെഭന്യമഞകുന്നതക്ക് 
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സഞധന്യമഞക്കുന്നതതിനക്ക്  ഇ വതി  ചഞര്ജ്ജതിഞ്ചാംഗക്ക്  അടെതിസഞന സഉൗകേരന്യങ്ങള്

സഞപതിച്ചേക്ക്  എടന്റെ സര്കഞര് നടെപടെതികേള് സസ്വതീകേരതിക്കുഞ്ചാം.

VII. പ്രകൃതതി വതിഭവങ്ങള്, വനവഞ്ചാം വനന്യജതീവതിയുഞ്ചാം പരതിസതിതതിയുഞ്ചാം 
ദുരന നതിവഞരണവഞ്ചാം

90.വതിവതിധ  കമഖലെകേളതിടലെ  ദുര്ബലെത കേണകതിടലെടുതക്ക്  കസറക്ക്  ആക്ഷേന

പ്ലഞന ഓണ് കകമറക്ക്  ടചയ്ഞക്ക്  (SAPCC) പരതിഷ്കരതിച. പഉൗരഞണതികേവഞ്ചാം

ഭഞവതിയതികലെതുമഞയ  കേഞലെഞവസഞ  വതിവരങ്ങളഞ്ചാം  അവയുടടെ

കദഞഷഫലെങ്ങളഞ്ചാം അതതിടന്റെ ആഘഞതവഞ്ചാം ലെഭന്യമഞക്കുവഞന ഉതകുന്ന ഒരു

'കകമറക്ക്  ടചയ്ഞക്ക്  കനഞളജക്ക്  കപഞര്ടല'  വതികേസതിപതിക്കുന്നതഞണക്ക് .

വതിവതിധ  കമഖലെകേളതിടലെ  ഗ്രതീന  ഹഉൗസക്ക്  ഗന്യഞസക്ക്  എമതിഷനുകേള്

തതിടടപടുത്തുന്നതതിനക്ക്  എടന്റെ  സര്കഞര്  പദതതിയതിടുനണക്ക് .  ടനറക്ക് 

സതീകറെഞ  എമതിഷന  ടെഞര്ഗറ്റുകേള്  ഉയര്തതികഞടതി  ഒരു  കേഞമയതിന

ഹരതിതകകേരളഞ്ചാം മതിഷന ആരഞ്ചാംഭതിച.

91. കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  കജവകവവതിദന്യ  കബഞര്ഡക്ക്  സഞ്ചാംസഞന

ബകയഞടടഡകവഴതിറതി  സഞറജതീസക്ക്  ആന്റെക്ക്  ആക്ഷേനപ്ലഞന  2022-23-ടന്റെ

തയ്യഞറെഞകല  പൂര്തതീകേരതിച.  ഭഉൗമ-ജലെ  ആവഞസവന്യവസയതില

പരതിസതിതതിയുമഞയതി  ടപഞരുതടപടെഞത  ജതീവജഞലെങ്ങടള

തതിരതിച്ചേറെതിയുന്നതതിനുള്ള  ഒരു  നയഞ്ചാം  വതികേസതിപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

ഇടെടപടെലകേളഞ്ചാം തതിരുതല നടെപടെതികേള്ക്കുഞ്ചാം ആവശന്യമുള്ള കമഖലെകേടള

മുനഗണന ടചയ്യുന്നതതിനുഞ്ചാം പദതതിയതിടുന.
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92.മനുഷന്യരുഞ്ചാം-മൃഗങ്ങളഞ്ചാം  തമ്മേതിലള്ള  സഞ്ചാംഘര്ഷങ്ങള്

പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഇരകേള്കക്ക്  കൂടുതല  ആനുകൂലെന്യങ്ങള്

നലകുന്നതതിനുഞ്ചാം  വനഞ്ചാം  വകുപക്ക്  ഒരു  ഫലെപ്രദമഞയ  തനഞ്ചാം

ആവതിഷ്കരതിക്കുന്നതഞണക്ക് .  ഉയര്ന്ന  സഞ്ചാംഘര്ഷ  കമഖലെ  പ്രകദശങ്ങളതില

റെഞപതിഡക്ക്  ടറെകസഞണ്സക്ക്  ടെതീഞ്ചാം  (RRTs)  സഞപതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .  റെഞപതിഡക്ക് 

ടറെകസഞണ്സക്ക്  ടെതീമുകേളഞ്ചാം  കഫഞറെസക്ക്  കസഷനുകേളഞ്ചാം  കൂടുതല

ശകതിടപടുത്തുന്നതഞണക്ക് .   കസഞളഞര്  ടഫനസുഞ്ചാം കസഞളഞര്  ഹഞഞ്ചാംഗതിഞ്ചാംഗക്ക് 

ടഫനസുഞ്ചാം  സഞപതിക്കുന്നതുഞ്ചാംകൂടെതി  ഏടറടുക്കുവഞന  വകുപക്ക് 

പദതതിയതിടുന.

93.കകേരളതതില  പ്രകൃതന്യഞലള്ള  1/  അപകേടെ  കമഖലെകേളഞ്ചാം

മനുഷന്യനതിര്മ്മേതിതമഞയ  22  അപകേടെ  കമഖലെകേളഞ്ചാം

ദുരനസഞധന്യതയുള്ളവയഞണക്ക് .  ദുരനനതിവഞരണ  സഞക്ഷേരതഞ  കപ്രഞഗ്രഞഞ്ചാം

ദുരനടത  കനരതിടുന്നതതിനുഞ്ചാം  ലെഘൂകേരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ടപഞതുജനടത

സജ്ജരഞക്കുഞ്ചാം.  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ദുരനനതിവഞരണ  അകതഞറെതിറതി

(KSDMA)  ദതീര്ഘകേഞലെ  കേഞഴ്ചപഞകടെഞടടെ  നൂതന  അതതിജതീവന

നതിര്മ്മേഞണ  നടെപടെതികേള്  അവലെഞ്ചാംബതിക്കുന്നതഞണക്ക് .  കദശതീയതലെതതില

KSDMA  നഞലെഞമടത  മതികേച്ചേ  ദുരനനതിവഞരണ  അകതഞറെതിറതിയഞയതി

ശദതികടപടതിട്ടുണക്ക്.

94. ഇനന്യയതില  ആദന്യടത  കഉൗഡക്ക്  അടെതിസഞനമഞകതിയുള്ള

സഞ്ചാംകയഞജതിത  മുന്നറെതിയതിപക്ക്  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം  കകേരള  വഞണതിഞ്ചാംഗ്സക്ക് ,

ഹസഞര്ഡക്ക് സക്ക്  ആന്റെക്ക്  കക്രസതിസക്ക്  ഡതിപഞര്ടക്ക്ടമന്റെക്ക്  മഞകനജക്ക് ടമന്റെക്ക്  സതിസഞ്ചാം
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(KaWaCHaM)  KSDMA  വതികേസതിപതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .  കകേഞര്ഡതികനറഡക്ക് 

റെതീജതിയണല  കകമറക്ക്  ഡഉൗണ്ടസയതിലെതിഞ്ചാംഗക്ക്  എകക്ക്പതിരതിടമന്റെക്ക് 

(CORDEX)  ഉപകയഞഗടപടുതതി  സഞഹചരന്യങ്ങടള

ലെഘൂകേരതിക്കുന്നതതിനക്ക്  ശമങ്ങള്  നടെത്തുഞ്ചാം.  ഇതക്ക് 

നഷ്ടസഞധന്യതയറെതിഞടകേഞണക്ക്  വതികേസനപദതതികേള്  ആസൂത്രണഞ്ചാം

ടചയ്യുന്നതതികലെയഞയതി തകദ്ദേശസഞപനങ്ങള്കക്ക്  ലെഭന്യമഞക്കുഞ്ചാം.

95.കകേരള  കസറക്ക്  ലെഞനഡക്ക്  യൂസക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  (KSLUB)  സഞ്ചാംസഞനടത

മുഴുവന  പ്രകൃതതി  വതിഭവങ്ങളടടെ  സലെസഞ്ചാംബന്ധതിയഞയ

വതിവരകശഖരണതതിനഞയതി  ജതികയഞ-ഇനഫര്മഞറതികക്ക്  ലെഞബതിടന

ശകതിടപടുത്തുന്നതുഞ്ചാം  കൂടെഞടത  നതീര്തടെഞധതിഷ്ഠതിത  ആസൂത്രണതതിനക്ക് 

ജതി.ഐ.എസക്ക് . സഹഞയഞ്ചാം നലകുന്നതതിനുഞ്ചാം ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

96.കകേരള  അതതിജതീവന  പദതതിയുടടെ  നടെതതിപക്ക്  ആവതിഷ്കരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

ഏകകേഞപതിപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  രൂപടപടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  കവണതിയുള്ള  ഒരു

സഞ്ചാംസഞനതലെ  സഞപന  സമ്പ്രദഞയമഞണക്ക്  റെതീ-ബതിലഡക്ക്  കകേരള

ഇനതികഷന്യറതീവക്ക് .  കൂടെഞടത  പങ്കഞളതിതകതഞടടെയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംകയഞജതിത

സമതീപനതതിലൂടടെയുഞ്ചാം  കകേരള  പുനര്നതിര്മ്മേഞണ വതികേസന പദതതിടയ

വതികേസതിപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഏകകേഞപതിപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

സഉൗകേരന്യടപടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  കമലകനഞടഞ്ചാം  വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  അതക്ക് 

നതിയുകവമഞണക്ക് .  5410  കകേഞടെതി  രൂപ  മുതലമുടെകതിലള്ള  പദതതികേള്

ഇതതിനകേഞ്ചാം  RKI-നകേതീഴതില നലകേതിയതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  2120  കകേഞടെതി രൂപയ്ക്കുള്ള

ടചലെവക്ക്  പദതതി നതിര്വ്വേഹണ വകുപ്പുകേള് വഹതിച്ചേതിട്ടുള്ളതുമഞണക്ക് .
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VIII. ധനകേഞരന്യവഞ്ചാം നതികുതതിയുഞ്ചാം എടടകസുഞ്ചാം

97.സഞ്ചാംസഞനതക്ക്  ഈസക്ക്  ഓഫക്ക്  ഡൂയതിഞ്ചാംഗക്ക്  ബതിസതിനസക്ക്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളടടെ

ഭഞഗമഞയതി  വസ്തു  രജതികസ്ടേഷന  കമഖലെയതില  കേഞതലെഞയ  മഞറങ്ങള്

ടകേഞണ്ടുവരഞന  എടന്റെ  സര്കഞര്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന.  വതികേസതിചവരുന്ന

സഞകങ്കതതികേവതിദന്യകേള്  ഉപകയഞഗതിച്ചേക്ക്  നതിലെവതിലള്ള  രജതികസഷന

ആപ്ലതികകഷന സഞ്ചാംവതിധഞനമഞയ കപള്  (PEARL)  പുനര്രൂപകേലപന

ടചയ്യുന്നതഞണക്ക് .  ആധഞരതതിടലെ  കേക്ഷേതികേടള  തതിരതിച്ചേറെതിയുന്നതതിനഞയതി

സമ്മേതപ്രകേഞരമുള്ള  ആധഞര്  സഞ്ചാംകയഞജനഞ്ചാം  നടെപതിലെഞക്കുന്നതഞണക്ക് .

രജതികസഷടന്റെ  ആവശന്യതതികലെയഞയതി  ടകേടതിടെങ്ങളടടെ

മൂലെന്യനതിര്ണയതതിനക്ക്  ഒരു ഐ.ടെതി. സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം നടെപതിലെഞക്കുന്നതഞണക്ക് .

98.പുതതിയ  ജതി.എസക്ക് .ടെതി.  നതിയമതതിടന്റെ  ആവശന്യകേതകേള്കനുസൃതമഞയതി

ജതി.എസക്ക് .ടെതി.  വകുപക്ക്  പുനന്തഃക്രമതീകേരതിചവരുന.  നതികുതതി  ടവടതിപക്ക് 

കേര്ശനമഞയതി  കനരതിടുന്നകതഞടടെഞപഞ്ചാംതടന്ന  നതികുതതിദഞയകേര്ക്കുള്ള

കസവനങ്ങള് പരമഞവധതി കേഞരന്യക്ഷേമതകയഞടടെ നലകുന്നതഞണക്ക് . പുതതിയ

സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം  നതികുതതിദഞയകേരുഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  തമ്മേതിലള്ള  തര്കങ്ങള്

കുറെയന്നതഞണക്ക് .  ഈ  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം  ഒരു  സമഗ്ര  ആഡതിറക്ക് 

സജ്ജതീകേരണഞ്ചാംകൂടെതി  ടകേഞണ്ടുവരുന്നതഞണക്ക് .  കേഞലെഞനുസൃതമഞയതി

മഞറെതിടകഞണതിരതിക്കുന്ന  ജതി.എസക്ക് .ടെതി.  നതിയമവഞ്ചാം  ചടങ്ങളഞ്ചാം  കകേകേഞരന്യഞ്ചാം

ടചയ്യുന്നതതിനുഞ്ചാം കകേമഞറുന്ന ഡഞറയതില കൃതന്യത ഉറെപഞക്കുന്നതതിനുമഞയതി

2022  മഞര്ച്ചേതില  ഇന-ഹഉൗസക്ക്  ടഡവലെപക്ക്ഡക്ക്  ബഞകക്ക് -ഓഫതീസക്ക് 
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സഞ്ചാംവതിധഞനതതിലനതിന്നക്ക്  ജതി.എസക്ക് .ടെതി.എന.  കമഞഡല  2

സഞ്ചാംവതിധഞനതതികലെയക്ക്  വകുപക്ക്  മഞറെതിയതിട്ടുണക്ക്.

99.കൃതന്യമഞയുഞ്ചാം  യഥഞസമയത്തുഞ്ചാം  റെതികടണുകേള്  ഫയല  ടചയ്യുന്നതക്ക് 

അടെതിസഞനമഞകതി നതികുതതിദഞയകേരുടടെ കറെറതിഞ്ചാംകഗഞടടെ ഒരു 'ടെഞകക്ക്  കപയര്

കേഞര്ഡക്ക് '  (Tax  Payer  Card)  വകുപക്ക്  ആവതിഷ്കരതിച്ചേതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് .

ജതി.എസക്ക് .ടെതി.  വകുപതിടന്റെ  ഇ-ഗകവണനസക്ക്  പദതതികേടള

മുകന്നഞട്ടുടകേഞണ്ടുകപഞകുന്നതതിനഞയതി  വകുപതില  ഒരു  ടവര്ചസ്വല  ഐ.ടെതി.

കകേഡര്  രൂപതീകേരതിച്ചേതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് .  ടപഞതുജനങ്ങള്  സഞധനങ്ങള്

വഞങ്ങുകമഞള്  "ബതില്ലുകേള്  കചഞദതിച  വഞങ്ങുന്നതക്ക് ''  (Ask  for  Bills)

കപ്രഞതഞഹതിപതിക്കുന്നതതിനഞയതി  വകുപക്ക്  കകേരള  ഡതിജതിറല

സര്വ്വേകേലെഞശഞലെയുടടെ  സഹകേരണകതഞടടെ  'ലെകതി  ബതില  ആപക്ക് '

പദതതി നടെപതിലെഞകതിയതിട്ടുണക്ക് .

100.കകേരള കലെഞടറെതി ഒരു ലെക്ഷേതതിലെധതികേഞ്ചാം ഏജന്റുമഞര്കക്ക്  ഉപജതീവനമഞര്ഗഞ്ചാം

നലകേതി  വരുന. 2022-ല വകുപക്ക്  എകഞലെടതയുഞ്ചാം ഉയര്ന്ന ഒന്നഞഞ്ചാം

സമ്മേഞനമഞയ  25  കകേഞടെതി  രൂപയുടടെ  ഓണഞ്ചാം  ബഞ്ചാംബര്  കലെഞടറെതി

നടെപതിലെഞകതി.

101. കമഞകടഞര്  വഞഹന  നതികുതതി,  ടപകട്രെഞളതിയഞ്ചാം  ടസസക്ക്  എന്നതിവ  മുകഖന

സര്കഞരതിലനതിന്നക്ക്  ലെഭന്യമഞയ  ഫണ്ടുകേളഞ്ചാം  ആഭന്യനരവഞ്ചാം  ധനകേഞരന്യ

വതിപണതികേളതില  നതിനമുള്ള  19197  കകേഞടെതി  രൂപ  വഞയയുഞ്ചാംകൂടെതി

ഉപകയഞഗടപടുതതി  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  അടെതിസഞന  സഉൗകേരന്യ

നതികക്ഷേപനതിധതി  കബഞര്ഡക്ക്  (KIIFB)  സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ  അടെതിസഞന



92

സഉൗകേരന്യ  വതികേസനതതിനക്ക്  സഞ്ചാംഭഞവന  നലകേതിയതിട്ടുണക്ക് .   അടെതിസഞന

സഉൗകേരന്യ  പദതതികേള്കഞയതി  കേതിഫ്ബതി  മുകഖനയുള്ള  ധനസഹഞയഞ്ചാം

കകേഞവതിഡക്ക്  മൂലെമുണഞയ  സഞമതതികേ  പ്രതതിസന്ധതി  തരണഞ്ചാം

ടചയ്യുന്നതതില  നതിര്ണഞയകേമഞയതിട്ടുണക്ക് .  ബഹു.  മുഖന്യമനതി

അദന്യക്ഷേനഞയ  കേതിഫ്ബതി  73,908  കകേഞടെതി  രൂപ  അടെങ്കലള്ള  993

പദതതികേള് (ഭൂമതി ഏടറടുകലെതിനുള്ള 20,000 കകേഞടെതി രൂപ ഉള്ടപടടെ)

അഞ്ചാംഗതീകേരതിച്ചേതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  27,620  കകേഞടെതി  രൂപ  മൂലെന്യഞ്ചാം  വരുന്ന  593

പദതതികേള് ടടെനഡര് ടചയതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം 6201 കകേഞടെതി രൂപ മൂലെന്യഞ്ചാം വരുന്ന

120  പദതതികേള്  കേമ്മേതീഷന  ടചയതിട്ടുള്ളതുമഞണക്ക്  എന്നറെതിയുന്നതതില

എനതികക്ക്  സകനഞഷമുണക്ക് .

102.കേതിഫ്ബതി  എടുത  വഞയകേള്  കകേരളതതിടന്റെ  ടമഞതതതിലള്ള

കേടെടമടുപതിടന്റെ  പരതിധതിയതില  ഉള്ടപടുതഞനുള്ള  കകേന  സര്കഞരതിടന്റെ

പുതുകതിയ തതീരുമഞനതതിലൂടടെ സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ കേടെടമടുപ്പുകശഷതിടയ

ഗണന്യമഞയതി  പരതിമതിതടപടുതതിയതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് .  ഇതക്ക്  സര്കഞരതിടന്റെ

വതികേസന  മുനഗണനകേള്  വര്ദതിപതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ഫതിസല  കസസക്ക് 

(Fiscal  Space)  കുറെയ്ക്കുടമനഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ  വതിഭവങ്ങള്

പരതിമതിതടപടുത്തുടമനഞ്ചാം ഈ സഭയുടടെ ശദയതിലടപടുതഞന ഞഞന

ആഗ്രഹതിക്കുന.  എടന്റെ  സര്കഞര്  ഇതുസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചേക്ക്  കകേന

സര്കഞരതിനക്ക്  ഒരു ടമകമ്മേഞറെഞണഞ്ചാം സമര്പതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് . ഈ അവസരതതില

രഞജന്യടത  ഫതിസല  ടഫഡറെലെതിസഞ്ചാം  എന്ന  വതിഷയതതില  കകേന

സര്കഞര്  വളടര  അനുകൂലെമഞയതി  ഇടെടപകടെണതുടണന്നക്ക്  ഞഞന
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പ്രതതീക്ഷേതിക്കുന.

103.  ട്രെഷറെതി  അടെതിസഞന  സഉൗകേരന്യ  വതികേസന  പദതതി  (ടെതി.ഐ.ഡതി.പതി.)

പ്രകേഞരഞ്ചാം  ട്രെഷറെതി  വകുപതിനക്ക്  കേതീഴതിലള്ള  ഓഫതീസുകേളടടെ  അടെതിസഞന

സഉൗകേരന്യ വതികേസനതതിനക്ക്  മുനഗണന നലകേതിയതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് .  സര്കഞര്

വരുമഞനഞ്ചാം സസ്വതീകേരതിക്കുന്നതതിനഞയതി ഒരു ഓണ്കലെന സഞ്ചാംവതിധഞനമഞയ

eTR5 2022 ജൂണ് മുതല നടെപതിലെഞകതിയതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് .

104.രഞജന്യടത  ഏറവഞ്ചാം  കേഞരന്യക്ഷേമമഞയതി  പ്രവര്തതിക്കുന്ന  സഞ്ചാംസഞന

ധനകേഞരന്യ കകേഞര്പകറെഷനഞയതി കകേരള ഫതിനഞനഷന്യല കകേഞര്പകറെഷന

(ടകേ.എഫക്ക് .സതി.)  തുടെരുന.  ടകേ.എഫക്ക് .സതി.-യുടടെ  എകക്ക്കറണല

ടക്രഡതിറക്ക്  കറെറതിഞ്ചാംഗക്ക്  A+  ആണക്ക് . 2022  മഞര്ച്ചേക്ക്  അവസഞനഞ്ചാം വടര  4751

കകേഞടെതി  രൂപയഞയതിരുന്ന  ടകേ.എഫക്ക് .സതി.-യുടടെ  വഞയഞവന്യഞപതി  2022

ടസപ്റഞ്ചാംബര് 30-ഓടടെ 6094 കകേഞടെതി രൂപയഞയതി വര്ദതിച്ചേതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് .

വരുന്ന  രണക്ക്  വര്ഷതതിനുള്ളതില,  ടകേ.എഫക്ക് .സതി.-യുടടെ  ടമഞതഞ്ചാം

വഞയഞവന്യഞപതി  10,000  കകേഞടെതി  രൂപയഞയതി  ഉയര്തഞനഞണക്ക് 

ലെക്ഷേന്യമതിടുന്നതക്ക് .

105.എടന്റെ  സര്കഞര്  സമൂഹതതില,  പ്രകതന്യകേതിച്ചേക്ക്  വതിദന്യഞര്ത്ഥതികേളതിലഞ്ചാം

യുവഞകളതിലഞ്ചാം,  മയക്കുമരുനകേളടടെയുഞ്ചാം  ലെഹരതി  വസ്തുകളടടെയുഞ്ചാം

ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം ഇലഞതഞകഞന ഒരു കേര്മ്മേപദതതി നടെപതിലെഞകതി വരുന.

ലെഹരതി  വസ്തുകളടടെ  ദൂഷന്യവശങ്ങടളക്കുറെതിച്ചേക്ക്  ജനങ്ങടള

കബഞധവത്കേരതിക്കുന്നതതിനക്ക്  'വതിമുകതി  മതിഷടന്റെ'  ആഭതിമുഖന്യതതില

കബഞധവലകരണ  പ്രവര്തനങ്ങളഞ്ചാംകൂടെതി  നടെപതിലെഞകതി  വരുനണക്ക് .
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സമൂഹതതില മയക്കുമരുന്നക്ക്  ടകേഞണ്ടുള്ള വതിപതക്ക്  തടെയഞന ആഭന്യനര

വകുപക്ക്  'കയഞദഞവക്ക് '  (Yodhav)  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .  എടന്റെ  സര്കഞര്,

2022  ഒകകഞബര്  2-നക്ക്  എലഞ  കസകക്ക് കഹഞള്ഡര്മഞരുടടെയുഞ്ചാം  എലഞ

കലെന  ഡതിപഞര്ട്ടുടമന്റുകേളടടെയുഞ്ചാം  പ്രവര്തനങ്ങടള

ഏകകേഞപതിപതിചടകേഞണക്ക്  'No to Drugs' എന്ന ഒരു പ്രചഞരണ പരതിപഞടെതി

ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് .

IX. ടറെഗുകലെററെതി ടസകറുകേള്

106.എടന്റെ  സര്കഞര്  ലെഞനഡക്ക്  ടസറതിലടമന്റെക്ക്  ആകക്ക്  എന്ന  ഒരു

നതിയമമുണഞകഞന  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്നതുഞ്ചാം  ഭൂമതിയുടടെ  നതിയമപ്രകേഞരമുള്ള

കകേവശകഞര്കക്ക്  ഉടെമസഞവകേഞശഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചേ പൂര്ണ അവകേഞശഞ്ചാം

ലെഭതിക്കുന്നതതിനക്ക്  സഞദന്യമഞക്കുന്ന വന്യവസകേള് പരതിഗണതിക്കുന്നതുമഞണക്ക് .

ആകതിടലെ  വന്യവസകേള്  നടെപതിലെഞക്കുകമഞള്  സഞ്ചാംസഞനതക്ക് 

നടെപതിലെഞകതിവരുന്ന  ഡതിജതിറല  സര്കവ്വേയതിലൂടടെ  ലെഭതിക്കുന്ന

ആധതികേഞരതികേ സര്കവ്വേ കരഖകേള് പരതിഗണതിക്കുന്നതഞണക്ക് .

107.എടന്റെ സര്കഞരതിടന്റെ കേഞലെയളവതിടന്റെ ആദന്യവര്ഷതതില തടന്ന 54535

കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്  ഭൂവടെമകേളഞയതി  മഞറെതിയതക്ക്  ഈ  മഹനതീയ  സഭയുടടെ

ശദയതിലടപടുത്തുന്നതതില  എനതികക്ക്  സകനഞഷമുണക്ക് .  അര്ഹരഞയ

എലഞവര്ക്കുഞ്ചാം പടയഞ്ചാം നലകുകേ എന്ന ലെക്ഷേന്യഞ്ചാം കകേവരതിക്കുന്നതതിനക്ക്  ഒരു

'പടയഞ്ചാം  മതിഷന'  നടെപതിലെഞക്കുന്നതഞണക്ക് .  സഞ്ചാംസഞനതക്ക്  വതിവതിധ

പദതതികേളതിലൂടടെ  പുനരധതിവസതിപതിച്ചേ  ഭവനരഹതിതര്കക്ക് 
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ഉടെമസഞവകേഞശവഞ്ചാം ഭൂമതിയുടടെ അവകേഞശവഞ്ചാം നലകുന്നതതിനക്ക്  സമഗ്രമഞയ

ഒരു പദതതി ആവതിഷ്കരതിക്കുന്നതഞണക്ക് .  തഞലൂകക്ക്  ലെഞനഡക്ക് കബഞര്ഡുകേടള

നഞലെക്ക്  കമഖലെകേളഞയതി  തതിരതിച്ചേക്ക്  ഓകരഞ  തഞലൂകക്ക്  ലെഞനഡക്ക്

കബഞര്ഡതിടന്റെയുഞ്ചാം  ചുമതലെ  പ്രകതന്യകേമഞയതി  ഒരു  ടഡപല്യൂടതി  കേളകടറെ

ഏലപതിക്കുന്നതഞണക്ക് .

108.എടന്റെ  സര്കഞര്  ആധഞര്  അധതിഷ്ഠതിത  യുണതികക്ക്  തണകപര്

സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം  നടെപതിലെഞകതിയതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് ,  ഇതക്ക്  ഇനന്യയതില  തടന്ന

ആദന്യകതതുമഞണക്ക് .  ഡതിജതിറല  സര്കവ്വേ  പൂര്തതിയഞകുന്നകതഞടടെ

സഞ്ചാംസഞനടത  എലഞ  തണകപരുകേളഞ്ചാം  യുണതികക്ക്  തണകപര്

സഞ്ചാംവതിധഞനതതിനക്ക്  കേതീഴതില വരുന്നതഞണക്ക് .

109.കകേരളതതിടലെ  എലഞ  വതികലജക്ക്  ഓഫതീസുകേളഞ്ചാം  സഞര്ടക്ക്  വതികലജക്ക് 

ഓഫതീസുകേളഞയതി  ഉയര്ത്തുന്നതതിനുള്ള  നടെപടെതികേള്

സസ്വതീകേരതിക്കുന്നതഞണക്ക് .  റെവനല്യൂ  ഇ-സഞക്ഷേരതഞ  പദതതി

ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതഞണക്ക് . അനധതികൃത നതിലെഞ്ചാം നതികേതലഞ്ചാം മണല ഖനനവഞ്ചാം

ഭൂമതി  കേകയ്യറവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിചള്ള  പരഞതതികേള്  കഫഞകടഞയുഞ്ചാം  ജതികയഞ-

ടെഞഗതിഞ്ചാംഗുഞ്ചാം  സഹതിതഞ്ചാം  ടപഞതുജനങ്ങള്കക്ക്  തലസമയഞ്ചാം

അറെതിയതിക്കുന്നതതിനഞയതി  ഒരു  ടമഞകബല  ആപ്ലതികകഷന

വതികേസതിപതിക്കുന്നതഞണക്ക് .

110. റെവനല്യൂ  ഓഫതീസുകേടള  സുതഞരന്യമഞയ  കസവന  കകേനങ്ങളഞകതി

മഞറ്റുന്നതതിനഞയതി പ്രകതന്യകേ പരതിശതീലെനഞ്ചാം ലെഭതിച്ചേ ജതീവനകഞര്,  കുറെഞ്ഞ

കേഞതതിരതിപക്ക്  സമയഞ്ചാം, കേഞരന്യക്ഷേമമഞയ പരഞതതി പരതിഹഞര സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം,
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കസഞഷന്യല  ആഡതിറക്ക്  എന്നതിവ  മുകഖന  ഒരു  കപലെറക്ക്  പദതതി  ഈ

വര്ഷഞ്ചാം  ടതരടഞ്ഞടുകടപട  15  വതികലജുകേളതില  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുടമന്നക്ക് 

അറെതിയതിക്കുന്നതതില എനതികക്ക്  സകനഞഷമുണക്ക് .

111. എടന്റെ  സര്കഞരതിടന്റെ  സസ്വപ്ന  പദതതിയഞയ  'ഡതിജതിറല  സര്കവ്വേ'

ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് .  അതതിനപ്രകേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനടത  സര്കവ്വേ

ഓഫതീസുകേളതിടലെ  എലഞ  കരഖകേളഞ്ചാം  ഡതിജതികറസക്ക്  ടചയ്യുന്നതഞണക്ക് .

എടന്റെ  സര്കഞരതിടന്റെ  കേഞലെയളവതിലതടന്ന  സഞ്ചാംസഞനടത

ഡതിജതിറല സര്കവ്വേ പൂര്തതീകേരതിക്കുന്നതഞണക്ക് .

112. പ്രളയതതിടന്റെയുഞ്ചാം  കകേഞവതിഡക്ക്  മഹഞമഞരതിയുടടെയുഞ്ചാം  പശഞതലെതതില

സഞ്ചാംസഞനതക്ക്  സന്നദപ്രവര്തനഞ്ചാം  കപ്രഞതഞഹതിപതിക്കുന്നതതിനഞയതി

എടന്റെ സര്കഞര്, സഞമൂഹതികേ സന്നദകസന ഡയറെകകറെറക്ക്  രൂപതീകേരതിച.

സഞമൂഹതികേ സന്നദകസനയുടടെ കേതീഴതില  3.5  ലെക്ഷേഞ്ചാം സന്നദകസവകേര്

രജതിസര്  ടചയതിട്ടുണക്ക് .  ഈ  സന്നദ  കസവകേടര  വഞതതിലപടെതി

കസവനതതിനുഞ്ചാം  മറക്ക്  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  നതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനഞയതി

പ്രഞകദശതികേ  സര്കഞരുകേളടടെ  സഹകേരണകതഞടടെ  ദുരനഞ്ചാം

അതതിജതീവതിക്കുന്നതതിനുള്ള പരതിശതീലെനങ്ങള് വകുപക്ക്  നലകേതിവരുന.

113. രഞജന്യതക്ക്  ഏറവഞ്ചാം  മതികേച്ചേ  രതീതതിയതില  നയതികടപടുന്ന  സഞ്ചാംസഞന

കപഞലെതീസക്ക്  കസനടയന്ന  ഖന്യഞതതി  കകേരള  കപഞലെതീസതിനുണക്ക് .

കകേരളതതിടലെ എലഞ കപഞലെതീസക്ക് കസഷനുകേളഞ്ചാം ഇകപഞള് സതി.സതി.ടെതി.വതി.

നതിരതീക്ഷേണതതിനകേതീഴതിലെഞണക്ക് .  കഫഷന്യല  ടറെകഗതിഷന  ഉള്ള

ഓകടഞകമറഡക്ക്  നമര്  കപ്ലറക്ക്  ടറെകഗതിഷന  കേന്യഞമറെകേളഞ്ചാം  കലെഞകക്ക്ഡക്ക് 
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ഹഉൗസക്ക്  കമഞണതിററെതിഞ്ചാംഗക്ക്  സഞ്ചാംവതിധഞനതതിനുള്ള  പ്രകതന്യകേ  ആപ്പുഞ്ചാം

നടെപതിലെഞകതിയതിട്ടുണക്ക് . സ്റ്റുഡന്റെക്ക്  കപഞലെതീസക്ക്  കകേഡറക്ക്  പദതതി 100 പുതതിയ

സ്കൂളകേളതികലെയക്ക്  വന്യഞപതിപതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .  സഞമതതികേ  കേറകൃതന്യങ്ങളടടെ

അകനസ്വഷണതതിനക്ക്  മഞത്രമഞയതി  ഒരു പ്രകതന്യകേ സഞമതതികേ കുറകൃതന്യ

വതിഭഞഗഞ്ചാം (Economic Offence Wing) സഞപതിച്ചേതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് .

114. തടെവകേഞരുടടെ  സഞ്ചാംശുദതീകേരണവഞ്ചാം  സഞന്മേഞര്ഗതീകേരണവഞ്ചാം

പുനരധതിവഞസവഞ്ചാം  ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതതില  ശകദയമഞയ  പുകരഞഗതതി

പ്രതിസണുകേളഞ്ചാം  സഞ്ചാംശുദതീകേരണ  സഞന്മേഞര്ഗതീകേരണ  കസവനങ്ങളഞ്ചാം

വകുപക്ക്  കകേവരതിച്ചേതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് .  സസ്വഞതനന്യതതിനുകശഷഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനതക്ക്  സഞപതിച്ചേ  ആദന്യടത  ടസനട്രെല  പ്രതിസണഞയ

തവനൂരതിടലെ ടസനട്രെല പ്രതിസണുഞ്ചാം കേറെക്ഷേണല കഹഞമുഞ്ചാം പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് .

115. കഹകറെഞക്ക്  പ്രകദശങ്ങളതില ഫയര് ഒഉൗടക്ക്  കപഞസ്റ്റുകേളഞ്ചാം  ഉയരഞ്ചാം  കൂടെതിയ

പുതതിയ  ടകേടതിടെങ്ങളതില  കേഞരന്യക്ഷേമമഞയ  സുരക്ഷേഞ  സഞ്ചാംവതിധഞനവഞ്ചാം

നടെപതിലെഞകഞന അഗതിരക്ഷേഞ കസവന വകുപക്ക്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

116. കഹകകഞടെതതിയതില  2022  ഒകകഞബര്  1  മുതല  ഇ-ഫയലെതിഞ്ചാംഗക്ക് 

സഉൗകേരന്യഞ്ചാം ഘടഞ്ചാംഘടമഞയതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുണക്ക്  എന്നറെതിയുന്നതതില എനതികക്ക് 

സകനഞഷമുണക്ക് .  കേടെലെഞസക്ക് രഹതിത  കകേഞടെതതികേള് നടെപതിലെഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

മുഴുവന  കകേഞടെതതി  നടെപടെതികേളഞ്ചാം  ഡതിജതികറസക്ക്  ടചയ്യുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഇതക്ക് 

ഒരുപടെതി മുന്നതിലെഞണക്ക് .  കഹകകഞടെതതിയതില ഡഞറഞ ടസന്റെറുഞ്ചാം ഡതിസതികക്ക്

ജുഡതീഷന്യറെതികേളതില  മഞതൃകേഞ  ഡതിജതിറല  കകേഞടെതതി  മുറെതികേളഞ്ചാം
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പ്രവര്തനക്ഷേമമഞക്കുന്നതഞണക്ക് .   വതിരലെടെയഞളഞ്ചാം

അടെതിസഞനമഞകതിയതിട്ടുള്ള  ബകയഞടമട്രെതികേക്ക്  ആര്.എഫക്ക് .ഐ.ഡതി.

കേഞര്ഡക്ക്  പഞതിഞ്ചാംഗക്ക്  ഹഞജര്  സഞ്ചാംവതിധഞനവഞ്ചാം  കകേഞടെതതികേളതില

ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് .   ബലെഞതഞ്ചാംഗ കകേസുകേളഞ്ചാം കപഞകകഞ ആകതിടന്റെ

കേതീഴതില  രജതിസര്  ടചയതിട്ടുള്ള  കകേസുകേളഞ്ചാം  കവഗതതില

തതീര്പഞക്കുന്നതതിനുകവണതി  ഈ  വര്ഷഞ്ചാം  23  ഫഞസക്ക്ട്രെഞകക്ക്  ടസഷന്യല

കകേഞടെതതികേള് പ്രവര്തനഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുള്ളതഞണക്ക് .

117. ഈ  സര്കഞരതിടന്റെ  കേഞലെയളവതില  സഞ്ചാംസഞനതക്ക്  വതിജതിലെനസക്ക് 

സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം  കേഞരന്യക്ഷേമമഞയതി  പ്രവര്തതിചവരുന. 'Zero  Tolerance

to  Corruption'  എന്ന  സര്കഞര്  നയതതിനക്ക്  അനുസൃതമഞയതി

വതിജതിലെനസക്ക്  ആനഡക്ക്  ആന്റെതികേറെപ്ഷന  ബല്യൂകറെഞ  വതിവതിധ  നൂതന

നടെപടെതികേള് ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .

118. ജനപ്രതതിനതിധതികേളഞ്ചാം യുവതലെമുറെയുഞ്ചാം തമ്മേതില ആകരഞഗന്യകേരമഞയ ബന്ധഞ്ചാം

സഞപതിക്കുന്നതതിനക്ക്  കുറെഞ്ഞതക്ക്  70  നതിയമസഭഞ മണ്ഡലെങ്ങളതിടലെങ്കതിലഞ്ചാം

വതിദന്യഞര്ത്ഥതി  പ്രതതിനതിധതികേളഞ്ചാം  എഞ്ചാം.എല.എ.മഞരുമഞയുഞ്ചാം  കചര്ന്നക്ക്  ഒരു

സഞ്ചാംവഞദഞ്ചാം  -  സ്റ്റുഡന്റെക്ക്സക്ക്  സഭ  പഞര്ലെടമന്റെറെതികേഞരന്യ  വകുപക്ക് 

സഞ്ചാംഘടെതിപതിക്കുന്നതഞണക്ക് .  ഇനന്യയതിടലെ  ആദന്യടത  ഭരണഘടെനഞ

സഞക്ഷേരതഞ  ജതിലയഞയതി  ടകേഞലഞ്ചാം  ജതില  ഇതരതതില  ആദന്യമഞയതി

മഞറെതിയതക്ക്  ഞഞന സകനഞഷകതഞടടെ സൂചതിപതിക്കുന.

119. എഞ്ചാം.എന.  ലെക്ഷേഞ്ചാം  വതീടെക്ക്  പദതതിയുടടെ  സുവര്ണജൂബതിലെതി

ആകഘഞഷതിക്കുന്ന  കവളയതില  ഈ  പദതതിയുടടെ  കേതീഴതില
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പണതികേഴതിപതിച്ചേതിട്ടുള്ള എലഞ ഇരട വതീടുകേളഞ്ചാം ഒറ വതീടെഞകതി മഞറ്റുകേടയന്ന

ദഞതന്യഞ്ചാം ഭവനനതിര്മ്മേഞണ വകുപക്ക്  ഏടറടുക്കുന്നതഞണക്ക് .  ഭവന നതിര്മ്മേഞണ

കമഖലെയതില  നൂതന  ആശയങ്ങള്  നലകുന്നതതിനഞയതി  ഇ-ഗൃഹ  എന്ന

കപരതില ഒരു ടമഞകബല ആപ്ലതികകഷന ടകേഞണ്ടുവരുന്നതഞണക്ക് .

120.സഞ്ചാംസഞനടത  എലഞ  ടമഡതികല  കകേഞകളജുകേളതികലെക്കുഞ്ചാം  ആശസ്വഞസക്ക് 

ടറെന്റെല  ഹഉൗസതിഞ്ചാംഗക്ക്  സതീഞ്ചാം  (Aswas  Rental  Housing  Scheme)

വന്യഞപതിപതിക്കുന്നതഞണക്ക് .  ടപഞതുജനങ്ങള്കക്ക്  സഉൗജനന്യ  സഞകങ്കതതികേ

ഉപകദശവഞ്ചാം മഞര്ഗനതിര്കദ്ദേശവഞ്ചാം നലകുകേ എന്ന ലെക്ഷേന്യകതഞടടെയഞണക്ക് 

കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിര്മ്മേതിതതി  കകേനതതിനക്ക്  കേതീഴതില  കകേനങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതക്ക് .

121. കേഴതിഞ്ഞ  25  വര്ഷമഞയതി പ്രവഞസതി കകേരളതീയടരയുഞ്ചാം സര്കഞരതിടനയുഞ്ചാം

പരസരഞ്ചാം ബന്ധതിപതിക്കുന്ന ഘടെകേമഞയതി കകേരളതീയ പ്രവഞസതികേഞരന്യ വകുപക്ക് 

പ്രവര്തതിചവരുന. കനഞര്ക ഇനസതിറല്യൂടക്ക്  ഓഫക്ക്  കഫഞറെതിന ലെഞഞ്ചാംകഗസ്വജക്ക് 

(NIFL)  സമര്ത്ഥരഞയ  ടതഞഴതിലെകനസ്വഷകേര്കക്ക്  ആവശന്യഞനുസരണഞ്ചാം

ഭഞഷഞ  പരതിശതീലെനഞ്ചാം  നലകേതി  വരുന;  കനഞര്ക  റൂടക്ക്സക്ക്  റെതിക്രൂടക്ക്ടമന്റെക്ക് 

ഡതിവതിഷന കപ്ലസക്ക് ടമന്റെക്ക് അസതിസനസുഞ്ചാം നലകേതി വരുന.

X. കേലെയുഞ്ചാം സഞഞ്ചാംസഞരതികേവഞ്ചാം, വതികനഞദസഞഞരവഞ്ചാം, കേഞയതികേവഞ്ചാം

122. മലെയഞളഞ്ചാം മതിഷടന്റെ ഭൂമതി മലെയഞളഞ്ചാം ഓപണ് ഓണ്കലെന കകേഞഴതിനക്ക്  ഇ-

കലെണതിഞ്ചാംഗക്ക്  വതിഭഞഗതതില ഈ വര്ഷടത സഞ്ചാംസഞന ഇ-ഗകവണനസക്ക് 

അവഞര്ഡക്ക്  ലെഭതിച.  കേണ്ണൂരതിടലെ പതിണറെഞയതി ഗ്രഞമതതില ഒരു സഉൗതക്ക് 
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ഇനന്യന  കേള്ച്ചേറെല  ടസന്റെര്  സഞപതിക്കുന്നതതിനുള്ള  നടെപടെതി

ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .

123. കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ചലെച്ചേതിത്ര  അകഞദമതിയുടടെ  ഗകവഷണ  കകേനമഞയ

ടസന്റെര്  കഫഞര്  ഇന്റെര്നഞഷണല  ഫതിലെതിഞ്ചാം  റെതിസര്ച്ചേക്ക്  ആന്റെക്ക് 

ആര്കകവ്സക്ക്  (CIFRA),  വതികദശ  സര്വ്വേകേലെഞശഞലെകേളതിലഞ്ചാം

ഇനഡന്യയതിടലെ മറക്ക് സഞ്ചാംസഞനങ്ങളതിലഞ്ചാം നതിനമുള്ള വതിദന്യഞര്ത്ഥതികേള്കക്ക് 

കകേരളതതിടന്റെ  അതുലെന്യമഞയ  കേലെയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞരവഞ്ചാം  മലെയഞള

സതിനതിമയതിലൂടടെ പഠതിക്കുന്നതതിനക്ക്  അവസരടമഞരുക്കുഞ്ചാം.

124.നതിലെവതില  കേലപതിത  സര്വ്വേകേലെഞശഞലെ  പദവതിയതിലള്ള  കകേരള

കേലെഞമണ്ഡലെടത  ഒരു  സഞഞ്ചാംസഞരതികേ  സര്വ്വേകേലെഞശഞലെ  തലെതതികലെയക്ക് 

ഉയര്തഞന  എടന്റെ  സര്കഞര്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന.  വഞസ്തുവതിദന്യ  ഗുരുകുലെഞ്ചാം,

ASAP-മഞയതി  കചര്ന്നക്ക്  സഞ്ചാംസഞനത്തുടെനതീളഞ്ചാം  മല്യൂറെല  ടപയതിന്റെതിഞ്ചാംഗതില

പരതിശതീലെന പരതിപഞടെതികേള് ആരഞ്ചാംഭതികഞന ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

125. 14-ാം  നൂറഞണക്ക്  മുതല  ഉള്ള  കേടെലെഞസതിലഞ്ചാം  പനകയഞലെകേളതിലമുള്ള

പുരഞകരഖകേളടടെ ഒരു വനകശഖരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന പുരഞകരഖ വകുപതിനുണക്ക്.

കകേരളതതിടന്റെ സമന്നമഞയ ചരതിത്രവഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞരവഞ്ചാം പ്രദര്ശതിപതിക്കുന്ന

പഞഞ്ചാം  ലെതീഫക്ക്  മല്യൂസതിയതതിടന്റെ  ഒന്നഞഞ്ചാംഘടഞ്ചാം  ഡതിസഞ്ചാംബറെതില  ടസനട്രെല

ആര്കകവ്സക്ക്  ടകേടതിടെതതില വച്ചേക്ക്  ഉദ്ഘഞടെനഞ്ചാം ടചയ.

126.കേടെനകപഞയ  വര്ഷഞ്ചാം  കകേരളഞ്ചാം  കകേഞവതിഡതിനക്ക്  കശഷമുള്ള

കലെഞകേവതികനഞദസഞഞര ഭൂപടെതതില ഇടെഞ്ചാം  പതിടെതിക്കുന്നതഞണക്ക്  കേണതക്ക് .

സര്കഞരതിടന്റെ  മതികേച്ചേ  ആസൂത്രണ  പ്രവര്തനതതിടന്റെ  ഫലെമഞയതി
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കകേരള  ടൂറെതിസഞ്ചാം  ശകമഞയ  തതിരതിചവരവക്ക്  നടെതതി.  ആഭന്യനര

വതികനഞദസഞഞരതികേളടടെ  ഒഴുകതിടന്റെ  അടെതിസഞനതതില

വതികനഞദസഞഞര  കമഖലെ  2022-ടലെ  ആദന്യ  മൂന്നക്ക്  കത്രമഞസങ്ങളതിലഞ്ചാം

എകഞലെകതയുഞ്ചാം ഉയര്ച്ചേ കരഖടപടുതതി. അനഞരഞഷ്ട്രതലെതതില കകേരള

ടൂറെതിസതതിടന്റെ  മഹതസ്വഞ്ചാം  സതിരമഞയതി  അഞ്ചാംഗതീകേരതികടപടുന്നതക്ക് 

സഞ്ചാംസഞനതതിനക്ക്  ആകേമഞനഞ്ചാം വളടര അഭതിമഞനമുള്ള കേഞരന്യമഞണക്ക് .  ഈ

സര്കഞര്  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേ  കേഞരവഞന  ടൂറെതിസടത  പ്രകതന്യകേഞ്ചാം

പരഞമര്ശതിചടകേഞണക്ക്  കടെഞ്ചാം മഞഗസതിന  2022-ല സഞരതിച്ചേതിരതികകണ

50 വതികശഷടപട സലെങ്ങളതില കകേരളടതയുഞ്ചാം ഉള്ടപടുതതി.

127.എടന്റെ  സര്കഞര്,  വതികനഞദസഞഞരടത  ഒരു  വന്യവസഞയമഞയതി

പരതിഗണതിച്ചേക്ക്  വന്യവസഞയങ്ങള്കക്ക്  ലെഭന്യമഞയ  പരമഞവധതി

ആനുകൂലെന്യങ്ങള്/ഇളവകേള്/സബക്ക് സതിഡതികേള് നലകേതി വതികനഞദസഞഞര

കമഖലെയതില  നതികക്ഷേപങ്ങള്  ആകേര്ഷതിക്കുന്നതതിനക്ക്

പ്രതതിജഞബദമഞണക്ക് .  കകേരളതതിടന്റെ  പ്രഞകദശതികേ  സഞമതതികേ

പുകരഞഗതതി  സുഗമമഞക്കുന്നതതിനുകവണതി  ഉതരവഞദതിത

വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം  ഒരു  ഉപഞധതിയഞയതി

വതികേസതിപതിചടകേഞണതിരതികയഞണക്ക് .  അതനുസരതിച്ചേക്ക്  ടറെകസഞണ്സതിബതിള്

ടൂറെതിസഞ്ചാം മതിഷന ടസഞകസറതി രൂപതീകേരതികഞന തതീരുമഞനതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .

128. കസഞര്ടെക്ക് സക്ക്  കകേരള  ഫഉൗകണഷടന്റെ  സഹഞയകതഞടടെ  കേഞയതികേ

യുവജനകേഞരന്യ  വകുപക്ക്  കലെഞകേകേപക്ക്  ഫുടെക്ക് കബഞള്  മതരതതിടന്റെ

അകതസമയതക്ക്  ഒരു  ലെക്ഷേഞ്ചാം  വതിദന്യഞര്ത്ഥതികേള്കക്ക്  അടെതിസഞന
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ഫുടെക്ക് കബഞള്  പരതിശതീലെനഞ്ചാം  നലകേതിടകേഞണക്ക്  2022  നവഞ്ചാംബറെതില  'വണ്

മതിലെന്യണ്  കഗഞള്  കേഞമയതിന'  നടെതതി.  'ഒരു  പഞഞയതതില  ഒരു

കേളതികളഞ്ചാം'  എന്ന പദതതിയതിനകേതീഴതില എലഞ പഞഞയത്തുകേളതിലഞ്ചാം ഒരു

കുളതിസലെടമങ്കതിലഞ്ചാം വതികേസതിപതിക്കുന്നതതിനക്ക്  സര്കഞര് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

129.എടന്റെ  സര്കഞര്,  കസഞര്ടെക്ക് സക്ക്  കകേരള  ഫഉൗകണഷന  മുകഖന

കസഞര്ടെക്ക് സതിടന്റെ  അടെതിസഞന  സഉൗകേരന്യഞ്ചാം  നവതീകേരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

ആധുനതികേവലകരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  മുനതിയ  പരതിഗണന  നലകുനണക്ക് .

പ്രഞഗത്ഭന്യമുള്ള  കേഞയതികേതഞരങ്ങടള  അനഞരഞഷ്ട്ര  മതരങ്ങളതില

മതരതിക്കുന്നതതിനക്ക്  സജ്ജരഞകഞന  ശഞസ്ത്രതീയവഞ്ചാം  നൂതനവമഞയ

പരതിശതീലെനഞ്ചാം  നലകുന്നതതിനക്ക്  'എടടലെറക്ക്  സതീഞ്ചാം'  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .

വതിമണ്സക്ക്  ഫുടെക്ക് കബഞള് അകഞദമതി എറെണഞകുളതക്ക്  സഞപതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .

ഉപസഞ്ചാംഹഞരഞ്ചാം

130.പലെ  കമഖലെകേളതിലഞ്ചാം  മുനനതിരയതിലള്ള  കകേരളഞ്ചാം  പുതതിയ

ടവല്ലുവതിളതികേടളയുഞ്ചാം  അഭതിമുഖതികേരതിക്കുന.  എന്നഞല  കകേരളതതിനക്ക് 

മുന്നതില  നതിരവധതി  അവസരങ്ങളമുണക്ക്.  ആയതക്ക് 

ഉപകയഞഗടപടുത്തുന്നതതിനുകവണതി  എടന്റെ  സര്കഞര്  കനതൃപരവഞ്ചാം

സഹഞയകേരവമഞയ  നതിലെയതില  പ്രവര്തതിക്കുനണക്ക്.  കകേരളടത  ഒരു

വതിജഞന  സമൂഹമഞകഞന  എടന്റെ  സര്കഞര്  പ്രതതിജഞബദമഞണക്ക് .

ഇതതിനഞയതി  ഉന്നത  വതിദന്യഞഭന്യഞസ  കമഖലെയതില  സമഗ്രമഞയ

പരതിഷ്കരണങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുണക്ക് .  സമഞനതകേളതിലഞത വതിധതതിലള്ള
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ആകരഞഗന്യ  പ്രതതിസന്ധതികേളഞ്ചാം  പ്രകൃതതികക്ഷേഞഭങ്ങളഞ്ചാം  ഒടുവതില

മഹഞമഞരതിയുഞ്ചാം  കനരതിട  കേഠതിനമഞയ  പഞത  കകേരളതതിനക്ക്  തരണഞ്ചാം

ടചകയ്യണതിവന.  ഈ  ദുഷ്കരമഞയ  സഞഹചരന്യങ്ങടള

ജനപങ്കഞളതിതകതഞടടെ  കനരതിടുകേ എന്നതഞണക്ക്  എടന്റെ സര്കഞരതിടന്റെ

സമതീപനഞ്ചാം.  ഇതക്ക്  പരടക  പ്രശഞ്ചാംസതികടപടതിട്ടുണക്ക് .  നമ്മുടടെ

യുവതലെമുറെയക്ക്  നല നതിലെവഞരമുള്ള ടതഞഴതില നലകുകേ എന്ന ദഞതന്യമഞണക്ക് 

നഞഞ്ചാം  ഇകപഞള്  കനരതിടുന്നതക്ക് .  എടന്റെ  സര്കഞര്  ഇതതിനഞയതി  എലഞ

പരതിശമങ്ങളഞ്ചാം  നടെത്തുനണക്ക് .  എടന്റെ  സര്കഞര്  സഞമൂഹന്യകക്ഷേമഞ്ചാം

നലകുന്നതതിനുഞ്ചാം  തസ്വരതിതഗതതിയതിലള്ള  സഞമതതികേ  വളര്ച്ചേയുഞ്ചാം

അടെതിസഞന  സഉൗകേരന്യ  വതികേസനവഞ്ചാം  കപ്രഞതഞഹതിപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

പ്രതതിജഞബദമഞണക്ക് .  ഇതതിനഞയതി  അര്ത്ഥവതഞയ  സഹകേരണ

ടഫഡറെലെതിസഞ്ചാം പരതികപഞഷതിപതിക്കുന്ന ഒരു അനുകൂലെ സമതീപനഞ്ചാം കകേന

സര്കഞരതിലനതിനഞ്ചാം  നമുകക്ക്  ആവശന്യമഞണക്ക് .  മുകന്നഞട്ടുള്ള  യഞത്രയതില

വതികേസന  ലെക്ഷേന്യങ്ങള്  കകേവരതിക്കുന്നതതിനഞയതി  പഉൗരസമൂഹടത

ഉള്ടപടുതതി  സഞധന്യമഞയ  എലഞ  നടെപടെതികേളഞ്ചാം  എടന്റെ  സര്കഞര്

കകേടകഞള്ളുഞ്ചാം.

ജയ്ഹതിനക്ക് 
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