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1. അമുകം
1.

തുടർചൃയായി ഄധിഔാരത്തില് വരിഔന്റയന് മുന്പുണ്ടായായിട്ടിലാതാത്ത കനട്ടം ആടതുപേ
ജനാധിപതു മുന്ണി നഔവരിചൃിരിക്കുന്നു. സാമൂഹിഔ നയപരിപാടിഔളിലം നികേപങ്ങളി
ലമുള്ള ഔരുത്ത് ശക്തിന്റപടുത്താന് മാത്രമലാത, ജനങ്ങള്ക്ക് നന്റലാതാരു ഭ്ാവി ഈറപാക്കാനും
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ആന്റതാരു ഄതുലു ഄവസരന്റമാരുക്കുന്നു. ആന്തുയിന്റല രു
സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന് നിലയില് രാഷ്ട്രീയംം സാമ്പത്തിഔംം ഭ്രണപരംമായ
പരിമിതി ഔള്ക്കുള്ളില് പ്രവർത്തികക്കണ്ടായതുന്റണ്ടായേിലം പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിയിലൂന്റടയം മറൃ് മാർഖങ്ങളിലൂന്റടയം കഔരള സർക്കാർ ആന്തുയ്ക്കം കലാഔത്തിനും
മുന്പാന്റഔ മതനിരകപേംം ജനാധിപതുപരംം സമൂഹത്തിന്റല എലാതാവന്റരയം
ഈള്ന്റക്കാള്ളുന്നതന്തുമായ രു ഈയർന് സാമ്പത്തിഔ വളർചൃ ഈറപാക്കുന് ദല് വിഔസന
നയം ഄവതരിപിക്കും.

2.

കൃതുമായ രു വിഔസന ഔാഴ്ചപാകടാന്റടയാണ് കഔരളത്തിന്റല ആടതുപേ സർക്കാരുഔള്
ഄധിഔാരത്തില് വന്ിട്ടുള്ളത്. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് കരകന്റപടുത്തിയതു
കപാന്റല, 1957 ല് കഔരളത്തിന്റല അദുന്റത്ത തിരന്റെടുപ് നടക്കുകമ്പാള്, 1956 ജൂണില്
തൃശ്ശൂരില് ക്ർന് സകളനംളനം ജനാധിപതുംം സമൃദ്ധംമായ കഔരളത്തിന്റെ നിർളനംിതി
എന് രു മാർഖകരക ത്ാറാക്കി. ആത് 1957 ന്റല തിരന്റെടുപ് പ്രഔടന പത്രിഔയ്ക്കം അദു
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയപരിപാടിഔള്ക്കും ഄടിത്തറയായി. 2016 ന്റല നിയമസഭ്ാ
തിരന്റെടുപിന്റെ പ്രഔടനപത്രിഔ വിശാലമായ ന്റപാതുജനാഭ്ിപ്രായന്റത്തയം ഄന്താരാഷ്ട്ര
കഔരള പഠന കഔാണ്ഗ്രസ്സിലിന്റല ്ർചൃഔന്റളയം ഄടിസ്ഥാനമാ ക്കിയള്ളതായിരുന്നു.
കഔരളത്തി ന്റലയം മറൃിടങ്ങളിന്റലയം തിരന്റെടുപ് പ്രഔടന പത്രിഔയന്റട നിലവാരത്തില്
വുതുാസമുണ്ടായ്, നയകരക എന് നിലയില് മുന് സർക്കാരിന്റെ ഔാലന്റത്ത തിരന്റെടുപ്
പ്രഔടന പത്രിഔ പുതിന്റയാരു പ്രാധാനും കനടിന്റയടുക്കുഔയണ്ടായായി.

3.

2021 ല് മഹാമാരി ഏല്പിചൃ തടസ്സിലങ്ങള്ക്കിടയിലം ഭ്ാവിന്റയക്കുറിചൄം രു നവകഔരളം സൃ
ഷ്ടിക്കുന്തിന്റനക്കുറിചൄം ജനങ്ങളന്റട ഄഭ്ിപ്രായംകതടി വിപുലമായ കൂടിയാകലാ്നഔള്
മുകുമന്ത്രി നടത്തി. കഔരള പരുടന പരിപാടിയിലൂന്റടയം ഈന്തവിദുാഭ്ുാസ ഔാമ്പസുഔളിന്റല
കൂടിയാകലാ് നഔളിലൂന്റടയം
ഹുജന സംഗടനഔളമായം സാമൂഹിഔ ഗ്രൂപ്പുഔളമായം
ഒണ്ഗ്നലന്, നഹബ്രിഡ് മീറൃിംഗുഔള് വഴിയം ഇ കൂടിയാകലാ്നഔള് നടത്തി. കഔരള
സംസ്ഥാന അസൂത്രണ ക ാർഡ് ന്റ്യർകപഴ്സന്ന്റെ മുന്നഔയില് ക ാർഡ് “ഭ്ാവി
വീേണകത്താന്റട കഔരളം” എന് രു ഄന്താരാഷ്ട്ര സകളനംളനംം കൂടിയാകലാ്നയം
സംഗടിപിചൄ.

1.1 കഔരളത്തിന്റെ സവികശഷതഔള്
മാനവ വിഔസനം
4. മാനവ വിഔസന ഔാരുങ്ങളില്, പ്രകതുഔിചൃ് അകരാഖു-വിദുാഭ്ുാസ കമകലഔളിന്റല കനട്ട
ങ്ങള്ക്ക്, കഔരളം ്ധയദ്ധയാഔർഷിക്കന്റപട്ടിട്ടുണ്ടായ്. ശിശുമരണ നിരക്കും ഄഞ്ച് വയസ്സിലിന്
താന്റഴയള്ള കുട്ടിഔളന്റട മരണനിരക്കും ആന്തുയില് ഏറൃംം കുറെ സംസ്ഥാനം
കഔരളമാണ്. വാസ്തവത്തില് ആന്തുയിന്റല വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് വചൃ് ശിശുമരണ
നിരക്ക് റൃ ഄക്ക സംകുയില് തുങ്ങുന്ത് കഔരളത്തില് മാത്രമാണ്. (ആത് OECD ഄഥവാ
ഒർഖനനകസഷന് ക ാർ ആക്കകണാമിഔ് കഔാ-ഒപകറഷന് അെ് ന്റഡവലപ്ന്റമെ്
രാജുങ്ങളന്റട ശിശുമരണ നിരക്കിന് സമാനമാണ് ). ഄകികലന്തുാ ശിശു മരണനിരക്ക് 30
അണ്. ഄഞ്ചുവയസ്സിലിനു താന്റഴ പ്രായമുള്ള കുട്ടിഔളന്റട മരണനിരക്ക് 10 അണ്. ആത്
ആന്തുയില് 36 അണ്. ഄതുകപാന്റല കഔരളത്തിന്റല അയർനദർഗും (75.3) ആന്തുയിന്റല
നിരക്കികനക്കാള് (69.4) കൂടുതലാണ്. മാതൃ മരണനിരക്ക് 1,00,000 പ്രസവങ്ങളില് 30 ല്
1

താന്റഴയായി കുറയ്ക്കഔ എന് യഎന് സുസ്ഥിര വിഔസന ലേും 2019 ല് നിശ്ചിത
സമയക്രമത്തിന് രു വർഷം മുകമ്പ കഔരളം നഔവരിചൄ. മാതൃമരണ നിരക്ക് കഔരളത്തില്
30 ഈം ഄകികലന്തുതലത്തില് 103 ഈം അണ്. കഔരളത്തികലത് ആന്തുയിന്റല ഏറൃംം താഴ്ന്ന
നിരക്കാണ്. സംസ്ഥാനന്റത്ത രണ്ടായ് ന്റപാതു ജനാകരാഖു കഔന്ദ്രങ്ങള് (്ാലക്കുടി താലൂക്ക്
അശുപത്രിയം നൂല്പ്പുഴ കുടും ാകരാഖു കഔന്ദ്രംം) രാജുന്റത്ത ഏറൃംം മിഔചൃ സർക്കാർ
അശുപത്രിഔളായി 2018 ല് തിരന്റെ ടുക്കന്റപട്ടു. സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസത്തിന്റെ ഔാരുത്തില്
കഔരളം സാർവത്രിഔ പ്രകവശനംം രാജുന്റത്ത ഏറൃംം കുറെ ന്റഔാഴി്ഞുപകപാക്ക് നിരക്കും
നഔവരിചൃിട്ടുണ്ടായ്. സുസ്ഥിര വിഔസന ലേും ആന്തു സൂ്ിഔയില് കഔരളം മൂന്നു വർഷം
(2018, 2019, 2020) തുടർചൃയായി ന്ാം സ്ഥാനത്താണ്. നീതി അകയാഖിന്റെ
ഹുമുക
ദാരിദ്ര്ു സൂ്ിഔ (2021) പ്രഔാരം കഔരളത്തിന്റല പ്രതിശീർഷ ദാരിദ്ര്ാനുപാതം (സംസ്ഥാനത്ത്
ഹുതല ദാരിദ്ര്ും ഄനുഭ്വിക്കുന് അളഔളന്റട എണ്ണം ന്റമാത്തം ജനസംകുയന്റട
ഄനുപാതമായിട്ട്) 0.71 ശതമാനമാണ്. ആത് ആന്തുയിന്റല സംസ്ഥാനങ്ങളില്ന്റവചൃ് ഏറൃംം
താഴ്ന്നതാകുന്നു. ഇ പ്രതിശീർഷാനുപാതം ഄകികലന്തുാതല ത്തില് 25.01 ശതമാനംം
ീഹാറില് 51.9 ശതമാനംം ജാർകണ്ഡിില് 42.16 ശതമാനംമാണ്. 2019 ല്
ഭ്ിന്കശഷിക്കാർക്കിടയിന്റല ശാക്തീഔരണം കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തില് ആന്തുയിന്റല
സംസ്ഥാനങ്ങളില്
ന്ാമതായി
കഔരളം
വിലയിരുത്തന്റപട്ടു.
രാജുന്റത്ത
സംസ്ഥാനങ്ങളില് നഖര-രാമ വുതുാസമി ലാതാന്റത കഔരളത്തിലാണ് പ്രതിമാസ
പ്രതിശീർഷ
ഈപകഭ്ാഖ
ന്റ്ലവ്
ഏറൃംം
കൂടുതല
ള്ളത്.
അകളാഹരി
വരുമാനാടിസ്ഥാനത്തില് സംസ്ഥാനന്റത്ത ശരാശരി പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഄകികലന്തുാ
ശരാശരിയന്റട 1.5 ആരട്ടിവരും.
അസൂത്രണം തുടരുന്നു
5. അസൂത്രണ പ്രക്രിയ തുടരാനുള്ള സാമൂഹു പ്രതി ദ്ധത തുടരുന് ഏഔ സംസ്ഥാനം
കഔരളമാണ്. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിഔളം വാർഷിഔ പദ്ധതിഔളം ജനങ്ങളന്റട
ഄഭ്ിലാഷങ്ങന്റള പദ്ധതിഔളായം പരിപാടിഔളായം രൂപന്റപടുത്തുന്തിനും സമ്പദ്
വുവസ്ഥയിന്റല ദുർലഭ്മായ വിഭ്വങ്ങള് ഈല്പാദനപരംം സാമൂഹത്തില് സവാധീനം
ന്റ്ലത്താംന്തുമായ അവശുങ്ങ ള്ക്കായി നികേപിക്കുന്തിനുള്ള ഈപഔരണങ്ങളായി
വർത്തിക്കുന്നു.
6.

2016 ല് കഔരള സർക്കാർ ഄധിഔാരത്തില് വന്കപാള് കഔന്ദ്രത്തിലം ഄനു സംസ്ഥാന
ങ്ങളിലം ഈള്ള പ്രവണതന്റെതിരായി സാമ്പത്തിഔ അസൂത്രണ പ്രക്രിയ തുടരാന്
തീരുമാനിചൄ. മാനവിഔ വിഔസനത്തിന്റല കനട്ടങ്ങള് ശക്തിന്റപടുത്തുഔയം വിപുലീഔരിക്കു
ഔയം ന്റ്യ്യുകമ്പാ ള്ത്തന്റന് ഇ കനട്ടങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്ക് പ്രകതുഔിചൃ് യവാക്കള്ക്ക് പുതിയ
ന്റതാഴലിവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന് ഈല്പാദകനാപാധിഔള് ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനും ഔാർഷിഔ,
വുാവസായിഔ, വരുമാന ദായഔ കസവന കമകലഔളില് നിന്നുള്ള വരുമാനം
വർധിപിക്കുന്തിനും
വരുമാനദായഔ
കസവനങ്ങള്ക്കും
പശ്ചാത്തലന്റസൗഔരു
നിർളനംാണത്തിനുമുള്ള ഄടിത്തറയായി ഈപകയാഖ ന്റപടുത്തുന്റമന്് സർക്കാർ തീരുമാനിചൄ.

7.

സാമ്പത്തിഔ പരിമിതിഔള് വരും വർഷങ്ങളില് കൂടുതല് ഔർശനമാകയക്കാം. പതിനഞ്ചാം
ധനഔാരു ഔളനംീഷന് ശുപാർശ ന്റ്്ത  റവനയു  ഔളനംി രാ്റുകഔള് 2023-24 നുകശഷം നിർത്ത
ലാക്കും. ജി.എസ്.ടി നഷ്ടപരിഹാരം 2022 ജൂണില് ഄവസാനികചൃക്കാം. കൂടാന്റത സംസ്ഥാന
ന്റമാത്ത അഭ്ുന്തര ഈല്പാദനത്തിന്റെ ഄനുപാതമായി ഔടന്റമടുക്കുന്തിനുള്ള പരിധി 2025-26
ല് 3 ശതമാനമായി തിരിന്റഔ ന്റഔാണ്ടുവരും (മഹാമാരിയന്റട സമയത്ത് ആത് 4.5
ശതമാനമായി ഈയർത്തിയിരുന്നു). ഇ സാഹ്രുത്തില് സമ്പദ് വുവസ്ഥന്റയ
പുനരുജീവിപിക്കുന്തി നായള്ള കഔാവിഡാനന്തര വീന്റണ്ടായടുക്കല് ്ധയമങ്ങള്ക്ക്
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നല്ഔിവരുന് ്ധയദ്ധകഔന്ദ്രീഔരണം തുടകരണ്ടായതുണ്ടായ്. സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിഔ വളർചൃന്റയ
കപ്രാത്സാഹിപിക്കാനുള്ള ന്റദൗതും നീട്ടിന്റവൊംന്തലാത.
8.

കഔരളം ആന്് സുസ്ഥിര വിഔസനം എന് ന്റവല്ലുവിളിന്റയ ശാസ്ത്രീയമായം യക്തിസഹ മായം
കനരികടണ്ടായിയിരിക്കുന്നു.
പശ്ചാത്തലന്റസൗഔരു വിഔസനം ഔാലാവസ്ഥാ
വുതി
യാനങ്ങകളാടു ന്റ്റുക്കാന് ന്റഔല്പുള്ളതായിരിക്കണം. ദുരന്തമുണ്ടായായതിനുകശഷമുള്ള രു
അകലാ്നയായിട്ട ലാതാന്റത വിഔസന പ്രക്രിയയില് തന്റന് ദുരന്തനിവാരണം ഈറപാ ക്കണം.
ഔാലാവസ്ഥാ വുതിയാനം പുതിയ അശേള് ഈയർത്തുന്നു, പ്രകതുഔിചൄം തീരസം
രേണത്തിലം കൃഷിയിലം പ്രകൃതിവിഭ്വങ്ങള്ക്കുകമലള്ള അഗാതത്തില്. രാജുന്റത്ത
നജവനവവിധു കഔന്ദ്രങ്ങളിന്റലാ ന്ാണ് കഔരളം. ഄതിനാല് ഔാലാവസ്ഥാ വുതിയാനം
മൂലമുണ്ടായാകുന് മാറൃങ്ങള് നിരീേിക്കു കമ്പാള് തന്റന് നജവനവവിധുത്തിന്റെ
സംരേണംം ന്റമചൃന്റപടുത്തലം ഈറപാകക്കണ്ടായ പ്രകതുഔ ഈത്തരവാദിതവം നമുക്കുണ്ടായ്.

9.

ഔഴിെ ഄഞ്ച് വർഷം പല തരത്തില് പ്രവ്നാതീതമായിരുന്നു. 2017 ന്റല ഒകി
ചുഴലിക്കാറൃ്, 2018 ന്റലയം 2019 ന്റലയം ഄതിതീവ്രമായ മഴ ഔാരണം ഈണ്ടായായ
ന്റവള്ളന്റപാക്കംം മണ്ണിടിചൃിലം – സംസ്ഥാനം തീവ്രമായ ഔാലാവസ്ഥാ വുതിയാനങ്ങള്ക്ക്
സാേുംവഹിചൄ.
2018ല് സംസ്ഥാനന്റത്ത രണ്ടായ് ജിലാതഔളില് നിപ നവറസ്
കരാഖ ാധയണ്ടായായി. 2016-ന്റല കനാട്ട് നികരാധനംം 2017-ല് ജിഎസ്ടി ഏർന്റപടുത്തിയതും
സംസ്ഥാന സമ്പദ്വുവസ്ഥന്റയ സളനംർദ്ദ ത്തിലാക്കി. മറൄ സംസ്ഥാനങ്ങന്റളകപാന്റല
കഔരളത്തിലം കഔാവിഡ് 19 മഹാമാരി
സൃഷ്ടിചൃ പ്രതിസന്ധി സമ്പദ്വുവസ്ഥന്റയ
മുന്റമ്പങ്ങുമിലാതാത്തവിധം ഄസ്ഥിരമാക്കി. കഔാവിഡ് 19 മഹാമാ രിയന്റട പ്രാരംഭ് ഗട്ടത്തില്
്രക്കുഔളന്റടയം കസവനങ്ങളന്റടയം ഈല്പാദനം ഏതാണ്ടായ് പൂർണ്ണ മായം നിലചൄ. മാത്രമലാത,
കഔാവിഡ് 19 മഹാമാരിയന്റട ഔാലത്ത് ഈല്പാദനം നിർത്തിവചൃത് പ്രാകദശിഔ
ഄടിസ്ഥാനത്തികലാ ഈത്പാദനകത്താതിന്റെ ഄടിസ്ഥാനത്തികലാ
അയിരുന്ിലാത.
ഄതിന്റെ കദാഷ ലങ്ങള് മുഔള്ത്തട്ട് മുതല് താന്റഴത്തട്ട് വന്റര എലാതാ കമകലഔന്റളയം
ാധിചൄ. കദശീയ ഄന്തർകദശീയ
വിതരണ ശംകലഔള് ഈള്ന്റപടുന്തിനാല്
്രക്കുഔളന്റടയം കസവനങ്ങളന്റടയം ഈല്പാദനം പൂർണ്ണ കതാതും മുന്ഔാല നിലവാരംം
നഔവരിക്കാന് എത്രനാള് കവണ്ടായിവരുന്റമന് ഔാരുത്തില് ആകപാഴം ഄനിശ്ചിതതവം
നിലനില്ക്കുന്നു.

1.2 പതിമൂന്ാം പദ്ധതിക്കാലയളവിന്റല ന്റവല്ലുവിളിഔളം പ്രതിസന്ധിഔളം

10. 2018ന്റല പ്രളയക്കാലയളവില്, ദ്രുതഖതിയിലള്ള രോപ്രവർത്തനംം ദുരിതാശവാസ
പ്രവർത്തന ങ്ങളം നടത്തുന്തില് കഔരളം ഄനിതര സാധാരണമായ മിഔവ് ന്റതളിയിചൄ.
“കഔരള പുനർനിർളനംാണ പ്രവർത്തനങ്ങ”ളിലൂന്റട സമ്പദ്വുവസ്ഥന്റയ പുനർനിർളനംിക്കാനും
പുനരധിവ സിപിക്കാനുമുള്ള സതവര നടപടിഔള് സംസ്ഥാനം നഔന്റക്കാണ്ടു. കഔാവിഡ് 19
മഹാമാരി ഔാലത്ത്, കഔരളത്തിന്റെ നയപരമായ ആടന്റപടല് ദ്രുതഖതിയിലം
ജകനാപഔാരപ്രദം മായിരുന്നു. ഄവശു സാധനങ്ങള് ഄടങ്ങുന് ഔിറൄഔള് ലഭ്ുമാക്കി
അരും പട്ടിണി ഔിടക്കരു ന്റതന്് ഈറപാക്കിയം, എലാതാവർക്കും നവദുസഹായംം
ഄഭ്യസ്ഥാനംം ലഭ്ുമാന്റണന്് ഈറപ്പുവരുത്തിയം, ന്റപാതുജനങ്ങള്ക്ക് സൗജനുമായം,
തുടർചൃയായം വിവരങ്ങള് ലഭ്ുമാക്കുന് തിനും സർക്കാർ നടപടിഔള് സവീഔരിചൄ. ഇ
പ്രതിസന്ധി ഗട്ടത്തിലം ഄതിഥി ന്റതാഴിലാളി ഔളന്റട കേമം ഈറപ്പുവരുത്താന് കഔരള
സർക്കാർ പ്രകതുഔ ്ധയമങ്ങള് നടത്തി.

1.3 പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിന്റല കനട്ടങ്ങള്
11.

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്, മഹാമാരി, പരിമിതമായ ധനവിഭ്വങ്ങള്, പ്രതികൂലമായ കഔന്ദ്ര
നയങ്ങള് തുടങ്ങി ഄകനഔം ന്റവല്ലുവിളിഔള് കഔരളം കനരികടണ്ടായി വന്റന്േിലം
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സമ്പദ്ഗടനയന്റട വിവിധ തലങ്ങളില് ഹ്രസവഔാല, ആടക്കാല, ദീർഗഔാല കനട്ടങ്ങള്
നഔവരിക്കാന് സാധിചൄ.
12. പദ്ധതിയന്റട അദു മൂന്് വർഷങ്ങളില് (2017-20) കഔരളത്തിന്റെ ശരാശരി സാമ്പത്തിഔ
വളർചൃ സ്ഥിര വിലയില് 5.31 ശതമാനംം നടപ്പു വിലയില് 9.15 ശതമാനംമാണ്. ആത്
കദശീയ ശരാശരികയാട് വളന്റര ഄടുത്തുനില്ക്കുന്നു. സമ്പദ്വുവസ്ഥയില് ഈല്പാദന
കമകലഔളില് ഔാരുമായ പുകരാഖതിയണ്ടായായി. 2016-17ല് ന്റനല്ലുല്പാദനം ന്റഹിറില് 2547
ഔികലാരാം അയിരുന്ത് 2020 -21ല് ന്റഹിറില് 3105 ഔികലാരാം അയി വർദ്ധിചൄ.
പതിമൂന്ാം പദ്ധതി ഔാലത്ത്, 2൦16ല് 1.71 ലേം ന്റഹിർ ന്റനല്കൃഷി ഈണ്ടായായിരുന്ത് 2൦2൦21ല് 2.൦2 ലേം ന്റഹിർ അയി വർദ്ധിചൄ. കൃഷിയിടങ്ങളന്റട വിതി വതി വർദ്ധിചൃതും പചൃക്കറി
ഈല്പാദനം വർദ്ധിചൃതുമാണ് ഔാർഷിഔ കമകലയിന്റല മന്ററൃാരു സുപ്രധാന കനട്ടം.
പചൃക്കറി കൃഷി 2016 -17 ല് 52830 ന്റഹിറില് നിന്നും 2020-21ല് 1.02 ലേം ന്റഹിർ അയി
വർദ്ധിചൄ. തല് ലമായി ഇ ഔാലയളവില് പചൃക്കറി ഈല്പാദനം 7.25 ലേം ന്റമട്രിഔ്
ടണ്ണില് നിന്് 15.7 ലേം ന്റമട്രിഔ് ടണ്ഗ് അയി വർദ്ധിചൄ.
13. 2016 മുതല് കഔരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വുവസ്ഥയന്റട പുനരുജീവനത്തിന്റെ ഄടിസ്ഥാനം
നിർളനംാണകമകലയിലണ്ടായായ പുകരാഖതിയാണ്. കഔരളത്തിന്റെ നിർളനംാണകമകലയന്റട
വിഹിതത്തില് സുസ്ഥിരമായ വർദ്ധനംണ്ടായായിട്ടുണ്ടായ്. കഔരളത്തിന്റെ ന്റമാത്ത സംസ്ഥാന
സംകയാജിത മൂലുത്തില് (GSVA) ഈത്പാദന കമകലയന്റട വിഹിതം
2014-15ല് 9.8
ശതമാനമായിരുന്ത് 2019-20ല് 11 ശതമാനമായി ഈയർന്നു. 2016-17 മുതല് കഔരളത്തിന്റെ
ഈല്പാദന കമകലയന്റട ന്റമചൃന്റപട്ട പ്രഔടനത്തിന്റല പ്രധാനമായവ, സംസ്ഥാനന്റത്ത
ന്റപാതുകമകല സ്ഥാപനങ്ങളന്റട (പ്രധാനമായം ന്റഔമിക്കല്സ് , ആലക്ട്രിക്കല് ന്റമഷിനറി
കമകലഔളില്) പുനരുജീവനംം സൂക്ഷ്മ, ന്റ്റുഔിട, ആടത്തരം സംരംഭ്ങ്ങളന്റട
(എംഎസ്എംആ) തവരിതമായ വളർചൃയമാണ്. പതിമൂന്ാം പദ്ധതിക്കാലത്ത് നടപിലാക്കിയ
പരിഷ്കാരങ്ങളന്റട ലമാണ് എംഎസ്എംആഔളന്റട വളർചൃ. ഔഴിെ കുറചൃ് വർഷങ്ങളായി
കഔരളം രു നികേപ സാധുതയള്ള കമകലയാന്റണന് ധാരണ സംരംഭ്ഔർക്കിടയില്
സൃഷ്ടിക്കന്റപട്ടത് വുവസായ കമകലയിന്റല ്ധയകദ്ധയമായ കനട്ടങ്ങളിന്റലാന്ാണ്.
14. വിവരസാകേതിഔ കമകലയില് കഔരള ന
ർ പ്റൃിഔ് ന്റനറൃ്വർക്കും (ന്റഔക ാണ്ഗ്)
സ്കില് ന്റഡലിവറി ൈാറൃ്ക ാം കഔരളയന്റടയം തുടക്കം കുറിചൃത് പതിമൂന്ാം പദ്ധതിയന്റട
പ്രധാന ആടന്റപടലഔളാണ്. പല കലാഔപ്രശസ്ത ഔമ്പനിഔളം ഇ കമകലയില്
സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തനം അരംഭ്ിചൄ. കഔരളന്റത്ത വിാാനാധിിിത സമൂഹമാക്കി
മാറൃാനും വിവര സാകേതിഔ വിദുയില് മുന്നിരയില് എത്തിക്കാനും പദ്ധതിയന്റട അദു
വർഷത്തില് തന്റന് ഐടി നയം രൂപീഔരിചൄ. സംസ്ഥാനന്റത്ത ഐടി പാർക്കുഔളിന്റല
ില്റൃ്-ഄപ് കേസിലം ഔമ്പനിഔളന്റട എണ്ണത്തിലം ന്റതാഴിലവസരങ്ങളിലം ഖണുമായ
വർധനയണ്ടായായി. സംസ്ഥാനന്റത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പുഔള്ക്ക് ഄനുകയാജുമായ ഄന്തരീേം
സൃഷ്ടിക്കാനായതാണ് പതിമൂന്ാം പദ്ധതിയന്റട സുപ്രധാന കനട്ടങ്ങളിന്റലാന്്.
15. കഔരള
ആന്ഫ്രാേക്ചർ
ആന്ന്റവസ്റ്റ്ന്റമെ്
ണ്ടായ്
ക ാർഡിന്റെ
(ഔി ് ി)
പുനരുദ്ധാരണകത്താന്റട ഄടിസ്ഥാന സൗഔരു വിഔസന രംഖത്ത് സംസ്ഥാനം രു
പുതിയ ഗട്ടത്തികലക്ക് ഔടന്നു. കഔരള ന
ർ പ്റൃിഔ് ന്റനറൃ്വർക്ക്, ന്റഔാചൃിയിന്റല
ന്റപകട്രാന്റഔമിക്കല് & ാർമ പാർക്ക്, കഔാസ്റ്റല് അന്ഡ് ഹില് നഹകവ, ട്രാന്സ്രിഡ്
2.0, തിരുവനന്തപുരന്റത്ത നല ് സയന്സ് പാർക്ക്, നഹന്റടഔ് സ്കൂള് കപ്രാരാം
എന്ിവ ഔി ് ി ധനസഹായം നല്കുന് ്ില പ്രധാന പദ്ധതിഔളാണ്. 2022 മാർചൃിന്റല
ഔണക്കനുസരിചൃ് ഄടിസ്ഥാന സൗഔരു വിഔസനത്തിനായി 50,762 കഔാടി രൂപയന്റട 955
പദ്ധതിഔള്ക്കും ഏഴ് പദ്ധതിഔള്ക്കായി ഭൂമി ഏന്ററൃടുക്കുന്തിന് 20,000 കഔാടി രൂപ
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ഈള്ന്റപന്റട അന്റഔ 70,762 കഔാടി രൂപയന്റട പദ്ധതിഔള്ക്ക് ഄംഖീഔാരം നല്ഔി. ന്റഔാചൃി
ന്റമകട്രാ, ഔണ്ണൂർ ഄന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, ന്റഔാലാതം,അലപ്പുഴ നഹകവ ന പാസുഔള്
തുടങ്ങിയ മറൃ് പല പ്രധാന പദ്ധതിഔളം പതിമൂന്ാം പദ്ധതി ഔാലയളവില് പൂർത്തീഔരിചൄ.
സംസ്ഥാനന്റത്ത എലാതാ വീടുഔളിലം നവദയു തി ഔണേന് നല്ഔിയതാണ് ഇ
ഔാലയളവിന്റല മന്ററൃാരു പ്രധാന കനട്ടം.
16. ഭ്വനരഹിതരായ പാവന്റപട്ടവർക്ക് അധുനിഔരീതിയിലള്ള ന്റമചൃന്റപട്ട ഭ്വനങ്ങള് നല്കുന്
തിനുള്ള ്രിത്രപരംം മഹത്തരംമായ നല ് പദ്ധതിക്ക് 2016-ല് തുടക്കം കുറിചൄ.
സംസ്ഥാന ത്ത് മുന്ഔാലങ്ങളില് ഈണ്ടായായിരുന് എലാതാ ഭ്വന പദ്ധതിഔകളക്കാളം ഈയർന്
നികേപമാണ് ആത് വിഭ്ാവനം ന്റ്യ്യുന്ത്. 2022 ന്റ ബ്രുവരി വന്റര നല ് മിഷനു ഔീഴില്
2.79 ലേത്തിലധിഔം വീടുഔള് നിർളനംിചൄ നല്ഔി.
17. പതിമൂന്ാം പദ്ധതി ഔാലയളവില് വികനാദസഞ്ചാര കമകലയില് പുതിയ നയങ്ങള്
ന്റഔാണ്ടുവന്നു. നികേപത്തിന്റെ വലിന്റയാരു പങ്കം പ്ര്ാരണത്തിനും വിപണനത്തിനുമായി
വിനികയാഖികക്കണ്ടായതായി
വന്നു. വികനാദസഞ്ചാരകമകലയില്
കൂടുതല് ്ധയദ്ധ
പതിപികക്കണ്ടായ പുതിയ കമകലഔളം പുതിയ ്ട്ടക്കൂടും ഄടങ്ങിയ വികനാദസഞ്ചാരനയം
2017-ല് പ്രകുാപിചൄ. പതിമൂന്ാം പദ്ധതിക്കാലയളവില് ഏറൃംം ഄധിഔം പ്രശ്നങ്ങള് ാധിചൃ
കമകലഔളില് ന്ാണ് വികനാദസഞ്ചാരം. എന്ിരുന്ാലം ഇ കമകല വലിയ രീതിയില്
ഈല്പതിേ്ണുത പ്രഔടമാക്കി. 2018ന്റല പ്രളയത്തിന് കശഷം 2019ല് ഇ കമകല ശക്തമായി
തിരിചൄവരവ് നടത്തി.
18. കദശീയ ഭ്േുസുരോ നിയമം 2013 വിജയഔരമായി നടപാക്കാനും പ്രതിസന്ധി ഗട്ടങ്ങള്
ഈള്ന്റപന്റട എലാതാ സമയത്തും എലാതാവർക്കും ഭ്േുസുരേ ഈറപാക്കാനും സർക്കാർ
പ്രകതുഔം ്ധയദ്ധ ന്റ്ലത്തി.
2018ന്റല
പ്രളയ ദുരിതാശവാസ നടപടിഔളന്റട
ഭ്ാഖമായി,ദുരന്ത ാധിതരായ
ഒകരാ
കുടും ത്തിനും
തീരകദശന്റത്ത
എലാതാ
കുടും ങ്ങള്ക്കും15 ഔികലാ ഄരി വീതം സർക്കാർ സൗജനുമായി നല്ഔി. കഔാവിഡ് -19
മഹാമാരി
ാധിചൃതിന് കശഷം, എലാതാവർക്കും
ഭ്േണസാധനങ്ങളം മറൃ് ഄവശു
ഈപകഭ്ാക്തൃ സാധനങ്ങളം ലഭ്ുമാക്കുന്നുണ്ടായ് എന്് സർക്കാർ ഈറപ്പുവരുത്തി. എലാതാ കറഷന്
ഔാർഡുടമഔള്ക്കും സൗജനു സാധനങ്ങള് വിതരണം നടത്തി. അകഗാഷകവളഔളില്
പ്രകതുഔ ഔിറൄഔള് വിതരണം ന്റ്യ്തു.
19. ഇ സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന കനട്ടങ്ങളില് ന്ാണ് 2019-ല് കഔരള
ാേ് സ്ഥാപിചൃത്.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുസ്ഥിര വിഔസനം ഈറപാക്കുന്തിനു സഹഔരണാടിസ്ഥാനത്തിലള്ള
പരി്ധയമങ്ങള്ക്ക് ാേ് കനതൃതവം നല്കും
20. സംസ്ഥാനന്റത്ത സ്കൂളഔളിന്റല ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങളന്റടയം ഄധുാപനത്തിന്റെയം
പഠനത്തിന്റെയം
ഗുണനിലവാരം
ഈയർത്താന്
ലേുമിട്ടുള്ള
സർക്കാരിന്റെ
“ന്റപാതുവിദുാഭ്ുാസ പുനരുജീവന മിഷന്” പദ്ധതി നടപിലാക്കിയതിന്റെ ലമായി 2016-17
നും 2021-22 നും ആടയില് ഄണ്ഗ് എയ്ഡഡ് സ് കൂളഔളില് നിന്് സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്
സ്കൂളഔളികലക്ക് വന്കതാതില് കുട്ടിഔള് പ്രകവശനം കനടി. ഇ ഔാലയളവില് 8.91 ലേം
കുട്ടിഔള് സർക്കാർ, സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളഔളില് ഄധിഔമായി പ്രകവശനം കനടി.
21. ന്റപാതുജനാകരാഖു രംഖന്റത്ത കഔരളത്തിന്റെ പുകരാഖതി നിരവധി കദശീയ ഄന്തർകദശീയ
പ്രശംസഔള് ഏറൄവാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായ്. ന്റപാതുജനാകരാഖുരംഖന്റത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ
ഄവസകരാ്ിതമായ ആടന്റപടലഔള് ആന്തുയിന്റല മറൃ് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് മാതൃഔയാണ് ,
2018-ന്റല നിപ നവറസ് ാധയം ന്റഔാവിഡ് -19 മഹാമാരിയം നഔഔാരും ന്റ്്ത  രീതി
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ആതിന് ഈദാഹരണമാണ്. സംസ്ഥാനന്റത്ത പ്രാഥമിഔാകരാഖു കഔന്ദ്രങ്ങള് മുതല് സർക്കാർ
ന്റമഡിക്കല് കഔാകളജുഔള് വന്റര എലാതാ ന്റപാതുജന
അകരാഖു സ്ഥാപനങ്ങളം
നവീഔരിക്കാനും ഄവ ജനസൗഹൃദമാക്കാനും അർദ്ര്ം മിഷന് ലേുമിടുന്നു.
22. കേമ ന്റപന്ഷനുഔള് 2016-ല് രു ഗുണകഭ്ാക്താവിന് 600 രൂപയായിരുന്ത് 2021-ല് 1600
രൂപയായി വർധിപിചൄ. സാമൂഹിഔ സുരോ ന്റപന്ഷന്ഔാരുന്റട എണ്ണം 2015-16ല് 34
ലേമായിരുന്ത് 2021-ല് 51.35 ലേമായി ഈയർന്നു. മുതിർന്പൗരന്മാർ, ഭ്ിന്കശഷിക്കാർ,
സ്ത്രീഔളം കുട്ടിഔളം, പട്ടിഔജാതി, പട്ടിഔവർഖ വിഭ്ാഖത്തില്ന്റപട്ടവർ എന്ിവരുന്റട
കേമത്തിനായി നിരവധി പദ്ധതിഔള് നടപിലാക്കി. പതിമൂന്ാം പദ്ധതിയന്റട മന്ററൃാരു
പ്രധാന സവികശഷതയാണ് ന്റജന്ഡർ
ജറൃിംഖ്. ഇ ഔാലയളവിലാണ് ന്റജന്ഡർ
ജറൃിംഖ് പ്രക്രിയ യാഥാർഥുമായത്. ന്റജന്ഡർ ജറൃിനായള്ള വിഹിതം 2017-18-ല് 11.5
ശതമാനമായിരുന്ത് 2021-22-ല് 19.5 ശതമാനമായി വർദ്ധിചൄ.
23. പതിമൂന്ാം പദ്ധതി ഔാലഗട്ടത്തില് തകദ്ദശസവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങള് അസൂത്രണ
പ്രക്രിയഔള് ഔാരുേമമാക്കുഔയം പദ്ധതിഔളന്റട നടത്തിപ് ന്റമചൃന്റപടുത്തുഔയം ന്റ്യ്തു. ഇ
ഔാലഗട്ടത്തിന്റല
്ധയകദ്ധയമായ
രു
സവികശഷത
ജിലാതാ
പദ്ധതിഔളന്റട
രൂപീഔരണമായിരുന്നു.
24. പ്രതിസന്ധി ഗട്ടങ്ങളില്, പ്രകതുഔിചൃ് പ്രളയസമയത്തും കഔാവിഡ് -19 മഹാമാരിയന്റട
സമയത്തും തകദ്ദശസവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങള് നിർണായഔ പേ് വഹിചൄ.
25. പതിമൂന്ാം പദ്ധതിക്കാലത്ത്, ഄഭ്ിമുകീഔരികക്കണ്ടായി വന് എലാതാ പ്രതിസന്ധിഔളിലം, കഔരള
സർക്കാർ ജനകേമം കഔന്ദ്രമാക്കിയള്ള നയസമീപനങ്ങളാണ് സവീഔരിചൃിട്ടുള്ളത്.

1.4 ഄന്തർകദശീയ സാഹ്രുംം കഔരളംം
26. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവ് 2021-22 ല് ഄവസാനിക്കകവ അകഖാള
സാമ്പത്തിഔ
സാഹ്രുങ്ങള്
ന്റപാതുകവ
ഄനുകൂലമായിരുന്ിലാത.
തുടക്കത്തില്
മഹാമാരിയന്റട തീവ്രതയം പമുണ്ടായായ സാമ്പത്തിഔ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക് വിനാശഔരമായ
ഄടചൄപൂട്ടലം
പിന്ിട്ടതായി
ഔരുതിന്റയേിലം
പുതിയ
പ്രശ്നങ്ങള്
ഈടന്റലടുത്തു.
മഹാമാരിക്കുകശഷമുള്ള വളർചൃയില് പുകരാഖതി സൃഷ്ടിക്കാന് ദീർഗഔാലമായി
അ്ധയിചൃിരുന് ആത്തരം നയങ്ങള് പിന്വലിക്കാന് ആവർ നിർ ന്ധിതരാംന്നു. വിഔസിത
രാജുങ്ങളിന്റല ന്റസന്ട്രല്
ാങ്കഔന്റള കുറെ പലിശ നിരക്കില് സമ്പദ്
വുവസ്ഥയികലക്ക് പണം ലഭ്ുമാക്കുന്ത് ഈള്ന്റപന്റടയള്ള പാരമ്പകരുതര ധനനയങ്ങള്
പിന്വലിക്കുന്ത്
പരിഖണിക്കാന്
നിർ ന്ധിതരാകുന്നു.
ഄത്
വളർചൃ
മുകന്ാട്ടുന്റഔാണ്ടുകപാഔാന്
ദീർഗഔാലമായി
ഄവർ
അ്ധയയിചൃിരുന്താണ്.
പ്രാകയാഖിഔമായി ഄത്തരം നയങ്ങളന്റട വളർചൃ പ്രകലാഭ്ന ലങ്ങള് ദുർ ലമായിരു
ന്റന്േിലം ഄധിഔ പണ ലഭ്ുത അസ്തി വിപണിഔളികലക്ക് പ്രകതുഔിചൃ് അകഖാള
സാമ്പത്തിഔ
വിപണിഔളികലക്ക്
വുാപിക്കുഔയം
അസ്തിഔളന്റട
സുസ്ഥിരമായ
വിലക്കയറൃത്തിന് ഔാരണമാം ഔയം ന്റ്യ്തു. ആത് ഄർഥമാക്കുന്ത് ആത്തരം
പാരമ്പകരുതര ധന നയങ്ങള് വളന്റര കവഖത്തില് പിന്വലിക്കുഔയാന്റണേില് വളർചൃ
മന്ദഖതിയിലാകുഔയം അസ്തി വിലഔള് ആടിയഔയം ന്റ്യ്യും. പണന്റപരുപമിലാതാന്റത
വീന്റണ്ടായടുക്കല് ഈറപാക്കുഔ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പണന്റപരുപന്റത്ത കനരിടാനുള്ള ്ധയമങ്ങള്
വിഔസിത
രാജുങ്ങളിന്റലയം
ആന്തുന്റയകപാലള്ള
വളർന്നുവരുന്
സമ്പദ്
വുവസ്ഥഔളിന്റലയം സാമ്പത്തിഔ വിപണിഔന്റള ഄസ്ഥിരന്റപടുത്തും.
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27. പണന്റപരുപത്തിന്റെ ന്റവല്ലുവിളി ഄഭ്ിമുകീഔരിക്കന്റവയാണ് ഈന്റക്രയിനില് യദ്ധം ന്റപാട്ടിപ്പുറ
ന്റപട്ടത്. യദ്ധം ോമത്തികലക്ക് നയിക്കുഔയം എണ്ണ, ഭ്േണം, മറൃ് സാധനങ്ങള്
എന്ിവയന്റട വില വർധിപിക്കുഔയം മാന്ദുംം വിലക്കയറൃംം ക്ർന് സ്ഥിതിയികലക്കുള്ള
പ്രവണത തീവ്രമാക്കുഔയം ന്റ്യ്തു. നയവൃത്തങ്ങളില് ഉർജം, ഭ്േണം, സാമ്പത്തിഔം
എന്ീ പ്രതിസന്ധിന്റയക്കുറിചൄള്ള ഭ്യം പ്രഔടമാണ്.
28. ഇ സംഭ്വവിഔാസങ്ങന്റളലാതാംകൂടി ആന്തുന്റയ സാരമായി
ാധിചൄ. എണ്ണവിലയം
പണന്റപരുപംം കുതിചൄയരുന്നു. വികദശ നികേപഔർ സാമ്പത്തിഔ വിപണിയില് നിന്്
പുറത്തുഔടക്കുന്നു. രൂപയന്റട മൂലും കുറയന്നു. ഇ പ്രക്രിയയില് പണന്റപരുപം
തവരിതന്റപടുന്നു.
മൂലധന
രൂപീഔരണം
തവരിതന്റപടുത്താന്
ലേുമിടുന്
രു
സംസ്ഥാനമായതിനാല് കഔരള സർക്കാരിന് പ്രകതുഔിചൄം ഇ സംഭ്വവിഔാസങ്ങള്
ന്റവല്ലുവിളിയാണ്. ലഭ്ുമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിഔ കരാതസ്സുഔളന്റട യഥാർഥ മൂലും
കുറകെക്കാം.
മഹാമാരി
ാധിചൃതും
ആകപാള്
പണന്റപരുപത്തിന്റെ
ഭ്ാരം
ഄനുഭ്വിക്കുന്തുമായ ദുർ ല വിഭ്ാഖങ്ങള്ക്ക് പിണ നലണ നല്കുന്തിന് കൂടുതല്
വിഭ്വങ്ങള് ന്റ്ലവഴികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്. അകഖാള എണ്ണവില ഈയരുന്ത് ഖള് ില് നിന്നുള്ള
പണമയെലില് ഈണ്ടായാക്കികയക്കാംന് നലാത ലമാണ് പ്രതീേയന്റട രു ഈറവിടം. ഇ
സാഹ്രുത്തില് ഄന്തർലീനമായിരിക്കുന് ഄനിശ്ചിതതവങ്ങള് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിയിന്റല വിഭ്വസമാഹരണന്റത്ത ഔടുത്തതാക്കുന്നു.
29. വുാപാര സംഗട്ടനങ്ങളം ഄനു ന്ധ രാഷ്ട്രീയ സംഭ്വവിഔാസങ്ങളം അകഖാള ഈല്പാദന
ശംകലയില് ഄടുത്തഔാലത്ത് സേീർണ്ണമായ മാറൃങ്ങള്ക്ക് ഔാരണമായി. ഇ മാറൃ
ങ്ങളന്റട അദുഔാല ന്റതളിംഔള് ജപാന്, ദേിണ ന്റഔാറിയ, തായ് വാന്, വിയറൃ്നാം
തുടങ്ങിയ ഔിഴക്കന് ഏഷുന് രാജുങ്ങളന്റട ഔയറൄമതി മാതൃഔഔളില് ഈയർന്നുവരുന്നു.
ആന്തുന് സമ്പദ് വുവസ്ഥയിലം പ്രകതുഔിചൃ് ആന്തുന് ഈല്പാദനത്തിലം ഇ മാറൃങ്ങളന്റട
അഗാതം ആകപാഴം വളന്റര വുക്തമലാത, ഄത് ്ധയദ്ധാപൂർവം നിരീേികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്.

1.5 പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
പ്രക്രിയ
30. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിഔളന്റട രൂപീഔരണം ജനഔീയ പോളിത്തമുള്ള രു പ്രവർത്തന മാണ്.
സംസ്ഥാന അസൂത്രണ ക ാർഡ് 2021 ന്റസപ്റൃം റില് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ത്ാറാക്കുന്തിനുള്ള വിപുലമായ കൂടിയാകലാ്നഔളം ്ർചൃഔളം അരംഭ്ിചൄ.
31. വിവിധ കമകലഔളിന്റല പ്രകതുഔ പ്രശ്നങ്ങളം അശേളം ഄഭ്ിസംക ാധനന്റ്യ്യുന് 44
വർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔള് ക ാർഡ് രൂപീഔരിചൄ. ഒകരാ വർക്കിംഖ് ഗ്രൂപിലം പ്ര മേഖത കമകലയിന്റല
രു വിദഗ്ദ്ധനും
ന്ധന്റപട്ട ഄഡീഷണല് ്ീ ് ന്റസക്രട്ടറികയാ, ന്റസക്രട്ടറികയാ
ക്ർന്ാണ് ഄധുേം വഹിചൃത്. വർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളിന്റല അന്റഔ ഄംഖങ്ങളന്റട എണ്ണം
ഏഔകദശം 1200 അണ്. വർക്കിംഖ് ഗ്രൂപിന്റല ഄംഖങ്ങളില് പണ്ഡിിതന്മാരും
ഭ്രണാധിഔാരിഔളം സാമൂഹിഔ-രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തഔരും മറൃ് വിദഗ്ദ്ധരും ഈള്ന്റപടുന്നു.
വർക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളന്റട റികപാർട്ടുഔള് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട
രൂപീഔരണത്തിനുള്ള വിലന്റപട്ട കരാതസ്സുഔളാണ്.
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഉന്ല് നല്കുന് കമകലഔള്
32. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ന്റപാതുനികേപം (പ്രകതുഔിചൃ് അകരാഖും, സ്കൂള്
വിദുാഭ്ുാസം, പാർപിടം), സാമൂഹു കേമം, സാമൂഹുനീതി, ലിംഖനീതി എന്ീ കമകലഔളില്
കഔരളം അർജിചൃ ഔരുത്തില് പടുത്തുയർത്തുന്ത് തുടരും. ആതിന്റന സമ്പദ്
വുവസ്ഥയിന്റല
ഈല്പാദന
ശക്തിഔളന്റട
കവഖത്തിലള്ള
വളർചൃയ്ക്കള്ള
രു
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്ാലഔശക്തിയായി ഈപകയാഖന്റപ ടുത്തും. ശാസ്ത്രം, സാകേതിഔവിദു, ഄതുാധുനിഔ
നിപുണതഔള്, വിാാന സമ്പദ്ഗടനയില് ലഭ്ുമായിട്ടുള്ള നിപുണതഔള് എന്ിവ കൃഷി,
ഄനു ന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങള്, അധുനിഔ വുവസായം, ഄടിസ്ഥാന ന്റസൗഔരു വിഔസനം,
വരുമാനദായഔ കസവനങ്ങള് എന്ിവയന്റട വളർചൃ വർധിപിക്കുന്തിന് സ്ഥിരമായ
പരി്ധയമങ്ങള് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഈറപാക്കും. ഈന്തവിദുാഭ്ുാസ
സമ്പ്രദായന്റത്ത നവീഔരിക്കുന്തിനും ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനും അധുനിഔ സമ്പദ്
വുവസ്ഥയിന്റല ഏറൃംം മിഔചൃ ന്റതാഴിലവസരങ്ങള് കഔരളത്തിന്റല യവജനങ്ങള്ക്ക്
ലഭ്ുമാക്കുന് തരത്തിലം സാമ്പത്തിഔ നയം രൂപഔല്പന ന്റ്യ്യും.
33. ഄടുത്ത 25 വർഷത്തിനുള്ളില് കഔരളത്തിന്റല ജീവിത നിലവാരം ഄന്തർകദശീയ
തലത്തില്
രു
വിഔസിത
ആടത്തരം
വരുമാനമുള്ള
രാജുന്റത്ത
ജീവിത
നിലവാരത്തിന്റലത്തിക്കുഔ എന്താണ് ഞങ്ങളന്റട ലേും. ഄത് വിഔസന പ്രക്രിയയില്
എലാതാവന്റരയം ഈള്ന്റക്കാള്ളുന്നതഔ ന്റയന് സവികശഷത കൂടി ഈള്ന്റപടുന്തായിരിക്കും.
നിലവിന്റല സർക്കാരിന്റെ കനതൃതവത്തില് നടക്കുന് വിഔസന പ്രക്രിയയില് രു
വുക്തിന്റയയം പിന്ിലാക്കിലാത എന്താണ് നമ്മുന്റട തതവം.
34. ഄഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളില് സമ്പദ് വുവസ്ഥയന്റട ന്ിലധിഔം കമകലഔള്ക്കും സമൂഹ
ത്തിന്റല എലാതാ വിഭ്ാഖങ്ങള്ക്കും നവീഔരണം രു ലേുമാക്കി രു നൂതന സമൂഹത്തി
കലക്ക് കഔരളന്റത്ത സജമാക്കാന് ഞങ്ങള് ലേുമിടുന്നു. അധുനിഔംം ജനാധിപതുംം
സുസ്ഥിര ംമായ ഭ്ാവിക്ക് ആത്തരന്റമാരു നൂതന സംസ്കാരം, പ്രകതുഔിചൃ് ശാസ്ത്രം,
സാകേതിഔവിദു, ഈല്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങള് എന്ിവയില് ഄതുന്താകപേിതമാണ്.
35. ഈന്ത വിദുാഭ്ുാസം കഔരള സർക്കാരിന്റെ വിഔസന മുന്ഖണനഔളിന്റല രു പ്രധാന
കമകലയായിരിക്കും. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട പ്രധാന ലേുങ്ങള്
താന്റഴപറയന്നു:
i. ന്റപാതുനികേപം (അകരാഖും, സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസം, പാർപിടം), സാമൂഹുകേമം,
സാമൂഹുനീതി, ലിംഖനീതി എന്ീ കമകലഔളില് അർജിചൃ ഔരുത്തില് പടുത്തുയർത്തുഔ;
ii. മാനവകശഷി
ഈപകയാഖന്റപടുത്തി
രു
വിാാനസമൂഹം
ന്റഔട്ടിപടുക്കുഔയം
സമ്പദ്ഗടനയിന്റല ഈല്പാദനശക്തിഔളന്റട വളർചൃ കവഖത്തിലാക്കുഔയം ന്റ്യ്യുഔ;
iii. ശാസ്ത്രം, സാകേതിഔവിദു, അധുനിഔ നിപുണതഔള് എന്ിവ കൃഷി, ഄനു ന്ധ
പ്രവർത്തനങ്ങള്, അധുനിഔ വുവസായം, പശ്ചാത്തലന്റസൗഔരു വിഔസനം,
വിവരസാകേതിഔവിദു, വികനാദസഞ്ചാരം, ന്റ്റുഔിട വുാപാരം എന്ിവ ഈള്ന്റപടുന്
വരുമാനദായഔ
കസവനങ്ങള്
എന്ിവയന്റട
വളർചൃ
ന്റമചൃന്റപടുത്താനായി
ഈപകയാഖിക്കുഔ;
iv. അധുനിഔംം ന്റതാഴില്ദായഔംം ഈല്പാദനേമംമായ സമ്പദ്ഗടന ന്റഔട്ടിപടുക്കുഔ;
v. ഈന്ത വിദുാഭ്ുാസം അധുനിഔവല്ക്കരിക്കുഔയം ന്റമചൃന്റപടുത്തുഔയം ന്റ്യ്യുഔ,
യവാക്കള്ക്ക് അധുനിഔ സമ്പദ്ഗടനയിന്റല ഏറൃംം മിഔചൃ ന്റതാഴില് നല്കുഔ;
vi. ഄതിദാരിദ്ര്ും ആലാതാതാക്കുഔ;
vii. മാലിനുനിർളനംാർജനത്തിന് സമരംം നൂതനംമായ സമ്പ്രദായങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുഔ;
viii. വളർചൃയന്റട ്ാലഔശക്തിഔളായി മാറാന് പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔന്റള സഹായിക്കുഔ;
ix. എലാതാവന്റരയം ഈള്ന്റക്കാള്ളുന്നതന് രു വിഔസന നയം കപ്രാത്സാഹിപിക്കുഔ – വിഔസന
പ്രക്രിയന്റയ നയിക്കുന് തതവം രു വുക്തികപാലം പിന്ിലാവരുത് എന്താണ് .
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2. ഈല്പാദന കമകലഔളം കസവനങ്ങളം
2.1 കൃഷിയം ഄനു ന്ധ കമകലഔളം
36. എന്.എസ്.എസ്. യന്റട 2018-19 വർഷന്റത്ത സ്ഥിതിവിലയിരുത്തല് സർകവ പ്രഔാരം
കഔരളത്തിന്റല 44 ലേം രാമീണ കുടും ങ്ങളില് 33 ശതമാനംം ഔാർഷിഔ കുടും ങ്ങള്
അയിരുന്നു.
ആന്തുയിന്റലാട്ടാന്റഔ ന്റമാത്തം രാമീണ കുടും ങ്ങളില് 54 ശതമാനം
ഔാർഷിഔ കുടും ങ്ങളായിരുന്നു.
37. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനത്തില് ഔാർഷിഔകമകലയന്റട വിഹിതം ദീർഗഔാലാടിസ്ഥാന
ത്തില് കുറ്ഞുപ വരുന്തായി സമയ പരമ്പരയനുസരിചൄള്ള (time series) വിവരകശകരം
ഔാണി ക്കുകമ്പാള് 2018-19 ന്റല സ്ഥിതിവിവര സർകവ പ്രഔാരം കൃഷിന്റയ അ്ധയയിക്കുന്
കുടും ങ്ങളന്റട എണ്ണം ഖണുമായ കതാതില് തുടരുന്നു എന്ാണ് ഔാണിക്കുന്ത്.
കഔരളത്തിന്റെ കൃഷിയന്റട സവികശഷതയായ പുരയിടകൃഷി ഄഥവാ വീട്ടുവളപിന്റല കൃഷി
ആകപാഴം ധാരാളമായി തുടരുന്നുന്റവേിലം ആതിന്റന സം ന്ധിചൃ വിവരങ്ങള് കവണ്ടായ
രീതിയില് വിവരകശകരങ്ങളില് ഈള്ന്റപടുത്തിയിട്ടിലാത.
38. ഔഴിെ ദശഔത്തില് കഔരളത്തിന്റെ ഔാർഷിഔ കമകലയന്റട സവികശഷത ഄതിന്റെ
ദുർ ല മായ വാർഷിഔ വളർചൃാ നിരക്കാണ്. 2011-12 നും, 2019-20 നും ആടയിലള്ള
ഔാലയളവില് കൃഷിയം ഄനു ന്ധകമകലഔളം വർഷംകതാറും (-)2.2 ശതമാനം കുറെ
വളർചൃ നഔവരിചൃ കപാള് വിളകമകലയില് (-) 3.6 ശതമാനം വളർചൃയണ്ടായായി. 2012-13,
2018-19 വർഷങ്ങളിന്റല സ്ഥിതി വിലയിരുത്തല് സർകവ പ്രഔാരമുള്ള ഖാർഹിഔതല
വിവരകശകരം ഇ ഔണക്കുഔ ളമായി ന്റപാരുത്തന്റപടുന്നു.
39. കഔരളത്തിന്റല മിക്ക വിളഔളന്റടയം ഈല്പാദനമൂലുത്തിലണ്ടായായ കുറെ വളർചൃാ നിരക്ക്
ഄന്താരാഷ്ട്ര വിലയിടിവികനാടുള്ള ഇ വിളഔളന്റട പ്രകലാഭ്നീയത പ്രതി ലിപിക്കുന്നു എന്്
അദുകമ ഄംഖീഔരികക്കണ്ടായിയിരിക്കുന്നു. ഭ്ാരത സർക്കാരിന്റെ സവതന്ത്രവുാപാരനയങ്ങള്,
കഔരളത്തിന്റെ ഔാർഷിഔ സമ്പദ്വുവസ്ഥയന്റട പ്രധാന ഗടഔങ്ങളായ റരർ, കതയില,
ഔാപി, ഏലം മറൄ സുഖന്ധവുാനങ്ങള്, നാളികഔരം എന്ിവയന്റട പ്രതികലാമഔരമായ
ആറക്കുമതിക്കും തന്ിമിത്തം ഈണ്ടായാകുന് വിലയിടിവിനും ഔാരണമാകുന്നു. 2015 നും 2022 നും
ആടയില് ഔർഷഔരുന്റട വരുമാനം ആരട്ടിയാക്കുന്റമന്് ഭ്ാരതസർക്കാർ പ്രകുാപിചൄന്റവേിലം,
അഭ്ുന്തര ഔാർഷിഔ നയങ്ങള്-കനാട്ട് നികരാധനത്തില് തുടങ്ങി, കഖാവധ നികരാധനം,
സകോ്ിത ധനനയങ്ങള്,
നികുതി-ജി.എസ്.ടി വുവസ്ഥഔളിലള്ള പരിഷ്കാരങ്ങള്
ഈള്പന്റട രാമീണ കമകലയില് 2012-13 നും 2018-19 നുമിടയില് കൃഷിയില് നിന്നുള്ള
യഥാർഥ വരുമാനത്തിന്റെ കഔവലമായ ആടിവിനു ഔാരണമായി.
40. വർദ്ധിചൃ ഈല്പാദനേമത, ലാഭ്േമത, ഔാർഷിഔ ഈല്പാദനത്തില് സുസ്ഥിരത
എന്ിവയായിരുന്നു കഔരളത്തിന്റല പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിന്റല മുദ്ര്ാവാഔും.
ഔഴിെ ഄഞ്ചുവർഷക്കാലം നിരവധി പ്രതികൂല സാഹ്രുങ്ങള് ഔാർഷിഔ കമകലന്റയ
സാരമായി
ാധിചൄന്റവേിലം പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിന്റല നയപരമായ
ആടന്റപടലഔളന്റട ലമായി നിരവധി പ്രധാന കനട്ടങ്ങളണ്ടായായി. ന്റനല്കൃഷി വിതി വതിയി
ലണ്ടായായ കുറം് തട്ഞുപ നിർത്തുവാന് സാധിചൄ; ന്റനല്കൃഷി വിതി വതി 2016-17 ന്റല 1.71 ലേം
ന്റഹിറില് നിന്നും 2020-21 ല് 2.02 ലേം ന്റഹിറായി വർദ്ധിചൄ. ആന്് ആന്തുയില് ന്റനല്
ഔർഷഔർക്ക് ഏറൃംം ഈയർന് താങ്ങുവില നല്കുന്ത് കഔരളമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത്
ഈല്പാദിപിക്കുന് ഄരിയന്റട ഭൂരിഭ്ാഖംം സംസ്ഥാന ഏജന്സിഔളാണ് സംഭ്രിക്കുന്ത്.
അയതിനാല് കഔരളത്തിന്റല ഔാർഷിഔ കമകലയന്റട പ്രശ്നം താങ്ങുവിലയിന്റല കുറവലാത,
മറിചൃ് ഈല്പാദനേമതയന്റടയം,
പ്രതി
വർഷം
കൃഷി
ന്റ്യ്യുന്
വിളഔളന്റട
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എണ്ണത്തിന്റെയമാണ്. ഈല്പാദനേമത, കൃഷിയന്റട തീവ്രത എന്ിവയന്റട സ്ഥായിയായ
വർദ്ധന ഈറപാക്കുഔ എന്താണ് വരുമാനം വർദ്ധിപിക്കുന്തിനുള്ള പ്രധാന മാർഗ്ഗം.
41. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാർഷിഔ ഈല്പാദനത്തില് ഈല്പാദനേമത
വർദ്ധിപികക്ക ണ്ടായതിന്റെ അവശുഔതയില് ഉന്ല് നല്ഔി. പചൃക്കറി ഈല്പാദനത്തില്
ഖണുമായ വർദ്ധനം ണ്ടായാംഔയം, ഈല്പാദന സ ്സിഡി ഈയർത്തുഔയം, ഄടിസ്ഥാന
വില
പ്രകുാപിക്കുഔയം,
ന്റപാതു
ഏജന്സിഔളന്റട
വിപണി
ആടന്റപടലഔള്
ശക്തിന്റപടുത്തുഔയം ന്റ്യ്തു. രു വർഷത്തി നുള്ളില് 10 ലേം ന്റതങ്ങിന് നതഔള്
നട്ടുപിടിപിക്കുഔ എന് ലേുകത്താന്റട നാളികഔര ഈല്പാദന കമകലയില് മിഷന്
ഄടിസ്ഥാനത്തിലള്ള പരിപാടി അരംഭ്ിചൄ.
ലവർഗ്ഗകൃഷി കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനുള്ള
പരിപാടിഔള്ക്ക് അരംഭ്മിട്ടു. കഔരളം പാലല്പാദനത്തില് സവയം പരുാപ്തതയികലക്ക്
ഄടുക്കുഔയം, മത്സു ഈല്പാദനം വർദ്ധിക്കുഔയം ന്റ്യ്തു. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിയില് സംസ്ഥാനന്റത്ത ഔാർഷിഔ പരിസ്ഥിതി കമകലഔള് നിർവ്ിക്കന്റപട്ടു.
42. 2020 ന്റല മഹാമാരിയന്റട സമയത്ത് സമ്പദ്വുവസ്ഥന്റയ പുനരുൂവിപവിപിക്കുന്തിനു
സഹായ ഔമാകുന് വിധത്തില് നടപിലാക്കിയ പ്രധാന ഈല്പാദനപദ്ധതിയായിരുന്നു
സുഭ്ിേ
കഔരളം.
ഭ്േുവിള
ഈല്പാദനത്തിലം,
ഔാർഷികഔാല്പന്ങ്ങളന്റട
മൂലുവർദ്ധനയിലം ഇ പരിപാടി ഉന്ല് നല്ഔി. ദുഷ്കരമായ ഇ ഔാലഗട്ടത്തില്
സമ്പദ്വുവസ്ഥ
പുനരുജീവിപിക്കു
ന്തിനായി
കൃഷിയം
ഄനു ന്ധ
പ്രവർത്തനങ്ങളമായി
ന്ധന്റപട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന് വകുപ്പുഔള ന്റടയം, ജലകസ്നം,
സഹഔരണം, വുവസായം, തകദ്ദശസവയംഭ്രണം എന്ീ വകുപ്പുഔളന്റടയം ഈദുമങ്ങള്
രുമിചൄ ന്റഔാണ്ടുവരുവാന് ആതിലൂന്റട സാധിചൄ.
43. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് ഔാർഷിഔ കമകലയിന്റല വിളഔളന്റട
വർദ്ധിചൃ ഈല്പാദനേമതയം തീവ്രതയമാണ് സംസ്ഥാനന്റത്ത ഔാർഷിഔ വളർചൃ നിരക്ക്
പുനരുജീവിപി ക്കുന്തിനുള്ള പ്രധാന ഈപാധിയായി മാകറണ്ടായത്. ഔാർഷിഔ കമകലയിന്റല
ഈല്പാദനശക്തിഔളന്റട വിഔസനംം, ഈല്പാദനേമത, ലാഭ്േമത, സുസ്ഥിരത എന്ിവയന്റട
പുതിയ തലങ്ങളിലള്ള കനട്ടങ്ങളം ഈറപാക്കുന്തിന് ഔാർഷിഔ കമകലയിന്റല ഈല്പാദന
ന്ധങ്ങള് പുനർ രൂപഔല്പന ന്റ്്ണം.
കഔരളത്തിന്റെ കൃഷി പുതിയ
സാകേതിഔവിദുഔള്, പ്രകതുഔിചൄം
കയാന്റടകനാളജി, നാകനാ ന്റടകനാളജി എന്ിവ
സവീഔരിക്കണം.
യവാക്കന്റള അഔർഷിക്ക തക്കവിധത്തില് ഔാർഷിഔകമകല
സാമ്പത്തിഔമായി പ്രതി ല ദായഔംം,
ൗദ്ധിഔ ഈകത്തജനംം നല്കുന്
രീതിയിലാക്കണം. ഈല്പാദനംം വിപണനംം പുനർരൂപീഔരിക്കുഔയം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
വിപണന ആടന്റപടലഔള് സഹഔരണ കമകലയന്റട ഔരുത്ത് ഈപകയാഖ ന്റപടുത്തുഔയം
ന്റ്്ണം.
ഔാർഷിഔ മൂലു വർദ്ധനയിലം ഔാർഷിഔ സംസ്കരണത്തിലം സവഔാരു
നികേപം ഈപകയാഖന്റപടുത്തണം.
44. ഇ സാഹ്രുത്തില് കൃഷിയിലം ഄനു ന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലം പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട പ്രധാനന്റപട്ട ലേുങ്ങള് താന്റഴപറയന്വയാണ്.
i. ഔാർഷിഔ കമകലയിന്റല പദ്ധതിഔള് കഔരളത്തിന്റല കൃഷിയന്റട സവഭ്ാവം
പ്രതി ലിപിക്കുന് തരത്തിലായിരിക്കണം. മിക്ക ഔർഷഔരും ന്റ്യ്തുവരുന് വീട്ടുവളപിന്റല
കൃഷി,
ഔാർഷിഔ-ഔാലാ
വസ്ഥാ
കമകലഔള്ക്കനുസരിചൃ്
കൃഷിരീതിഔളില്
വുതുസ്തമാണ്. ഄതിനാല് അസൂത്രണം വിളഔന്റള കഔന്ദ്രീഔരിചൄള്ള കൃഷി മാത്രമലാത,
വിളഔള്, ഔന്നുഔാലിഔള്, മത്സു ന്ധനം, കതനീചൃ വളർത്തല്, ന്റസറിഔള്ചൃർ
തുടങ്ങിയ
മറൄ
പ്രവർത്തനങ്ങള്
ഈള്ന്റഔാള്ളുന്നതന്
സംകയാജിത
ഔാർഷിഔ
പദ്ധതിഔളികലക്കുമായി ക്രമന്റപടുത്തണം.
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ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ഭൂമി തരിശ്ശിടുന്തും, തണ്ണീർത്തടങ്ങള് ഔാർഷികഔതര അവശുങ്ങള്ക്കായി മാറൄന്തും
നിരു ത്സാഹന്റപടുത്തുഔയം ഔർഷഔകൂട്ടാ്മകഔള് വഴി കൃഷികയാഖുമായ ഭൂമിയില് കൃഷി
ന്റ്്ാനുള്ള ്ധയമങ്ങള് നടത്തുഔയം കവണം. ഄത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങള്
കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിന് അവശുമായ നിയമ പരിഷ്കാരങ്ങളന്റട സാധുതഔള്
ഔന്റണ്ടായത്തണം.
ശാസ്ത്രീയമായി ന്റനല്കൃഷിയം തണ്ണീർത്തട സംരേണംം അസൂത്രണം ന്റ്യ്യുന്തിന്
ഄടിയന്തിരമായി അധുനിഔ സാകേതിഔ വിദു ഈപകയാഖിചൃ് കൃഷി ന്റ്യ്യുന്
ഭൂമിയന്റടയം തണ്ണീർത്തടത്തിന്റെയം കൃതുമായ വിവരസകേതം സൃഷ്ടിക്കണം.
ആന്തുയന്റട ഭൂവിനികയാഖ േമത വർഗ്ഗീഔരണന്റത്ത ഄടിസ്ഥാനമാക്കി ഔാർഷിഔ
അസൂത്രണം നടപിലാകക്കണ്ടായതാണ്.
കഔരളത്തിന്റല മിക്ക വിളഔളന്റടയം ഈല്പാദനേമതയില് മുകന്റൃം അവശുമാണ്.
ഖകവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ലഭ്ിക്കുന് വിളംം ആന്തുയിന്റല മകറൃതു ഭ്ാഖന്റത്ത
ഔർഷഔർക്ക് ലഭ്ിക്കുന് വിളംം താരതമും ന്റ്യ്യുകമ്പാഴം വിളഔളിലടനീളം വലിയ വിടവ്
ഔാണുന്തായി 2021 ന്റല കഔരള വിഔസന റികപാർട്ടിലള്ള വിശഔലനത്തില്
ഔാണിക്കുന്നു. കുറെ വിളവ് ഔർഷഔരുന്റട വരുമാനം ഈയർത്താനുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള
തടസ്സിലന്റപടുത്തുന്നു.
കഔരളത്തിന്റെ
വിളപരിപാലന
സമ്പ്രദായങ്ങളില്
മാറൃം
അവശുമാണ്.
ഈദാഹരണത്തിന് വിള ഈല്പാദനത്തില് പ്രധാന ഗടഔമായ മണ്ണ് പരിപാലനം
എടുത്താല്, കഔരളത്തിന്റല മണ്ണുഔളന്റട ഖണുമായ ഄനുപാതം എടുത്താല് പ്രധാന
മൂലഔങ്ങളിലം സൂക്ഷ്മ മൂലഔങ്ങളിലം ഄപരുാപ്തമാണ്.
91 ശതമാനം മണ്ണുഔള്
ഄമ്ലസവഭ്ാവമുള്ളതും, 34 ശതമാനം മണ്ണില് നനട്രജനും, 37 ശതമാനത്തില്
ക ാസ്ഫറസും, 31 ശതമാനത്തില് ന്റപാട്ടാസുംം, 59 ശതമാനത്തില് ഔാല്സുംം, 79
ശതമാനത്തില് മഗ്നീഷുംം, 56 ശതമാനത്തില് സള് റും, 64 ശതമാനത്തില്
ക ാകറാണും ഄപരുാപ്തമാണ്. നജവഔാർ ണിന്റെ നഷ്ടം ഈള്ന്റപന്റട, ഄടിക്കടിയള്ള
പ്രളയംം, ഔനത്ത മഴയം, മണ്ണിന്റെ അകരാഖുന്റത്ത കൂടുതല് ാധിചൄ. ഄകതസമയം
സംസ്ഥാനത്ത് രാസവളങ്ങളന്റട ഄമിത ഈപകയാഖമുന്റണ്ടായന് ഔാഴ്ചപാടിന് വിരുദ്ധമായി
കഔരളത്തില് നനട്രജന്, ക ാസ്ഫറസ്, ന്റപാട്ടാസും രാസവളങ്ങളന്റട ഈപകഭ്ാഖം
ന്റഹിറിന് 36.4 ഔികലാരാം അയിരുന്ത് ആന്തുയിന്റല മകറൃതു സംസ്ഥാനന്റത്തയം
ഄകപേിചൃ് കുറവാണ്. ഔഴിെ പത്തു വർഷത്തില് കഔരളത്തിന്റല നനട്രജന്,
ക ാസ്ഫറസ്, ന്റപാട്ടാസും രാസവളങ്ങളന്റട ഈപകഭ്ാഖം ഖണുമായ രീതിയില് കുറവ്
കരകന്റപടുത്തി. 2010-11 ല് ന്റഹിറിന് 106.2 ഔികലാരാം അയിരുന്ത് 2018-19 ല് 36.4
ഔികലാ രാം അയി കുറ്ഞുപ.
ഓകദുാഖിഔ പാകക്കജ് ഒ ് പ്രാിീസുഔളന്റട
ശുപാർശഔളില് നിന്നും വളന്റര വുതുസ്തമായ
ആത്തരം ഄസണ നലലിതാവസ്ഥഔള്
ഔാർഷിഔ വളർചൃെ് രു പ്രധാന പരിമിതിയാണ്.
ഔാർഷിഔ യന്ത്രവല്ക്കരണ കമകലയില്
ീല്ഡ് തല പ്രവർത്തനങ്ങളന്റട
യന്ത്രവല്ക്കരണം തുടരും.
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ന്റ്റുഔിട
കൃഷിയിടങ്ങള്ക്കും
വീട്ടുവളപ്പുഔളിലം
ഄനുകയാജുമായ
യന്ത്രങ്ങളന്റടയം
ഈപഔരണങ്ങളന്റടയം ഈപകയാഖം കപ്രാത്സാഹിപിക്കും.
കഔരളത്തിന്റല ന്റ്റു കൃഷിയിടങ്ങളന്റട പശ്ചാത്തലത്തില്, സ്ഥിരതയള്ള വിപണിയം
ഔർഷഔർക്കു ഈയർന് വരുമാനംം ഈറപാക്കുന്തിന് ഔാരുേമതയം ലാഭ്സാധുതയം
പരമാവധി വർദ്ധിപികക്കണ്ടായത് വളന്റര പ്രധാനമാണ്.
രാമീണ വാപോല കപാലള്ള
കമകലഔളില് സംസ്ഥാനത്ത് സഹഔരണ സംവിധാനത്തിന്റെ സമ്പന്മായ
്രിത്രമുന്റണ്ടായേിലം ഈല്പാദനം, വിപണനം എന്ിവ സംഗടിതമാക്കുന് രീതിയില്
ന്റ്റുഔിട-നാമമാത്ര ഔർഷഔന്റര രുമിചൄന്റഔാണ്ടുവകരണ്ടായതാണ്.
ഔാർഷിഔ വിപണനം അശേയള്ള രു പ്രധാന കമകലയാണ്.
പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് ഔാർഷിഔ വിപണന നയത്തില് സമൂലംം
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തന്ത്രപരംമായ മാറൃം അവശുമാണ്.
നാളികഔരം, പചൃക്കറിഔള്, റരർ,
സുഖന്ധവുാനങ്ങള് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഈല്പന്ങ്ങള്ക്കായി വുവസ്ഥിതമായ
വിതരണ ശംകല ന്റഔട്ടിപടുക്കണം. ആടക്കാലാടിസ്ഥാനത്തില്, ഒകരാ പഞ്ചായത്തിലം
ശീതീഔരണ സൗഔരുങ്ങളള്ള രു പ്രാഥമിഔ രാമീണ ഔാർഷിഔ വിപണിന്റയേിലം
(PRAM) അവശുമാണ്. ഇ വിപണിഔള്, കലാക്ക്, ജിലാതാ തലത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്
വിപണിഔളന്റട കപാഷഔ വിപണിയായി പ്രവർത്തിക്കണം.
ഔർഷഔർ, ഔർഷഔ
സഹഔരണ സംഗങ്ങള്, ഔർഷഔ ഈല്പാദഔ ഔമ്പനിഔള് എലാതാം തന്റന് ഇ
പ്രാഥമിഔ
വിപണിഔളമായി
ന്ധിപിക്കണം.
മൂലുവർദ്ധന-സംസ്കരണ
കമകലയമായള്ള
ന്ധം ഈറപാക്കുന്തിന് വിപണിഔളന്റട ന്റ ഡകറഷനുഔള്
സൃഷ്ടിക്കുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങളം നടകത്തണ്ടായതുണ്ടായ്.
ഈല്പാദനസ്ഥലത്ത്
(ഄഥവാ
ഈല്പാദഔരില്
നിന്നും
കനരിട്ട് )
ഈല്പന്ങ്ങള്
സമാഹരിക്കുന്തിനുള്ള സംവിധാനത്തിന്റെ ഄഭ്ാവമാണ് കഔരളത്തിന്റല ഔാർഷിഔ
വിപണനത്തിന്റെ മന്ററൃാരു പ്രശ്നം.
ഇ ഄഭ്ാവം പുരയിട കൃഷിയില് കൂടുതല്
പ്രഔടമാകുന്നു. സമാഹരണ സംവിധാനം ന്റഔാണ്ടുവന്ാല് മാത്രകമ ഔർഷഔന്റര ദവിതീയ
തലത്തിന്റല ഈല്പാദനംമായി ലാഭ്ഔരമായി
ന്ധിപിക്കാന് ഔഴിയൂ.
ഔാർഷിഔ
വിപണനത്തില് പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങള് (PACS), ഔർഷഔ
ഈല്പാദഔ ഔമ്പനിഔള്, കുടും ്ധയീ ഗ്രൂപ്പുഔള്, മറൄ കൂട്ടാ്മകഔള് എന്ിവയന്റട
പോളിത്തത്തിന് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഉന്ല് നല്കുഔയം
കപ്രാത്സാഹിപിക്കുഔയം ന്റ്യ്യും.
മൂലുവർദ്ധനവ്, സംസ്കരണം എന്ീ കമകലഔളില് സവഔാരു നികേപം സവാഖതം ന്റ്യ്യും.
കഔരളത്തില് നിരവധി ഫുഡ് പാർക്കുഔളം വുവസായ പാർക്കുഔളം ഈന്റണ്ടായേിലം
ഄവയന്റട പൂർണ്ണമായ സാധുതഔള് ആനിയം നഔവരിക്കാനായിട്ടിലാത.
ഈല്പാദനേമത വർദ്ധിപിക്കുന്തിനും പ്രകതുഔ പാരിസ്ഥിതിഔ ന്റവല്ലുവിളിഔള്
കനരിടുന്തിനുള്ള പരിഹാരം ഔാർഷിഔ ഖകവഷണത്തില് നിേിപ്തമാണ്. ഈയർന്
വിളവ് നല്കുന്തും കരാഖഔീട പ്രതികരാധകശഷിയള്ളതുമായ വിത്തിനങ്ങളം
സേരയിനങ്ങളം സംഭ്ാവന ന്റ്യ്യുന്തിന് കഔരളത്തിന്റല ന്റപാതു ഖകവഷണ
സംവിധാനം ഖണുമായ ്ധയമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായ്. ന്റനല്ഔർഷഔർക്ക് ആന്് ഈയർന്
വിളവ് നല്കുന്തും ഔീടങ്ങന്റളയം കരാഖങ്ങന്റളയം പ്രതികരാധിക്കുന്തും മാത്രമലാത,
ഔാലാവസ്ഥാവുതിയാനം, ലവണാംശം, ഄമ്ലത എന്ിവന്റയ പ്രതികരാധിക്കുന്തുമായ
പുതിയ വിത്തിനങ്ങള് അവശുമാണ്. നിലവിലള്ള ആനങ്ങന്റളക്കാള് നദർഗും
കുറെ ആനങ്ങളം
അവശുമാണ്.
പചൃക്കറി ഔർഷഔർക്ക്, ഈയർന് വിളം
നല്കുന്തും, ഔീടകരാഖപ്രതികരാധ കശഷിയള്ളതും, കൃതുതാ കൃഷിക്കും കപാളിഹൗസ്
കൃഷിക്കും ഄനുകയാജുമായതുമായ സേരയിനം വിത്തുഔള് അവശുമാണ്. നാളികഔര
ഔർഷഔർക്ക്
ഈയർന്
ഈല്പാദനേമതയള്ളതും
ഔീടകരാഖ
പ്രതികരാധകശഷിയള്ളതുമായ നതഔള് അവശുമാണ്. കഔരളത്തിന്റല ഔാർഷിഔ
ഖകവഷണം
ഈയർന്നുവരുന്
ആത്തരം
ന്റവല്ലുവിളിഔന്റള
കനരിടുന്തിനായി
സജമാകഔണ്ടായതാണ്. വിത്തുഔളന്റട ഗുണനിലവാരമാണ് അശേയളവാക്കുന് മന്ററൃാരു
കമകല.
ഔാർഷിഔ കമകലയില് രാസവ മേഖക്കളന്റട ഈപകയാഖം കുറയ്ക്കന്തിനായി, സംകയാജിത
കപാഷഔ പരിപാലനംം, സംകയാജിത ഔീട പരിപാലനംമാണ് ഔാർഷിഔ ഖകവഷണ
സംവിധാനം നിർകദ്ദശിക്കുന് പ്രധാന നടപടിഔള്.
ഄകത സമയം ഇ
പരിപാലനരീതിഔള് വലിയ രീതിയില് സവീഔരിചൃ് നടപിലാക്കുവാന് ഔർഷഔന്റര
കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തില് ഔാർഷിഔ വിാാനവുാപന സംവിധാനം വിജയം
നഔവരിചൃിലാത. രറൃത്ത് രാസരഹിത കൃഷിയന്റട ശുപാർശ, മന്ററൃാരറൃത്ത്
രാസവ മേഖക്കളന്റട ദുരുപകയാഖത്തിനും ഄമിത ഈപകയാഖത്തിനുമുള്ള ഄനുനയം
എന്ിങ്ങന്റന യക്തിരഹിതമായ കൃഷിരീതിഔള് അധുനിഔംം പ്രതിഔരണാത്മഔംമായ
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xiv.

വിാാന വുാപന സംവിധാന വിഔസനത്തിലൂന്റട നിരുത്സാഹന്റപടുത്തണം. കൃഷി
ഒ ീസർമാർ ഔർഷഔരുമായി കൂടുതല് സമയം ന്റ്ലവഴിക്കാന് ഄനുവദിക്കുന് സ്മാർട്ട്
കൃഷിഭ്വനുഔളായി കൃഷിഭ്വനുഔള് മാറണം. കസാഷുല് മീഡിയയം, ന്റമാന ല്
അൈികക്കഷനുഔളം പുതിയ വിാാനവുാപന തന്ത്രങ്ങളില് ആടം ഔന്റണ്ടായത്തണം.
കൃഷി-കൃഷിഄനു ന്ധകമകലഔളിന്റല
ഈല്പാദന
പ്രക്രിയഔളില്
പ്രാകദശിഔ
സർക്കാരുഔളന്റട പോളിത്തംം, ഔാർഷിഔ ഈല്പാദന കമകലയില് ഄവയന്റട
പദ്ധതിന്റ്ലംം വർദ്ധിപിക്കുഔ എന് രീതിയില് പരിവർത്തനം അവശുമാണ്.
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി ഔാലയളവില് പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള് ഔാർഷിഔ
അസൂത്രണത്തിലള്ള പോളിത്തം ശക്തമാക്കും. ഔാർഷിഔകമകലയില് പ്രാകയാഖിഔംം
ഄർഥവത്തുമായ കപ്രാജുഔള് ത്ാറാക്കുന്തിനും വുതുസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളില്
മാതൃഔാ പദ്ധതിഔള്ക്കായി രൂപകരകഔള് ഈണ്ടായാക്കുന്തിനും ഄവർക്ക് പ്രകതുഔ
സഹായം നല്കും.

മത്സു ന്ധനം
45. ന്റ്റുഔിട ഔർഷഔരുന്റട വരുമാനം വർദ്ധിപിക്കുന്തിനുള്ള ലവത്തായ രു മാർഗ്ഗമാണ്
ശാസ്ത്രീയമായ ഈള്നാടന് മത്സുകൃഷി. യവജനങ്ങള്ക്ക് ഇ കമകലയികലക്ക് വരുന്തിന്
വളന്റരകയന്ററ താല്പരുമുണ്ടായ്.
പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയില് ഈള്നാടന്
മത്സുകമകലെ് ഉന്ല് നല്ഔിന്റയേിലം തുടർചൃയായി ഈണ്ടായായ ന്റവള്ളന്റപാക്കംം ഔനത്ത
മഴയം കമകലയന്റട വളർചൃെ് തടസ്സിലമായി മാറി. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലം
ഇ കമകലയന്റട വളർചൃന്റയ പരികപാഷിപിക്കുന്തിനായള്ള ്ധയമങ്ങള് തുടരണം.
കഔരളത്തിന്റല രാമപ്രകദശങ്ങള് ന്റ്റിയ കുളങ്ങള്, ഔനാലഔള്, മറൃ് ജലാശയങ്ങള്
എന്ിവയാല്
സമ്പന്മാണ്.
അയതിനാല്ത്തന്റന്
ഒകരാ
പഞ്ചായത്തും
വാണിജുാടിസ്ഥാനത്തില്
നിശ്ചിത
ഄളവില്,
ജലാശയങ്ങളില്
ഈള്നാടന്
മത്സു ന്ധനം കപ്രാത്സാഹിപിക്കണം. സംസ്ഥാനന്റത്ത ജലസംഭ്രണിഔളം ഈള്നാടന്
മത്സു ന്ധനത്തിനായി പരമാവധി ഈപകയാഖന്റപടുത്തണം.
46. ഈള്നാടന് മത്സുകൃഷി കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തില് കനരിടുന് പ്രധാന തടസ്സിലം
ഗുണനിലവാരമുള്ള മത്സുവിത്തുഔളന്റട ലഭ്ുത കുറവാണ്. ഈള്നാടന് മത്സു ന്ധനത്തിന്
അവശുാനുസരണം മത്സുവിത്തുഔള് ലഭ്ുമാക്കുന്തിന് കൂടുതല് ഹാചൃറിഔളിലം
നഴ്സന്റിഔളിലമുള്ള
മൂലധന
നികേപം
ഈറപാക്കുന്തിന്
പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയില് ്ധയദ്ധ കഔന്ദ്രീഔരിക്കുന്താണ്.
47. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയന്റട ഔാലയളവില്ത്തന്റന് ഒകരാ കലാക്കിലം
മത്സുഭ്വനുഔള് സ്ഥാപിക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിഔളന്റട ഔാരുേമമായ
നടത്തിപ് ഈറപ്പുവരുത്തുഔയം ഈള്നാടന് മത്സു ന്ധന വിപുലീഔരണ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക്
കനതൃതവം നല്കുഔയമാണ് മത്സുഭ്വനുഔളന്റട പ്രധാന ചുമതല.
48. ന്റനലാതികനാന്റടാപം മത്സും വളർത്തുന് സംസ്കാരത്തിന് കഔരളത്തില് ഏന്ററ പ്രതീേയണ്ടായ്.
ന്റനല്ഔർഷഔരുന്റട വരുമാനം വർദ്ധിപിക്കുന്തിനും, പാടങ്ങള് ഔാർഷികഔതര
അവശുങ്ങള്ക്ക് മാറൄന് പ്രവണത കുറൊനും ആത് സഹായഔഔരമാംം. ന്റപാക്കാളി,
നഔപാട്, കഔാള് കമകലഔളില് ന്റനലാതികനാന്റടാപം മത്സുകൃഷി എന് ഔാഴ്ചപാട്
കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിന് പ്രകതുഔ ്ധയമങ്ങള് നടത്തും.
49. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി ഔടകലാര മത്സു ന്ധന കമകലയന്റട രണ്ടായ് പ്രധാന
പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഉന്ല് നല്കുന്നുണ്ടായ്.
ന്ാമതായി സമുദ്ര് മത്സു ന്ധനം
സുസ്ഥിരമാക്കുഔയം, മത്സുന്റത്താഴിലാളിഔളന്റട ഭ്ൗതിഔ സുരേ, സാമൂഹിഔ സുരേ,
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സാമ്പത്തിഔ സുരേ എന്ിവ ഈറപ്പുവരുത്തുഔയം ന്റ്്ണം. ഄകതാന്റടാപം തന്റന്
മത്സുന്റത്താഴിലാളിഔളന്റട ഔട ാധുത കുറയ്ക്കന്തിനുള്ള പ്രകതുഔ പദ്ധതിഔള്
അവിഷ്ക്കരിക്കണം. രണ്ടായാമതായി മത്സുന്റത്താഴിലാളിഔളന്റട സഹഔരണ സംഗങ്ങളം,
കൂട്ടാ്മകഔളം
സർക്കാർ
ഏജന്സിഔളമായി
സഹഔരിചൃ്
അഴക്കടല്
മത്സു ന്ധനത്തികലക്ക് നീങ്ങുന്തിനുള്ള രു തന്ത്രം അവിഷ്കരിക്കണം.
മൃഖ സമ്പത്ത്
50. യവജനങ്ങള്ക്ക്, ന്റതാഴിലിനും വരുമാകനാല്പാദനത്തിനും സഹായഔമായ രു രാമീണ
സംരംഭ്ന്റമന്
നിലയില്
മൃഖപരിപാലനത്തിന്
വളന്റരയധിഔം
സാധുതഔള്
കഔരളത്തിലണ്ടായ്. എന്ാല്, നിലവില് ആത് ഔാർഷിഔ കുടും ങ്ങള്ക്ക് വളന്റര തുാമായ
രീതിയിലള്ള രു ഄനു ന്ധ വരുമാനകരാതസ്സില് മാത്രമാന്റണന്ാണ്
ഔണക്കുഔള്
സൂ്ിപിക്കുന്ത്.
51. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട ഄവസാന വർഷം അരംഭ്ിചൃ രു പദ്ധതിയാണ്
“കഔരള ്ിക്കന്”. പ്ര മേഖത പദ്ധതിെ്, പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില്
ദൃഡമായ ഄടിത്തറയണ്ടായാക്കുന്തിനുള്ള പ്രകതുഔ ്ധയമങ്ങള് ഄവലം ിക്കുന്താണ്.
മൃഖസംരേണ വകുപ്, തകദ്ദശ സവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങള്, കുടും ്ധയീ, കഔരള കസ്റ്ററൃ്
പൗള്ട്രി
ന്റഡവലപ് ന്റമെ്
കഔാർപകറഷന്,
സഹഔരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്
എന്ിവയന്റടന്റയലാതാം സഹഔരണം ഇ പദ്ധതിയില് ഈള്ന്റപടുന്നു.
52. സമീപഔാലത്ത്, പാലല്പാദനത്തില് കഔരളം നഔവരിചൃ കനട്ടങ്ങള് മാംസത്തിന്റെയം
മുട്ടയന്റടയം ഈല്പാദനത്തില് നഔവരിക്കാനായിട്ടിലാത. മാംകസാത്പാദന കമകലൊയള്ള
തന്ത്രപരമായ പദ്ധതി രൂപീഔരണ ്ധയമങ്ങള്ക്കുള്ള പൂർണ്ണ പിണ നലണ പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് അസൂത്രണക ാർഡ് നല്കുന്തായിരിക്കും. മൃഖ
പരിപാലനത്തിലം, മാംകസാത്പാദനത്തിലമുള്ള
അധുനിഔവത്ക്കരണം, കൂടുതല്
ഄറംശാലഔളന്റട സ്ഥാപനം, ഄറംശാലഔളികലക്കുള്ള ഄസംസ്കൃത വ മേഖക്കള്
സ്ഥിരമായി വിതരണം ന്റ്യ്യുന്തിനുള്ള സമ്പ്രദായം എന്ിവെ് പദ്ധതിയിലൂന്റട സഹായം
നല്കും. ന്ററന്ഡറിംഖ് ൈാ്റുകഔളള്ള ഄറംശാലഔള് നവീഔരിക്കുന്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളം
ആതില് പരിഖണിക്കും.
53. കഔാഴി, താറാവ്, അട്, പന്ി എന്ിവന്റയലാതാം ഈള്ന്റപടുന് തരത്തില് ഇ കമകലയിന്റല
ആന്ുറന്സ് സ്ഔീമുഔള് വിപുലീഔരികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്. ആത്തരത്തിലള്ള ഈപകമകലഔളികലക്ക്
നികേപഔന്റര അഔർഷിക്കണന്റമേില് കഔരളത്തിന് ആത് അവശുമാണ്. പല സവഔാരു
സംരംഭ്ഔരും ആകപാള് വലിയ ഡയറി ാമുഔളിലം, കഔാഴി ാമുഔളിലം, ഄറം ശാലഔളിലം
മൂലധന നികേപം നടത്താന് താല്പരുന്റപടുന്നുണ്ടായ്. കൂടുതല് സവഔാരു നികേപഔന്റര ഇ
കമകലയികലക്ക് അഔർഷിക്കുന്തിനായി ആത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിന്റല നിയന്ത്രണങ്ങളം
നിയമങ്ങളം, ഄവകലാഔനം ന്റ്്ത ് ലഘൂഔരികക്കണ്ടായത് അവശുമാണ്.
േീര വിഔസനം
54. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില്, പാലത്പാദനത്തില് സവയം പരുാപ്തത
നഔവരിക്കുന്തില് ഖണുമായ പുകരാഖതി കനടുവാന് കഔരളത്തിന് സാധിചൄ.
സംസ്ഥാനന്റത്ത ഔന്നുഔാലിഔളന്റട ഈല്പാദനേമത ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങള്
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് നടപിലാകക്കണ്ടായതാണ്.
55. പാലല്പാദനേമത വർദ്ധിപിക്കുന്തിന്
േീരകമകലയില് നിരവധി
ആടന്റപടലഔള് അവശുമാണ്. ന്ാമതായി, കഔരളത്തിന്റല ഔറവപശുക്കളന്റട
14

നിർദിഷ്ട
ജനിതഔ

ഄടിത്തറ ന്റമചൃന്റപടുത്തണം. രണ്ടായാമതായി, സംസ്ഥാനത്ത് തീറൃ പുല്ക്കൃഷി കുറവാണ്,
കൃഷിയിടങ്ങളിലം, വീട്ടുവളപിലം തീറൃപ്പുല്കൃഷി കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനുള്ള പദ്ധതിഔള്
അവിഷ്കരിക്കണം. മൂന്ാമതായി, േീര സഹഔരണ സംഗങ്ങള് വഴി വില്ക്കുന് പാലിന്റെ
വിഹിതം നിലവിലള്ള 25 ശതമാനത്തില് നിന്് 50 ശതമാനമാന്റയേിലം ഈയർത്താന്
്ധയമിക്കണം. അധുനിഔവല്ക്കരണംം, അധുനിഔ സാകേതിഔ സംവിധാനങ്ങളം േീര
സഹഔരണ സംഗങ്ങള്ക്കും അവശുമാണ്.
56. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് കഔരളം പാലല്പാദനത്തില് രു മിചൃ
സംസ്ഥാനമായി മാറുന്തിനായി ത്ാറാഔണം. മലപ്പുറം ജിലാതയില് രു പൗഡർ ഔം
ആവാന്റപാകററൃർ ൈാെ് സ്ഥാപിക്കാന് കഔരള കഔാ ഒപകററൃീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറൃിംഖ്
ന്റ ഡകറഷന് (മില്മ) പദ്ധതിയിടുന്നു. കൂടാന്റത, േീരകമകലയില് വിവിധ തരത്തിലള്ള
മൂലു വർധിത ഈല്പന്ങ്ങള് ഈല്പാദിപിക്കാനുള്ള ്ധയമങ്ങളം നടകത്തണ്ടായതുണ്ടായ്.
കൃഷിക്കും ഄനു ന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കുമുള്ള വാപോലാ ലഭ്ുത
57. കൃഷിയിലം
ഄനു ന്ധ
പ്രവർത്തനങ്ങളിലം
മൂലധന
രൂപീഔരണം
ഄതുന്താകപേിതമാണ്.
ഈല്പാദനേമതയം
വരുമാനംം
വർദ്ധിപിക്കുന്തിനും
ഔർഷഔരുന്റട ജീവിത നിലവാരം ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനും ഄതിന് നിർണായഔ സ്ഥാനമുണ്ടായ് .
അയതിനാല് മൂലധന രൂപീഔരണത്തില് വാപോല രു നിർണായഔ പങ്കവഹിക്കുന്നു.
58. പ്രാഥമിഔ കമകലയില് സംസ്ഥാന വിഹിതകത്താന്റടാപം സവഔാരു ഒഹരി പോളിത്തംം
വർധിപിക്കാനുതകുന് ധനഔാരു സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഔസനത്തില്
വലിയ പേ് വഹിക്കാന് ഔഴിയം. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില്, ഇ
കമകലയിന്റല പ്രധാന ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങള് വിഔസിപിക്കുന്തിന് ധനഔാരു
സ്ഥാപനങ്ങള്
ദീർഗഔാല,
ആടത്തരം
നികേപ
വാപോലഔളില്
്ധയദ്ധ
കഔന്ദ്രീഔരികക്കണ്ടായതായിട്ടുണ്ടായ്. ഄങ്ങന്റന ്ധയദ്ധ കഔന്ദ്രീഔരിക്കുന്തിലൂന്റട ഹ്രസവഔാല
വാപോലഔള്ക്ക്
കൂടുതല്
അവശുക്കാരുണ്ടായാംഔയം,
ഇ
കമകലയിന്റല
വാപോല
സവീഔരിക്കുന്തിനുള്ള കശഷി വർദ്ധിപിക്കുഔയം ന്റ്യ്യും.
59. കഔരളത്തില് ഔാർഷിഔ വാപോല നല്കുന്തില് ഈള്ന്റപട്ടിരിക്കുന് മൂന്് പ്രധാന
സ്ഥാപനങ്ങള് (1) വാണിജു
ാങ്കഔള്, (2) ന്റക്രഡിറൃ് സഹഔരണ സ്ഥാപനങ്ങള്,
ഄവയില് കഔരള ാേ് ഈള്ന്റപന്റടയള്ള പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ വാപോലാ സംഗങ്ങള് (PACS),
ാർകമഴ്സന്് സർവീസ് ന്റസാനസറൃിഔള് (FSS), കഔരള കസ്റ്ററൃ് കഔാ- ഒപകററൃീവ്
ഄരിഔള്ചൃറല് അന്ഡ് റൂറല് ന്റഡവലപ് ന്റമെ്
ാേ് (KSCARDB), നപ്രമറി
കഔാഒപകററൃീവ് ഄരിഔള്ചൃർ അന്ഡ് റൂറല് ന്റഡവലപ്ന്റമെ് ാങ്കഔള് (PCARDB) (3)
കഔരള രാമീണ ാേ് എന്ിവയാണ്. ജിലാതാ സഹഔരണ ാങ്കഔന്റള കഔരള കസ്റ്ററൃ് കഔാഒപകററൃീവ്
ാങ്കമായി സംകയാജിപിചൃ് രൂപീഔരിചൃിട്ടുള്ള കഔരള
ാേ്, പ്രാഥമിഔ
കമകലയന്റട വിഔസനത്തില് രു പ്രധാന പോളിയായി ഈയർന്നുവരുന്നുണ്ടായ്.
60. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് ന ാർഡില് നിന്നുള്ള വാപോലഔള്
പ്രകയാജനന്റപടുത്തുന്തിനായി സംസ്ഥാനം പ്രാഥമിഔ കമകലയില് പുതിയ ഄവസരങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കും.
ഄകതാന്റടാപം
റൂറല്
ആന്ഫ്രാേക്ചർ
ന്റഡവലപ് ന്റമെ്
ണ്ടായിന്
(അർഐഡിഎ ് ) ഔീഴില് ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുത്തിനുള്ള ണ്ടായിംഖ് തിരിചൃറിയന്തിനും,
ഄതിനനുസരിചൃ് പദ്ധതിഔള് രൂപന്റപടുത്തുന്തിനും നിരീേിക്കുന്തിനുമുള്ള രു
സംവിധാനം സംസ്ഥാനം വിഔസിപിക്കും.
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സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുഔള്
61. കൃതുമായ വിവരങ്ങളന്റട ഄഭ്ാവം ഔാർഷിഔ കമകലയിന്റല ശാസ്ത്രീയ അസൂത്രണത്തിന്
രു പ്രധാന തടസ്സിലമാണ്. സംസ്ഥാനന്റത്ത ഔാർഷിഔ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുഔളന്റട മുഴവന്
സംവിധാനംം ഄവകലാഔനം ന്റ്യ്യുന്തിനും ഄത് നവീഔരിക്കുന്തിനുള്ള മാർഖങ്ങള്
നിർകദ്ദശിക്കാന് സംസ്ഥാന സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല് ഔളനംീഷകനാട് ഄഭ്ുർഥികക്കണ്ടായതായിട്ടുണ്ടായ്.
കൃഷിയിന്റല വുതുസ്ത ഡാറൃാക സുഔന്റള, സംസ്ഥാനന്റത്ത ഭൂമി പുനർനിർണയിക്കുന്തിനും,
ഄകതാന്റടാപം ഭൂംടമസ്ഥതന്റയയം ഈപകയാഖന്റത്തയം കുറിചൃ് വിവരം നല്കുന്തുമായ
ഡിജിറൃല് ജികയാ റ റന്സ് ഡാറൃാക സ് സൃഷ്ടിക്കുന്തിനുകവണ്ടായിയള്ള റവനൂ വകുപിന്റെ
്ധയമങ്ങളമായി ന്ധിപിക്കണം.
62. ചുരുക്കത്തില്, പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട ലേും കഔരളത്തിന്റെ ഔാർഷിഔ
സമ്പദ്വുവസ്ഥന്റയ നവീഔരിക്കുഔ എന്തായിരിക്കണം. കൃഷി, മൃഖസംരേണം,
മത്സു ന്ധനം എന്ീ വകുപ്പുഔളാണ് ഇ ്ധയമത്തിന് കനതൃതവം നല്കഔണ്ടായത് , എന്ാല്
തകദ്ദശ സവയംഭ്രണം, സഹഔരണം, വുവസായം എന്ീ വകുപ്പുഔളന്റട ്ധയമങ്ങള് സജീവ
സഹായമായി ആകതാന്റടാപം ഈണ്ടായായിരിക്കണം. ഈല്പാദന നിലവാരം ഈയർത്താന്
ലഭ്ുമായ ഏറൃംം അധുനിഔ സാകേതിഔ വിദുഔള് ഔാർഷിഔ കമകല സവീഔരിക്കണം.
ഈല്പാദനേമത വർധിപിചൃാല് മാത്രകമ ഔർഷഔരുന്റട വരുമാനം ഈയർത്താന് ഔഴിയൂ.
അയതിനാല് തന്റന് സംകയാജനം, വിപണനം, മൂലുവർദ്ധന എന്ിവയിലം സർക്കാർ
നയത്തില് പ്രകതുഔ ്ധയദ്ധ നല്ഔണം. സഹഔരണ സ്ഥാപനങ്ങളം മറൃ് തരത്തിലള്ള
കൂട്ടായ സംഗടനഔളം, ഄവയന്റട താന്റഴ തട്ടിലള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളം
ഔാർഷിഔാഔാർഷികഔതര
കമകലഔളന്റട
പുകരാഖതിയില്
പ്രധാനന്റപട്ട
ഗടഔങ്ങളായിരിക്കണം.

2.2 വുവസായം
63. മൂലുംം ന്റതാഴിലം വരുമാനംം സൃഷ്ടിക്കുഔയം രു സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിഔംം
സാമ്പത്തിഔംമായ പുകരാഖതിയില് സുപ്രധാന പേ് വഹിക്കുഔയം ന്റ്യ്യുന് കമകലയാണ്
വുവസായം. സവഔാരു, സഹഔരണ, ന്റപാതുകമകലഔളിന്റല വുവസായിഔ വിഔസന
പരിപാടിഔള് നടപിലാക്കുന്തിന് കഔരളം പ്രതിാാ ന്ധമാണ്. ഇ കമകലയന്റട
പ്രാധാനും ഔണക്കിന്റലടുത്ത്, നിലവിലള്ള വുവസായത്തിലം ഈയർന്നു
വരുന്
കമകലഔളിലം നികേപം അഔർഷിക്കുന്തിന് സംസ്ഥാനം മുന്ഖണന ന്കുനന്നു.
കഔരളന്റത്ത വുവസായ സൗഹൃദംം നികേപസൗഹൃദംമാക്കി നിലനിർത്താനുള്ള
ലപ്രദമായ നടപടിഔള് സംസ്ഥാനം നഔന്റക്കാള്ളുന്നതം.
64. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഭ്വാടിത്തറ, സവികശഷമായ കനട്ടങ്ങള് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ
പ്രകതുഔതഔള്
എന്ിവ
ഔണക്കിന്റലടുത്താണ്
വുാവസായിഔ
വിഔസനം
കപ്രാത്സാഹിപികക്കണ്ടായത്. കഔരളത്തിന്റല വുാവസായിഔ വിഔസനത്തിന് ഄതികെതായ
പ്രകതുഔതഔള് ഈണ്ടായായിരിക്കുഔയം പ്രകതുഔ സവികശഷതഔള് ഈള്ള പാത പിന്തുടരുഔയം
കവണം.
65. കഔരളത്തിന്റെ ഈല്പാദന കമകലയില് ന്റ്റിയ വർദ്ധനംണ്ടായാന്റയേിലം, തുടർചൃയായള്ള
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളം പഔർചൃ വുാധിഔളം ഇ കമകലന്റയ പികന്ാട്ട് നയിചൄ. 2019-20ന്റല 9.8
ശതമാനത്തില് നിന്നും 2019-20ല് 11.1 ശതമാനമായി കഔരളത്തിന്റെ ജി എസ് വി എ യിന്റല
ഈല്പാദന വിഹിതം വർദ്ധിചൄ. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് സംസ്ഥാന
ന്റപാതുകമകല സ്ഥാപനങ്ങളന്റട പ്രവർത്തനത്തില് ഈണർുണ്ടായായി. പ്രകതുഔിചൄം
രാസവ മേഖക്കളന്റടയം
ആലക്ട്രിക്കല്
ന്റമഷനറിഔളന്റടയം
ഈല്പാദനത്തില്
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ഏർന്റപട്ടിരിക്കുന്വയന്റടയം സൂക്ഷ്മ ന്റ്റുഔിട ആടത്തരം സംരംഭ്ഔ (എം എസ് എം ആ)
കമകലയന്റടയം വളർചൃക്കും ആത് ഔാരണമായി.
66. 2019-20 വർഷങ്ങളില് ഄന്റസെ് (ASCEND) എന് പുതിയ ഓട്ട്റീചൃ് കപ്രാരാം ന്റഔാചൃിയില്
നടന്നു. കഔരളത്തില് വുവസായങ്ങള് തുടങ്ങുന്തിനുള്ള രീതിഔള് ലളിതമാക്കുന്തിനുള്ള
നയപരമായ നടപടിഔള് നടപിലാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ
ിസിനസ്സുഔള്
സ്ഥാപിക്കുന്തിനും നിലനിർത്തുന്തിനും സഹായിക്കുന് പരിഷ്ക്കാരങ്ങളം പ്രധാന
ഗടഔങ്ങളിന്റലാന്ാണ്
കഔരള
നമകക്രാ
കസ്മാള്
മീഡിയം
എെർനപ്രസ്
ന്റ സിലികറൃഷന് അി് 2019. ന്റഔാചൃിയം പാലക്കാടും
ന്ധിപിചൄന്റഔാണ്ടുള്ള നഹന്റടഔ്
വുാവസായിഔ ആടനാഴി ന്റപ്രാജി് ഄകരാ-കപ്രാസസിംഖ്, വിവരസാകേതിഔ വിദു,
കയാന്റടകനാളജി, നല ് സയന്സ് ഄധിിിത വുവസായം എന്ീ കമകലഔളിന്റല
നികേപത്തിന് ഈകത്തജഔമാകും.
67. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കു ഔീഴില് വുവസായങ്ങള് വിഔസിപിക്കുന്തിനുള്ള
തന്ത്രങ്ങള്ക്ക് താന്റഴപറയന് ഗടഔങ്ങള്ക്ക് ഈണ്ടായായിരിക്കും.
i. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എലാതാ കമകലഔളിലം (സവഔാരു കമകല, ന്റപാതുകമകല,
സഹഔരണ കമകല) നിലവിലള്ള വുാവസായിഔ ഄടിത്തറ പ്രകതുഔിചൃ് കഔാവിഡ് 19
പശ്ചാത്തലത്തില് ന്റതാഴില് ശക്തിന്റപടുത്തുന്തിനും സംരേിക്കുന്തിനും ്ധയമിക്കും.
മഹാമാരിക്കു കശഷം പുനരാരംഭ് പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഄടചൄ പൂട്ടിയ യൂണിറൄഔന്റള
സഹായിക്കുന്തിനും പൂർണ്ണ
കശഷിയിന്റലത്തിക്കുന്തിനും പ്രകതുഔ ഉന്ല്
നല്കഔണ്ടായതുണ്ടായ്. ന്റ്റുഔിട ആടത്തരം സംരംഭ്ങ്ങളന്റട വളർചൃ സുഖമമാക്കുന്തിലൂന്റടയം
ആടത്തരം
വുവസായന്റത്ത
കദശീയ
അകഖാള
വിപണിഔളമായി
ന്ധപിക്കുന്തിലൂന്റടയം എം എസ് എം ആ വിഔസനത്തിന് പ്രകതുഔ ്ധയദ്ധ ന്കുനം.
നിലവിലളള എം എസ് എം ആ ഔന്റള പുനരുജീവിപിക്കാനും വീന്റണ്ടായടുക്കലിന്റെ
പാതയികലക്ക് നയിക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹായഔ പരിപാടിഔള്
അരംഭ്ിക്കും. ഇ കമകലയില് ഈയർന് ഈല്പാദന േമതയള്ള യൂണിറൄഔള്
കഔരളത്തികലക്ക് അഔർഷിക്കുന്തിന് സംസ്ഥാനം പ്രകതുഔ ഉന്ല് ന്കുനം.
ii. പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി
കഔരളത്തിന്റെ
പ്രകതുഔ
കനട്ടങ്ങള്
പ്രകയാജനന്റപടുത്തി നൂതന എം എസ് എം ആ ഔന്റള കപ്രാത്സാഹിപിക്കും. വുാവസായിഔ
അവശുത്തിനുളള ഭൂമി കഔരളത്തില് കുറവാണ്. ഄതിനാല് ന്റപാതുകമകല വുവസായ
ന്റപ്രാകമാഷനല് ഏജന്സിഔളായ ന്റഔ എസ് ഐ ഡി സി, ഔിന്ഫ്ര എന്ിവയം
മറൄള്ളവയം എം എസ് എം ആ ഔന്റള പിന്തുണക്കുന്തിനായി അധുനിഔ
സൗഔരുങ്ങകളാടു
കൂടിയ
വുവസായ
പാർക്കുഔള്
വിഔസിപിക്കാന്
നിർ ന്ധിതരാകുന്നു. വുാവസായിഔ ഄടിസ്ഥാന സൗഔരു വിഔസനത്തിന് സർക്കാർ
പുതിയ മാതൃഔഔള് ഔന്റണ്ടായത്തുന്താണ്. ആതികലക്കായി സവഔാരു സഹഔരണ
കമകലഔന്റള ഈള്ന്റപടുത്തണം. നിർദ്ദിഷ്ട വുവസായങ്ങള്, പ്രകദശങ്ങള്, ക്ലസ്റ്ററുഔള്
എന്ിവൊയി ന്റപാതുസൗഔരു കഔന്ദ്രങ്ങള് വിഔസിപിക്കുന്താണ്. നിലവിലള്ള
സംസ്ഥാന ന്റപാതുകമകല സ്ഥാപനങ്ങളന്റടയം (പി എസ് യ) തകദ്ദശ
സ്ഥാപനങ്ങളന്റടയം
നഔവശമുള്ള
ഭൂമി
ഔന്റണ്ടായത്തി
വിനികയാഖിക്കാന്
വുവസായങ്ങള്ക്കായി ലാെ് ാങ്കഔള് സൃഷ്ടിക്കാന് ്ധയമിക്കും.
iii. സാകേതിഔ നവീഔരണ പരിപാടിയിലൂന്റട സംസ്ഥാന ന്റപാതുകമകല സ്ഥാപനങ്ങള്
ശക്തിന്റപടുത്തിയിരിക്കുഔയാണ്. ഇ യൂണിറൄഔള് പുനരുജീവിപിക്കാനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട
യൂണിറൃ്
ഄധിഷ്ടിത
വിശദമായ
ന്റപ്രാജി്
റികപാർട്ടുഔള്
ത്ാറാക്കിന്റക്കാണ്ടായിരിക്കുഔയാണ്.
ന്റപാതുകമകല
സ്ഥാപനങ്ങളന്റട
ഭ്രണം
ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിന്, ്ട്ടങ്ങള് പരിഷ്ക്കരിക്കുന്തിനും ഇ യൂണിറൄഔള്ക്ക് കൂടുതല്
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iv.

v.

vi.

vii.

ന്റപ്രാ ഷണല്
സവയംഭ്രണാവഔാശം
ന്കുനന്തിനുള്ള
നടപടിഔള്
സവീഔരിചൄവരിഔയാണ്.
വിവര സാകേതിഔ വിദു (ഐ ടി) വുവസായത്തിനും നഖര-രാമീണ കഔന്ദ്രങ്ങളില് ഐ
ടി പ്രാപ്തമാക്കിയ കസവന കമകലക്കും ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങള് വിഔസിപിക്കുന്തിന്
പ്രകതുഔ ്ധയദ്ധ നല്കിയിട്ടുണ്ടായ്. ഇ കമകലയന്റട വിജയം നിർണ്ണായഔമായി ഈയർന്
നിലവാരമുള്ള മനുഷു വിഭ്വങ്ങളന്റട ലഭ്ുതന്റയ അ്ധയയിചൃിരിക്കുന്നു. ഔരിയർ
നഖഡന്സ്, നനപുണു വിഔസനം, സംരംഭ്ഔതവ വിഔസന പരിപാടിഔള് എന്ിവ
വുാവസായിഔ കമകലയില് പുതിയ ന്റതാഴില് സൃഷ്ടിക്കാന് സഹായിക്കും. ഡിജിറൃല്
യൂണികവഴ്സന്ിറൃി കപാലള്ള സ്ഥാപനങ്ങളം ഄഡീഷണല് സ്കില് ഄഔവിസിഷന് കപ്രാരാം
കഔരള (ഄസാപ് ), ആന്ക ാർകമഷന് അെ് ഔളനംൂണികക്കഷന് ന്റടകനാളജി ഄക്കാഡമി
ഒ ് കഔരള (ഐ സി ടി -ന്റഔ) തുടങ്ങിയ ഏജന്സിഔളം കപ്രാരാമുഔളം ഇ
ലേുങ്ങള് നിറകവകറൃണ്ടായതുണ്ടായ്. ഄധുാപനത്തിന്റെയം ഖകവഷണത്തിന്റെയം ്ില
കമകലഔള് വുവസായിഔ വിഔസനന്റത്ത പിണ നലണയ്ക്കന് തരത്തില് വുവസായ
വിദുാഭ്ുാസ
ന്ധങ്ങള് വളർത്തിന്റയടുക്കും. ശാസ്ത്ര സാകേതിഔ സ്ഥാപനങ്ങന്റള
ശക്തിന്റപടുത്തുന്ത് ശാസ്ത്രത്തിന്റല ഄടിസ്ഥാന ഖകവഷണങ്ങള് സുഖമമാക്കഔ
മാത്രമലാത വിവര സാകേതിഔവിദുയന്റട വിഔസിത കമകലഔളിന്റല ഔഴിംഔള്
വിഔസിപിക്കാന് സഹായിക്കുഔയം ന്റ്യ്യും.
നമ്മുന്റട ജനങ്ങളിന്റല വലിന്റയാരു വിഭ്ാഖം പരമ്പരാഖത വുവസായങ്ങളായ
നഔത്തറി, ഔയർ, ഔശുവണ്ടായി, ഔരഔൗശല വ മേഖക്കള് എന്ിവന്റയ അ്ധയയിക്കുന്ത്
തുടരുന്നു, വിപണി പ്രകവശനം, ഈല്പാദനത്തിനുള്ള ആന്പുട്ടുഔള്, ഈല്പാദന
പ്രക്രിയഔളിന്റല ന്റമചൃന്റപടുത്തലഔള്, ഈല്പന് രൂപ ഔല്പന എന്ിവയില് ഇ
കമകലെ് പിന്തുണ അവശുമാണ്. നഔത്തറി കമകലയന്റട പുനരുജീവനത്തിനായി
സമരമായ പഠനം നടന്നുവരിഔയാണ്. മറൄ പരമ്പരാഖത വുവസായങ്ങളിലം
സമാനമായ
പഠനങ്ങള്
നടകത്തണ്ടായതുണ്ടായ്.
ഔയർ,
ഔശുവണ്ടായി
തുടങ്ങിയ
വുവസായങ്ങള്ക്ക് ഈല്പാദന പ്രക്രിയഔളിലം ഄവയന്റട ഈല്പാദനത്തിന്റെ
നവവിധുവത്ക്കരണത്തിലം സാകേതിഔവിദു അവശുമാണ്.
കഔരളം
പ്രധാനമായം
രു
ഈപകഭ്ാഖ
സംസ്ഥാനമാണ്,
ഄകതകപാന്റല
മന്ററൃവിന്റടന്റയേിലം ഈല്പാദിപിക്കുന് ഈല്പന്ങ്ങള് വഴി അവശുങ്ങള് നിറകവറൄന്
സംസ്ഥാനമാണ്. മൂലുവർദ്ധിത കതാട്ടം ഈല്പന്ങ്ങളം അധുനിഔ സാകേതിഔാധിിിത
കസവനങ്ങളം ഈള്ന്റപന്റടയള്ള ഔരുത്തുറൃ കമകലഔളില് അഭ്ുന്തര, വികദശ വുാപാരം
വിഔസിപിക്കുഔയം അഭ്ുന്തര അവശുങ്ങള് നിറകവറൄന്തിനായി കഔരളത്തില് കശഷി
വർദ്ധിപിക്കുഔയം
ന്റ്യ്യുന്
ആരട്ട
്ാക്രിഔ
സാമ്പത്തിഔ
തന്ത്രം
കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനുള്ള
്ധയമങ്ങള്
നടക്കുന്നു.
ഔാർഷിഔാധിിിത
വുവസായത്തിന്റെ വിഔസനം ഇ തന്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഗടഔമാണ്.
നജവസാകേതിഔ, നാകനാ ന്റടഔ് കനാളജി,
കയാ ന്റമഡിക്കല് സയന്സ്,
ആലകക്ട്രാണ്സ്, ഔമ്പൂട്ടിംഖ്, മീഡിയ ന്റടകനാളജീസ്, കയാ ന്റഔമിക്കല് എന്ജിനീയറിംഖ്
എന്ിവ ഈള്പന്റടയള്ള നൂതന സാകേതിഔവിദുഔള് കഔരളത്തിന്റല വുാവസായിഔ
കമകല
ലപ്രദമായി ഈപകയാഖിക്കണം (I) ഔാർഷിഔാധിിിത വുവസായംം ഭ്േു
സംസ്കൄരണംം കപാലള്ള കമകലഔള് (II) ന്റപയിെ്, യൂറിയ, നടറൃാനിയം, ധാതുക്കള്,
സിമെ് എന്ിവ ഈള്പന്റടയള്ള രാസവ മേഖക്കളം ന്റപകട്രാ ന്റഔമിക്കലഔലം (III)
ആലകക്ട്രാണിസ് (IV) ന്റമഡിക്കല് ഈപഔരണങ്ങള്, അകരാഖു സംരേണം,
കയാ
ന്റടകനാളജി (V) വുവസായിഔ ആടനാഴിഔള്, തുറമുകങ്ങള്, ഷിപിംഖ് കലാജിസ്റ്റിക്ക്സ്,
ഈള്നാടന് ജലഖതാഖത സംവിധാനങ്ങള് എന്ിവ ഈള്പന്റടയള്ള അേർ
വുവസായങ്ങള് (VI) തുണിത്തരങ്ങളം വസ്ത്രങ്ങളം (VII) നഔത്തറിയം യന്ത്രത്തറിയം (VIII)
ഔശുവണ്ടായി, ഔയർ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഖത വുവസായങ്ങള് (Ix) നിർളനംാണംം
ഄനു ന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളം എന്ിവ വളർചൃക്ക് ഈയർന് സാധുത ന്കുനന്നു.
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viii.

ix.

x.

കലാഔ വുാപാര സംഗടനയന്റട നിയന്ത്രണം ഔാരണം കതാട്ടം വുവസായം, (പ്രകതുഔിചൃ്
റരർ, ഔാപി, ്ായ, സുഖന്ധവുഞ്ജനങ്ങള് തുടങ്ങിയ വിളഔളമായി
ന്ധന്റപട്ട് ),
വലിയ സളനംർദ്ദത്തിലാണ്. കതാട്ടം കമകലയിന്റല പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്തിനായി
പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് വുവസായ വകുപിന് ഔീഴില് കതാട്ടങ്ങള്ക്കായി
പുതിയ ഡയറികററൃ് രൂപീഔരിചൄ. റരറും മറൄ ഔകളനംാഡിറൃി ക ാർഡുഔളം കഔന്ദ്ര
സർക്കാരിന് ഔീഴിലായതിനാല് ഇ ക ാർഡുഔള്ക്ക് കഔന്ദ്രം ഄനുവദിക്കുന് ണ്ടായ്
ക്രമാതീതമായി കുറയഔയാണ്.
കയാ ന്റടഔ് കനാളജിയിലം മറൄമുള്ള നികേപങ്ങള്
കതാട്ടം കമകലയിന്റല ന്റ്റുഔിട ഈടമഔന്റള സംരേിക്കാന് സഹായിക്കും. കതാട്ടം
കമകലയമായി
ന്ധന്റപട്ട് ഈയർന്നുവരുന് ഔാലാവസ്ഥാ വുതിയാന അശേഔളന്റട
പശ്ചാത്തലത്തില് ആത്തരം ്ധയമങ്ങള്ക്ക് പ്രകതുഔ പ്രാധാനുമുണ്ടായ്.
കഔരളത്തിന്റെ വുവസായം കദശീയംം അകഖാളംമായ വിതരണ ശംകലയന്റട
ഭ്ാഖമാകുകമ്പാള് മാത്രകമ ശക്തംം പ്രതികരാധ കശഷിയള്ളതുമായ രു വുവസായ
കമകല സാധുമാകുഔയള്ളുന്നത. പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹിഔം, ഭ്രണം (ESG) അവശുഔതഔള്
നിറകവറൄന്തിനായി വിതരണ ശംകലയിന്റല അകഖാള മാറൃങ്ങള്ക്കായി പ്രാകദശിഔ
വുവസായംം വുാപാരംം ത്ാറാക്കുന്തിനും ശക്തിന്റപടുത്തുന്തിനുമുള്ള ്ധയമങ്ങള്
നടക്കുന്നു. പ്രബുദ്ധമായ ന്റതാഴില്, സാമൂഹിഔ നയം, പരിസ്ഥിതി നയം എന്ിവയമായി
ന്ധന്റപട്ട് കഔരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഖത ശഔതിഔള് ഇ സന്ദർഭ്ത്തില്
പ്രകയാജനന്റപടുത്താന് ഈപകയാഖിക്കാം. ഈ്ിതമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്, ഄടിസ്ഥാന
സൗഔരുങ്ങള് എന്ിവയം സർക്കാർ പിന്തുണ കൂടുതല് ഉർജസവലതകയാന്റട
പിന്തുടരും. വുവസായങ്ങന്റള നയിക്കുന് നിയമപരംം നിയന്ത്രണപരംമായ
്ട്ടക്കൂടിന്റല മാറൃങ്ങള് തുടരും.
സംസ്ഥാനം രു പുതിയ കനന നയം ത്ാറാക്കും. ഄത്തരന്റമാരു നയം പരിസ്ഥിതി,
വുവസായം, ഈപജീവനമാർഗ്ഗം എന്ിവയന്റട ന്ിലധിഔം അവശുങ്ങള് പരിഹരിക്കും.

2.3 ശാസ്ത്രംം, സാകേതിഔ വിദുയം
68. സമ്പദ്വുവസ്ഥയിന്റല വിവിധ കമകലഔളികലക്ക് വുാപിക്കുഔയം മനുഷു ജീവിതത്തിന്റെ
ഭ്ൗതിഔ സാഹ്രുങ്ങന്റള പുനർനിർളനംിക്കുഔയം ന്റ്യ്യുന് കനരിട്ടുള്ള കപ്രരഔ ശക്തിയാണ്
അധുനിഔ ശാസ്ത്ര സാകേതിഔവിദു. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് ശാസ്ത്ര
സാകേതിഔ വിദുയന്റട വിഔസനത്തിനും പുകരാഖതിക്കും മുന്ഖണന നല്കുന്നു.
69. ശാസ്ത്രംം സാകേതിഔ വിദുയമാണ് കഔരളത്തിന്റെ മുകന്ാട്ടുള്ള വളർചൃയന്റട കഔന്ദ്ര ിന്ദു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അവശുങ്ങള്ക്കും സാധുതഔള്ക്കും ഄനുകയാജുമായ ഖകവഷണ,
നൂതനാശയ
വിഔസന
പരിപാടിഔന്റള
പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി
കപ്രാത്സാഹിപിക്കും.
70. ശാസ്ത്ര സാകേതിഔ വിദുയമായി ന്ധന്റപട്ട വിഔസനത്തിന്റെ മറൃ് രണ്ടായ് സവികശഷതഔള്
പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിയന്റട
പശ്ചാത്തലത്തില്
ഖൗരവമുള്ളതാണ്.
ന്ാമതായി, സമര വിഔസനത്തിനുള്ള കഔരളത്തിന്റെ പ്രതി ദ്ധതെ് ഄനുസൃതമായി,
ശാസ്ത്ര സാകേതിഔവിദുയന്റട പ്രകയാജനങ്ങള് സമൂഹത്തിന്റല എലാതാ വിഭ്ാഖങ്ങളികലക്കും
എത്തികചൃരുന്നുന്റവന്് സർക്കാർ നയം ഈറപാക്കും. രണ്ടായാമതായി, ജനങ്ങളന്റട ആടയില്,
പ്രകതുഔിചൃ് യവജനങ്ങളില് ശാസ്ത്രക ാധം വളർത്തുന്തിനുള്ള ആടന്റപടലഔള് തുടരും.
ആന്തുന് സമൂഹത്തില് ശാസ്ത്ര മകനാഭ്ാവം മുന്റമ്പങ്ങുമിലാതാത്തവിധം ഭ്ീഷണി കനരിടുന്
ആക്കാലത്ത് ആതിന് പ്രകതുഔ പ്രാധാനുമുണ്ടായ്.
71. കഔരള വിഔസന റികപാർട്ട് 2021 ഔന്റണ്ടായത്തിയ ്ില പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പ്രകതുഔ നയപരമായ
്ധയദ്ധ പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് അവശുമാണ്. സംസ്ഥാനന്റത്ത
19

സാകേതിഔ ഖകവഷണംം യഥാർഥ ഗുണ
ലങ്ങളം തളനംിലള്ള ദുർ ലമായ
ന്ധങ്ങള്, ശാസ്ത്ര സാകേതിഔവിദുയില് വിദുാഭ്ുാസത്തിന്റെയം ഖകവഷണത്തിന്റെയം
വിവിധ തലങ്ങളില് ഗുണനിലവാരം സം ന്ധിചൃ അശേഔള്, കഔരളത്തിന്റലയം
രാജുത്തിന്റെ മറൃ് ഭ്ാഖങ്ങളിന്റലയം, കലാഔത്തിന്റലയം ശാസ്ത്ര സാകേതിഔ സ്ഥാപനങ്ങള്
തളനംിലള്ള പരിമിതമായ
ന്ധങ്ങളം ഄപരുാപ്തമായ സഹഔരണ ക്രമീഔരണങ്ങളം
ആതില് ഈള്ന്റപടുന്നു. വുവസായംം ഖകവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളം തളനംിലള്ള ദുർ ലമായ
സഹഔരണമാണ് മന്ററൃാരു പ്രശ്നം.
72. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ശാസ്ത്ര-സാകേതിഔ രംഖത്ത് താന്റഴപറയന്
ഔർത്തവുങ്ങള്ക്ക് മുന്ഖണന നല്കും.
i. സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ ശാസ്ത്ര, സാകേതിഔ, നൂതന അവാസവുവസ്ഥ
ന്റഔട്ടിപടുക്കുന്തിലാണ് പദ്ധതി ്ധയദ്ധ കഔന്ദ്രീഔരിക്കുന്ത്. ഄക്കാദമിഔ്, ഖകവഷണ
സ്ഥാപനങ്ങള്, ഭ്രണവുവസ്ഥ, വുവസായം എന്ിവെിടയില് കൂടുതല് സഹഔരണം
സർക്കാർ കപ്രാത്സാഹിപിക്കും. കഔരളത്തിന്റല കഔന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഖകവഷണ
സ്ഥാപനങ്ങള് തളനംിലം, സംസ്ഥാനത്തും ആന്തുയിലം കലാഔത്തുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്
തളനംിലം ശക്തമായ ന്ധം പദ്ധതി കപ്രാത്സാഹിപിക്കും.
ii. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ശാസ്ത്ര സാകേതിഔ ഔണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്
ശക്തിന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള
്ധയമങ്ങന്റള
കപ്രാത്സാഹിപിക്കുഔയം
സംസ്ഥാനത്ത്
ശാസ്ത്രകമകലയില്
ഖകവഷണം
തുടരാന്
അരഹിക്കുന്
വിദുാർഥിഔള്ക്ക്
അഔർഷഔമായ ഖകവഷണ ഄവസരങ്ങള് നല്കുഔയം ന്റ്യ്യും.
iii. സംസ്ഥാനന്റത്ത ഖകവഷണ-വിദുാഭ്ുാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് ഖകവഷണ ഄടിസ്ഥാന
സൗഔരുങ്ങളില് നികേപം പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കപ്രാത്സാഹിപിക്കും.
ന്റമൗലിഔംം പരിവർത്തനാത്മഔമായ ഖകവഷണം, പുതിയ ഔണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്,
സാമ്പത്തിഔ വിഔസനം എന്ീ കമകലഔളില് കഔരളം ന്ാമതായി ഈയർന്നു
വരുന്തിന്
സംസ്ഥാനത്ത് ഈയർന് നിലവാരമുള്ള ഖകവഷണ വിഔസന
പ്രവർത്തങ്ങള് ശാസ്ത്ര സാകേതിഔ കമകലഔന്റള കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിലൂന്റട മാത്രകമ
സാധിക്കൂ.
iv. കഔരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാകേതിഔ പരിസ്ഥിതി ഔൗണ്ഗ്സില് (KSCSTE) മുകകന
കഔരള സർക്കാർ കനരിട്ട് ധനസഹായം നല്കുന് ഖകവഷണ സ്ഥാപനങ്ങന്റള
ശക്തിന്റപടുത്തുന്തിന് പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കും. ഇ സ്ഥാപനങ്ങള് മറൃിടങ്ങളിന്റല മിഔചൃ
പ്രവർത്തന രീതിഔളില് നിന്ന് പഠിക്കുഔയം,
കൂട്ടായ ഄവകലാഔനങ്ങളിലൂന്റട
ഖകവഷണംം ഄവയന്റട സവധീനംം ഄധിഔാരങ്ങളം ലേുങ്ങളം ശക്തമാക്കാന്
സഹായിക്കുഔയം ന്റ്യ്യുന്നു. ഇ സ്ഥാപനങ്ങളിന്റല ഖകവഷണ ശാസ്ത്രാർ വിവിധ
കരാതസ്സുഔളില് നിന്് ഖകവഷണ പദ്ധതിഔള്ക്കായള്ള സമ്പത്ത് സവരൂപിക്കുന്റമന്്
പ്രതീേിക്കുന്നു.
v. മിഔചൃ രീതിയില് രൂപഔല്പന ന്റ്്ത  പരിപാടിഔള്, പ്ര്ാരണങ്ങള്, മീറൃിംഗുഔള്,
കഔാണ്ഗ് റന്സുഔള് എന്ിവയിലൂന്റട യവാക്കളിലം വിദുാർഥിഔളിലം ശാസ്ത്രീയ
മകനാഭ്ാവം വളർത്തിന്റയടുക്കാന് സർക്കാർ മുന്നഔന്റയടുക്കും.

2.4 വിവരസാകേതിഔവിദു
73. ഡാറൃ കശകരിക്കുന്തിനും വിശഔലനം ന്റ്യ്യുന്തിനും കപ്രാസസ്സില് ന്റ്യ്യുന്തിനുമുള്ള
കശഷിയന്റട ഄഭൂതപൂർവമായ വളർചൃ, സമ്പദ്വുവസ്ഥയന്റട പ്രധാന ഈല്പാദന,
വരുമാനം നല്കുന് കമകലഔളായ കൃഷി, വുവസായം, കസവനങ്ങള് എന്ിവന്റയ
വിാാന വിൈവം മാറൃിമറിചൄ. വിവര സാകേതിഔവിദുയിലം ഄത് ഈപകയാഖന്റപടുത്തിയള്ള
കസവനങ്ങളിലം (ഐടിആഎസ് ) ആത് യവാക്കള്ക്ക് ഈല്പാദനേമമായി കനരിട്ട് ന്റതാഴില്
ലഭ്ിക്കുന്തിനുള്ള വലിയ ഄവസരങ്ങള് ആത് സൃഷ്ടിചൃിട്ടുണ്ടായ്.
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74. വിവരസാകേതിഔവിദുയന്റട തുടർചൃയായ പുകരാഖതിയം ജനജീവിതത്തിന്റെ എലാതാ
കമകലഔളിലള്ള ഄതിന്റെ സവാധീനംം "വിാാന സമ്പദ്വുവസ്ഥ", "വിാാന സമൂഹം"
തുടങ്ങിയ
അശയങ്ങളന്റട
രൂപീഔരണത്തികലക്ക്
നയിചൄ.
യന്റനകസ്കാ
ഈപകയാഖിക്കുന്തുകപാന്റല, "വിാാന സമൂഹങ്ങള്" എന് പദം മനുഷുവിഔസനത്തിനായി
വിാാനം
വിഔസിപിക്കുന്തിനും
പ്രകയാഖിക്കുന്തിനുമുള്ള
വിവരങ്ങള്
തിരിചൃറിയന്തിനും
ഈല്പാദിപിക്കുന്തിനും
കപ്രാസസ്സില്
ന്റ്യ്യുന്തിനും
രൂപാന്തരന്റപടുത്തുന്തിനും പ്ര്രിപിക്കുന്തിനും ഈപകയാഖിക്കുന്തിനുമുള്ള ഔഴിംഔന്റള
വിവരിക്കുന്നു.
75. വിവരസാകേതിഔവിദു, ഐടിആഎസ് കസവനങ്ങള് നല്കുന്തിനുള്ള രു പ്രധാന
അകഖാള കഔന്ദ്രമായി ആന്തു ഈയർന്നുവരുന്തില് കഔരളത്തില് നിന്നുള്ള സാകേതിഔ
വിദഖ്ധർ രു പ്രധാന പേ് വഹിചൃിട്ടുണ്ടായ്. എന്ിരുന്ാലം, കഔരള സംസ്ഥാനം, വിവര
സാകേതിഔവിദുയില് നിന്നുള്ള സാധുതഔള് പ്രകതുഔിചൃ് അർട്ടി ിഷുല് ആെലിജന്സ് ,
ന്റമഷീന് കലണിംഖ് , കലാക്ക്ന്റ്യിന് ന്റടകനാളജി, 5ജി കപാലള്ള അശയവിനിമയ
സാകേതിഔ വിഔസനങ്ങള് എന്ിവയിന്റല സമീപഔാല സംഭ്വവിഔാസങ്ങളില് നിന്നുള്ള
കനട്ടങ്ങള് തിരിചൃറിയന്തിന്റെ അദു നാളഔളില് തന്റന്യാണ്.
76. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് കഔരളത്തിന്റല വിവരസാകേതിഔവിദു
കമകലയികലക്ക് വന്കതാതില് ഄന്താരാഷ്ട്ര ഔമ്പനിഔള് ഔടന്നുവന്നു. പതിമൂന്ാം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട പ്രധാന സംരംഭ്മായിരുന്നു സർക്കാർ ഒ ീസുഔളികലക്ക്
ആെർന്റനറൃ് ഔണക്റ്റിവിറൃിയം വരുമാനമിലാതാത്ത 20 ലേം കുടും ങ്ങള്ക്ക് സൗജനു
ആെർന്റനറൃ് ഔണക്റ്റിവിറൃിയം നല്കുന് പദ്ധതിയായ കഔരള ന
ർ പ്റൃിഔ് ന്റനറൃ്വർക്ക്
(ന്റഔക ാണ്ഗ്). പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട മന്ററൃാരു പ്രധാന സംരംഭ്മായ സ്കില്
ന്റഡലിവറി ൈാറൃ്ക ാം കഔരള, സംസ്ഥാനന്റത്ത എഞ്ചിനീയറിംഖ് കഔാകളജുഔന്റള ഐടി
പാർക്കുഔളമായി
ന്ധിപിചൃ് ഒകരാ വർഷംം ഏഔകദശം 50,000 വിദുാർഥിഔള്ക്ക്
നനപുണു പരിശീലനം നല്കുന്നു. കഔരള സർക്കാർ നടത്തുന് മൂന്് ഐടി പാർക്കുഔളില്
(ന്റടകനാപാർക്ക്, ആന്ക ാപാർക്ക്, നസ ർപാർക്ക് ) ഏഔകദശം 196 ലേം ്തുര്ധയ ഄടി
ില്റൃ്-ഄപ് കേസ് , 4,982.1 കഔാടി രൂപ നികേപം, 22,204.57 കഔാടി വിറൄവരവ്, 109,740
ന്റതാഴിലവസരങ്ങള് എന്ിവ സൃഷ്ടിചൄ. കൂടാന്റത വിവര സാകേതിഔവിദു കമകലയിന്റല
വിഔസനത്തിന് കഔരളത്തിന് വിവിധ ഄവാർഡുഔള് ലഭ്ിചൃിട്ടുണ്ടായ്.
77. സർക്കാരിന്റെ പൗരകസവനങ്ങളം തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന് പ്രക്രിയഔളം സം ന്ധിചൃ്,
ഐടിയന്റട പ്രകയാഖത്തിന് വലിയ പരിവർത്തന സാധുതഔളണ്ടായ്.
78. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ന്റതാഴില് സാധുതഔളം വിവരസാകേതിഔവിദുയന്റട
കക്രാസ് ഔട്ടിംഖ് അഗാതംം തിരിചൃറിയന്നു. ആത് സർക്കാരിന്റെ വിവിധ കമകലഔളിലം
വകുപ്പുഔളിലം
വിവരസാകേതിഔവിദു
അൈികക്കഷനുഔളന്റട
സംകയാജനന്റത്ത
പിണ നലണയ്ക്കന്നു.
79. ഇ കമകലയിന്റല പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട പ്രധാന ഉന്ലഔള് താന്റഴ
പറയന്വയാണ്.
i. മാനവിഔ വിഔസനംം ന്റതാഴിലവസരംം. സംസ്ഥാനം ഐടിയില് കദശീയ,
ഄന്തർകദശീയ ഔമ്പനിഔളന്റട പ്രവർത്തനം അഔർഷിക്കുഔയം വിപുലീഔരിക്കുഔയം
ന്റ്്ണന്റമേില്, ഔമ്പൂട്ടിംഖിലം ഡിജിറൃല് സാകേതിഔവിദുയന്റട നൂതന കമകലഔളിലം
നവദഖ്ധുമുള്ള അളഔളന്റട മതിയായ എണ്ണം അവശുമാണ്. ഇ പ്രക്രിയ
സുഖമമാക്കുന്തിന്, കഔരള യൂണികവഴ്സന്ിറൃി ഒ ് ഡിജിറൃല് സയന്സസ് ,
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ആന്റന്ാകവഷന് അന്ഡ് ന്റടകനാളജി, എപിന്റജ ഄബ്ദുള് ഔലാം ന്റടകനാളജിക്കല്
യൂണികവഴ്സന്ിറൃി തുടങ്ങിയ പ്രകതുഔ സർവഔലാശാലഔളിലം മറൃ് ഈന്ത വിദുാഭ്ുാസ
സ്ഥാപനങ്ങളിലം നികേപം നടത്തുന്താണ്. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വലിയ
കതാതില്
ന്റതാഴിലവസരങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കുന്തിനുള്ള
ഄവസരങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കുന്തിനായി, ഐടി അവാസവുവസ്ഥന്റയ ശക്തിന്റപടുത്തുന്തിന് ില്റൃ്-ഄപ്
കേസും ഄടിസ്ഥാന ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങളം സൃഷ്ടിക്കുന്തിന് പിണ നലണ
നല്കുന്ത് തുടരും.
ഡിജിറൃല് ആന്ഫ്രാേക്ചർ. കബ്രാഡ് ാന്ഡ് ഔണക്റ്റിവിറൃിയം മറൃ് ഈയർന് നിലവാരമുള്ള
ന്റപാതു ഔമ്പൂട്ടിംഖ് സൗഔരുങ്ങളം ഡിജിറൃല് ആന്ഫ്രാേക്ചർ വുവസായത്തിന്
ഄനുകൂലമായ ഄന്തരീേം സൃഷ്ടിക്കുന്തിന് ഄതുന്താകപേിതമാണ്. വഴക്കമുള്ള
പ്രവർത്തന
ക്രമീഔരണങ്ങള്
സുഖമമാക്കുന്തില്
ഄത്തരം
ഄടിസ്ഥാന
സൗഔരുങ്ങളന്റട പ്രാധാനും മഹാമാരി എടുത്തുഔാണിചൃിട്ടുണ്ടായ്. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിക്കാലത്ത് അരംഭ്ിചൃ കഔരള ന
ർ പ്റൃിഔ് ന്റനറൃ്വർക്ക് (ന്റഔക ാണ്ഗ്)
പദ്ധതി ഈടന് പൂർത്തിയാകും, ആത് സംസ്ഥാനന്റത്ത വിവരസാകേതിഔവിദു,
ഐടിആഎസ് കമകലഔളന്റട വിഔസനത്തില് ്രിത്രപരമായ നാഴിഔക്കലാതായി
മാറുന്താണ്.
കലാകഔാത്തര ഐടി പാർക്കുഔള്. വുവസായത്തിന്റെ വളർചൃൊയി ൈഖ് അന്ഡ് കൈ
ആന്ഫ്രാേക്ചർ സൗഔരുങ്ങള് വിഔസിപിക്കുന്തിനായി കഔരളം വിജയഔരമായ
ന്റപാതു-സവഔാരു പോളിത്ത (പിപിപി) മാതൃഔഔള് വിഔസിപിന്റചൃടുത്തിട്ടുണ്ടായ്. നൂതനമായ
കസവന വാഗ്ദാനങ്ങളള്ള ന്റ്റുതും ആടത്തരംമായ ന്റേഷുലിസ്റ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും
ഇ
സൗഔരുങ്ങള്
സഹായഔരമാണ്.
സ്റ്റാർട്ടപ്
ഔമ്പനിഔന്റള
പരികപാഷിപിക്കുന്തിനുള്ള
ആന്കുക ഷന്
ആന്ഫ്രാേക്ചറും
വിഔസിപിചൄന്റഔാണ്ടായിരിക്കുന്നു. രു വലിയ വിഭ്ാഖം യവാക്കള് നിലവില് രു
സംരംഭ്ഔതവ ജീവിതം തിരന്റെടുക്കുന്നു. യവസംരംഭ്ഔന്റര കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനുള്ള
സ്റ്റാർട്ടപ് മിഷന്റെയം വുവസായ വകുപിന്റെയം ്ധയമങ്ങന്റള പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം. കൂടാന്റത പ്രവർത്തനേമമായ
ിസിനസ്സുഔളന്റട വളർചൃയില്
്ധയദ്ധ കഔന്ദ്രീഔരിക്കുന്
ണ്ടുഔളന്റട രു
ണ്ടായ് സൃഷ്ടിക്കുന്തിന്റന പദ്ധതി
പിണ നലണയ്ക്കന്താണ്.
ആലഔ്കട്രാണിഔ്സ് ഗടഔങ്ങളന്റട ഈല്പാദനം. ഐടി കമകലയിന്റല ഈല്പാദന
ഔമ്പനിഔന്റള സഹായിക്കുന്തിനായി രു ആലകക്ട്രാണിസ് ഗടഔ ആകക്കാസിസ്റ്റം
വിഔസിപിക്കുന്തിന് സംസ്ഥാനം പിണ നലണ നല്കും. ആതിന് ന്റ്റിയ മാനു ാക്ചറിംഖ്
ക്ലസ്റ്ററുഔള്, ലാബുഔള്, ടൂള് റൂമുഔള് എന്ിവയ്ക്കള്ള ന്റടസ്റ്റിംഖ് സൗഔരുങ്ങള് കപാലള്ള
ന്റപാതു സൗഔരുങ്ങള് സൃഷ്ടികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്. ആന്റതാരു സാകേതിഔവിദുാധിിിത
കമകലയായതുന്റഔാണ്ടായ്,
ഇ
കമകലയിന്റല
സംയക്ത
സംരംഭ്ങ്ങള്
കപ്രാത്സാഹിപിക്കാംന്താണ്. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഹാർഡ് ന്റവയർ
ഈല്പാദനത്തില് കൂടുതല് നികേപന്റത്ത പിണ നലണയ്ക്കന്നു.
നയ പരിസ്ഥിതിയം നിയന്ത്രണങ്ങളം. വർദ്ധിചൃ ഡിജിനറൃകസഷനും ആെർന്റനറൃ് ഒ ്
തിംഖ്സും (ഐടി), എ എല് അൈികക്കഷനുഔളന്റട വിപുലീഔരണംം (ഐഡെിറൃി
മാകനജ്ന്റമെ്, ക ഷുല് ന്ററക്കഗ്നിഷന്, ആകമാഷന് ഡിറൃേന്, ഒകട്ടാകമറൃഡ്
തീരുമാനന്റമടുക്കല്)
എന്ീ
കമകലഔളില്
സവഔാരുതയന്റടയം
ഡാറൃ
സംരേണത്തിന്റെയം
പ്രശ്നങ്ങള്
നിർണായഔമാണ്.
സവഔാരുതയന്റടയം
സുരേയന്റടയം പ്രശ്നങ്ങള് പരിഖണിക്കുകമ്പാള്, നമ്മുന്റട പരിഹാരങ്ങള് ഭ്രണഗടനാ
മൂലുങ്ങളില് ഄധിിിതമായിരിക്കണം.
സവഔാരുതയം സുരേയം സംരേിക്കുന്തില് സർക്കാരുഔള് സജീവമായ പേ്
വഹിക്കണം. പൂർണ്ണ ക ാധുകത്താന്റടയള്ള സളനംതം കതടുഔ എന്താണ് വിവരങ്ങളന്റട
സവഔാരുതയം, സുരേയം ഈറപാക്കുന്തിനുള്ള അദുപടി. എന്ിരുന്ാലം, ഇ
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സംവിധാനം ന്നുന്റഔാണ്ടായ് മാത്രം ഡാറൃ സംരേണം പൂർണമാഔിലാത. പഔരം, ഡാറൃ
ഔണ്ഗ്കട്രാളർമാരുന്റട ഭ്ാഖത്ത് നിന്് ഈണ്ടായാകുന് ഄ്ധയദ്ധമൂലം ഏന്റതേിലം ഄടിസ്ഥാന
വിവരങ്ങള്ക്ക് നാശം സംഭ്വിക്കുഔയാന്റണേില് ഄതിന് ഔണ്ഗ്കട്രാളർമാന്റര തന്റന്
ാധുസ്ഥരാക്കുന്
തരത്തിലള്ള
ഈത്തരവാദിത്ത-ഄടിസ്ഥാന
്ട്ടക്കൂടുഔള്
അവശുമാണ്.

2.5. വികനാദസഞ്ചാരം
80. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ്വുവസ്ഥയില് വികനാദസഞ്ചാര കമകല രു പ്രധാന പേ്
വഹിക്കുന്നു.
ന്റതാഴിലവസരങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കുന്തിനും
പ്രാകദശിഔ
സംരംഭ്ഔതവം
കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനും മറൃ് കമകലഔന്റള ഈകത്തജിപിക്കുന്തിനുമുള്ള ഔഴിവ് ഔാരണം
സാമ്പത്തിഔ വളർചൃെ് സംഭ്ാവന നല്ഔാന് വലിയ സാധുതയള്ള രു കമകലയാണിത്.
മഹാമാരി
ഔാലഗട്ടത്തിനു
കശഷം
വരുമാനത്തില്
ഈണർവ്
പഔരാന്
വികനാദസഞ്ചാരത്തിന് സുപ്രധാന പേ് വഹിക്കാനാകും. മഹാമാരിക്കു കശഷം കലാഔത്ത് ,
വികനാദസഞ്ചാരിഔളന്റട വരവില് കുത്തന്റന വർദ്ധനംണ്ടായാകും, ഇ വിഔസനം നല്കുന്
ിസിനസ്സില് ഄവസരങ്ങള് പിടിന്റചൃടുക്കാന് കഔരളം നന്ായി സജമാഔണം.
81. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള് മുതല് മഹാമാരി ഔാരണം നിർ ന്ധമാക്കിയ നിയന്ത്രണങ്ങളന്റട വന്റര
പശ്ചാത്തലത്തില് തുടർചൃയായ തിരിചൃടിഔളാല് വലയഔയായിരുന് ഇ കമകലെ്
പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് പ്രതീഷിചൃ വളർചൃാ ലേുങ്ങള് നഔവരിക്കാന്
സാധിചൃിട്ടിലാത. സംസ്ഥാനം അഭ്ുന്തര വികനാദ സഞ്ചാരിഔളന്റട വരവില് 17.8 ശതമാനംം
വികദശ വികനാദ സഞ്ചാരിഔളന്റട വരവില് 8.5 ശതമാനംം മുന് വർഷകത്തക്കാള് വളർചൃ
കരകന്റപടുത്തിയതിനാല്, പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട വളർചൃാ പ്രവ്നങ്ങള്
തീർചൃയായം നഔവരിക്കാനാകുന്റമന്ാണ് 2019-ന്റല ഔണക്കുഔള് സൂ്ിപിക്കുന്ത്.
അഭ്ുന്തര വികനാദ സഞ്ചാരത്തില് 15 ശതമാനംം വികദശ വികനാദ സഞ്ചാരത്തില് 10
ശതമാനംം വാർഷിഔ വളർചൃ കനടുന്റമന്താണ് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട
നുായമായ ലേും.
82. ആത്
കനടുന്തിന്,
വികദശ,
സവകദശി
(മറൃ്
സംസ്ഥാനങ്ങള്), പ്രാകദശിഔ
(കഔരളത്തിനുള്ളില്) വികനാദസഞ്ചാരിഔളന്റട വുതുസ്ത അവശുങ്ങള് നിറകവറൄന്തിന്
സംസ്ഥാനം പ്രകതുഔ തന്ത്രങ്ങള് വിഔസിപിക്കണം. വികനാദസഞ്ചാര കമകലഔയില് മാറി
വരുന് പ്രവണതഔളായ യവസഞ്ചാരിഔള്, റൃെ് യാത്ര ന്റ്യ്യുന്വർ, സ്ത്രീ സഞ്ചാരിഔള്,
മുതിർന് യാത്രക്കാർ തുടങ്ങിയവരുന്റട അവശുങ്ങള് ഄഭ്ിമുകീഔരികക്കണ്ടായതാണ്. വിവിധ
തരത്തിലള്ള വികനാദസഞ്ചാര ഈല്പന്ങ്ങളന്റടയം പാകക്കജുഔളന്റടയം വിഔസനംം
കപ്രാത്സാഹനംം ഇ നയ സമീപനങ്ങളില് ഈള്ന്റപടുന്നു.
83. വികനാദസഞ്ചാര കഔന്ദ്ര വിഔസനം. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വികനാദസഞ്ചാര
കഔന്ദ്രങ്ങളില് ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങള് വിഔസിപിക്കുന്തിനുള്ള പദ്ധതിഔള്ക്ക് കഔരള
സർക്കാർ നികേപം നടത്തുന്നുണ്ടായ്. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില്, ഇ
സമീപനം പരിഷ്കരിചൃ് മിഔചൃ രീതിയില് ക്രമന്റപടുത്തും. പ്രാകദശിഔ വികനാദസഞ്ചാരിഔളന്റട
അവശും പരിഖണിക്കുന്തിന് വികനാദസഞ്ചാര കഔന്ദ്രങ്ങള് ഔന്റണ്ടായത്തുഔയം, വിഔസനം,
മാകനന്റെെ് എന്ിവയില് പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔന്റള ഈള്ന്റപടുത്തുഔയം ന്റ്യ്യുഔ
എന്തായിരിക്കും സമീപനത്തിന്റെ ഉന്ല്. ആത് പ്രാകദശിഔ ഈടമസ്ഥതയം
പോളിത്തംം പ്രാപ്തമാക്കുഔയം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിദൂര പ്രകദശങ്ങളില് ന്റവളിന്റപടാത്ത
പ്രകദശങ്ങള് കപാലം ന്റവളിചൃത്ത് ന്റഔാണ്ടുവരിഔയം
ന്റ്യ്യും. യാത്രക്കാർക്ക് ഇ
വികനാദസഞ്ചാര കഔന്ദ്രങ്ങന്റളക്കുറിചൄള്ള വിവരങ്ങള് നല്കുന്തിന് ന്റനറൃ്വർക്കുഔള്
ഈപകയാഖിക്കുന്തിന് പുറന്റമ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔളമായി
23

സഹഔരിചൃ് വികനാദസഞ്ചാര കഔന്ദ്രങ്ങളില് ആത്തരം പദ്ധതിഔള്ക്ക് അവശുമായ ഭ്ാഖിഔ
ധനസഹായം നല്കുഔയം ന്റ്യ്യും.
84. സംസ്ഥാനത്തിന്
പരമ്പരാഖതംം
പ്രശസ്തംമായ
നിരവധി
വികനാദസഞ്ചാര
കഔന്ദ്രങ്ങളണ്ടായ്. ആത്തരം കഔന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഄനുഭ്വങ്ങള് നിലവിലള്ള ഄടിസ്ഥാന
സൗഔരുങ്ങളമായി ഏഔീഔരികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്. കഔാവളം, കുമരഔം, ക ക്കല്, മുസിരിസ്
തുടങ്ങിയവയില് ്ിലത് ഹബ്ബുഔകളാ പ്രധാന കഔന്ദ്രങ്ങകളാ അയി വിഔസിപിന്റക്കണ്ടായതാണ്.
മുമ്പ് സൂ്ിപിചൃ പുതിയ വികനാദസഞ്ചാര കഔന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് ഈപ കഔന്ദ്രങ്ങളായി
പ്രവർത്തിക്കാനും വികനാദസഞ്ചാരിഔളന്റട ഄനുഭ്വങ്ങള് വർദ്ധിപിക്കാനും സഹായിക്കും.
കഔരളത്തിന്റെ വികനാദസഞ്ചാരത്തിന്റെ അസ്തിഔളന്റട നവവിധും ഔണക്കിന്റലടുത്ത്,
പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔളന്റട സജീവ പോളിത്തകത്താന്റട പ്രാകദശിഔ വികനാദസഞ്ചാര
കഔന്ദ്രങ്ങള് ഄന്റലാതേില് ജിലാതാ വികനാദസഞ്ചാര കഔന്ദ്രങ്ങന്റള ശക്തിന്റപടുത്താനുമുള്ള
ഔഴിവ് സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ്.
85. നനപുണു വിഔസനംം ന്റതാഴിലവസരംം. സംസ്ഥാനത്തിനഔത്തും പുറത്തും നിന്നുള്ള
നനപുണുമുള്ള മാനവ വിഭ്വകശഷി സവാംശീഔരിക്കുന്തിനുള്ള വിപുലമായ ഄവസരങ്ങള്
വികനാദസഞ്ചാരം പ്രദാനം ന്റ്യ്യുന്നു. രാജുത്തുടനീളമുള്ള കഹാേിറൃാലിറൃി കമകലൊയി
ഈയർന് നിലവാരമുള്ള മാനവവിഭ്വകശഷി പ്രദാനം ന്റ്്ാനുള്ള കശഷി കഔരളത്തിനുണ്ടായ്.
ഇ ലേും നഔവരിക്കുന്തിന് , നമ്മുന്റട പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങള് നവീഔരികക്കണ്ടായത്
ഄതുന്താകപേിതമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 13 ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ആന്സ്റ്റിറൃൂട്ടുഔളം (എ ് സിഐ)
മൂന്് ആന്സ്റ്റിറൃൂട്ട് ഒ ് കഹാട്ടല് മാകനജ് ന്റമ്റുകഔളമുണ്ടായ്. എ ് സിഐഔളിന്റല ഄടിസ്ഥാന
സൗഔരുങ്ങളം പരിശീലന സൗഔരുങ്ങളം ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങള് ഈടന്
അരംഭ്ിക്കണം. വികനാദസഞ്ചാര കമകലയില്
ഈയർന്നുവരുന് അവശുഔതഔന്റള
ഄടിസ്ഥാനമാക്കി നനപുണുംം പുതിയ നവദഖ്ധുംം വിഔസിപിക്കുന്തിനുള്ള
നയങ്ങള്ക്ക് ഉന്ല് നല്കഔണ്ടായതുണ്ടായ്. വികനാദസഞ്ചാര പരിശീലന കഔന്ദ്രങ്ങള്
ഄവരുന്റട ഄക്കാദമിഔ് കപ്രാരാമുഔളന്റട ഭ്ാഖമായി, പുതിയതും സമർപിതംമായ ഈള്ളടക്കം
കലാകഔാത്തര പരിശീലനംമായി സംകയാജിപിക്കണം.
86. വികനാദസഞ്ചാര
ഈല്പന്ങ്ങള്.
ന്റപാതു-സവഔാരു
കമകലഔള്
സൃഷ്ടിക്കുന്
വികനാദസഞ്ചാര ഈല്പന്ങ്ങളന്റട ഈകത്തജഔമായം സഹായിയായം കഔരള സർക്കാർ
പ്രവർത്തിക്കണം. ഗുണനിലവാരംം കസവന വിതരണംം ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിന് ഹൗസ്
ക ാട്ട് കമകല കപാന്റല പ്രശസ്തംം ജനപ്രിയംമായ സംരംഭ്ങ്ങള് സൂക്ഷ്മപരികശാധനെ്
വികധയമാകക്കണ്ടായതുണ്ടായ്. സാഹസിഔ വികനാദസഞ്ചാരത്തില് വാഗ്ദാനം ന്റ്യ്യുന് പുതിയ
അശയങ്ങള്ക്ക് വികനാദസഞ്ചാര വകുപ് ശക്തമായ ്ട്ടക്കൂടുഔള് സൃഷ്ടികക്കണ്ടായതാണ് .
ഔാരവനുഔള്,
ാംകസ്റ്റഔള്, പ്രകൃതി വികനാദസഞ്ചാരം തുടങ്ങിയ രസഔരമായ
ഄനുഭ്വങ്ങള്
നല്കുന്
പുതിയ
അശയങ്ങള്
ഈ്ിതമായ
കപ്രാത്സാഹന
സംവിധാനങ്ങളിലൂന്റട ന്റമചൃന്റപടുത്തണം. ആന്കഡാർ, ഓട്ട്കഡാർ പ്രവർത്തനങ്ങള്
ഈള്ന്റപടുന് വികനാദസഞ്ചാര അശയങ്ങള് സവതന്ത്രംം സവയം നിയന്ത്രിത ടൂറുഔളം,
ന്റവല്നസ് ടൂറിസം ഈള്ന്റപടുന് വികനാദസഞ്ചാര പരിപാടിഔളം വിഔസിപികക്കണ്ടായതാണ് .
വാട്ടർ സ്കപാർട്സ്,
രാത്രിഔാല ഭ്േണംം കഷാപിംഗും തുടങ്ങിയ കമകലഔളിന്റല
സാധുതഔള് പരികശാധികക്കണ്ടായതാണ്. വികനാദസഞ്ചാര അശയങ്ങളന്റട കമകലഔളിന്റല
ആത്തരം അശയങ്ങള് സവികശഷംം സമ്പന്ംമായ ഄനുഭ്വങ്ങള് പ്രധാനം ന്റ്യ്യുഔ
എന്താണ് .
87. വികനാദ സഞ്ചാര കഔന്ദ്രങ്ങളിന്റല കമാശന്റപട്ട ഄവസ്ഥ വികനാദ സഞ്ചാര വിഔസനന്റത്ത
തടസന്റപടുത്തുന്നു. 2018ലം 2019ലം ഈണ്ടായായ ന്റവള്ളന്റപാക്കംം തുടർന്നുണ്ടായായ കഔാവിഡ് 19
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മഹാമാരിയം ഇ കമകലന്റയ സാരമായി
ാധിചൄ. വികനാദ സഞ്ചാര കമകലയന്റട
പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭ്ിക്കുന്തിനും പൂർണ്ണ കശഷിയിന്റലത്തുന്തിനും സഹായിക്കുന്തിന്
പ്രകതുഔ ഉന്ല് നല്കഔണ്ടായതുണ്ടായ്. അകരാഖു കപ്രാകട്ടാകക്കാളഔളം (ശു്ിതവംം സുരേയം)
വിശവാസംം ഈറപാക്കുന്തിന് അളഔന്റള യാത്ര ന്റ്്ാന് കപ്രരിപിക്കും. വികനാദ സഞ്ചാര
അസൂത്രണത്തിനും നിർവഹണത്തിനുമുള്ള മാർഗ്ഗനിർകദ്ദശ തതവങ്ങളില് ന്ായിരിക്കണം
ദുരന്ത പ്രതികരാധം.
88. ഈത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം. ഈത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം രീതിഔള് കഔരളത്തിന്റല എലാതാ
സ്ഥലങ്ങളികലക്കും
വുാപിപിക്കുന്തിനും
വുതുസ്തമായ
രാമീണ
ഄനുഭ്വങ്ങള്
ഈള്ന്റക്കാള്ളുന്നതന് ടൂറിസം കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനും സംസ്ഥാനം ്ധയദ്ധ കഔന്ദ്രീഔരിക്കും. ആത്
ടൂറിസന്റത്ത രു പോളിത്ത പ്രക്രിയയാക്കാനും വികനാദസഞ്ചാര സൗഹൃദ ഄന്തരീേം
സൃഷ്ടിക്കാനും പ്രാകദശിഔ സമൂഹങ്ങള്ക്ക് ന്റതാഴില് സൃഷ്ടിക്കാനും സഹായിക്കും.
കഹാംകസ്റ്റഔള് വികനാദസഞ്ചാരിഔള്ക്ക് ഄതുലുമായ ഄനുഭ്വങ്ങള് നല്കുഔയം വികനാദ
സഞ്ചാരം കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിന് പ്രാകദശിഔ ജനങ്ങന്റള ഈള്ന്റപടുത്തുഔയം ന്റ്യ്യുന്നു.
89. വികനാദസഞ്ചാര നികേപ
ണ്ടായിംഖ്. പുതിയ പദ്ധതിഔള് തുടങ്ങാന് സവഔാരു
സംരംഭ്ങ്ങന്റള കപ്രാത്സാഹിപിക്കും. താമസം, ട്രാവല് ഏജ്റുകമാർ, ടൂർ ഒപകററൃർമാർ,
ട്രാവല് ന്റപ്രാനവഡർമാർ, ക്രൂയിസ് ഒപകററൃർമാർ തുടങ്ങിയ വികനാദസഞ്ചാര
കമകലഔളിന്റല നികേപം കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിന് പ്രകതുഔ തന്ത്രങ്ങള് വിഔസിപിക്കും.
വികനാദസഞ്ചാര
കപ്രാത്സാഹനത്തില് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേ് പരിഖണിചൃ്,
വികനാദസഞ്ചാര കപ്രാത്സാഹനം, ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങള്, വികനാദസഞ്ചാര
കഔന്ദ്രങ്ങളന്റട വിഔസനം എന്ിവൊയി ന്റപാതു ധനസഹായം തുടരും.
90. കഔരളത്തിന്റല ടൂറിസം കമകലെ് ന്റമചൃന്റപട്ട സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുഔള്, വിവര കശകരണം,
മാകനന്റെെ്, കപ്രാസസ്സിലിംഖ് രീതിഔളന്റട പുനഃപരികശാധന എന്ിവ അവശുമാണ് .
വികനാദസഞ്ചാര
വുവസായത്തിന്റെ
സുഖമമായ
പ്രവർത്തനംം
വളർചൃയം
ഈറപാക്കുന്തിന് , വിവര കശകരണം, വികനാദസഞ്ചാര വുവസായത്തിന്റല വിവിധ
തല്പരഔേിഔള്ക്ക് സമയ ന്ധിതംം കൃതുംമായ വിവരങ്ങള് നല്കഔണ്ടായവയാണ്.

2.6 വികദശ, അഭ്ുന്തര വുാപാരം
91. ്രിത്രപരമായിത്തന്റന് വുാപാരം കഔരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വുവസ്ഥയന്റട രു പ്രധാന
്ാലഔശക്തിയാണ്. കഔരളത്തില് നിന്നുള്ള സുഖന്ധവുഞ്ജനങ്ങള്, ഔയറുല്പന്ങ്ങള്,
സംസ്കരിചൃ ഔശുവണ്ടായി എന്ിവയന്റട ഔയറൄമതി പരമ്പരാഖത വുവസായങ്ങളന്റട വളർചൃെ്
ഄടിത്തറയാംഔയം, ഄവ ആന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന ന്റതാഴില് കരാതസ്സിലായി
തുടരുഔയം ന്റ്യ്യുന്നു. 1980-ഔളന്റട ഄവസാനം മുതല് കഔരളത്തില് ഈണ്ടായായിട്ടുള്ള
സാമ്പത്തിഔ വളർചൃയന്റട പുനരുജീവനം ഈപകഭ്ാഖന്റചൃലംഔളിലം വുാപാരത്തിലമുണ്ടായായ
(പ്രകതുഔിചൃ് ്ിലാതറ വുാപാരം) കുതിചൄ്ാട്ടകത്താന്റടാപമാണ് സംഭ്വിചൃിട്ടുള്ളത്. 2019-20 ല്,
വുാപാരം, ഄറൃകുറൃപണിഔള്, കഹാട്ടലഔള്, ന്ററകസ്റ്റാറ്റുകഔള്, ഖതാഖതം, സംഭ്രണം,
വാർത്താവിനിമയം എന്ിവയന്റട സംകയാജിത വിഹിതം കഔരളത്തിന്റെ ന്റമാത്ത
സംസ്ഥാന സംകയാജിത മൂലുത്തിന്റെ (ജിഎസ് വിഎ) 24.4 ശതമാനമാണ്, ഄകതസമയം
ആന്തുയന്റട ഇ കമകലഔളിന്റല വിഹിതം ന്റമാത്ത സംകയാജിത മൂലുത്തിന്റെ (ജിവിഎ)
(രണ്ടും സ്ഥിര വിലയില്) 19.4 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. മുഔളില് സൂ്ിപിചൃ കമകലഔളിന്റല
കഔരളത്തിന്റല ന്റമാത്തം ന്റതാഴില് വിഹിതം ആതിലം വലതാണ്: 2017-18ല് 27 ശതമാനം,
ഄകതസമയം കദശീയ തലത്തില് ആത് 17.7 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. 2018 ജനുവരിയില്
കഔരളത്തിന്റല 2.53 ലേം സ്ത്രീ ന്റതാഴിലാളിഔള് ഈള്ന്റപന്റട 16.95 ലേം ന്റതാഴിലാളിഔള്
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വുാപാര കമകലയില് (കമാകട്ടാർ വാഹനങ്ങളന്റട ഄറൃകുറൃപണിഔള് ഈള്പന്റട) ന്റതാഴില്
ന്റ്യ്യുന്നു.
92. സംസ്ഥാനത്ത് ഈല്പാദനം വർദ്ധിപിക്കുന്തിനുള്ള നയങ്ങളമായി നഔകഔാർത്തു ന്റഔാണ്ടായ്
കഔരളത്തിന്റല വുാപാരത്തിന് കപ്രാത്സാഹനം നല്കുന്താണ്. ഭ്േു ഈല്പന്ങ്ങള്,
വസ്ത്രങ്ങള്, ആലഔ്കട്രാണിഔ് സാധനങ്ങള് എന്ിവ ഈള്ന്റപന്റട കഔരളത്തില്
വിറൃഴിക്കന്റപടുന് ഈപകഭ്ാക്തൃ വ മേഖക്കളന്റട വലിന്റയാരു ഭ്ാഖം സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്താണ്
നിർളനംിക്കുന്ത്. കഔരളത്തിന്റല വുാവസായിഔ യൂണിറൄഔള് ഇ സാധനങ്ങളില് ്ിലത്
ഈല്പാദിപിക്കുഔയം സംസ്ഥാനന്റത്ത വലിയ കതാതിലള്ള ്ിലാതറ വുാപാരത്തിന്റെ രു
ഭ്ാഖന്റമേിലം നിറകവറൄഔയം ന്റ്്ത ാല്, ഄത് ന്റതാഴിലവസരങ്ങന്റള ന്റമാത്തത്തില് വലിയ
കതാതില് സവാധീനിക്കുന്താണ്.
93. ഄകതസമയംതന്റന് വുാപാരംം ഈല്പാദനംം വർദ്ധിപിക്കുന്തിന് കലാഔത്തിന്റെ മറൄ
ഭ്ാഖങ്ങളമായള്ള ദീർഗഔാല
ന്ധങ്ങള് കഔരളം ഈപകയാഖന്റപടുത്തുന്താണ്.
കലാഔന്റമമ്പാടുമുള്ള മലയാളിഔളന്റട വലിയ ഡിമാന്ഡിന്റന ഭ്ാഖിഔമായി അ്ധയയിചൄ
ന്റഔാണ്ടായ് കഔരളത്തില് നിർളനംിചൃ
ാഷന് വസ്ത്രങ്ങളം ന്റമഡിക്കല് ഈപഔരണങ്ങളം
ഈള്ന്റപന്റട വികദശത്ത് കൂടുതല് സാധനങ്ങള് വിറൃ് സംസ്ഥാനം ഔയറൄമതി വുാപാരം
പുനരുജീവിപിക്കണം.
കഔരളത്തിന്റല
വുാപാരത്തിന്റെയം
ഈല്പാദനത്തിന്റെയം
വളർചൃയന്റട മന്ററൃാരു ഈറവിടം സംസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കുന് വികനാദസഞ്ചാരിഔളന്റട
ക്ാദനം (demand)അണ്.
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3. ന്റതാഴില്, ന്റതാഴിലാളി കേമം, ന്റതാഴിലം നനപുണുംം
3.1 ന്റതാഴിലം ന്റതാഴിലാളി കേമംം
94. ന്റതാഴിലാളിവർഖത്തിന്റെ കേമഔാരുത്തില് കഔരള സർക്കാർ പ്രതിാാ ദ്ധമാണ്.
ന്റതാഴില് ഄവഔാശ സംരേണത്തിന്റെയം കട്രഡ് യൂണിയന് പ്രവർത്തനത്തിന്റെയം
ദീർഗഔാല പാരമ്പരുമാണ് കഔരളത്തിനുള്ളത്. കഔരളത്തില്, കട്രഡ് യൂണിയനുഔളന്റടയം
ഄധവാനിക്കുന് ന്റതാഴിലാളി വർഗ്ഗ പ്രതിനിധിഔളന്റടയം രാഷ്ട്രീയത്തി ന്റല സജീവമായ പേ്
ഄവഔാശങ്ങള്ക്കായള്ള നിയമാനുസൃതമായ ഄവഔാശവാദങ്ങള് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
നിയമങ്ങളം നയങ്ങളമായി നടപിലാക്കുന്ത് ഈറപാക്കുന്നു.
95. ഄനൗപ്ാരിഔ കമകലയിലള്ള ന്റതാഴിലാളിഔല് ഈള്ന്റപന്റട വലിന്റയാരു വിഭ്ാഖം
ന്റതാഴിലാളിഔളന്റട കവതനംം, ന്റതാഴില് സാഹ്രുങ്ങളമായി
ന്ധന്റപട്ട് നിരവധി
മാറൃങ്ങള് വരുത്താന് കഔരള സർക്കാർ പ്രതിാാ ദ്ധമാണ്. സ്ത്രീ-പുരുഷ
ന്റതാഴിലാളിഔള് തളനംിലള്ള കവതന ഄന്തരം നിഔത്തുഔ എന്തും സർക്കാറിന്റെ മുകു
ലേുങ്ങളില് ന്ാണ്. സ്ഔീം ന്റതാഴിലാളിഔള്, സ്കൂള് പാ്ഔന്റത്താഴിലാളിഔള്,
പഞ്ചായത്ത് തല പാലികയറൃീവ് ന്റഔയർ നഴ് സുമാർ, കുടും ്ധയീ ജീവനക്കാർ, പ്രീസ്കൂള്
ഄധുാപഔർ, സ്കൂള്, പഞ്ചായത്ത് ഔൗണ്ഗ്സിലർമാർ എന്ിവരുന്റട കവതനത്തില്
പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് ഖണുമായ വർധനംണ്ടായായി. ആന്തുയിന്റല മറൃ് പല
ഭ്ാഖങ്ങളില് നിന്നും വുതുസ്തമായി, കഔരളത്തില് സ്കീം വർക്കർമാരുന്റട സുപ്രധാനമായ
സാമൂഹിഔ കസവനങ്ങള് തിരിചൃറിയാനും പ്രതി ലം നല്ഔാനും സർക്കാർ സജീവമായി
്ധയമിക്കുന്നുണ്ടായ്. സൂപർമാർക്കറൄഔള്, കഷാപിംഖ് മാളഔള് എന്ിവയള്ന്റപന്റട റീന്റട്ടയില്
കമകലഔളിന്റലയം
ാേിംഖ് ആതര ധനഔാരു ഔമ്പനിഔളിന്റലയം ന്റതാഴിലാളിഔള്
ഈള്ന്റപന്റട വിവിധ കസവന പ്രവർത്തനങ്ങളില് ന്റതാഴില് സാഹ്രുങ്ങളം കവതനംം
ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള ഈകദ്ദശുംം സർക്കാർ പ്രഔടിപിചൃിട്ടുണ്ടായ്. സ്ത്രീ വീട്ടുകജാലിക്കാരുന്റട
ഄവഔാശങ്ങള് നിർവ്ിക്കുഔയം സംരേിക്കുഔയം ന്റ്യ്യുന് നിയമനിർളനംാണം,
പ്രകതുഔിചൃ് പ്രതി ലം, സാമൂഹിഔ സുരേ, മാനുമായ ന്റതാഴില് സാഹ്രുങ്ങള്
എന്ിവയമായി ന്ധന്റപട്ടുള്ള നിയമ നിർളനംാണം നടത്തുഔ എന്ിവയാണ് ഖവണ്ഗ്ന്റമെ്
നയത്തിന്റെ മന്ററൃാരു വശം.
96. കഔന്ദ്രസർക്കാർ നിർകദശിചൃ ന്റതാഴില് നിയമ കഭ്ദഖതിഔളന്റട പ്രതികൂല
ന്റതാഴിലാളിഔന്റള സംരേിക്കാന് സർക്കാർ ്ധയമിക്കും.

ലങ്ങളില് നിന്്

97. 14-മത്
പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിയില്
ഄതിഥി
ന്റതാഴിലാളിഔളന്റട
കേമം
ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള നടപടിഔള് നഔന്റക്കാള്ളുന്നതം. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഔാലയളവില് ഇ രംഖന്റത്ത പരിഷ് ഔരണം അരംഭ്ിചൄ, ഄതിഥി ന്റതാഴിലാളിഔള്ക്ക്
കറഷന് ഔാർഡ് നല്ഔാനും ഄവർക്ക് അകരാഖു ആന്ുറന്സും മറൃ് തരത്തിലള്ള
സാമൂഹിഔ സുരേയം നല്കുന് പദ്ധതിഔള് പതിന്ാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലം
തുടരും. ഄതിഥി ന്റതാഴിലാളിഔള്ക്ക് സുരേിതംം സുകപ്രദംമായ ജീവിതത്തിനുള്ള
സൗഔരുങ്ങള് രുക്കുന്തിന് പ്രാകദശിഔ ഄധിഔാരിഔന്റള പദ്ധതി കപ്രാത്സാഹിപിക്കും.
98. സംസ്ഥാനന്റത്ത ന്റതാഴില് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് സംവിധാനത്തില് സമ്പൂർണ
പരിഷ്ഔരണം സർക്കാർ പരിഖണിക്കണന്റമന്് അസൂത്രണ ക ാർഡ് അവശുന്റപടുന്നു.
ഇ
കമകലയിന്റല
നയരൂപീഔരണത്തിന്
സംസ്ഥാനന്റത്ത
ഓപ്ാരിഔംം
ഄനൗപ്ാരിഔംമായ ന്റതാഴില് കമകലഔളിന്റല ന്റതാഴിലാളിഔളന്റട ഗടനന്റയയം ജീവിത
സാഹ്രുങ്ങന്റളയം കുറിചൄള്ള മിഔചൃതും കൂടുതല് വിശദംം കവർതിരിക്കന്റപട്ടതുമായ ഡാറൃ
അവശുമാണ്.
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3.2 ന്റതാഴിലം നനപുണുംം
99. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് അധുനിഔംം ഈയർന് ന്റതാഴിലവസരംം
ഈല്പാദനേമംമായ സമ്പദ്വുവസ്ഥ ന്റഔട്ടിപടുക്കുഔയാണ് കഔരളം ലേുമിടുന്ത്.
100. ഇ
ദിശയില്
വലിന്റയാരു
്ധയമം
അവശുമാന്റണന്്
സംസ്ഥാനന്റത്ത
ന്റതാഴിലവസരങ്ങന്റളക്കു റിചൄള്ള സമീപഔാല ഡാറൃ ഔാണിക്കുന്നു. 2019-20ല് കഔരളത്തിന്റല
ന്റതാഴിലിലാതാ്മക നിരക്ക് 10 ശതമാനമാണ്, ഄതായത് പുരുഷന്മാരില് 7.4 ശതമാനംം
സ്ത്രീഔളില് 15.1 ശതമാനംമാണ്. ന്റതാഴിലിലാതാ്മക 4.8 ശതമാനം, ഄതായത് പുരുഷന്മാരില് 5
ശതമാനംം സ്ത്രീഔളില് 4.2 ശതമാനംം എന് കദശീയ നിരക്കികനക്കാള് കൂടുതല് അണ്.
2019-20ല് കഔരളത്തിന്റല ന്റതാഴില് പോളിത്ത നിരക്ക് (LFPR) 39.8 അയിരുന്നു,
ഄകികലന്തുാ തലത്തില് ആത് 40.9 ശതമാനമാണ്.
101. പതിന്ാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്, ജനങ്ങള്ക്ക്, പ്രകതുഔിചൃ് കൃഷി, വുവസായം,
വിവരസാകേതിഔവിദു, ടൂറിസം തുടങ്ങിയ കസവന കമകലഔളിന്റല യവജനങ്ങള്ക്ക് പുതിയ
ന്റതാഴിലഔളിലൂന്റട വരുമാനം വർദ്ധിപിക്കുന് പുതിയ ന്റതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുഔയാണ്
കഔരള സർക്കാർ ലേുമിടുന്ത്. കഔരളത്തിന്റെ ഭ്ാവി വിഔസനം യവജനങ്ങളന്റട കേമം,
വിദുാഭ്ുാസം, സാമൂഹിഔ ഄവക ാധം എന്ിവന്റയ അ്ധയയിചൃിരിക്കുന്നു എന്ത്
സതുമാണ്. കഔരളത്തില് യവജനങ്ങളന്റട ന്റതാഴിലിലാതാ്മക നിരക്ക് ഈയർന്താണ്.
കഔരളത്തിന്റല യവജനങ്ങള്ക്ക് അധുനിഔ ന്റതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്തായിരിക്കും
സർക്കാരിന്റെ മുന്ഖണന.
102. അധുനിഔ ന്റതാഴിലില് നവദഖ്ധും നിർണായഔമാണ്: കൂടാന്റത ആന്തുയന്റട വിദഗ്ദ
ന്റതാഴിലിന്റെ ഹ ് അഔാനുള്ള സാധുത കഔരളത്തിനുണ്ടായ്. ആന്തുയിന്റലയം, കലാഔത്തിന്റെ
മറൃ് ഭ്ാഖങ്ങളിന്റലയം ന്റതാഴിലടമഔളന്റട മുന്ഖണനാ തിരന്റെടുപില് പ്രഥമ സ്ഥാനം
സംസ്ഥാനന്റത്ത വിദഖ്ധരായ ന്റപ്രാ ഷണല് ന്റതാഴിലാളിഔള്ക്കുണ്ടായ്.
103. സാമ്പത്തിഔ വളർചൃ ഈറപാക്കുന്തില് നനപുണു പരിശീലനംം വിഔസനംം
നിർണായഔ പേ് വഹിക്കുന്നുന്റണ്ടായന്് കഔരള സർക്കാർ തിരിചൃറിയന്നു. വിദുാസമ്പന്രും
വിദഖ്ധരുമായ ന്റതാഴിലാളിഔളന്റട അകപേിഔ സമൃദ്ധി, സംരംഭ്ഔതവത്തിന്റെ ്രിത്രം,
വിശാലമായ കലാഔംമായള്ള സമ്പർക്കം എന്ിവയാണ് നമ്മുന്റട ശക്തി. അകഖാള
ഈല്പാദനം കൂടുതല് യന്ത്രവല്ക്കൃതംം വിാാന കഔന്ദ്രിതംമാകുകമ്പാള്, സ്കൂള്, ഈന്ത
വിദുാഭ്ുാസം എന്ിവയമായി
ന്ധന്റപട്ട് മറൃ് സംസ്ഥാനങ്ങന്റള ഄകപേിചൃ്,
കഔരളത്തിന്റെ ഔരുത്ത് പുതിയ ന്റവല്ലുവിളിന്റയ കനരിടാന് മിഔചൃ രീതിയില്
സജീഔരിചൃിരിക്കുന്നു. പതിന്ാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഹയർന്റസക്കന്ഡറി
സ്കൂളഔളിന്റല ന്റതാഴിലധിിിത പഠനംം, സമ്പദ് വുവസ്ഥയിന്റല നനപുണു നവീഔരണംം
തളനംിലള്ള ന്ധം സ്ഥാപിക്കാന് കപ്രാത്സാഹിപിക്കും.
104. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വുാവസായിഔ നയംം വിവര സാകേതിഔ നയംം വിവിധ
കമകലഔളിന്റല നികേപത്തില് ദ്രുതഖതിയിലള്ള വർദ്ധനവ് വിഭ്ാവനം ന്റ്യ്യുന്നു.
കഔരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഗടനയന്റട ഗടനാപരമായ പരിവർത്തന പ്രക്രിയയില്
പോളിഔളാകുന്തിന് കഔരളത്തിന്റല യവജനങ്ങള്ക്ക് ഏറൃംം ഈയർന് നനപുണു
വിഔസനംം പരിശീലനംം ലഭ്ുമാക്കണന്റമന്് ആത് അവശുന്റപടുന്നു.
105. "നവാാനിഔ സമൂഹത്തിന്റെ" "കജാലിയന്റട ഭ്ാവി" എന് വിഷയത്തിന്റല സംവാദങ്ങളം
്ർചൃഔളം വിവരങ്ങളന്റടയം അശയവിനിമയ സാകേതിഔവിദുയന്റടയം വിഔാസത്തിന്റെ
ലമായി കജാലിയന്റട ഄതികവഖം മാറിന്റക്കാണ്ടായിരിക്കുന് സവഭ്ാവത്തികലക്ക് വിരല്
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ചൂണ്ടുന്നു. കറാക ാട്ടിഔ് സ്, ന്റമഷീന് കലണിംഖ് , അർട്ടി ിഷുല് ആെലിജന്സ് , 3 ഡി
പ്രിെിംഖ് എന്ിവയാണ് കഔരളം ആത്തരത്തില് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന് ്ില കമകലഔള്.
കഔാവിഡ്-19 മഹാമാരിയം വിഔസിചൄന്റഔാണ്ടായിരിക്കുന് സാഹ്രുംം കജാലിയന്റട
ഭ്ാവിയികലക്ക് പുതിയ മാനങ്ങള് ക്ർത്തു. ്ില കമകലഔളില് തടസ്സിലങ്ങള്
പ്രഔടമാന്റണേിലം, വിവിധ കമകലഔളില് പുതിയ ഄവസരങ്ങളം അവശുഔതഔളം
ഈയർന്നുവരുന്നുണ്ടായ്. ഇ കമകലഔളിന്റല നവദഖ്ധുമുള്ള ന്റതാഴിലവസരങ്ങള്ക്കായി
കഔരളത്തിന്റല യവാക്കന്റള സജമാക്കുന്തിന് ഏറൃംം അധുനിഔമായ നനപുണു
പരിശീലനംം വിഔസനംം നാം ലഭ്ുമാക്കണം.
106. കൂടാന്റത, ഐടി പ്രാപ്തമാക്കിയ കസവനങ്ങള്, ഖതാഖതം, സംഭ്രണം, അശയവിനിമയം,
ാേിംഖ്, ആന്ുറന്സ്, നിർളനംാണ കമകല, അകരാഖു സംരേണംം ന്റമഡിക്കല്
ഈപഔരണങ്ങളം, ഭ്േു സംസ്കരണം, ടൂറിസം, കഹാേിറൃാലിറൃി തുടങ്ങിയ ്ില കമകലഔള്ക്ക്
കഔരളത്തില് ഖണുമായ ന്റതാഴില് സാധുതഔളണ്ടായ്. തുടർചൃയായ റീസ്കിലാതിംഖ്
കപ്രാരാമുഔളം അവശുമാണ്.
107. ശാക്തീഔരണത്തിന്റെയം സാമൂഹിഔ മാറൃത്തിന്റെയം ഈപഔരണമായി നനപുണു
പരിശീലന പരിപാടിഔള് ഈപകയാഖിക്കണം. ഈദാഹരണത്തിന് , സ്ത്രീഔള്ക്കും പട്ടിഔജാതിപട്ടിഔവർഗ്ഗ വിഭ്ാഖങ്ങളിന്റല സ്ത്രീഔള്ക്കും യവാക്കള്ക്കുമായി ഈയർന്നുവരുന് കമകലഔളില്
പ്രകതുഔ പരിശീലനം ഈള്ന്റപടുത്തണം.
108. വിജയഔരമായ ന്റതാഴില് നയങ്ങന്റളയം തന്ത്രങ്ങന്റളയം കുറിചൄള്ള ഄന്താരാഷ്ട്ര
ഄനുഭ്വങ്ങള് രു സംകയാജിത നനപുണു വിഔസന നയ ്ട്ടക്കൂടും സംവിധാനങ്ങളം
വിഔസിപിക്കുന്തില് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേിന്റന സൂ്ിപിക്കുന്നു. വിദുാഭ്ുാസംം
(ഹയർന്റസക്കണ്ടായറി, തൃതീയ), വുവസായം, ന്റതാഴിലടമഔളന്റട അവശുങ്ങള് എന്ിവ
തളനംിലള്ള ന്ധന്റത്ത ഄത്തരന്റമാരു സംവിധാനം തിരിചൃറിയന്നു.
109. പ്രകതുഔിചൃ് ആെർനാഷണല് കല ർ ഒർഖനനകസഷന് നനപുണുംമായി ന്ധന്റപട്ട്
മൂന്് കമകലഔള് നിർവ്ിചൃിട്ടുണ്ടായ്, ഄതായത് , (1) നിലവിന്റല ന്റതാഴില് വിപണി
അവശുങ്ങളമായി പരിശീലനന്റത്ത
ന്ധിപിക്കുഔയം ഭ്ാവിയിന്റല കജാലിഔള്ക്കായള്ള
ഔഴിംഔള് മുന്കൂട്ടി ഔാണുഔയം നിർളനംിക്കുഔയം ന്റ്യ്യുന്നു. (2) ഗുണകമന്മയള്ള
ഄപ്രെീസ്ഷിപ് സംവിധാനങ്ങള് നിർളനംിക്കുഔയം യവാക്കള്ക്കുള്ള പരിശീലനത്തില്
പ്രധാന ഔഴിംഔള് ഈള്ന്റപടുത്തുഔയം ന്റ്യ്യുഔ; കൂടാന്റത (3) ഓപ്ാരിഔ
സമ്പദ്വുവസ്ഥയില് കജാലി ന്റ്്ാന് സ്ത്രീഔന്റളയം പുരുഷന്മാന്റരയം സജമാക്കുന്തിന്
ന്റതാഴിലമായി
ന്ധന്റപട്ട പരിശീലനത്തികലക്കുള്ള പ്രകവശനം വിപുലീഔരിക്കുഔ. ഇ
കമകലഔള് കഔരളത്തിന് വളന്റര പ്രാധാനുമുള്ളതാണ്.
110. ഄഡീഷണല് സ്ഔില് ഄഔവിസിഷന് കപ്രാരാം (ഄസാപ് ), കഔരള ഄക്കാദമി ക ാർ
സ്ഔില്സ് എഔ്സലന്സ് (ന്റഔയ്സ് ), കഔരള ആന്സ്റ്റിറൃൂട്ട് ഒ ് കല ർ അന്ഡ്
എംകൈായ്ന്റമെ് (ഔിന്റല), കഔരള ആന്സ്റ്റിറൃൂട്ട് ഒ ് എെർപ്രണർഷിപ് ഡവലപ് ന്റമെ്
(ന്റഔഐആഡി) എന്ിവയള്ന്റപന്റട ന്ിലധിഔം ഏജന്സിഔളാണ് സംസ്ഥാനത്ത്
നനപുണു വിഔസനത്തിന്റെ ചുമതല നടപിലാക്കുന്ത്. ടൂറിസം (കഔാഴ് സുഔളിലൂന്റട,
ഈദാഹരണത്തിന്, ടൂറിസം, കഹാേിറൃാലിറൃി, ഔാറൃറിംഖ് എന്ിവയില്), ഭ്വന നിർളനംാണം,
പട്ടിഔജാതി-പട്ടിഔവർഖ വിഔസനം, വുാവസായിഔ പരിശീലനം, പ്രാകദശിഔ സർക്കാർ,
സാമൂഹിഔ നീതി എന്ിവ ഈള്ന്റപന്റട വിവിധ വകുപ്പുഔള് പ്രകതുഔ നവദഖ്ധു പരിശീലനം
നല്കുന്നു. വിാാന സമ്പദ് വുവസ്ഥയന്റട സൃഷ്ടി നനപുണു പരിപാടിയന്റട രു പ്രധാന
വശമാണ് (വിവരസാകേതിഔവിദു എന് ഭ്ാഖം ഔാണുഔ). കഔരള കനാളജ് ആകക്കാണമി
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മിഷനിലൂന്റട സംസ്ഥാനന്റത്ത വിാാന സമ്പദ് വുവസ്ഥാ പദ്ധതിഔന്റള ഏകഔാപിപിക്കുന്
ഏജന്സിയാണ് കഔരള ന്റഡവലപ് ന്റമെ് അന്ഡ് ആന്റന്ാകവഷന് ോറൃജിഔ് ഔൗണ്ഗ്സില്
(K-DISC). പതിന്ാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിപുലമായ
മനുഷുവിഭ്വകശഷിയന്റട നനപുണുത്തിനും നനപുണുവിഔസനത്തിനും സംഭ്ാവന
നല്കുന് വുതുസ്തമായ ്ധയമങ്ങന്റള പിണ നലണൊന് പ്രതിാാ ദ്ധമാണ്.
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4. വിദുാഭ്ുാസം
4.1 സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസം
111. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് കഔരളത്തിന്റല സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസം മുകന്ാട്ട്
കുതിചൄ. 2016-ല് “ന്റപാതുവിദുാഭ്ുാസ സംരേണ യാം” എന് കപരില് സർക്കാർ
ഈദ്ഗാടനം ന്റ്്ത  സ് കൂള് വിദുാഭ്ുാസ വിഔസന പരിപാടിയാണ് ആക്കാരുത്തില് ഏറൃംം
പ്രധാനന്റപട്ട നയപരമായ നടപടി. ന്റപാതുകമകലയിന്റല സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസത്തിന്റെ
ഄടിസ്ഥാന
സൗഔരുങ്ങളന്റടയം
കസവനങ്ങളന്റടയം
ഗുണനിലവാരം
ഈയർത്തുന്തിലായിരുന്നു ഄതില് ്ധയദ്ധ ന്റ്ലത്തിയിരുന്ത് .
112. കഔരളത്തിന്റെ വിഔസന കനട്ടങ്ങളന്റട ഄടിത്തറ സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസമാണ് , ഔാരണം മറൃ്
കമകലഔളില് പുകരാഖതി സാധുമാക്കിയ ഈപഔരണമാണ് സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസം. വരുമാനം,
പ്രകദശം, സാമൂഹിഔ വിഭ്ാഖങ്ങള് എന്ിവ പരിഖണിക്കാന്റത സംസ്ഥാനന്റത്ത എലാതാ
കുട്ടിഔള്ക്കും സാധുമായ ഏറൃംം മിഔചൃ സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസം ലഭ്ുമാക്കുഔ എന്തായിരുന്നു
പതിമൂന്ാം പദ്ധതിക്കാലത്ത് കഔരള സർക്കാർ നിശ്ചയിചൃ ദൗതും. 1990-ഔളില് കഔരളം
സാർവത്രിഔ സാേരത നഔവരിക്കുഔയം കുട്ടിഔള്ക്ക് സൗജനുംം സാർവത്രിഔംമായ
സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസം എന് ലേും നഔവരിക്കുഔയം ന്റ്യ്തു.
113. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലഗട്ടം സ് കൂള് വിദുാഭ്ുാസരംഖത്ത്, പ്രകതുഔിചൃ്
സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ് കൂളഔളിന്റല പരിവർത്തനത്തിന്റെ ന്ായിരുന്നു. സ്കൂള്
വിദുാഭ്ുാസത്തിന്റല പുതിയ നികേപങ്ങള്, പ്രകതുഔിചൃ് ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങള്,
സ്കൂളഔളന്റടയം പ്രക ാധനങ്ങളന്റടയം ഗുണനിലവാരം ന്റമചൃന്റപടുത്തല്, സാമൂഹിഔ
പരിരേ ന്റമചൃന്റപടുത്തല്, സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസ സമ്പ്രദായത്തില് ഈള്ന്റപടുത്തല്
എന്ിവയാല് ഇ ഔാലഗട്ടം ഄടയാളന്റപടുത്തി. ഈയർന് നിലവാരമുള്ള സ്കൂള്
വിദുാഭ്ുാസം മുന്റമ്പന്കത്തക്കാളം കൂടുതല് ജനവിഭ്ാഖങ്ങള്ക്ക് ലഭ്ുമാക്കി.
114. 2016-17 നും 2021-22 നും ആടയില് സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളഔളില് 8,91,046 കുട്ടിഔള്
ഄധിഔമായി ക്ർന്നു എന്താണ് സമീപഔാല നയത്തിന്റെ ്ധയകദ്ധയമായ ലം.
115. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് ഔീഴിലള്ള പദ്ധതിഔള് സ് കൂളഔളിന്റല ഄക്കാദമിഔ
പുകരാഖതിയിലം ഄധുാപനത്തിന്റെയം ഄധുാപനശാസ്ത്രത്തിന്റെയം ഗുണനിലവാരം
ഈയർത്തുന്തിലം ്ധയദ്ധ കഔന്ദ്രീഔരിക്കും. പ്രീസ് കൂള് മുതല് ഹയർന്റസക്കന്ഡറി വന്റരയള്ള
എലാതാ തലങ്ങളിലമുള്ള പാഠുപദ്ധതിഔളം പഠന പരിപാടിഔളം പരിഷ് ക്കരിക്കന്റപടുന്
പ്രക്രിയയിലാണ്. ക ാധനത്തിന്റെ എലാതാ തലങ്ങളിലം പാഠപുസ്തഔങ്ങളില് ന്റജന്ഡർ
ഒഡിറൃ് നടത്തുന്നുണ്ടായ്. ഭ്ാഷയിലം അശയവിനിമയത്തിലം, പ്രകതുഔിചൃ് ആംഗ്ലീഷിലം
ഖണിതത്തിലം ഔഴിംഔള് ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിന് കഔരള സർക്കാർ പ്രകതുഔ പരിപാടിഔള്
അസൂത്രണം ന്റ്്ത ിട്ടുണ്ടായ്. പതിന്ാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എലാതാ കുട്ടിഔള്ക്കും മിഔചൃ
സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസം എത്തിക്കുന്തിനുള്ള തുടർ ്ധയമങ്ങന്റള പിണ നലണയ്ക്കം. ഄധുാപനശാസ്ത്രം,
ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങള്, ഈയർന് നിലവാരമുള്ള റസിഡന്ഷുല് വിദുാഭ്ുാസത്തിനുള്ള
സൗഔരുങ്ങള് എന്ിവയമായി
ന്ധന്റപട്ട് പട്ടിഔവർഖ വിഭ്ാഖങ്ങളിന്റല കുട്ടിഔള്ക്ക്
ലഭ്ിക്കുന് സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കൂടുതല് ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള
അസൂത്രിത ്ധയമങ്ങള് ആതില് ഈള്ന്റപടുന്നു. പട്ടിഔജാതി-പട്ടിഔവർഖ വിഭ്ാഖങ്ങളിന്റല
കുട്ടിഔളം മറൃ് ജനവിഭ്ാഖങ്ങളം തളനംിലള്ള ഡിജിറൃല് വിഭ്ജനം ഄവസാനിപിക്കാന് പദ്ധതി
പ്രവർത്തിക്കും.
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116. ഒണ്ഗ്നലന് പഠനം സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസത്തിന്റെ പ്രധാന മാർഖമായി മാറിയ മഹാമാരിയന്റട
ഔാലത്ത് ഡിജിറൃല് വിഭ്ജനം നിഔത്തുന് രീതിഔളില് കഔരളം വിലന്റപട്ട പാഠങ്ങള് പഠിചൄ.
പതിന്ാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഡിജിറൃല് വിഭ്ജനം ഄവസാനിപിക്കുന്തിനും സ് കൂള്
വിദുാഭ്ുാസംമായി മിഔചൃ ഔണക്റ്റിവിറൃി ഈറപാക്കുന്തിനും ദരിദ്ര്ർക്ക് ഡിജിറൃല് പഠന
സാമരിഔളികലക്കും നലബ്രറി ന്റനറൃ് വർക്കുഔളികലക്കും തിഔചൄം പുതിയ ന്റസ്കയിലില്
പ്രകവശനം നല്കുന്തിനുമുള്ള എലാതാ ്ധയമങ്ങന്റളയം പിണ നലണയ് ക്കും.
117. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എലാതാവന്റരയം ഈള്ന്റഔാള്ളുന്നതന് ഄന്തരീേത്തില് പ്രീ
സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസ ന്റവല്ലുവിളി ഔളായ കുട്ടിഔളന്റട നവഔാരിഔംം സമൂഹിഔംം
വുത്തിഖതംമായ വളർചൃന്റയ സാധുമാക്കുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള പിണ നലണക്കും.
ഓപ്ാരിഔ വിദുാഭ്ുാസ ഗടനയന്റട അദുപടിയായി ഞങ്ങള് അദുഔാല
ശിശുപരിപാലനന്റത്തയം പ്രീ-സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസന്റത്തയം ഔാണുന്നു.
118.

ൗദ്ധിഔംം ശാരീരിഔംമായ നവഔലുമുള്ള കുട്ടിഔളന്റട പ്രകതുഔ അവശുങ്ങള്
നിറകവറൃാന്
സ്കൂളഔന്റള സഹായിക്കുന്തിനുള്ള എലാതാ ്ധയമങ്ങന്റളയം പതിന്ാലാം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.

119. പതിന്ാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമ്പദ് വുവസ്ഥയിന്റല നനപുണു നിലവാരം
ഈയർത്തുന്തിനുള്ള ന്റപാതുവായ ്ധയമകത്താന്റടാപം ഹയർന്റസക്കന്ഡറി സ്കൂളഔളിന്റല
ന്റതാഴിലധിിിത പഠനന്റത്ത പ്രാ ലുത്തില് വരുത്തുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങന്റളയം പിണ നലണയ്ക്കം.

4.2 ഈന്ത വിദുാഭ്ുാസം
120. ഈന്ത വിദുാഭ്ുാസം മാനുഷിഔ ഔഴിംഔളം വിഔസനംം ഏറൃംം വിപുലമായ ഄർഥത്തില്
ന്റമചൃന്റപടുത്താനുള്ള രു സമൂഹത്തിന്റെ ്ധയമങ്ങള്ക്ക് ഄതുന്താകപേി തമാണ്.
ഈന്തവിദുാഭ്ുാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഈയർത്തുഔ എന്ത് കഔരളത്തിന്റെ ഄടുത്ത
ഗട്ട സാമൂഹിഔ, സാമ്പത്തിഔ വിഔസനത്തിന്റെ വിജയത്തിന് അവശുമായ രു
വുവസ്ഥയാണ് .
121. വിദുാഭ്ുാസ രംഖന്റത്ത പുകരാഖതിക്ക്, സംസ്ഥാനന്റത്ത സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസത്തിന്റെ
സാർവത്രിഔവല്ക്കരണത്തിലം ഗുണനിലവാരം ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിലം, കഔരളത്തിന്
ഄന്താരാഷ്ട്ര ഄംഖീഔാരം ലഭ്ിചൄ. ഈന്തവിദുാഭ്ുാസരംഖന്റത്ത പുകരാഖതി, പ്രകതുഔിചൃ്
ഈന്തവിദുാഭ്ുാസ സമ്പ്രദായത്തികലക്കുള്ള ന്റപാതു പ്രകവശനത്തിന്റെ വിശാലമായ
ഄടിത്തറ, സംസ്ഥാനന്റത്ത ഈന്തവിദുാഭ്ുാസരംഖന്റത്ത പ്രകവശന ഄനുപാതത്തിന്റല
ന്റമാത്തത്തിലള്ള വർദ്ധനവ് എന്ിവ ്ധയദ്ധിക്കന്റപടുന്ിലാത.
122. എന്ിരുന്ാലം, ഇ രംഖത്ത് കഔരളത്തിന് വലിയ ചുമതലഔള് മുന്ിലണ്ടായ്. അദുകത്തത്
തൃതീയ
വിദുാഭ്ുാസത്തില്
ന്റമാത്തത്തിലള്ള
പ്രകവശന
ഄനുപാതം
(GER)
ഈയർത്തുന്തുമായി
ന്ധന്റപട്ടതാണ്. ഈന്തവിദുാഭ്ുാസത്തിന്റല ന്റമാത്തത്തിലള്ള
പ്രകവശന ഄനുപാതം 38 ശതമാനത്തില് നിന്് 75 ശതമാനമായി ഈയർത്തുഔന്റയന്
ലേുമാണ് സർക്കാർ പ്രകുാപിചൃിരിക്കുന്ത് . തൃതീയ വിദുാഭ്ുാസത്തില് കരാസ്
എന്കറാള്ന്റമെ് കറകഷുാ 75 ശതമാനമായി ഈയർത്തുഔന്റയന് ദൗതും ലേക്കണക്കിന്
പുതിയ വിദുാർഥിഔള്ക്ക് തൃതീയ വിദുാഭ്ുാസം നല്കുന്തില് ഈള്ന്റപടുന്നു. ഇ
വിദുാർഥിഔള് ന്റപാതു, സവഔാരു വിദുാഭ്ുാസത്തിന്റെ വിവിധ േീമുഔളില് പ്രകവശിക്കു
കമ്പാള്, ലേും സാോത്ക്കരിക്കുന്തിന് തൃതീയ വിദുാഭ്ുാസത്തിന്റെയം പരിശീലന
ത്തിന്റെയം എലാതാ തലങ്ങളിലം ഗുണപരമായി പുതിയ തലത്തിലള്ള പദ്ധതി ധനസ ഹായം
അവശുമാന്റണന്് വുക്തമാണ്. രണ്ടായാമതായി, യവാക്കള്ക്ക്
ിരുദ,
ിരുദാന ന്തര
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ിരുദ, ഖകവഷണ വിദുാഭ്ുാസത്തിന്റെ ഈയർന് നിലവാരം നല്ഔാനുള്ള ചുമതലയം
സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ്.
123. 2021-ല്, സംസ്ഥാന അസൂത്രണ ക ാർഡ് “ദീർഗവീേണകത്താന്റട കഔരളം” (Kerala
Looks Ahead) എന് രു പ്രധാന ഄന്താരാഷ്ട്ര കൂടിയാകലാ്ന സംഗടിപിചൄ. ഈന്ത
വിദുാഭ്ുാസരംഖന്റത്ത മുന്ഖണനഔള് എന്തായിരുന്നു കൂടിയാകലാ്നയിന്റല രു
വിഷയം. ആതിന്റെയം മറൃ് കൂടിയാകലാ്നഔളന്റടയം
ലമായി, നയപരമായ ്ധയദ്ധയം
സർക്കാർ ന്റ്ലവഴിക്കലം അവശുമുള്ള കമകലഔളായി താന്റഴപറയന്വന്റയ തിരിചൃറി്ഞുപ.
i.
ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങള്, ഄധുാപനം, പാഠുപദ്ധതി വിഔസനം. ഈന്ത വിദുാഭ്ുാസ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള പദ്ധതി ധനസഹായം ഄടിസ്ഥാന സൗഔരു വിഔസനത്തിനും
പാഠുപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിനും സഹായഔമാകും. ആത് വുക്തിഖത വിാാനശാകഔ
ളില്/വിഷയങ്ങളില്
കശഷി
വർദ്ധിപിക്കുന്തിന്റന
പിണ നലണെണം;
ിരുദ,
ിരുദാനന്തര വിദുാഭ്ുാസത്തിനും ഄക്കാദമിഔ് ഖകവഷണത്തിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങളന്റട
രൂപീഔരണം; കഔാഴ്സന്് ഡിനസന്; മിഔവിന്റെ വകുപ്പുഔള്ക്കും മിഔവിന്റെ കഔന്ദ്രങ്ങള്ക്കും
കവണ്ടായിയള്ള അസൂത്രണം; മിഔവിന്റെ കഔന്ദ്രങ്ങളില് കദശീയ വിദഖ്ധരുമായി
ഄനുഭ്വങ്ങള് പങ്കവെല്; കൂടാന്റത ഄധുാപഔ പരിശീലനംം വിഔസനംം.
ii.
സ്ഥാപനപരമായ പുനഃസംഗടനയം നവീഔരണംം. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിയില്,
ഄധുാപഔരുന്റടയം
വിദുാർഥിഔളന്റടയം
അവശുങ്ങകളാട്
വഴക്കമുള്ളതും
സുതാരുംം
ഈ്ിതംമായ
ഭ്രണപരമായ
നിയന്ത്രണങ്ങള്
വിഔസിപിക്കുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങള് നയിക്കും.
iii.
ഒണ്ഗ്നലന് കഔാഴ്സന്് വിഔസനം. കഔാകളജുഔളിലം സർവഔലാശാലഔളിലം മിഔചൃ
രീതിയില് MOOC-ഔള് (മാസ്സിലീവ് ഒപണ്ഗ് ഒണ്ഗ്നലന് കഔാഴ്സുഔള്) കപാന്റലയള്ള
പുതിയ സാകേതിഔ വിദുഔള് പരുകവേണം ന്റ്യ്യുഔയം, ഒണ്ഗ്നലന് കഔാഴ്സുഔള്
വിഔസിപിക്കുന്തിന് ഄന്തർ-യൂണികവഴ്സിറൃി ഗ്രൂപ്പുഔള് രൂപീഔരിക്കാനും പദ്ധതി
നടപടിഔള് പിണ നലണയ്ക്കം.
iv.
ഄധുാപനത്തിനും ഖകവഷണത്തിനും വിദുാർഥി നഔമാറൃത്തിനുമുള്ള ശംകലഔള്.
ഄധുാപനത്തിനും ഖകവഷണത്തിനും വിദുാർഥി നഔമാറൃത്തിനുമായി കദശീയംം
ഄന്തർകദശീയംമായ ശംകലഔള് വിപുലീഔരിക്കാനുള്ള ്ധയമങ്ങള് അവശുമാണ്.
v.
നലബ്രറി വിഔസനം, ഔാമ്പസിന്റല ഐ.ടി. ഡിജിറൃല് പശ്ചാത്തലന്റസൗഔരും
ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനും നലബ്രറിഔളന്റട കപ്രാത്സാഹനത്തിനും പദ്ധതി സഹായിക്കും.
വിവിധ ഔാമ്പസുഔളിന്റല സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കിടയില് ആലകക്ട്രാണിഔ് കരാതസ്സുഔള്
പേിടാനുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
vi.
തുലുത. ഈന്തവിദുാഭ്ുാസത്തിന്റെ സാമൂഹിഔ ഈള്ന്റപടുത്തല് ഈറപ്പുവരുത്തുന്തിനും
അഴത്തിലാക്കുന്തിനും, ഈന്തവിദുാഭ്ുാസത്തില് പ്രാകദശിഔ സണ നലലിതാവസ്ഥ
ഈറപാ ക്കുന്തിനുമുള്ള വഴിഔളം മാർഖങ്ങളം സർക്കാരിന്റെ നയപരമായ ്ധയമങ്ങളില്
ഈള്ന്റപടും. പുതിയ സ്കഔാളർഷിപ്പുഔള്, ന്റമചൃന്റപട്ട കഹാസ്റ്റലഔള്, ഡിജിറൃല് പശ്ചാത്ത
ലന്റസൗഔരുങ്ങള് സൗജനുമായി ഈപകയാഖിക്കാനുള്ള ഄവസരം, കഔാണ്ഗ് റന്സ്
ട്രാവല്, വിനിമയ പരിപാടിഔള് എന്ിവൊയി വിദുാർഥിഔള്ക്ക് സഹായം എന്ിവ
ന്റയ പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
vii.
സൂക്ഷ്മതല അസൂത്രണം. വുക്തിഖത സർവഔലാശാലഔള്, കഔാകളജുഔള്,
ഄനു ന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്ിവൊയി പ്രകതുഔ പദ്ധതിഔളം കപ്രാരാമുഔളം
രൂപന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
124. കദശീയ വിദുാഭ്ുാസ നയം (NEP) വിവിധ ഔാരണങ്ങളാല് വിമർശിക്കന്റപട്ടിട്ടുണ്ടായ്. ഇ നയം
വിദുാഭ്ുാസന്റത്ത രു ഄവഔാശ ്ട്ടക്കൂടില് പരിഖണിക്കുന്ിലാത, ഄതായത് ഈന്ത
വിദുാഭ്ുാസം ഄർഹതയള്ള ഒകരാ വുക്തിയന്റടയം ഄവഔാശമായി പരിഖണിക്കുന്ിലാത,
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വിദുാഭ്ുാസം നല്ഔല് ഭ്രണകൂടത്തിന്റെ ചുമതലയാന്റണന്് ഄത് ഈറപിക്കുന്ിലാത;
കനന്റരമറിചൃ്, ഄത് സവഔാരു വിദുാഭ്ുാസത്തിന് പുതിയ ആടങ്ങള് തുറക്കുന്നു. നാഖരിഔ
പാഠങ്ങള് എന്് കപരില് ഄത് വിദുാഭ്ുാസ സമ്പ്രദായത്തില് പരമ്പരാഖതംം പലകപാഴം
യക്തിരഹിതംമായ വീേണങ്ങള് ഄടികചൃല്പിക്കുന്നു. ആത് സംസ്ഥാന ങ്ങളന്റട
ഄവഔാശങ്ങള് ഔവർന്റന്ടുക്കുന് പ്രകതുഔ വിദുാഭ്ുാസ പരിഷ്കാരങ്ങള് സം ന്ധിചൃ്
ശുപാർശഔളം തീരുമാനങ്ങളം എടുത്തിട്ടുണ്ടായ്. പുതിയ വിദുാഭ്ുാസ നയത്തിന്റെ ്ില
വശങ്ങള് എങ്ങന്റന പ്രവർത്തനേമമാക്കാം എന്തില് ഄവുക്ത തയം അശയക്കുഴപംം
ഈണ്ടായ്. ആത് നടപിലാക്കുന്തില് കഔന്ദ്രംം സംസ്ഥാനങ്ങളം തളനംിലള്ള നിരന്തര
കൂടിയാകലാ്നയന്റട ഄഭ്ാവംമുണ്ടായ്.
125. സംസ്ഥാനന്റത്ത ഈന്ത വിദുാഭ്ുാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഄക്കാദമിഔംം ഭ്രണപര ംമായ
പരിഷ്കരണത്തിന് കഔരള സർക്കാർ പ്രതിാാ ദ്ധമാണ്. കഔരളത്തിന്റല ജനങ്ങളന്റട,
പ്രകതുഔിചൃ് യവാക്കളന്റട, അവശുങ്ങള് നിറകവറൄന്തിനാണ് ഈന്ത വിദുാഭ്ുാസ നയം
രൂപീഔരിക്കുന്ത്.
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5. ജനകേമത്തിന്റല പുത്തന് വാതായനങ്ങള്
5.1 നവദു ശുശ്രൂഷയം ന്റപാതുജനാകരാഖുംം
126. ജനങ്ങളന്റട അകരാഖുംമായി
ന്ധന്റപട്ട് നഔവരിചൃ കനട്ടങ്ങളന്റട കപരില് കഔരളം
ഄന്താരാഷ്ട്ര
്ധയദ്ധ
അഔർഷിചൄന്റഔാകണ്ടായയിരിക്കുന്നു.
ജനനസമയത്തുള്ള
അയർനദർഗും, ശിശുമരണനിരക്ക്, മാതൃമരണനിരക്ക്, ജനസംകുയന്റട സ്ത്രീ- പുരുഷ
ഄനുപാതം തുടങ്ങിയ സൂ്ഔങ്ങളന്റട ഔാരുത്തില് കഔരളം രാജുന്റത്ത മുകന്ാട്ടു നയിക്കുന്നു.
അകരാഖുംമായി ന്ധന്റപട്ട എലാതാ പ്രധാനന്റപട്ട കദശീയ പട്ടിഔഔളം കഔരളന്റത്ത ഏറൃംം
മുഔളില് നിർത്തുന്നു. നീതി അകയാഖിന്റെ 2019-20 ന്റല അകരാഖു സൂ്ിഔയില്
കമകലയിന്റല സംസ്ഥാനങ്ങളന്റട പ്രഔടനത്തില്, ന്റമാത്തത്തിലള്ള പ്രഔടനത്തിന്റെ
ഄടിസ്ഥാനത്തില് 82.20 കപായിന്റ്ഔകളാന്റട കഔരളം ഏറൃംം മുന്ിലാണ്.
127. കസവനങ്ങളന്റടയം
ഄടിസ്ഥാനസൗഔരുങ്ങളന്റടയം
ഗുണനിലവാരംം
ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിലൂന്റട സാധുമായ ഏറൃംം മിഔചൃ പ്രതികരാധ ്ിഔിത്സ, കരാഖശമന,
സാന്തവന പരി്രണം എന്ിവ ന്റപാതുകമകലയില് ജനങ്ങള്ക്ക് ലഭ്ുമാക്കുഔ
എന്തായിരുന്നു പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട സമീപനം. അകരാഖു കമകലയില്
മാറൃം നഔവരിചൃതിനുള്ള രു പ്രധാന മാർഖമായിരുന്ത് അർദ്ര്ം മിഷന് അണ്. മിഷന്റെ
പ്രധാന ലേുങ്ങള് ആവയാണ്: 1. ന്റമഡിക്കല് കഔാകളജ് അശുപത്രിഔളന്റടയം മറൃ്
ഖവണ്ഗ്ന്റമന്റ് അശുപത്രിഔളന്റടയം ഓട്ട്കപഷുെ് (.പി.) വിഭ്ാഖങ്ങളന്റട കരാഖീ സൗഹൃദ
പരിവർത്തനം,
2.
ജിലാതാ-താലൂക്ക്
തല
അശുപത്രിഔന്റള
മാതൃഔയാക്കാംന്
നിലവാരത്തികലക്കുയർത്തല് 3. പ്രാഥമിഔാകരാഖു കഔന്ദ്രങ്ങന്റള കുടും ാകരാഖു
കഔന്ദ്രങ്ങളായി ഗട്ടം ഗട്ടമായി വിഔസിപിക്കുഔ 4. അശുപത്രിഔളിന്റല കരാഖിഔളന്റട
പരി്രണത്തില് കപ്രാകട്ടാകക്കാള് ഄടിസ്ഥാനത്തിലള്ള ്ിഔിത്സ മാർഗ്ഗനിർകദ്ദശങ്ങള്
ഈറപ്പുവരുത്തുഔ.
128. കഔരള സർക്കാരിന്റെ കഔാവിഡാനന്തര നിർവഹണങ്ങള്ക്ക് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം. അകരാഖു സംവിധാനങ്ങളികലക്കുള്ള ഈയർന് പ്രാപുതയം
താങ്ങാനാംന്
അകരാഖു
പരിപാലനന്റ്ലംം
ഈള്ന്റപന്റട
ജനസൗഹൃദമായ
കരാഖപ്രതികരാധ, കരാഖശമന, ന്റപാതുജനാകരാഖു സംരേണത്തിന് ഉന്ല് നല്കുന്ത്
തുടരും. അർദ്ര്ം മിഷന്റെ തുടർചൃയ്ക്കം ശക്തിന്റപടുത്തലിനും പദ്ധതി പിണ നലണ നല്കും.
സമഔാലിഔ കഔരളത്തിന്റെ പ്രകതുഔ ന്റവല്ലുവിളിഔന്റള ഄഭ്ിമുകീഔരിക്കുന്തിനായി
പ്രാഥമിഔ, ദവിതീയ തലത്തിലള്ള അകരാഖു പരിപാലന സ്ഥാപനങ്ങളം തൃതീയ
പരി്രണത്തില് സൂപർ ന്റേഷുാലിറൃി സൗഔരുങ്ങളം ശക്തിന്റപടുത്തുന്തിന് പദ്ധതി
പിണ നലണയ്ക്കം. കദശീയ തലത്തിലള്ള ഄക്രഡികറൃഷന് മാനദണ്ഡിങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി
നിലവിലള്ള സർക്കാർ അശുപത്രിഔള്, ഡിന്റേന്സറിഔള്, ലക ാറട്ടറിഔള് എന്ിവ
നവീഔരിക്കുന്തിനും പിണ നലണ പദ്ധതി നല്കും.
129. സാംക്രമികഔതര
കരാഖങ്ങളന്റട
വുാപനം,
ഈയർന്നുവരുന്തും
(പുനരുജീവനം
സംഭ്വിചൃതും) അയ സാംക്രമിഔ കരാഖങ്ങള് തുടങ്ങിയ അകരാഖു കമകലയിന്റല രണ്ടായാം
തലമുറ പ്രശ്നങ്ങള് നഔഔാരും ന്റ്യ്യുന്തിനുള്ള അകരാഖു ഭ്രണകൂടത്തിന്റെ ്ധയമങ്ങന്റള
പതിന്ാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
130. കഔരളത്തിന്റെ അകരാഖുസംവിധാനം ഄതിന്റെ സമരതെ് പ്രശംസനീയമാണ്.
പട്ടിഔവർഖക്കാർ, മത്സുന്റത്താഴിലാളിഔള്, സ്ത്രീഔള്, പ്രായമായവർ, ട്രാന്സ്ന്റജന്ഡറുഔള്,
ഄതിഥി
ന്റതാഴിലാളിഔള്
എന്ിവരുന്റട
അകരാഖു
പരിപാലന
പ്രശ്നങ്ങള്,
പ്രായമായവർക്കും ഔിടപ് കരാഖിഔള്ക്കുമുള്ള സാന്തവന പരി്രണത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്
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എന്ിവക്കുള്ള പരിഹാരപരിപാടിഔള്ക്ക് പതിന്ാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലം
സഹായം തുടരും. മാനസിഔാകരാഖു സംരേണത്തിന് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിയില് പ്രകതുഔ ്ധയദ്ധ നല്കും.
131. അകരാഖു ആന്ുറന്സ് ശക്തിന്റപടുത്തുഔയം വിപുലീഔരിക്കുഔയം ന്റ്യ്യും.
132. സാംക്രമിഔ കരാഖങ്ങന്റളക്കുറിചൄള്ള പഠനങ്ങള്, നൂതന നവറസുഔന്റള കുറിചൄം നവറല്
കരാഖങ്ങന്റള കുറിചൄമുള്ള പഠനം, വുതുസ്ത പഠന ശാകഔള് ക്ർന്നുള്ള ഖകവഷണം,
ത്തുക്ർന്നുള്ള ഖകവഷണം എന്ിവൊയി ഖകവഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴിയള്ള
്ധയമങ്ങള് ഈള്ന്റപന്റട സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ് ട അകരാഖു അവശുങ്ങന്റള
കഔന്ദ്രീഔരിചൄള്ള ഖകവഷണ-വിഔസന ്ധയമങ്ങന്റള പതിന്ാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
കപ്രാത്സാഹിപിക്കും. പുതിയ ആ-ന്റഹല്ത്ത് വിവരകശകരം വിഔസിപിക്കുന്തിനും ആത്
സഹായിക്കും.
133. അയർകവദം, അയർകവദ ടൂറിസം, സുക്ിഔില്സ എന്ിവയിന്റല ഖകവഷണത്തിനും
വിഔസനത്തിനും, ഓഷധ സസുങ്ങളന്റട കൃഷിക്കും പദ്ധതി സഹായം നല്കും.
134. കഔാവിഡാനന്തര സാഹ്രുത്തില്, പതിന്ാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് സംസ്ഥാനം
"ഏഔാകരാഖും" കപ്രാത്സാഹിപിക്കും.

5.2 ലിംഖപദവിയം വിഔസനംം
135. കഔരളത്തിന്റല സ്ത്രീഔള് സാമൂഹു-രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിഔ കമകലഔളില് നഔവരിചൃ
കനട്ടങ്ങള്
വിദുാഭ്ുാസ-അകരാഖുരംഖങ്ങളില്
സംസ്ഥാനം
നഔവരിചൃിട്ടുള്ള
്രിത്രകനട്ടങ്ങള്ക്ക് അനുപാതിഔമലാത. ഈയർന്കതാതിലള്ള ന്റതാഴിലിലാതാ്മക, ലിംഖ
വുതുാസങ്ങളില് ഄധിിിതമായ കൂലി നിരക്കുഔള്, ഔയർ, ഔശുവണ്ടായി സംസ്കരണം,
നഔത്തറി, മുളയമായി
ന്ധന്റപട്ട കജാലി, കതാട്ടം കമകലയിന്റല കജാലി തുടങ്ങിയ
പരമ്പരാഖത ന്റതാഴിലഔളില് സ്ത്രീ ന്റതാഴിലാളിഔളന്റട കഔന്ദ്രീഔരണം എന്ിവയാണ്
ന്റതാഴില് കമകലയില് സ്ത്രീഔള് കനരിടുന് പ്രശ്നങ്ങള്. പാർലന്റമന്റിലം നിയമസഭ്യിലം
കഔരളത്തില് നിന്നുള്ള സ്ത്രീഔളന്റട പ്രാതിനിധും കുറവാണ്. സ്ത്രീഔളന്റട സാമ്പത്തിഔ
സവാതന്ത്രും ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനും, രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിഔ ജീവിതത്തില് സവതന്ത്രമായ
പോളിത്തം ഈറപാക്കുന്തിനും, ന്റപാതു ആടങ്ങളില്
സവാതന്ത്രും ഈറപാക്കുന്തിനും
സഹായഔമാകുന് നയത്തിന്റെ അവശുഔത പുകരാഖമന സാമൂഹിഔ ശക്തിഔള്
കൃതുമായി ഉന്ിപറെിട്ടുണ്ടായ്.
136. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് കഔരളത്തിന്റല സ്ത്രീഔളന്റട ന്റതാഴില്
പോളിത്ത നിരക്ക് ഈയർന്തായി കദശീയ ഓകദുാഖിഔ ഔണക്കുഔള് സൂ്ിപിക്കുന്നു. എലാതാ
കമകലഔളിലം സ്ത്രീഔള്ക്ക് കൂടുതല് ന്റതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്തിനുള്ള എലാതാ
്ധയമങ്ങള്ക്കും
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണനല്കും. നനപുണു
വിഔസനത്തിനുള്ള പദ്ധതിഔള് രൂപീഔരിക്കുഔ, ന്റമചൃന്റപട്ട ന്റതാഴില് സാഹ്രുങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കുഔ, ഈയർന് മിനിമം കവതനം ഈറപാക്കുഔ, സ്ത്രീഔള്ക്ക് സുരേിതമായ ന്റതാഴില്
ആടങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുഔ എന്ിവ ആതില് ഈള്ന്റപടുന്നു.
137. സ്ത്രീഔളന്റട കേമത്തിനായി പ്രകതുഔം രൂപഔല്പന ന്റ്്ത  പദ്ധതിഔളം നയങ്ങളം
പതിറൃാണ്ടുഔളായി കഔരളത്തിലണ്ടായ്. ലിംഖപദവിയം വിഔസനംം എന് കമകലയിന്റല
നയങ്ങള് ശക്തിന്റപടുത്തുന്തിന് 2017-ല് സ്ഥാപിതമായ വനിതാ ശിശു വിഔസന വകുപ്
(WCD) സഹായഔമായി. വിവിധ വിഭ്ാഖങ്ങളിന്റല
സ്ത്രീഔള്ക്കുകവണ്ടായി
വകുപിന്റെയം
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ഄനു ന്ധ ശംകലയന്റടയം പ്രവർത്തനം ശക്തിന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള പിണ നലണ പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലം തുടരും.
138. സംസ്ഥാനന്റത്ത അസൂത്രണത്തിന്റല രു പ്രധാന സവികശഷതയാണ് ന്റജന്ഡർ ജറൃ്.
കൂടാന്റത, ന്റജന്ഡർ
ജറൃില് ഈള്ന്റപടുന് പദ്ധതിഔളന്റട ഄനുപാതം ൈാന്
ജറൃിന്റെ
ഏഔകദശം 20 ശതമാനമായി ഈയർത്തുഔ എന്ത് സംസ്ഥാന ന്റപാതു ജറൃിന്റല
്ധയകദ്ധയമായ സവികശഷതയാണ്. ന്റജന്ഡർ
ജറൃിന്റെ വിഹിതം 2017-18ല് 11.5
ശതമാനമായിരുന്ത് , 2022-23ല് 20.9 ശതമാനമായി ഈയർന്നു. വാർഷിഔ പദ്ധതിഔളന്റട
ന്റജന്ഡർ ന്റസന്സിറൃീവ് ഒഡിറൃ് അരംഭ്ിക്കുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങള്ക്ക് സംസ്ഥാന
അസൂത്രണ ക ാർഡ് പിണ നലണ നല്കുന്താണ്. സമ്പദ് വുവസ്ഥയിലം, ന്റതാഴില്
കമകലയിലമുള്ള സ്ത്രീഔളന്റട വിവരങ്ങള് പ്രകതുഔമായി സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല് കമകലയില് നിന്നും
ലഭ്ുമാക്കണന്റമന്് സംസ്ഥാന അസൂത്രണ ക ാർഡ് ശുപാർശ ന്റ്യ്യുന്നു. ജന്ഡർ
ന്റസന്സിറൃീവ് ഄവകലാഔന പ്രവൃത്തിഔളില് ഔാരുകശഷി വർധിപിക്കുന്തിനുള്ള
്ധയമങ്ങള്ക്ക് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് കപ്രാത്സാഹനം നല്കുന്താണ് .
139. വീട്ടുകജാലിക്കാർ,
മത്സുന്റത്താഴിലാളിഔള്,
ഄഥിതി
ന്റതാഴിലാളിഔള്
തുടങ്ങിയ
വിഭ്ാഖങ്ങളില്ന്റപട്ട സ്ത്രീഔളന്റട കവതനം, സുരേ, അകരാഖും, ആന്ുറന്സ് തുടങ്ങിയ
പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങള്
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലം
തുടരും. പട്ടിഔജാതി-പട്ടിഔവർഖ വിഭ്ാഖങ്ങളില്ന്റപട്ട സ്ത്രീഔന്റള ശാക്തീഔരിക്കുന്തിനായി
പ്രകതുഔ ്ധയമങ്ങള് നടത്തുന്താണ്.
140. സുരേിതമായ ന്റപാതു ആടങ്ങള് ഈറപാക്കുന്തിനും, ന്റപാതുഖതാഖത സൗഔരുങ്ങള് ന്റമചൃ
ന്റപടുത്തുന്തിനും,
സുരേിതമായ
കജാലിസ്ഥലങ്ങള്
ഈറപാക്കുന്തിനും,
സ്ത്രീഔള്ന്റക്കതിരായ
ഄതിക്രമങ്ങള്
ന്റ്റുക്കുന്തിനുള്ള
സംവിധാനങ്ങള്
ശക്തിന്റപടുത്തുന്തിനായള്ള നയങ്ങ ള്ക്കും പദ്ധതിഔള്ക്കും പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി പിണ നലണ നല്കും.
141. കഔരളത്തില്, ലിംഖപദവി ശാക്തീഔരണത്തിനായി പ്രധാന പങ്കവഹിക്കുന് വിവിധ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള പിണ നലണയം പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലയളവില്
തുടരുന്താണ്. കഔരള സംസ്ഥാന വനിതാ വിഔസന കഔാർപകറഷന്, കഔരള വനിതാ
ഔളനംീഷന്, ന്റജന്ഡർ പാർക്ക്, കുടും ്ധയീ, വനിതാ ഗടഔ പദ്ധതിഔള് രൂപീഔരിക്കുന്
പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള് എന്ിവ ആതില് ഈള്ന്റപടുന്നു.
142. ഖാർഹിഔ ന്റതാഴിലാളിഔളന്റട കവതനമിലാതാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളന്റടയം, ഭ്വനങ്ങളില്
സ്ത്രീഔള് നിർവഹിക്കുന് പരി്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളന്റടയം മൂലും തിരിചൃറിയഔന്റയന്ത് ,
വിഔസനക്കു തിപില് വളന്റര നിർണ്ണായഔമായതും, കൂടാന്റത ഈല്പാദന കമകലയില്
സ്ത്രീഔളന്റട പോളിത്തം
പുനർവി്ിന്തനം ന്റ്യ്യുന്തിനുമുള്ള രു സുപ്രധാന
ചുവടുന്റവയ്പാണ്. സ്ത്രീഔളന്റട കമലള്ള ഖാർഹിഔ കജാലിഔളന്റട ഭ്ാരം കുറയ്ക്കന്തിനുള്ള
നടപടിഔള്ക്കും പദ്ധതി പിണ നലണ നല്കുന് താണ്. കദശീയ ഄന്തർകദ്ദശീയ തലങ്ങളിലായി
ജന്ഡർ
കമകലയിലള്ള
അസൂത്രണ
വിദഖ്ധരുമായി
സ്ത്രീഔളന്റട
പ്രവർത്തനങ്ങന്റളക്കുറിചൄള്ള കൂടിയാകലാ്നഔള് സംഗടിപിക്കു ന്തിന് അസൂത്രണ
ക ാർഡ് കപ്രാത്സാഹനം നല്കും.
143. കഔരളത്തിന്റല സ്ത്രീഔളന്റട അകരാഖുവിഷയത്തിലള്ള രു സവികശഷതയാണ് ഈയർന്
കതാതില് ഔാണന്റപടുന് ഄനീമിയ. കഔരളത്തിന്റല ന്റപണ്ഗ്കുട്ടിഔളിലം, സ്ത്രീഔളിലമുള്ള
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വിളർചൃ ഴിവാക്കുന്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളന്റട വിശദമായ പഠനത്തിന് അസൂത്രണ
ക ാർഡ് പിണ നലണ നല്കും.
ശിശു വിഔസനം
144. കുട്ടിഔളന്റട ശാരീരിഔംം, സാംസ്കാരിഔംം,
ൗദ്ധിഔംമായ വിഔാസത്തിനുള്ള
ഄവസരങ്ങള്
ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിലൂന്റട
ഄവരുന്റട
ജീവിതനിലവാരം
ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള നവവിധുംം ഏകഔാപിതംമായ ്ധയമങ്ങന്റള പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
145. ഄേണവാടിഔളന്റട ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങള് നവീഔരിക്കുന്തിലൂന്റടയം, ഄവിന്റട
കുട്ടിഔള്ക്ക് ലഭ്ുമായ ഔളിഔളന്റടയം പഠകനാപഔരണങ്ങളന്റടയം ഗുണനിലവാരം
ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിലൂന്റടയം
ശിശു
സംരേണത്തിന്റെയം
ാലുഔാല
വിദുാഭ്ുാസത്തിന്റെയം
ഗുണനിലവാരം
ന്റമചൃന്റപടുത്തും.
ഄേണവാടിഔളിന്റല
കപാഷഔാഹാര പദ്ധതിഔള് ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള
സഹായംം
പദ്ധതിയിലൂന്റട
ലഭ്ുമാകും.
146. കപാഔ്കസാ നിയമം
ശക്തിന്റപടുത്തുന്തിനും,
ഄതിന്റല വുവസ്ഥഔന്റളക്കുറിചൄള്ള
ഄവക ാധം ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനുമുള്ള പിണ നലണ തുടർന്നും നല്കുന്താണ് .
147. ശാരീരിഔംം
ൗദ്ധിഔംമായ നവഔലുമുള്ള കുട്ടിഔളന്റട അകരാഖു സംരേണത്തിനും,
പ്രകതുഔ അവശുങ്ങള്ക്കു കവണ്ടായിയള്ള പദ്ധതിഔള്ക്കും തുടർന്നും പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിയിലൂന്റട പിണ നലണ ലഭ്ിക്കും.
ട്രാന്സ്ന്റജന്ഡർ കപാളിസി
148. 2015 ല് ട്രാന്സ്ന്റജന്ഡർ കപാളിസി ഄംഖീഔരിചൃതിലൂന്റട, ആത്തരത്തില് ഄംഖീഔാരം
നല്കുന് രാജുന്റത്ത അദു സംസ്ഥാനമായി കഔരളം മാറുഔയണ്ടായായി. വിദുാഭ്ുാസം,
ന്റതാഴില്, അകരാഖു സംരേണം, നനപുണു പരിശീലനം, വാപോല, ഈപജീവന പദ്ധതിഔള്
എന്ീ പ്രവർത്തിഔളില്
ട്രാന്സ് ന്റജന്കഡഴ്സന്ിന്റെ
പ്രാതിനിധും ഈറപാക്കുന്
പദ്ധതിഔള്ക്കുള്ള പിണ നലണ തുടരുന്താണ്.

5.3 പട്ടിഔജാതി, പട്ടിഔവർഗ്ഗ വിഭ്ാഖക്കാർ
149. ആന്തുയിന്റല വിഔസന പ്രക്രിയയില് നിന്് ഏറൃംം കൂടുതല് ഴിവാക്കന്റപട്ട
ജനവിഭ്ാഖങ്ങളന്റട കേമത്തിന് കഔരള സർക്കാർ പ്രതിാാ ദ്ധമാണ്. ഔഴിെ ഄഞ്ച്
വർഷമായി
പ്രകതുഔം
രൂപഔല്പന
ന്റ്്ത 
നിരവധി
പദ്ധതിഔളിലൂന്റടയം
പരിപാടിഔളിലൂന്റടയം പട്ടിഔവർഗ്ഗക്കാരുന്റടയം പട്ടിഔജാതിക്കാരുന്റടയം സാമൂഹിഔംം
സാമ്പത്തിഔംമായ വിഔസനം ശക്തിന്റപടുത്തുന്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ്ധയമിചൃിട്ടുണ്ടായ്.
150. പട്ടിഔജാതി-പട്ടിഔവർഗ്ഗക്കാരുന്റട ജനസംകുാനുപാതകത്തക്കാള് കൂടുതലാണ് ഄവർക്ക്
ഄനു വദിക്കുന്
ണ്ടായിന്റെ ഄനുപാതം എന്ത് കഔരളത്തിന്റല ൈാന്
ജറൃിന്റെ
പ്രകതുഔതയാണ്. ആതിന് വിപരീതമായി, ആന്തുയില് ജനസംകുയില് 24.4 ശതമാന
കത്താളമുള്ള പട്ടിഔജാതി-പട്ടിഔവർഗ്ഗ വിഭ്ാഖങ്ങള്ക്കായി 2022 ന്റല കഔന്ദ്ര ഡ്ജറൃില് 6
ശതമാനം മാത്രമാണ് വഔയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
151. മറൃ് ജനവിഭ്ാഖങ്ങളകടയം പട്ടിഔജാതി-പട്ടിഔവർഗ്ഗ വിഭ്ാഖങ്ങളകടയം ആടയിലള്ള ഡിജിറൃല്
ഡിനവഡ് ആലാതാതാക്കാന് പദ്ധതിയിലൂന്റട ്ധയമിക്കുന്താണ്.
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152. പട്ടിഔജാതി-പട്ടിഔവർഗ്ഗ
വിഭ്ാഖങ്ങള്ക്ക്
ഈന്ത
വിദുാഭ്ുാസത്തിന്റല
എലാതാ
തലങ്ങളികലക്കും (STEM വിഷയങ്ങള്, മാനവിഔ സാമൂഹിഔ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങള്) പ്രകവശനം
വർദ്ധിപിക്കുന്തി
നായള്ള
എലാതാ
പദ്ധതിഔകളയം
പതിനാലാം
പദ്ധതി
പിണ നലണയ്ക്കന്താണ്.
പ്രകതുഔ നനപുണു വിഔസനത്തിന്റെ ഭ്ാഖമായി സംസ്ഥാന
സർക്കാർ ഏന്ററൃടുത്തിട്ടുള്ള എലാതാ കമകലഔളികലയ്ക്കം പട്ടിഔജാതി-പട്ടിഔവർഗ്ഗ യവാക്കളന്റട
പ്രകവശനം കപ്രാത്സാഹി പിക്കുന്തിന് പദ്ധതിയിലൂന്റട ്ധയമിക്കുന്താണ്.
153. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഈല്പാദന കമകലയിലം കസവന കമകലയിലം ന്റതാഴിലവ
സരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്തിനുള്ള ഔാലഗട്ടമാണ്. സംരംഭ്ഔതവത്തിലൂന്റടയം സവയം
ന്റതാഴിലിലൂ ന്റടയം കൂടുതല് ഄവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്തിനും ന്റതാഴില് കവതനാശമ്പള
വർദ്ധനംമാണ് പദ്ധതി വിഭ്ാവനം ന്റ്യ്യുന്ത്. പട്ടിഔജാതി-പട്ടിഔവർഗ്ഗ വിഭ്ാഖങ്ങളിന്റല
ജനങ്ങള്ക്കിടയില് വരുമാന-ദാരിദ്ര്ുത്തിന്റെ ഄനുപാതം ന്റമാത്തം ജനസംകുയിലള്ളതി
കനക്കാള് കൂടുതലാണ്. ന്റതാഴില്, വരുമാന വർദ്ധനവ് എന്ിവയമായി ന്ധന്റപട്ട എലാതാ
കമകലഔളിലം പട്ടിഔജാതി-പട്ടിഔവർഗ്ഗക്കാരുന്റട തുലു പോളിത്തം ഈറപാക്കാന് പ്രകതുഔം
്ധയമിക്കുന്താണ്.
154. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് പട്ടിഔജാതിക്കാരുന്റട ആടയില് പ്രകതുഔിചൃ് ദുർ ല
വിഭ്ാ ഖങ്ങളന്റട സാമ്പത്തിഔ വിഔസനത്തിന് പിണ നലണ നല്കുന്ത് തുടരുന്താണ്.
പട്ടിഔജാതി വിഭ്ാഖത്തില്ന്റപട്ട ഭൂരിഭ്ാഖം കുടും ങ്ങളം താമസിക്കുന്ത് താഴ്ന്ന
പ്രകദശങ്ങളാണ്. സുരേി തമായ കുടിന്റവള്ളം, ലിേ് കറാഡുഔള്, നവദയു തീഔരണം, വീട്
ന്റമചൃന്റപടുത്തല്, ന്റെയികനജ് എന്ിവയമായി ന്ധന്റപട്ട ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങളില്
ഇ പ്രകദശങ്ങള്ക്ക് പ്രകതുഔംം ഄടിയന്തിരംമായ പുകരാഖതി അവശുമാണ്.
ഄംക ദ്ഔർ രാമവിഔസന പദ്ധതിക്ക് ഔീഴില ള്ള പദ്ധതിഔള് 14-ാാാം പദ്ധതിയില്
തുടരുന്താണ്.
155. സംസ്ഥാനന്റത്ത നന്റലാതാരുഭ്ാഖം പ്രകദശങ്ങളിലം നിലനില്ക്കുന് പട്ടിഔവർഗ്ഗ വിഔസന
വകുപി ന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലള്ള വന്ഔിട ാമുഔളിന്റല കൃഷി, പട്ടിഔവർഖ വിഭ്ാഖത്തിന്റല
ജനവിഭ്ാ ഖങ്ങളന്റട ഖാർഹിഔ കൃഷി എന്ിവയ്ക്ക സംസ്ഥാനന്റത്ത ഔാർഷിഔ
പരിവർത്തനത്തിന്
കനതൃതവ
പരമായ
പങ്കവഹിക്കാന്
ഔഴിയം.
ആങ്ങന്റന,
പട്ടിഔവർഖക്കാർക്ക് ഭൂമി നല്കുഔയം ഄവർക്ക് ആടയില് അധുനിഔ കൃഷിയം ഄനു ന്ധ
രീതിഔളം കപ്രാത്സാഹിപിക്കുഔയം ന്റ്യ്യുന്തിലൂന്റട കഔരളത്തിന്റെ ഔാർഷിഔ വിഔസനം
സാധുമാക്കാംന്താണ്.
156. പട്ടിഔജാതി-പട്ടിഔവർഗ്ഗ
വിഭ്ാഖങ്ങളിന്റല
ജനങ്ങളന്റട
ഭ്രണഗടനാപരമായ
ഄവഔാശങ്ങള് സംരേിക്കുന് തരത്തിലള്ള പദ്ധതിഔള്ക്കുള്ള പിണ നലണ ശക്തിന്റപടു
ത്തുന്ത് പദ്ധതിയില് തുടരുന്താണ്.
157. പട്ടിഔവർഗ്ഗ വിഭ്ാഖങ്ങളിന്റല ജനങ്ങള്ക്ക്, പ്രകതുഔിചൃ് റൃന്റപട്ട വാസസ്ഥലങ്ങളില്
താമസിക്കുന്വർക്ക്, കരാഖ പ്രതികരാധ-കരാഖശമന അകരാഖു കസവനങ്ങള് എത്തിക്കുന്
തിന്റല പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പ്രകതുഔ പരിഖണന നല്കും.

5.4 സാമൂഹിഔ കസവനങ്ങളം സാമൂഹിഔ സുരേയം
158. സാമൂഹുനീതി വകുപില് ഈള്ന്റപടുന് ബുദ്ധിപരംം ശാരീരിഔംം അയ നവഔലുമുള്ളവർ,
വകയാജനങ്ങള്, ഭ്ിന്ലിംഖക്കാർ എന്ീ സമൂഹജീവിഔളമായി ന്ധന്റപട്ട സർക്കാർ നയം
ഇ രംഖന്റത്ത മനുഷുാവഔാശ ധാരണയം ഔാഴ്ചപാടും ന്റഔാണ്ടായാണ് വുക്തമാകക്കണ്ടായത്.
ഭ്ിന്കശഷിയള്ളവർ, വകയാജനങ്ങള്, ഭ്ിന്ലിംഖക്കാർ എന്ിവർ കനരിടുന് പ്രശ്നങ്ങള്
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ഄവരും ഄവന്റര പരി്രിക്കുന്വരും ഄവരുന്റട
ന്ധുക്കളം മാത്രം പരിഹരികക്കണ്ടായ
പ്രശ്നങ്ങളലാത, മറിചൃ് ഄതിന്റന സമൂഹത്തിന്റെ ന്റമാത്തത്തിലള്ള പ്രശ്നമായിക്കാണണം. ഇ
ഗ്രൂപിന്റല വുക്തിഔളന്റട പ്രകതുഔ പ്രശ്നങ്ങളം നളനംള് ്ധയദ്ധിക്കുന്നു, ഄവർ
ആതികനാടഔംതന്റന് വുതുസ്തങ്ങളായ വികവ്നത്തിന് , പ്രകതുഔിചൄം സാമൂഹിഔംം
ദാരിദ്ര്ുംം ഄടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ളതില്, വികധയരാണ്
159. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിഔ പ്രതിസന്ധി
ഔള്ക്കിടയിലം, ഭ്ിന്കശഷിക്കാരുന്റടയം മുതിർന് പൗരന്മാരുന്റടയം കേമത്തിനായള്ള
പദ്ധതിഔളികലക്കുള്ള പദ്ധതി വിഹിതത്തില് തുടർചൃയായ വർദ്ധനവ് ഈണ്ടായായി.
ഭ്ിന്കശഷിക്കാരുന്റട കേമം
160. ഭ്ിന്കശഷി
സൗഹൃദ
സംസ്ഥാനന്റമന്
നിലയില്
കഔരളത്തിന്റെ
സ്ഥാനം
നിലനിർത്താനുള്ള
എലാതാ
്ധയമങ്ങന്റളയം
പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി
പിണ നലണയ്ക്കന്താണ്. ഭ്ിന്കശഷി ക്കാരുന്റട ഄവഔാശങ്ങള് രൂപഔല്പന ന്റ്യ്യുഔയം
സംരേിക്കുഔയം കപ്രാത്സാഹിപിക്കുഔയം ന്റ്യ്യുന് എലാതാ നിയമനിർളനംാണങ്ങളം
പ്രാ ലുത്തില് വരുത്താന് സർക്കാർ നയം ്ധയമിക്കുന്നു. ഇ ്ധയമത്തിന്റെ ഭ്ാഖമായി,
സംസ്ഥാനന്റത്ത ന്റപാതു ആടങ്ങളിലം മറൃിടങ്ങളിലം തടസ്സിലരഹിതമാക്കുന്തിന് സംഭ്ാവന
നല്കുന് എലാതാ പദ്ധതിഔന്റളയം പതിനാലാം പഞ്ചവ ത്സര പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കന്നു.
ഭ്ിന്കശഷിക്കാർക്ക് സഹായഔമായ സാകേതിഔ വിദുഔളന്റടയം കസവനങ്ങളന്റടയം
ഈല്പാദനത്തിലം വിതരണത്തിലം സംസ്ഥാനം നികേപം തുടരുഔയം ഇ കമകലയിന്റല
പ്രമുക ന്റപാതുസ്ഥാപനങ്ങന്റള പിണ നലണയ്ക്കഔയം ന്റ്യ്യുന്നു. അധുനിഔ ന്റതാഴിലവ
സരങ്ങള്ക്കായള്ള നനപുണുത്തിന്റെ പുതിയ പരിപാടിഔള് കഔരളം അരംഭ്ിക്കുകമ്പാള്,
ഭ്ിന് കശഷിക്കാരുന്റട ഄവഔാശങ്ങളം അവശുങ്ങളം ഇ പദ്ധതിഔളില് ഈള്ന്റപടുത്താന്
പദ്ധതി ഔള് ്ധയമിക്കും.
മുതിർന് പൗരന്മാരുന്റട കേമം
161. ആന്തുയിന്റല മകറൃന്റതാരു സംസ്ഥാനകത്തക്കാളം കഔരളത്തിന്റല ജനസംകുയന്റട ഈയർന്
ഄനുപാതം മുതിർന് പൗരന്മാരാണ്.
162. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട നയം മുതിർന് പൗരന്മാന്റര ശാക്തീഔരിക്കുഔയം
അകരാഖുഔരംം സുരേിതംം ഈല്പാദനപരംമായ ജീവിതം നയിക്കാന് ഄവന്റര
സഹായി ക്കുഔ എന്താണ്. ഇ കമകലയിന്റല ഄവഔാശ നിയമനിർളനംാണത്തിലം
നയത്തിനും കമലായി രിക്കും ആത് നിർളനംിക്കുന്ത്. താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ മുതിർന്
പൗരന്മാർക്ക് കേമ ന്റപന്ഷനു ഔള് മുകകന കഔരള സർക്കാർ വരുമാന പിണ നലണയം
സാമ്പത്തിഔ സുരേയം നല്കുന്ത് തുടരും. മുതിർന് പൗരന്മാരുന്റട പരി്രണത്തില്
്ധയദ്ധ കഔന്ദ്രീഔരിക്കുന് അകരാഖു സംരേ ണത്തിനും പാലികയറൃീവ് , കഹാം ന്റഔയർ
സൗഔരുങ്ങള്ക്കും ഇ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തുടർന്നും ധനസഹായം നല്കും.
തകദ്ദശസവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളന്റട സഹഔരണകത്താന്റട നടപാ ക്കുന് സാമൂഹിഔ
കസവന ഄടിസ്ഥാനത്തിലള്ള പിണ നലണാ പരിപാടിഔള് ശക്തിന്റപടുത്തും.

5.5 പാർപിടം
163. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രു സുപ്രധാന
പദ്ധതിയാണ് സമ്പൂർണ്ണ പാർപിട പദ്ധതിയായ ഈപജീവനമാർഗ്ഗം ന്റമചൃന്റപടുത്തല്,
ഈള്ന്റപടുത്തല്, സാമ്പത്തിഔ ശാക്തീഔരണം (നല ് ) പദ്ധതി. ഇ പദ്ധതിയില് 2022
ന്റ ബ്രുവരി വന്റര സംസ്ഥാനന്റത്ത 2,79,131 കുടും ങ്ങള്ക്ക് ഈന്ത നിലവാരമുള്ള വീടുഔള് വുക്തിഖത ഭ്വനങ്ങളം ഫ്ലാറൄഔളം ഈള്ന്റപന്റട
- നിർളനംിചൃ് നല്ഔിയിട്ടുണ്ടായ്.
ഇ
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കുടും ങ്ങള് പാർപിടത്തിന്റെ ഔാരുത്തില് സംസ്ഥാനന്റത്ത ഏറൃംം പാവന്റപട്ട
കുടും ങ്ങളാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഄതുവന്റര നിലനിന്ിരുന് വിവിധ വകുപ്പുഔളന്റട
ദരിദ്ര്ർക്കയള്ള എലാതാ ഭ്വനപദ്ധതിഔന്റളയം സംകയാജിപിക്കുഔയം നല ് പദ്ധതിയമായി
കൂട്ടികചൃർക്കുഔയം ന്റ്്ത ിട്ടുണ്ടായ്.
ഇ പദ്ധതി പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലം
തുടരുന്താണ്. ആനിവരുന് ഄഞ്ച് വർഷങ്ങളില് പട്ടിഔജാതി, പട്ടിഔവർഗ്ഗ,
മത്സുന്റത്താഴിലാളിഔള്, കതാട്ടം ന്റതാഴിലാളിഔള് എന്ിവരുന്റട പാർപിട അവശുങ്ങള്
നിറകവറൄന്തിന് പ്രകതുഔം ഉന്ല് നല്കുന്താണ്.

5.6 ശുദ്ധജല വിതരണംം മലിനജല നിവാരണംം
164. കഔരളം ജലസമൃദ്ധമായ സംസ്ഥാനമാന്റണേിലം എലാതാ വീടുഔളിലം കുടിന്റവള്ള വിതരണ
സംവിധാനം വിപുലീഔരികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്. എലാതാ വീട്ടിലം കുടിന്റവള്ള വിതരണം കഔരള
സർക്കാർ ഈറപാക്കും. ആതിനായി, ജലകരാതസ്സുഔളന്റട പുനഃസ്ഥാപനം, സംരേണം,
തുലുമായ വിതരണം, ഈപകയാഖകയാഖുമായ ജലവിതരണം വർദ്ധിപിക്കല് എന്ിവയില്
സർക്കാർ ്ധയദ്ധ കഔന്ദ്രീഔരിക്കും.
165. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ജലവിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെയം ജലവിതരണ
കമകലയിന്റല പദ്ധതിഔളന്റടയം സമ്പൂർണ ഒഡിറൃിന് പിണ നലണ നല്കും. ഖാർഹിഔ
ഔിണറുഔള് കുടിന്റവള്ള കരാതസ്സുഔളായി പരികശാധിചൃ് സാേുന്റപടുത്താനും മഴക്കാലത്ത്
മഴന്റവള്ള സംഭ്രണം ഈറപാക്കാനുമുള്ള നിർകദ്ദശന്റത്ത ആത് പിണ നലണയ്ക്കം. ജല് ജീവന്
മിഷന് (ന്റജന്റജഎം) വഴി രാമീണ ജനങ്ങള്ക്ക് സുരേിതമായ നപപ് കുടിന്റവള്ളം
ലഭ്ുമാക്കുന്തിനുള്ള പരിപാടി
ലപ്രദമായി നടപിലാക്കുന്തിനുള്ള സംസ്ഥാന
സംഭ്ാവനഔന്റളയം ്ധയമങ്ങന്റളയം പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
166. സംസ്ഥാനന്റത്ത എലാതാ പ്രധാന നഖരങ്ങളിലം ഗട്ടംഗട്ടമായി മലിനജല പദ്ധതിഔള്
സ്ഥാപിക്കുന്തിന്
പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി പിണ നലണ നല്കും.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഗട്ടംഗട്ടമായി വികഔന്ദ്രീകൃത മലിനജല ശുദ്ധീഔരണ ൈാ്റുകഔള്
അരംഭ്ിക്കുന്തിനുള്ള പരിപാടിന്റയ ആത് പിണ നലണയ്ക്കം.

5.7 ഭ്േണംം സിവില് സനൈസും
167. കഔരളത്തിന്റല ന്റപാതുവിതരണ സമ്പ്രദായം സംസ്ഥാനന്റത്ത ഭ്േുസുരേയന്റട
സംരേണ
ഔവ്മാണ്.
പതിമൂന്ാം
പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിക്കാലയളവില് ,
പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളന്റടയം പഔർചൃവുാധിഔളന്റടയം ഔാലത്ത് ആത് സംസ്ഥാനന്റത്ത
ജനങ്ങള്ക്ക് ഭ്േുസുരേയന്റട ജീവനാഡിയായിരുന്നു. 14-ാാാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
കഔരളത്തിന്റല ന്റപാതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വളർചൃയന്റടയം വിഔാസത്തിന്റെയം
വിവിധ വശങ്ങള്ക്ക് തുടർന്നും പിണ നലണ നല്കുന്താണ്. കറഷന് ഔടഔളകടയം നുായവില
ഔടഔളകടയം ശംകലയന്റട വിപുലീഔരണം, പ്രകതുഔിചൃ് പട്ടിഔവർഖ ജനവാസ
കഔന്ദ്രങ്ങളില്; വിതരണ ശംകലയന്റട നവീഔരണംം ഡിജിറൃനലകസഷനും; പുതിയതും
അധുനിഔംമായ ന്റവയർഹൗസിംഖ് സൗഔരുങ്ങളന്റട നിർളനംാണം; പരാതി പരിഹാര
സംവിധാനം ശക്തിന്റപടുത്തല്; വിശപ് രഹിത കഔരളം ഈറപാക്കുന്ത് തുടരുഔ എന്ിവ
ആതില് ഈള്ന്റപടുന്നു.

5.8 ഄതിദാരിദ്ര്ു നിർമാർജനം
168. ആന്തുയില്
ദാരിദ്ര്ുത്തിന്റെ
ഄനുപാതം
ഏറൃംം
കുറെ
സംസ്ഥാനം
കഔരളത്തിലാന്റണേിലം ജനസംകുയില് രു ന്റ്റിയ വിഭ്ാഖത്തില് ആകപാഴം
ദാരിദ്ര്ുത്തിന്റെ പ്രശ്നം നിലനില്ക്കുന്നു.
ആന്ന്റത്ത കഔരള സർക്കാരിന്റെ വർഖ
പ്രതി ദ്ധതയം സാമൂഹിഔ കേമകത്താടുള്ള പ്രതി ദ്ധതയം ഔണക്കിന്റലടുക്കുകമ്പാള്,
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ഄടുത്ത ഄഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളില് കഔരളത്തില്നിന്് ഄതിദാരിദ്ര്ും ആലാതാതാക്കുഔ എന്
ദൗതും
നിറകവറൃാംന്താണ്.
ഄതിദാരിദ്ര്ുത്തില്
ഔഴിയന്
അളഔന്റള
തിരിചൃറിയന്തിനും, തിരിചൃറിയന്റപടുന് ഒകരാ വുക്തിക്കും ഄതിദാരിദ്ര്ുത്തില് നിന്്
ഔരഔയറാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങള് ലഭ്ുമാക്കുന്നുന്റണ്ടായന്് ഈറപാക്കാന് ഄനുകയാജുമായ
നമകക്രാ ൈാനുഔള് ത്ാറാക്കുന്തിനുമുള്ള ്ധയമങ്ങള് പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള്
അരംഭ്ിചൃിട്ടുണ്ടായ്. ഄതിദാരിദ്ര്ു നിർമാർജനം ഇ സുപ്രധാന പരിപാടിന്റയ പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
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6.പശ്ചാത്തല സൗഔരുങ്ങള്
6.1 ഖതാഖതം
169. സാമ്പത്തിഔംം സാമൂഹിഔംമായ ജീവിതത്തില് ്ലനാത്മഔത എത്രകത്താളം പ്രാധാനും
ഄർഹിക്കുന്നുന്റവന്് ്രിത്രം നമുക്ക് ഔാണിചൄതരുന്നു. ആത് ഖതാഖതം സാമ്പത്തിഔ
ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങളന്റട നിർണായഔ വശമാണ്, കൂടാന്റത കൃഷി, വുവസായം,
കസവനങ്ങള് തുടങ്ങിയ സമ്പദ് വുവസ്ഥയന്റട വിവിധ കമകലഔളില് വിനുസിചൃിട്ടുള്ള
വിഭ്വങ്ങളന്റട സവാധീന ശക്തി വർദ്ധിപിക്കുന്തിനും ഔാരണമാകുന്നു. ഖതാഖത
സംവിധാനങ്ങള് ന്റപാതുകവ ജനങ്ങളന്റട അവശുങ്ങള്, സൗഔരുങ്ങള്, ന്റ്ലവ് എന്ിവ
ഄടിസ്ഥാനന്റപടുത്തിയാവണം. തവരിത ്ലനം
എന്ത് അധുനിഔ വുാവസായിഔ
നാഖരിഔതയന്റട ഄടിസ്ഥാന സവികശഷതയാണ് ; ആത് ന്റതാഴില് ആടങ്ങളിന്റല
നദനംദിന യാത്രഔള്, അകഖാള വിതരണ ശംകലഔള് (ഄതുവഴി മത്സര കനട്ടങ്ങളം
ന്റതാഴിലവസരങ്ങളം സൃഷ്ടിക്കല്), ടൂറിസം, ഄസമമായ പ്രാകദശിഔ വിഔസനത്തിന്റെ
സാമ്പത്തിഔ പുനഃസണ നലലനം എന്ിവ സുഖമമാക്കുന്നു. ഔാലാവസ്ഥാ വുതിയാനംമായി
ന്റപാരുത്തന്റപടുന്തിന്റെയം "ന്റനറൃ്-സീകറാ" കലാഔത്തിനായള്ള ത്ാന്ററടുപിന്റെയം
പശ്ചാത്തലത്തില്, ഖതാഖത അസൂത്രണത്തില് സർക്കാരുഔള് ദീർഗഔാല വീേണം
സവീഔരികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്.
170. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്, യാത്രാ ഖതാഖതം
്രക്ക് ഖതാഖതം
എന്ിവയില് ന്റപാതു ഖതാഖതത്തിന്റെ പേ് വർധിപിക്കുഔ എന് പ്രധാന ലേുകത്താന്റട
മള്ട്ടികമാഡല് ഖതാഖത സംവിധാനം വിഔസിപിക്കുന്തിന് പിണ നലണ നല്കും. ഇ പ്രക്രിയ
സുഖമമാക്കുന്തിന്, കൂടുതല് ഉർജ-േമമായ ന്ററയില്കവഔള് (നഖര-ദീർഗദൂര)
ഈള്നാടന് ജലപാതഔള് എന്ിവെ് കൂടുതല് ഉന്ല് നല്കഔണ്ടായത് ഄനിവാരുമാണ്.
171. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കഔരളത്തിന്റെ ഖതാഖത സംവിധാനത്തിന്റെ നിലവിന്റല
സവികശഷതഔളില് നിന്് ഈടന്റലടുക്കുന് പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്തിനും ഉന്ല്
നല്കും. 2019 മാർചൃിന്റല ഔണക്കനുസരിചൃ് കഔരളത്തില് അയിരം ജനങ്ങള്ക്ക് 425
വാഹനങ്ങള് ഈണ്ടായ്, ആത് കദശീയ ശരാശരിയായ 225 കനക്കാള് വളന്റര കൂടുതലാണ്.
കൂടാന്റത, കറാഡിന്റെ നീളംമായി
ന്ധന്റപട്ട്
കദശീയ ശരാശരിയായ 4.39
ഔികലാമീറൃറിന്റന ഄകപേിചൃ് കഔരളത്തില് 1,000 ജനസംകുക്ക് 7.75 ഔികലാമീറൃർ എന്
കതാതില് കറാഡ് നദർഗുമുണ്ടായ്. 1000 ്തുര്ധയ ഔികലാമീറൃരില് ഈള്ള കറാഡ് നദർഗും
കദശീയ ശരാശരിയായ 1617 ഔികലാമീറൃറുമായി താരതമും ന്റ്യ്യുകമ്പാള് കഔരളത്തില്, 6,664
ഔികലാമീറൃറാണ്. കഔരളത്തിന്റല നാലവരിപാതഔളന്റട ഄനുപാതം കദശീയ ശരാശരിയായ
22 ശതമാനംമായി താരതമും ന്റ്യ്യുകമ്പാള് ഏഔകദശം 7.6 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഈയർന്
കറാഡ് സാന്ദ്രത, ഈയർന് വാഹന ഈടമസ്ഥത, മള്ട്ടി-ന്റലയ്ന് കറാഡുഔളന്റട കുറെ
സാന്ദ്രത എന്ിവ ഄപഔടങ്ങളന്റട എണ്ണം വർധിക്കുന്തിന് ഔാരണമാകുന്നു. 2019-ല്
റികപാർട്ട് ന്റ്്ന്റപട്ട 41,111 ഄപഔടങ്ങളിലായി 4,440 മരണങ്ങളം 46,055
കപർക്ക്പരികക്കറൃതായം
ഔണക്കുഔള്
സൂ്ിപിക്കുന്നു.
2019-ന്റല
ഄപഔടങ്ങളന്റട
ഔണക്കനുസരിചൃ്, ആന്തുയില് ഏറൃംം കൂടുതല് കറാഡപഔടങ്ങള് സംഭ്വിക്കുന്
നാലാമന്റത്ത സംസ്ഥാനമാണ് കഔരളം.
172. ഭൂവിനികയാഖത്തിലം ലഭ്ുതയിലം ഏർന്റപടുത്തിയിട്ടുള്ള നിലവിന്റല നിയന്ത്രണങ്ങളാണ്
കഔരളത്തിന്റല
കറാഡുഔളന്റട
കശഷി
വർധിപിക്കുന്തിനുള്ള
പ്രതി ന്ധമായി
ചൂണ്ടായിക്കാട്ടുന്ത്. ഇ സാഹ്രുത്തില്, കറാഡുഔളിന്റല തിരക്ക് കുറയ്ക്കന്തിനും ഭ്ാവിയിന്റല
വളർചൃെ് അവശുമായ കശഷി വിഔസിപിക്കുന്തിനും ന്റസമി-നഹ-േീഡ് ന്ററയില്,
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അഭ്ുന്തര ജലപാത തുടങ്ങിയ ആതര ഖതാഖത മാർഗ്ഗങ്ങളന്റട പേ് നാം ഖൗരവമായി
പരിഖണികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്.
173. ദീർഗഔാല പദ്ധതിഔളം സംകയാജിത ഖതാഖത നയംം. ഔാരുേമംം ന്റ്ലവ്
കുറെതും മള്ട്ടി-കമാഡും തുലുംമായ ഖതാഖത സംവിധാനത്തിന്റെ വിഔസനത്തിനും
ജനങ്ങളന്റട സഞ്ചാരത്തിനും കലാജിസ്റ്റിഔ് സംവിധാനങ്ങളന്റട വിഔസനത്തിനും, വാണിജുവുവസായങ്ങള് നിലനിർത്തുന്തിനും ഈതകുന് രു കറാഡ് മാപ് എന് നിലയിലള്ള രു
ഖതാഖത നയം രൂപീഔരിക്കുന്തിനായി സംസ്ഥാന അസൂത്രണ ക ാർഡ് ശുപാർശ
ന്റ്യ്യുന്നു.
ദീർഗഔാല
അവശുങ്ങളം
ഈടനടിയള്ള
അശേഔളം
സണ നലലിതന്റപടുത്തിന്റക്കാണ്ടായ് മൂലധന നികേപത്തിന് മുന്ഖണന നല്കുന്തിന് ഇ നയം
സഹായിക്കും.
174. ന്റപാതുഖതാഖതം. സംസ്ഥാനന്റത്ത ന്റപാതു കറാഡ് ഖതാഖത സംവിധാനം പ്രധാനമായം
അ്ധയയിക്കുന്ത് ന്റഔഎസ്അർടിസിയം സവഔാരു
സ്സുഔന്റളയമാണ്. കഔാവിഡ്
പ്രതിസന്ധി ന്റഔഎസ് അർടിസിയന്റട സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതി കൂടുതല് വഷളാക്കുഔയം
ആകപാള്
സവഔാരു
ഒപകററൃർമാരികലക്കും
ആത്
വുാപിക്കുഔയം
ന്റ്യ്തു.
എല്എന്ജിാസിഎന്ജി, ആലക്ട്രിഔ് സുഔള് എന്ിവ ഈപകയാഖിചൃ് ഫ്ലീറൃിന്റന നവീഔരിചൄം
ഭ്രണപരംം പ്രവർത്തനപരംമായ ഔാരുേമത ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിന് ഡിജിറൃല്
സാകേതിഔവിദുഔള്
ഈപകയാഖിചൄം
ന്റപാതുഖതാഖതത്തിന്റെ
ഔാരുേമത
ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള പദ്ധതിഔന്റള 14-ാാാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
175. കമല് സൂ്ിപിചൃതുകപാന്റല, ന്റപാതുഖതാഖതം ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിന് മറൃ് യാത്രാമാർഖങ്ങള്
വിഔസിപികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്, പ്രകതുഔിചൃ് ന്ററയില്കവയം ഈള്നാടന് ജലഖതാഖതംം. ഇ
സാഹ്രുത്തില്, മാസ് റാപിഡ് ട്രാന്സിറൃ് സിസ്റ്റത്തിന് (എംഅർടിഎസ് ) പ്രകതുഔ
്ധയദ്ധ ന്റ്ലകത്തണ്ടായതാണ്. ന്റജഎന്എല് കസ്റ്റഡിയം മുതല് ആന്ക ാപാർക്ക് വന്റരയള്ള
ന്റഔാചൃി ന്റമകട്രാ പദ്ധതിയന്റട രണ്ടായാം ഗട്ടം, ന്റഔാചൃി സംകയാജിത ജലഖതാഖത
സംവിധാനം എന്ിവന്റയ പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം. ഭ്ാരത സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ന്റമകട്രാ
നയത്തിന് ഄനുസൃതമായി തിരുവനന്തപുരം കഔാഴികക്കാട് നലറൃ് ന്റമകട്രാ പദ്ധതിഔള്
പുനഃക്രമീഔരിക്കും.
176. സില്വർ നലന് പദ്ധതി ഔാസർകഖാഡും തിരുവനന്തപുരംം തളനംിലള്ള യാത്രാ സമയം
ഏഔകദശം
നാല്
മണിക്കൂറായി
കുറയ്ക്കം.
ഖതാഖത
സംവിധാനത്തില്
ന്റപാതുഖതാഖതത്തിന്റെ പേ് വർധിപിക്കുഔ എന് ഖതാഖത കമകലയന്റട ലേും
നഔവരിക്കുന്തിന് പദ്ധതി നിർണായഔമാണ്. പ്രാകദശിഔ ഄസണ നലലിതാവസ്ഥ
പരിഹരിക്കുന്തിനും സാമ്പത്തിഔ വളർചൃയ്ക്കം ന്റതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്തിനും
പാരിസ്ഥിതിഔ സുസ്ഥിരതയ്ക്കം
ദ്രുതഖതിയിലമുള്ള ഖതാഖത സംവിധാനത്തിന്റെ
വിഔസനത്തിനും ആത് സംഭ്ാവന ന്റ്യ്യും. ഔാർ ണ്ഗ് പ്രസരണം ഖണുമായി കുറയ്ക്കന്റമന്ത്
ന്റസമി-നഹ േീഡ് ന്ററയില്കവയന്റട സുപ്രധാനമായ ദീർഗഔാല പാരിസ്ഥിതിഔ
കനട്ടമാണ്. വിജയഔരമായ രു സില്വർ നലന് പദ്ധതി അതുന്തിഔമായി വിപണിയില്
ലഭ്ുമായ രീന് കപ്രാജി്
ിനാന്സിങ്ങികലക്ക് ഔടക്കുന്തിന് സംസ്ഥാനന്റത്ത
സഹായിക്കും.
177. തുറമുകങ്ങള്, കലാജിസ്റ്റിഔ്സ്, തീരകദശ വിഔസനം. കദശീയ ഄന്തർകദശീയ ഷിപിംഖ്
റൂട്ടുഔളമായി ന്ധന്റപട്ട് തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ന്റ്യ്യുന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
തീരകദശ നദർഗും ഏഔകദശം 585 ഔികലാമീറൃറാണ്. തുറമുക വിഔസനം സാമ്പത്തിഔ
വളർചൃയന്റട മറൃ് കമകലഔളമായി സംകയാജിപിക്കുന്ത് ഭ്ാവിയിന്റല സാമ്പത്തിഔ
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വിഔസനത്തില് രു പ്രധാന പേ് വഹിക്കുന്തിന് ഔാരണമാകും. ന്റഔാചൃിയിന്റല കമജർ
തുറമുകം കൂടാന്റത കഔരളത്തില്
17 നമനർ തുറമുകങ്ങളണ്ടായ്. ന്റ ർത്തിംഖ്, ്രക്ക്
നഔഔാരും ന്റ്്ല്, സംഭ്രണ സൗഔരുങ്ങള് എന്ിവയന്റട ഄടിസ്ഥാനത്തില്
കഔരളത്തിന്റല 17 നമനർ തുറമുകങ്ങളില് വിഴിെം, ക പ്പൂർ-കഔാഴികക്കാട്, ഄഴീക്കല്,
ന്റഔാലാതം എന്ീ നാല് തുറമുകങ്ങള് ആെർമീഡിയറൃ് തുറമുകങ്ങളായി ഔണക്കാക്കുന്നു.
തീരകദശ ഷിപിംഖ് പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടായി മുന്ഖണനാടിസ്ഥാനത്തില് തുറമുകങ്ങള്
വിഔസിപിചൃ് വരുന്നു. തീരകദശ വിഔസനത്തില് മല ാർ ആെർനാഷണല് കപാർട്ട്
ന്റസസ് ലിമിറൃഡ് നിർണായഔ പേ് വഹിക്കുന്റമന്് പ്രതീേിക്കുന്നു. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
സംസ്ഥാനന്റത്ത ആെർമീഡിയറൃ് തുറമുകങ്ങളന്റട വിഔസനന്റത്ത പിണ നലണയ്ക്കഔയം
തുറമുകങ്ങളന്റട പ്രവർത്തനേമത വർധിപിക്കുന്തിനായി തുറമുക ഄനു ന്ധ
വുവസായവല്ക്കരണന്റത്ത കപ്രാത്സാഹിപിക്കുഔയം ന്റ്യ്യും.
178. നഖരഖതാഖതം.
സുഔളന്റട എണ്ണത്തില് വർധനംണ്ടായാംന്തുന്റഔാണ്ടായ് നമ്മുന്റട
നഖരങ്ങളന്റട
ഖതാഖത
അവശുങ്ങള്
നിറകവറൃാനവിലാത.
നഖരവിഔസന
പദ്ധതിഔള്ന്റക്കാപം മള്ട്ടികമാഡല് ട്രാന്കോർട്ട് ആന്ഫ്രാേക്ചറിനായി പദ്ധതിഔള്
വിഔസിപികക്കണ്ടായതിന്റെ
പ്രാധാനും
സംസ്ഥാന
അസൂത്രണ
ക ാർഡ്
തിരിചൃറിയന്കതാന്റടാപം
സംകയാജിത
നഖര
ഖതാഖത
പദ്ധതിഔള്
വിഔസിപിക്കുന്തിനുള്ള കഔരള ന്റമകട്രാന്റപാളിറൃന് ട്രാന്സ് കപാർട്ട് ഄകതാറിറൃിയന്റട
്ധയമങ്ങന്റള പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
179. ്രക്കുനീക്കംം കലാജിസ്റ്റിക്സം. കഔരളത്തിന്റല ്രക്കുഔളന്റട ഭൂരിഭ്ാഖംം നടക്കുന്ത് കറാഡ്
മാർഖമാണ്. കഔരളത്തിന്റെ നദർഗുകമറിയ തീരകദശംം അഭ്ുന്തര ജലപാതഔളം
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദംം ആന്ധനേമതയള്ളതുമായ ്രക്ക് ഖതാഖത സംവിധാനം
വിഔസിപിക്കാനുള്ള ഄവസരം നല്കുന്നു., എന്ഡ്-ടു-എന്ഡ് ന്റ്ലംഔള് ഖതാഖത
മാർഗ്ഗങ്ങള്
തളനംിലള്ള
നഔമാറൃത്തിന്റെ
ഔാരുേമത
എന്ിവന്റയക്കുറിചൄള്ള
ഈപകയാക്താക്കളന്റട അശേഔള് പരിഹരിക്കുന്തിനും സംസ്ഥാനന്റത്ത മള്ട്ടികമാഡ്
ഖതാഖതത്തിനായി പുതിയ ഡിനസനുഔള് വിഔസിപിക്കുന്തിനുമുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.

6.2 ഉർജം
180. സംസ്ഥാനന്റത്ത എലാതാ കുടും ങ്ങളിലം നവദയു തി ഔണേന് നല്കുന്റമന് വാഗ്ദാനം
പൂർത്തീഔരിചൃതായി കഔരള സർക്കാർ 2017-ല് പ്രകുാപിചൄ.
181. സംസ്ഥാനം ആകപാള് സമ്പൂർണമായി നവദയു തീഔരിചൃിട്ടുന്റണ്ടായേിലം, 2019-20 ന്റല
പ്രതിശീർഷ നവദയു തി ഈപകഭ്ാഖം ഄകികലന്തുാ ശരാശരി 1208 kWh അയിരുന്റന്േില്
കഔരളത്തികലത് 826 kWh അണ്. ഖാർഹികഔതര ഈപകഭ്ാഖത്തിന്റെ ഄളവ് ആന്തുയില്
ന്റമാത്തത്തില് കുറവായതാണ് ഇ വിടവിന് പ്രധാന ഔാരണം. കലാഔ പ്രതിശീർഷ
നവദയു തി ഈപകഭ്ാഖത്തിന്റെ 36 ശതമാനം ആന്തുയകടയം 9 ശതമാനം ഄകമരിക്കയകടതും
ന്നയകടത് 25 ശതമാനംം അണ്.
182. സാമ്പത്തിഔ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഡീഔാർ നണസ് ന്റ്യ്യുന്തിനുള്ള അകഖാള
്ധയമങ്ങള്ക്ക് താന്റഴപറയന് പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക് നയപരമായ ്ധയമങ്ങള് അവശുമാണ് ,
ന്ാമതായി, വർദ്ധിചൃ അവശും നിറകവറൄന്തിനുള്ള ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങള്
നിർളനംിക്കുഔ, രണ്ടായാമതായി, ഔാർ ണ്ഗ് രഹിത ഉർജ കരാതസ്സുഔളന്റട പേ്
വർദ്ധിപിക്കുഔ. 2070-ഒന്റട രീന്ഹൗസ് വാതഔ ഹിർഖമനം ൂനനുവല്ഔരിക്കുന്തിന്
ഭ്ാരത സർക്കാർ ഈകദ്ദശിക്കുന്നു. ഡീഔാർ നണകസഷന് ലേുങ്ങളമായി നവദയു തി
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പശ്ചാത്തല സൗഔരു
അവശുമാണ്.

വിഔസനം വിനുസിക്കാന് സംസ്ഥാനത്തിന് രു കറാഡ് മാപ്

183. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട ്ില പ്രകതുഔ ്ധയദ്ധാകഔന്ദ്രങ്ങളാണ് താന്റഴ
ന്റഔാടുത്തിരിക്കുന്ത്.
i. സംസ്ഥാന നവദയു തി പദ്ധതി. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ദീർഗഔാല നവദയു തി
പദ്ധതിയന്റട രൂപീഔരണന്റത്ത പിണ നലണയ്ക്കഔയം, ഈത്പാദനം, പ്രസരണം, വിതരണം
എന്ിവയില്
ഭ്ാവിയില്
കശഷി
വർദ്ധിപിക്കുന്തിനുള്ള
അവശുഔതഔള്
വുക്തമാക്കുഔയം ന്റ്യ്യും. വുവസായം, കൃഷി, വിവരസാകേതിഔ കസവനങ്ങള്
എന്ിവയള്ന്റപന്റട വിവിധ കമകലഔളന്റട അവശുങ്ങള് നവദയു തി പദ്ധതിഔള്
ഔണക്കിന്റലടുകക്കണ്ടായതാണ്. പലിഔ് യൂട്ടിലിറൃി രിഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ്ലനാത്മഔതന്റയ
മാറൃിമറിക്കുന്
കവരിയ ിള്
റിനൂവ ിള്
എനർജിയമായി
ന്ധന്റപട്ട
സാകേതിഔവിദുയിന്റല സമീപഔാല മുകന്റൃങ്ങള്ക്കും ഇ പദ്ധതി സഹായഔമാഔണം.
ii. ഈല്പാദന കശഷി. കഔരളം ഄതിന്റെ അഭ്ുന്തര ഈല്പാദന കശഷി വർദ്ധിപികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്.
2020-21 ല് കഔരളം ഄതിന്റെ 78 ശതമാനംം മറൃ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്് സംഭ്രിചൄ
(്ില മാസങ്ങളില് ഇ ഄനുപാതം 90 ശതമാനം വന്റര ഈയരും). നവദയു തിക്കായി
ഹ്രസവഔാല
വിപണിഔന്റള
അ്ധയയിക്കുന്ത്
ഈയർന്
സംഭ്രണന്റചൃലവിന്
ഔാരണമാകുഔയം ഴിവാക്കാംന് ഄനിശ്ചിതതവം ഈള്ന്റക്കാള്ളുന്നതഔയം ന്റ്യ്യുന്നു.
പാരിസ്ഥിതിഔ ഄനുമതി ലഭ്ിചൃ എലാതാ പദ്ധതിഔളം പൂർത്തീഔരിക്കുന്തിനും നിലവിലള്ള
ൈാ്റുകഔളന്റട പുനരുദ്ധാരണത്തിനും
നവീഔരണത്തിനും പുനരുപകയാഖ ഉർജ
പദ്ധതിഔള് കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനുമുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം. സർക്കാർ നിശ്ചയിചൃിട്ടുള്ള പുനരുപകയാഖ ഉർജ ലേുങ്ങള്
നഔവരിക്കുന്തിനും ആതുമായി
ന്ധന്റപട്ട ന്റവല്ലുവിളിഔള് തിരിചൃറിയന്തിനും
പഠിക്കുന്തിനുമുള്ള ്ധയമങ്ങന്റളയം പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
iii. പ്രസരണം. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് വിഭ്ാവനം ന്റ്്ത 
പദ്ധതിയായ ട്രാന്സ്ഗ്രിഡ് 2.0, ഭ്ാവിയിന്റല അവശുങ്ങള്ക്കായി സംസ്ഥാനന്റത്ത
ഉർജ സംവിധാനം രുക്കുന്തിനുള്ള രു പരിവർത്തന സംരംഭ്മാണ്. പദ്ധതി
കവഖത്തില് പൂർത്തിഔരിക്കുന്തിന് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണ നല്കും.
iv. വിതരണം. വിതരണ ശംകലയിന്റല പുതിയ അവശുങ്ങള് നിറകവറൄന്തിനും
ന്റനറൃ്വർക്കിന്റല പുനരുപകയാഖ ഉർജത്തിന്റെ വർദ്ധിചൄവരുന് വിഹിതത്തിന്റെ
ലമായി ഡിമാന്ഡ് -സനൈ ന്റഡസ്പാചൃ് മാകനജ്ന്റമെിനും വിതരണ ശംകലന്റയ
ശക്തിന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങന്റളയം പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
സ്മാർട്ട് രിഡ് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്തിനും രിഡ് മാകനജ് ന്റമെിനായി നൂതന
സാകേതിഔവിദുയന്റടയം
അശയവിനിമയ
സംവിധാനങ്ങളന്റടയം
ഈപകയാഖം
കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനും കലാഡ് ന്റഡസ് പാചൃ് ന്റസെറുഔള് നവീഔരിക്കുന്തിനുമുള്ള
്ധയമങ്ങന്റള പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
v. റസീലിയന്റൃ് പവർ ആന്ഫ്രാേക്ചർ. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത്
പ്രതികരാധകശഷിയള്ള ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള
കപ്രാത്സാഹിപിക്കും. മുന്റന്ാരുക്കങ്ങള്, ലഘൂഔരണം, ഄടിയന്തര പ്രതിഔരണം തുടങ്ങിയ
പ്രശ്നങ്ങന്റള ഄഭ്ിസംക ാധന ന്റ്യ്യുന് "കസ ് കഔരള" ഡിസാസ്റ്റർ മാകനജ് ന്റമെ്
കപ്രാരാം ഈള്ന്റപന്റടയള്ള കഔരള കസ്റ്ററൃ് ആലക്ട്രിസിറൃി ക ാർഡിന്റെ പരിപാടിഔന്റള ൈാന്
പിണ നലണയ്ക്കം. നിർദ്ദിഷ്ട സംസ്ഥാന നവദയു തി പദ്ധതിയില് വുവസ്ഥാപിത
പ്രതികരാധംമായി ന്ധന്റപട്ട പുതിയ മാനദണ്ഡിങ്ങളം പ്രക്രിയഔളം ഈള്ന്റപടുത്താനുള്ള
്ധയമങ്ങന്റള പദ്ധതി കപ്രാത്സാഹിപിക്കും. നസ ർ സുരേയന്റട ഔാരുത്തിലം പ്രകതുഔ
്ധയദ്ധ നല്കും.

46

vi.

vii.

viii.

ആ-ന്റമാ ിലിറൃി ആകക്കാസിസ്റ്റം. ന്റപാതു, ആടത്തരം ന്റപാതു, സവഔാരു ഖതാഖതത്തില്
കഔന്ദ്രീകൃത ആലക്ട്രിഔ് ന്റമാ ിലിറൃി കപ്രാരാം കഔരള സർക്കാർ അരംഭ്ിചൃിട്ടുണ്ടായ്.
അവശുഔതക്ക് ഄനുസൃതമായി ്ാർജിംഖ് ന്റസൗഔരുങ്ങള് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള
്ധയമങ്ങന്റള പദ്ധതി കപ്രാത്സാഹിപിക്കും.
ഔാരുകശഷി
വർധിപിക്കലം
സ്ഥാപന
വിഔസനംം.
ന്റഔഎസ്ആ ിഎല്
സംസ്ഥാനന്റത്ത മുകു ഈപകയാക്താക്കള് അന്റണേിലം, ഉർജംമായി ന്ധന്റപട്ട
പ്രവർത്തനങ്ങള് നടപിലാക്കുന് ന്ിലധിഔം സ്ഥാപനങ്ങള് നിലവിലണ്ടായ്. സാകേതിഔ
മാറൃങ്ങള്, നിയന്ത്രണ മാറൃങ്ങള്, കദശീയ തലത്തിലള്ള സംഭ്വവിഔാസങ്ങള്
എന്ിവയ് ന്റക്കാപംം അധുനിഔ മാകനജ് ന്റമെ് രീതിഔള് ഄവതരിപിക്കുന്തിനും ഇ
കമകലയിന്റല സ്ഥാപനങ്ങന്റള പദ്ധതി കപ്രാത്സാഹിപിക്കും.
സുരേ. സുരേ ഈറപാക്കുന്തിനും ഄപഔടങ്ങള് ആലാതാതാക്കുന്തിനും ലേുമിട്ടുള്ള
നിരവധി നടപടിഔന്റള പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.

6.3 ജലകസ്നം
184. സംസ്ഥാനത്തുകൂടി
പടിൊകറാട്ട്
ഴകുന്
41
നദിഔളാണ്
കഔരളത്തിന്റെ
ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റല പ്രധാന സവികശഷത.
നദീജലത്തിന്റെ വലിന്റയാരു ഭ്ാഖം
ഈപകയാഖൂനനുമായി ഔടലില് പതിക്കുന്നുന്റവന്താണ് യാഥാർഥും.
185. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില്, രണ്ടായ് സവികശഷ പ്രവർത്തനങ്ങള്
ജലകസ്ന കമകലയില് അരംഭ്ിചൄ. ന്ാമതായി, ദീർഗഔാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്
നാല് വന്ഔിട ആടത്തരം ജലകസ്ന പദ്ധതിഔള് പൂർത്തീഔരിക്കുന്തിനായി സംസ്ഥാന
വാർഷിഔ പദ്ധതി മുകകന പിണ നലണ നല്ഔിയിരുന്നു. ആതില്, മൂവാറൄപുഴ ജലകസ്ന
പദ്ധതി ഔളനംീഷന് ന്റ്യ്യുഔയണ്ടായായി. കശഷിക്കുന് മൂന്് ജലകസ്ന പദ്ധതിഔളായ
ഔാരാപ്പുഴ, ാണാസുരസാഖർ, ആടമലയാർ എന്ിവ ഔളനംീഷന് ന്റ്്ാനുള്ള ്ധയമങ്ങള്ക്ക്
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് പിണ നലണ നല്കുന്താണ്. രണ്ടായാമതായി,
പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് വന്ഔിട ആടത്തരം പദ്ധതിഔളില് നിന്്
ന്റ്റുഔിട ജലകസ്ന പദ്ധതിഔളികലക്കുള്ള വിഭ്വസമാഹരണത്തിലണ്ടായായ മാറൃമാണ്.
പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി
ഔാലയളവിലം
ന്റ്റുഔിട
ജലകസ്നം
കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനുള്ള ്ധയമം തുടരുന്താണ്.
186. നിലവിലള്ള ജലകസ്ന പദ്ധതിഔളിന്റല ഔനാലഔളന്റട ഄറൃകുറൃപണിഔള്ക്കും
നവീഔരണത്തിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലത്ത്
പിണ നലണ നല്കുന്താണ്. കൃഷിയിടത്തികലക്കുള്ള ജലകസ്നപദ്ധതി ഔനാലഔള്ക്ക്
(ന്റടയില് എന്ഡ് ഔനാലഔള്) പ്രകതുഔ ്ധയദ്ധ നല്കും.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള
നദിഔള്, ഔനാലഔള്, തടാഔങ്ങള്, കുളങ്ങള്, കതാടുഔള് എന്ിവയന്റട നവീഔരണത്തിനും
ശു്ീഔരണത്തിനും പദ്ധതി ഔാലയളവില് സാമ്പത്തിഔ പിണ നലണ നല്കും. കുട്ടനാട്
കപാലള്ള പ്രകതുഔ പ്രകദശങ്ങളില് പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് “റൂം ക ാർ ദ
റിവർ” എന് അശയം നടപിലാക്കാനുള്ള ്ധയമങ്ങള് അരംഭ്ിചൃിരുന്നു. കൃഷിഭൂമിഔള്ക്ക്
ചുറൄമുള്ള വരമ്പുഔളം, ണ്ടുഔളം ലന്റപടുത്തുന്തിനും, സംരേിക്കുന്തിനുമുള്ള ്ധയമങ്ങളം
നടന്ിരുന്നു. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലയളവിലം ആത്തരം ജലസംരേണ
്ധയമങ്ങള്ക്കുള്ള സഹായം തുടരുന്താണ്.
187. ന്റ്റുതും വലതുമായ പുതിയ ജലസംഭ്രണിഔളില് ആത്തരത്തില് ജലം തടെ്
നിർത്തുന്തിനും,
സംഭ്രിക്കുന്തിനുമുള്ള
വഴിഔള്
കഔരളം
സജീവമായി
പരിഖണികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്.
സംസ്ഥാനന്റത്ത ജലകസ്ിത പ്രകദശം വിപുലീഔരിക്കാനും
കുടിന്റവള്ള അവശുങ്ങള് നിറകവറൄവാനും ആത്തരം പ്രവൃത്തിഔള് സഹായഔമാംം.
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7. പരിസ്ഥിതി
7.1 നജവനവവിധും, ഔാലാവസ്ഥാ വുതിയാനം, പരിസ്ഥിതി
188. ഔാലാവസ്ഥാ വുതിയാനം രു അകഖാള സംകയാജിത പ്രവർത്തന പ്രശ്നമാണ്. ഹരിത ഹ
വാതഔ
ഹിർഖമനത്തിന്റെ പ്രതുാഗാതങ്ങള് ലഘൂഔരിക്കുന്തിന്റെ ഭ്ാരംം,
അകഖാളതാപനം മൂലമുള്ള വിവിധ കമകലഔളിന്റല അഗാതന്റത്ത കനരിടുന്തിനും
ന്റപാരുത്തന്റപടുന്തിനുമുള്ള ചുമതലയം വുതുസ്ഥ രാജുങ്ങളിലം, പ്രകദശങ്ങളിലം
തുലുമായിട്ടലാത വിതരണം ന്റ്്ന്റപട്ടിട്ടുള്ളത്.
ഐ.പി.സി.സിയന്റട അറാമന്റത്ത
മൂലുനിർണ്ണയ റികപാർട്ട് ഔാലാവസ്ഥാ പ്രതികരാധകശഷിയ്ക്കള്ള വിഔസനം പ്രാകദശിഔംം
കദശീയംമായ സാഹ്രുങ്ങള്ക്കനുസരിചൄം തുലുംം സാമൂഹിഔംം ഔാലാവസ്ഥാ
പരംമായ നീതി ഈറപാകക്കണ്ടായതാന്റണന്് ഉന്ിപറയന്നു. കദശീയ ഔാലാവസ്ഥാ നയം,
അകഖാള ഔാർ ണ്ഗ് ജറൃിന്റെ നുായമായ വിഹിതം ആന്തുയന്റട അവശുഔതയാന്റണന്്
ഄടിവരയിടുന്കതാ ന്റടാപം ഈത്തരവാദിത്തഈപകയാഖംം ആന്തുയന്റട വിഔസനത്തിന്റെ
ഄടിസ്ഥാന അവശുഔതയാന്റണന്് സൂ്ിപിക്കുന്നു.
അകഖാള ഔാലാവസ്ഥാ
പ്രവർത്തനങ്ങകളാടുള്ള
നമ്മുന്റട
പ്രതി ദ്ധതഔള്
ഇ
പദ്ധതിന്റൊപം
രൂപന്റപടുകത്തണ്ടായിയിരിക്കുന്നു.
189. സമ്പന്മായ നജവനവവിധുമാണ് കഔരളത്തിന്റെ സവികശഷത. ആത്രയം വിപുലമായ
അവാസവുവസ്ഥഔള് പരേരം ഄടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ന്റ്യ്യുന്ത് കഔരളത്തിന്റെ മാത്രം
പ്രകതുഔതയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നജവ വിഭ്വങ്ങള് കഔരളത്തിന്റെ സമ്പന്മായ
സാംസ്കാരിഔംം ഭ്ൗതിഔംമായ നപതൃഔത്തിന്റെ ഭ്ാഖമാണ്.
കഔരളത്തിന്റെ
ഔാലാവസ്ഥാ പ്രതികരാധ നയ രൂപീഔരണത്തില് സംസ്ഥാനന്റത്ത പ്രകൃതി വിഭ്വങ്ങള്,
മാനുഷിഔ-സാമൂഹിഔ വിഔസനത്തിന്റെ ഈയർന് തലങ്ങള്, ഈല്പാദന ശക്തിഔളന്റട
വിഔസന അവശുഔത എന്ിവ ഔണക്കിന്റലടുകക്കണ്ടായതുണ്ടായ്.
190. കൃഷിയിലം കതാട്ടവിളഔളിലം ഈല്പാദനേമത നിലനിർത്തുന്തിനും വർദ്ധിപിക്കുന്തിനും
അയിരിക്കണം ്ധയദ്ധ കഔന്ദ്രീഔരികക്കണ്ടായത്.
കയാന്റടകനാളജിയില് നിന്നും ജനിതഔ
എഞ്ചിനീയറിംഖില് നിന്നുമുള്ള പ്രസക്തമായ സാകേതിഔ വിദുഔള് ഇ സമീപനത്തിന്റെ
ഭ്ാഖമാകക്കണ്ടായതാണ്.
തീരകദശകമകലഔളം തണ്ണീർത്തടങ്ങളം ഈള്ന്റപന്റടയള്ള
പാരിസ്ഥിതിഔ നിയന്ത്രണത്തിലം പരിപാലനത്തിലം ഔാലാവസ്ഥാ വുതിയാനത്തിന്റെ
ഄടിയന്തിരതയം ദുർ ലമായ അവാസവുവസ്ഥകയാട് ക്ർന്് ജീവിക്കുന്വരുന്റട
കമലണ്ടായാകുന് സളനംർദ്ദംം ഈള്ന്റക്കാകള്ളണ്ടായതാണ്. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇ
ലേുങ്ങള് നഔവരിക്കുന്തിനുള്ള ഏകഔാപിത പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക് ഉന്ല് നല്കും.
നിലവില് വിവിധ ഏജന്സിഔളിലായി വുാപിചൄഔിടക്കുന് പരിസ്ഥിതി മാകനജ്ന്റമെിന്റെ
വിവിധ വശങ്ങള് ഏകഔാപിപിക്കുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങള്ക്കും മുന്ഖണന നല്കഔണ്ടായതുണ്ടായ്.
ഔാലാവസ്ഥാ വുതിയാനം സം ന്ധിചൃ സംസ്ഥാന ഔർളനം പദ്ധതി രൂപീഔരിക്കുന്തില്
പരിസ്ഥിതി വകുപിന്റെ പേ് ആക്കാരുത്തില് പ്രകതുഔ പ്രാധാനുമുള്ളതാണ്.
191. ഔാലാവസ്ഥാ വുതിയാനം ലഘൂഔരിക്കുന്തിലം ന്റപാരുത്തന്റപടുത്തുന്തിലം പ്രാകദശിഔ
സംരംഭ്ങ്ങള് വിലന്റപട്ടതാണ്. പ്രാകദശിഔ തലത്തില് ഔാലാവസ്ഥാ പ്രതികരാധകശഷി
വിഔസിപിക്കുന്തിന്
വിവിധ കമകലഔളിന്റല കൂട്ടായ പരി്ധയമം അവശുമുണ്ടായ്.
സുസ്ഥിരമായ ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുവിഔസനം, തീവ്ര ഔാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങളം ഄവയന്റട
അഗാതംം (ന്റവള്ളന്റപാക്കംം മണ്ണിടിചൃിലം ഈള്ന്റപന്റട) കനരിടാന് പ്രാകദശിഔ മുന്റിയിപ്
സംവിധാനങ്ങളന്റട രൂപീഔരണം, നിർളനംാണ പ്രവർത്തനങ്ങളന്റട നിയന്ത്രണം, പ്രധാന
പ്രാകദശിഔ അവാസവുവസ്ഥാ വിഭ്വങ്ങള് സംരേണം എന്ിവ ആതില് ഈള്ന്റപടുന്നു.
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192. നജവനവവിധു മാകനജ്ന്റമെ് വിശാലമായ ന്റപാതു ഄവക ാധ പ്രശ്നങ്ങള് നഔഔാരും
ന്റ്യ്യുഔ മാത്രമലാത, സുസ്ഥിരമായ നിരീേണം ഈള്ന്റപന്റടയള്ള മുന്ഖണനഔളന്റട
വുക്തമായ ക്രമകത്താന്റട പ്രാകയാഖിഔംം നിർദ്ദിഷ്ടംമായ ഔാരുങ്ങള് കൂടി നഔഔാരും
ന്റ്ക്ണ്ടായിയിരിക്കുന്നു. പരാഖണത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയം ജീവിഔളന്റട സ്ഥലപരമായ ്ലനംം
ഈള്ന്റപന്റടയള്ള പ്രധാന കപ്രരഔ ശക്തിഔന്റള ദീർഗഔാലകത്തക്ക് നിരീേികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്.
തീരപ്രകദശങ്ങളിന്റല
ഔണ്ടായല്ക്കാടുഔള്
പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്
ലേുമിട്ടുള്ള
നടപടിഔളമുണ്ടായാകഔണ്ടായിയിരിക്കുന്നു.

7.2 ദുരന്ത നിവാരണം
193. ദുരന്തനിവാരണത്തിനും വീന്റണ്ടായടുക്കലിനും കവണ്ടായിയള്ള
കഔരളത്തിന്റെ സാമൂഹിഔ
കൂട്ടാ്മകയന്റട ഄനുഭ്വം നലാത രീതിയില് ഄംഖീഔരിക്കന്റപട്ടിരിക്കുന്നു. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിയന്റട മിക്കവാറും എലാതാ വർഷങ്ങളിലം തുടർചൃയായി ഈണ്ടായായ ദുരന്തങ്ങളന്റട രു
പരമ്പര നഔഔാരും ന്റ്യ്യുന്തിന് സർക്കാരും കഔരള സമൂഹത്തിന്റല എലാതാ വിഭ്ാഖം
ജനങ്ങളം ക്ർന്് നടത്തിയ പരി്ധയമം, സംസ്ഥാനന്റത്ത സഹായിചൄ. ഇ പ്രഔടനംം
കശഷിയം ഭ്ാവിയികലക്കുള്ളവിലന്റപട്ട ഈപാധിഔളാണ്.
194. ദുരന്തസാധുത ലഘൂഔരിക്കുന്തിനുള്ള പ്രതികരാധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലം, പ്രകതുഔിചൄം
സാമൂഹിഔ
കേമത്തിന്റെ
അവശുങ്ങളമായി
പ്രാകദശിഔ
പാരിസ്ഥിതിയകടയം
അവാസവുവസ്ഥയന്റടയം
പ്രകതുഔതഔള്
സമനവയിപിക്കുന്
എഞ്ചിനീയറിംഖ്
പരിഹാരങ്ങളമായി
ന്ധന്റപട്ട് സംസ്ഥാനം കൂടുതല് ്ധയദ്ധ ന്റ്ലത്തും.
195. ഔാലാവസ്ഥകയാടു ന്റപാരുത്തന്റപട്ടുകപാംന് ഄടിസ്ഥാന സൗഔരു വിഔസനംം
മാകനന്റെ്റുകം ഏന്ററൃടുക്കുന്തിനുള്ള താകക്കാലായി ശാസ്ത്രംം സാകേതിഔവിദുയം തുടരുന്നു.
സംസ്ഥാനം തുടർചൃയായ പഠനങ്ങളിലൂന്റട വിവിധ ഄപഔടങ്ങള് മൂലമുണ്ടായാകുന് ദുരന്ത
സാധുതഔന്റള
മാപ് ന്റ്്ത ിട്ടുണ്ടായ്. അവർത്തിചൄള്ള ഔനത്ത മഴയം തുടർന്നുള്ള
ന്റവള്ളന്റപാക്കംം മണ്ണിടിചൃിലം ഈണ്ടായാഔാനുള്ള ഔാരണങ്ങന്റളക്കുറിചൄം ഈ്ിതമായ നയ
പ്രതിഔരണങ്ങന്റളക്കുറിചൄമുള്ള റികപാർട്ട് (സംസ്ഥാന അസൂത്രണ ക ാർഡ് നികയാഖിചൃത് )
ആതില് ഈള്ന്റപടുന്നു.
196. കദശീയ
ദുരന്ത
നിവാരണ
ഄകതാറിറൃി
(എന്ഡിഎംഎ)
പുറന്റപടുവിചൃിട്ടുള്ള
മാർഗ്ഗനിർകദ്ദശങ്ങള് പാലിചൃാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി (എസ്ഡിഎംപി)
2016-ല് ത്ാറാക്കിയിട്ടുളളത്. കദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ ഄകതാറിറൃി 2019 നവം റില്
കദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി പരിഷ് ക്കരിക്കുഔയം ഔാകലാ്ിതമാക്കുഔയം ന്റ്യ്തു.
പുതുക്കിയ കദശീയ പദ്ധതിയം ദുരന്ത സാധുത കുറൊനുള്ള (2015-2030) ന്റസന്ഡായി
്ട്ടക്കൂടും(Sendai Frame work), സുസ്ഥിര വിഔസന ലേുങ്ങള് (SDGs), ഔാലാവസ്ഥാ
വുതിയാനന്റത്തക്കുറിചൄള്ള പാരീസ് ഈടമ്പടി (COP 21) തുടങ്ങിയ മറൃ് ഄന്താരാഷ്ട്ര
ഔരാറുഔളമായി കയാജിചൃ് പ്രവർത്തിക്കാന് ്ധയമിക്കുന്നു. എസ്ഡിഎംഎ നിലവില്
എസ്ഡിഎംപി ഔാകലാ്ിതമാക്കുന് പ്രക്രിയയിലാണ്. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഔാലന്റത്ത നയരൂപീഔരണങ്ങള്ക്ക് പുതുക്കിയ എസ്ഡിഎംപി മാർഗ്ഗ ദർശഔമായിരിക്കും.
എസ്ഡിഎംപി ത്ാറാക്കുകമ്പാള്, ആനിപറയന് അശയങ്ങള് പരിഖണികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്:
i. ഔാലാവസ്ഥാ വുതിയാന സംസ്ഥാന ഔർളനം പദ്ധതി (എസ്എപിസിസി). ഔാലാവസ്ഥാ
വുതിയാന സംസ്ഥാനതല ഔർളനം പദ്ധതി റികപാർട്ട് കഔരള സർക്കാർ ആകപാള്
ത്ാറാക്കിന്റക്കാണ്ടായിരിക്കുഔയാണ്. കദശീയ തന്ത്രങ്ങളം നയങ്ങളം പ്രാകദശിഔ
പ്രവർത്തനങ്ങളികലക്ക്
പരിവർത്തനം
ന്റ്യ്യുന്തിനും
സംസ്ഥാനത്ത്
സവികഷമായണ്ടായാംന് ഄപഔട സാധുതഔള് തിരിചൃറിയന്തിനും ഄതിനനുസൃതമായ
പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കായി രു സംകയാജിത പദ്ധതി ത്ാറാക്കുന്തിനും ഔാലാവസ്ഥാ
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ii.

iii.

iv.

v.

വുതിയാന സംസ്ഥാന പ്രവർത്തന പദ്ധതി (എസ്.എ.പി.സി.സി) സഹായിക്കും.
എസ്ഡിഎംപി ത്ാറാക്കുകമ്പാള് എസ് ഡിഎംഎ ഄതിന്റെ നിർകദ്ദശങ്ങള്
എസ്.എ.പി.സി.സിയമായി സംകയാജിപികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്.
ഒകി ചുഴലിക്കാറൃില് നിന്നും ന്റവള്ളന്റപാക്കത്തില് നിന്നുമുള്ള പാഠങ്ങള്. 2016 ന്റല
സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതിക്ക് (എസ്ഡിഎംപി) കശഷം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്
നഔഔാരും ന്റ്യ്യുന്തില് നിന്് ഔാരുമായ പാഠങ്ങള് ഈള്ന്റക്കാണ്ടായിട്ടുണ്ടായ്. പുതിയ
എസ്ഡിഎംപി
ത്ാറാക്കുകമ്പാള്
ഄപഔടസാധുത
കുറയ്ക്കന്തിനും
നഷ്ടം
ലഘൂഔരിക്കുന്തിനുമുള്ള പാഠങ്ങള് തിരിചൃറിയഔയം ഈള്ന്റപടുത്തുഔയം കവണം.
ദുരന്താനന്തര മാകനന്റെെില് നിന്നും വീന്റണ്ടായടുക്കലില് നിന്നും പഠിക്കുന് പാഠങ്ങള്
വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുഔളിലം ഏജന്സിഔളിലം ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങള്
ശക്തിന്റപടുത്തുന്തിന് സഹായിക്കും.
പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔളം ദുരന്തനിവാരണംം. പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള് മുകകനയള്ള
സാമൂഹിഔ കൂട്ടാ്മകയിലൂന്റട കഔരളം കനടിയ വിജയം സമീപഔാലത്ത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങന്റള
കനരിടുന്തില് പ്രധാന പേ് വഹിചൄ. പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔളന്റട നിർദ്ദിഷ്ട ദുരന്ത
നിവാരണ പദ്ധതിഔള് വഴി പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാകനന്റെെ്
എത്തിക്കുന്ത് ഇ പ്രക്രിയന്റയ സഹായിക്കും. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
പരിശീലനത്തിലൂന്റടയം
ഭ്ൗതിഔംം
അശയവിനിമയപരംമായ
ഄടിസ്ഥാന
സൗഔരുങ്ങള് പ്രദാനം ന്റ്യ്യുന്തിലൂന്റടയം
പ്രാകദശിഔ സാമൂഹിഔ
കശഷി
വളർത്തുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള പിണ നലണയ്ക്കം.
ഄനുകയാജുമായ പശ്ചാത്തലന്റസൗഔരും. നവദയു തി, ഖതാഖതം, വാർത്താവിനിമയ
ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങള് എന്ിവ ദുരന്ത പ്രതിഔരണത്തില് നിർണായഔ പേ്
വഹിക്കുന്നു. നവദയു തി, ഖതാഖതം, വാർത്താവിനിമയം എന്ിവൊയി ഏജന്സി
തലത്തിലള്ള സമര ദുരന്ത നിവാരണ, വീന്റണ്ടായടുക്കല് പദ്ധതി വിഔസിപിക്കുന്തിനുള്ള
എസ്ഡിഎംഎയന്റട ്ധയമങ്ങന്റള പതിനാലാം പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
ഡിജിറൃല്, കേഷുല് ന്റടകനാളജി. തുടർചൃയായി പ്രവർത്തിക്കുന് റ റന്സ് കസ്റ്റഷന്സ്
(CORS) ഈള്ന്റപന്റട ഄതുാധുനിഔ കേഷുല് സാകേതിഔവിദുയില് കഔരള സർക്കാർ
നികേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായ്. ട്ടുമിക്ക വിഔസിത രാജുങ്ങളം ദുരന്തനിവാരണ
അസൂത്രണത്തിനും പ്രതിഔരണത്തിനും CORS സാകേതിഔ വിദു ഈപകയാഖിക്കുന്നു.
ദുരന്തന്റത്ത കനരിടുന്തിനും ഄതിജീവിക്കാനും ഔഴിയന് രു കഔരളം ന്റഔട്ടിപടുക്കാനുള്ള
്ധയമങ്ങന്റള സഹായിക്കുന്തിനായി ഇ സാകേതിഔവിദുഔള് ഈപകയാഖിക്കുന്തിനുള്ള
സംവിധാനം പുതിയ SDMP യില് ഈള്ന്റപടുത്തിയിരിക്കണം.

7.3 വനസംരേണം
196. കഔരളത്തിന്റല ന്റമാത്തം ഭൂവിതി വതി ആന്തുയന്റട ഭൂവിതി വതിയന്റട 1.2 ശതമാനം
മാത്രമാന്റണേിലം കഔരളത്തിന്റെ വനവിതി വതി ആന്തുയന്റട വനവിതി വതിയന്റട 2.3
ശതമാനമാണ്.
കഔരളത്തിന്റല വനങ്ങള് നജവനവവിധുത്താല് സമ്പന്ംം,
ഄപൂർവംം, വംശനാശഭ്ീഷണി കനരിടുന്തുമായ സസുജണ നലജാലങ്ങളന്റട കശകരംമാണ്,
ഄതുന്റഔാണ്ടുതന്റന് പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരതെ് വനങ്ങള് ഄതുന്താകപേിതമാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് കരകന്റപടുത്തിയ വനവിതി വതി 11,521.9 ്തുര്ധയ ഔികലാമീറൃറാണ്, ഄതായത്
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂവിതി വതിയന്റട ഏഔകദശം 29.7 ശതമാനം (വനങ്ങളന്റട യഥാർഥ
വിസ്തീർണ്ണം
ആതിലം കൂടുതലായിരിക്കാം).
ക ാറസ്റ്റ് സർകവ ഒ ് ആന്തുയന്റട
(എ ്.എസ്.ഐ) 2021 ന്റല വിലയിരുത്തലില് നിന്നുള്ള വ മേഖതഔള് സൂ്ിപിക്കുന്ത്,
വനങ്ങളന്റട ന്റമാത്തം വിസ്തീർണ്ണം (ഇ ഡാറൃായില് കതാട്ടങ്ങളം ഈള്ന്റപടുന്നു) 21,253
്തുര്ധയ ഔികലാമീറൃറാണ്, ഄതായത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിതി വതിയന്റട 54.7 ശതമാനം.

50

197. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് ഇ കമകലയില് വനസംരേണത്തിലം
പരിപാലനത്തിലം അയിരുന്നു ്ധയദ്ധ കഔന്ദ്രീഔരിചൃിരുന്ത്. ഇ ഉന്ല് തുടരുന്റമേിലം,
വനങ്ങളിന്റല
ജലസുരേ
വർദ്ധിപിക്കുഔ,
മനുഷു-വനുജീവി
സംഗർഷങ്ങള്
ലഘൂഔരിക്കുഔ, വനന്റത്ത അ്ധയയിക്കുന് സമൂഹങ്ങളന്റട ജീവിതംം ഈപജീവനംം
സുരേിതമാക്കുഔ, ഔാലാവസ്ഥാ വുതിയാനത്തിന്റനതിരായ സംരേണമാർഗ്ഗമായി
വനങ്ങന്റള വിഔസിപിക്കുഔ എന്ിവയിലം
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി പ്രകതുഔ
്ധയദ്ധ ന്റ്ലത്തും.
198. 2018 ന്റലയം 2019 ന്റലയം ന്റവള്ളന്റപാക്കംം മണ്ണിടിചൃിലം കഔരളത്തിന്റല വനങ്ങളില്
ദൂരവുാപഔമായ പ്രതുാഗാതങ്ങള് ഈണ്ടായാക്കി. ആത് സസുാവരണത്തിന്റല വുാപഔമായ
നഷ്ടം, മണ്ണിടിചൃില്, സമ്പുഷ്ടമായ കമല്മണ്ണിന്റെ നഷ്ടം എന്ിവെ് ഔാരണമായി.
തല് ലമായണ്ടായായ നാശം വനത്തിന്റെ ഄടിത്തട്ടില് ജലം കശകരിചൄ നിർത്താനുള്ള
കശഷിന്റയ പ്രതികൂലമായി ാധിചൄ. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി, മലനിരഔള് മുതല്
താഴ്വര വന്റര, വന അവാസവുവസ്ഥഔള്, ഔാർഷിഔ അവാസവുവസ്ഥഔള് എന്ിവന്റയ
ഈള്ന്റക്കാള്ളുന്നതന് നീർത്തടങ്ങള്ക്കായി സമരമായ ഔർളനം പദ്ധതിഔള് വിഭ്ാവനം ന്റ്യ്യുന്നു.
നജവനവവിധു
സംരേണംം
വനുജീവി
സംരേണംമായി
ന്ധന്റപട്ട്,
വനത്തിനുള്ളിന്റല
മനുഷുവാസന്റത്ത
നിരുത്സാഹന്റപടുത്തുന്തിനും
സുപ്രധാന
അവാസവുവസ്ഥഔളന്റട
നാശം
കുറയ്ക്കന്തിനും
വനുജീവി
ആടനാഴിഔള്
പരിപാലിക്കുന്തിനുമുള്ള ്ധയമങ്ങള്ക്കായിരിക്കും മുന്ഖണന നല്കുഔ.
199. മനുഷു-വനുജീവി സംഗർഷങ്ങള് സേീർണ്ണമായ പ്രശ്നമാണ്,
ഇ പ്രശ്നം
പരിഹരിക്കുന്തിനുള്ള വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങള്ക്ക് പദ്ധതിയില് മുന്ഖണന നല്കുന്താണ്.
നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റല വർദ്ധനംകപാന്റല ആത്തരം സംഗർഷങ്ങളന്റട എണ്ണംം സമീപ
വർഷങ്ങളില് വർദ്ധിചൄവരിഔയാണ്.
ദീർഗ-ഹ്രസവഔാല പ്രതികരാധ-ലഘൂഔരണ
നടപടിഔള് ഈള്ന്റപടുന് മനുഷു-വനുജീവി ആടന്റപടലിന്റനക്കുറിചൄള്ള സമരമായ രു
തന്ത്രത്തിന്റെ രൂപഔല്പനയം നടപാക്കലം പദ്ധതിയില് വിഭ്ാവനം ന്റ്യ്യുന്നുണ്ടായ്.
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8. പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള്
200. കഔരളത്തിന്റല ജനഔീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ 25-ാാാം വാർഷിഔത്തിന് 2021
സാേും വഹിചൄ.
ജനഔീയാസൂത്രണ പരിപാടി പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔളില്
ഄടിസ്ഥാനപരമായ പുനഃസംഗടന ന്റഔാണ്ടുവരിഔയം സമൂഹത്തില് പ്രാകദശിഔ
സർക്കാരുഔളന്റട സ്ഥാനംം പങ്കം വലിയ രീതിയില് വർദ്ധിപിക്കുഔയം ന്റ്യ്തു. ഔഴിെ 25
വർഷമായി സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹു കേമം, സാമൂഹു നീതി, സാമൂഹു സുരോ
പദ്ധതിഔള് നടപിലാക്കുന്തില് പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള് സുപ്രധാന പേ് വഹിചൄ.
പ്രളയഔാലത്തും മഹാമാരിയിലം തകദ്ദശസവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങള് ജനങ്ങളന്റട
വിശവാസത്തിന്റെ ഔലവറയാന്റണന്് ന്റതളിയിചൄ. ഇ ഔാലഗട്ടങ്ങളില്, ഄവർ പൗര
സഹഔരണത്തിന്റെ വിശാലംം ഄഭൂതപൂർവംമായ ്ധയമങ്ങളന്റട സംഗാടഔരും
അയിത്തീർന്നു.
201. ജനഔീയ പോളിത്തത്തിന്റെയം പ്രാകദശിഔ ജനാധിപതുത്തിന്റെയം ്ാലഔമായി
പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔന്റള മാറൃാന് ന്ാം
ജനഔീയാസൂത്രണ ഔുാമ്പയിന്
സഹായിന്റചൃേില്, ഄവരുന്റട ്രിത്രത്തിന്റല ഄടുത്ത ഗട്ടം പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔന്റള
വളർചൃയന്റട ്ാലഔമായി മാറൃണം എന്താണ്. പ്രാഥമിഔ കമകലയിന്റല ഈല്പാദനംം
ഈല്പാദനേമതയം വർദ്ധിപിക്കുന്തിനും, ദവിതീയ, കസവന കമകലഔളിന്റല വളർചൃയം
ന്റതാഴിലവസരങ്ങളം
സൃഷ്ടിക്കുന്തിനും
ഈകത്തജിപിക്കുന്തിനും,
ശാസ്ത്രീയമായ
പ്രകൃതിവിഭ്വ മാകനന്റെെ് കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനും, സമരവിഔസനത്തിനും ദാരിദ്ര്ു
നിർളനംാർജനത്തിനും കപ്രാല്സാഹനം നല്കുന്തിനും, കസവന വിതരണത്തിന്റെ
ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപിക്കുന്തിനും പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔളന്റട സജീവ പേ് പതിനാലം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വിഭ്ാവനം ന്റ്യ്യുന്നു.
202. സംസ്ഥാന പദ്ധതി ഄടേലിന്റെ 25 ശതമാനത്തിലധിഔം വിഹിതം തകദ്ദശ
ഭ്രണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നഔമാറുന് ഏഔ സംസ്ഥാനമാണ് കഔരളം. രാമവിഔസനനഖരവിഔസന പദ്ധതിഔള്, പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള് മുകകന നടപിലാക്കുന്
കഔന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിഔള്, മറൄ ഄനു ന്ധ പരിപാടിഔള് എന്ിവ കൂടി
ഔണക്കാക്കുകമ്പാള് യഥാർഥത്തില് പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള് വഴിയാണ് ൈാന്
ജറൃിന്റെ 40 ശതമാനകത്താളം വിനികയാഖിക്കന്റപടുന്ത്. തകദ്ദശസവയംഭ്രണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സംസ്ഥാനം ഈപാധിരഹിത ണ്ടായ് നല്കുകമ്പാള്, പതിനഞ്ചാം ധനഔാരു
ഔളനംീഷന് വിവിധ നി ന്ധനഔള് ഏർന്റപടുത്തുന്ത് വികഔന്ദ്രീകൃത അസൂത്രണ പ്രക്രിയക്ക്
പ്രതികൂലമാണ്.
203. കഔരള സർക്കാരിന്റെ വിപുലമായ പദ്ധതിഔളന്റടയം പരിപാടിഔളന്റടയം വിജയത്തിന്
പ്രാകദശിഔ
സർക്കാരുഔളന്റട
ആടന്റപടലഔള്
നിർണായഔമാണ്.
പദ്ധതിഔള്
നടപിലാക്കുന്തില് പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള് സുപ്രധാന പേ് വഹിക്കുഔയം ന്റ്യ്യുന്നു.
ഄവയില് ്ില പദ്ധതിഔള് മാത്രം ആവിന്റട പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
204. കൃഷി, മൃഖസംരേണം, മത്സു ന്ധനം എന്ിവയില് ഈല്പാദനംം ഈല്പാദനേമതയം
വർദ്ധിപിക്കുന്തിനുള്ള പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔളന്റട ്ധയമങ്ങന്റള പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
205. വുവസായത്തിലം കസവനങ്ങളിലം ന്റതാഴിലവസരങ്ങളന്റട വളർചൃെ് പ്രാകദശിഔ
സർക്കാരുഔള് സൗഔരുന്റമാരുക്കണം. നികേപംമായി
ന്ധന്റപട്ട നടപടിക്രമങ്ങള്
ലളിതമാക്കുന്തിനും ഄതുവഴി സംസ്ഥാനന്റത്ത എലാതാ തലങ്ങളിലം വുാവസായിഔംം മറൃ്
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മൂലധന നികേപങ്ങളന്റട വളർചൃ കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിലം പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള്
നിർണായഔമാണ്. കുടും ്ധയീ പരിപാടിഔന്റള തകദ്ദശസവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളന്റട
വിഔസന പരിപാടിഔളമായി സംകയാജിപിചൃ്, ഄവർ ഏന്ററൃടുക്കുന് വിഔസന
ആടന്റപടലഔളന്റടയം സംരംഭ്ങ്ങളന്റടയം വുാപ്തി വിപുലീഔരിചൃ് കൂടുതല് ശക്തിന്റപടുത്തും.
206. മഹാമാരിയം പ്രവാസിഔളന്റട വലിയ കതാതിലള്ള മടങ്ങിവരംം ന്റതാഴിലിലാതാ്മക
രൂേമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ന്റതാഴില് സൃഷ്ടിക്കുന്തിനുള്ള പ്രാകദശിഔ സർക്കാർ പരിപാടിഔന്റള,
പ്രകതുഔിചൃ് സ്ത്രീഔന്റള കഔന്ദ്രീഔരിചൄള്ള പരിപാടിഔന്റള ഇ പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
207. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള് സവയം
നിശ്ചയിചൃിട്ടുള്ള രു പ്രധാന ദൗതും ന്റപാതുജനങ്ങള്ക്കായള്ള കസവനങ്ങള് കൂടുതല്
ന്റമചൃന്റപടുത്തുഔയം രു കൂട്ടം കസവനങ്ങള്, പ്രകതുഔിചൃ് മുതിർന് പൗരന്മാർക്കും
ഭ്ിന്കശഷിക്കാർക്കും കവണ്ടായിയള്ള കസവനങ്ങള് വാതില്പടിയില് ലഭ്ുമാക്കുഔയം ന്റ്യ്യും
എന്താണ്.
208. മഹാത്മാഖാന്ധി കദശീയ രാമീണ ന്റതാഴിലറപ് പദ്ധതിയന്റട (എം.ജി.എന്.അർ.
ആ.ജി.എസ്.) വുവസ്ഥഔള് പ്രാഥമിഔ കമകലയിന്റല ഈല്പാദനത്തിനും സാമൂഹിഔ അസ്തി
സൃഷ്ടിക്കുന്തിനുമുള്ള പ്രാകദശിഔതല വിഔസന പരിപാടിഔളമായി സംകയാജിപിക്കാന്
പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള്ക്ക് പദ്ധതിയണ്ടായ്. രാജുത്ത് നഖര ന്റതാഴിലറപ് പദ്ധതിഔള്ക്ക്
തുടക്കമിട്ടത് കഔരളമാണ്. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് ഄ്ോളി
നഖര ന്റതാഴിലറപ് പദ്ധതി (AUEGS) ശക്തിന്റപടുത്തും.
209. പട്ടിഔജാതി-പട്ടിഔവർഖ വിഭ്ാഖങ്ങളിന്റല ജനങ്ങളന്റട കേമത്തിനായി പദ്ധതിഔള്
അസൂത്രണം ന്റ്യ്യുന് ഔാരുത്തില് പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള്ക്ക് പ്രകതുഔ ഔടമയണ്ടായ്. ഇ
കമകലയില് കേമംം ന്റതാഴിലം വരുമാനംം വർദ്ധിപിക്കുന്തിന് പട്ടിഔജാതി ഈപപദ്ധതി,
പട്ടിഔവർഗ്ഗ
ഈപപദ്ധതി,
തകദ്ദശസവയംഭ്രണ
വിഔസന
ണ്ടുഔള്
എന്ിവ
വിനികയാഖിക്കാനുള്ള പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔളന്റട ്ധയമങ്ങന്റള പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
210. സ്ത്രീഔള്, കുട്ടിഔള്, ട്രാന്സ്ന്റജന്ഡർമാർ, ഭ്ിന്കശഷിക്കാർ, മുതിർന് പൗരന്മാർ,
പാലികയറൃീവ് പരി്രണത്തിന് ഔീഴിലള്ളവർ എന്ിവരുന്റട പ്രകതുഔ അവശുങ്ങള്ക്കായി
രൂപഔല്പന ന്റ്യ്തിരിക്കുന് പരിപാടിഔള് ഈള്ന്റപടുന് പ്രകതുഔ കമകലാ പരിപാടിഔളന്റട
രു ക്ധയണി പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള് നടപിലാക്കുന്നു. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിയിലം ആത്തരം സംവിധാനങ്ങന്റള പിണ നലണയ്ക്കന്ത് തുടരും.
211. കഔരള സർക്കാർ നടപാക്കി വന്ിരുന് നാല് മിഷനുഔള് - ഹരിതകഔരളം, ഈപജീവന
ഈള്ന്റപടുത്തലം സാമ്പത്തിഔ ശാക്തീഔരണംം (നല ് ), അർദ്ര്ം (അകരാഖുംമായി
ന്ധന്റപട്ടത് ), ന്റപാതുവിദുാഭ്ുാസ സംരേണ യാം (സ്കൂള് വിദുാഭ്ുാസംമായി
ന്ധന്റപട്ട്, ആകപാള് വിദുാ ഔിരണം എന്് പുനർനാമഔരണം ന്റ്്ന്റപട്ടിരിക്കുന്നു)
എന്ിവന്റയ ഏഔീകൃത നവകഔരള ഔർളനം പദ്ധതിയാക്കി മാറൃി. (നവ കഔരള ഔർളനം പദ്ധതി,
ഄന്റലാതേില് NKKP). ആത് വിജയഔരമായി നടപാക്കുന്തിന് തകദ്ദശസവയംഭ്രണ
സ്ഥാപനങ്ങളന്റട പേ് നിർണായഔമാണ്.
212. ദ്രുതഖതിയിലള്ള നഖരവല്ക്കരണപ്രക്രിയെ് ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുങ്ങള്, നാഖരിഔ
സൗഔരുങ്ങള്, പൗര കസവനങ്ങള് എന്ിവ ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള പ്രാകദശിഔ
തലത്തിലള്ള പദ്ധതിഔളമായി വിവിധ കഔന്ദ്രാവിഷ്കൃത പരിപാടിഔളം
ാഹു സഹായ
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പദ്ധതിഔളം സംകയാജിപിക്കുന്തിന് പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔളന്റട കയാജിചൃ ്ധയമങ്ങള്
അവശുമായിട്ടുണ്ടായ്. കഔരളത്തിന്റെ സവികശഷമായ രാമീണ-നഖര തുടർചൃയന്റട
പശ്ചാത്തലത്തില് നഖരവല്ക്കരണത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് നഔഔാരും ന്റ്യ്യുന്തിന്
പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള്ക്ക് വുക്തമായ ധാരണ ഈണ്ടായായിരികക്കണ്ടായതും അവശുമാണ്.
സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിന്റെ
സാകേതിഔതഔളിന്റലയം
രീതിഔളിന്റലയം
അധുനിഔ
സംഭ്വവിഔാസങ്ങളില് നിന്് തകദ്ദശ സവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങള് പാഠങ്ങള്
ഈള്ന്റക്കാകള്ളണ്ടായതാണ്. ഇ കമകലഔളില് കഔരള സർക്കാരിന്റെയം തകദ്ദശസവയംഭ്രണ
സ്ഥാപനങ്ങളന്റടയം എലാതാ ്ധയമങ്ങള്ക്കും പദ്ധതി പിണ നലണ നല്കും.
213. നഖരവിഔസനത്തിനായി മാസ്റ്റർ ൈാനുഔള് ത്ാറാക്കുഔ എന്ത് വളന്റര ഖൗരവകമറിയ
വിഷയമാണ്,
ഄത്
ഏന്ററൃടുക്കുന്താണ്.
കഔരളത്തില്,
രാമപ്രകദശങ്ങളം
നഖരപ്രകദശങ്ങളം
തളനംിലള്ള
കവർതിരിവ്
മറൃ്
സംസ്ഥാനങ്ങന്റളകപാന്റല
ഄലാതാത്തതിനാല്, മാസ്റ്റർ ൈാനുഔള്ക്ക് നഖര-രാമ വിഔസനത്തിന്റെ കയാജിപ്പുള്ള
വിഷയങ്ങളം പരിഖണികക്കണ്ടായതുണ്ടായ്.
214. കഔരളത്തിന്റല കര-ദ്ര്വമാലിനു സംസ്ഔരണത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്
ഄതുന്താകപേിതമാണ്, മാത്രമലാത അകരാഖും, പരിസ്ഥിതി,
എന്ിവയള്ന്റപന്റട സാമൂഹിഔംം സാമ്പത്തിഔംമായ ജീവിതത്തിന്റെ
ആത് പ്രതുാഗാതങ്ങള് ഈണ്ടായാക്കുന്നു. നഖര-രാമീണ പ്രാകദശിഔ
ആക്കാരുത്തില് വലിന്റയാരു ചുമതലയണ്ടായ്.

പരിഹരികക്കണ്ടായത്
വികനാദസഞ്ചാരം
പല വശങ്ങളിലം
സർക്കാരുഔള്ക്ക്

215. തകദ്ദശസവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കസവനങ്ങള് നല്കുന്തിലം ആന്തുയിലം
വികദശത്തുമുള്ള പ്രാകദശിഔ ഭ്രണരംഖന്റത്ത ഈന്ത വിദുാഭ്ുാസം, ഖകവഷണം, പരിശീലനം
എന്ീ കമകലഔളിന്റല സ്ഥാപനങ്ങളമായി ന്ധന്റപടു ത്തുന്തിനുമുള്ള കഔരള ആന്സ്റ്റിറൃൂട്ട്
ഒ ് കലാക്കല് ഄഡ്മിനികേഷന്റെ (ഔില) ്ധയമങ്ങന്റള പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കന്താണ്.
തകദ്ദശസവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളന്റട വരുമാനം വർധിപിക്കുന്തിനുള്ള സാകേതിഔ
പഠനങ്ങള് നടത്തുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കന്താണ്.
216. പ്രാകദശിഔ വിഔസന അസൂത്രണത്തിന് സമരംം വിശവസനീയംമായ വിവരവൂഹം
അവശുമാണ്. ആന് ർകമഷന് കഔരള മിഷന് (ഐന്റഔഎം) രാജുന്റത്ത ഏറൃംം വലതും
സമരംമായ, തകദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങളന്റട ഔമ്പൂട്ടനറകസഷന് സംരംഭ്മാണ്. ഐന്റഔഎം
വിഔസിപിചൃ മൂന്് പ്രധാന അൈികക്കഷനുഔള്; തകദ്ദശസവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളന്റട
വിഔസന പദ്ധതിഔള് നിരീേിക്കുന്തിനുള്ള എംഐഎസ് അയ സുകലക, സിവില്
രജികേഷനും കസവന വിതരണംം നഔഔാരും ന്റ്യ്യുന് കസവന; ഄക്കൗണ്ടായിംഖ്,
ിനാന്സ് മാകനജ് ന്റമെ് എന്ിവ നഔഔാരും ന്റ്യ്യുന് സാംകു എന്ിവയാണ്.
പ്രാകദശിഔ തലത്തിലള്ള അസൂത്രണത്തിനും പ്രാകദശിഔ സർക്കാരുഔള് ഈപകയാഖിക്കുന്
കസാ ്റൃ്ന്റവയർ അൈികക്കഷനുഔള് സംകയാജിപിക്കുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങള്ക്കുമായി
ഐന്റഔഎളനംിന്റെയം മറൄം ലഭ്ുമായ വിവരവൂഹം ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
217. ഐഔുരാഷ്ട്രസഭ്യന്റട സുസ്ഥിര വിഔസന ലേുങ്ങളമായി (SDG) ന്ധന്റപട്ട്, സംസ്ഥാന
ത്തിന്റെ കനട്ടങ്ങള് നിലനിർത്തുന്തിനും ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനുമുള്ള തകദ്ദശ ഭ്രണ
സ്ഥാപനങ്ങളന്റട ്ധയമങ്ങന്റള പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
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9. ഔലയം സംസ്കാരംം ഔായിഔംം
9.1 ഔലയം സംസ്കാരംം
218. പുകരാഖമനപരംം ജനാധിപതുപരംം
ഹുസവരംം മകതതരംമായ സാംസ്കാരിഔ
മൂലുങ്ങന്റളയം സ്ഥാപനങ്ങന്റളയം പിണ നലണയ് ക്കുന്തിനും സംസ്ഥാനന്റത്ത ഔലഔള്ക്ക്
ഉർജസവലമായ രു അവാസവുവസ്ഥ സംജാതമാക്കുന്തിനും പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി പ്രതിാാ ദ്ധമാണ്. ജനങ്ങള്ക്കായി ന്റപാതു സാംസ്കാരിഔ കസവനങ്ങള്
ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള ആത് പിണ നലണയ്ക്കം.
219. ന്റഔാചൃി-മുസിരിസ് ിനാന്റല, ആെർനാഷണല് ിലിം ന്റ സ്റ്റിവല് ഒ ് കഔരള (IFFK),
ആെർനാഷണല് കഡാഔയു ന്റമെറി അന്ഡ് കഷാർട്ട്
ിലിം ന്റ സ്റ്റിവല് ഒ ് കഔരള
(IDSFFK), ആെർനാഷണല് തിയറൃർ ന്റ സ്റ്റിവല് ഒ ് കഔരള (ITFoK) എന്ിവയാണ്
ആകപാള് കദശീയ- ഄന്തർകദ്ദശീയ തലങ്ങളില് ഄറിയന്റപടുന് സംസ്ഥാനന്റത്ത പ്രധാന
സാംസ്കാരിഔ പരിപാടിഔള്. ഇ പരിപാടിഔള്ക്കുള്ള പിണ നലണ പദ്ധതി തുടർന്നും
നല്കുന്താണ്.
220. വുതുസ്ത
സാംസ് ഔാരിഔ
മണ്ഡിലങ്ങളിന്റല
സർഗ്ഗാത്മഔ
പ്രതിഭ്ഔന്റള
കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനുള്ള പരിശീലന പരിപാടിഔള്ക്കും ഄതിനായി ഔലാരംഖന്റത്ത
പ്രമുകന്റര ഈപകദശഔരായി പന്റേടുപിക്കാനും പദ്ധതി സഹായിക്കും. ആന്തുയന്റട വിവിധ
ഭ്ാഖങ്ങളില് നിന്നും കലാഔന്റമമ്പാടുമുള്ള ഔലാഔാരന്മാന്റര കഔരളം സന്ദർശിക്കാനും
ഔലാപരിപാടിഔള് ഄവതരിപിക്കാനും േണിക്കുന്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങന്റള ഇ പദ്ധതി
പിണ നലണയ്ക്കം. കഔരളംം കലാഔത്തിന്റെ മറൄ ഭ്ാഖങ്ങളം തളനംിലള്ള സാംസ് ഔാരിഔ വിനിമയ
പരിപാടിഔള്ക്കും ജനങ്ങള് തളനംിലള്ള സമ്പർക്കത്തിനും ആത് പിണ നലണ നല്കും.
221. സാംസ്കാരിഔ വിഔസനത്തിന്റെയം, ടൂറിസത്തിന്റെയം സംകയാജിത പരിപാടിഔള്ക്ക്
സർക്കാർ പിണ നലണ നല്കും.
222. ഔലാഔാരന്മാരുന്റട
ഈപജീവനമാർഖന്റത്ത
മഹാമാരി
ാധിചൃിട്ടുണ്ടായ്.
ഄവരുന്റട
ഈപജീവനമാർഖങ്ങള്
സംരേിക്കുന്തിനും,
വരുമാനം
വർദ്ധിപിക്കുന്തിനുമുള്ള
പദ്ധതിഔന്റളയം പ്രവർത്തനങ്ങന്റളയം ഇ പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
223. സംസ്ഥാനത്തിനഔത്തും പ്രവാസിഔള്ക്കിടയിലം മറൄം മലയാള ഭ്ാഷയന്റട വിഔാസത്തിനും
കപ്രാത്സാഹനത്തിനും പദ്ധതിഔള് അവിഷ്കരിക്കണം.
224. കഔരളത്തിന്റല രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമ്പന്മായ പാരമ്പരുമുണ്ടായ്. എലാതാ
തലങ്ങളിലമുള്ള നലബ്രറിഔളില് ന്റപാതുവായ കസാ ് റൃ്ന്റവയർ ഄവതരിപിക്കുന്തിനും
നലബ്രറിഔള് തളനംിലള്ള
പുസ്തഔ നഔമാറൃത്തിന്
സജീവമായ സംവിധാനം
ഄവതരിപിക്കുന്തിനും ഡിജിറൃല് പുസ്തഔങ്ങള് വാങ്ങുന്തിനും വാപോല നല്കുന്തിനും
ആന്തുയിലം, കലാഔത്തും മറൃിടങ്ങളിന്റല മിഔചൃ സമ്പ്രദായങ്ങളില് നിന്് പഠിക്കാനുള്ള
പദ്ധതിഔന്റള
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം
വായനാശീലം
വിഔസിപിക്കുന്തിനും
കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനും
സംസ്ഥാനം
പ്രതിാാ ദ്ധമാണ്.
225. സംസ്ഥാനന്റത്ത സ്മാരഔങ്ങള്, സാംസ്കാരിഔ പുരാവ മേഖക്കള്, പുരാവ മേഖ പ്രകദശങ്ങള്,
പുരാവ മേഖ കശഷിപ്പുഔള് എന്ിവ ഏന്ററൃടുക്കുന്തിനും, സംരേിക്കുന്തിനുമുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള
പദ്ധതി
കപ്രാത്സാഹിപിക്കും.
മൂസിയങ്ങന്റള
സം ന്ധിചൃ്,
ഄടിസ്ഥാന
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സൗഔരുവിഔസനത്തിനും
സന്ദർശഔരുന്റട
മൂസിയം
ഄനുഭ്വങ്ങള്
ന്റമചൃന്റപടുത്തുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങള്ക്കും ഇ പദ്ധതി തുടർന്നും പിണ നലണ നല്കും.
പതിന്ാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില്, നിരവധി പ്രധാനന്റപട്ട മൂസിയങ്ങളില്
അധുനിഔവല്ക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങള് പൂർത്തിയാക്കാനും വീണ്ടും തുറക്കാനും കഔരള
സർക്കാർ ലേുമിടുന്നു. ആതില് തിരുവനന്തപുരം രാജാ രവിവർളനം അർട്ട് ഖാലറി; പഴശ്ശി
രാജ മൂസിയം, കഔാഴികക്കാട്; ശക്തന് തമ്പുരാന് പാലസ് മൂസിയം, തൃൂനർ; കൃഷ്ണപുരം
പാലസ് മൂസിയം; തിരുവനന്തപുരം കനപിയർ മൂസിയംം ഈള്ന്റപടുത്തും. പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് ഏന്ററൃടുക്കുന് പുതിയ മൂസിയം പദ്ധതിഔളില്
കഔാഴികക്കാന്റട്ട ഔാലിക്കറൃ് സിറൃി മൂസിയം; ന്റത്ം മൂസിയം, ഔണ്ണൂർ; നഔത്തറി മൂസിയം,
ഔണ്ണൂർ; ്ധയീപാദം പാലസ് ന്റഹറികറൃജ് മൂസിയം, തിരുവനന്തപുരം; എ.ന്റഔ.ജി ന്റമകളനംാറിയല്
മൂസിയം, ഔണ്ണൂർ എന്ിവ ഈള്ന്റപടുന്നു.
226. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പന്മായ പുരാവ മേഖ സമ്പത്ത് സംരേിക്കുന്തിന് ശാസ്ത്രീയ
സാകേതിഔ വിദുഔള് ഈപകയാഖിക്കുന്തിനുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം.
തിരുവനന്തപുരന്റത്ത കഔരള യൂണികവഴ് സിറൃി ഔാമ്പസില്
ആെർനാഷണല് അർനക്കവ്സ് അന്ഡ് ന്റഹറികറൃജ് ന്റസെറും ആെർനാഷണല്
റിസർചൃ് ആന്സ്റ്റിറൃൂട്ടും നിർളനംിക്കാനുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള പദ്ധതി കപ്രാത്സാഹിപിക്കും. ആത്
ഖകവഷണം കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനും പുരാകരകാ പഠനങ്ങന്റളയം ഭ്രണന്റത്തയം
കുറിചൄള്ള അശയങ്ങളന്റട നഔമാറൃം സുഖമമാക്കുഔയം ന്റ്യ്യും.

9.2 ഔായിഔം
227. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് ഔായിഔരംഖത്ത് ഉർജസവലമായ
സംസ്ഔാരന്റത്ത കപ്രാത്സാഹിപിക്കുഔയം ഄഭ്ിവൃദ്ധിന്റപടുത്തുഔയം ന്റ്യ്യും. ഄടിസ്ഥാന
സൗഔരു
വിഔസനം,
പ്രകതുഔ
പരിശീലന
ഄക്കാദമിഔള്
സ്ഥാപിക്കല്,
വികനാദസഞ്ചാരന്റത്തയം പരമ്പരാഖത ഔായിഔ വികനാദങ്ങന്റളയം
ന്ധിപിക്കല്
തുടങ്ങിയ കമകലഔളിലാണ് പ്രധാന പുതിയ സംരംഭ്ങ്ങള്.
228. എലാതാ
ജിലാതഔളിലം
കോർട്സ്
കഔാംൈക്സഔളം
എലാതാ
പഞ്ചായത്തുഔളിലം
മുനിസിപാലിറൃിഔളിലം ഔായിഔ സൗഔരുങ്ങളം നിർളനംിക്കാനുള്ള ്ധയമങ്ങന്റള പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം. എലാതാ പ്രായത്തിലമുള്ള അളഔളന്റട ശാരീരിഔ േമതയം
ഔായിഔ പോളിത്തംം കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന് പരിപാടിഔകളയം പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം ആതില്
വിഔലാംഖർക്ക് പ്രകതുഔ ്ധയദ്ധ നല്കുഔയം ന്റ്യ്യും. ഔായിഔ പ്രതിഭ്ഔന്റള കനരകത്ത
ഔന്റണ്ടായത്തുന്തിനും പരിശീലഔരുന്റടയം മറൃ് ഔായിഔ ഈകദുാഖസ്ഥരുന്റടയം ഔഴിംഔള്
ഄന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിന് ഄനുസൃതമായി ഈയർത്തുന്തിനുമുള്ള പരിപാടിഔന്റള ആത്
പിണ നലണയ്ക്കം.
229. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവിന്റല രു പ്രധാന പുതിയ നിർകദ്ദശിത
പ്രയത്നം, തിരന്റെടുത്ത ഔായിഔ ആനങ്ങളില് (ഫുട്ക ാള്, ാഡ്മിെണ്ഗ്, ാസ്കൄറൃ്ക ാള്,
ന്റടന്ീസ് , കവാളിക ാള്, ഄത്ലറൃിസ് എന്ീ കമകലഔള് ഈള്ന്റപടുന്നു) പരിശീലനത്തിനായി
വളന്റര പ്രകതുഔമായ "എനലറൃ് ഄക്കാദമിഔള്" സവഔാരു പോളിത്തകത്താന്റട
വിഔസിപിക്കുഔ എന്താണ്.
230. സ്കപാർട്സ്, ന്റപാതുവിദുാഭ്ുാസം, ഈന്ത വിദുാഭ്ുാസം എന്ീ വകുപ്പുഔള് തളനംിലള്ള
വലിയ രീതിയിലള്ള ഏകഔാപനന്റത്ത ഇ പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കഔയം ഔായിഔ ശാസ്ത്ര
കമകലയില് സർവഔലാശാലഔളമായള്ള സഹഔരണം കപ്രാത്സാഹിപിക്കുഔയം ന്റ്യ്യും.
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10. പ്രവാസി മലയാളിഔള്
231. പ്രവാസിഔള് കഔരളത്തിന്റെ സാമൂഹിഔ ജീവിതത്തിന്റെ ഭ്ാഖമാണ്. കഔരളത്തിന്റെ സമ്പദ്
വുവ സ്ഥയന്റടയം, സമൂഹത്തിന്റെയം, സംസ്കാരത്തിന്റെയം വിവിധ തലങ്ങളില് ഄവർ
സജീവ സാന്ി ദ്ധുമാണ്. പുതിയ സാകേതിഔവിദുഔള് പ്രവാസിഔളം സംസ്ഥാനംം
തളനംിലള്ള
ന്ധം കൂടുതല് ശക്തിന്റപടുത്തിയിട്ടുണ്ടായ്. ന്റമാത്ത സംസ്ഥാന അഭ്ുന്തര
ഈല്പ്പാദനത്തിന്റെയം കഔരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിഔ വളർചൃയന്റടയം നിർണായഔ ഗടഔംം
വളന്റര പ്രധാനന്റപട്ട ഭ്ാഖംമാണ് പണമയ െല് (ന്ററമിറൃന്സസ് ). പണമയെല് വഴിയള്ള
വരുമാനം വിപണിന്റയ വിപുലന്റപടുത്തുഔയം കഔരളത്തില് ഈല്പാദിപിക്കുന് ഭ്ൗതിഔംം
സാംസ്കാരിഔംമായ ഈല്പന്ങ്ങള്ക്ക് ക്ാദനം (ഡിമാന്ഡ് ) സൃഷ്ടിക്കുഔയം ന്റ്യ്തു.
232. പ്രവാസകലാഔത്തിന് പുതിന്റയാരു അത്മവിശവാസം നല്കുന് ന്ാണ് ആന്ന്റത്ത കഔരള
സർക്കാർ. വിവിധ പരിപാടിഔളില് സർക്കാരുമായി പ്രവർത്തിക്കാനും സഹഔരിക്കാനുമുള്ള
പ്രവാസിഔളന്റട
സന്ദ്ധത
പതിമൂന്ാം
പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിക്കാലയളവില്
പ്രഔടമായിരുന്നു. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് രൂപീഔരിചൃ കലാഔ കഔരളസഭ്,
സംസ്ഥാനന്റത്ത
സംവാദങ്ങളിലം
സാമൂഹിഔ
പ്രക്രിയഔളിലം
പന്റേടുക്കാനും
പ്രവാസിഔന്റളപറൃിയം കുടികയറൃന്റത്ത പറൃിയം ഄവർ ഄനുഭ്വിക്കുന് ബുദ്ധിമുട്ടുഔന്റളക്കുറിചൄം
്ർചൃ ന്റ്്ാന് ഄംഖങ്ങള്ക്ക് ഄവസരം നല്ഔി. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
കലാഔ കഔരള സഭ്ന്റയ പിണ നലണയ്ക്കന്ത് തുടരും.
233. കഔരളത്തിന്റല വികദശജനതന്റയ സാമ്പത്തിഔ വിഔസനത്തില് പോളിഔളാഔാനും, പം
സമ്പാദു ംം നികേപംം കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനായി ്ധയമിക്കുന് സർക്കാരിന്റെ എലാതാ
പരിപാടിഔള്ക്കും ഇ പദ്ധതി തുടർന്നും പിണ നലണ നല്കും. വിദഖ്ദ്ധ ന്റതാഴിലാളിഔള്,
ന്റപ്രാ ഷണലഔള്, ശാസ്ത്രാർ, സാമൂഹിഔ ശാസ്ത്രാർ, മറൃ് വിദഖ്ധർ എന്ിവരുന്റട
ഔഴിംഔള് കഔരളത്തിന്റെ വിഔസന പ്രവർത്തനങ്ങളില് സംഭ്ാവന ന്റ്്ാന് പദ്ധതി
കപ്രാത്സാഹിപിക്കും. ഄവർക്ക് സംഭ്ാവന ന്റ്്ാന് ഔഴിയന് കമകലഔള് ഔന്റണ്ടായത്തുന്
ന്റദൗതും ഄടിയന്തരമായി ഏന്ററൃടുക്കണം.
234. മഹാമാരിയന്റട സമയത്ത്, പ്രധാനമായം ഖള് ് കഔാ-ഒപകറഷന് ന്റഔൗണ്ഗ്സില്
(ജിസിസി) കമകലയില് നിന്് 15 ലേത്തിലധിഔം പ്രവാസിഔള് കഔരളത്തികലക്ക്
മടങ്ങിവന്നു. മടങ്ങിവരുന് പ്രവാസിഔളന്റട സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതി കഔരള സർക്കാരിന്റന
സം ന്ധിചൃിടകത്താളം
ഄതുന്തം
അശോജനഔമാണ് ,
ഄത്
മടങ്ങിവരുന്
പ്രവാസിഔള്ക്ക് നികേപം, നനപുണും, പുനർ നനപുണും എന്ിവെ് ഄവസരങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കുന്തിനും ന്റതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്തിനും ഄവർക്ക് വിവിധ തരത്തിലള്ള
പ്രകവശനം ഈറപാക്കുന്തിനും കൂടാന്റത കഔരളത്തിന്റല രു താമസക്കാരന് ലഭ്ുമായ
സാമൂഹിഔ സഹായംം ഈറപ് വരുത്തുന്നു. തിരിചൄ വികദശത്ത് കജാലിയില് പ്രകവശിക്കാന്
ഈകദ്ദശിക്കുന്വന്റര സഹായിക്കാനും ്ധയമിക്കുന്നു. കഔരള പ്രവാസി ന്റവല്ന്റ യർ
ക ാർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് വിപുലീഔരിക്കും.
235. പ്രവാസിഔളന്റട താല്പരുങ്ങളം കേമംം സംരേിക്കുന്തിനായി കഔരള സർക്കാർ
നിർകദ്ദശിക്കുന് നിയമപരംം ഭ്രണപരംം സാമ്പത്തിഔംമായ നടപടിഔന്റള പദ്ധതി
പിണ നലണയ്ക്കം.
236. ആകപാള് കഔരള നമകരഷന് സർകവഔളില് നിന്ാണ് പ്രവാസി മലയാളിഔളന്റട
ഔണക്കുഔള് വരുന്ത് . ഇ പഠനങ്ങള് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള പ്രവാസിഔന്റളക്കുറിചൄള്ള
വിവരങ്ങളില് വലിയ വിടവ് നിഔത്തുന്നുന്റണ്ടായേിലം, ഇ കമകലയിന്റല രു സമരമായ
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വിവരവൂഹത്തിന്റെ അവശുഔത ഭ്രണാധിഔാരിഔളം പണ്ഡിിതന്മാരും ഉന്ിപറയന്നു.
പതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില്, ആന്തുയന്റടയം കലാഔത്തിന്റെയം വിവിധ
ഭ്ാഖങ്ങളിലള്ള മലയാളിഔളന്റട എണ്ണം ഔന്റണ്ടായത്തുന്തിനായി കഔരള സർക്കാർ രു ന്റവ ്
കപാർട്ടല് സ്ഥാപിചൄ. സംസ്ഥാനകത്തക്ക് മടങ്ങിവരുന് പ്രവാസിഔളന്റട എണ്ണംം
ഒണ്ഗ്നലന് ഡാറൃാക സ് നല്കുന്നു. കഔരളത്തിനു പുറത്തുള്ള മലയാളിഔളന്റട
എണ്ണത്തിന്റെ തത്സമയ വിലയിരുത്തല് നല്കുന്തിനും ഄവരുന്റട കേമത്തിനും
പിണ നലണയ്ക്കുമായി നയങ്ങള് രൂപീഔരിക്കുന്തില് സർക്കാരിന്റന സഹായിക്കുന്തിനും
ഈകദ്ദശിചൄള്ളതാണ് ഒണ്ഗ്നലന് ഡാറൃാക സ്.
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11. ഄഡ്മിനികേഷന് & ഖകവണന്സ്
11.1 ഭൂകരകഔള്
237. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട രു ലേും പാവന്റപട്ട ഭൂരഹിതരായ എലാതാ
കുടും ങ്ങള്ക്കും ഭൂമികയാ വീകടാ നല്കുഔ; നിയമപരമായ എലാതാ ഭൂംടമഔള്ക്കും ഄവഔാശ
കരകഔള് നല്കുഔ, എലാതാ ഈടമസ്ഥാവഔാശ കരകഔളം ഡിജിനറൃസ് ന്റ്യ്യുഔ എന്താണ്.
സംസ്ഥാനന്റത്ത എലാതാ ഭൂമിയന്റടയം റീ സർന്റവ പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട
സുപ്രധാന ലേുമാണ്. സാമ്പത്തിഔ വിഔസനത്തിന് വിശവസനീയംം ഔാലിഔംം
ഡിജിനറൃസ് ന്റ്്ത തുമായ ഭൂകരകഔള് അവശുമാണ്. അളഔളന്റട ഭൂംടമാവഔാശം
ഈറപാക്കാനും,
ഈടമസ്ഥതയന്റട
കരക
നല്ഔാനും,
എലാതാത്തരത്തിലമുള്ള
ഭൂംടമസ്ഥതന്റയയം
കുറിചൄള്ള
വിവരങ്ങളം,
ഭൂവിനികയാഖന്റത്തക്കുറിചൄം
നിയന്ത്രണങ്ങന്റളക്കുറിചൄമുള്ള വിവരങ്ങള് സമനവയിപിക്കുന്തിനും ആവ അവശുമാണ്.
അയതിനാല് ഭൂവിനികയാഖ അസൂത്രണത്തിന് വിശവസനീയംം കൃതുംം ഔാലിഔംമായ
ഭൂകരകഔള്
അവശുമാണ്.
രു
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്
സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന ഗടഔങ്ങളിന്റലാന്ാണ് നലാത ഭൂകരകഔള്. നിലവിന്റല
സാഹ്രുത്തില്, എലാതാ ന്റടസ്റൃ്, കേഷുല് ഡാറൃയം സംകയാജിപിചൃ് ഡിജിനറൃസ്
ന്റ്്ത ിട്ടുള്ള കരകഔളം, ഏറൃംം പുതിയ ഭൂകരകഔളം നികേപ നടപടിക്രമങ്ങള്
ലളിതമാക്കാനുള്ള ്ധയമങ്ങളന്റട നിർണായഔ ഗടഔമാണ്. പൂർണ്ണമായം ഡിജിനറൃസ്
ന്റ്്ത  കഡാഔയു ന്റമെ് മാകനന്റെെ് സിസ്റ്റത്തില് വിവരങ്ങള് എളപത്തില് സംഭ്രിചൄ
വയ്ക്കന്തിനും എവിന്റടനിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങള് എടുക്കുന്തിനും, ന്ിലധിഔം മാർഗ്ഗത്തിലൂന്റട
വിവരങ്ങള് കശകരിക്കുന്തിനും, സമയ ലാഭ്ം, മിഔചൃ സുരേിതതവം, പ്രമാണ തിരയലമായി
ന്ധന്റപട്ട ്ിലവ് കുറെല്, കപപർ പഔർപ്പുഔളന്റട ഭ്ൗതിഔ സൂേിപ്പുമായി
ന്ധന്റപട്ട
ന്റ്ലവ് കുറെല്, ദുരന്തത്തിന്റനതിരായ ത്ാന്ററടുപ് ന്റമചൃന്റപടുത്തല്, പ്രമാണങ്ങള്
വീന്റണ്ടായടുക്കല് ഈറപാക്കല്, നടപടി ക്രമങ്ങള് ലളിതമാക്കല് എന്ിവ സാധുമാകുന്നു.
238. സവാതന്ത്രുത്തിനു മുമ്പുള്ള തിരുവിതാംകൂർ, ന്റഔാചൃി നാട്ടുരാജുങ്ങളിലം ബ്രിട്ടീഷ് ആന്തുന്
മല ാർ ജിലാതയിലം സൃഷ്ടിചൃ ഭൂകരകാ ക ാർമാറൄഔള് ഈപകയാഖിചൃാണ് കഔരളം ആകപാഴം
പ്രവർത്തിക്കുന്ത്. 1964-ല് കഔരളത്തില് അരംഭ്ിചൃ സർകവ, റീസർകവ, ന്റസറൃില്ന്റമെ്
എന്ിവയന്റട നടപടിഔള് ഄപൂർണ്ണംം, പല സന്ദർഭ്ങ്ങളിലം, പൂർത്തിയാക്കിയ
റീസർകവഔള് ആതിനഔം ഔാലഹരണന്റപട്ടതുമാണ്.
239. കഔരളത്തിന് പുതുക്കിയ ഭൂകരകഔള്, ഒകട്ടാകമറൃഡ് ഒകട്ടാമാറൃിഔ് മൂകട്ടഷന്, ന്റടസ്റൃ്,
കേഷുല് ന്ററകക്കാർഡുഔള് തളനംിലള്ള സംകയാജനം, റവനൂംം രജികേഷനും തളനംിലള്ള
പരേര ന്ധം എന്ിവ ഈള്ള രു സംവിധാനം അവശുമാണ്. ആതിന് നിലവിലള്ള ഡീഡ്
രജികേഷനും ഄനുമാന ഈടമസ്ഥാവഔാശ സമ്പ്രദായങ്ങളം (Presumptive title system)
മാറൃി, ഈടമസ്ഥാവഔാശ ഖുാരെികയാടു കൂടിയ യഥാർഥ ഈടമസ്ഥാവഔാശം (Conclusive
titling)
നല്ഔണം.
ഭൂവിനികയാഖ
അസൂത്രണം,
ജലവിഭ്വ
പരിപാലനം,
ദുരന്തനിവാരണത്തിനും ഄനു ന്ധ ലേുങ്ങള്ക്കുമുള്ള ഄടിസ്ഥാന സൗഔരു
അസൂത്രണം, എന്ിവെ് അധുനിഔവല്ക്കരിക്കന്റപട്ടതും ഡിജിനറൃസ് ന്റ്്ത തുമായ
ഭൂകരകഔള് ഄനിവാരുമാണ്.
240. കൃതുമായ സമയത്തിനുള്ളില് സർകവ, റീസർകവ ന്റസറൃില്ന്റമെ്ാറീ ന്റസറൃില്ന്റമെ്
നടപടിഔള്
പൂർത്തിയാക്കുന്തിനായി, കഔരളം അധുനിഔ സാകേതിഔവിദുയില്
നികേപിക്കണ്ടായതുണ്ടായ്. ആന്് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാന നിർണ്ണയ ത്രിമാന ഡാറൃ ഏറൃംം
മിഔചൃ രീതിയില് സൃഷ്ടിക്കുന് സാകേതിഔവിദു CORS (Continuously Operating Reference
Station) സാകേതിഔവിദുയാണ്. CORS രു ഈപരഹന്റത്ത ഄടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള
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സാകേതിഔ വിദുയാണ്. CORS അണ് പ്രധാന സാകേതിഔവിദുന്റയേിലം, ്ില
കമകലഔളില്, ഭൂപ്രകദശം, ില്റൃ്-ഄപ് ഏരിയ, ന്റവജികറൃറൃീവ് ഔവർ, ന്റ്ലവ് എന്ിവന്റയ
അ്ധയയിചൃ്, ഡി റന്ഷുല് കഗ്ലാ ല് ന്റപാസിഷനിംഖ് സിസ്റ്റങ്ങള് (ഡിജിപിഎസ് ),
ആലകക്ട്രാണിഔ് കടാട്ടല് കസ്റ്റഷനുഔള് (ആ റൃി എസ് ), കൊണ്ഗ് ഄധിിിത ഏരിയല്
ക ാകട്ടാരാ ിയം റികമാട്ട് ന്റസന്സിംഖ് ഡാറൃയം ഈള്ന്റപടുന് നഹബ്രിഡ്
സാകേതിഔവിദുഔള് എന്ിവയള്ന്റപന്റടയള്ള മറൃ് സാകേതിഔവിദുഔള് CORS-ന്
ഄനു ന്ധമായി ഈപകയാഖികക്കണ്ടായി വകന്ക്കാം.
241. ലാന്ഡ് ന്ററകക്കാർഡ് നവീഔരണ പരിപാടിഔള് ഔാരുേമമായി നടപാക്കിയാല് ഄഞ്ച്
വർഷം ന്റഔാണ്ടായ് ഄത് പൂർത്തിയാക്കാന് സാധിക്കും.

11.2 ആ-ഖകവണന്സ്
242. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധുനിഔ സാമ്പത്തിഔ വിഔസനത്തിന് സഹായഔമാകുന്
ഐസിടിയന്റട നിർണായഔ പ്രാധാനും കഔരള സർക്കാർ ഄംഖീഔരിക്കുന്നു. സ് കൂള്,
യൂണികവഴ്സിറൃി വിദുാഭ്ുാസരംഖന്റത്ത കഔരളത്തിന്റെ കനട്ടങ്ങളം സംസ്ഥാനന്റത്ത ഈയർന്
ഡിജിറൃല് സാേരതയം ആന്തുയില് ഄതുലുമായ ന്റസ്കയിലില് ആ-ഖകവണ ന്സ്
വിപുലീഔരിക്കാനും അഴത്തിലാക്കാനും കഔരളന്റത്ത പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ന്ാമതായി, ആഖകവണന്സ് എന്ാല് പൗരന്മാർക്ക് സർക്കാരിന്റെ എലാതാ കസവനങ്ങളം ഒണ്ഗ്നലനില് ലഭ്ുമാക്കുഔ എന്താണ്. രണ്ടായാമതായി, സർക്കാർ പ്രക്രിയഔള് ആലകക്ട്രാണിഔ്
യലഔളികലക്കും ഭ്രണ നിർവഹണത്തികലക്കും ഈള്ള മാറൃം എന്ാണ്.
243. വകുപ്പുഔളിലടനീളമുള്ള വിവര വൂഹം നഔഔാരും ന്റ്യ്യുന്തിന്റല
ഔാരുേമത
ഈറപാക്കാന് ആെർഒപറ ിള് ന്റടഔ് നിക്കല് അർക്കിന്റടക്ചറുഔള് പ്രധാനമാണ്.
ആെർഒപറ ിളിറൃി
എന്ത്
കസാ ് റൃ്ന്റവയർ
ഄനുകയാജുതന്റയ
മാത്രമലാത,
ഏകഔാപനത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന് അളഔന്റളയം സ്ഥാപനങ്ങന്റളയം കുറിചൄം കൂടിയാണ്.
വിവിധ തരത്തിലള്ള പരേര പ്രവർത്തനേമതന്റയ അ്ധയയിക്കുന്, സാകേതിഔ
ഏജന്സിഔള്ക്കും സർക്കാരിനഔത്തും പുറത്തുമുള്ള ആതുമായി
ന്ധന്റപട്ടവർക്കിടയിലം
സ്ഥാപനപരമായ ഏകഔാപനം അവശുമായി വരുന് രു സാഹ്രുത്തിന്റെ മിഔചൃ
ഈദാഹരണമാണ് ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങള് പ്രഔടമാകുന്ത്.

11.3 വിഔസനത്തിനായള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുഔള്
244. 2019 ജൂനലയില് സംസ്ഥാന അസൂത്രണ ക ാർഡ് സംഗടിപിചൃ സംസ്ഥാനതല
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് സം ന്ധിചൃ ദവിദിന ശില്പശാലയില്, "കഔരളത്തിന്റല സാമ്പത്തിഔ
നയത്തിന് വളന്റര ഈയർന് നിലവാരമുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുഔള് അവശുമാന്റണന്് ”
കഔരള മുകുമന്ത്രി ഄഭ്ിപ്രായന്റപട്ടു.
കൂടാന്റത (i) പ്രശ്നങ്ങള് തിരിചൃറിയഔയം മനസ്സിലിലാക്കുഔയം ന്റ്യ്യുഔ; (ii)
ഈ്ിതമായ നയങ്ങളം തന്ത്രങ്ങളം രൂപന്റപടുത്തുഔ; (iii) നിർകദ്ദശങ്ങളം
മാനദണ്ഡിങ്ങളം
സജമാക്കുഔ;
(iv)
നയങ്ങളം
പരിപാടിഔളം
നിരീേിക്കുഔയം
വിലയിരുത്തുഔയം
ന്റ്യ്യുഔ
എന്ിവൊയി
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ന്റതളിംഔള് കവണന്റമന്നും മുകുമന്ത്രി ഉന്ിപറ്ഞുപ.
പരിപാടിഔള്
നടപിലാകക്കണ്ടായ
പ്രകദശങ്ങളം,
കമകലഔളം
തിരിചൃറിയന്തിനും, നയങ്ങളം പരിപാടിഔളം നമ്മുന്റട ഈകദ്ദശലേുങ്ങള്
നിറകവറൄന്നുകണ്ടായാ
എന്്
മനസ്സിലിലാക്കുന്തിനും,
ന്റമചൃന്റപടുകത്തണ്ടായ
കമകലഔള്
തിരിചൃറിയന്തിനും
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുഔള്
ഈണ്ടായായിരികക്കണ്ടായത്
ഄതുാവശുമാണ്.
ഇ
അവശുത്തിനായി,
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സമയ ന്ധിതംം
പൂർണ്ണംം
കൃതുംം
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുഔള് അവശുമാണ്.

വിശവസനീയംമായ

245. ആതിന്റെ ഭ്ാഖമായി സംസ്ഥാന അസൂത്രണ ക ാർഡ് വിവിധ ഏജന്സിഔളന്റട,
പ്രകതുഔിചൃ് സംസ്ഥാന സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല് ഔളനംീഷന് നടത്തുന് താന്റഴ പറയന് ്ധയമങ്ങന്റള
പിന്തുണയ്ക്കന്താണ്. (1) സംസ്ഥാനതല സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുഔള് പ്രഔാരംം,
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമൂഹിഔംം സാമ്പത്തിഔംമായ വിഔസനത്തിന് നിർണായഔമായി
ഔണക്കാക്കാംന് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുഔള് പ്രഔാരംം മുന്ഖണനാ കമകലഔള്
ഔന്റണ്ടായത്തുഔ; (2) ഄന്തർകദശീയംം കദശീയംമായ സമ്പ്രദായങ്ങളമായി ന്റപാരുത്തന്റപടുന്
വിവിധ കമകലഔളിന്റല മിഔചൃ അശയങ്ങള്, നിർവ്നങ്ങള്, വിഭ്ാഖങ്ങള്, രീതിശാസ്ത്രം
എന്ിവ എങ്ങന്റന വിഔസിപിന്റചൃടുക്കാം എന്തിന്റനക്കുറിചൄള്ള പ്രാഥമിഔ നിർകദ്ദശങ്ങള്
നല്കുഔ; (3) സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളില് പുതിയ സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല് നിപുണതയം
ഔാരുേമതയം ന്റഔട്ടിപടുക്കുന്തിനുള്ള രീതിഔള് നിർകദ്ദശിക്കുഔ.
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12. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കുള്ള വിഭ്വങ്ങള്
12.1 പദ്ധതി വിഭ്വങ്ങളം വിഹിതംം
246. ആന്തുയിലടനീളമുള്ള ജനാധിപതുവിശവാസിഔള്ക്കും കഔരള സംസ്ഥാനത്തിനും കഔന്ദ്രസംസ്ഥാന സാമ്പത്തിഔ
ന്ധങ്ങള് നിരന്തരം അശേയളവാക്കുന്നു.
ആന്തുയന്റട
ന്റ ഡറല് സാമ്പത്തിഔ ക്രമീഔരണങ്ങളില് സംസ്ഥാനങ്ങളന്റട ഄവസ്ഥ വളന്റരയധിഔം
പരിതാപഔരമാണ്.
കഔരള
സർക്കാർ
പതിറൃാണ്ടുഔളായി
സംസ്ഥാനങ്ങളന്റട
ഄവഔാശങ്ങള്ക്കും നീതിയക്തമായ കഔന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിഔ വുവസ്ഥയ്ക്കം കവണ്ടായി
കപാരാടുന്നുണ്ടായ്. 2018-ല് കഔരള മുകുമന്ത്രി പ്ര മേഖത വിവരം താന്റഴ പറയം പ്രഔാരം
ധരിപിക്കുഔയണ്ടായായി:
ഭ്രണഗടനയില്
പ്രതിപാദിചൃിരിക്കും
പ്രഔാരം
നിലവില്
ആന്തുയിന്റല
സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ഄവരുന്റട ചുമതലഔള് നിറകവറൃാനുള്ള വിഭ്വങ്ങകളാ ഄത്തരം
വിഭ്വങ്ങള്
സവരൂപിക്കാ
നുള്ള
ഄവഔാശകമാ
ആലാത.
സംസ്ഥാനങ്ങളന്റട
പ്രവർത്തനരീതികയാ നിഷ്ക്രിയതവകമാ ന്റഔാണ്ടായ ലാത മറിചൃ് കഔന്ദ്ര സർക്കാർ നയത്തിന്റെ
ഄനന്തര ലമാണ് ഇ ഄവസ്ഥെ് ഔാരണം.
ആന്തുയന്റട ന്റ ഡറല് സംവിധാനത്തില് വലിയ ഄസമതവം നിലനില്ക്കുന്നു. വിഭ്വ
സമാഹരണത്തിനുള്ള കഔന്ദ്രത്തിന്റെ കശഷി സംസ്ഥാനങ്ങന്റളക്കാള്
വളന്റര
കൂടുതലാണ്, എന്ാല് സംസ്ഥാനങ്ങള് ഄവരുന്റട വരുമാനത്തിന്റെ കശഷിന്റയക്കാള്
ഄധിഔം വിഔസന ന്റ്ലംഔള് ഏന്ററൃടുകക്കണ്ടായതായി വരുന്നു.
247. ്രക്ക് കസവനനികുതി നടപിലാക്കിയതും പതിനഞ്ചാം ധനഔാരു ഔളനംീഷന്റെ ശുപാർശഔളം
ഔാരണം സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭ്ുമാകുന് വരുമാനത്തിലം കഔന്ദ്ര സംസ്ഥാന
വിഭ്വപങ്കവെലിന്റെ ഄടിസ്ഥാന ഗടനയിലം ഖണുമായ മാറൃങ്ങള് വന്നു.
248. കൂടാന്റത, 2018 ന്റലയം 2019 ന്റലയം ന്റവള്ളന്റപാക്കംം കഔാവിഡ് -19 മഹാമാരിയം
സംസ്ഥാന ത്തിന്റെ സാമ്പത്തിഔ പ്രവർത്തനങ്ങന്റളയം
വിഭ്വസമാഹരണന്റത്തയം
സാരമായി
ാധിക്കുഔയം ദുരിതാശവാസ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കും മറൃ്
പ്രതികരാധ
പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കുമായി കൂടുതലായി ഔടന്റമടു ത്തതിന്റെ ഭ്ാഖമായി ഊണാ്ധയിതതവം
വർദ്ധിക്കുഔയം ന്റ്യ്തു.
249. വിഭ്വ സമാഹരണംമായി ന്ധന്റപട്ട് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് 4 പുതിയ
ന്റവല്ലുവിളിഔള് ഄഭ്ിമുകീഔരികക്കണ്ടായതായിട്ടുണ്ടായ്.
250. ന്ാമതായി, പതിനഞ്ചാം ധനഔാരു ഔളനംീഷന് ശുപാർശഔള് ഄനുസരിചൃ്,
സംസ്ഥാനങ്ങളമായി പേിടാംന് നികുതിഔളില് കഔരളത്തിന്റെ പേ് 2.5 ശതമാനത്തില്
നിന്് 1.925 ശതമാനമായി കുറയന്നു. രണ്ടായാമതായി, റവനൂ ഔളനംി രാൊയി ഇ
ഔാലയളവില് കഔരളത്തിന് ലഭ്ിചൃിരുന് വിഹിതം 2023-24ല് ഄവസാനിക്കും. മൂന്ാമതായി,
14 ശതമാനം വരുമാന വളർചൃ നഔവരിക്കുഔ എന് ലേും മുന്നിർത്തി നല്ഔിവരുന്
വരുമാന നഷ്ടത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം 2022 ജൂണിനു കശഷം തുടരാന് സാധുതയിലാത.
ഄവസാനമായി, ന്റമാത്തം സംസ്ഥാന അഭ്ുന്തര ഈല്പാദ നത്തിന് അനുപാതിഔമായി
സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ഔടന്റമടുക്കുന്തിനുള്ള പരിധി 2025-26ല് 3 ശതമാനമായി തിരിന്റഔ
ന്റഔാണ്ടുവരും (മഹാമാരിയന്റട സമയത്ത് ആത് 4.5 ശതമാനമായി ഈയർത്തിയിരുന്നു).
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251. കമല് പറെ സാഹ്രുങ്ങളം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനത് നികുതി വരുമാന വളർചൃ
കുറയന് വ മേഖതയം ഔണക്കിന്റലടുക്കുകമ്പാള്, പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കായി
വിഭ്വങ്ങള് സമാഹരി ക്കുന്ത് ന്റവല്ലുവിളി നിറെ ദൗതുമാണ്. പതിമൂന്ാം പദ്ധതി
ഔാലയളവിന്റല ഒകരാ വർഷംം ഈണ്ടായായ ന്റ്ലവിന്റെ ഄടിസ്ഥാനത്തില് (ഒകരാ
വർഷംം ജിഎസ്ഡിപിയന്റട 3.5 ശതമാനം), പതിനാലാം പദ്ധതിക്ക് അവശുമായ
വിഭ്വങ്ങള് 2.15 ലേം കഔാടി രൂപയായി ഔണക്കാക്കുന്നു. എന്ിരുന്ാലം, പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട അന്റഔ ഄടേല് തുഔ ഄന്തിമമായി ആതുവന്റര തീരുമാനിചൃിട്ടിലാത.
252. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയന്റട വിഭ്വ അസൂത്രണം താന്റഴപറയന്
ഄനുമാനങ്ങന്റള ഄടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ളതാണ്.
i. 2022 മുതല് 2024 വന്റര ജിഎസ്ഡിപി പ്രതിവർഷം 10 ശതമാനമായം, ഄതിനുകശഷം
പദ്ധതി ഔാലയളവിന്റല മൂന്് വർഷകത്തക്ക് 11 ശതമാനം വളർചൃയണ്ടായാകുന്റമന്്
ഄനുമാനിക്കന്റപടുന്നു.
ii. കഔന്ദ്രനികുതി വിഹിതം 2022-23ല് 15 ശതമാനം വന്റര വർദ്ധിക്കുന്റമന്നും, പദ്ധതി
ഔാലയളവിന്റെ കശഷിക്കുന് വർഷങ്ങളില് ആത്
12 ശതമാനമാകുന്റമന്നും
പ്രതീേിക്കുന്നു.
iii. പതിനാലാം പദ്ധതി ഔാലയളവില് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനത് നികുതി വരുമാനത്തില്
12.7 ശതമാനം വളർചൃയാണ് പ്രതീേിക്കുന്ത്. സമ്പദ് വുവസ്ഥയന്റട നിലവിന്റല
വീന്റണ്ടായടുക്കല് പ്രവണതന്റയ ഄടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇ വളർചൃ പ്രതീേിക്കുന്ത്.
iv. നികുതികയതര വരുമാനത്തില് 10 ശതമാനം വളർചൃ പ്രതീേിക്കുന്നു.
v. പതിനഞ്ചാം ധനഔാരു ഔളനംീഷന് പ്രധാനമായം ശുപാർശ ന്റ്യ്യുന് പദ്ധതികയതര
രാ്റുകഔള്, ധനഔാരു ഔളനംീഷന് ശുപാർശഔള്ക്ക് ഄനുസൃതമായി വർദ്ധിക്കുന്റമന്്
ഄനുമാനിക്കുന്നു.
vi. പതിനഞ്ചാം ധനഔാരു ഔളനംീഷന്റെ
ശുപാർശഔള്ക്കനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും
പതിനാലാം പദ്ധതിയന്റട ഄറൃ വാപോലാ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ത്.
253. കഔരള ആന്ഫ്രാേക്ചർ ആന്ന്റവസ്റ്റ്ന്റമെ്
ണ്ടായ് ക ാർഡില് (ഔി ് ി) നിന്നുള്ള
നികേപങ്ങള് സർക്കാരിന്റെ വിഭ്വങ്ങളന്റട ഄനുപൂരഔനികേപങ്ങളാണ്.
2016-ല്
സ്ഥാപിതമായ ഔി ് ി, 2022 ന്റ ബ്രുവരിയിന്റല ഔണക്കനുസരിചൃ് 70,762 കഔാടി രൂപയന്റട
962 പദ്ധതിഔള്ക്ക് ഄംഖീഔാരം നല്ഔി. ഄടിസ്ഥാന സൗഔരുകമകലയിന്റല ഔി ് ിയന്റട
നികേപം സമ്പദ്വുവസ്ഥയില് പലമടങ്ങ് വർദ്ധനംണ്ടായാക്കും.

12.2 സഹഔരണസംഗങ്ങള്
254. ഄംഖങ്ങളന്റട ന്റപാതുവായ അവശുങ്ങള് നിറകവറൄന്തിനും സമൂഹന്റത്ത ന്റമാത്തത്തില്
കസവിക്കുന്തിനുമായി ജനങ്ങന്റള ഄണിനിരത്തുന്തിലം ഄവരുന്റട വിഭ്വങ്ങള്
സമാഹരിക്കുന്തിലം കഔരളത്തിന്റല സഹഔരണ സ്ഥാപനങ്ങള് രു സുപ്രധാന പേ്
വഹിക്കുന്നു. ആന്് സംസ്ഥാനന്റത്ത മിക്കവാറും എലാതാ രാമീണ സാമ്പത്തിഔ
പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കും സഹഔരണ സംഗങ്ങള് പിണ നലണ നല്ഔി വരുന്നു.
255. തുടർചൃയായ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിഔളിലന്റട ലഭ്ിചൄ വരുന് സാമ്പത്തിഔ സഹായങ്ങള്
കഔരളത്തിന്റല സഹഔരണ സംഗങ്ങന്റള വലിയകതാതില് പിണ നലണയ്ക്കന്നുണ്ടായ്. സംസ്ഥാന
നയംം സഹഔരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്റട വാപോലാ പിണ നലണയം കൃഷി കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തില്
നിർണ്ണായഔ പേ് വഹിക്കുന്നു.
256. പ്രാഥമിഔ കമകലയിലം ഔാർഷിഔ വിപണനത്തിലം ഈല്പന് സംകയാജനത്തിലം
വുവസായത്തിലം കസവനങ്ങളിലം ്ിലാതറ വുാപാരത്തിലം മറൃ് കമകലഔളിലം നികേപം
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വർധിപിക്കുന്തില് സഹഔരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്റട ആടന്റപടലഔന്റള പതിനാലാം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിണ നലണയ്ക്കം. കഔരളത്തിന്റെ സഹഔരണ ഗടനയിന്റല മുന്നിര
സ്ഥാപനമായ കഔരളാ ാേില് സംസ്ഥാന അസൂത്രണ ക ാർഡ് പ്രതീേയർപിക്കുന്നു,
ഄത് ഄതിന്റെ വിഔസന പോളിത്തം ന്റമചൃന്റപടുത്തിന്റഔാണ്ടും ഄത് ജനങ്ങള്ക്ക്
വാഗ്ദാനം ന്റ്യ്യുന് ാേിംഖ് ഈല്പന്ങ്ങളന്റട നവവിദ്ധുവല്കരണം വിപുലീഔരിചൄന്റഔാണ്ടും
ഄതിന് കഔരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിഔ വളർചൃയില് നിർണായഔമായ സംഭ്ാവന നല്ഔാന്
ഔഴിയം.
257. സഹഔരണ
പ്രസ്ഥാനം
ഭ്ാവിയന്റട
രു
സംഗടനാ
രൂപമായി
സവയം
സ്ഥാപിക്കണന്റമേില്, ഄത് യവാക്കന്റള വന്കതാതില് അഔർഷിക്കുഔയം ഄതിന്റെ
പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഈള്ന്റപടുത്തുഔയം കവണം. സാകേതിഔവിദുയന്റട വലിയകതാതിലള്ള
സന്ികവശിപിക്കല്, സ്റ്റാർട്ടപ്പുഔള് ഈള്ന്റപന്റടയള്ള പുതിയ സംരംഭ്ങ്ങള്ക്കുള്ള
ണ്ടായ്
മാറൃിന്റവക്കല് എന്ിവ യവാക്കന്റള സഹഔരണ പ്രസ്ഥാനത്തികലക്ക് കൂടുതല്
അഔർഷിക്കാന് സഹായിക്കും.
258. കഔരള
ാങ്കം പ്രാഥമിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങളം തളനംിലള്ള സാമ്പത്തിഔ
ന്ധം
ശക്തിന്റപടുത്തുന്കതാന്റടാപം പ്രാഥമിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങളന്റട പ്രവർത്തനങ്ങളം
സാമ്പത്തിഔ തന്ത്രങ്ങളം കഔരള
ാേിന്റെ വാണിജു പ്രവർത്തനങ്ങളമായി
ഏകഔാപിപിക്കുഔയം കവണം. സഹഔരണ സംഗങ്ങളന്റട എലാതാ തലങ്ങളിലം ന്റപാതു
കസാ ്റൃ്ന്റവയർ ഄവതരിപിക്കുന്തിന് പതിനാലാം പഞ്ജവത്സര പദ്ധതി എലാതാ
പിണ നലണയം നല്കും. പ്രവർത്തനരഹിതമായ സഹഔരണ സംഗങ്ങന്റള സം ന്ധിചൃ്,
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി-ന്റമചൃന്റപട്ട സാമ്പത്തിഔ പ്രഔടനം, മിഔചൃ കമല്കനാട്ട
ഗടന, കമകലയന്റട പ്രകതുഔ പ്രശ്നങ്ങള് മനസ്സിലിലാക്കുന്തിനുള്ള ഏകഔാപിത ്ധയമങ്ങള്
എന്ിവന്റയ കപ്രാത്സാഹിപിക്കും.

64

13. പദ്ധതിഔളന്റട വിലയിരുത്തല്
259. അസൂത്രണത്തിന്റെ ഄവിഭ്ാജു ഗടഔമാണ് വിലയിരുത്തല്.
വിലയിരുത്തല്
പ്രക്രിയയിലൂന്റട ലഭ്ിക്കുന് പ്രതിഔരണങ്ങളം ഄറിംഔളം പദ്ധതി രൂപഔല്പനയിലം വിഭ്വ
വിതരണത്തിലം
അസൂത്രണ
പ്രക്രിയന്റയ
സഹായിക്കും.
നിലവില്
നടന്നുന്റഔാണ്ടായിരിക്കുന്തും പൂർത്തിഔരിചൃതുമായ പദ്ധതിഔളന്റട വിലയിരുത്തല് അസൂത്രണ
ക ാർഡ് നടത്തുന്നു.
260. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലയളവില്, പദ്ധതിഔളന്റട വിലയിരുത്തലിന്
വളന്റരയധിഔം പ്രാധാനും നല്കുന്തായിരിക്കും. ആത്തരം വിലയിരുത്തലഔള് ക്രമമായം
്ിട്ടയായം നടത്തുന്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് ക ാർഡ് രൂപീഔരിക്കും. പ്രകയാജന ഔാലം
ഄധിഔരിചൃ പദ്ധതിഔളം പദ്ധതിഔളന്റട ആരട്ടിപ്പും കൂടിക്കലരലം ഔന്റണ്ടായത്തി ഄവ
ഴിവാക്കാനുള്ള നടപടിഔള് ക ാർഡ് നടപിലാക്കും. വിലയിരുത്തല് പ്രക്രിയയിലൂന്റട,
പദ്ധതി രൂപഔല്പനയം നിർവഹണ പ്രക്രിയയം ന്റമചൃന്റപടുത്താനും തവരിതഖതിയില്
സമയ ന്ധിതമായി പദ്ധതിഔള് പൂർത്തീഔരിക്കാനും അസൂത്രണ ക ാർഡ് ലേുമിടുന്നു.
പദ്ധതിഔള് അസൂത്രണം ന്റ്യ്യുന്തിന്റെയം നടപിലാക്കുന്തിന്റെയം ഔാരുേമത
വർദ്ധിപിക്കുന്തിനും
ഄതുവഴി
വിഭ്വങ്ങളന്റട
ന്റമചൃന്റപട്ട
വിനികയാഖം
കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്തിനും പദ്ധതിഔളന്റട വിലയിരുത്തല് സഹായിക്കും.

***
261. പതിനാലം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കഔരളന്റത്ത ഄടിസ്ഥാന അവശുങ്ങള് നിറകവറൄന് രു
സമൂഹത്തില് നിന്് എലാതാവരുന്റടയം സമരമായ ഄഭ്ിവൃദ്ധിയം സുസ്ഥിരതയം സാമൂഹിഔ
നീതിയം ഄടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള സമൂഹത്തികലക്കുള്ള മാറൃത്തിന്റെ
രു സുപ്രധാന
നാഴിഔക്കലാതായിരിക്കും.
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