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കാർഷിക, കാർഷിക-അ ബ* േമഖലക(െട വികസന ിനായി വിദ ാഭ ാസം,
ഗേവഷണം, വി'ാന വ ാപനം എ ിവ2െട സംേയാജന ി<െട മാനവേശഷി2ം ൈന>ണ ?ം
സാേ@തികവിദ 2ം .ദാനം െചC സം#ാനെ
.ധാന #ാപനമാണ് േകരള കാർഷിക
സർ കലാശാല. സർ കലാശാല ് കീഴിൽ 7 േകാേള കൾ, 18 ഗേവഷണ#ാപന&ൾ, 6
.ാേദശിക കാർഷിക ഗേവഷണ േകK&ൾ, 7 Lഷിവി'ാന േകK&ൾ, ഒ േകKപരിശീലന
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വിദ ാഭ ാസം എ ിവ നട,ിലാSി വ 7.
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വിദ ാഭ ാസം
ഗേവഷണം
അടി#ാന സൗകര വികസനം
വി'ാന വ ാപനം
ഇ-ഗേവണൻസ്
വിദ ാർ_ി േXമം

950.00
4000.00
1000.00
980.00
140.00
44.00

നിലവി`3 .വർ ന&ളായ ബി ദതല ി`ം ബി ദാനaര തല ി`03
വിദ ാഭ ാസ സൗകര &ൾ െമbെ,6cക, വിദ ാർ_ി േXമം, ൈലdറി വികസനം,
കാefകളിേല2ം േമഖലാ േകK&ളിേല2ം ഗേവഷണ .വർ ന&െള സഹായി ക,
അടി#ാനസൗകര
വികസനം, വി'ാന വ ാപന .വർ ന&െള സഹായി ക
എ ിവ ാണ് ക വകയി
ിയിരി
ത്.
കാർഷിക ഗേവഷണ
താെഴ െകാ6 ിരി 7.

ി ം വിദ ാഭ ാസ

ി ം കീഴിൽ വിവിധ ഘടക&(െട വിവരണം

േകരള ിൽ കാർഷിക വിദ ാഭ ാസം നട,ിലാSി വ
ം, അ.കാരം Lഷി വh,ിെi
0ഖ െതാഴിൽ േസനെയ സംഭാവന െചC
മായ സം#ാനെ
ഒേരെയാ #ാപനമാണ്
േകരള കാർഷിക സർ കലാശാല. Lഷി, വനശാP പഠന വിഭാഗം, കാർഷിക എQിനീയറിംഗ്
എ ീ k ് ഫാSൽlികളാണ് കാർഷിക സർ കലാശാലയി`3ത്.
1

അവസാന വർഷ ബി ദ വിദ ാർ ികൾ ് ാമീണ കാർഷിക
ി പരിചയ പ തി
(ആർ.എ.ഡ%&.ഇ)കൾ ാ)* െചല-കൾ, ബി ദാന/രബി ദ പരിപാടിക1െട ശാ3ീകരണം,
ബി ദാന/രബി ദ വിദ ാർ ികൾ5ം ഗേവഷണ വിദ ാർ ികൾ58* റിസർ:്
ാ;്,
പരിചയ പഠന പ തി (എ=്പീരിയൻഷ ൽ േലണിംഗ് േ ാ ാം), അ ാദമിക ഡയറ@േറAിെ;)ം
പരീBാ വിഭാഗ ിെ;)ം ൈലEറി)െട)ം ശാ3ീകരണം, പരീBാ നട ിF് എGിവHായി
950.00 ലBം Lപ നീ ിവ:ിരി M.
2021-22-ൽ േകരള കാർഷിക സർQകലാശാലയിെല ഗേവഷണ ഘടകS1െട
നട ിFിനായി 4000.00 ലBം Lപ നീ ിവ:ിരി5M. സർQകലാശാല നിർേUശി:ിV*
8ൻഗണനാ േമഖലകളിX* പ തികളായിരി5ം ശാYZർ നടFിലാ5ക. െ[ഷ ൽ വർ ിംഗ്
\F് നിർേUശമ]സരി:് കാർഷിക േമഖലയിെല ആവശ Sൾ പരിഗണി:് 2020-21 8തൽ
സർQകലാശാല നടFിലാ5G പ തികൾ ^ഷിവ_F്, സം`ാന ആabണ േബാർഡ്, േകരള
കാർഷിക സർQകലാശാല തിനിധികൾ ഉൾെFeG പ തി തിരെfeF് കgിAിയായാണ്
(പി.എസ്.സി) നിhയി5ക. ഇത് 2021-22 Xം iട ം. േകരള കാർഷിക സർQകലാശാല
ൈവസ്ചാൻസലർ കാർഷിേകാjാദന കgീഷണkമായി lടിയാേലാചി:് Lപീകരി5G mത
കgിAിയിൽ ബnെFo േമഖലകളിെല വിദp ം ഉൾെFeം.
പ തിക1െട qേരാഗതി
നിരീBി5Gതി]ം qേരാഗതി റിേFാർo് സമർFി5Gതി]മായി ഉചിതമായ ഒ സംവിധാനം
ഗേവഷണ ഡയറ@ർ നടFിലാേ sതാണ്.
സം`ാന പ തിവിഹിത ിൽ iടർMെകാsിരി5G പ തിക1െട qേരാഗതി
േമൽFറf കgിAി (പി.എസ്.സി) 8uാെക ശാYZർ അവതരിFി5ക)ം ^ത മായി
വിലയി vക)ം, അതിെ; അടി`ാന ിൽ iട Gതി]ം, മാAം വ vGതി]8*
wപാർശകൾ നൽ_Giമാണ്. ഇതിെ; കgിAി െമയ് 2021 ൽ leക)ം iടേരs പ തികൾ
പ തി iക)ൾെFെട തീ മാനിേ siമാണ്.
ഈ കgിAി തിരെfe5G ഗേവഷണ
പ തികൾ iട Gതിനായി 2250.00 ലBം Lപ വകയി
ിയിരി5M. 2021-22 ൽ ഓേരാ
പ തി5ം വകയി vG iക, അതi പ തിക1െട െമ:െFo വർ ന-ം കാര Bമത)ം
അടി`ാനമാ ി)* zല നിർ{യ ിെ; അടി`ാന ിലായിരി5ം നിർ{യി5Gത്.
qതിയ പ തികൾ ായി 1000.00 ലBം Lപ വകയി vM. 2021-22 ൽ qതിയ
പ തികൾ തിരെfe5Gത് േമൽFറf കgിAിയായിരി5ം. വകയി
ിയിരി5G iകയിൽ
നിhയി:ിരി5G 8ൻഗണനാ േമഖലകളിൽ പ തികൾ മ|രാടി`ാന ിലായിരി5ം
തിരെfe5ക. കgിAി െമയ് 2021 ൽ leക)ം, ഓേരാ പ തി}ം ആവശ 8* iക)ൾെFെട
qതിയ ഗേവഷണ പ തികൾ അ]മതി ായി തിരെfeേ siമാണ്. പ തികാലാവധി 202122 വർഷ ിൽ iടSി ര~ 8തൽ zG് വർഷം െകാs് •ർ ീകരി5Gതായിരി ണം. ഈ
രീതിയിൽ േ ാജ@് െസലBൻ കgിAി Lപീകരി:തി] േശഷം സർQകലാശാല ഗേവഷണ
െ ാേFാസXകൾ ായി qതിയ അറിയിF് നൽ_ം.
2021-22-ൽ താെഴ പറ)G േമഖലകളിൽ qതിയ ഗേവഷണ പ തികൾ ായി 1000.00
ലBം Lപ വകയി
ിയിരി5M.

1
2
3

കാലാവ`ാ വ തിയാന സാഹചര SളിX* വിളപരിപാലനം/ ജനന തƒS1െട
വികസനം , കാലാവ`H]േയാജ മായ ^ഷി8റക1െട വികസനം, വരൾ:ാ
തിേരാധം, ജീവികൾ zല-ം അ„ാെത)8* തിസnികൾ തരണം െച…ൽ
സസ /ജ†ജാല നിരീBണ-ം അംഗീ^ത രീതിക1െട േരഖാ വികസന-ം
ഉˆേമഖലാ പഴവർ‰S1ൾെFെട പഴ^ഷി വികസനം, നടീൽവm ൾ5*
അംഗീ^ത ജനന രീതിക1െട േരഖാ വികസന-ം
2

4
5

സസ സംരBണ ിൽ aŠാ‹ 1െട ഉപേയാഗം
സംരBിത ^ഷി, aŠ^ഷി, ൈഹേŒാേപാണി=്, ൈഹെടക് ദർശന •ണിŽകൾ
സാേ•തിക വിദ )െട സഹായേ ാെട േകരള ിെല െചkകിട കാർഷിക
യƒവൽ രണം വർ ിFി5ക.
കാർഷിക 8േGA ിന് ആ’നിക ഉപകരണS1െട വികസനം
ഉjാദനBമത െമ:െFe ൽ/സം”രണം, zല വർ നം
സംേയാജിത ^ഷി സ•ദായ വികസനം
പഴവർ‰Sൾ ് ശീതീകരണം/zല വർ ിത –ംഖലാ വികസനം
കീടനാശിനി അവശി— നിർ{യം/നടീൽ വm 1െട ˜ണേമ™
ഫീൽഡ് തല ിൽ ^ഷി സാേ•തികത)െട വിലയി
ൽ
മാർ ർ ജനനരീതികളി›െട ഉjാദനBമത lടിയ œസ•കാല
െനൽവി ിനS1െട വികസനം .

6
7
8
9
10
11
12
13

2021-22 ൽ അഖിേല/ ാ ഏേകാപിത ഗേവഷണ പ തികൾ, അഖിേല/ ാ –ംഖലാ
ഗേവഷണ പ തി എGിവ)െട നട ിFിനായി 25 ശതമാനം, സം`ാന വിഹിതമായി 584.00
ലBം Lപ നീ ിവ:ിരി5M. സം`ാന വിഹിത സഹായ ിനായി
േത ക േ ാജ@്
െ ാേFാസൽ ത…ാറാേ sതാണ്. “െസ;ർ ഓഫ് അഡ•ാൻസ്ഡ് അ ികൾ:റൽ സയൻസ്
ആൻഡ് െടേŸാളജി-നാളിേകര അധി ിത ദ•ിതീയ കാർഷിക േമഖലയിെല അറി-ം ൈനqണ
വികസന-ം” എG പ തി ായി 166.00 ലBം Lപ സം`ാനവിഹിതമായി നീ ി വ:ിരി5M.
സർQകലാശാലയിെല അടി`ാന സൗകര വികസന ിനായി 2021-22-ൽ 1000.00
ലBം Lപ വകയി
ിയിരി5M. ഈ iക നിലവിX* െകoിടം, ഇല¢ി ൽ േജാലികൾ,
ജലേസചനം, _ടിെവ* സൗകര ം, £Žമതിൽ, ഫാം േറാ¤കൾ െമ:െFe ൽ എGീ
വർ ികൾ ാണ് വകയി
ിയിരി5Gത്.
ഇതിൽ 690.00 ലBം Lപ താെഴ പറ)G വിവിധ `ാപനSളിൽ qതിയ നിർgാണ
വർ നSൾ നടFിലാ5Gതിനാണ്.

അ ാദമിക് േ%ാ ിെ; നിർgാണം
േലഡീസ് േഹാ¥ൽ നിർgാണം (അന=്)

80.00

േകളFജി ഹൗസിെ; നവീകരണം

10.00

310.00 ലBം Lപ താെഴ െകാe

1

600.00

ിV* നിലവിെല പ

തികൾ ായി വകയി

സി.അ¦തേമേനാൻ െമേgാറിയൽ റിസർ:് മാേനജ്െമ;്
അ§ിനിേ¨Aീവ് േ%ാ ിെല അഡീഷണൽ വർ=് , എം.സി,
െവ*ാനി ര
3

ിയിരി5M

50.00

25.00

3

മതിൽ നിർ ാണം, െക.എ. ( എ .് ക ), െവ ാനി ര
എം.സി, െവ ാനി രയിെല പ$ാ േഹാ'ലിെല (ൗ*്
േ+ാറിെല ഇല.ി ൽ െമയി/നൻ1ം റീ വയറിം3ം.

4
5
6

െമൻസ് േഹാ'ൽ നിർ ാണം (ബാ ി)
കായൽഭാഗ8് േവലി നിർ ാണം
പഴയ അ ാദമിക് േ<ാ ിെ/ െമയി/നൻസ്

50.00
15.00
20.00

2

7

മതിൽ നിർ ാണം/ നദീതീരെ8 േവലി നിർ ാണം

10.00

10.00

8

േലഡീസ് േഹാ'ൽ നിർ ാണം

40.00

9

ഓഫീസ് (ര*ാംഘFം) അGHG പണികIം നവീകരണJം

10.00

10

േബായ്സ് േഹാ'ൽ നിർ ാണം

80.00

വിKാന വLാപനം ശNിെOPQRതിനായി 980.00 ലSം Tപ 2021-22 വർഷ8ിൽ
താെഴ പറ RവVായി നീ ിവ ിരിWX. ഇതിൽ 456.00 ലSം Tപ താെഴ പറ R േമഖലകളിൽ
നടXെകാ*ിരിWR പ]തികൾ _ട`Rതിaം 524.00 ലSം Tപ bതിയ പ]തികൾWമായി
വകയി`8ിയിരിWX.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1ഭിS േകരളം പരിപാടിെയ പിcണdRതിa
കാരLപരിപാടികൾ
കാർഷിക വികസന8ിൽ കാലാവeാ വLതിയാന മാGfെള
ഉൾെ ാ ാൻ കഴി R തര8ിh iഖLധാരാ വിKാനവLാപന
kവർ8നfൾ
മഹാമാരി െട സമയ8് 1eിരJം ലാഭകരJമായ കാർഷിക
ഉൽOR8ിനായി കർഷക`േട ം, mീകIേട ം, വാ Iേട ം,
കാരLേശഷി വർ]ിOി ൽ.
ഭSണJം േപാഷക 1രS ം െമ െOPQRതിനായി പരിeിതി
സൗnദ oഷി രീതികൾ േkാpാഹിOിWക (ഓർഗാനിക്, ജി.എ.പി)
കാർഷിക-പാരിeിതിക േമഖലകളിെല കാർഷിക പരിeിതി
rണി കൾ ായി അaേയാജLമായ വിള ഉൽOാദന രീതികൾ
േkാpാഹിOിWക.
മsിെ/ േപാഷണെ8Wറിtം സസLസംരSണെ8Wറിtം
ഡയഗ്േനാ'ിക് േസവനfIം ഉപേദശfIം നൽHക
െപാ_സൗകരL േകufളിvെട wലL xംഖല ൈകകാരLം
െച{Rതിa വിbലീകരണ പിcണ (wലL xംഖല ം
വിbലീകരണ പിcണ ം ഒ`മി ് )
കർഷകർ oഷി}മിയിൽ േനരിPR k~fൾ ് ഐ സി ടി
അടിeാനമാ ി
പരിഹാരം വികസിOിWക.
െക.എ. േകufളിൽ 3ണനിലവാരi ൈജവ
ഉ€ാദേനാപാദികIെട ഉൽOാദനം 1ഗമമാWക ം
വർ]ിOിWക ം െച{ക.
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111.00
25.00
40.68
37.20
16.00
75.68
82.20
36.28
22.79

10
11
12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

bരയിടfളിൽ സംേയാജിത oഷി സ•ദായം
േkാpാഹിOിWRതിa വിbലീകരണ ഇടെപടhകൾ
െക എ സാേ‚തിക വിദLകIെട kചാരണJം േkാpാഹനJം
േകരള8ിെല വനിതാ കർഷകെര ശാNീകരിWRതിa
വിbലീകരണ പിcണ.

േകരള കാർഷിക സർവകലാശാല വിKാന വLാപന
kവർ8നfൾ ശNിെOPQRതിെ/ ഭാഗമായി സാേ‚തിക
വിദLാ ൈകമാGJം ഉപേദശക േസവനfIം
കാർഷിക േമഖലയിെല മാനവവിഭവേശഷി വികസനം
പ‚ാളി8 വികസന സംരംഭfൾ - തേƒശ ഭരണ
eാപനfൾWം സർ ാർ മിഷaകൾWi
സഹായം
സംരംഭകത„ വികസനപരിപാടി
േകരള8ിെല കാർഷിക േമഖല bന`…ീവിOിWRതിനായി
ഉ€ാദേനാപാധികIം േസവനfIം ലഭLമാ ൽ
വനിതകൾWം †ർബല വിഭാഗ ാർWം ജീവേനാപാധിW
സൗകരLം െമ െOPQക
കാർഷിക വിKാന വLാപന8ിൽ ‡തന സാേ‚തിക വിദLകIെട
kേയാഗം (ൈസബർ എˆ്Gൻഷൻ).
വിവിധ കാർഷിക കാലാവeാ േമഖലകളിെല oഷി
bന`…ീവന8ിനാ
വിKാനവLാപന സഹായം
ഫാം ബിസിന‰് ŠIകൾ സംരംഭകത„ 1സാധLതാ പരിപാടി,
െടേ‹ാളജി ബിസിനസ് ഇൻക േബGർ _ടfിയവ eാപി ൽ
വിവിധ ഏജൻസികളിെല വിKാനവLാപന kവർ8കർW
കാരLേശഷിവർ]ന പരിപാടികൾ

9.40
30.17
37.60

146.00
38.00
41.00
26.00
41.00
29.00
24.00
59.00
18.00
34.00

േകരള കാർഷിക സർ•കലാശാലയിൽ സŽർs ഇ-ഗേവണൻസ് പ]തിVായി 140.00
ലSം `പ 2021-22 ൽ വകയി`8ിയിരിWX. സംeാനതല8ിh
സാേ‚തിക
ഏജൻസി െട േമൽേനാF8ിൽ സമ(മായ ഇ-ഗേവണൻസ് •ാൻ rണിേവ•ിGി െട
അംഗീകാരേ8ാെട ത‘ാറാ ി വർ ിംഗ് ’Oിൽ സമർOി ാൽ മാ“േമ ഭരണാaമതി
ലഭിWക ”. ഇ-ഗേവണൻസ് ശാNീകരണ8ിaം വിവരസാേ‚തിക സൗകരL8ിനാ ം
ആ–“ണ kവർ8നfൾ ശാNീകരിWRതിനാ ം _ക വിനിേയാഗി ാJRതാണ്.
േകരള കാർഷിക സർ•കലാശാലയിൽ വിദLാർ—ി േSമ പ]തികൾ നടOിലാ ാൻ
44.00 ലSം Tപ വകയി`8ിയിരിWX. വിദLാർ—ി േSമ ഡയറ˜േറG് ശNിെOPQRതിaം
ൈനbണL വികസന8ിaം കലാകായിക മpരfൾWം മG് േSമ kവർ8നfൾWം ഈ _ക
വിനിേയാഗി ാJRതാണ്.
പ]തി വിഹിത8ിൽ നിXം തšിക Tപീകരണ8ിന് _ക െചലവഴി ാൻ
അaവദിWകയി›. eിര ജീവന ാ`െട ശ$ള െചലJകൾ പ]തിേയതര _കയിൽ നിXം
വഹിേ *താണ്. ബഡ്ജGിൽ കാർഷിക സർ•കലാശാലd
പ]തി വിഹിത8ിൽ
eാപന8ിെ/ ഓവർെഹഡ് െചലവ് ഉൾെOP8ിയിFി›. ൈവദ തി/െവ ം ചാർœകൾ
_ടfിയ പ]തിേയതര ഇനfൾ പ]തി വിഹിത8ിൽ ഉൾെOP8ിയിFി›. മG്
5

സർ•കലാശാലകളിൽ _ടർR് േപാ`R വLവeകൾ ് സമാനമായി സർ ാരിൽ നിXi
ഭരണാaമതി ലഭിWRതിനaസരി ് പ]തി _ക നൽകാJRതാണ്.
സംeാന ബജG് 2021-22 ഭSLവിള ഉ€ാദന8ിന് ഊRൽ നൽHX. പ
റി
ഉ€ാദന8ിൽ സ„യംപരLാžത ലSLമിŸ െകാ*് െന›്, െച ധാനLfൾ, എ ്, നില ടല,
കരി$്, പയ വർ¡fൾ, കിഴ¢വർ¡fൾ എRിവ െട ഉ€ാദനം വർ]ിOിWRതിa
സമ(ഭSLവിള ഉ€ാദനപ]തി _ട`RതായിരിWം. കാർഷിക പ]തികൾ നടOാWRതിൽ
സഹകരണ േമഖല െട kേതLകിtം kാഥമിക കർഷക സംഘfIെട സ¤ിയമായ പ‚ാളി8ം
േതPം. 2021-22 വർഷം 553.25 േകാടി Tപ െട വിവിധ പ]തികളാണ് നടOിലാ ാൻ
നിർേƒശി ിŸ ത്. െതf്, 1ഗ¥വLKനം, b¦oഷി, പഴoഷി, ഔഷധസസLfൾ
എRിവ െട വികസനJം, മ¨-വിള ആേരാഗLപരിപാലനം, 3ണേമ©
നടീൽവª Iെട
ഉ€ാദനJം വിതരണJം, 1രSിത ഭSണ8ിനായി ഉ8മoഷിiറകIെട േkാpാഹനം,
ൈഹെടക് oഷി രീതികൾW
സഹായം എRീ പരിപാടികൾ ഉൾെOP8ിെ ാ*് വികസനം
ലSLമിPX.
േകാവിഡ് 19 മഹാമാരിെയQടർR് 2020-21 ൽ ആരംഭി പ]തിയാണ് 1ഭിS േകരളം.
ഭേSLാൽOാദന8ിൽ kേതLകിtം െന›്, പ
റികൾ, വാഴOഴം, കിഴ¢വർഗfൾ എRിവ െട
ഉൽOാദന8ിൽ സ„യംപരLാžത ൈകവരി ാaം െതാഴിലവസരfൾ «¬ി ാaം, oഷി
വി-തി, ഉൽOാദനം, ഉൽOാദനSമത എRിവ 1eിരമായ രീതിയിൽ ഉയർ8ാaം പ]തി
ലSLമിPX.
സഹകരണ
േമഖല െട ം
മG്
േ'ക്േഹാൾഡർ
വH®കIെട ം
സഹകരണേ8ാെട ം 2021-22 ൽ പരിപാടി _ട`ം. തരി¯നിലoഷി, െമ െOF
വ`മാന8ിനായി bരയിടfളിൽ വിള സ•ദായം ¤മീകരിWക, സംേയാജിത കാർഷിക
സ•ദായം േkാൽസാഹിOിWക എRിവയാണ് പരിപാടിയിൽ ഉൾെOP8ിയിŸ
ഘടകfൾ.
കർഷക ഉൽOാദക ക$നികIെട സജീവ പ‚ാളി8ം 1ഭിS േകരളം പ]തിയിh*ാHം.
2021-22 ൽ ആരംഭിWR േകരള ഫാം °ഷ്-പഴം പ
റി തറവില എR bതിയ പ]തി,
വിലയിടിJ*ാHR
സാഹചരL8ിൽ
16
ഇനം
പ
റികൾWം
പഴവർ¡fൾWം
സാ$8ികസഹായം നൽകി കർഷകെര സഹായിWRതിa ലSLമിPX. ഓേരാ ഇന8ിaം
നിജെOP8ിയ വിലയിൽ താെഴ വിപണി വില േപായാൽ, വിലയിh
വLതLാസം കർഷകർക്ൿ
ഇൻെസ/ീവായി നൽHRതാണ്.
പ]തിനിർ•ഹണം ഫലkദമാWRതിaം, വിഭവേശഷി വർ]ിOിWRതിaം ആവശLമായ
kവർ8നfIം േസവനfIം ലഭLമാWR രജിേ'ർഡ് കർഷക ²Fാ³കIം, സർ ാർസഹകരണേമഖലകളിൽ വിവിധ ഏജൻസികIം സംeാന8് ധാരാളമായി kവർ8ിWX*്.
വിഭവേശഷി Hറവ് അaഭവെOPR അവസരfളിൽ kാഥമിക േമഖലകളിൽ പ]തി നടOിലാ ി
പരിചയi _ം കഴി´ wR് വർഷfളായി ലാഭ8ിൽ kവർ8ിWR_മായ kാഥമിക കർഷക
സഹകരണ സംഘfൾ, നബാർഡിേ/ ം സി.ഡി.ബി േട ം എഫ്.പി.ഒ കൾ (നബാർഡ്
പFികയിൽ എ, ബി നിലവാരi വ), കർഷക സഹകരണ െസാൈസGികൾ എRീ
ഏജൻസികIെട വിഭവfIം േസവനfIം സംേയാജിOിWക വഴി കർഷക`െട ഉ€ാദനSമത ം
ലാഭJം വർ]ിOി ാൻ കഴി ം. 2021-22 വർഷ8ിൽ, വHOിെ/ പ]തി നട8ിOിൽ,
നിലവാരi
പ]തികൾ സമർOിWR േമൽപറ´ ഏജൻസികIം പ‚ാളികളായിരിWം.
പ]തികൾ oഷി ഡയറ˜ർ iേഖന വർ ിംഗ് ’Oിൽ സമർOിേ *താണ്. ഇ8ര8ിൽ
നടOിലാWR പ]തികൾ oഷി വH®ം ആ–“ണേബാർµം േചർR് പരിേശാധി ് വിവരfൾ
േഡാക െമ/് െച{Rതാണ്. ഇതിനായി ‘കാർഷികവLാപനം ശNിെOP8ൽ’ എR
പ]തിയിെല ‘െപാ_പ‚ാളി8ം’ എR ഘടക8ിൽ 20.00 ലSം Tപ വകയി`QX.
അaേയാജLമായ േറGിംഗ് ചാർFിെ/ അടിeാന8ിലായിരി ണം എഫ്.പി.ഒ കെള
തിരെ´Pേ *ത്. നബാർഡിെ/ േറGിംഗ് ചാർF് സ„ീകരി ാJRതാണ്. കഴി´ wR്
വർഷfളായി ലാഭ8ിൽ k¶8ിWR_ം മിക kകടനം കാ·വdR_മായ kാഥമിക കാർഷിക
സഹകരണ സംഘfെള പ]തി നട8ിOിന് തിരെ´PWRതാണ്. kാഥമിക കാർഷിക
സഹകരണ സംഘfൾ/എഫ്.പി.ഒ കൾ എRിവd സാേ‚തിക സഹായം oഷി ഭവൻ iേഖന
നൽHം.
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സംeാനെ8 23 കാർഷിക ആവാസrണി കIെട ം (എ.ഇ. ) അ¸് കാർഷിക
ആവാസ േസാ¹കIെട ം അടിeാന8ിലായിരിWം കാർഷിക വികസന പ]തികIെട
വിഹിതനിർsയJം
ആ–“ണJം
നിർ•ഹണJം നടQRത്.
വിവിധ
പ]തികൾ
നടOിലാWേ$ാൾ അaബ¥ എ.ഇ. കളിൽ ²Pതൽ º] േകuീകരിWം. ഓേരാ പ]തിയിhം
എ.ഇ. . അടിeാന8ിh
നിർƒി¬ വിഹിതം വHO് തല8ിൽ നിർേƒശിWക ം വർ ിംഗ്
’Oിെ/ അaമതി േനPക ം േവണം.

ഭSLവിള ഉ€ാദന8ിൽ നാല് പ]തികളാണ് ഉൾെOP8ിയിരിWRത് – െന›്
വികസനം, kാേദശിക kാധാനLi
വിളകIെട വികസനം, പ
റി വികസനം, കിഴf്/പയർ
വർ¡fIെട വികസനം. തേƒശസ„യംഭരണ eാപനfൾ, ലാഭ8ിൽ kവർ8ിWR_ം
പരിചയസ$RJമായ kാഥമിക കാർഷിക സഹകരണസംഘfൾ, എഫ്.പി.ഒകൾ എRിവ െട
ഏേകാപനേ8ാP ²ടിയായിരിWം ഈ പ]തികൾ നടOിലാWRത്. കഴി R_ം 1ഭിS േകരളം
പ]തി മാ ം kാഥമിക കാർഷികസഹകരണസംഘം/േമഖലാ (ാമീണ ബാ‚് iേഖന
നടOിലാWR നബാർഡിെ/ കിസാൻ െ¤ഡിG് കാർഡ് പ]തി എRിവ മാ ം സംേയാജനം
ഉറOാേ *താണ്.
2021-22-ൽ ഈ പ]തി ായി 19625.00 ലSം Tപ വകയി`QX. ഈ പ]തി െട 33
ശതമാനം 3ണേഭാNാ ൾ വനിതകളായിരിWം.
േകാവിഡ് -19 മഹാമാരിെയQടർR് ഏർെOP8ിയ േലാ ്ഡൗൺ കാലയളവിലാണ്
ഭSL1രS െട kസNി ം ഭേSLാൽപാദന8ിൽ സ„യംപരLാžത ൈകവരിേ *തിെ/
kാധാനLJം
നാം
തിരി റി´ത്.
ഇതിെ/
ഭാഗമായി
ഭSLവിള
oഷി
േkാpാഹിOിWRതിനാ
1ഭിS േകരളം എR പ]തി 2020-21 ൽ ആരംഭിt. െന›്,
പ
റികൾ,
കിഴ¢വർഗം,
വാഴOഴം
എRീ
വിളകളാണ്
ഇതിൽ
kധാനമാ ം
ഉൾെOP8ിയിരിWRത്. 2021-22 ൽ വിവിധ േ'ക്േഹാൾഡർ ഡിOാർŸെമ¼കIെട
സഹകരണേ8ാെട ഈ പ]തി _ട`ം. െന›്, പ
റികൾ, വാഴOഴം, പയ വർഗം, കിഴ¢വർഗം
എRിവVായി തരി¯ }മിയിെല oഷി േkാpാഹിOിWം. സംേയാജിത കാർഷിക സ•ദായ
rണി കൾ eാപിWRതിaം പിcണ നൽHം.

koതLാ തെR െനൽoഷി ് അa²ല സാഹചരLi _ം ഉൽOാദന വർ]നവിന്
സാ]Lത
_മായ
ഏ½
കാർഷിക
ആവാസേമഖലകൾ
േകuീകരി ്
’O്
അടിeാന8ിh _ം oഷി വി-തി വLാപിOിWRതിaമാ
പ]തികളായ തരി¯നില oഷി,
കരെനൽoഷി, ര*ാംവിള oഷി എRിfെന
െനൽ¾ഷി വികസന പരിപാടികൾ
നടOിലാWRതിaം kധാന ഊRൽ നൽHX.
2021-22 ൽ െനൽoഷി വികസന8ിനായി 11614.00 ലSം Tപ വകയി`8ിയിരിWX.
1ഭിSേകരളം പ]തിW കീഴിൽ തരി¯}മിയിെല െനൽ¾ഷി ായി 300.00 ലSം Tപ
വകയി`QX. മഹാ¿ാഗാ¥ി േദശീയ (ാമീണ െതാഴിhറO് പ]തി, HPംബºീ, kാഥമിക
കാർഷിക സഹകരണ സംഘfൾ, എഫ്.പി.ഒകൾ, തേƒശസ„യംഭരണ eാപനfൾ
എRിവ െട സഹകരണേ8ാെട തരി¯നിലം 1eിര oഷിW വിേധയമാWം. 1ഭിSേകരളം
പ]തി െട മാർഗനിർേƒശfൾ അaസരി ായിരിWം പ]തി നിർ•ഹണം.
²Ÿoഷി സ•ദായ8ിh
െനൽoഷിVായി 6473.00 ലSം Tപ വകയി`QX.
1eിര െനൽoഷി വികസന8ിന് ഉ€ാദേനാപാധികൾW
സഹായം നൽHRതിന് 6073.00
ലSം Tപ െഹ˜റിന് 5500.00 Tപ (ആെക 1,10,418 െഹ˜ർ) എR നിര ിൽ വകയി`QX.
3ണേമ©
വിQകൾ, ൈജവ ഉ€ാദേനാപാധികൾ (കാർഷിക ആവാസേമഖല ¯പാർശ
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kകാരം) സർFിഫിേ ഷൻ,
വകയി`8ിയിŸ ത്.

ൈജവ

നിയÀണകാരികൾ

എRിവd

സഹായമായാണ്

പാടേശഖര സമിതികIെട ²Ÿoഷി kവർ8നfൾ േkാpാഹിOിWRതിന് 300.00
ലSം Tപ നീ ിവ ിരിWX. ²Ÿoഷി േkാpാഹിOിWRതിaം 1താരL മാനദÁkകാരം ഇേപെ³/് സ•ദായ8ിvെട പാടേശഖര സമിതികൾ ് _ക നൽകാJRതാണ്. േ<ാ ്തല
സംേയാജനേ8ാെട
േkാജ˜്
അടിeാന8ിൽ
പാടേശഖരfIെട
അടിeാന
സൗകരLവികസന8ിaം
അരിമിÂകൾ,
പാർേബായിലിംഗ്
rണി കൾ
എRിവ
eാപിWRതിaമായി 70.00 ലSം Tപ വകയി`QX. േkാജÃകൾ തിരെ´PWR_ം
അaമതി നൽHR_ം oഷി ഡയറ˜റായിരിWം. അടിeാന സൗകരL വികസനം
നടOാWRതിന് ആർ.െക.വി.ൈവ, ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്, മG് േകuാവിÄത പ]തികൾ, തേƒശ
സ„യംഭരണ eാപനfIെട പ]തികൾ എRിവ െട സംേയാജനം ആവശLമാണ്. kാഥമിക
കാർഷിക സഹകരണ സംഘfെള പ]തി നിർ•ഹണ8ിൽ സംേയാജിOിWRതാണ്.
െനൽoഷി വികസന ഏജൻസിW
സഹായം
നൽHRതാണ്. ഇതിനായി 30.00 ലSം Tപ വകയി`QX.

േkാജ˜്

അടിeാന8ിൽ

െനൽoഷി വി-തി വികസിOിWRതിaം ഒ`Åoഷിെയ ഇ`Åoഷിയിേല ് മാ Rതിaം
കരെനൽoഷി, സവിേശഷ െന›ിനfIെട oഷി എRിവെയ േkാpാഹിOിWRതിaമായി 155.00
ലSം Tപ വകയി`QX.
oഷി ഓഫീസർമാ`െട േനÆത„8ിൽ ഉ
ഒ` സംഘം
തേƒശസ„യംഭരണ eാപനfൾ, kാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘfൾ, എഫ്.പി.ഒ കൾ
എRിവ മായി ചർ െചÇ് പ¸ായ8് തല8ിൽ ത‘ാറാWR 3ണേഭാÈ ലി'ിെ/
അടിeാന8ിലായിരിWം സഹായം അaവദിWRത്.
കരെനൽoഷി െട സാധLത ം അaേയാജLത ം കണ ിെലP8് എ.ഇ. റിേOാർFിെ/
അടിeാന8ിൽ കരെനൽoഷി വികസിOിWRതിനായി 55.00 ലSം Tപ വകയി`QX.
ഇവിെട ം ആവശLമായ പÉാ8ല സൗകരLfൾ ഒ`WRതിനായി തേƒശഭരണ
eാപനfIേട ം,
kാഥമിക
കാർഷിക
സഹകരണ
സംഘfIെട ം
െതാഴിhറ®പ]തി െട ം പ‚ാളി8ം ഉറOാേ *താണ്. തരി¯നിലoഷി െട വിശദാംശfൾ
അട¢R വാർഷിക ഡാGാ േബസ് ഓേരാ oഷി ഭവനിhം, പ¸ായ8ിhം –Sിേ *താണ്.
തരി¯നിലoഷി െട വി-തി, kവർ8നരീതികൾ, ഒ` െഹ˜റിൽ നിX
ഉ€ാദനം എRിവ
ഡാGാ േബസിൽ ഉൾെOPേ8*താണ്.
െമാ8ം െനൽoഷി വി-തി വർ]ിOിWRതിെ/ ഭാഗമായി ഒ`Åoഷിെയ ഇ`Å
oഷിയാWRതിന് 50.00 ലSം Tപ ം സവിേശഷ െനൽoഷി േkാpാഹിOിWRതിന് 50.00
ലSം Tപ ം വകയി`QX. ഇതിൽ 20.00 ലSം Tപ വയനാട് ജി›യിൽ സവിേശഷ
െനൽoഷി േkാpാഹിOിWRതിനായി വകയി`8ിയിരിWX.
ഓേരാ kേദശ8ിaം അaേയാജLമായ സർFിൈഫഡ് വിQകൾ ലഭLമാWRത്
ഉറOാWRതിനായി രജിേÊഡ് സീഡ് േ(ാേവ•് േkാ(ാം (ആർ. എസ്. ജി.പി)/സീഡ് വിേ›ജ്
േkാ(ാം _ട`Rതാണ്. ഇതിനായി 250.00 ലSം Tപ വകയി`8ിയിരിWX. സർFിൈഫഡ്
വിQൽOാദന8ിa
ആർ.എസ്.ജി.പി
കർഷകർWം
ഫൗേ*ഷൻ
വിQകൾ
വർ]ിOിWRതിനായി സംeാന വിQ ഫാiകൾWi
ധന സഹായJം ഇതിhൾെOPം.
²ടാെത ടsിന് 2000 TപെയR നിര ിൽ സർFിൈഫഡ് വിQകൾ സംഭരിWRതിന് േകരള
സംeാന വിQവികസന അേതാറിGിW
(ാ¼ം ഇതിhൾെOPം. പറിtനF വിളd
മാ“മായിരിWം ധനസഹായം ലഭിWക. രജിേÊഡ് സീഡ് േ(ാേവ•ിെ/ പFിക ഉൾെOPR ഒ`
ഡാGാേബസ് oഷി വHO് ത‘ാറാേ *താണ്. 3ണേമ©
വിQകIെട ലഭLത യഥാസമയം
ഉറ® വ`QRതിന് വിQകIെട സർFിഫിേ ഷൻ ഓൺൈലനായി നടQRതിa
സാധLതകൾ േതേട*താണ്.
പരിeിതി സംരSണ8ിൽ
െച‘ാJR െനൽ വയൽ ഉടമeർ
നിര ിൽ േറായൽGി നൽHRതിനായി
ഉടമeന് ഒ` തവണ മാ“മാണ്

െനൽ വയhകIെട kധാനLം കണ ിെലP8്, oഷി
് െനൽവയൽ സംരSണ8ിന് െഹ˜റിന് 2000.00 Tപ
4000.00 ലSം Tപ വകയി`8ിയിരിWX. െനൽവയൽ
ഈ സഹായം ലഭLമാJക.
ഈ ധനസഹായ8ിa
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െനൽവയൽ ഉടമ ്
അ വദി"#ത$.

ഒ

തവണേയ

അർഹത

.

ആവർ

ി

ധനസഹായം

േകാൾനില(ളിൽ ഇ +,ഷി േ.ാ/ാഹി0ി"#തിനായി ‘ഓ0േറഷൻ ഡബിൾ േകാൾ’
എ# ഘടക ിനായി 200.00 ല:ം ;പ വകയി =>. ഉ?ാദേനാപാദികൾ"ം, അടിAാന
സൗകരDവികസന ി മായി ഉപേയാഗിFാG# Hക െIഷDൽ ഓഫീസർ സമർ0ി"# പLതി
നിർേMശ.കാരമായിരി"ം.
ആർ.െക.വി.ൈവ,
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്,
േകരള
കാർഷിക
സർQകലാശാല പLതികRമായി സംേയാജന ിലായിരി"ം പLതി നട0ിലാ"ക.
പരTരാഗത െനൽ,ഷി േമഖലകളായ െപാFാളി, കരി, ൈക0ാട് ,ഷിF് 136.00 ല:ം
;പ മാYിവZിരി">. .േതDക പLതി നിർേMശം അടിAാനമാFി ഫീൽഡ് തല അടിAാന
സൗകരD വികസനം, ഉൽപാദന സഹായം, .േതDക െകാ[ യ\വികസനം എ#ിവ] സഹായം
നൽ^#തിനായി Hക വിനിേയാഗി"#താണ്. െനൽവയൽ–ത_ീർ ട സംര:ണ ആ`് 2008
.വർ ന:മമാ"#തിന് 50.00 ല:ം ;പ വകയി
ിയിരി">.
.,തി േ:ാഭ(Rെട പdാ ല ിൽ അടിയeിര േജാലികൾ നിർQഹി"#തി ം
യ\സാമfികRെട േകgപാg തീർ"#തി ം അ രം മYാവശD(ൾ"മായി 50.00 ല:ം ;പ
വകയി
ിയിരി">.

െചiധാനD(Rം എ_" Fളായ ക0ലjി, എ ് എ#ിവ ം കരിkം നിdിത കാർഷിക
ആവാസേമഖലാ അ േയാജD .േദശ(ളിൽ ,ഷി െചlാൻ േ.ാ/ാഹി0ി"#തിന്
ഉേMശിZിരി">. mണേമnേയാgoടിയ വി=കൾ"ം, pമി ഒ Fൽ, ജലേസചനം, മY് ,ഷി
ആവശD(ൾ,
Hട(ിയവ െട
െചലGകൾ"മാണ്
സഹായം
ഏർെ0g ിയിr ത്.
പsികവർtസuഹ ിന് ആഹാരGം േപാഷക vര: ം ഉറ0ാ"#തിനായി അവ െട pമിയിൽ
വിള ഉ?ാദന പരിപാടികൾ േ.ാ/ാഹി0ി"#തിന് ഉേMശിZിrj്. ശാwീയ അടി റ
പരTരാഗത ഇന(Rം ,ഷിരീതികRം സംര:ി"#തി ം ഈ പരിപാടിയിyെട ഉേMശിZിരി">.
പsികവർt വികസന വ^zമായി േയാജിZ് േ.ാജ`്അടിAാന ിലായിരി"ം ഇതിെ{
.വർ ന(ൾ ഏെYg"ക.
പരTരാഗത വിളകRെട ഉൽപാദനം |തൽ വിപണനം വെര സഹായി"#തിനായി അs0ാടി
ൈ}ബൽ വിേ$ജ് േ.ാfാമിനായി
25.00 ല:ം ;പ നീFിവZിരി">. ഇgFി ജി$യിൽ
പരTരാഗത െചiധാനD(ൾ ,ഷി െച~#തിനായി 6.00 ല:ം ;പ വകയി =>.
െചiധാനD(Rം പയiവർt(Rം ഒേരസമയം വളർ=# പരTരാഗത രീതി െട .ചാരണGം
ഉൾെ0g ിയിrj്. ആതിര0 ിയിെല പsികവർഗ ജന(Rെട ഇടയിൽ പZFറി, കിഴ€വർഗ
,ഷി േ.ാ/ാഹി0ി"#തി ം ആതിര0 ി ൈ}ബൽ വാലി അfികൾZറൽ േ.ാജ`ിന് പLതി
അധി•ിത സഹായമായി 25 .00 ല:ം ;പ നീFിവZിരി">.
കരിT്, എ ്, നിലFടല എ#ിവ െട വികസന ിനായി 170.00 ല:ം ;പ ം
വകയി =>.
തി;ർെവYില,
രാമZം,
െവR= ി
എ#ിവ െട
,ഷിവിƒതി
വർLി0ി"#തിനായി 40.00 ല:ം ;പ വകയി =>. മറ…ർ ശർFര] ലഭിZ ഭൗമ†ചിക
പദവിF് ഊ#ൽ നൽകി കാർഷിക സംˆരണ ി ം uലDവർLനവി മായി മറ…ർ കരിTിനാ
ഒ
.േതDക പരിപാടിF് 7.00 ല:ം ;പ നീFിവZിരി">. vഭി:േകരളം പLതിയിൽ
ഉൾെ0g ി തരി‰ pമിയിൽ െചiധാനD(Rെട ,ഷി ായി 50.00 ല:ം ;പ വകയി =>.
ഈ പLതിFായി 323.00 ല:ം ;പ വകയി =>.

സംAാന ് പZFറി വികസനപLതി 2021-22 ൽ vഭി:േകരളം പLതി െട
ഭാഗമായി നട0ിലാ"ം. പZFറി ഉ?ാദന ിൽ സŠയം പരDാ‹ത ൈകവരി"ക, vര:ിത
പZFറി ഉ?ാദനം േ.ാ/ാഹി0ി"ക, പZFറി വികസന പരിപാടികൾ നട0ിലാ"ക
എ#ിവയാണ് പLതി െട ല:D(ൾ. പZFറി വികസന പLതി, മിഷൻ അടിAാന ിൽ
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ഷിവ ്, ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ ൾ, തേ ശസ യം ഭരണ
ാപന ൾ,
േകരള കാർഷിക സർ#കലാശാല, എഫ്.പി.ഒ.കൾ, വി.എഫ്.പി.സി.െക, േഹാർ*ിേകാർ ്,
സം
ാന േഹാർ*ികൾ+ർ മിഷൻ, -ട ി എ/ാ ഏജൻസികെള2ം ഉൾെ 45ി ആയിരി7ം
നട ിലാ7ക. പരിപാടി2െട വിജയ5ിനായി എ/ാ െപാ-േമഖലാ
ാപന ൾ, ആ9,
ൈജവ ഷി (ന/ <റ ഷി, പി.ജി.എസ് ) വിപണനം, അടി
ാന സൗകരAവികസനം എBിവ2െട
ഏേകാപനം ഉറ ാ7ം. സം
ാനെ5 എ/ാ വീ4കളിDം EരFിത പ+Gറി ഷി
േ ാHാഹി ി7Bതാണ്.
പ+Gറി മിഷൻ

വർ5ന

ൾ താെഴപറ2B രീതിയിൽ കാരAFമമാ7K.

ഉൽപാദനം, സംഭരണം, വിപണനം –വീMവള ിDം വാണിജAാടി
ാന5ിDം
ഉNാദി ി7B പ+Gറികൾ മി+ം വOB േദശ ളിൽനിB് േശഖരി+് റPളള
േദശ ളിേലG് വിതരണം െചRക വഴി കർഷകർG് മിക+വില2ം
Sണനിലവാര<T ഉൽപB ൾG് നAായമായ വില2ം ലഭി7ം.
സം
ാനUടനീളം EരFിത പ+Gറി ഉNാദനം േ ാHാഹി ി7BതിെV
ഭാഗമായി ഓണ5ിന് ഒO <റം പ+Gറി, ശീതകാല പ+Gറി ഷി എBിവY്
ഊBൽ.
ഷിവ [ം,
വി.എഫ്.പി.സി.െക2ം
നട ിലാ7B
പ+Gറി
വികസന
പരിപാടി2െട ഘടക ളായ ജി/ാ \]^ക_െട വികസനം, ന`റിക_െട
ാപനം, വിവിധ
ാപന ളിൽ നടUB പ+Gറി ഷി, മഴമറക_െട
േ ാHാഹനം, ശീതീകരണ bണിcക_െട േ ാHാഹനം, സാdഹിക കണിക
ജലേസചനം,
നഗര ളിെല
വാണിജA ഷി
േ ാHാഹി ി7Bതിനായി
നഗര ളിൽ പ+Gറി \]^കൾ എBീ ഉപഘടക _െട സംേയാജനം.
െപാ-േമഖലാ
ാപന ൾ ആ9, ൈജവ ഷി (ഉ5മ <റ ഷി, പി.ജി.എസ് ),
മc പ+Gറി വിപണന
വർ5ന _െട ഏേകാപനം. സഹകരണ
േമഖല2േട2ം, കർഷക ഉൽപാദന കeനിക_െട2ം ഏേകാപനേ5ാെട
ഓൺൈലൻ വിപണനം േ ാHാഹി ി7Bതാണ്. ഇ-നാം (e-NAM) േപാർ*ൽ
മാhക െകാi വOBതാണ്.
പjായ5്, േkാG്, ജി/ാതല ളിൽ, തേ ശസ യംഭരണ
ാപന ൾ,
ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ ൾ, എഫ്.പി.ഒ കൾ എBിവOെട
പlാളി5േ5ാെട ചാരണ പരിപാടികൾ.
ഹരിതേകരളം മിഷmമായി േയാജി+് പ+Gറി ഉNാദന പരിപാടികൾ നട ിലാ7ക2ം,
ഓേരാ കാർഷിക ആവാസേമഖലnം പjായ5ിmം വAoമായി നിർവചിG * ഭൗതിക
ലFA ൾ പpതിയിൽ ഉൾെ 4Uക2ം െചRം. ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണസംഘ ൾ,
എഫ്.പി.ഒ.കൾ മq് കർഷക r[കൾ, പjായUകൾ എBിവ2െട പിsണേയാെട ഷിവ ്
േkാG് തല5ിDം tാമ പjായUതല5ിDം പ+Gറി വികസന ചാരണ പരിപാടികൾ
സംഘടി ി7ം.
തേ ശസ യംഭരണ
ാപന ൾ, വി.എഫ്.പി.സി.െക, സം
ാന േഹാർ*ികൾ+ർ
മിഷൻ,
കാർഷിക
സർ#കലാശാല,
േഹാർ*ിേകാർ ്
എBീ
ാപന െള
ഏേകാപി ിuെകാvായിരി7ം മിഷൻ രീതിയിൽ പ+Gറി വികസന പരിപാടികൾ നട ിലാ7Bത്.
ഓേരാ ഏജൻസിക_െട2ം ഉ5രവാദി5 _ം പwം വAoമാ7B രീതിയിൽ ഷി ഡയറyർ
നിബ{നകൾ ത|ാറാ7ക2ം ഉNാദനം <തൽ വിപണനം, സം}രണം, വില
ിരത, റി~്
മാേനെ•V് എBീ
വർ5ികൾG്
ൈകവരിേGv ലFA ൾ വAoമാ7ക2ം
നിരീFി7ക2ം െചേ|vതാണ്. ഒO ഏജൻസിയിെല Sണേഭാoാവ് മq് ഏജൻസികളിൽ
ഉൾെ ടാൻ പാടി/. പ+Gറി വികസന5ിന് ആm€ലA ൾ ലഭി7B വിവിധ ഏജൻസിക_െട
SണേഭാoാG_െട ഒO ഡാqാ േബസ് ത|ാറാGി പരിപാലി7ം.
ഷിരീതി –
വാണിജAം/നഗരം/tാമീണം/െടറസ്/സംരFിത/-റB,
ഷി െചRB സീസ‚കൾ,
ഷി
െചRB പ+Gറികൾ, ƒമി ഉടമ
ാവകാശ5ിെV സ ഭാവം, സ „ം/പാ*ƒമി, സ കാരAസർGാർ
ാപന ൾ, വിളവ്, വിപണനരീതി, വിപണനം െച|ാPB മി+ം എBിവ ഓേരാ
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Sണേഭാoാവിെന2ം സംബ{ി+് േരഖെ 4േ5vതാണ്. ഇത് കാലാകാല ളിൽ …-Gി
പരിപാലിേGvതാണ്.
\]ർ/Sണേഭാoാവ്
സ ീകരി7B
വിപണന
സംവിധാനPം
േരഖെ 45ണം.
ഒേര േദശ5് വിവിധ ഏജൻസിക_െട വർ5ന ൾ ഒഴിവാേGvതാണ്. പ+Gറി
വികസന5ിനായി ഏജൻസികൾG് അmവദി+ -ക സംേയാജി ി+് വർ5ന ൾ നടUം.
പ+Gറി കർഷകർG് ഇൻ†റൻസ്, വാ‡ാസൗകരA ൾ, റി~് ഫv് എBിവ ഒq ഏജൻസി വഴി
ഏേകാപി ി7ം. വി.എഫ്.പി.സി.െകY് കീഴിDT സ ാˆയസംഘ ൾ, \]^കൾ, ഷി വ ിന്
കീഴിDT ബി.എൽ.എഫ്.ഒ എBിവ വി.എഫ്.പി.സി.െക2െട ഏേകാപന5ിൽ സംേയാജിത
രീതിയിൽ
വർ5ി7ം. SണേഭാoാവിmT സഹായ കാലയളവ് നി‰യിേGvതാണ്.
െവTെ ാGം, വരൾ+ -ട ിയ അ തീFിത Šര„ം dലം വിളനാശം ഉvായാൽ മാ‹ം
സഹായകാലയളവിൽ ഇളവ് നൽ Bതാണ്. പ+Gറി ഷി നിലനിർUBതിന് റിസർവ് ഫv്
സ Œപി7Bതിനായി സംവിധാനം ത|റാ7ം. പ+Gറി മിഷൻ നട ിലാ7BതിെV േനാഡൽ
ഏജൻസി കാർഷിക വികസന കർഷക േFമ വ ായിരി7ം.
വീMവള ിDT പ+Gറി ഷി,
ാപന ളിെല പ+Gറി േതാ* _െട േ ാHാഹനം,
ബി.എൽ.എഫ്.ഒ/എ േtഡ് \]^കൾ7T സഹായം, നഗര \]^ക_െട വികസനം, മഴമറ
പ+Gറി
ഷി7T േ ാHാഹനം, േtഡ് െച• \]^കൾ7T വികസന സഹായം,
ന`റിക_െട
ാപനം, Ž• ജലേസചന5ിmT സഹായം എBിവയാണ് ഈ പpതി2െട
ധാന ഘടക ൾ.
2021-22-ൽ പ+Gറി വികസന5ിനായി 7445.00 ലFം Œപ നീGിവ+ിMv്. ഇതിൽ 500.00
ലFം Œപ EഭിF േകരള5ിm കീഴിൽ ശീതീകരണ —ംഖലേയാ4€ടിയ പ+Gറി വികസന
പpതികൾ നട ിലാ7Bതിനായി വകയിOUK. എ/ാ േ]G്േഹാൾഡർ വ [ക_െട2ം
സംേയാജനേ5ാെട
EഭിFേകരളം
പpതി2െട
മാർഗ
നിർേ ശ ൾG്
അm˜തമായി*ായിരി7ം പpതി നട ിലാ7ക.
വിള ഇൻ†റൻസ്,
തിേFാഭ ൾ, അടി
ാനസൗകരA വികസനം -ട ിയ
ഘടക ൾG് ഒഴിെക വി.എഫ്.പി.സി.െക വഴി പ+Gറി ഷി േ ാൽസാഹി ി7Bതിm 725.00
ലFം Œപ വകയിOUK. െപാ-വായ
വർ5ന ൾ
€ടാെത
വി.എഫ്.പി.സി.െക
പpതിയധി™ിത വർ5ന ൾ €ടി നട ിലാ7Bതാണ്. കർഷക താൽ രA €*ാšകൾ,
കർഷക ഉൽ ാദന സംഘ ൾ, ജി.എ.പി/പി.ജി.എസ് m കീഴിDT \]^കൾ എBിവ വഴി
ശീതകാല
പ+Gറി ഷി
ഉൾെ െട2T
പ+Gറി ഷി7ം
കയcമതിGmേയാജAമായ
Sണനിലവാര<T പ+Gറി ഷി7<T സഹായം, പ+Gറി ഉൽ ാദനം എBീ വർ5ന ൾ
ഇതിൽ ഉൾെ 4ം. വി.എഫ്.പി.സി.െക - G് വകയിO5ിയിMT 725.00 ലFം Œപയിൽ 15.00
ലFം Œപ മ›ിെV ഫലƒയി™ത െമ+െ 4UBതിനായിMT
വർ5ന ൾGാണ്.
വി.എഫ്.പി.സി.െക നട ിലാ7B വിവിധ പpതികളിൽ സമാനഘടക ൾ/ വർ5ന ൾ
ഒഴിവാ7ം. വകയിO5ിയിരി7B -കയിൽ പഴം-പ+Gറി വികസന5ിന് ഉൽപാദനം,
സം}രണം, വിപണനം അmബ{
വർ5ന ൾ എBിവ ഉൾെ 45ി സമtമായ
െ ാേ ാസൽ ത|ാറാGി അmമതിGായി സമർ ിേGvതാണ്.
വീMവള ിെല പ+Gറി ഷിY് വകയിO5ിയിരി7B 1800.00 ലFം Œപയിൽ 1100.00
ലFം Œപ “ഓണ5ിന് ഒO <റം പ+Gറി” പരിപാടി2െട ഭാഗമാ2T വി5് കിcക_െട
വിതരണ5ിmം 700.00 ലFം Œപ വീMവള ിെല ഷിG് ൈതക_െട വിതരണ5ിmം ആണ്.
പjായ5്/േkാG് ന`റികൾ/ വ ിെV ഫാ<കൾ/ വി.എഫ്.പി.സി.െക/അേtാ സർ#ീസ്
െസV^കൾ മq് അംഗീ ത ഏജൻസികൾ <േഖന ആയിരി7ം ൈതക_െട ഉൽ ാദനം. ജി/ാതല
പ+Gറി വികസന ക•ിqി വിUനിയമെ5 അടി
ാനമാGി വിUക_െട2ം ൈതക_െട2ം
Sണനിലവാരം ഉറ[ വOേ5vതാണ്. ശീതകാല പ+GറികൾG് ഊBൽ നൽേകvതാണ്.
ാപന ൾ <േഖന2T പ+Gറി
ഷി വികസന5ിനായി നീGി വ+ിരി7B
200.00 ലFം Œപയിൽ ž_കൾ7ം മc വിദAാഭAാസ
ാപന ൾ7മായി 100.00 ലFം Œപ2ം,
സർGാർ
ാപന ൾ, ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ ൾ <തലായവY് പpതി
അധി™ിത ഷിGായി 100.00 ലFം Œപ2ം വകയിOUK.
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\]ർ അടി
ാന5ിDT വികസനമാണ് സം
ാനെ5 പ+Gറി വികസന
പരിപാടി2െട <ഖAഘടകം. ജി/കളിൽ \]ർ വികസന5ിനായി 2725.00 ലFം Œപ
നീGിെവ+ിരി7Bതിൽ 1350.00 ലFം Œപ നിലവിDT \]^കൾ7ം, 1100.00 ലFം Œപ
]ാേഗഡ് \]^കൾ7ം 100.00 ലFം Œപ പe്െസq് വിതരണ5ിmം 30.00 ലFം Œപ
സസAസംരFണ ഉപകരണ ൾ7ം നീGിവ+ിരി7K. ഇ4Gി ജി/യിെല ശീതകാല പ+Gറി
ഷി േ ാHാഹന5ിനായി 100.00 ലFം Œപ വകയിOUK. ജി/കളിെല \]ർ
വികസന5ിനായി വകയിO5ിയിMT വിഹിത5ിൽനിB് 45.00 ലFം Œപ പരeരാഗത
വി5ിന _െട ഉNാദന5ിmം വിതരണ5ിmം, ദീർഘകാല വിളക_െട ൈതകൾ (ശീമ+G,
<രി , കറിേവ ില, അഗ5ി) വിതരണം നട5ി േപാഷകേ5ാ* ൾG് േ ാHാഹനം
നൽ Bതിmമാ2ം വകയിOUK. പാരeരA വി5ിന _െട2ം ന ¡ിഷAണൽ ഗാർഡേV2ം
ഉNാദനPം വിതരണPം െ¢ഷAൈലസിഡ് \]^കെള £മതലെ 4േ5vതാണ്. നഴ്സറിക_ം
േപാഷകേ5ാ* _ം
ാപി7Bതിൽ അേtാസർ#ീസ് െസV^ക_േട2ം കാർഷിക
കർ•േസന2േട2ം േസവനം ഉപേയാഗിേGvതാണ് . തരി¤ƒമി ഷി2ം \]ർ തല5ിൽ
േ ാHാഹി ിേGvതാണ്.
<ൻപ് Œപീകരി+ിMT \]^കെള അവ2െട r ്
വർ5ന ൾ, ഉNാദനം,
ഉത്പാദനFമത എBിവയിെല വർpനവ്, നവീനമായ വർ5ന ൾ, േനhത ം, സാേlതികവിദAാ
ഉപേയാഗം, \]റിെV സജീവത -ട ിയ
വർ5ന െള അടി
ാനമാGി വീiം
തരംതിരി7Bതാണ്. മിക+ \]^കെള ‘എ’ േtഡ് \]^കളായി തരംതിരി+ അവY് ന`റികൾ,
സംഭരണേക¥ ൾ, ീ €ളിംഗ് േക¥ ൾ, ഉNാദേനാപാധി േക¥ ൾ, മq് പpതി അധി™ിത
സഹായ ൾ എBിവ അട ിയ േതAക വികസന സഹായ ൾ നൽ Bതാണ്. േtഡഡ്
\]^ക_െട സഹായ5ിനായി 20.00 ലFം Œപ വകയിOUK. േമാശം വർ5നം കാ¦വnB
\]^കെള സഹായം നൽ Bതിൽ നിKം ഒഴിവാGി …തിയ \]^കെള ഉൾെ 4േ5vതാണ്.
\]^ക_െട
വർ5നം വിലയിOUBതിന് EതാരA മാനദ§ം ത|ാറാേGvതാണ്.
വനിതകൾ, 2വാGൾ, വിദAാർ¨ികൾ ഇവOെട \]^കൾG്
<ൻഗണന നൽകി
േ ാHാഹി ി7Bതാണ്. സാധAമായ േദശ ളിൽ ഓേരാ \]^കൾ7ം േ ാജy് അധി™ിത
സഹായം നൽ Bതിനായി വിഹിത5ിെV ഒO ഭാഗം ഉപേയാഗിGാPBതാണ്.
മിക+ വർ5നം കാ¦ വnB 2 വർഷെ5 വർ5ന പരിചയ<T-ം റ©ത് 5.00
ലFം Œപ എlിDം വOമാന<T-മായ ‘എ’ േtഡ് \]^കൾG് അധിക സഹായം നªBതാണ്.
ഇതിനായി 5.00 ലFം Œപ വകയിOUK. മിക+ വർ5നം കാ¦വnB ‘എ’ േtഡ് \]^ക_െട
വർ5ന മികവ് കണGാ7Bതിന് േതAക മാനദ§ം ത|ാറാേGvതാണ്.
ഒO െഹyറിന് അmവദി+ിMT െമാ5ം സ«ിഡിയിൽ 25 ശതമാനം EരFിത ഭFA
ഉNാദന5ിmT ഉത്പാദന ഉപാധിക_െട േ ാHാഹന5ിmം ഉ5മ ഷി<റക_െട
േ ാHാഹന5ിmമായി നീGിവ+ിരി7K. ൈജവ നിയ¬ണകാരികൾ, െഫേറാേമാൺ
െകണികൾ, വി-ത സംേയാജിത കീടപരിപാലനം, ജീവാ‚വള ൾ എBിവnT സഹായം
സ«ിഡി ഘടക5ിm കീഴിൽ ഉൾെ 4K. ഇ-€ടാെത •ായ േയാഗ5ിനായി റ©ത് 15
ശതമാനം -ക നീGി വേYvതാണ്.
നഗര \]^ക_െട േ ാൽസാഹന5ിനായി 850.00 ലFം Œപ വകയിOUK. നഗര
േദശ ളിെല െടറസ് ഷി, വീMവള ിെല ഷി, തിരിനന എBിവYാ ം സഹായം ലഭി7ക.
അേtാ സർ#ീസ് െസV^ക_ം
4ംബˆീ2ം <േഖന ത|ാറാGിയിMT േtാബാSകൾ
േ ാHാഹി ി7Bതാണ്. ഹരിത r[കൾ Œപീകരി+് നഗര ളിെല പ+Gറി
ഷി
ാപനവൽGരി7Bതാണ്. നഗര ളിൽ പ+Gറി കർഷകെര
ാപനവൽGരി+് ഹരിത
r[കളിൽ രജി]ർ െചRBതിmമായി 5.00 ലFം Œപ വകയിOUK. തേ ശഭരണ
ാപന _െട സജീവ പlാളി5ം ഈ വർ5ന ളിൽ ഉvാ Bതാണ്.
മിക+ വർ5നം കാ¦വnB േkാG് തല5ിDT െഫഡേറqഡ് സംഘടനകൾG്
(ബി.എൽ.എഫ്.ഒ) അടി
ാനസൗകരA വികസന5ിmം, അതായത് ഇേGാേഷാ[കൾ,
സ േഡാേമാണസ്, ൈ¡േGാഡർമ എBിവ2െട ഉൽ ാദന5ിmം മcം ഒq5വണ സഹായമായി
േ ാജy് അടി
ാന5ിൽ ഒO ബി.എൽ.എഫ്.ഒ Y് 10.00 ലFം Œപ നിരGിൽ ധനസഹായം
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നൽ
താണ്. െതാഴിലാളികൾ
ലി ഒഴിെക
ഓണേററിയം/േവതനം എ ിവ
െചല!കൾ ഇതിൽ നി#ം ഈടാ&ാൻ പാ) ത*. ഇതിനായി 2021-22 ൽ 10.00 ല.ം /പ നീ&ി
വ1ിരി #. പ3ായ4കളിെല ഒേര വാർഡിൽ ബി.എൽ.എഫ്.ഒ, വി.എഫ്.പി.സി.െക വിപണന
േക;<ൾ =വർ>നം ഒഴിവാേ&?താണ്.
േ@ാ&്തല ABCകൾ വഴി നDറികൾ Eാപി
താണ്. FണേമH
ൈതകJെട
ഉLാദന>ിന് പ3ായ>്/േകാർNേറഷൻ/തിരെP)> QനിസിNാലിRികൾ എ ിവിട<ളിൽ
െചCകിട നDറികൾ Eാപി
തിന് 5.00 ല.ം /പ വകയിT4#.
വി4കJെട ം
ൈതകJെട ം Fണനിലവാരം ഉറUവT4 തിV ഒT അംഗീYത ഏജൻസി ഈ നDറികെള
സർ\ിൈഫ െച]#െവ ് ഉറUവT>ണം.
അേ^ാ സർ_ീസ് െസ`CകJം കാർഷിക കർaേസന ം Qേഖന സാcഹിക കണിക
ജലേസചന eണിfകൾ Eാപി
തിV സഹായമായി 19.00 ല.ം /പ നീ&ിവ1ിരി #.
വർഷ>ിhടനീളം
ചjരkയടിയിൽ Eാപി

പ1&റിYഷി
നട4 തിനായി
മഴമറ സംവിധാനം
തിV സഹായമായി 500.00 ല.ം /പ വകയിT4#.

100

Yഷിവ N് കാർഷിക സർ_കലാശാല Qേഖന പ1&റികളിെല കീടനാശിനി അവശിm
നിർnയം നട4 തിനായി 25.00 ല.ം /പ വകയിT4#. കാർഷിക സർ_കലാശാലയിൽ
ഗേവഷണം, വിoാന വpാപന ഘടക<ൾ ഉൾെN\ി\ി*ാ> പrതികൾ&് മാsേമ ഇതിന്
അർഹത t.
വ Nിെ` േതാ\<ളിhം, െപാjേമഖലാ Eാപന<ളിെല തരിuvമിയിhം ABCകൾ
Qേഖന ം വനിതാ \ാw Qേഖന ം പ1&റിYഷി േ=ാxാഹിNി
താണ്.
സാേyതിക, കരാർെതാഴിലാളി നിയമന<ൾ&് 50.00 ല.ം /പ വകയിT4#. നടീൽ
വz&Jെട ഉLാദനം, ൈജവYഷി, മnിെ` ആേരാഗpപരിപാലനം, വിപണനം എ ീ
േമഖലകളിെല =വർ>ന<ൾ അതj പrതിയിൻ കീഴിൽ ഉൾെN)>ി നടNിലാേ&?താണ്.

|രയിട<ളിhം, െനൽNാട<ളിൽ c ാം വിളയാ ം വിവിധ പയർവർ}<ൾ
(െവ പയർ, െചCപയർ, ഉ• ്, പരിN്, േസായാബീൻ) Yഷി െച•് അവ െട വി‚തി ം
ഉLാദന!ം വർrിNി
തിന് 60.00 ല.ം /പ വകയിT4#. ഓണാ„കര =േദശ>ിന്
ഊ ൽ നൽ
താണ്. ടാെത േക; കിഴ<് വിള ഗേവഷണ േക;>ിെ` സാേyതിക
സഹായേ>ാെട കിഴ<് വർ}<ൾ േ=ാxാഹിNി
താണ്. ഇതിനായി 90.00 ല.ം
/പവകയിT4#. ഇതിൽ നടീൽ വz&Jെട ഉൽNാദനം, വിതരണം, വി>് ^ാമ<ൾ വഴി
വി>് ഉൽNാദനം വർrിNി&ൽ എ ീ =വർ>ന<ൾ ഉൾെN)#. ഇതിൽ 10.00 ല.ം /പ
പ\ികവർ} =േദശ<ളിെല വി4Lാദനം വർrിNി
തിനായിരി ം.
ഈ പrതി&ായി 243.00 ല.ം /പ വകയിT4#. ഇതിൽ 93.00 ല.ം /പ
ˆഭി.േകരളം പrതി െട കിഴ<്, പയർ വർ}<Jെട വികസന>ിനാണ് നീ&ിവ1ിരി
ത്.

1
2
3
4
5
6
7

ŠN് ഫാമിംഗ്/ „Yഷി
െനൽYഷി വി‚തി വർrനവ്
രജിേŒഡ് സീഡ് േ^ാേവD് േ=ാ^ാം/സീഡ് വിേ*ജ് പരിപാടി
Yഷി െച•ാ! െനൽവയൽ ഉടമEർ&് േറായൽRി
ഓNേറഷൻ ഡബിൾ േകാൾ
െപാ&ാളി, ൈകNാട്, കരി Yഷി&ായി =േതpക സഹായം
െനൽവയൽ തnീർ>ട നിയമം 2008 നടNിലാ&ൽ
13

6473.00
155.00
250.00
4000.00
200.00
136.00
50.00

8

നാശന ം സംഭവി ബ ക െട സംര ണം, െചളി നീ ം
െച ൽ, യ
െട നവീകരണം എ!ിവ"# സഹായം
(&തിയത് )
.ഭി േകരളം – അധിക ധനസഹായം

9

50.00
300.00

–
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4
a)
b)
c)
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അ45ാടി ൈ7ബൽ വിേ8ജ് േ:ാ;ാം
ഇ> ിയിൽ പര@രാഗത െചBധാനCDഷി
ആതിര5#ി ൈ7ബൽവാലി അ;ികൾ റൽ േ:ാജK്
Dഷി വിസMതി വർOനവ്
കരി@് Dഷി
എ#് Dഷി
നില ടല Dഷി
മലRറം ജി8യിെല തിSർ െവTില, രാമ ം, ഇ> ിയിെല വ4വടകാUVരിെല െവ W#ി വിXതി വർOനവ്
മറYർ ശർ ര – സംZരണം, [ലCവർOനവ്
.ഭി േകരളം - അധിക ധനസഹായം
&രയിട ളിൽ പ
റി Dഷി േ:ാ\ാഹി5ി]ക (ഓണ_ിന്
ഒa bറം പ
റി ഉൾ5െട)
dാപന ൾ വഴി പ
റി Dഷി
ജി8ാതല fgർ വികസനം
േhാ]തല െഫഡേറTഡ് സംഘടനകൾ (േhാ ് സംഘ
ൈമlികൾ)
െമ െ54 :വർ_നം കാmവ"! എ േ;ഡ് fgBകൾ ്
അവaെട ഉnാദന_ിെp വCാqി rസരിs# അവശC
സഹായം
േ;ഡ് െച െ54 fgBകൾ ് വികസന സഹായം
സാേtതിക സഹായuം കരാർ നിയമനuം
നvറികൾ
മഴമറ Dഷി
വിളെവ>_ പ
റികൾ w ി]!തിനായി സീേറാ എനർജി
xൾ േച@Bക െട േ:ാ\ാഹനം
സാ[ഹിക wy ജലേസചനം
അർബൻ fgBക െട േ:ാ\ാഹനം
ഡിജിTൽ േഡാക{െമേpഷൻ
:വർ_ന സഹായം
കീടനാശിനി അവശി നിർ|യം പ
റികളിൽ
വി.എഫ്.പി.സി. െക-}് സഹായം
.ഭി േകരളം – അധിക ധനസഹായം

25.00
6.00
25.00
70.00
60.00
40.00
40.00
7.00
50.00

1800.00
200.00
2725.00
10.00
5.00
20.00
50.00
5.00
500.00
0.90
19.00
850.00
9.00
1.10
25.00
725.00
500.00
243.00
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െത ിൻ േതാ4 ളിൽ െമ െ54 കാർഷിക പരിപാലനം, ഇടവിള~ഷി, സ•ി€ Dഷി
എ!ിവ നട_ി YണിT് വി•ീർ|_ിൽ നി‚ം പരമാവധി ആദായം വർOി5ി]ക എ!താണ്
ഈ പOതിയി„െട ല Cമി4ിരി]!ത്. നാളിേകര_ിെp ഉnാദനuം ഉnാദന മത…ം
വർOി5ി]!തിനായി ഉയർ! ഉnാദന മത…# ഇന ൾ ന†പിടി5ിേ ‡ˆം െമ െ54
പരിപാലന
രീതികൾ
നട5ിലാേ ‡ˆം
ആവശCമാണ്.
DതCമായ
ല C ൾ
ൈകവരി]!തിനായി സംdാന_് നാളിേകര വികസന കൗൺസിൽ Sപീകരി ി† ്.
നാളിേകര വികസന പരിപാടി…െട കീഴിൽ േത …െട ഉൽ5ാദനuം ഉൽ5ാദന മത…ം
വർOി5ി]!തിനായി േരാഗം ബാധി ˆം :ായം െച!ˆമായ െത‹കൾ െവ4ി മാTി &തിയ
ൈതകൾ ന>ക, സംേയാജിത കീടേരാഗ നിയ ണം, സംേയാജിത വള :േയാഗം, ഇടവിള Dഷി
േ:ാൽസാഹി5ി ൽ, ജലേസചന സൗകരC ൾ, [ലC വർOിത ഉn!
െട േ:ാൽസാഹനം,
Œണേമ•…# ൈതകൾ ലഭCമാ]ക, െതാഴിലവസരം ഉറ5ാ]ക bതലായ :വർ_ന ൾ
ല Cമി† െകാ‡് Žറ•ത് ˆടർ യായ 250 െഹKർ :േദശ_് േകര;ാമം എ! േപരിൽ
:വർ_ന ൾ നട5ിലാ]!തിന് ഉേ•ശി ിരി]‚. Ž•ായം, wy [ലക ൾ, ദ‘ിതീയ
[ലക ൾ എ!ിവ…െട :േയാഗം ഉറRവaേ_‡താണ്. 2021-22-ൽ ഈ പOതി}ായി 4856.00
ല ം SപവകയിaW‚. സംേയാജിത വള:േയാഗം, സംേയാജിത കീടേരാഗ നിയ ണം,
ൈജവ വള :േയാഗം, െത ്കയT യ
െട വിതരണം, േനvറികൾ dാപി ൽ, ജലേസചന
Yണി’കൾ bതലായ :വർ_ന ളാണ് ഉൾെ5>_ിയി†#ത്. &തിയ േകര;ാമ ൾ
െതരെ•>]!താണ്. ആരംഭ_ിൽ നൽകിയ സഹായം [!് വർഷം ˆടa!താണ്. ര ം
[‚ം വർഷ ളിെല സഹായം െതരെ•> െ54 ഘടക ൾ ് മാlമായിരി]ം.
െതരെ•>_ പ“ായWകളിലായിരി]ം പOതി നട5ിലാ]ക. xടാെത നാളിേകര വികസന
േബാർഡ്, തേ•ശ ഭരണ dാപന ൾ, DഷിവŽ5് എ!ിവ വഴി നട5ിലാ]! പOതികൾ
പ“ായ_് തല_ിൽ സംേയാജി5ി ് നട5ിലാ]!തിr# dാപന വികസന_ിr#
സഹായം അധികമായി നൽŽ!താണ്. മാMക ഫാം ”ാrകൾ ത ാറാ ി തേ•ശഭരണ
dാപന
െട വിഹിത_ിൽ നി‚ം അധിക സഹായം ഉറ5ാ ാu!താണ്.
ഉൽ5ാദന മതയി8ാ_ˆം, :ായം െച!ˆം േരാഗം ബാധി ˆമായ െത‹കൾ
െവ4ിമാTി കരി ിrം െകാ:"ം അrേയാജCമായ Žറിയ ഇനuം െപാ ംŽറ• (െസമി
ഡ‘ാർഫ് )ഇനം ൈതക ം അ>_>_ :േദശ_് ശാ•ീയമായി Dഷി െച–!തിr#
േ:ാ\ാഹനം നൽŽ!താണ്. ഉയർ! ഉnാദന മത…#/Žറിയ ഇന
െട മാMകാ
ഫാbകൾ dാപി]!തിന് വിഹിതം വിനിേയാഗി ാu!താണ്. മാMക ഫാമിന് Žറ•ത് 0.20
െഹKർ വിXതി ഉ‡ായിരി ണം. ഇതിനായി 50.00 ല ം Sപ വകയിaW‚.
നാളിേകര വികസന_ിനായി സംേയാജിത കീടേരാഗ നിയ ണ പരിപാടികൾ േ:ാജK്
രീതിയിൽ ഏെT>_് :ധാനെ54 കീട െള…ം േരാഗ െള…ം നിയ ി]!തിന് കCാ@യിൻ
അടിdാന_ിൽ പരിപാടികൾ നട5ിലാ]!താണ്. ഇതിനായി 50.00 ല ം Sപ
വകയിaW‚.
നാളിേകര
മിഷെp
ഭാഗമായി,
സംdാനെ_
നാളിേകര
Dഷി
&നa™ീവി5ി]!തിനായി 2591.00 ല ം Sപ വകയിa_ിയിരി]‚. &തിയ ൈതകൾ ന†ം,
നിലവിš#വ പരിപാലിsം നാളിേകര സ@_് വർOി5ി]ക, നാളിേകര_ിെp ഉnാദന മത
വർOി5ി]ക, കാർഷിക വCവസായuമായി ബ›ി5ി]ക എ!ിവയാണ് ഉേ•ശ ല C ൾ. 1.44
ല ം െഹKർ :േദശ_് &ˆതായി െത ിൻൈതകൾ ന>!തിrം 3.00 ല ം െഹKറിൽ മാTി
ന>!തിrം ല Cമി>‚. െക.എ.…, സി.ഡി.ബി, സി.പി.സി.ആർ.ഐ, എഫ്.പി.ഒ കൾ, തേ•ശഭരണ
dാപന ൾ, :ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ ൾ, എ!ിവ…െട സഹായേ_ാെട
േകരള_ിെല ഓേരാ വാർഡിšം ഓേരാ വർഷuം 75 െത ിൻ ൈതകൾ ന†പിടി5ിേ ‡
ആവശCകത… ്.
&നa™ീവന പOതി…െട :ധാന ഘടക
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ൾ താെഴ പറ…!വയാണ്.

ായം െച
ം, ഉ ാദന മതയി ാ
ം, അ ഖം വ
മായ െത കൾ
റി മാ ക
ഉയർ ഉ ാദന മത!" ം, െപാ$ം %റ& ം/%റിയ ഇനം ൈതക*ം െവ
പിടി,ി-ക
സംേയാജിത പരിപാലന രീതികളി5െട നിലവി6" െത7ിൻേതാ9കൾ
:ന;<ീവി,ി-ക
െത7ിൻൈതകൾ മാ=ി ന> തി?" ധനസഹായം
നിലവി6" േതാB7ളിൽ Dിയ ഇനം െത7ിൻ ൈതകൾ െവ പിടി,ി-ക
വി ് േത7കൾ ലഭി- തിനായി െത7ിൻ േതാ9കൾ വികസി,ി-ക
വി ് സംഭരണം, നഴ്സറി ചാർIകൾ, െത7ിൻ ൈതക*െട ഉൽ,ാദനം
ട7ിയ നാളിേകര മിഷൻ വിഭാവനം െചK വർ ന7ൾ നട,ിലാ- താണ്.
Mണനിലവാര "
െത7ിൻൈതക*െട
ഉൽ,ാദന ി?ം
വിതരണ ി? "
േകരസNOി പOതി നാളിേകര മിഷ? കീഴി6" െത7ിൻൈത ഉൽ,ാദനPമായി
സംേയാജി,ി-ം. അ?ഭവസQR" ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ7ൾ, എഫ്.പി.ഒ
കൾ, കാർഷിക സർവകലാശാല, സി.പി.സി.ആർ.ഐ, സി.ഡി.ബി എ ീ ]ാപന7*െട
സഹായേ ാെട ഇ നട,ിലാ-ം.
ആറളം ഫാമിെല െത ക*െട :ന;<ീവനPം ഫാമിെന നാളിേകര വിR ഫാമാ$ി
മാ=ാ? " പരിപാടി!െട ര^ാം വർഷെ
ധനസഹായPം നാളിേകര മിഷനിൽ
ഉൾ,> ിയി;_.

1
2
3
4

േകര`ാമം
ഉയർ ഉ ാദന മത!" %റിയ/െപാ$ം%റ& മാfകാ
നാളിേകര ഫാ ക*െട വികസനം
കhാQയിൻ അടി]ാന ിൽ െത7ിൻ േതാB7ളിൽ കീടേരാഗ
പരിപാലന പOതി
നാളിേകര മിഷെj ഭാഗമായി സം]ാനെ
നാളിേകര kഷി
:ന;<ീവി,ി- തി?" പOതി – നാളിേകര വികസന
കൗൺസിൽ (o ാം വർഷം)

4856.00
50.00
50.00
2591.00

%; ളക് :ന;<ീവന പOതി!െട ഭാഗമാ!" വിേകtീkത %; ളക് നuറികൾ,
:തിയ %; ളക് േതാB7ൾ, നിലവി6" േതാB7*െട :ന;<ീവനം, ഇ>$ി ജി യിൽ സമ`
%; ളക് വികസനം, v>തൽ േദശേ $് kഷി വhാപി,ി- തി?" സഹായം, vടാെത
ഇwി, ജാതി, മ&ൾ, `ാx എ ീ വിളക*െട kഷി വhാപി,ി- തി?" സഹായം എ ീ
ഘടക7ളാണ് ഉൾെ,> ിയിy"ത്.
ളയബാധിതാ
േദശ7ളിൽ
ജാതിkഷി
:നഃ]ാപി- തിനായി
വകയി; ിയിരി100.00
ല ം
{പ
നിലെമാ;$ൽ,
നടീൽവ|$ൾ
മ=്
ഉത്പാദേനാപാധികൾ, ജലേസചനം ഇവ}ായി ഉപേയാഗി- താണ്. ഇതിൽ 25.00 ല ം {പ
ഇ>$ി ജി യിെല ജാതിkഷി :ന]ാപി- തി?ം വികസി,ി- തി?ം വകയി;R_.
ഇwി, മ&ൾ, ജാതി, `ാ~ എ ീ വിളക*െട ഇടവിള/ഏകവിള kഷി!ം വി€തി
വർOി,ി- തി?" പരിപാടിക*ം ഇതി5െട ഉേ•ശി‚ിy^്. ഇതിനായി നീ$ിവ‚ിരി- 54.00
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ല ം {പയിൽ 10.00 ല
kഷി വി€തി വർOി,ി-

ം {പ ഇ>$ി ജി യിൽ ഇwി, മ&ൾ, ജാതി, `ാ~ എ
തിനായിBാണ്.

ിവ!െട

kഷിവിƒാന േകt7*െട സാേ„തിക സഹായേ ാെട എഫ്.പി.ഒ.കൾ േഖന
%; ളകിെj നടീൽ വ|$ൾ വികസി,ിെ‚>- തിനായി നuറികൾ ]ാപി- തിന് േ ാജ…്
അധി†ിത സഹായമായി 50.00 ല ം {പവകയി;R_. െതരെ&>
എഫ്.പി.ഒ കൾ
നuറികൾ ]ാപി- ത് ആ േദശെ
kഷിവിƒാന േകt7ൾ വഴിയായിരി-ം.
ഇ>$ി ജി യിെല %; ളക് വികസന ിനായി 500.00 ല ം {പവകയി;R_.
ഇതിൽ കർഷകർ വികസി,ിെ‚>- ഇന7*െട ചരണം, മ‡് രഹിത നuറി, ദˆീതീയ – ‰Š
oലക7ൾ-" സഹായം, േസായിൽ അമീലിേയാറൻസ്, അേ`ാ സർ‹ീസ് െസjർ േഖന
േരാഗ നിവാരണ സ്െ യിംഗ്, വി.എ.എം. േ ാŒാഹനം, %; ളക് സമിതിക*െട :ന;<ീവനം
എ ിവ ഉൾെ,>_.

1
2
3
4
5
6
7

%; ളക് വി€തി വികസനം
മ=് ഗ•വhƒന7*െട വി€തി വികസനം
വിേകtീkത േനuറി
%; ളക് േതാB7*െട :ന;<ീവനം
ളയബാധിത േദശ7ളിൽ ജാതിkഷി :ന;Oാരണം
എഫ്. പി. ഒ.കൾ േഖന പOതി അധിŽിത നuറി ]ാപനം
ഇ>$ി ജി യിൽ സമ` %; ളക് വികസനം

100.00
54.00
6.00
200.00
100.00
50.00
500.00

2021-22 വാർഷിക പOതിയിൽ േകtാവി•ത പOതിയായ പി.എം.െക.എസ്.ൈവ.യി5െട
ൈമേ‘ാ ഇറിേഗഷൻ/െഫർBിേഗഷൻ/ സിഷൻ ഫാമിംഗ് നട,ിലാ- തിനായി അധിക
സ’ിഡി നൽ% തിന് 190.00 ല ം {പ വകയി;R_. ഇത് സം]ാന വിഹിതമായ 25
ശതമാനമാണ്.
സംരംഭകെര സഹായി- തിനായി ജി ാ തല ി6ം സം]ാന തല ി6ം ]ാപന
സഹായേ ാെട വിദഗO;േട!ം സഹായ “9ക*േട!ം ഒ; ”ംഖല വികസി,ിെ‚>-വാൻ
ഉേ•ശി‚ിy•്. വി.എ‚്.എസ്.ഇ സർBിഫി$ "വെര!ം വിരമി‚ ഉേദhാഗ]െര!ം മ
വിദഗ്ധെര!ം പരിശീലനം നൽകി േമൽ,റ& സഹായ“,ിൽ ഉൾെ,>R താണ്. ൈഹെടക്
അ`ി$ൾ‚ർ േ ാŒാഹി,ി- തി?" മാനവവിഭവേശഷി വികസന സഹായം ‘സേമതി’
േഖന നൽ% താണ്. ഇതിനായി 10.00 ല ം {പ വകയി;R_. സേമതിയി6"
െഡേമാൺേ–ഷൻ
—ണി=ിെj
വികസന ിനായി
വിഹിത ിെj
ഒ;
ഭാഗം
വിനിേയാഗി$ാP താണ്.

1
2

ൈമേ‘ാ ഇറിേഗഷൻ/െഫർBിേഗഷൻ/ സിഷൻ ഫാമിംഗ്- അധിക
സ’ിഡി
സേമതി േഖന സാേ„തിക സഹായ ി?ം കാരhേശഷി
വർOി,- തി?ം േവ^ി!" മാനവ വിഭവ “,്
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190.00
10.00

പഴവ˜7ൾ, ™$ൾ, ഔഷധസസh7ൾ എ ിവ!െട വികസന ിനായി 2515.00 ല
{പവകയി;R_. ഈ പOതി!െട 25 ശതമാനം Mണേഭാœാ$ൾ വനിതകളായിരി-ം.

ം

ഫലവർ˜7*െട kഷി ജന ിയമാ-ക എ ല hേ ാെട 2020-21 ൽ സം]ാന ്
ഫലവികസന ിനായി നട ിയ പOതി ഈ വർഷPം ട;ം. നടീൽ വ|$*െട ഉ ാദനPം
വിതരണPം വി€തി വി:ലീകരണ പരിപാടികൾ, പരിപാലനം, വിളെവ>,്, ശീതീകരണ സംഭരണി,
സം•രണം, oലhവർOനവ്, വിപണനം, വിതരണ”ംഖലാ വികസനം എ ി7െന പഴkഷി!െട
സമ`മായ േ ാŒാഹന ി?ം കർഷക;െട വ;മാനം വർOി,ി- തി? " എ ാ
പരിപാടിക*ം ഈ പOതിയി5െട പിžണŸം. തേ•ശീയ പഴ7ൾ- :റെമ ലി‚ി, റ~Bാൻ,
അവ$ാേഡാ, മാംേഗാ ിൻ
ട7ി മ=് ഉ¡േമഖലാ-വിേദശീയ പഴ7*െട
ചാരണ ി?
ഊ ൽ നൽ%ം. വീyവള,ിെല kഷി!ം വാണിജh kഷി!ം േ ാŒാഹി,ി- താണ്. കാർഷിക
സർ‹കലാശാല, വി.എഫ്.പി.സി.െക, േഹാർBിേകാർ,് എ ിവ!െട പിžണേയാെട കാർഷിക
വികസന കർഷക േ മ വ%,് പOതി നട,ിലാ-ം. ഫലവർ˜ വികസന പരിപാടി 10
വർഷേ }് ഘBംഘBമായി നട,ിലാ-ം.
സം]ാന ് 2021-22 ൽ പഴവർ˜ വികസന ിനായി 2190.00 ല ം {പ
വകയി; ിയിരി- തിൽ Mണനിലവാര " നടീൽവ|$ൾ$ാ!" േ ാജനി പഴേ ാBം,
ജനനം, വി€തി വികസനം, ജലേസചനം, ഹാർഡനിംഗ് —ണി കൾ, വീyവള,ി6ം
വാണിജhാടി]ാന ി6 " kഷി േ ാŒാഹനം, എ ിവ ഉൾെ,>_. തേ•ശീയ
പഴവർ˜7ളായ വാഴ, ൈപനാ,ിൾ തലായവ!െട വികസനPം ഇതിൽ ഉൾെ,>_. വ%9തല
േതാB7*ം നuറിക*ം പഴേ ാB7*െട വികസന ിനായി ഉപേയാഗി- താണ്. കാർഷിക
വികസന കർഷക േ മ വ%,് സം]ാന ് സമ` പഴവർ˜ വികസന ിനായി സമർ,ിവിശദPം സമ`Pമായ പOതി റിേ,ാർBിെj അടി]ാന ിലായിരി-ം പOതി നട,ിലാ-ക.
വി.എഫ്.പി.സി.െക, േഹാർBിേകാർ,്, േകരള കാർഷിക സർ‹കലാശാല, kഷി വിƒാനേകtം,
ാഥമിക
കാർഷിക
സഹകരണ
സംഘ7ൾ,
എഫ്.പി.ഒ
കൾ
എ ിവ!െട
സഹകരണേ ാെടയായിരി-ം പOതി നട,ിലാ-ക. ഓേരാ ഏജൻസി- " വhœമായ
ഉ രവാദി 7*ം ല h7*ം നൽേക^താണ്. േകtപOതികളായ എം. ഐ. ഡി.എ‚്,
പി.എം.െക.എസ്.ൈവ എ ിവ!മായി സംേയാജി‚് കർഷകർ$് പഴkഷി ഏെ=>-വാൻ
പരമാവധി സഹായം നൽ%ം. ശQളെചലPകൾ, വാഹനം വാ7ൽ എ ിവ അ?വദനീയമ .
വാഴ,ഴ ി?ം
മ
ഉ¡േമഖലാ
പഴവർ˜7ൾ-മാ!"
ശീതികരണ
”ംഖല
വികസി,ി- തിനായി 500.00 ല ം {പ വകയി;R_. വിശദമായ േ ാജ…് െ ാേ,ാസൽ
ത¤ാറാ- തിനായി 2.00 ല ം {പ നീ$ിവŸ_.
വി.എഫ്.പി.സി.െക, എഫ്.പി.ഒകൾ, കാരh മത!" ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ
സംഘ7ൾ എ ിവ!മായി സംേയാജി‚് കാർഷിക വികസന കർഷകേ മവ%,് എ ാ
ജി കളി6ം പOതി നട,ിലാ-ം. വയനാട് പഴ`ാമം, പാല$ാട് ജി യിെല തലമട പഴ`ാമം
എ ിവ ഈ പരിപാടി!െട ഭാഗമായിരി-ം. അ?ഭവ സQR" അംഗീkത കർഷക ഉ ാദന
കQനികളി5െട തേ•ശീയPം വിേദശീയPമായ ഫലവർ˜kഷി!െട kഷി വി€തി വികസി,ി$ാൻ
200.00 ല ം {പ വകയി;R_.
¥ണേഭാ¦ കർഷക;െട രജിേ–ഷ?ം
ദർശന േ§ാyക¨െട ജിേയാടാഗിം ം
ഉറ,ാ-ം.
കർഷകർ$് ഉ
7ൾ വി=ഴി- തി?ം നhായമായ വില ഉറ,ാ- തി?ം
വിപണികൾ ൻvBി തിരി‚റി!ം. oലhവർOനവ്, വിതരണ ”ംഖല ]ാപി$ൽ എ ിവ!ം
േ ാŒാഹി,ി-ം.
ഇ>$ി, വയനാട് ജി കളിൽ എേ©ാBിക് പഴവർ˜7ൾ$് ഊ
പഴവർ˜ വികസന ിനായി 500.00 ല ം {പ വീതം വകയി;R_.
തരിªനില ിൽ വാഴ kഷി}ായി
{പ വകയി;R_.

ഭി
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ൽ നൽകിെ$ാ•"

േകരളം പOതിയി6ൾെ,>

ി 100.00 ല

ം

ഷി ണി കൾ ട
തി
സഹായ ം ടിഷ കൾ ർ ണി കൾ ഉൾെ െട
തിയ േ ാറികൾ ർ ന#റികൾ, േ$ഡിംഗ്/പാ*ിംഗ് െസ+,കൾ എ ിവ /ാപി0 തി
സഹായ ം നൽ2 താണ്.
$ാമ5ൾ /ാപി0ക6ം 789െട വിപണന:ിനായി
വിപണികൾ കെ;<ക6ം െച>ം. ഓേരാ Aേദശ:ിെ+6ം അ േയാജFത6ം വിപണന
സാധFത6ം അടി/ാനമാ8ി 7െ ടികൾ തിരെHI0ം.
ഷി വികസന:ിനായി 100.00
ലMം Nപ വകയിO<P. ഇതിൽ 10.00 ലMം Nപ ഇI8ി ജിRയിൽ
ഷി
വFാപി ി0 തിന് നീ8ി വ ിരി0P. ആർ.െക.വി.ൈവ, എസ്.എ .് എം എ ിവയിൽ നിP
ഫWം ഈ പYതിയിൽ സംേയാജി ി0 താണ്.
ഔഷധ
സസF5ൾ
േAാ[ാഹി ി0 തി
പYതി
സം/ാന:്
നട ിലാ0 തിന് ഉേ\ശി ിരി0P. ]^,കൾ _േഖന വിaതി വർYി ി0ക കളMൻ
െസ+,കൾ/ സസF ആേരാഗF പരിപാലന
ണി കൾ /ാപി0ക, ഗതാഗതം/വിപണനം
എ ിവ*ായി 50.00 ലMം NപവകയിO<P.
ഷിവ2 ് _േഖന തിരെHI8െ e
ജിRകളിലാണ്
ഈ
പYതി
നട ിലാ0 ത്.
സfകാരF/സർ8ാർ
ആ6ർേവദ
ഫാർമസ eി8gക9മായി വിപണന ബiം /ാപിേ8;താണ്. ഔഷധ സസFേബാർഡിെ+
സഹായേ:ാെട നട ിലാ8ിെ8ാ;ിരി0 പYതി6മായി സംേയാജി ിേ8;താണ്.
വി.എഫ്.പി.സി.െക യിjെട ച86െട സംഭരണം, വFാപാരം, സംmരണം എ ിവ*ായി
75.00 ലMം Nപ വകയിO:ിയിരി0P. ഇതിൽ 25.00 ലMം Nപ വീതം ഇI8ി, വയനാട്
ജിRകളിെല ച86െട സംഭരണം, വFാപാരം, സംmരണം എ ിവ*ായിരി0ം.

1
2
3
4
5

പഴവർq59െട വികസനം
789െട വികസനം
ഔഷധ സസF59െട വികസനം
വി.എഫ്.പി.സി.െകയിjെട ച86െട
സംmരണം
tഭിM േകരളം

2190.00
100.00
50.00
സംഭരണം,

വFാപാരം,

75.00
100.00

നuെട സം/ാനെ:, AേതFകി ് വട8ൻ ജിRകളിെല ഒO Aധാന േതാeവിളയാണ്
ക 5്. ക 5് ഷി െച> Aേദശ:ിെ+ വിaതി6ം ഉwാദന ം 2റxവO തായിeാണ്
കണ0കൾ yചി ി0 ത്. ക 5ിെന ബാധി0 മഹാളി എ േരാഗമാണ് ഇതിെ+ Aധാന
കാരണം. ഇ zലം ഷി സംരMണ:ിന് ഉയർ
ഉwാദനെചലവ് േവ;ി വOP. നRയിനം
നടീൽ വ{8ൾ ലഭി8ാ:തിനാgം,
ഷി െച> തിന് ആവശFമായ സഹായം
കിeാ:തിനാgം, െമ െ e സാേ|തിക ഷി രീതികൾ സfീകരി0വാൻ ക 5് കർഷകർ
വി_ഖത കാണി0P. ആയതിനാൽ, വട8ൻ ജിRകളിൽ ക 5്
ഷി6െട വിaതി
വർYി ി0 തി ം, വിപണന:ി ം
ഷി സംരMണ:ി ം പരിപാലന:ി മായി 100.00
ലMം Nപ 2021-22 ബജ}ിൽ വകയിO:ിയിരി0P. കാസർേഗാഡ് ജിR~
ഫW്
കാസർേഗാഡ് പാേ8ജിൽ നിPം കെ;:ാ
താണ്.
പYതി വിഹിത:ിൽ നിPം യഥാ€മം 5.00 ലMം Nപ6ം 20.00 ലMം Nപ6ം ഇI8ി,
വയനാട് ജിRകളിെല ക 5് ഷി*ായി നീ8ി വ ിരി0P.

േകരള:ിെല മ•് സ‚:ിg;ായ േപാഷക zലക59െട 2റവ് പരിഗണിƒ െകാ;്
കാർഷിക വിളക9െട ഉwാദന Mമത വർYി ി0 തിന് , മ•ിെ+ ആേരാഗFം ഉയർേ:;ത്
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അതF„ാേപMിതമാണ്. മ•് പരിേശാധനാ ഫല59െട അടി/ാന:ിൽ ആവശFമായ
േസവന5ൾ നൽകി വിളക9െട ഉwാദനMമത ഉയർ<ക എ
ലMF:ിനാണ് …Y
നൽകിയിരി0 ത്.
മ•് പരിേശാധന6െട അടി/ാന:ിൽ കാർഷിക ഉwാദന:ിന് ആവശFമായ ദfിതീയ,
y† zലക5ൾ, മ•ിെ+ പി.എ /് അ‡തfം പരിഹരി0 തി
ˆണനിലവാര_
ഉwാദേനാപാധികൾ എ ിവ നൽ2ക6ം െച>P. കാർഷിക സർ‰കലാശാല Šപാർശ
അടി/ാന:ിലായിരി0ം നൽ2 ഉwാദേനാപാധിക9െട അളവ് നി‹യി0ക. ഉwാദനMമത
െമ െ I< തിന് മ•ിെ+ അ‡ത 2റ*ാ
നടപടികൾ എIേ8;ത് അതFാവശFമാണ്.
എRാ ജിRകൾ0ം മ•് അമീലിേയാറŒകൾ എ:ിƒ നൽ2 തിനായി 3000.00 ലMം Nപ
വകയിO<P. പ ില വളAേയാഗ:ി ം, മŽ പരിേശാധനാ അടി/ാന:ിൽ ദfിതീയ, y†
േപാഷക zലക5ൾ എ:ിƒ നൽകാൻ സഹായി0 തി മായി 25.00 ലMം Nപ
വകയിO:ിയി•W്.
ജീവാ• വള5ൾ, ജീവാ• കീടനാശിനികൾ ഉപേയാഗി ് വി:ിെ+ പരിപാലനം,
ൈ‘േ8ാെടർമ6െട ഉപേയാഗം, െവസി0ലർ ആർബ’ലർ ൈമേ8ാറിസ (വി.എ.എം),
േഫാേ•}്
േസാgബിൈലസിംഗ്
ബാ–ീരിയ
(പി.എസ്.ബി),
ൈജവവള
Aേയാഗം,
വളർ *ാവശFമായ ൈറേസാ ബാ–ീരിയ (പി.ജി.പി.ആർ) _തലായവ ഉപേയാഗി ് േവരിെ+
പരിപാലന:ി ം വളർ ~ം ആവശFമായ
ഷി രീതികൾ േAാ[ാഹി ി0 താണ്.
തിരെHI:
ഷിഭവ കളിൽ െവസി0ലർ ആർബ’ലർ ൈമേ8ാറിസ (വി.എ.എം)-െ+
ഓൺഫാം െAാഡM ം ഉപേയാഗ ം നട< തിന് സഹായം നൽ2 താണ്. ഇതിനായി 25.00
ലMം Nപ വകയിO<P.

1
2
3

െതരെHI: ജിRകളിൽ േസായിൽ അമിലിേയാറൻസ്
y† zലക5ൾ0ം ദfിതീയ zലക5ൾ0ം പ ില വള
Aേയാഗ:ി _ സഹായം
˜e് െഹൽ:് മാേനെ™+് പരിപാടി

3000.00
25.00
25.00

t/ിര കാർഷിക വികസന:ിന് വിള ആേരാഗFപരിപാലനം ഒO tAധാന
ഘടകമാണ്. സംേയാജിത കീടേരാഗ പരിപാലനം െമ െ e വിള ആേരാഗF പരിപാലന:ിന്
സഹായി0ം. വിള ആേരാഗF പരിപാലനം എ
സമീപനം ഉ:മ സസF സംരMണ
Aവർ:ന5ളിൽ›ടി t/ിര ൈജവ വFവ/6ം ജന59െട ആേരാഗF ം സംരMി0 തിന്
ഉത2 താണ്.
നിരീMണ:ിjേട6ം
ഉപേദശകസംവിധാന:ിjെട6ം
കർഷകർ8്
തFമായ
ഉപേദശ5ൾ ലഭFമാ0 താണ്. തിരെHI: പœായ<കളിെല വിള€മം അ സരി ്
നിരീMണ േ•ാ•ക9െട എ•ം തീOമാനിേ8;താണ്.
കീടബാധ Aവചനം, ഉപേദശകേസവന5ൾ എ ിവ*ായി 150.00 ലMം Nപ
വകയിO<P. കീട നിരീMണ സംവിധാന59ം ഉപേദശക സംവിധാന59ം അ േയാജFമായ
േžാ0കളിൽ നട ിലാേ8;താണ്. ഇതിനായി 100.00 ലMം Nപ വകയിO<P. നിലവിg
•ാ+് െഹൽ:് ]ിനി0കെള ശŸിെ I< തിനായി 25.00 ലMം Nപ6ം തിയതായി •ാ+്
െഹൽ:് ]ിനി0കൾ /ാപി0 തിന് 25.00 ലMം Nപ6ം വകയിO:ിയി•W്. േžാ8്
തല:ിൽ തീOമാനി8ാ
തര:ിൽ ഫി ്ഡ് േ•ാ•ക9െട എ•ം 2റ ,് േറാവിംഗ് സർെ‰6ം
നസംഘടി ി ് ]ിനി0കളിൽ മാ¡മായി ബiെ Iേ:;താണ്. കീടേരാഗ നിരീMണ ം
േറാവിംഗ് സർേ‰6ം വിശകലനം നട:ി ജിRാതല:ിൽ Aതിമാസ റിേ ാർe്
AസിYീകരി0 താണ്. മ}് സർ8ാർ വ2¢കൾ0ം ഈ ഡാ} നൽേക;താണ്. േžാ0തല
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•ാ+് ]ിനി0കെള േžാ8ിെ+ •ാ+് ]ിനി8ായി നിർേ\ശിƒെകാ;് മ}്
ഷി
ഓഫീസർമാOെട6ം ›ടി േസവനം
ഷി അസി^+് ഡയറ–ർ ഉറ ാേ8;താണ്.
കീടനിരീMണ പYതിയിgം ആ£6മായി ബiെ e് Aതിമാസ സാേ|തിക ഉപേദശ5ൾ
ത¤ാറാ0 തിgം േപാ^് $ാ¥േവ}് ഡിേ•ാമ ഇൻ •ാ+് െഹൽ:് മാേനെ™+് േകാ#ിന്
േചO ഉേദFാഗ/ർ _ഖF പ¦് വഹി0ം.
zഷികവർq:ിൽെ e ജീവിക9െട ശലFം നിയ§ി0 തിനായി 25.00 ലMം Nപ6ം
സാേ|തിക വിദF6െട പിൻബലേ:ാെട വനFജീവി ആ€മണം തട6 തിനായി 50.00 ലMം
Nപ6ം വകയിO<P. പMിക9േട6ം വനFജീവിക9േട6ം ആ€മണം തട6 തി
ടർ ്
വO
Aാേദശിക
രീതികെള
േAാ[ാഹി ി0 തിനാ6ം
പYതി
വിഹിതം
ഉപേയാഗി8ാ
താണ്.
ൈജവ നിയ§ണകാരികൾ എRാ ജിRകളിgം മതിയായ അളവിൽ ലഭFമR. നിലവിg
പാരൈസ}് ¨ീഡിംഗ് േ^ഷ ക9ം ൈജവ നിയ§ണ ഘടക5ൾ േ^ാ8് െച> തി
പാരൈസ}് ¨ീഡിംഗ് േAാ[ാഹി ി0 തി ം വികസി ിെ I0 താണ്. നിലവിg
േ^ഷ കൾ വികസി ി0 തി ം തിയ ൈജവ നിയ§ണ ലേബാറeറികൾ /ാപി0 തി
25.00 ലMം Nപ വകയിO<P.

9
ം
9
ം

െക.സി.പി.എം
െ+
Aവർ:ന
ചില കളിേല*ായി
5.00
ലMം
Nപ
വകയിO:ിയിരി0P. തിയ ം നിലവിg
മായ •ാ+് െഹൽ:് ]ിനി0കളിൽ വിവിധ
പരിശീലന പരിപാടികൾ8ായി
ക ചിലവാ8ാ
താണ്. െക.സി.പി.എം െ+ അടി/ാന
വിവര5ൾ കർഷക രജിേ©ഷൻ േപാർegമായി ബiെ Iേ:;താണ്.
െക.സി.പി.എം മായി േയാജിƒെകാW് ഐ.ഐ.ഐ.}ി.എം.െക വഴി ഐ.സി.}ി
അടി/ാനമാ8ി6
കീടനിരീMണ സംവിധാനം നട ിലാ0 തിനായി 15.00 ലMം Nപ
വകയിO<P. കീടനിയ§ണ:ിനായി എI:ി•
നടപടിക9ം, കീടനിരീMണ റിേ ാർ•ക9ം
േരഖെ Iേ:; ം, സമയാസമയം തിയ വിവര5ൾ േചർേ8; ം െക.സി.പി.എം െ+
«മതലയാണ്.

1
2
3
4
5
6

കീടേരാഗ ആ€മണം _ൻ›eി അറി6 സംവിധാനം, ഉപേദശ
സംവിധാന5ൾ0മായി
വനFജീവി ആ€മണം തട6ക, േറാഡ+് കൺേ‘ാൾ എ ിവ*ായി
പാരൈസ}് ¨ീഡിംഗ് േ^ഷൻ, െക.സി.പി.എം െ+ Aവർ:ന ചിലവ്
ഒൻപത് പാരൈസ}് ¨ീഡിംഗ് േ^ഷ ക9ം തിയ ൈജവ
നിയ§ണ ലാ¬ക9ം
ഐ.ഐ.ഐ.}ി.എം.െക വഴി6 ഐ.സി.}ി അടി/ാനമാ8ി6
നിരീMണ സംവിധാനം
ഫീൽഡ് അസി^+്മാOെട ഓണേററിയം (എഫ്.എ & ഡി.പി.എ .് എം)

150.00
75.00
5.00
25.00
15.00
500.00

ൈജവ സർeിഫിേ8ഷനാ6
സഹായം, ]^,ക9െട ശŸിെ I:ൽ, ]^,കൾ8്
േAാ[ാഹന സഹായം, പ ില വള Aേയാഗം, ൈജവ വള5ൾ ത¤ാറാ0
മാ-കാ
ണി കൾ, ഷിഭവ കൾ, എഫ്.പി.ഒ കൾ, മ}് േ^ക്േഹാൾേഡ#്, വി.എഫ്.പി.സി.െക _േഖന
പ|ാളി:
ഗFാര+ി
സർeിഫിേ8ഷൻ
(പി.ജി.എസ് )
ഉൾെ െട6
tരMിത ം
ഭMFേയാഗF മായ
ഭMF
ഉത്പാദനം
എ ീ
ഘടക5േളാെട
ൈജവ ഷിെയ
േAാ[ാഹി ി0 തിന് 2021-22-ൽ ഉേ\ശി ിരി0P.
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ഷി ഭവ കൾ, വി.എഫ്.പി.സി.െക എ ിവ വഴി ൈജവ ഷിയിjെട പഴം, പ 8റി
ഉwാദനം േAാ[ാഹി ി0 താണ്. േക®ാവി¯ത പYതിയായ പര‚രാഗത് ഷി വികാസ്
േയാജന (പി.െക.വി.ൈവ) യിൻ കീഴിgം ൈജവ ഷി8് േവ; സഹായം നൽ2 താണ്.
തFമായ
രജിേ©ഷ ം
സർeിഫിേ8ഷേനാIം
›ടി
ൈജവ
]^,കൾ
ആരംഭി0 തി
ധനസഹായമായി 50.00 ലMം Nപ വകയിO<P.
ഫാ_കളിൽ തെ
ൈജവ ഉwാദേനാപാധികൾ ഉwാദി ി0 തിനായി േAാജ്–്
അടി/ാന:ിൽ സഹായം നൽ2 തിനായി 50.00 ലMം Nപ വകയിO<P. ൈജവ
ഉwാദേനാപാധിക9െട സർeിഫിേ8ഷൻ ഉറ ാേ8;താണ്.
ജി.എ.പി സർeിൈഫ െച° ഉw 59േട6ം ]^,കളിൽ ഉwാദി ി0
ൈജവ ഷി
ഉw 59േട6ം എേ8ാേഷാ¢കൾ വഴി6
വിപണന:ിനായി 25.00 ലMം Nപ
വകയിO<P. ൈജവ ഷിയിjെട6
ഭേMFാw 59െട േ$ഡിംഗ്, പാ8ിംഗ്, േലബലിംഗ്
›ടാെത നിലവിg
എേ8ാേഷാ¢കെള ശŸിെ I< തി ം 15 എേ8ാേഷാ¢കൾ
/ാപി0 തി മാണ്
ക വകയിO:ിയിരി0 ത്. ൈജവ ഷിയിjെട ]^,കൾ വഴി
ഉwാദി ി0
tരMിതമായ ഭMF ഉw 59െട ബാർേകാഡിംഗ് ഇവെയ തരംതിരി ്
അറി6 തിന് ഉപകരി0ം.
ജി.എ.പി വഴി പഴ59േട6ം പ 8റിക9േട6ം ¨ാ+ിംഗി ം സർeിഫിേ8ഷ ം േവW
സംവിധാനം ഒOേ8;താണ്. ജി.എ.പി ഉw 59െട േനരി•
വിപണന ം അതിനാവശFമായ
വിപണന ±ംഖല6ം വികസി ിേ8;താണ്. വി.എഫ്.പി.സി.െക ഇതിനാ6
നടപടി
സfീകരി0 താണ്. വി.എഫ്.പി.സി.െക _ഖാ„ിരം സfയം സഹായ സംഘ5ൾ വഴി
ൈജവ ഷിയിjെട പഴം, പ 8റിക9െട ഉwാദന:ി ം സർeിഫിേ8ഷ മായി 75.00 ലMം Nപ
വകയിO<P.
ഇതിൽ
10.00
ലMം
Nപ
ഇI8ി
ജിRയിൽ
ൈജവ
ഷി
േAാ[ാഹി ി0 തിനായി നീ8ിെവ ിരി0P. പYതി6െട 10 ശതമാനം ˆണേഭാŸാ8ൾ
²ീകളായിരി8ണം.
സം/ാന:്
ൈജവ ഷിയിjെട
tരMിതമായ
Aവർ:ന5ൾ8ായി 40.00 ലMം Nപ വകയിO:ിയിരി0P.

1
2
3
4
5

ഭേMFാwാദന:ിനാ6

തിയ ൈജവ ഷി ]^ർ ആരംഭി0 തിന്
ൈജവ ഉwാദേനാപാധിക9െട ഉwാദനം
എേ8ാേഷാ¢കൾ8് വിപണന സഹായം
വി.എഫ്.പി.സി.െക _ഖാ„ിരം സfയം സഹായ സംഘ5ളിjെട
പഴ59േട6ം പ 8റിക9േട6ം ൈജവ ഉwാദന ം
സർeിഫിേ8ഷ ം
പYതി നിർ‰ഹണ:ിനാ6 സഹായം

50.00
50.00
25.00
75.00
40.00

ˆണേമ³6 നടീൽ വ{8ൾ ഷി ഉൽ ാദന രംഗെ: ഏ} ം അതF„ാേപMിത ം
അടി/ാനപര മായ ആവശFകതയാണ്. ˆണനിലവാര_
നടീൽ വ{8ൾ, വി<കൾ,
ജനിതക µവFം ട5ിയവ6െട വിപണിയിg
അപരFാ¶ത ഉwാദനMമത~ തെ െവ·വിളി
ഉയർ<P;്. ഉൽപാദനMമത വർYി ി0 തി ം െമാ::ിg
ഷി ഉൽ ാദനം
ഉയർ< തി ം ˆണനിലവാര_
നടീൽ വ{89െട ലഭFത വിപണിയിൽ ഉ;ായിരിേ8;ത്
അതF„ാേപMിതമാണ്.
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ഷി ഫാ_കൾ നവീകരി ് ˆണേമ³6
വി:് ഉwാദന േക®5ൾ എ തിgപരി
ൈഹെടക് ഫാമിംഗിനാ6
¸തന കാർഷിക സാേ|തിക വിദF6െട Aചരണ േക®5ളാ8ി
മാേ};താണ്. ഫാ_കളിൽ $ീൻ ഹൗസ് , ജലേസചന സൗകരF5ൾ, ടിഷ കൾ ർ, ഹാർഡനിംഗ്
സൗകരF5ൾ,
വി:്
സംºരണം/േശഖരണം/സംഭരണം
ട5ിയ
പരിപാടികൾ
നട ാ0 തിനാവശFമായ
അടി/ാന
സൗകരF5ൾ
ഏർെ Iേ:;താണ്.
ജിRാ
ഫാ_ക9െട6ം സീഡ് ഫാ_ക9െട6ം കാരF:ിൽ വ2¢തല പരിപാടികൾ ഗFാപ് ഫിRിംഗിന്
മാ¡മായി പരിമിതെ I:ിയി•;്. എ ാൽ 13 AേതFക ഫാ_ക9െട കാരF:ിൽ എRാം
വ2¢തല:ിൽ
നിർ‰ഹിേ8; ം
അവ
വാണിജFപരമായി
Aവർ:ി0P
എ ്
ഉറ¢വOേ:; മാണ്. വയനാeിെല ചീേ5രി എ }ൻഷൻ പYതി6ം Aവർ:ന5ൾ
നട ാ0 തിൽ ഉൾെ I:ിയി•W്.
തിയ തരം ന ]ിയസ് നടീൽ വ{8ൾ വാ
തിനാ6ം Aജനന േതാe59െട വിaതി
വർYി ി0 തി ം നടീൽ വ{89െട ഉൽ ാദനം, അടി/ാന സൗകരF5ൾ ശŸിെ I<ക
എ ീ പരിപാടികൾ8ായി 1295.00 ലMം Nപ വകയിO:ിയി•W്.
നടീൽ വ{89െട ഉwാദന:ിനായി 1030.00 ലMം Nപ വകയിര:ിയിരി0P. ഇതിൽ
650.00 ലMം Nപ േവO പിടി ി 2O_ളക് ൈതകൾ ഉൾെ െട പതിവ് നടീൽ വ{8ൾ
ഉൽ ാദി ി0 തിനായി നീ8ി െവ ിരി0P. ഇതിൽ നിPം 100.00 ലMം Nപ വീതം ഇI8ി,
വയനാട് ജിRകളിൽ നടീൽ വ{89െട ഉwാദന:ിനയി നീ8ിെവ ിരി0P. ഡി ാർ•െമ+്
ഫാ_കളിൽ വി<ൽ ാദന:ിനായി 200.00 ലMം Nപ വകയിO:ിയി•W്. തിയ തരം
ന ]ിയസ് നടീൽ വ{8ൾ വാ
തി ം Aജനന േതാe59െട /ാപന:ി ം
പരിപാലന:ി മായി 80.00 ലMം Nപ വകയിO<P.
ഡി ാർe്െമ+ൽ ഫാ_കൾ നടീൽ വ{89െട ഉൽ ാദന:ി ഒO ബിസിന½് •ാൻ
ത¤ാറാ0ക6ം െ‘യ്സബിലി}ി*ായി നടീൽ വ{89െട ബാർേകാഡിംഗ് വികസി ി0ക6ം
െച>ം. വി.എപ്.പി.സി.െക 6ം ഇത് പി¾ടOം.
ഫാ_കൾ _േഖന തേ\ശീയ വി<ക9െട
ഉൽ ാദനം നട:ണം. നാളിേകര മിഷൻ Aവർ:ന59മായി സംേയാജി ി ് േകരസ¿Yി
നട ിലാ0ം.
100.00 ലMം Nപ വി.എഫ്.പി.സി.െക വഴി പഴ59െട6ം പ 8റിക9െട6ം $ാÀക9ം
ൈതക9ം ഉൽ ാദി ി0 തിന് നീ8ിവ ി•;്. വി.എഫ്.പി.സി.െക ഉൽ ാദി ി0
നടീൽ
വ{89െട അള ം ˆണനിലവാര ം സംബiി ് വി.എഫ്.പി.സി.െക ഷി ഡയറ–,മായി ഫW്
നൽ2 തിന് _ൻപ് തെ
ധാരണപ¡ം ഒ ിI താണ്. Aവർ:ന59െട സമയ പeിക6ം
നിർേ\ശി ിരി0ം.
ഷി ഡയറ–,െട തല:ിg
സം/ാനതല ഏേകാപന സമിതി6ം
Aിൻസി ൽ അ$ി8ൾ റൽ ഓഫീസർ തല:ിg
ജിRാതല ഏേകാപന സമിതി6ം
Aവർ:ന5ൾ നിരീMി ് ഏേകാപനം നട<ക6ം െച>ം.
െപാ ജന5ൾ0ം
കർഷകർ0_
ഫാം
Á9കളായി
Aവർ:ി0 തി
ഡി ാർe്െമ+് ഫാ_കളിൽ മാ-ക Aദർശന ഫാ_കൾ വികസി ി0ം. ൈഹെടക് ഫാമിംഗ് രീതി,
സംേയാജിത ഷി സÂദായ രീതി എ ിവ~ േവ;ി Aദർശന ണി കൾ /ാപി0 താണ്.
സംേയാജിത ഷി സÂദായ രീതി മാ-കകൾ Aദർശന ണി കൾ8ായി 50.00 ലMം Nപ
വകയിO:ിയിരി0P. വികസി ി മാ-കകൾ േഡാകÃെമ+് െച¤െ Iം.
ഫാ_ക9െട അടി/ാനസൗകരFവികസന:ി ം യ§വൽ8രണ:ി മായി 200.00
ലMം Nപ വകയിO<P.
ഫാ_ക9െട അടി/ാന സൗകരF വികസന:ിനായി ആർ.ഐ.ഡി.എഫിൽ AേതFക
വിഹിതം നീ8ി വ ി•W്.
ˆണനിലവാര_
ടിഷ കൾ ർ ൈതകൾ ഉൽ ാദി ി0 തി
രW് ഫാ_കളിൽ
/ാപി ി•
ടിഷ കൾ ർ ലേബാറeറികളിേല~ം ബേയാെടേÄാളജി േമാഡൽ േ ാറികൾ ർ
െസ+റിേല~_
താൽ8ാലിക ജീവന8ാOെട േവതന:ിനായി 15.00 ലMം Nപ
വകയിO<P.
ഘടക5ൾ തിരിƒ

പYതി വിഹിതം «വെട േചർ0P.
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1
2
3
4
5
6
7

േവ പിടി ി
ളക് ൈതക േട ം നടീൽ വ
േട ം
ഉൽ ാദനം
!ജനന േതാ#$ െട പരിപാലന(ി)ം *തിയ !ജനന േതാ#$ൾ
-ാപി./തി)ം
വി.എഫ്.പി.സി.െക േഖന പഴ$ േട ം പ
റിക േട ം നടീൽ
വ
െട ഉൽ ാദനം
ഡി ാർ#്െമ;് ഫാ കളിെല വി<=ാദന പരിപാടി
ൈഹെടക് ഫാമിംഗ് @ണിBക േട ം ഡി ാർ#്െമ;് ഫാ കളിെല
സംേയാജിത Cഷി സEദായ രീതി േട ം സാേFതിക !വർ(ന
സഹായ(ിന്
ടിഷG കൾ ർ ലാHകളിെല കരാർ െതാഴിലാളിക െട േവതനം
യKവൽ രണLം അടി-ാന സൗകരO വികസനLം

650.00
80.00
100.00
200.00
50.00
15.00
200.00

കാർഷിക സPഹ(ി)േവQി Cഷി വ ് നൽകി വ / !ധാന േസവന$ൾ
ഫലSയിTിത കണ ാ./തിനാ U മV് പരിേശാധന, വള$ െട പരിേശാധന (അൈജവ ൈജവ വള$ ം ജീവാZ വള$ ം ഉൾെ െട) കീടനാശിനി പരിേശാധന, ഉ=ാദേനാപാധിക െട
\ണേമ] പരിേശാധി./തിനായി വി(് പരിേശാധന എ/ിവയാണ്. ഉൽ ാദനെ( ം
ഉൽ ാദന^മതെയ ം വളെരയധികം ബാധി./ ഘടക$ളാണിവ.
മV്, വളം, കീടനാശിനി, വി(് എ/ിവ െട സാaി കൾ വിശകലനം െചc/
ഇേ ാഴെ( ലാHകൾ വർഷ$ൾ. a് -ാപി താണ്. ഈ ലാHകളിൽ ലഭOമായ മി
സാമgിക ം വളെര പഴയhം കാല ഴ ം െച/വ മാണ്. ഇവ േവഗതേയാiം CതOLമായ
പരിേശാധനാ ഫല$ൾ നൽ വാൻ പരOാkമl.
തേmശ -ാപന$ െട സഹായേ(ാെട ഓേരാ പoായ(ിpം കർഷകർ ് മV്
പരിേശാധനാ േസവനം ലഭOമാ ണം. മVിെ; ആേരാഗOപരിപാലനLം മVിെ; ആേരാഗO
സംരംഭLമായി പരിപാടി െട നട(ി ് സംേയാജി ി.ം. കാർഷിക േസവന േകr$ൾ. കീഴിpU
െമാൈബൽ മV് പരിേശാധന ലാHക ം മs് ലാHക ം ഈ പtതി െട നട ാ ലിൽ
സംേയാജി ി.ം.
മu പരിേശാധന നട(ി, കർഷകർ ് േസായിൽ െഹൽ(് കാർvകൾ വിതരണം െചcം.
Cഷിവ ിൽ നിലവിpU ‘േസായിൽ െഫർ#ിലിsി േപാർ#ൽ’ പരിwരി.ക ം പരിപാലി.ക ം
െചcം. xടാെത േപാർ#ലിെ; !േയാജനം കർഷകരിെല(ിyം. മV് പരOേവഷണ മu സംര^ണ
വ ്, വി.എഫ്.പി.സി.െക, േകരള കാർഷിക സർzകലാശാല എ/ീ -ാപന$ െട മu
പരിേശാധനാ !വർ(ന$ െട സംേയാജനം ഉറ ാ.ം.
Cഷിയിട(ിൽ നി{ം േശഖരി
മu സാaി ക െട വിശകലന
അടി-ാനമാ ിയായിരി.ം കർഷകർ ് ഉ=ാദേനാപാധികൾ വിതരണം െചcക.

ഫല$െള

ലേബാറ#റികൾ ശ|ിെ i</തി)ം \ണനിലവാര നിയKണ നിർzഹണ വിഭാഗ(ിെ;
!വർ(ന(ി)ം എസ്.ബി.സി.എൽ മu(ിയിൽ ഉൽ ാദി ി./ ൈജവനിയKണകാരിക െട
രജിേ}ഷൻ ലേബാറ#റിക െട അ~ഡിേsഷ)മായി 420.00 ല^ം •പ വകയി <{.
ലേബാറ#റിക െട ശാ|ീകരണ(ി) 270.00 ല^ം •പ വകയി <{. മV് പരിേശാധന,
രാസവ
ൾ, €ടികസാധന$ൾ, ഉപകരണ$ൾ എ/ിവ വാ•/തി)ം ലേബാറ#റി െട
അടി-ാന സൗകരO വികസന(ി)മായി നീ ി വ ി‚U 100.00 ല^ം •പ ം ഇതിpൾെ iം.
ബേയാെടേƒാളജി േമാഡൽ േ„ാറികൾ ർ െസ;റിെ; (ബി.എം.എഫ്.സി) ശാ|ീകരണ(ിന് 75.00
ല^ം •പ വകയി <{. പതിനo് ല^ം ടിഷG ൾ ർ െചടിക െട ഉ=ാദന(ിന് സ…മാ./
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തര(ിൽ ബി.എം.എഫ്.സി െയ ശ|ിെ i<ക ം xiതൽ വി*ലീകരി ാ)U സാധOത
പരിേശാധി.ക ം െചcം. റിേവാൾവിംഗ് ഫ†് !വർ(ന^മമാ.ം. ‡ˆർ മ‰(ിയിെല
സം-ാന ബേയാകൺേ‹ാൾ ലേബാറ#റി ശ|ിെ i</തിന് 75.00 ല^ം •പ നീ ി വ ി‚†്.
ഇതിൽ 10.00 ല^ം •പ പ#ാaിയിെല ൈജവകീടനാശിനി, ൈജവവള \ണനിലവാര നിയKണ
ലാബിനായി വകയി <{. !വർ(ന ചിലവി)ം അവശO സŒർഭ$ളിൽ വാഹന$ൾ വാടക•്
എi./തി)ം 20.00 ല^ം •പ വകയി <{ എ/ാൽ വാഹനം വാ•/തിന് പtതി hക
വിനിേയാഗി ാൻ പാടിl.
Cഷി വ ിെ; \ണനിലവാര നിയKണ നിർzഹണ വിഭാഗ(ിെ; !വർ(ന ചിലവിന്
75.00 ല^ം •പ വകയി <{.
Cഷി വ ിെ; കീഴിൽ !Ž(ി./ ക•ാളിsി കൺേ‹ാൾ ലേബാറ#റികൾ ്
എൻ.എ.ബി.എൽ അ~ഡിേsഷൻ ലഭി./തിന് 25.00 ല^ം •പ വകയി <{.
എസ്.ബി.സി.എൽ, മu(ിയിൽ ഉൽ ാദി ി./ ൈജവനിയKണകാരിക െട സി.ഐ.ബി,
ആർ.സി രജിേ}ഷ)മായി ബ‘െ # െചലLകൾ ായി 50.00 ല^ം •പ വകയി <{.

1
2
3
4

ലേബാറ#റിക െട ശാ|ീകരണം
ക•ാളിsി കൺേ‹ാൾ എൻേഫാ’്െമ;് വിഭാഗം
ലാHക െട അ~ഡിേsഷൻ
സി.ഐ.ബി, ആർ.സി. രജിേ}ഷൻ-*തിയത്

270.00
75.00
25.00
50.00

–
2018,2019 വർഷ$ളിെല കന( മഴെയ<ടർ{Qായ !ളയLം !Cതി•ര–$ ം
കാർഷിക വിളകൾ.ം സംഭരി ഉ=/$ൾ.ം കന( നTമാണ് ഉQാ ിയത്. xടാെത
കർഷക െട പാട$ളിpം ഡി ാർ#െമ;് ഫാ കളിpം ഓഫീസ് െക#ിട$ളിpം സംഭരി— വ ി /
കാർഷിക ഉ=/$ൾ, യKസാമgികൾ, അടി-ാന സൗകരO$ൾ എ/ിവyം േകiപാiകൾ
സംഭവി—. അhേപാെല CഷിSമിyQായ നT$ ം നികേ(Qh†്. 2018 pം 2019 pമായി
സംഭവി !ളയ(ിേ; ം മെVാലി ിേ; ം ഫലമാ Qായ േകiപാiകൾ നിക<കയാണ്
പtതി
ല^Oമാ./ത്.
െതാഴിലവസരം
˜Tി./hം
വ മാനദായകLമായ
!വർ(ന$ൾ.ം xiതൽ ™t നൽ /താണ്.
മെVാലി ിൽ šർVനാശം സംഭവി CഷിSമി െട *ന …ീവനം, കാർഷിക വ ിന്
കീഴിpU ഫാ ക േട ം ഓഫീസ് െക#ിട$ േട ം േകiപാi തീർ ൽ, ന’റികൾ, കേaാള$ൾ
എ/ിവ െട വികസനം, യKവൽ രണം, േതാ#$ േട ം പാടേശഖര$ േട ം അടി-ാന
സൗകരO വികസനം, !ധാന വിളക െട Cഷി വി›തി വOാപനLം *ന-ാപി pം എ/ിവയാണ്
പtതിy
കീഴിെല
മs്
!വർ(ന$ൾ.
വരൾ െയ
അഭി ഖീകരി./തിനായി
മഴെവUസംഭരണം, മV് -ജല സംര^ണം എ/ീ !വർ(ന$ ം ഇതിൽ ഉൾെ i{. 20.00
ല^ം •പ ഇi ി ജിlയിെല *ന …ീവന !വർ(ന$ൾ ായിരി.ം.

കാർഷിക വികസനം ഫല!ദമാ /ത് കർഷകർ സ•ീകരി./ ശാœ സാേFതിക
വിദOകെള ആ™യി ായിരി.ം. കർഷക െട വ മാനം വർtി ി./തിനായി സം-ാന(്
Cഷി-ല$ൾ സŒർശി./തിന് ഊ/ൽ നൽകിെ ാ†U ഒ
കാർഷിക വിŸാന
വOാപന സEദായം അതO–ാേപ^ിതമാണ്. േമൽ(#ിpU ശരിയായ ഏേകാപനLം ഉൽ ാദന
േമഖലയിൽ കീ¡#ിpU വ ¢ക െട സംേയാജനLം വഴി നട ാ ിയ ആ£ (ATMA)
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മാ‡കയിpU Cഷി വിŸാന വOാപനം ആവശOമായ േഭദഗതികേളാെട ആ£ ¤സ് മാ‡കയായി
സംേയാജി ി ് !ചരി ി ി‚Q്.
ഈ പtതി ായി 2021-22-ൽ വകയി (ിയി‚Uത് 1170.00 ല^ം •പയാണ്. കാർഷിക
വിŸാന വOാപന !വർ(ന$ളിേലർെ #ി‚U -ാപന$െള ശാ|ീകരി./തിന് 130.00
ല^ം •പ വകയി <{. !ാേദശിക കാർഷിക സാേFതിക പരിശീലന േകr$ േട ം
(ആർ.എ.sി.sി.സി)
കാർഷിക
പരിശീലന
േകr$ േട ം
(എഫ്.sി.സി)
നവീകരണ
!വർ(ന$ൾ šർ(ീകരി ാ)ം ഇവെയ സേമതി െട സാsൈലs് െസ;റാ ാ)ം
ഉേmശി.{. ഇതിനായി 100.00 ല^ം •പ വകയി <{. ആ£ െട േ!ാജ¥് ഡയറ¥േറs്
ശാ|ീകരി ാ)ം അടി-ാന സൗകരO വികസനLം വാടകyU വിഹിത(ി)മായി 30.00 ല^ം
•പ വകയി <{.
മിക !കടനം നട</ കർഷകർ.ം എ¦്sൻഷൻ ഉേദOാഗ-ർ.ം അവാർഡ്
നൽ /തിന് 150.00 ല^ം •പ വകയി <{.
ആ£ െട !വർ(ന$ൾ ് 430.00 ല^ം •പ വകയി <{. ഇതിെല
ഉപഘടക$ളായ േ!ാജ¥് ഡയറ¥േറsിേലyം ആ£yം എ¦്sൻഷൻ വിഭാഗ(ിേലy U
എ .് ആർ സഹായ(ിന് 180.00 ല^ം •പ വകയി <{. േ!ാജ¥് ഡയറ¥േറsിൽ
§ഗസംര^ണം, Cഷി, മ¨Oബ‘നം എ/ീ േമഖലകളിൽ ഏർെ #ിരി./ ജിlാ സാേFതിക
മാേനജർമാ േട ം േകാഴിേ ാiം പ–ള< U കർഷക പരിശീലന േകr$ളിൽ കരാർ
അടി-ാന(ിൽ േജാലി െചc/ ഓേരാ Cഷി ഓഫീസർമാ േട ം േവതനLം ഇതിൽ ഉൾെ iം.
ആ£ പtതിyU സം-ാന വിഹിതം Cഷി ഉ/തി േയാജനയിൽ ഉൾെ i(ിയിരി.{.
2021-22 വാർഷിക പtതിയിൽ ലീഡ്സ് പtതി hട ം. ഇതിനായി 150.00 ല^ം •പ
വകയി <{. പoായ<കളിൽ •പീകരി./ െടേƒാളജി മാർ s് @ണിBകൾ േഖനയാണ്
പtതി നട ിലാ ാ)േmശി./ത്. ഓേരാ േ©ാ ിpം ഒ അസിª;് െടേƒാളജി മാേനജെറ
(നിലവിൽ ലീഡ്സ് പoായ(ിpU ഫീൽഡ് അസിª;് മാ‡കയിൽ) നൽ /തായിരി.ം.
ഇതി«െട, നിലവിൽ ലീഡ്സ് ഉU ജിlകളായ വയനാട്, ക‰ർ, പാല ാട്, െകാlം എ/ിവy
*റേമ സം-ാനം ¬വ)ം ലീഡ്സ് !വർ(ന$ൾ വOാപി ി.വാ)ം, !വർ(ന$ൾ xiതൽ
കാരO^മമാ./തി)ം സഹായി.ം. ലീഡ്സ്, ആ£ ¤സ്, !തിമാസ സാേFതിക ഉപേദശ$ൾ
ത-ാറാ ൽ, പoായ(് റിേസാ’് ® ്, പoായ(് ഫാം ¤ാൻ, േ©ാ ് തല(ിൽ ഫാം
േമാഡpകൾ
-ാപി.ക,
റിസർ ്
-ാപന$ െട
േമാഡൽ
ഫാ കളിേല•്
വിദ¯ർ/ഉേദOാഗ-ർ, കർഷകർ എ/ിവ െട സŒർശനം എ/ീ ഘടക$ ം പtതിയിൽ
ഉൾെ i(ിയിരി.{.
സംേയാജിത Cഷി സEദായ േമാഡpകൾ േ©ാ ് തല(ിൽ
നട ാ./തിന് 50.00 ല^ം •പ നീ ി വ ിരി.{. ഫല!ദമായ വിŸാന വOാപന
േസവന(ിനായി എlാ േ!ാജ¥് ഡയറ¥േറBകൾ.ം !വർ(ന െചലവി)ം വാഹനം വാടക•്
എi./ െചലവി)മായ 50.00 ല^ം •പ വകയി <{.
െപാhപFാളി(ം എ/ ഘടക(ിന് വകയി (ിയി‚U 300.00 ല^ം •പയിൽ 230.00
ല^ം
•പ
കാർഷിക
വികസന
സമിതികൾ,
െസമിനാ±കൾ,
കർഷകദിനം,
അവേലാകനേയാഗ$ൾ എ/ിവ നട</തിനായി നീ ി വ ിരി.{. ഫാം േമളകൾ, കർഷക
സംഗമ$ൾ, കാർഷിക ഉൽസവ$ൾ എ/ിവyം പtതി വിഹിതം നീ ി വ ി‚†്. ഇതിൽ
എഫ്.പി.ഒ ക ം !ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ$ ം സംഘടി ി./ പരിപാടിക ം
ഉൾെ iം. കർഷക സഭകൾ.ം ഞാBേവല ച–കൾ.ം 50.00 ല^ം •പ വകയി <{.
!ാഥമിക സഹകരണ സംഘ$ൾ, എഫ്.പി.ഒ കൾ എ/ിവയി«െട പtതി നിർzഹണം
നട</തിെ; നിരീ^ണ(ി)ം േഡാക´െമേ;ഷ)ം 20.00 ല^ം •പ വകയി <{.
ഐ.ഐ.ഐ.sി.എം.െക മായി േചർ/് Cഷി വ ് നട</ കിസാൻ േ!ാജ¥് വാർഷിക
പtതിയിpം hട ം. കിസാൻ േ!ാജ¥ിെ; നട(ി ിനായി 60.00 ല^ം •പ വകയി <{.
കാർഷിക സർzകലാശാല െട എ¦്sൻഷൻ വിഭാഗം, Cഷി വിഭാഗം ഉേദOാഗ-ർ (എഫ്.ഐ.ബി),
വി.എഫ്.പി.സി.െക, ഐ.ഐ.ഐ.sി.എം.െക ഉേദOാഗ-ർ എ/ിവർ അട•/ സാേFതിക
സമിതിയായിരി.ം കിസാൻ പരിപാടി െട ഉUട ം നിµയി.ക.
ൈവഗ 2021-22 െ; നട(ി ിന് 100.00 ല^ം •പ വകയി <{.
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-ാപന$ െട ശാ|ീകരണം
മിക !വർ(നം കാ¶ വ വർ.U അവാർഡ്
ആ£ െട !വർ(ന$ൾ.U സം-ാന വിഹിതം
െപാh പFാളി(ം
കിസാൻ േ!ാജ¥്
ൈവഗ 2021-22

1
2
3
4
5
6

130.00
150.00
430.00
300.00
60.00
100.00

കാർഷിക വികസന(ി)േവQി U വിŸാനLം വിനിമയ സഹായLം ഫാം
ഇൻഫർമേഷൻ ബGേറാ വഴി നട ിലാ ി വ {. വിŸാന വOാപന !വർ(ന$ളിൽ !ി;്
ഇലേ·ാണിക് മീഡിയ െട സഹായേ(ാെട സാേFതിക വിദO ൈകമാsവികസനമാണ് ഈ
പtതിയി«െട ഉേmശി ി‚Uത്.
കാർഷിക വിവര േസവനLം അhമായി ബ‘െ # പരിപാടിക ം വി*ലീകരി./തിനായി
ഉേmശി.{. ൈസബർ വിŸാന വOാപന(ിേല ് നയി./ ൈദനംദിന വിവര$ൾ CതOമായി
അറിയി./തി)ം എ(ി— െകാi./തി)ം പരOാkമായ എlാവിധ നവീന സൗകരO$േളാixടി
ഡാs െസ;റിെ; !വർ(നLം ഉൾെ i{.

1
2
3

േകരള കർഷക)ം മB !വർ(ന$ ം
!സിtീകരണ$ൾ
മാധOമ സഹകരണLം മB വിനിമയ !വർ(ന$ ം

250.00
30.00
20.00

2012-13 തൽ വിŸാന വOാപന പtതി നട ിലാ.വാൻ സഹായി./ തര(ിൽ
കാർഷിക വിŸാന വOാപനം, അgി ൾ റൽ എ േണാമി¦്, എ;േമാളജി, ¤ാ;് പാേ(ാളജി,
അേgാണമി, േസായിൽ സയൻസ് എ/ീ ആറ് വിഷയ$ളിൽ Cഷി വ ിെല സാേFതിക
ഉേദOാഗ-ർ ് ബി ദാന–ര േകാ¸കൾ പഠി./തി)U പരിപാടി നട ിലാ.{Q്. 2021-22pം ഇത് hട /താണ്. കാർഷിക സർzകലാശാല ഈ 6 േകാ¸കൾ.ം !േതOകം സീs്
നീ ിെവy/താണ്. േദശീയ തല(ിൽ നട./ െസമിനാറിpം ശിൽ ശാലകളിpം Cഷി
വ ിെല സീനിയർ ഉേദOാഗ-]ാർ ് പെFi./തി) േവQി വ / െചലLം വിഹിത(ിൽ
ഉൾെ i(ിയിരി.{. ജിlാ തല(ിൽ ഈ പtതി ആ£ േ!ാജ¥് ഡയറ¥ർ
ഏേകാപി ി./താണ്. ഇതിനായി 150.00 ല^ം •പ വകയി <{. Cഷി വ ിെല സാേFതിക
ഉേദOാഗ-]ാർ ് അവ െട കഴിവ് െമ െ i</തി) േവQി രാജOെ( ! ഖ
-ാപന$ളിൽ ºസ•കാല പരിശീലന$ൾ ് പെFi./തി) േവQിവ / െചലLം ഈ
വിഹിത(ിൽ ഉൾെ i(ിയിരി.{.
എൻ.ഐ.പി.എ .് എം മായി സഹകരി ് വിള ആേരാഗO പരിപാലന പtതിയിpU
കാരOേശഷി
വർtനവി)U
പരിപാടികൾ
hട /താണ്.
എൻ.ഐ.പി.എ .് എം
ൈഹദരാബാ•മായി സഹകരി ് Cഷി വ ിെല ഉേദOാഗ-ർ ായി സേമതിയിൽ നട ിലാ ി
വ / ¤ാ;് െഹൽ(് മാേനെ»;ിൽ പി.ജി, ഡിേ¤ാമ േകാ’ി)ം സഹായം നൽ /താണ്.
കാരOേശഷി വർtനവിന് വകയി (ിയ 20.00 ല^ം •പയിൽ നി{ം പി.ജി.ഡി. എ .് എം
േകാ’ിന് േചർ/ ഉേദOാഗ-ർ ഏെsi./ പtതികൾ.ം വിനിേയാഗി ാL/താണ്.
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വിദOാസa/രായ
വാ ൾ ് അവസരെമാ .ക, സർ ാർ പരിപാടികൾ
മിക രീതിയിൽ നട ിലാ./തിന് താെഴ(#ിൽ േസവനം ലഭOമാ.ക എ/ീ ഇര#
ല^Oേ(ാെട 2021-22 വർഷ(ിൽ Cഷിഭവ)കളിൽ ഇേ;ൺഷി ് നട ിലാ./തിന് *തിയ
ഘടകം ഉൾെ i(ിയിരി.{. കാർഷിക ൈജവCഷിയിെല അവസാന വർഷ വി.എ .് എസ്.ഇ.
വിദOാർ¼ികെള ം, വി.എ .് എസ്.ഇ സർ#ിഫി s് ഉടമകെള ം ആ±മാസേ( ് 1000.00 •പ
േ!ാ¨ാഹനമായി നൽകി ഏർെ i<വാൻ ല^Oമിi{.

1
2
3

മാനവ േശഷി വികസന !വർ(ന$ൾ
എൻ.ഐ.പി.എ .് എം മായി സഹകരി— െകാQ് കാരOേശഷി
വർtനLം ¤ാ;് െഹൽ(് മാേനെ»;ിൽ പി.ജി ഡിേ¤ാമ ം
Cഷിഭവ)കളിൽ ഇേ;ൺഷി ് പരിപാടി (*തിയത് )

150.00
20.00
72.00

യKവത് രണം, ആ£ അടി-ാന(ിൽ വിŸാന വOാപനം, വാ½ാസഹായം,
കാലാവ-ാ ഉപേദശ േസവനം, മuപരിേശാധന സഹായം, മB സാേFതിക സഹായം
നൽ /തട
U േസവന$ൾ സംേയാജി ി ് നൽ /തി)േവQിയാണ് േ©ാ ് തല(ിൽ
കാർഷിക േസവനേകr$ൾ -ാപി ിരി./ത്. കർഷകർ ് ആവശOമായ എlാ േസവന$ ം
ഒേര േകr(ിൽ നി{ം നൽ /തിേല ായി അവ െട വിവിധ ആവശO$ൾ !ധാനമാ ം
കാർഷിക ഉത്പാദേനാപാധികൾ, വിപണനം, വാ½ാ വിവര$ൾ hട$ിയവ ഒ െപാhേസവന
േകr(ിൻ കീഴിൽ െകാ†വേരQതാണ്. ഈ ല^Oം /ിൽ ക†െകാQാണ് കാർഷിക
േസവനേകr$ൾ
-ാപി ി‚Uത്.
സാേFതിക
വിദO
ൈകമാs(ി)ം
േസവന
സംവിധാന(ി)ം േവQ സഹായം േ©ാ ് തല(ിൽ •പീകരി ി‚U കാർഷിക േസവന
േകr$ൾ നൽ /തായിരി.ം. തേmശ സ•യംഭരണ -ാപന$ൾ ഇവ•ാവശOമായ hടർ
അടി-ാന സൗകരO$ൾ നൽ െമ/് !തീ^ി.{. -ല സŒർശനം അട Uവ
േ!ാ¨ാഹി ി—െകാ†U സാേFതിക വിവര വിതരണ േകr$ മായി ബ‘െ ‚U
-ാപന$ളായി
ഇവ
!വർ(ി./തായിരി.ം.
Cഷി
-ല$ളിെല !¾$ൾ
പരിഹരി./തിനായി ¿ശO ™വO സംവിധാന$േളാiം ഓൺൈലൻ സഹായേ(ാെട U
സoരി./ ഒ
ഫാം Àിനി ് േ©ാ ് തല(ിൽ -ാപി./തായിരി.ം. ആ£ െട
!വർ(ന$ ം അേതാെടാ ം യKവൽ രണ(ിന് േവQ സഹായLം ഈ കാർഷിക
േസവനേകr$ൾ നൽ /തായിരി.ം. സഹകരണ വ ിെ; കീഴിൽ േ©ാ.തല(ിൽ
-ാപി ി‚U
കർഷക
േസവനേകr$ൾ,
കാർഷിക
േസവനേകr$ മായി
ബ‘െ i(ിെ ാQ് ഉത്പാദേനാപാധിക െട വിതരണ(ിനായി !വർ(ി./തായിരി.ം.
കാർഷിക േസവന േകr$ ം കാർഷിക കർÁ േസനക ം യഥാ~മം േ©ാ ്
പoായ< തല$ളിെല വിദ¯ െതാഴിലാളികളാണ്. മിതമായ നിര ിൽ കർഷകർ ാവശOമായ
കാർഷിക േസവന$ൾ ഇവർ വീ‚ പടി ൽ എ(ി.{. വ ി) കീഴിൽ !വർ(ി./ കªം
ഹയറിംഗ് െസ;±കൾ യK$ േട ം ഉപകരണ$ േട ം അs s ണി ം പരിപാലനLം
നട</തി«െട ഈ !വർ(ന$െള പിÂണy{. ഏകജാലക സംവിധാന(ി«െട േസവന
വിതരണം Cഷി ാരിെല(ി./തി) കാർഷിക േമഖലയിെല Ã-ിര സ•ാ™യ ® ് എ/
നില•് Cഷി™ീ ഈ P/് ഏജൻസിക േട ം സംേയാജനം ഉറ ് വ <{.
2021-22 ൽ േകാർ േറഷൻ, നിസി ാലിsി േമഖലകളിൽ *തിയ Cഷി™ീ േകr$ൾ
-ാപി./തിന് 250.00 ല^ം •പ വകയി <{.
കാർഷിക േസവന േകr$ൾ, കാർഷിക കർÁ േസന, കªം ഹയറിംഗ് െസ;ർ, Cഷി™ീ
എ/ിവ•ായി ഒ ബിസിനÄ് ¤ാൻ വികസി ി.ം. വ ം വർഷ$ളിൽ ഈ -ാപന$ െട
കാരO^മLം ലാഭകരLമായ !വർ(ന(ി)ം സ•യംപരOാkതyം ബിസിനÄ് ¤ാൻ
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സഹായകമാ ം. ഒ
ണി ിന് 5.00 ല ം പ വ മാനം േനടാൻ കഴി
ബിസിന!് "ാൻ
ഉ$ായിരി&ം. എ(ാ േക)*ളി,ം നഴ്സറിക.ം, മ0 േസവന*.ം ലഭ2മാ& േതാെടാ5ം
സാധ2മാ
ിടെ7(ാം കാർഷിക കർ:േസന മായി ബ;ി5ി&ം.
ബിസിനസ് "ാനിെന അടി=ാനമാ>ി നിലവി,? കാർഷിക േസവന േക)*ൾ
AഷിBീ േക)*.െട ശാEീകരണ7ിനായി 50.00 ല ം പ വകയി FG. സHയംപര2ാIത
േനടാനായി ഒ വർഷം Jടി സഹായ*ൾ നൽ ം.
തിരെLM7 കാർഷിക കർ: േസനകെള പിNണOാൻ 60.00 ല ം
പ
വകയി FG. കാർഷിക േസവന േക)*.ം കാർഷിക കർ: േസനക.ം ബിസിന!് "ാൻ
വികസി5ി&ക ം നീ>ി വQിരി&
Rക അതിനായി വിനിേയാഗി&ക ം െചUം. ഫW്
നൽ
തിX Yൻപ് എ(ാ കാർഷിക േസവന േക)*.േട ം കാർഷിക കർ: േസനക.േട ം
Zവർ7നം വിശകലനം െചUം.
കാർഷിക കർ:േസന േട ം കാർഷിക േസവന േക)7ിേല ം [Rതായി ആരംഭി&
AഷിBീ ണി0കളിേല ം രജി^ർ െച_ി`? കർഷകർ&ം അംഗ*ൾ&ം അപകട ഇൻഷHറൻസ്
പരിര നൽ
തിനായി bണേഭാc വിഹിതം ഉൾെ5M7ിെ>ാW് ഇൻഷHറൻസ് കdനി മായി
േചർ ് e5് ഇൻഷHറൻസ് പfതി ആരംഭി& തിന് ഉേgശിQിരി&G. ഇതിX? Zീമിയം Rക
ഒM& തിനായി 20.00 ല ം പ വകയി FG.
െമാൈബൽ jിനി&ക.െട േവതനം, Aഷിഭവനിെല വാഹന*ൾ ന ാ>ൽ എ ിവ
ഉൾെ5െട ? Zവർ7ന െചലkകൾ>് 110.00 ല ം
പ വകയി FG. േദശീയ ഇഗേവണൻസ് പfതി& കീഴിൽ വ
ഡാ ാ എൻoി ഓ5േറ ർമാ െട ഓണേററിയ7ിനായി 210.00
ല ം പ വകയി FG.
കാർഷിക േസവന േക)*ൾ&ം കാർഷിക കർ: േസനകൾ&ം മാർqനിർേgശം
നൽ
തിX? അപr് =ാപനമായ േകരള സം=ാന കാർഷിക യsവൽ>രണ
മിഷൻ(െക.എസ്.എ.എം.എം) കാർഷിക േസവന േക)*േള ം കാർഷിക കർ: േസനകേള ം
ക^ം ഹയറിംഗ് െസvwകേള ം േയാജി5ിQ് Zx7ി5ി& തിനായി ഒ സംഘടനാ ഘടന
വികസി5ി&ക ം ഈ { ് ഏജൻസിക.െട Zവർ7നെ7 ഒ
ബിസിന!് "ാനിെv
അടി=ാന7ിൽ ഏേകാപി5ിQ് ഒ
ണി ായി Zx7ി5ി&ക ം െചUം. െക.എസ്.എ.എം.എം
െv Zവർ7ന ചിലkകൾ>് 200.00 ല ം പ വകയി FG. പ}ായ7്തല7ി,ം േ~ാ>്
തല7ി,ം േബാധവൽ>രണ പരിപാടികൾ സംഘടി5ി&ക, കാർഷിക യs*.െട
അ
5ണി ം പരിപാലനkം, വിവരേശഖരണം, റിേ5ാർ€ിംഗ്, ആവശ2മായ െ•യർ പാർ`ക.െട
േശഖരണം എ ിവയാണ് Zധാന Zവർ7ന*ൾ. ഇതിൽ നിGം കാർഷിക യs*.െട
അ
5ണി&ം പരിപാലന7ിXമായി 50.00 ല ം പ വകയി FG.
ആല‚ഴ, ƒ„ർ, േകാഴിേ>ാട് ജി(കളിൽ =ാപിQി`? കാർഷിക യs േസവന
േക)*ൾ, Zാേദശിക ഫാം െഫസിലിേ ഷൻ േക)*ൾ എ ിവ വ 5ിെv എ}ിനീയറിംഗ്
വിഭാഗ7ിെv സഹായേ7ാെട അപr് േബാഡി ഏേകാപി5ി&ം. കാർഷിക േസവന
േക)*ളിൽ ഐ. ി.ഐ പരിശീലനം ലഭിQവ െട േസവനം ലഭ2മാെണ†ിൽ അവെര
യേsാപകരണ*.െട അ
5ണികൾ നട7ാൻ Zേയാജനെ5MFം. ഈ പfതി െട 15
ശതമാനം bണേഭാEാ>ൾ ‡ീകളായിരി&ം.

1
2
3
4
5

[തിയ AഷിBീ െസvwകൾ =ാപി& തിന്
നിലവിെല കാർഷിക കർ: േസന ശEിെ5MF തിന്
ബിസിന!് "ാനിെv അടി=ാന7ിൽ നിലവിെല കാർഷിക േസവന
േക)*ൾ/AഷിBീ േക)*ൾ ശEിെ5MF തിന്
കാർഷിക കർമേസനയിേല ം കാർഷിക േസവന േക)*ളിേല ം
AഷിBീ െസvwകളിേല ം അംഗ*ൾ&? e5് ഇൻഷHറൻസ് പfതി
Zവർ7ന ചിലkകൾ (െമാൈബൽ jിനി&ക.െട േവതനം ഉൾെ5െട)
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250.00
60.00
50.00
20.00
110.00

6
7

െക.എസ്.എ.എം.എം െv Zവർ7ന ചിലkകൾ>്
എൻ.ഇ.ജി.പി - ഡാ ാ എൻoി ഓ5േറ ർമാർ&? ഓണേററിയം

200.00
210.00

Aഷി വ 5ിൽ ഇ-ഓഫീസ് നട5ിലാ&ക എ താണ് ഈ പfതി െട ല 2ം. െമQെ5€
ഐ. ി സാേ†തിക വിദ2കളായ െവർQHൽ jാ!് Œം െഫസിലി ി, മിനി കംd•€ർ ലാŽകൾ
എ ിവ Aഷി വ 5് ഡയറ•േറ ി,ം, 14 ജി(ാ ഓഫീ•കളി,ം, സേമതി, എസ്.എഫ്.എ.സി േകാൾ
െസvർ, ആർ.എ. ി. ി.സി കൾ, എഫ്. ി.സി കൾ, കാർഷിേകാ‘ാദന ക:ിഷണwെട ഓഫീസ്
ഉൾെ5െട മ ് െoയിനിംഗ് െസvwകൾ എ ിവയി,ം നട5ിലാ>ാൻ ഉേgശി&G. ഐ. ി
സാേ†തിക വിദ2കൾ ശEിെ5MF തിെv ഭാഗമായി ഹാർഡ് െവയർ, േസാ’് െവയർ എ ിവ
വാ“ തിXം, ഐ. ി ഇ-ഗേവണൻസ് ശEിെ5MF തിXം േവ$ പ”ാ7ല സൗകര2*ൾ
ഒ & തിXം Rക നീ>ി വ–G. തേgശ സHയംഭരണ =ാപന*െള ഈ പfതി മായി
സംേയാജി5ി& താണ്.

1
2
3
4
5
6

ഇ-ഓഫീസ്
വിർQHൽ jാ!് Yറി, കംപ•€ർ പരിശീലനം, െഫസിെലേ ഷൻ
െസvwക.െട =ാപനം
ൈസബർ എr് ൻഷൻ
വിവിധ ഓഫീസി,കളിേല–? കണ•ീവി ി
കംപ•€wകൾ, ആrസറികൾ എ ിവ വാ“ തിXം െന ് വർ>ിംഗ്,
ൈസ ് ത˜ാറാ>ൽ എ ിവ–ം.
മാേനെ™v് ഇൻഫർേമഷൻ സി^ം വികസി5ി& തിXം ഡയറ•്
െബനിഫി ് oാൻšറിXം.

80.00
30.00
10.00
100.00
10.00
20.00

കാർഷിക ആവാസ
ണി ടി=ാന7ി,? Aഷി എ
ആശയെ7 സംബ;ിQ്
കർഷകർ>് അവേബാധം നൽ
ത് Jടാെത ലാഭകരമായി Aഷി െചU തിനാവശ2മായ
ശാ‡ീയkം സാേ†തികkമായ വശ*െള സംബ;ി›? സമകാലിക വിവര*ൾ Zദാനം
െചUവാൻ ല 2മിMG. ഇതിേലOായി 50.00 ല ം പ വകയി FG.
വിവിധ പfതികൾ& കീഴിൽ നിർേgശിQി`? പരിശീലന, േബാധവൽ>രണ പരിപാടികൾ
സേമതി ഏേകാപി5ി&ക ം നടFക ം െചUം.
2021-22 വർഷെ7 സമœ പരിശീലന േമാഡ•.ം പരിശീലന കല$wം ത˜ാറാ&ക ം
അതXസരിQ് Aഷി ഡയറ•wെട അംഗീകാരേ7ാെട പരിപാടികൾ ആ•žണം െചU Rമാണ്.
േ~ാ>് തല7ിൽ കാർഷിക സർŸകലാശാലയിെല ശാ‡
ർ േനാഡൽ ഓഫീസറായി
Zവർ7ി&
േ~ാ>്തല കാർഷിക വി
ാന േക)ം, ഫീൽഡ്തല ഉേദ2ാഗ=ർ&ം
കർഷകർ&ം Aഷിഭവൻ നട5ിലാ& പരിപാടികൾ>് സാേ†തിക മാർqനിർേgശ*ൾ നൽ ം.
േവതനം/ഓണേററിയം എ ിവ ഇതിൽ ഉൾെ5M ി(.
€നാട്
േമഖലയിെല
കാർഷിക
വികസന7ിനായി
1350.00
ല ം
പ
വകയി 7ിയിരി&G.
€നാട് പാടേശഖര*ളിൽ പ”ാ7ല സൗകര2വികസന7ിXം
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െവർ€ി>ൽ ആrിയൽ േ¡ാ പ¢കൾ =ാപി& തിXമാണ് ഈ പfതി ല 2മിM ത്.
ആെക ? പfതി വിഹിത7ിൽ നിGം 1150.00 ല ം
പ €നാടൻ പാടേശഖര*.െട
അടി=ാന സൗകര2 വികസന7ിനായി വകയി FG.
പരdരാഗത െപ€ി, പറ സ£ദായം മാ ി പകരം െവർ€ി>ൽ ആrിയൽ േ¡ാ
പd്/സേ¤¥ിബിൾ പd്െസ0കൾ (10-50 എQ്.പി) എ ിവ =ാപി& തിXം, ഇവ
=ാപി& തിX?
ഉയർ
തി€കൾ
പണി
തിXമായി
200.00
ല ം
പ
വകയി 7ിയിരി&G.
ആർ.െക.വി.ൈവ, ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്, [നർ¦നി എ ീ വിവിധ പfതികൾ Zകാരം
ഏെ M7് നട5ാ&
വിവിധ പാടേശഖര*.െട അടി=ാന സൗകര2 വികസന പfതി
Zവർ7ന*ൾ സംേയാജി5ി&ം. െക.എൽ.ഡി.സി നടF
അടി=ാന സൗകര2 വികസന
Zവർ7ന*.ം ഇതിേലO് സംേയാജി5ി&ം.

1
2

€നാടൻ Zേദശെ7 പാടേശഖര*.െട അടി=ാന സൗകര2
വികസനം
െവർ€ി>ൽ ആrിയൽ േ¡ാ പ¢ക.െട വിതരണkം ഇൻ^േലഷXം

1150.00
200.00

സം=ാന7് 25 Zധാനെ5€ വിളകെള ഉൾെ5M7ിെ>ാW് 1995 Yതൽ നിലവി,?
വിള ഇൻ§റൻസ് പfതി 2016-17 ൽ വിള ന¨പരിഹാര Rകയിൽ കാര2മായ വർfനവ്
വ 7ിെ>ാW് [നസംഘടി5ിQി`W്. ഇതിൽ അംഗ*ളായ കർഷകരിൽ നിGം Zീമിയം,
രജിേ©ഷൻ ഫീസ്, സർ>ാരിൽ നിG? സംഭാവന എ ിവ സH പിQാണ് വിള ഇൻ§റൻസ്
ഫ$്
പീകരി& ത്. നിലവി,? വിളകൾ Jടാെത േതനീQ വളർ7,ം െചw പഴ*.ം
ഉൾെ5M7ി ഇൻഷHറൻസ് പരിര
നൽ
തായിരി&ം. 2021-22 ൽ ഈ പfതി>ായി 2000.00
ല ം പ വകയി 7ിയിരി&G.

അവിചാരിതമായ കാരണ*ളാൽ Aഷിനാശം സംഭവിQ കർഷകർ>് അ7രം
സªർഭ*ൾ േനരിM തിനായി െനൽവി7ിെv ം മ0 കാർഷിക വിളക.െട ം ഒ ക തൽ
േശഖരം ഉ$ാ& തിനാണ് Rക വകെകാ?ിQിരി& ത്. െവ?െ5ാ>ം തടയാനായി ബ$്
ശEിെ5MF തിXം മാലിന2*ൾ നീ>ം െചU തിXം അവശ2ാധി«ിത സഹായം
നൽ
താണ്. 2021-22-ൽ ഈ പfതി നട5ിലാ& തിനായി 750.00 ല ം
പ
വകയി 7ിയിരി&G.

െന(്, മി(0കൾ ഉൾെ5െട വിവിധ വിളക.െട പരdരാഗത ഇന*.ം നാടൻ ഇന*.ം
Zേത2കി›ം പ€ികവർq Zേദശ*ളി,?ത് സംര ി& തിനായി ഇ7രം ഇന*.െട
വിFകൾ Aഷി െചU തിXം വിFൽ5ാദനം വർfി5ി& തിXമായി പ€ിക വർq>ാർ,
കർഷക j^wകൾ, എൻ.ജി.ഒ-കൾ മ ് സംഘടനകൾ എ ിവO് സഹായം നൽ
തിന്
ഉേgശിQിരി&G. മ ് Zേദശ*ളി,ം ഈ തര7ി,? Aഷി േZാ¬ാഹി5ി& തിനായി
പരdരാഗത ഇന*.െട വിFകൾ സംഭരി& തിXം വിതരണം നടF തിXം വിഹിതം
ഉപേയാഗി>ാk താണ്. Aഷി ഡയറ•േറ ിൽ Zx7ി&
ൈജവAഷി െസൽ വിവിധ
31

വിളക.െട പരdരാഗത ഇന*.െട വിവര*ൾ േരഖെ5M7ി • ിേ>$താണ്. ഇതിനായി
25.00 ല ം പ വകയി FG. ഇതിൽ നിGം 5.00 ല ം പ വയനാട് ജി(യിെല വിവിധ
പരdരാഗത വിളയിന*.െട സംര ണ7ിനായി€ാണ്.
–
കർഷകർ>് 16 ഇനം പഴം പQ>റിക.െട വിലയിൽ ഇടിk$ാ
സാഹചര27ിൽ
സാd7ികസഹായം നൽകാൻ ല 2മിMG. നിർgി« അടി=ാന വിലയിൽ നിGം
ഉ‘ *.െട വില െട വ2ത2ാസം സർ>ാർ ഇൻെസvീവായി കർഷകX നൽ ം. ഈ
പfതിOായി 1000.00 ല ം പ വകയി FG.
–
–

േക)ാവി-ത പfതികൾ [ന:സംഘടി5ിQതിെv ഭാഗമായി പfതിക.െട എ¯ം
റ–ക ം, അXേയാജ2മായ പfതികൾ കെ$F തിXം അവ നട5ിലാ& തിXം ഉപ
പfതികൾ>്
പം നൽ
തിXം, സം=ാന*ൾ>് JMതൽ അധികാരം നൽകിെ>ാ$്
സംേയാജിത പfതി എ ഒ [തിയ ആശയ7ിന് പം നൽ ക $ായി. േക)ബഡ്ജ ിൽ
ഇതിനാ ? വിഹിതം •താര2 മാനദ° Zകാരം വകയി F താണ് . പfതി നട7ി5്
JMതൽ •ഗമമാ& തിനായി കാർഷിക േമഖലയിെല എ(ാ േക)ാവി-ത പfതിക.ം ഈ
സംേയാജിത പfതിയിൻ കീഴിൽ ഉൾെ5M7ിയിരി&G.
Aഷി ഉ തി േയാജന എ
പfതിയാണ് കാർഷിക േമഖലയിൽ ഏെ M7ി`?
സംേയാജിത പfതി. ഈ പfതി െട 60 ശതമാനം Rക േക) വിഹിതkം 40 ശതമാനം Rക
സം=ാന വിഹിതkമാണ്. Rടർ ് നട5ിലാ>ി വ
േക)ാവി-ത പfതികളായ േദശീയ
ഭ 2•ര ാ മിഷൻ (എൻ.എഫ്.എസ്.എം), േഹാർ€ികൾQർ വികസന7ിനാ ? മിഷൻ
(എം.ഐ.ഡി.എQ് ), േദശീയ കാർഷിക •=ിര പfതി(എൻ.എം.എസ്.എ),എ¯5ന, എ¯&
എ ിവ–? േദശീയ മിഷൻ (എൻ.എം. ഒ.ഒ.പി), കാർഷിക വി
ാന വ2ാപന7ിXം സാേ†തിക
വിദ2&Y? േദശീയ പfതി (എൻ.എം.എ.ഇ. ി), രാ±ീയ Aഷി വികാസ് േയാജന
(ആർ.െക.വി.ൈവ), പരdരാഗത Aഷി വികാസ് േയാജന (പി.െക.വി.ൈവ), Zധാൻ മsി Aഷി
സി
യ് േയാജന (പി.എം.െക.എസ്.ൈവ), അേœാ േഫാറ©ി>ാ ? േദശീയ പfതി,
സസ2േരാഗകീടകളവ2ാപന നിയsണ പരിേശാധനOാ ? സ¤ിഷൻ, വിവര സേ†തിക വിദ2,
കാർഷിക വിപണ7ിനാ ? സംേയാജിത പfതി, േക) സഹായേ7ാെട ? വിള
ഇൻ§റൻസ് പfതി എ ീ പfതികൾ ഇതിൽ ഉൾെ5MG. 2021-22 വർഷം ഈ പfതി െട
സം=ാന വിഹിതമായി 10331.00 ല ം പ വകയി FG. ഇതിൽ 1000.00 ല ം പ കാർഷിക
വി
ാന വ2ാപന7ിXം സാേ†തിക വിദ2&Y? പfതി െട ഉപപfതിയായ കാർഷിക
വി
ാന വ2ാപന7ിനായി (എസ്.എം.എ.ഇ) നീ>ിവQിരി&G. ആർ.െക.വി.ൈവ
െട
സം=ാന വിഹിതമായ 3552.00 ല ം പ ം, േഹാർ€ി>ൾQർ മിഷെv സം=ാന വിഹിതമായ
1000.00 ല ം പ ം കാർഷിക യsവൽ>രണ7ിനാ ? സ¤ിഷൻ പfതി െട സം=ാന
വിഹിതമായി 858.00 ല ം പ ം മ ് സി.എസ്.എസ് പfതിക.െട സം=ാന വിഹിതമായ
3921.00 ല ം പ ം ഇതിൽ വകയി FG. ഇതിX [റെമ 2021-22-ൽ [തിയ േക)ാവി-ത
പfതികൾ ഏെത†ി,ം അXവദി&കയാെണ†ിൽ അവ–? സം=ാന വിഹിതkം
ഇതിൽനിGം വഹി>ാk താണ്. എൻ.എം.എ.ഇ. ി. ഒഴിെക ? എ(ാ പfതികൾ&ം േക)
ഗവൺെമvിൽ നിGം അXമതി ലഭിQ േശഷം ഭരണാXമതി നൽകാk താണ്.
ആർ.െക.വി.ൈവ-ൽ കീഴി,? വിഹിതം െനൽAഷി വികസനം, പQ>റി വികസനം, ൈജവ Aഷി
േZാ¬ാഹനം, െമാ7 വ2ാപാര വിപണിക.െട അടി=ാന സൗകര2 വികസനം, ജി(ാ സംഭരണ
േക)*ൾ,
നീര
സം´രണ
േZാജµകൾ&?
സഹായം
എ ിവOായി
വിനിേയാഗി>ാk താണ്.
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2021-22-ൽ മ¯് ജലസംര ണ േമഖലയിെല പfതി Zവർ7ന*ൾ>ായി
വകയി 7ിയിരി&
Rക ¶വെട േചർ7ി`? പ€ികയിൽ ഉൾെ5M7ിയിരി&G. ഈ
ഉപേമഖലയിൽ വകയി 7ിയിരി&
10300.00 ല ം
പയിൽ 8400.00 ല ം
പ
നബാർഡിെv ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. ധനസഹായേ7ാെട നീർ7ട*ളി,ം പാടേശഖര*ളി,ം
അടി=ാനസൗകര2 Zവർ7ന*ൾ&ം െവ?െ5ാ> സംര ണ7ിXം മ¯് സംര ണ
Zവർ7ന*ൾ&മായി വകയി 7ിയിരി&G.

1
2
3
4

ല

ം

സം=ാന ·വിനിേയാഗ േബാർഡ്
െക.എസ്.ആർ.ഇ.സി
മ¯് പര2േവ ണം
മ¯് സംര ണം

താെഴ5റ
പfതികൾ നട5ാ&
പ വകയി 7ിയിരി>G.

330.00
250.00
245.00
9475.00

തിന് സം=ാന ·വിനിേയാഗ േബാർഡിന് 330.00

സം=ാന ·വിനിേയാഗ േബാർഡ് നിലവിെല ·വിനിേയാഗെ7 സംബ;ിQ് •¸തല
വിവരേശഖരണം, ·വിഭവ*ൾ, ·മി െട ഫല·യി¨ത ന¨െ5ടൽ, കാര2 മമായ ·വിനിേയാഗം
Rട*ിയ പഠന*ൾ നടF തിൽ സºിയമായി ഇടെപMG. Jടാെത, ZAതി വിഭവ*.െട
വിവരേശഖരണkം പഠന*.ം േബാർഡ് എെ M7് നട7ി വ G. വിഭവാധി«ിതkം
വിഷയാX»തkമായ ·പട നിർ:ാണം, േ•ഷ2ൽ ഡാ ാേബസ് വികസനം, =ലപര തീ മാന
സഹായ സംവിധാനം Rട*ിയ േമഖലകളിൽ സാേ†തിക സഹായkം േബാർഡ് നൽകി വ G.
·വിഭവ സംര ണം, ജലസംര ണം എ ീ വിഷയ*ളിൽ െപാRജന*ൾ>ായി
േബാധവൽ>രണ പരിപാടിക.ം വ ‚ നൽ G. ഇതര വ ‚കൾ&ം തേgശ ഭരണ
=ാപന*ൾ&ം ·വിനിേയാഗം, =ല സംബ;മായ ആ•žണം എ ിവയിേല>്
മാർേഗാപേദശക േസവന*.ം സം=ാന ·വിനിേയാഗ േബാർഡ് Zദാനം െചUG.
ജിേയാ ഇൻഫർമാ ിr് ലേബാറ€റിെയ സം=ാന തലെ7 ഡിജി ൽ വിവര
സേ†തമാ>ി RടർGം ശEിെ5M7ാXം ജിേയാഇൻഫർമാ ിr് ലാബിെv ഉപേയാഗ േയാഗ2ത
പരമാവധി ഉയർ7ാXമാണ് 2021-22-ൽ ല 2ം വ– ത്. വിവിധ വ ‚കളി,ം മ0
േ¼ാത½കളി,Y? വിഭവ*െള ഡിജി ൽ
പ7ിലാ>ാXം ഉപേഭാc സൗ¾ദപരമായ
തര7ിൽ ലഭ2മായ വിവര*െള മാ ി തേgശ ഭരണ =ാപന*ൾ&ം പfതി ആ•žണം
െചU വർ&ം, ഭരണകർ7ാ>ൾ&ം മ ് വ ‚കൾ&ം ZേയാജനZദമായ രീതിയിൽ
വിവര*ൾ കാലാX»തമാ>ാXം പfതി ല 2മിMG. ZAതി വിഭവ*െള സംബ;ിQ്
വിഷയാടി=ാന7ിൽ കണ&കൾ നൽകിെകാW് മഹാ¿ാഗാ;ി െതാഴി,റ‚ പfതി–ം
ഹരിതേകരള മിഷXം ജി.ഐ.എസ് പിNണ നൽ ം. ·വിഭവ ആ•žണ7ിെv എ(ാ
വശ*ളി,ം [തിയ ഐ. ി മാƒക നട5ാ& തിെല െവÀവിളികൾ േനരിടാൻ ജിേയാ
ഇൻഫർമാ ിr് ലാബ് ശEിെ5MFം. െകാ(ം, വയനാട് ജി(കളിെല പാഴ് ·മിെയ&റിQ് =ല
വിവര (േ•ഷ2ൽ) ഡാ ാേബസ് ത˜ാറാ&ം. ZAതി വിഭവ*.െട സംര ണ7ിെv Zാധാന2ം
Zചരി5ി& തിX? അവേബാധ പരിപാടികൾ സംഘടി5ി>ാXം ജലസÁfി േZാജ•്
േഡാകÂെമv് െച˜ാXം പfതി ല 2മിMG.
2021-22 വാർഷിക പfതിയിൽ താെഴ പറ
128.00 ല ം പ വകയി 7ിയിരി&G.
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Zവർ7ന*ൾ നട5ിലാ&

തിനായി

എ
ബി
സി
ഡി
ഇ
എഫ്
ജി
എ ്

ജിേയാ ഇൻേഫാർമാ ി ് ലാബ് െമ െ
ൽ
വിനിേയാഗ നിർ യ മാ!കകൾ വികസി ി%ൽ
വിനിേയാഗ േബാർഡിെ( ൈദനംദിന ,വർ ന-ൾ.ം
പ0ാ ല വികസന ി1ം
ഉേദ4ാഗ5ർ%് പരിശീലനം
നീർ ടാധി;ിത ആ>?ണം, ജി.ഐ.എസ്. ആCിേ%ഷൻ, റിേമാF്
െസൻസിംഗ് എGിവയിൽ പരിശീലനHം IസJകാല േകാKകLം
േകരള ിെല ,Nതി വിഭവ-Lെട പPായQതല ഡാ ാ ബാR്
നിർSാണം
േബാധവൽ%രണ പരിപാടി
ജലസVWി പWതിXെട േഡാകYെമേ(ഷൻ

പWതിയിൽ
ഉേദ4ാഗ5Zെട
ശ[ളം
ഉൾെ
പWതിേയതര ഉറവിട-ളിൽ നി^ം കെ_േ _താണ്.

ിയിFി\ാ

19.00
59.00
8.50
0.50
1.00
23.00
5.00
12.00
തിനാൽ

അത്

ഡാ ാേബസ് ത`ാറാ.Gേതാെടാ ം േaാ%് തല ിbം പPായQതല ിbം
നീർ ട േ,ാജcകൾ ത`ാറാ.ക എGതാണ് ഈ പWതിXെട ലe4ം. 152.00 ലeം fപ
താെഴ പറXG ഇന-ൾ%ായി വകയിZ ിയിരി.^.
മലhറം ജി\യിെല i
നദിയിേലj് േനരിF് ഒlmG 13 െചo ത ീർ ട-ൾ,
െത.ംനി^ം പാല%ാട് ക ാടിനദിയിേലj് േനരിF് ഒlmG 5 െചo
ത ീർ ട-ൾ, !pരിെല വട%ാേPരി നദിXെട qrി ,േദശം ഉൾെ G
കീേ രി നദിXെട 15 െചoത ീർ ട-ൾ എGിവXെട എൻ.ആർ.എം
പWതികൾ യഥാtമം മലhറം, പാല%ാട്, !pർ ജി\ാപPായQകLമായി
സഹകരി ് ത`ാറാ.ക.
ഗായ?ി നദിXെട ഒZ ൈകവഴിയായ മംഗലം vഴXെട 17 െചo
ത ീർ ട-ൾ%് കാർഷിക പാരി5ിതിക xണി ് തല ിൽ
ആവരണ
വിവര സംവിധാനം വഴി പരി5ിതി vന5ാപന പWതി yർ ീകരി.ക.
133.45 ച{ര| കിേലാമീ ർ വി}തിX~ ഭവാനി നദീതട ിെല ,ാരംഭ
നീെരാl%് ,േദശ ് 23 െചoത ീർ ട-Lെട അപ•ഥനം.
െകാ ി നഗരസഭ€ േവ_ി വിനിേയാഗ മാ!ക ത`ാറാ%ൽ
പWതിയിൽ
ഉേദ4ാഗ5Zെട
ശ[ളം
ഉൾെ
പWതിേയതര ഉറവിട-ളിൽ നി^ം കെ_േ _താണ്.

ിയിFി\ാ

തിനാൽ

അത്

,ാേദശികതല ിb~ ആ>?ണ ിനായി േ•ഷ4ൽ ഡാ ാ സാേRതിക വിദ4Xെട
,വർ നം വിശദീകരി%ാ1ം േ,ാ‚ാഹി ി%ാ1ം ഈ പWതി ലe4മി ^. ƒടാെത
,ാേയാഗിക ഗേവഷണം (ഓ േറഷൻ റിസർ ് ), ഡാ ാ മാേനെ‡(് േമാഡലിംഗ് എGിവയിൽ
േസാˆ് െവയർ സഹായം നൽകാ1ം ഈ പWതി ലe4ം വ.^.
2021-22 വാർഷിക പWതിയിൽ ഇ %ി, െകാ\ം, േകാഴിേ%ാട്, േകാFയം എGീ 4
ജി\കLെട
വിനിേയാഗ
പടം v{.Gതി1ം
വിഭവവിവര സംവിധാന ിൽ വിവരം
േചർ.Gതി1ം ക‰ർ ജി\Xെട സമ• ത ീർ ട വിവര സംവിധാനം yർ ീകരി.Gതി1ം
നിലിവb~ വിഭവവിവര സPയം vനർtമീകരി.കXം വിവിധ ഉപേയാŠാ%ൾ%്
ആവശ4ാ1സരണം നൽmകXം െച‹Gതിന് 50.00 ലeം fപ വകയിZ ിയിരി.^.
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േകരള സം5ാന റിേമാF് െസൻസിംഗ് ആ(് എൻവേയാൺെമ(് െസ(ർ, ന•െട
സം5ാന ് റിേമാF് െസൻസിംഗ് , ജി.ഐ.എസ് {ട-ിയ സാേRതിക വിദ4 ഉപേയാഗിŽ~
േ,ാജcകLെട ആ>?ണ ിെ(Xം വികസന ിെ(Xം േക•മായി ,വർ ിŽ വZ^. 202122 വർഷ ിൽ െക.എസ്.ആർ.ഇ.സി Xെട പWതി ,വർ ന-ൾ%ായി 250.00 ലeം fപ
വകയിZQ^. നിലവിൽ നട^ വZG പWതികൾ yർ ീകരി.Gതി1ം, ,ാേദശികതല ിൽ
േ•ഷ4ൽ ആ>?ണ ി1ം ഭരണ ി1•~ ഡിസിഷൻ സേ ാർF് സംവിധാനം എG vതിയ
േ,ാജ‘ി1ം പWതി വിഹിതം ഉപേയാഗി%ാം.
പWതി വിഹിതം താെഴ പറXG േ,ാജcകൾ%ായി വകയിZ

1
2
3

ിയിരി.^.

സർ’ർ നവീകരണം/അ m ണി
സJ ിെ( അതിർ ി വിവര-ൾ തേ”ശ ഭരണ 5ാപന-ൾ%്
നൽmGതി1ം െനൽവയൽ ത ീർ ട ആ‘് ,കാര•~ റിേ ാർ•കൾ
ത`ാറാ.Gതി1ം
,ാേദശികതല ിൽ േ•ഷ4ൽ ആ>?ണ ി1ം ഭരണ ി1•~
ഡിസിഷൻ സേ ാർF് സംവിധാനം

50.00
100.00
100.00

2021-22 - വാർഷിക പWതിയിൽ മ– പര4േവഷണ വm ് താെഴ പറXG 4 പWതികൾ
നട ിലാ.^. ഇതിേല%ായി 245.00 ലeം fപ പWതി വിഹിതമായി വകയിZ ിയിരി.^.

മ– പര4േവഷണ ി1~ ആ—നിക രീതികൾ ,ാവർ ികമാ%ാൻ വm ്
ഉേദ4ാഗ5ർ%് മ– പര4േവഷണ ിെല ˜തന സാേRതിക വിദ4കൾ, റിേമാF് െസൻസിംഗ്,
ജിേയാ•ഫി%ൽ ഇൻഫർേമഷൻ സി™ം എGിവയിൽ പരിശീലന പരിപാടികൾ പതിവായി നൽകി
വZ^.
2021-22-െല
പWതി
വിനിേയാഗി%ാHGതാണ്.

വിഹിതം

താെഴ

പറXG

,വർ

ന-ൾ%ായി

മ ് പര4േവഷണHമായി ബšെ F േദശീയതല /സം5ാനതല പരിശീലന
5ാപന-ളിൽ ഉേദ4ാഗ5െര പരിശീലന ിന് അയ€Gതിന്
സം5ാനതല ിbം േദശീയതല ിb•~ 5ാപന-ളിൽ റിേമാF്
െസൻസിം›ം ജിേയാ•ഫി%ൽ ഇൻഫർേമഷൻ സി™ ിb•~ പരിശീലന
പരിപാടികളിൽ ഉദ4ാഗ5െര പെR ി.Gതിന്.
മ ് പര4േവഷണHമായി ബšെ F പരിശീലന പരിപാടികൾ, ശിœശാലകൾ,
േകാൺഫറൻ•കൾ, {ട-ിയവ നടQGതിന്
മ ്പര4േവഷണ മ ് സംരeണവm ിെ( പരിധിയിൽ വZG വിഷയ-ൾ
സംബšി ് േപാ™് •ാഡ്žേവ ് പഠന ിന്
ഒZ ഉേദ4ാഗ5െന
അയ€Gതിന്. ട ഷൻ ഫീസ് ഇന ിb~ ചിലവ് പWതി വിഹിത ിൽ നി^ം
വഹി%ാHGതാണ്. േഹാ™ൽ ഫീ {ട-ിയ മ ് ചിലHകൾ പWതിയിൽ
ഉൾെ
ിയിFി\. െ,ാേ ാസലിെനാ ം അേപeXം വmhതല വർ%ിംഗ്
¡ ിൽ സമർ ി%ണം.
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മ ിെ
രാസപരിേശാധന മ ് പര േവഷണ ിെ
അവശ ഘടകമാണ്. ഇത്
നിരീ ണ െള !തൽ പി#ാ$ക%ം മ ് പര േവഷണ റിേ(ാർ*ക+െട ,ണനിലവാരം
െമ.െ(!/ക%ം െച12. നിലവിൽ മ ് പര േവഷണ വ3(ിെ കീഴി56 7 ലേബാറ8റികളിൽ
മ ിെ %ം ജല ിേ %ം എ;ാ ഭൗതിക രാസഘടക +െട%ം വിവിധ പരിേശാധനകൾ നട ി
വ?2. ടാെത, തി?വന#Aരെ
െസൻCൽ േസായിൽ അനലിEിFൽ ലേബാറ8റിയി5ം
GHർ റീജിയണൽ അനലിEിFൽ ലേബാറ8റിയി5ം കൽ(E ൈഹെടF് േസായിൽ അനലിEിFൽ
ലേബാറ8റിയി5ം മ ി56 കീടനാശിനി%െട അവശിKം സംബLി.് പരിേശാധന
നട ിവ?2. തി?വന#Aരെ
െസൻCൽ േസായിൽ അനലിEിFൽ ലേബാറ8റിയിൽ
മ ിെല MNാOFെള സംബLി. പഠന ൾ നട ാQ6 സൗകര +ം ലഭ മാണ്.
കർഷകർF് മ ിെ
ഫലSയിTത നിലനിർ/UതിQ6 േസവന ൾ ലഭ മാVUതിന്
വ Wിഗത Yഷി നില ൾF് േസായിൽ െഹൽ ് കാർZകൾ നൽകിവ?2. സംേയാജിതമായ
രീതിയിലാണ് ഈ പരിപാടി സം\ാന ് നട(ിലാVക. Yഷിവ3]ം മ ് പര േവഷണ മ ്
സംര ണ വ3]ം േചർU് ^KിVU േഡEാേബസ് സംേയാജി(ി.് നിലവി56 േപാർ8ലിൽ
അവശ മായ മാE വ? ി ഒ? െപാa മ ് ഫലSയിTതാ േപാർ8ലായി വികസി(ിVം.
സം\ാന ിQേവbി സമcമായ മ ് ഫലSയിTിതാ േപാർ8ൽ വികസി(ിVക എU ല ം
ൈകവരിVUതിന് Yഷി ഡയറdeം മ ് പര േവഷണ മ ് സംര ണ വ3(് ഡയറdeം
ഒ?മി.് fവർ ിVം.
2021-22-ൽ മi പര േവഷണ വ3(ിQ കീഴി56 ലേബാറ8റിക+െട അപcഥന
സൗകര ൾ ശWിെ(! ൽ, ലേബാറ8റിFാവശ മായ kാl് െവയeകൾ, െകമിF5കൾ,
ലേബാറ8റി ഉപകരണ ൾ, െമാൈബൽ േസായിൽ െടn് ലാബിെല ഉപകരണ ൾV6
എ.എം.സി, മE് fധാന ഉപകരണ ൾV6 എ.എം.സി എUിവo് പpതി വിഹിതം
ഉപേയാഗിFാqUതാണ്. ടാെത മ ് പരിേശാധന കാർZകൾ തrാറാVക, നിലവി56
കീടനാശിനി പരിേശാധന%െട നിലവാരം ഉയർ/ക, MNാO പരിേശാധന സംവിധാന ൾ
ഒ?F3 aട ിയവsം പpതി വിഹിതം നീFിവ.ി*t്. െമാൈബൽ േസായിൽ െടn് ലാuകൾ
\ാപിVUതിന് fvത aക ഉപേയാഗിVവാൻ പാടി;. വാഹനം വാ ാQം വാടകo്
എ!FാQം പpതി aക വിനിേയാഗിFാൻ പാടി;.

മ ിേ %ം Sവിഭവ +േട%ം വിവിധ വശ െള സംബLി.് സംേയാജിത
ഭരണനിർwഹണ ിQ6 ഉപേദശകവിഭാഗമായി േസായിൽ ഇൻഫർമാEിy് ആ ് പ{ിേFഷൻ
െസൽ fവർ ിV2.
ടാെത മ ് പര േവഷണ Sപട നിർ|ാണ ിന് fാേദശിക
സർFാ?കൾFാവശ മായ വിശദാംശ ൾ നൽ3UതിQം Sവിഭവ +െട ശരിയായ
വിനിേയാഗ ിന് ഉത3U പpതികൾ തrാറാVUതിQം െസൽ fവർ ിV2.
2021-22 കാലയളവിൽ വിശദമായ മ ് പര േവഷണ ിQം കഡ}ൽ മാ]കൾ, ഡിജിEൽ
േടാേ(ാഷീ~കൾ, ഉപcഹ ചി• ൾ എUിവ വാ$UതിQം ഇLനെചലവ് , വാഹന +െട
വാടക, െമഷീQകൾ, ഉപകരണ ൾ, കാർേ8ാcാഫിക് െമEീരിയൽസ് എUിവ വാ$UതിQം
കരാർ അടി\ാന ിൽ nാഫിെന നിയമിVUതിQം, റിേ(ാർ*കൾ, Sപട ൾ എUിവ
fസിpീകരിVUതിQം ജിേയാമാEിy് ലാബ് ശWിെ(!/UതിQം െസ;ിെ
െപാa
fവർ ന ിQമായി aക വിനിേയാഗിVUതിന് ഉേ€ശി.ിരിV2.
േസായിൽ മ•സിയം ശWിെ(!/Uതിനായി 15.00 ല ം „പ വകയി? ിയിരിV2.
Aതിയ fദർശന വvFൾ വാ ാQം മ•സിയേ ാടQബLമാ%6 ൈല…റിയിെല റഫറൻസ്
സൗകര ൾ െമ.െ(!/UതിQം നിലവിെല സൗകര +െട പരിപാലന ിQം അ†ിശമന
ഉപകരണം \ാപിVUതിQം ജനേറEറിെ
ഇLന ചിലqകൾVം പpതി aക
വിനിേയാഗിFാqUതാണ്.
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നാഷണൽ
റിേമാ8്
െസൻസിംഗ്
ഏജൻസി
വികസി(ിെ.!
22
ഇന
Sവർˆീകരണ ിനായി ഡാEാ ബാ‰് വികസി(ിVകയാണ് ഈ പpതി ല ം വsUത്. റിേമാ8്
െസൻസിംഗ് സാേ‰തിക വിദ
ഉപേയാഗി.് മ ് പര േവഷണ ിെ
കാര മത
വർpി(ിVക%ം ഫീൽഡ് സർേw%േട%ം വിഷയ സംബLിയായ Sപട നിർ|ാണ ിേ %ം
ഇടേവള 3റsക%ം ,ണേഭാWാFൾF് പര േവഷണ ിെ ഫലം യഥാസമയം അറിയിVക
എUaം പpതി%െട ല മാണ്.
ഉപcഹ ചി• +െട വിശദീകരണ ിQം ഫീൽഡ് സർേwsമായി 2021-22 ൽ 9.00 ല ം
„പ വകയി? ിയിരിV2. ‘മ ് പര േവഷണ സേ‹ശ ൾ fചരി(ിVUതിQം
fസിpീകരിVUതിQമാ%6 െസൽ’ എU പpതിയിൽ നൽകിയി*6 കരാർ ജീവനFാെര
ഈ പpതിയി5ം fേയാജനെ(!േ bതാണ്. Aതിയ കരാർ ജീവനFാെര നിയമിFാൻ പാടി;.
2021-22 വാർഷിക പpതിയിൽ മi സംര ണ ിനായി Œവെട േചർVU പpതികൾ
നട(ിലാV2. മ ് സംര ണ ിനായി 9475.00 ല ം „പ വകയി?/2. ഇതിൽ 5515.00
ല ം „പ െക.എൽ.ഡി.സി Fായി നീFി വ.ിരിV2. െമാ ം പpതി വിഹിത ിൽ 8400.00
ല ം „പ ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് ആയി വകയി? ിയിരിV2.
വ Wിഗത ,ണേഭാWാFൾFാ%6 പpതികൾ മ ് സംര ണ വ3(് ‘േഖന
നട(ിലാVUതിനായി ഉൾെ(! ിയി8ി;. fYതി വിഭവ പരിപാലന ിനായി fാേദശിക
അടി\ാന ി56 േfാജ“കൾ മാ•ം ഏെE! ് നട(ിലാFാqUതാണ്.
–
സം\ാന ് തിരെ”!
ജി;കളിൽ നബാർഡിെ cാമീണ അടി\ാന സൗകര
വികസനനിധിയിൽ നി26 മiജല സംര ണ പpതികൾ നട ിവ?2. 2021-22-െല പpതി
വിഹിതം മi സംര ണ വ3(് നബാർഡ് സഹായേ ാെട നട(ിലാFി വ?U േfാജ“കൾ
•ർ ിയാVUതിQം ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് -Q കീഴിൽ അംഗീകാരംലഭി. Aതിയ േfാജ“കൾ
എെE!VUതിQം ഉപേയാഗിേFbതാണ്. 2021-22-ൽ 2800.00 ല ം „പ നീർമറി
fേദശാടി\ാന ി56 മ ് ജല സംര ണ പpതിo് വകയി?/2. ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. XXI
‘തൽ ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXVI വെര%6 പpതിക+െട aടർ fവർ ന ൾVം Aതിയ
പpതികൾVമാണ് fvത aക വകയി? ിയി*6ത്. സം\ാനെ
കാർഷിക ഉൽ(ാദനം
വർpി(ിVക, Sഗർഭ ജല ിെ
അളവ് ഉയർ/ക, േമൽമ ിെ
വള–റ് സംര ിVക
എUിവയി—െട അടി\ാന Sവിഭവ +െട സംര ണം ഉറ(ാVUതിന് ആവശ മായ
പ˜ാ ല സൗകര ം ഒ?Vവാൻ വ3(് ല മി!2. ഈ പpതി%െട കീഴിൽ മെ ാലി(്
തട%Uത് സഹായിFാൻ A;്, രാമ.ം, ൈകത aട ിയ െചടികൾ ന*പിടി(ിVUതിQം
fാധാന ം നൽ32.
തളി(റ™് നിേയാജകമšല ിൽ 1000 െഹdർ fേദശ/് മ ് ജല സംര ണ
fവർ ന ൾF് നബാർഡിെ എൻ.ഐ.ഡി.എ ധനസഹായം ലഭ മാVUതിന് 200.00 ല ം
„പ വകയി?/2.

ജലവിതരണ പpതിക+െട സംഭരണികളിൽ എFൽ തട%Uതിന് ഈ പpതി
ല മി!2. 2021-22 വാർഷിക പpതിയിൽ തി?വന#Aരം ജി;യിെല അ?വിFര
ജലസംഭരണി%െട ›Kി fേദശ/ം, െകാ;ം ജി;യിെല ശാœാംേകാ8%െട ›Kി fേദശ/ം,
േകാഴിേFാട് ജി;യിെല െപ?വ ാ•ഴി ജല സംഭരണി%െട ›Kി fേദശ ളി5ം പpതി aട?ം.
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മ ് സംര ണ ിനാ%6 ഘടനാപരമായ നടപടികേളാെടാ(ം A;് നടൽ, രാമ.ം, ൈകത,
aട ിയ അQേയാജ മായ സസ ജാല ൾ വžപിടി(ിVU രീതിക+ം അവംലബിV2. പpതി
fവർ ന ൾ നട/UതിേലF് 65.00 ല ം „പ വകയി?/2.
സം\ാനെ
ഉ?ൾെപാ8ൽ
ഭീഷണി%6/സാധ ത%6
fേദശ ളിൽ
അQേയാജ മായ മiസംര ണ നടപടികൾ ൈകെFാ¡Uതിനാണ് പpതി aക
വകെകാ6ി.ിരിVUത്. ഉ?ൾെപാ8ൽ ബാധിത/സാധ താ fേദശ ളിെല ൈജവ വ വ\െയ
ഭ¢മാFാൻ ഈ പpതി സഹായിV2. പpതി fകാര‘6 fവർ ന ൾ വയനാട്, മല]റം,
ഇ!Fി, പ നംതി8, പാലFാട്, േകാഴിേFാട് എUീ ജി;കളിൽ Aേരാഗമിžവ?2.
2021-22 വാർഷിക ബജEിൽ ഉ?ൾെപാ8ൽ ഭീഷണി%6 വിവിധ fേദശ ളിെല നിലവിെല
മ ് സംര ണ fവർ ന ൾVം Aതിയ fവർ ന ൾ ഏെE!FാQം 285.00 ല ം „പ
വകയി? ിയിരിV2. വയനാട്, ഇ!Fി ജി;കളിെല മ ് സംര ണ fവർ ന ൾFായി
75.00 ല ം „പ വീതം വകയി? ിയിരിV2.

മ ്- ജല സംര ണqമായി ബLെ(8് fവർ ിVU മ ് സംര ണ വ3(ിെല%ം
തേ€ശ ഭരണ \ാപന ൾ, മ~ വ3]കൾ എUിവിട ളിെല ഉേദ ാഗ\ർF് േവbി പരിശീലന
പരിപാടികൾ സംഘടി(ിVUതിQം fYതി വിഭവ ൾ സംര ിേFbതിെ
ആവശ കത
വ ാപി(ിേFbതിെ ഭാഗമായി £+കളി5ം േകാേള¤കളി5ം േബാധവൽFരണ fവർ ന ൾ
നട/UതിQം fദർശന ൾ നട/UതിQം പെ‰!VUതിQം, ഐ.ഐ.എസ്.ഡ{¥.സി
ഡറാ¦ണിെല പരിശീലന പരിപാടിയിേലo് ഉേദ ാഗ\െര നിേയാഗിVUതിQ‘6 ചിലqകൾ
വഹിVUതിQം പpതി വിഹിതമായി 100.00 ല ം „പ വകയി? ിയിരിV2. െക.എൽ.ഡി.സി
ഉേദ ാഗ\ർFാ%6 പരിശീലന ിQ6 aക പpതിയിൽ ഉൾെ(! ിയിരിV2. ഇതിനായി
15.00 ല ം „പ വകയി?/2.
2021-22 വാർഷിക പpതിയിൽ Aതിയ നിർ|ാണ fവർ ന ൾ, വാഹന ൾ വാ ൽ
എUിവo് പണം അQവദി.ി8ി;. നിർ|ാണ ിലിരിVU പpതിക+െട Aേരാഗതി വിലയി? ി
പണം അQവദിoാqUതാണ്. ഐ.ഡ{•.ഡി.എം.െക യിെല നിർ|ാണ fവർ ന ൾ
•ർ ീകരിVUതിന് 100.00 ല ം „പ വകയി?/2.

G§രിൽ fവർ ിVU ഉപേദശക •ല നിർ യ െസ;ിQ േവbി 15.00 ല ം „പ
വകയി?/2. സം\ാന ് നട(ാVU പpതിക+െട നിര#ര വിലയി? ൽ െസൽ
ഏെE! ് നട/Uതാണ്. ഡയറdേറEിൽ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏർെ(!/UതിQം വ3(്
നട(ാVU മ ് ജല സംര ണ പpതികൾ എ.പി.സി അp നായ ക|ിEിവഴി സർFാർ
െതരെ”!VU േയാഗ ത%6 േതർഡ് പാർ8ി ഏജൻസിo് വിലയി?/UതിQമായി പpതി
വിഹിതം ഉപേയാഗിFാqUതാണ്. പpതി aകയിൽ നി2ം വാഹനം വാ$വാQം/വാടകo്
എ!VവാQം പാടി;.
കാർഷിക േമഖല അഭി‘ഖീകരിVU വരൾ.%െട കാഠിന ം 3റsUതിQം Sഗർഭ
ജലസ™ ് വർpി(ിVUതിനായി പര™രാഗത ജലേ©ാതªക+േട%ം നീ?റവക+േട%ം
ജലനിർˆമന മാർˆ +േട%ം േപാഷണqം Aന?«ീവനqമാണ് ഈ പpതി ല മി!Uത്.
കാർഷിക ആവശ ൾFായി മഴെവ6 സംഭരണം പരമാവധി വർpി(ിVUത് ല മി8്
പര™രാഗത ജലാശ േള%ം തലVള േള%ം നീ?റവകേള%ം Aന?«ീവി(ിVക എUതാണ്
ഈ പpതി%െട fധാന fവർ ന ളിെലാU്. ശാ¬ീയമായ മ ് ജല സംര ണ
രീതികളി—െട Yഷിയിട +േട%ം ജലനിർˆമന മാർˆ +േട%ം നദിക+െട ൈകവഴിക+േട%ം
സംര ണqം ഈ പpതി വിഭാവനം െച12.
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പര രാഗത ജലാശയ
േട ം നീ റവക േട ം
ജല ിെ! സാധ$ത വർ%ി&ി'(തി ം അ വിക െട ന
0പ 2021-22 വാർഷിക ബഡ്ജ7ിൽ വകയി
ിയിരി'9.

ന
ീവന ി ം
ഗർഭ
ീവന ി മായി 95.00 ല/ം

സം:ാനെ
വിവിധ ജി;കളിൽ ഉ>ായ ?ളയം/ഉ ൾെപാBCകൾD് േശഷം മEം
മFിെ! ഈർ&Hം സംര/ി'(തിെ! ?ാധാന$ം വർ%ിIിരി'9. മെFാലി&ിെ!
Jഷ$വശ ൾ ഇ;ാതാDാ L Mമ ൾ സം:ാനം ൈകെDാേL>OP്. Qടാെത മFിെ!
ഈർ&ം സംര/ി'(തിന് QBായ MമHം ആവശ$മാണ്. അേതസമയം, UVനീർ ടാധിWിത
വികസന ിXെട ഉYാദനപരHം [:ിരHമായ സംരംഭ ൾ :ാപിേD>OP്. UV
നീർ ടാധിWിത വികസന ിന് 2021-22 ബജ7ിൽ 300.00 ല/ം 0പ വകയി ]9.
നട&് പ^വ_ര പ%തിയിൽ ഉൾെ&` ി ആരംഭിI കാBാDട തളി&റ ് േ?ാജaകൾ
ഈ വർഷHം Oട ം. തളി&റ ് നിേയാജകമbല ിെല UV നീർ ടാധിcിത
വികസന ിെ! ഫല?ദമായ eർ ീകരണ ിന് 200.00 ല/ം 0പ വകയി ]9. കാBാDട
നിേയാജകമbല ിേലf് 100.00 ല/ം 0പ വകയി ]9.
േകരള വികസന േകാർ&േറഷൻ നബാർഡിെ! hാമീണ അടി:ാന സൗകര$ വികസന
നിധി െട ധനസഹായേ ാെട േ?ാജaകൾ നട&ിലാDി വ 9. 2021-22 വാർഷിക പ%തിയിൽ
5515.00 ല/ം 0പ െക.എൽ.ഡി.സി f് വകയി ]9. ഇതിൽ 5400.00 ല/ം 0പ നബാർഡ്
ധനസഹായേ ാെട L ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് പ%തികൾ നട&ിലാ'(തി ം 115.00 ല/ം 0പ
സം:ാന പ%തികൾ നട&ിലാ'(തി മാണ്.

പ%തി െട ആെക വിഹിതം 2758.00 ല/ം 0പയാണ്. പ%തി eർ
15.00 ല/ം 0പ വകയി ]9.

ീകരണ

ിനായി

–
വലിയ
pള
േട ം
ചിറക േട ം
നവീകരണ ിന്
പ%തി
ല/$മി`9.
തി വനr രം, െകാ;ം, stർ ജി;കളിെല pള
േട ം ചിറക േട ം നവീകരണമാണ് ഈ
വർഷം പ%തിയിXെട ല/$മി`(ത്. 2021-22 ൽ 100.00 ല/ം 0പ വകയി ]9.

പ%തി െട ആെക വിഹിതം 2416.65 ല/ം 0പയാണ്. ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XVIII ൽ നാല്
പ%തികൾD് ഭരണാ മതി ലഭിv. എ;ാ ?w ിക ം eർ ിയായി. ൈxം Oക 2718.582 ല/ം
0പയാണ്. െക.എൽ.ഡി.സി െട െസേ!ജ് ചാർ ിനായി 100.00 ല/ം 0പ വകയി ]9.

y(് േഫ[കളിേലz{L പ%തികൾDായി 22086.00 ല/ം 0പ െട ഭരണാ മതി
ലഭിv. {|വൻ േകാൾ േമഖലയിCം കാര$/മമായ ജലമാേനെ~!് സംവിധാനം :ാപിDാൻ ഈ
പ%തി ല/$മി`9. Qടാെത െവLെ&ാDം yലം േകാൾ േമഖലയിെല െനൽ•ഷി
നWെ&ടാതിരിDാ ം െനൽ ഉYാദനം വർ%ി&ിDാ ം പ%തി ല/$ം വz9. Oടർ
?വർ ന ൾDായി 2021-22-ൽ 1000.00 ല/ം 0പ വകയി ]9.
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പ%തി െട ആെക വിഹിതം 8882.5 ല/ം 0പയാണ്. ഗർഭ ജല ിെ! അളവ്
വർ%ി&ി'(തി ം ഉYാദന/മത ഉയർ](തി മായി •ഷി മിയിൽ കാര$/മമായ ജല
ലഭ$ത ഉറ€ വ േ >തിേലf് pള
െട നവീകരണ ി ം പാടേശഖര ളിെല അടി:ാന
സൗകര$ വികസന ി ം പ%തി ല/$മി`9. 58 േ?ാജaകളിൽ 50 എFം eർ ീകരി'ക ം 5
എFം ഉേപ/ി'ക ം െച•. ബാDി L േ?ാജaകൾ eർ ീകരണ ഘB ിലാണ്. 2021-22-ൽ
100.00 ല/ം 0പ വകയി ]9.

നിലവിCL pള ൾ നവീകരിI് Q`തൽ ജലം സംഭരിI് നിലനിർ](തിന്
ല/$മിƒെകാ>് ഏെ7` ിƒL േ?ാജ…ാണിത്. ജന?തിനിധിക െട സജീവ പ†ാളി േ ാെട
നിലവിCL pള ൾ ന %രിI മഴെവL സംര/ണHം സംഭരണHമാണ് ഈ പ%തി
ല/$മി`(ത്. സമh വരൾIാ ലˆകരണ പ%തി െട ആദ$ഘBമായി 2016-17 ൽ പാലDാട്
ജി;യിെല pള
െട നവീകരണ ിനായി ഈ പ%തി Oട ിയത്. 2021-22-ൽ പ%തി
eർ ീകരി'(തിന് 50.00 ല/ം 0പ വകയി ]9.
–
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX േലzL 54 േ?ാജaകൾDായി 11021.30 ല/ം 0പ െട
ഭരണാ മതി ലഭിIിƒP്. 54 േ?ാജaകളിൽ 39 എFം eർ ീകരിv. eർ ീകരിDാ L
േ?ാജaക െട ചിലവിേലfായി 1000.00 ല/ം 0പ 2021-22 ബജ7ിൽ വകയി ]9.
–
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXI േലzL 46 േ?ാജaകൾDായി 87.32 േകാടി 0പ െട
ഭരണാ മതി ലഭിIിƒP്. 46 േ?ാജaകളിൽ 20 േ?ാജaക െട പണി eർ ീകരിv.
േതാട്/pളം/കനാൽ എ(ിവ െട നവീകരണ ി ം പാടേശഖര
െട അടി:ാന സൗകര$
വികസന ി ം ഈ പ%തി ല/$ം വz9. 2021-22 ൽ 1000.00 ല/ം 0പ വകയി ]9.

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXII ‰ാൻേഷയിൽ 26 പ%തികൾD് 67.98 േകാടി 0പzL
ഭരണാ മതി ലഭിIിƒP്. 2021-22 വാർഷിക പ%തിയിൽ 1000.00 ല/ം 0പ വകയി ]9.
–
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXIV ൽ അ^് േ?ാജaകൾD് ഭരണാ മതി ലഭിIിƒP്. ഈ
േ?ാജaകൾ'L െമാ ം ചിലവ് 23.16 േകാടി 0പയാണ്. പാടേശഖര ൾ'L അടി:ാന
സൗകര$ വികസനം, •ഷിയിട ളിേലf് കാര$/മമായ ജലവിതരണ ിനായി pള
െട
നവീകരണം എ(ിവയാണ് പ%തി ല/$മി`(ത്. 2021-22 ബജ7ിൽ 500.00 ല/ം 0പ
വകയി ]9.
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–

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXV ൽ ഒൻപത് േ?ാജaകൾDാണ് ഭരണാ മതി ലഭിIിƒLത്. ഈ
േ?ാജaകൾ'L ചിലവ് 56.18 േകാടി 0പയാണ്. പാടേശഖര
െട അടി:ാന സൗകര$
വികസന ി ം pള
േട ം കനാCക േട ം നവീകരണ ി ം വി.സി.ബി, എ^ിൻതറ,
‹യിസ് നിർŒാണം Oട ീ •ഷിനില ിേലfാവശ$മായ കാര$/മമായ ജലവിതരണ ി L
േ?ാജaകളാണ് ഈ പ%തിയിCൾെ&` ിയിƒLത്. 2021-22 ബജ7ിൽ 200.00 ല/ം 0പ
വകയി ]9.
–

കാര$/മമായ ജലവിതരണ ിന് പാടേശഖ ളിെല അടി:ാന സൗകര$ വികസനം,
pളം നവീകരണം, േതാ`കൾ, കനാCകൾ എ(ിവ െട നവീകരണം, വി.സി.ബി, എ^ിൻതറ,
‹യി[കൾ നിർŒാണം എ(ിവfായി പ%തി ല/$മി`9.

pBനാടൻ പാടേശഖര ളിൽ വിവിധ അടി:ാന സൗകര$ വികസന ൾ ഏെ7` ്
നട ാൻ പ%തി ല/$മി`9. {Bാർ പ^ായ ിെല ചിറ'ളം പാടേശഖരം,
ളി•9
പ^ായ ിെല കായൽ€രം പൗ]Dാട് പാടം, ഇടതŽ പ^ായ ിെല ന`വിൽ വര ിനകം
പാടം എ(ിവയിെല അടി:ാന സൗകര$ വികസനം നട&ാ'(തിന് 2021-22 ൽ 400.00 ല/ം
0പ വകയി ]9.

സം:ാനെ
സാ
ിക സാyഹിക വികസന ിൽ •ഗസംര/ണ ി ം,
/ീരവികസന ി ം വളെര ?ാധാന${>്. ഈ േമഖലf് 2021-22 ബജ7ിൽ താെഴ പറ (
വിധ ിൽ വിഹിതം വകയി ]9.

1
2
3
4
5
6
7
8

•ഗസംര/ണ വp&്
/ീരവികസന വp&്
േകരളാ ൈലവ് േ•ാD് െഡവലപ്െമ!് േബാർഡ് (െക.
എൽ.ഡി.ബി)
േകരള േ•7് പൗൾ‰ി െഡവലപ്െമ!് േകാർ&േറഷൻ
(െക.എസ്.പി.ഡി.സി)
മീ7് േ?ാഡ…്സ് ഓഫ് ഇr$ (എം.പി.ഐ)
േകരളാ ഫീഡ്സ് ലിമി7ഡ്
േകരളാ േകാ-ഓ&േറ7ീവ് മിൽD് മാർD7ിംഗ് െഫഡേറഷൻ
(െക.സി.എം.എം.എഫ് )
േകരളാ െവ7ിറിനറി ആ!് അനിമൽ സയൻസ്
”ണിേവഴ്സി7ി

15750.00
9621.00
2150.00
750.00
1563.00
500.00
750.00
7437.00

•ഗസംര/ണ /ീരവികസന ഉപേമഖലകൾD് 2021-22-ൽ സം:ാന പ%തികൾ'L
വിഹിതമായി ആെക നീDി വIിരി'( Oക യഥാ–മം 289.00 േകാടി, 96.21 േകാടി
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എ ി െനയാണ്. ഇതിൽ 40.30 േകാടി പ േദശീയ കാർഷിക ാമീണ വികസന ബാ"ിെ#
ാമീണ അടി%ാന സൗകര(വികസന നിധിയിൽ നി*+ സഹായമാണ്. േക-ാവി.ത
പ/തികൾ1+ സം%ാന വിഹിതമായി നീ3ിവ4ിരി1 5ക 8.70 േകാടി പയാണ്. 6ടാെത
7ഗസംര9ണ േമഖലയിെല െപാ5േമഖലാ %ാപന ൾ3് 57.13 േകാടി
പ=ം േകരളാ
െവ?റിനറി ആ#് അനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാലC് 74.37 േകാടി
പ=ം
വകയിEFിയിGH്.

സം%ാനF് 7ഗപരിപാലന േമഖലെയ ലാഭകരJം വിജയLദJം ആ1 തിന് ഫീൽഡ്
സOർശനFിൽ അധിPിതമായ 7ഗചികിRാ വ(ാപന പരിപാടികൾ ആവിSരി3ാൻ വിഭാവന
െചTിരി1*. സാേ"തിക ഉേദ(ാഗ%ർ1ം കർഷകർ1ം ആVനികJം ശാWീയJമായ
സാേ"തിക വിദ(കൾ നൽേകHിയിരി1*. LXത ല9(ം േനY തിZേവHി ഈ വ\]ിൽ എ^്
ക*കാലി പരിപാലന പരിശീലന േക- _ം ഒE േകാഴി വളർFൽ പരിശീലന േക-Jം ഉH്.
എbാ
ജിbകളിcം
പരിശീലന ൾ3്
േവH
പdാFല
സൗകര( ൾ
%ാപി3ൽ/നിലവിc+ സൗകര( ൾ ശfിെ]YFൽ, കർഷകർ1+ പരിശീലന പരിപാടി,
വിgാന വ(ാപന േക- ൾ %ാപി3ൽ, േബാധവൽ3രണ ക(ാhകൾ, Lദർശന ൾ,
െസമിനാiകൾ, ശിjശാലകൾ എ ിവ സംഘടി]ി3ൽ, l_കളിൽ 7ഗസംര9ണ mnകൾ,
ക*കാലി പരിപാലന േക-ം, 7ഗസംര9ണ വ(ാപന േസവന ൾ, പരിശീലന േക- ൾ
എ ിവ ശfിെ]YFൽ, കർഷകർ അഭിpഖീകരി1
ഫീൽഡ്തല Lq ൾ3് പരിഹാരം
കHr തിനായി ഗേവഷണം നടr തിന് സഹായം, സംരംഭകതs വികസന പരിപാടി,
എസ്.ആർ.ഇ.പി, കർഷക രജിേtഷൻ എ ിവയാണ് ഈ പ/തിയിൽ ഉൾെ]Y
Lധാന
ഘടക ൾ.
ഗേവഷണ വിgാനവ(ാപന ഏേകാപന പരിപാടി ഈ പ/തി=െട ഒE ഘടകമായി
ഉൾെ]YFിയിരി1*. vണിേവഴ്സി?ികൾ, മw Lശxമായ ഗേവഷണ %ാപന ൾ
എ ിവ=െട സഹായേFാെട കർഷകർ അഭിpഖീകരി1 ഫീൽഡ്തല Lq ൾ3് പരിഹാരം
കെHrക എ താണ് ഈ ഘടകFിെ# ല9(ം. സ"ര വർyFിc+ ക*കാലിക_െട
രfപരിേശാധനാ പഠനം, {തനമായ ആശയ ൾ നൽകി കർഷകെര സഹായി3ൽ,
ക*കാലികളിെല ഗർഭധാരണം കാെല|^ി കെHFൽ pതലായവ=ം ഇതിൽ ഉൾെ]Y*.
7ഗസംര9ണേമഖലയിൽ നവീന സാേ"തിക വിദ(കൾ ഉൾെ]YFി േമഖല=െട വളർ4
പരിഗണി4് 7ഗപരിപാലന വ(ാപനം ശfിെ]YേFHത് അത(ാവശ(മാണ്. കർഷകർ3ാ=+
േഹാ}ലിെ# രHാംഘ^ LവർFന ൾ, വാഗമ~ിെല ൈലവ്േ}ാ3് മാേനജ്െമ#് െ€യിനിംഗ്
െസ#റിെല ഗ}് ഹൗസ്, }ാഫ് കsാർേ^•് എ ിവ=െട നിർ‚ാണം pതലായവ ഇതിൽ
ഉൾെ]Y*.
വ\]ിെ# ആഭിpഖ(Fിൽ പരിശീലന ആവശ(കത സംബƒി4 പഠനം (െ€യിനിംഗ് നീഡ്
അസ…്െമ#് - ?ി.എൻ.എ) നടേFH5ം അതിെ# അടി%ാനFിൽ പരിശീലനപരിപാടികൾ
സംഘടി]ിേ3H5മാണ്.
ഈ പ/തി=െട കീഴിc+ വിവിധ ഘടക
1
2

3
4

ൾ സംബƒി4 വിവര

പരിശീലന
േക-Fിെല
അടി%ാന
സൗകര(ം
ശfിെ]YFൽ
േബാധവൽ3രണ ക(ാhകൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ,
Lദർശന ൾ, െസമിനാiകൾ, പഠനയാ‰കൾ, കാഫ്
റാലികൾ, അവാർŠകൾ, ‹3് െല?്, വർക് േഷാ]്
pതലായവ
എസ്.ആർ.ഇ.പി.വർ3് Œാൻ, വിജയകരമായ
േമാഡcക_െട വ(ാപനം
ഗേവഷണ വിgാന വ(ാപന പരിപാടികൾ
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ൾ താെഴ പറ=*.
50.00
150.00

70.00
40.00

5
6
7
8
9
10

LവർFന െചലവ്
മZഷ(വിഭവേശഷി – സാേ"തിക ഉേദ(ാഗ%ർ3്
പരിശീലനം
സംരംഭകതs വികസന പരിപാടികൾ (ഇ.ഡി.പി)
7ഗ സംര9ണ വ\]ിെല പരിശീലന േക- _ം വ(ാപന
േസവന _ം ശfിെ]YFൽ
കർഷകEെട രജിേtഷൻ
മീഡിയ ഡിവിഷൻ -7ഗസംര9ണ വ\]്

ഇതിനായി 2021-22 ബജ?ിൽ 725.00 ല9ം

50.00
50.00
30.00
230.00
25.00
30.00

പ വകയിEr*

അവശ( മE*കൾ ലഭ(മാ3ി 7ഗചികിRാ േസവന ൾ, %ാപന ൾ എ ിവ=െട
െമ4െ]YFൽ, %ാപന _െട നിലവാരം ഏകീകരി•െകാH് ‘ണനിലവാരp+ േസവന ൾ
ലഭ(മാ3ൽ, ആേരാഗ( പരിര9ാ സംവിധാനം െമ4െ]YFി അത(ാവശ(മായ േരാഗനിർ~യ
രീതികൾ നടFി ആേരാഗ(സംര9ണം െമ4െ]Yrക എ ിവയാണ് ഈ പ/തിെകാH്
ഉേ’ശി1 ത്. ‰ിതല ആേരാഗ( പരിര9ാ സംവിധാനമാണ് വിഭാവനം െചTിരി1 ത്. ജിbാ
7ഗ ചികിRാ േക- _ം, തിEവന“”രം \ട]ന1 ിൽ LവർFി1
മൾ^ി െ•ഷ(ാലി?ി
െവ?ിറിനറി ആ–പ‰ി=ം ജിbാതല റഫറൽ vണിwകളാ=ം താ—3് തലFിൽ െവ?ിറിനറി േപാളി
mിനി1ക_ം പ˜ായr തലFിൽ 7ഗാ–പ‰ി/ ഡിെ•ൻസറിക_ം LവർFി1ം.
ലാ‹ക_െട
നവീകരണം,
അവശ(
മE*ക_െട
സംഭരണം,
വളർr7ഗ
േ9മപരിപാടികൾ, കർഷകർ1+ ന™പരിഹാരം, ജšേരാഗ നിയ›ണ പ/തി, അകിYവീ3
േരാഗനിയ›ണ പരിപാടി, ജി.ഐ.എസ് pഖാ“ിരം ഡിസീസ് മാ]ിംഗ് എ ിവCായി പ/തി
വിഹിതം ഉൾെ]YFിയിരി1*. ലാ‹ക_െട നവീകരണFിൽ ഉൾെ]Y വാഹന ൾ വാ ൽ
എ
ഘടകം പ/തി നിർേ’ശ ൾ1Z•തമായി നിർ’ി™ ലാ‹കൾ3് മാ‰േമ
ബാധകമാJക=ž.
േരാഗLതിേരാധം
ഫലLദമാ1 തിനായി
അതിർFി
െച3്
േപാŸകൾ
ശfിെ]Yrക, െവ?ിറിനറി േപാളി mിനി1ക_ം ആ–പ‰ിക_ം ഡിെ•ൻസറിക_ം
ശfിെ]Yrക, എ ിവ േവHി=ം വിഹിതം ഉപേയാഗി3ാJ താണ്.
ക*കാലികെള ബാധി1
േരാഗ ൾ സം%ാനr നി*ം ¡ർ~മായി ഉ¢ലനം
െച£ തിനായി േദശീയ 9ീര വികസന േബാർഡിെ# സഹായേFാെട സം%ാനF് 200304 pതൽ നട]ിലാ3ിെ3ാHിരി1
പ/തി, സം%ാനF് 5ടർ*ം നടrവാൻ േവH
വിഹിതമാണ് വകയിEFിയിരി1 ത്. എൻ.ഡി.ഡി.ബി - ൽ നി*+ സഹായം 2008-09 pതൽ
ലഭ(മbാFതിനാൽ പ/തി നട]ാ3ാZ+ െമാFം െചലJം സം%ാന വിഹിതFിൽ നി*ം
സം%ാന സർ3ാർ ൈകവശp+ കEതൽ ധനFിെ# പലിശയിൽ നി*ം വഹി1 താണ്.
ഈ പരിപാടിയിൽ വാ¤ിേനഷൻ ക(ാ¥്, യാ‰ാബF, േസവന _ം ഉപകരണ _ം
എFി•െകാY1 െചലവ്, ഇയർ ടാഗ് pതലായവCായി വിഹിതം ഉൾെ]YFിയിരി1*.
LXത പരിപാടി=െട ഘടക

1
2
3
4
5

ൾ സംബƒി4 വിവര

ൾ താെഴ െകാYFിരി1*.

7ഗ ചികിRാ േസവന ൾ1+ അടി%ാന സൗകര(
വികസനം
മE*ക_െട സംഭരണം
അകിYവീ3 േരാഗ നിയ›ണ പരിപാടി
വളർr7ഗ േ9മ പരിപാടികൾ
കർഷകർ1+ ന™പരിഹാരം
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_െട

500.00
1400.00
40.00
15.00
150.00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ാ കൾ, വാ ിേനഷൻ ക ാ കൾ എ ിവ െട സംഘാടനം
വർ ന െചല#കൾ
&ഗ ചികി(ാ േസവന സൗകര +ൾ,- ധനസഹായം
െവ3ിറിനറി
േപാളീ
8ിനി,ക9െട ം
ആ;പ<ിക9െട ം
ഡിെ>ൻസറിക9െട ം ശാ@ീകരണം
ലാBക9െട നവീകരണം
വാർഷിക അ3E3Fണികൾ, ഉപകരണ+9െട ഇൻഷ റൻസ്,
നിർJഹണം Kട+ിയവ
േരാഗ തിേരാധം ഫല ദമാ, തിനായി അതിർ ി െചP്
േപാQകൾ ശ@ിെFR ൽ
ജി.ഐ.എസ്.WഖാYിരം ഡിസീസ് മാFിംഗ്
ജZേരാഗ നിയ[ണ പരിപാടി
േഡാക\െമേ]ഷൻ, ഡിജിൈ3േസഷൻ
കരാർ അടി_ാന ിൽ െതാഴിലാളിക9െട നിയമനം

40.00
100.00
182.00
200.00
340.00
20.00
25.00
25.00
200.00
3.00
60.00

ഈ പbതിcായി വകയിd ിയ 3300.00 ലeം fപയിൽ 100.00 ലeം fപ അടി_ാന
സൗകര വികസന ിനാ - ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് സഹായമാണ്.
ഇതിനായി 2021-22 ബജ3ിൽ 3300.00 ലeം fപ വകയിdhi.
ഇൻjി3kl് ഓഫ് ആനിമൽ െഹൽ ് ആ]് െവ3ിറിനറി ബേയാളജിPൽസ് 1979-ൽ
പാേലാട്
_ാപി,ക nായി.
&ഗ+െള
ബാധി,
േരാഗ+െള
തിേരാധി, തിനാവശ മായ വാ ിoകൾ, മdiകൾ, ജീവശാpപരമായ പരീeകം
(ബേയാളജിPൽസ് റീഏജ]് ) എ ിവ െട ഉൽFാദന ിo tറെമ ഉേദ ാഗ_dെട
പരിശീലന#ം
ഗേവഷണ#ം
ഈ
_ാപന ിെ]
വർ ന+ളിൽ
ഉൾെFRi.
േമൽFറuവ െട ഉൽFാദനം വിtലീകരി, തിoം ആvനിക ഉപകരണ+9ം മw
സൗകര +9ം ലഭ മാPി ഇൻjി3klിെന ശ@ിെFRh തിoം ഈ പbതി വിഭാവന െചyi.
പരീeണ &ഗ+9െട വിഭാഗെ
ശ@ിെFR ൽ, െമഡിPൽ െചPF്, ആേരാഗ
ഇൻഷ റൻസ്, വാ ിoക9െട ം മw ബേയാളജിPൽസിെ] ം ഉൽFാദനം, ഗേവഷണ വികസന
വർ ന+ൾ, ലേബാറlറി സംഭരണ സൗകര +ൾ,
ഇൻഷ റൻസ്, അ3E3Fണികൾ,
ഉപകരണ+9െട എ.എം.സി, വർ ന െചലവ് എ ിവc് വിഹിതം വകയിdhi.
2021 – 22 ബജ3ിൽ 300.00 ലeം fപ വകയിdhi.

വിവിധ തരം കiകാലി ഉൽF +9െട ഉൽFാദനം കണPാ, തിനായി
നട ിവd
സംേയാജിത സാ{ിൾ സർേJകൾ Kടd തിoം, tതിയ പഠന+ൾ
ആരംഭി, തിoം, വിവര േശഖരണ വിശകലന രീതികൾ െമ}െFRh തിന് ക{klർ
സൗകര +ൾ ഉപേയാഗി, തിoമായി വിഹിതം വകയിdhi. സർേJ മായി ബ~െF•ഉേദ ാഗ_dെട ശ{ള ിെ] സം_ാന വിഹിതം വഹി, തിനായി Kക വകയിdhi.
ഉേദ ാഗ_ർP് പരിശീലന#ം നൽE താണ്.
ഇതിനായി 2021-22 ബജ3ിൽ 150.00 ലeം fപ വകയിdhi.
ജിെയാ േ>ഷ ൽ ഡാ3ാ േബസ്, നിലവി€- ക{kl•ക9ം അoബ~ ഉപകരണ+9ം
നവീകരി, തിoം, ഡയറ‚േറ3്, സബ് ആഫീƒകൾ, ആ;പ<ികൾ എ ിവ„േവnി tതിയ
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ക{kl•കൾ വാ… തിoം, വാർഷിക അ3E3Fണികൾ, െമാൈബൽ ഗേവർണൻസ്, േസാ†്
െവയർ ചാർ‡കൾ, വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസ് സിjം _ാപി, തിoം ഇ-ഓഫീസ്
നട ിFിoം ഇലേ‰ാണിക് െഹർഡ് രജിjർ തŠാറാ, തിoം ജി‹ാ &ഗസംരeണ
ഓഫീƒക9ം സബ് ഓഫീƒക9ം ആvനികവത്Pരി, തിoം മwമായി വിഹിതം വകയിdhi.
സം_ാന ് &ഗസംരeണേമഖലയിെല &ഗ+9െട ആേരാഗ #ം, ഉത്പാദനeമത ം
കണPാ, തിന് ഒd ഇലേ‰ാണിക് െഹർഡ് രജിjർ _ാപി, തിoേ•ശി,i.
തീdമാന+ൾ എR, തിന് സഹായകമായ സംവിധാനം എ
നിലയിൽ െഹർഡ് BP്
പbതിPായി 100.00 ലeം fപ ഉൾെFR ിയി•n്.
2021-22 ബജ3ിൽ 300.00 ലeം fപ ഇതിനായി വകയിdhi.

Ž<ിമ ബീജസ•ലനം വഴി നിലവി€- കiകാലി േശഖര ിെ] •ണേമ‘ ’മമായി
വർbിFി,കയാണ് ഈ പരിപാടി െട ലe ം. Ž<ിമബീജസ•ലന സൗകര +ൾ ലഭ മ‹ാ
വി“ര _ല+ളിേലc് ഇ രം സൗകര +ൾ വ ാപിFി, തിന് eീരകർഷർP് Wൻഗണന
നൽE താണ്. െമ}െFl േസവനം ലഭ മാ, തിെ] ഭാഗമായി വർ നം Eറവായ Ž<ിമ
ബീജസ•ലന
േക”+ൾ,
ഇ രം
േക”+ൾ
ഇ‹ാ
_ല+ളിേലP്
tന:’മീകരി, താണ്. മലബാറി ഇന ിൽെFl ആRക9െട Ž<ിമ ബീജസ•ലന
വർ ന+9െട േ ാ(ാഹന#ം ഉൾെFRi.
ഉപകരണ+ൾ വാ+ൽ, ഉപേക”+9െട െകlിട നിർ–ാണം, ആvനീകവത്Pരണം,
തേ•ശ ഭരണ _ാപന+ൾP് ഉ- ധനസഹായം, വ~ താ നിവാരണ പbതി, കറവ
പ;P9െട വിരയിള, തിoം ധാKമി—ിത സ˜ിെമ]് പരിപാടി,ം, ഉപേയാഗ™ന മായ
വാഹനം മാw തിoം, േഡാP\െമേ]ഷൻ, ഡിജിൈ3േസഷൻ Wതലായവ„ം വിഹിതം
വിനിേയാഗിPാ# താണ്.
šത പരിപാടി െട ഘടക+ൾ സംബ~ി} വിവരം താെഴ േചർ

1

ബീജ

2
3

അടി_ാന സൗകര വികസനം
കറവ പ;P9െട വിരയിള, തിoം ധാKമി—ിത സ˜ിെമ]്
പരിപാടി,ം
ഉപകരണ+ൾ വാ+ൽ
വർ ന െചല#കൾ

20.00
200.00

ഉപേക”+9െട െകlിട നിർ–ാണ ിoം െമയി]നൻസിoം/
തേ•ശഭരണ _ാപന+ൾ,- ധനസഹായ#ം
വ~ താ നിവാരണ പbതി
ഉപേയാഗ™ന മായ വാഹനം മാ3ി tതിയവ വാ… തിന്
േഡാക\െമേ]ഷൻ, ഡിജിൈ3േസഷൻ

12.00

4
5
6
7
8
9

ിo- െചലവ്

ിരി,i.

500.00

50.00
50.00

35.00
30.00
3.00

2021- 22 ബജ3ിൽ ഇതിനായി 900.00 ലeം fപ വകയിdhi.

സം_ാന ് Wl, മാംസം എ ിവ െട ഉœാദനം, ഉപേഭാഗം എ ിവയിൽ സ യം
പര ാ•ത േനRക എ താണ് േകരള സം_ാന െപൗൾžി വികസന േകാർFേറഷെ]
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(െക.എസ്.പി.ഡി.സി)ലe ം.
ഈ
പbതി െട
75
ശതമാനം
•ണേഭാ@ാPൾ
വനിതകളായിരി,ം. താെഴ പറ
ഘടക+ൾPായി വിഹിതം വകയിd ിയി•Ÿ്.
ERംബ—ീ Wേഖന വീ• വളFിെല േകാഴി വളർ ൽ (വനിതാമി<ം) -250.00 ലeം
fപ
lിൽ േകാഴി വളർ ൽ - 200.00 ലeം fപ
ഫാWക9െട അടി_ാന സൗകര വികസനം - 100.00 ലeം fപ
വാണിജ ാടി_ാന ിൽ ൈഹെടക് െലയർ ഫാWകൾ - 200.00 ലeം fപ
ഇതിനായി 2021-22 ബജ3ിൽ 750.00 ലeം fപ വകയിdhi.
ഉൽFാദനeമത വർbിFി, തിനായി കiElികൾ ¡ർ¢ വളർ}യിെലh
ായം
Eറ£െകാn് വരിക ം സവ+ൾPിടയി€- കാലൈദർഘ ം Eറ„ക മാണ് ഈ പbതി െട
ലe ം. 2001-02 Wതൽ സം_ാനാവി¤ത പbതിയിൻകീഴിൽ &ഗസംരeണ വEFിെ] മാർ¥
നിർേ•ശ+ൾ കാരം തേ•ശഭരണ സർPാdകളാണ് ഈ പരിപാടി നടFാ, ത്.
ഈ പbതിയിൽ tതിയ കiElികെള േചർ, േതാെടാFം ഉൾെFR ിയി•കiElികൾ,- സഹായം, >ിൽ ഓവർ േകാj്, പbതി നട ിFിo- െചലവ് ,
ക{klൈറേസഷൻ, േമൽേനാl ിoം വിലയിdh തിoW- െചലവ്, പ¦ിസി3ി, െവ3ിറിനറി
സഹായം എ ിവc് വിഹിതം ഉപേയാഗിPാ# താണ്.
šത പbതി െട ഘടക+ൾ തിരി£- വിവരം താെഴ േചർ ിരി,i.
പbതിയിൽ ഉൾെFR ിയി•- കiElികൾ,- സഹായ#ം >ിൽ ഓവർേകാQം.
േമാണി3റിംഗ്, ഇവാ€േവഷൻ, േഡാക\െമേ]ഷൻ
പ¦ിസി3ി ം െവ3ിറിനറി സഹായ#ം ഉൾെFെട - മ3് െചല#കൾ
ഫീൽഡ് െലവൽ ഓഫീƒകളിെല ക{klർവൽPരണം
പbതി നട ിFിo- െചലവ്
േഗാവർbിനി-സബ്സിഡി നിരPി€- കാലിതീ3 ം ശാpീയ രീതിയി€- കiകാലി
വളർ €ം.
േമൽFറu ഘടക+ൾPായി 2021-22 വാർഷിക പbതിയിൽ 5000.00 ലeം fപ
വകയിdhi.

സം_ാനെ
§ ് തല ി€- eീരസഹകരണ സംഘ+9െട അെF ് േബാഡിയായി
വർ ി, ത് വഴി ഓFേറഷൻ ¨ഡ് േ ാ©ാം നടFിലാ,ക എ താണ് േകരള േകാഓFേറ3ീവ് മിൽP് മാർP3ിംഗ് െഫഡേറഷെ] (െക.സി.എം.എം.എഫ് ) ലe ം. വിപണന
പªാ ല സൗകര +ൾ
ശ@ിെFR ി പാലിെ] •ണനിലവാരം ഉറ«വdhക ം
കർഷകർP് ന ായ വില ലഭ മാ,ക ം െചyi.
2021-22 വർഷ ിൽ വകയിd ിയ 750.00 ലeം fപ, േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി സമയ ്
സം_ാനം പാൽ സംഭരണ ി€ം വിനിേയാഗ ി€ം േനരിl തിസ~ി പരിഹരിPാനായി 53.93
േകാടി fപ േ ാജ‚് §ല #ം തിദിനം 10 മി‹ ൺ ടൺ ഉൽFാദനേശഷി W- പാൽെFാടി
നിർ–ാണ ഫാ‚റി, മല«റ ് _ാപി, തിനാണ് ഉൾെFR ിയിരി, ത്.
താെഴFറ
ഘടക+ൾPായി Kക വകയിdhi.
1
2
3

സിവിൽ വർP് - ബാ¬ീകരണ˜ാ]്
സം രണ/േശഖരണ യ[+ൾ (പൗ}് പാPി+് യ[ം,
െമ3ീരിയൽ ൈകകാര ം െചy ഉപകരണ+ൾ)
ഫയർ#ഡ് േബായിലർ 19.00 കിേലാ©ാം, ചി–ിനി, jീം ൈപ«കൾ,
വാൽ#കൾ, ഫി3ിം•കൾ, ഫീഡ് വാlർ ടാ•്, വാlർ േസാ†നിംഗ്
˜ാ]് എ ിവ അട+ിയ നീരാവി ഉൽFാദന സംവിധാനം
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150.00
200.00
200.00

4

ജലവിതരണ സംവിധാനം, ജല;bീകരണ ˜ാ]് 40 എൽ.പി.എ}്,
ജലേ-ാത®ം പ{ിംഗ് ൈലoം, .വി െjറിൈലേസഷൻ സിjം,
ആർ.ഒ. ഫിൽ3ർ ˜ാ]്

200.00

േമൽFറu ഘടക+ൾPായി 2021-22 ബജ3ിൽ 750.00 ലeം fപ വകയിdhi
കiകാലിക9െട മരണേമാ ൈവകല േമാ കാരണം ഉൽFാദന ി€- Eറവ് §ലം
ഉnാE
അനിªിതത #ം ന¯#ം നികh തിo- സംരeണ
വർ ന+ൾ
ലഭ മാ,കയാണ് ഈ പbതി െട ലe ം. ജനറൽ ഇൻഷ റൻസ് ക{നി Wേഖന ഈ പbതി
നടFിലാ,i. &ഗ+ൾ,- പരമാവധി ഇൻഷ റൻസ് Kക 50000 fപയാണ്. ീമിയം Kക
&ഗ ിെ] വില െട ഏകേദശം § ് ശതമാന#ം ഇതിെ] സബ്സിഡി നിരP് 50 ശതമാന#ം,
പlികജാതി/പlികവർ¥PാർP് 70 ശതമാന#മാണ്.
šത പbതിcായി 2021 – 22 ബജ3ിൽ 500.00 ലeം fപ വകയിdhi.
സം_ാന ിെ]
eീരസാഹചര +ൾP്
അoേയാജ മായ
വർ¥ ിൽെFl
കiകാലികെള വികസിFിെ}R,ക എ താണ് േകരള ൈലവ്േjാP് െഡവലപ്െമ]്
േബാർഡിെ] ലe ം. ഇ ര ി€- കiകാലിക9െട ഉœാദനം, ഗേവഷണ വികസന
വർ ന+ൾ, പരിശീലനം എ ിവയാണ്
ധാന പരിപാടികൾ. താെഴ പറ
ഘടക+ൾPായി Kക വകയിdhi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

െക. എൽ.ഡി േബാർഡിെ] &ഗ പരിപാലന ° ിക9െട വ ാപനം
(െഹർഡ് BP് പbതി)
മലബാറി ആRക9െട പരിരe
തീ3«‹ി€ം തീ3«ൽ വിhœാദന ി€ം ഗേവഷണ വികസന
വർ ന+ൾ
&ഗ പരിപാലന ° ികളിൽ പരിശീലനസഹായം
കiകാലി ജനന പരിപാടികൾ ശ@ിെFRh തിന് പªാ ല
സൗകര വികസനം
ആRകളിൽ Ž<ിമ ബീജസ•ലനം
പ ി വളർ ൽ വികസനം
ERബ—ീ മായി േയാജി}് കാലി ീ3 ഉœാദന പരിപാടികൾ
Eള±«ഴ, േകാലാഹലേമട്, മാ•െപlി എ ിവിട+ളിെല ആvനിക
ഡയറി ഫാWകൾP് സഹായം
ഫീൽഡ് െപർേഫാർമൻസ് േരഖെFR ൽ പരിപാടി വഴി
കiകാലിക9െട വർ¥ േമ‘ ഉയർ ൽ
െവ²ർ, കാസർേഗാഡ് ഡ ാർഫ് കiElിക9െട സംരeണ#ം
ചരണ#ം
ജനിതക ഘടന െസലeൻ WഖാYിരം കാളകെള
െതരെuR, തിo- സഹായം
തീ3«ൽ വി ് ഉത്പാദന#ം വിതരണ#ം
േകരള ിെല വടPൻ ജി‹കളിൽ മിക} പാര{ര •ണWസ•രയിന ിൽെFl കാളക9െട ഉœാദനം

60.00
19.00
33.00
22.00
333.00
39.00
180.00
280.00
450.00
250.00
130.00
200.00

േമൽFറu ഘടക+ൾPായി 2021-22 ബജ3ിൽ 2150.00 ലeം fപ വകയിdhi.
47

64.00
90.00

സം_ാന നയ കാരം കാലി ീ3 വിലനിലവാര നിയ[ണ#ം, •ണനിലവാരWകാലി ീ3 വിതരണ#ം ഉറ«വdhക എ താണ് േകരളാ ഫീഡ്സ് ലിമി3ഡിെ] ലe ം.
താെഴFറ
ഘടക+ൾPായി 2021-22 ബജ3ിൽ വിഹിതം വകയിdhi.
കർഷകർP് Eറu നിരPിൽ കാലി ീ3 നൽE തിo- സഹായം
േകരളാ ഫീഡ്സിെ] വിവിധ ³ണിwകളിൽ ഉœാദന നവീകരണ ’ീയ.
േകരളാ ഫീഡ്സിെ] വിവിധ ³ണിwകളിെല •ണനിലവാര ലാBകളിൽ പരിേശാധനാ
സൗകര +9െട ശ@ിെFR ൽ
വിവിധ ³ണിwകളിെല ഇ ആർപി പാേP´കൾ, ഐ.ടി അടി_ാന സൗകര +ൾ
എ ിവ െട നവീകരണം.
ഇതിനായി 2021-22 ബജ3ിൽ 500.00 ലeം fപ വകയിd

ിയി•n്.

&ഗ സംരeണ eീരവികസന േമഖലകളിൽ വിദ ാഭ ാസ വികസനം, വ ാപനം, ഗേവഷണം
എ ീ വർ ന+ൾPായി വയനാlിെല ¡േPാട് ആ_ാനമായി സം_ാന ് ഒd െവ3ിറിനറി
ആ]് അനിമൽ സയൻസ് സർJകലാശാല _ാപി}ി•n്. tതിയ ³ണിേവഴ്സി3ി _ാപി, തിo
േവnി &ഗസംരeണ eീരവികസന േമഖലയി€- ഫാPൽ3ികെള േകരള കാർഷിക
സർJകലാശാലയിൽ നിiം േവർെപR ിയി•n്. മµ ിയിെല േകാേളജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ്
ആ]് െടക് േനാളജി ം, ¡േPാRം മµ ിയി€മാ - േകാേളജ് ഓഫ് െവ3ിറിനറി ആ]് അനിമൽ
സയൻƒം ആണ് ഈ സർJകലാശാല െട കീഴി€- വിദ ാഭ ാസ _ാപന+ൾ. &ഗസംരeണ
ഗേവഷണ വർ ന+ളിൽ ഏർെFlിരി,
ഗേവഷണ േക”+9ം ഫാWക9ം ഈ tതിയ
സർJകലാശാല െട ഭാഗമായിരി,ം. ഡയറി, &ഗസംരeണം, &ഗചികി( എ ീ േമഖലകളിൽ
േമൽ രം െ ാഫഷണ€കെള വാർെ R,ക വഴി സം_ാനെ
&ഗസ{ ് വർbിFി,ക ം
ഗേവഷണ ഫല+ൾ ാേയാഗിക തല ിൽ യാഥാർ· മാ, തിന് സഹായി,ക മാണ് ഈ
_ാപന ിെ] ധാന ലe ം. 2021-22 ബജ3ിൽ 7437.00 ലeം fപ ഗേവഷണം, വിദ ാഭ ാസം,
അടി_ാന സൗകര +ൾ, ഫാWക9െട വികസനം, ഭരണം, സംരംഭകത വികസന#ം വ ാപന#ം
എ ി+െന - വിവിധ ഘടക+ൾPായി വകയിd ിയിരി,i. ഫn് അoവദി, തിoW{്
ഓേരാ
ഘടക ിoWവിശദമായ
േ ാജ‚്
റിേFാർl്
അംഗീകരിേPnതാണ്.
ദീർഘവീeണേ ാെട - പbതികൾP് ാധാന ം നൽേകnതാണ്. വിവിധ ഘടക+ൾPായി
2021 - 22 - ൽ നീPി വ}ി•- വിഹിതം താെഴ കാണി}ിരി,i.

1
2
3
4
5
6
7

ഗേവഷണ പbതികൾ
വിദ ാഭ ാസം
സംരംഭകത വികസന#ം വ ാപന#ം
ഭരണം
അടി_ാന സൗകര ം
ഫാWകൾ
േത ക പാേPജ്

1225.00
1100.00
225.00
200.00
1000.00
880.00
190.00

1

മ¸ ിയിെല െവ3ിറിനറി ആ]് ആനിമൽ സയൻസ്
േകാേളജിെല അടി_ാന സൗകര വികസനം

1000.00
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2

3

കീടനാശിനികൾ, ആ ീബേയാ ി കൾ എ ിവ െട
പര േവഷണ ി ം നിരീ ണ ി ം !ടാെത ഐ.%ി.എസ്
മ ഷ രി)ം *ഗ,ളി)ം ഏൽ0ി
ആഘാതെ
റി3്
പഠി5ാൻ ഒ8 െസ ർ :ാപി5ൽ (<തിയ ഘടകം)

1167.00

വയനാട്, മC വട5ൻ ജിEകൾ എ ിവിട,ളിെല കGകാലി,
പൗൾIി കർഷകെര ല മാ5ി േരാഗനിർണയ ചികിKാ
േമഖലയിൽ പഠനം നടM തിന് നിലവാരNO *ഗാേരാഗ
േകPം :ാപി5ൽ (<തിയ ഘടകം)

450.00

നിലവി)O സാഹചര
ിൽ കർഷകർ അവ8െട *ഗ,െള ആUപVികളിൽ
െകാWവ8 തിന് XYിN ് േനരിZG. !ടാെത ൈവകി ് 6 മണി Nതൽ രാവിെല 6 മണി
വെര O സമയ ് േസവനം ലഭ മാ]GമിE. ഈ _`,ൾ പരിഹരി
തിനായി രാVി
സമയ,ളിൽ അടിയaിര *ഗചികിKാ േസവനം ലഭ മാ
തി ം, കർഷക8െട വീbപടി5ൽ
ആേരാഗ cര ാ േസവന,ൾ നൽ] തിന് അടി:ാന സൗകര ,േളാZ!ടിയ വാഹന,ൾ
നൽ] തി ം പYതി ല മിZG. ഈ പYതി െട ഘടക,ൾ dവെട േചർ G.

1
2
3

കർഷർ5് അവ8െട വീbപടി5ൽ േസവനം ലഭ മാ
തി
േവeി O ആംXലൻസ്
േfാ തല ിൽ രാVി കാല ് അടിയaിര *ഗ ചികിKാ
േസവനം
സhരി
മൾ ി െiഷ ാലി%ി jിനി കkെട
_വർ ന ിനാവശ മായ മ ഷ േശഷി

35.00
921.00
24.00

പരിപാടിയ സരി3് പതിവായി നിlിത :ല,ളിൽ
ീര സഹകരണ സംഘ,kമായി
േചർ ് സmർശനം സംഘടി0ി
താണ്. സംഘ ിെ
സmർശനം സംഘടി0ി
തിന്
ീര സഹകരണ സംഘ,ൾ5് െചലവിെ
ഒ8 ഭാഗം നൽ] താണ്. ഇതിെന
എസ്.എൽ.ബി.പി. മായി ബoി0ി
താണ്. എസ്.എൽ.ബി.പി. ം
ീര സഹകരണ
സംഘ,kം വഴി സംഘടി0ി
ഫീൽഡ് സmർശനം !ടാെത െതരെsZ
പhായMകളിൽ സhരി
jിനി5ിെ ഒ8 _തിമാസ സmർശനtം സംഘടി0ി
താണ്.
_uത _വർ

ന,ൾ5ായി 2021-22 ബജ%ിൽ 980.00 ല

ം wപ വകയി8MG.

*ഗസംര ണ വ]0ിെ കീഴിൽ േകാഴി, താറാവ്, കGകാലി, പ ി, ആട്, Nയൽ എ ിവ
വളർM തിനായി വിവിധ ഫാNകൾ _വർ ി Ge്. ഈ ഫാNകൾ ഉൽ0ാദന {ണിCകkം
|ണനിലവാരNO ]},െള _ദാനം െച~ തി O _ജനന േകP,kം മാVമായE,
പരിശീലന ിെ
ം സാേ•തിക വിദ െട _ദർശന ിെ േകP,ളാ ം _വർ ി
തിന്
ആ€നീകവൽ5രിേ5e•ം ശ‚ിെ0Zേ e•NW്. അടി:ാന സൗകര വികസനം,
വിMൽ0ാദനtം വിതരണtം, തീ%ƒൽ വികസനം, കാലി ീ%, മ8Gകൾ, ൈജവവu5ൾ
എ ിവ വാ,ൽ, സാ%ൈല%് „ീഡിംഗ് {ണിCകൾ, ഉൽ0ാദനം ല മാ5ി O പരിപാടികൾ,
േപര ് േ…ാ5് വാ,ൽ, കർഷകർ5് യ†വൽ5രണ സഹായം, നിലവി)O ഫാNകkെട
വി<ലീകരണം, വിപണന‡ംഖല :ാപി5ൽ എ ിവ ഉൾെ0ZG. ഫാNകkെട കീഴിൽ ഉˆാദനം
ല മാ5ി O _വർ ന,kം സാ%ൈല%് {ണിCകkെട വികസന ി ം •ക
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ഉൾെ0Z ിയിbe്. 2021-22-ൽ ഫാNകളിെല ഘടക,ൾ സംബoി3 വിവര,ൾ താെഴ
െകാZ ിരി G.

1
2
3
4
5
6
7
8

മhാടിയിെല ഹാ3റി ം െIയിനിംഗ് ഇൻ…ി%‰ ി ം അടി:ാന
സൗകര ,ൾ
ഫാമിെ _വർ ന,ൾ5് താൽ5ാലിക അടി:ാന ിൽ നിയമനം
ഉൽ0ാദനം ല മാ5ി O പരിപാടികൾ
േപര ് േ…ാ5്, തീ%ƒൽ, മ8Gകൾ, ൈജവവu5ൾ എ ിവ വാ,ൽ
തീ%ƒൽ വികസനം
_വർ ന െചലവ്
സാ%ൈല%് „ീഡിംഗ് {ണിCകൾ Nേഖന വിതരണം
ഫാNകെള ശ‚ിെ0Z ൽ

50.00
20.00
200.00
1000.00
25.00
55.00
200.00
100.00

വ]0ിെ
കീഴി)O കGകാലി, ആട്, പ ി, വളർMപ ികൾ, Nയൽ, താറാവ്
ഫാNകളിെല നിർŠാണ_വർ ന,ൾ5ായി 300.00 ല ം wപ ം ഇതിൽ ഉൾെ0ZG.
േമൽ0റs ഘടക,ൾ5ായി 2021-22 ബജ%ിൽ 1950.00 ല

ം wപ വകയി8MG.

വീbN%െ
േകാഴി വളർ ലിന് േകരള ിൽ വളെരയധികം സാധ തകke്. ‹ാമ
_േദശ,ളിൽ
േകാഴി
വളർ ൽ
േ_ാKാഹി0ി
തിന്
വിവിധ
തര ി)O
സഹായസംവിധാന,ളിൽ !ടി O സർ5ാർ ഇടെപട)കൾ ആവശ മാണ്. വീbN%െ
േകാഴിവളർ ൽ വികസന ിനായി െചലവ് ]റs തീ%കൾ നൽകി വളർ ാൻകഴി
െമ3െ0
ഇന,ളിൽെ0
‹ാമലŒി
േപാെല O
നാടൻ
N േ5ാഴികൾ
_ചാര ിലാ
താണ്. െതരെsZ
ഗവൺെമ ്/എയ്ഡഡ് •kകളിെല .പി./ൈഹ•ൾ
jാ•കളിെല ] ികൾ വഴി ഈ പYതി നട0ിലാ G.
ഈ പYതി‘ായി 2021-22-ൽ 300.00 ല ം wപ വകയി8 ിയിരി G.
ഭ cര ാ നിയമം, *ഗേ മ നിയ†ണം എ ിവ അ സരി3് Uചിത’tം
ആേരാഗ കരtമായ മാംസം, മാംസ ഉˆ ,kെട നിർŠാണം, വിപണനം എ ിവയാണ് മീ%്
േ_ാഡ“്സ് ഓഫ് ഇa ല മിZ ത്. ഇതിനായി 2021-22 ബജ%ിൽ 1563.00 ല ം wപ
വകയി8MG. ഇതിൽ 1313.00 ല ം wപ ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് സഹായമായി പYതിയിൽ
ഉൾെ0Z ി അടി:ാന െസൗകര വികസന_വർ ന,ൾ5ായി വകയി8MG.
ൈഹെടക് സ്േളാ ർ ഹൗസ്-േസവന നി]തി (ബാധ ത)
െകാEം ജിEയിെല ഏwരിൽ മാംസ ിെ •ല വർYിത ഉˆ നിർŠാണ സൗകര ം
കGകാലി, എ8മ വളർ ൽ േകPം, ചാല ടി
ഭ
cര െയ ]റി–O േബാധവൽ5രണ പരിപാടി
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി െട ഉപേയാഗ—ന മായ ബcകൾ ഉപേയാഗെ0Z ി _ധാന
േകP,ളിൽ ആ€നിക മാംസ വിˆന േകPtം െറേ…ാറ˜ം ആ5ി മാ%ൽ
_uത പYതികൾ5ായി 2021 – 22 ബജ%ിൽ 1563.00 ല

ല

ം wപ വകയി8MG.

കGകാലികkെട ആേരാഗ _`,ൾ െമ3െ0 രീതിയിൽ ൈകകാര ം െച~ തി
മിb െകാeാണ് സം:ാന ് ഈ പYതി ആരംഭി3ത്. േകP സർ5ാ8ം സം:ാന
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സർ5ാ8ം 60:40 എ
അ പാത ിലാണ് ഈ പYതി5് •ക വകയി8M ത്. സം:ാന
വിഹിതമായ 40 ശതമാനം •ക‘് ആ പാതികമായി 320.00 ല ം wപ വകയി8MG.
*ഗേരാഗ,ൾ നിയ†ി ക, റി ർ െപ…് േരാഗം നിരീ ി
തി O േദശീയ േ_ാജ“്,
കാര മത വികസനം, ]ള™േരാഗ നിയ†ണ പരിപാടി, േദശീയ *ഗേരാഗ വിവരമറിയി5ൽ
സംവിധാനം, െപ…ിഡിസ് െപ…ിസ് šമിണൻസ് നിയ†ണ പരിപാടി, *ഗാUപVികkം
ഡിെiൻസറികkം
:ാപി ക ം
നിലവി)Oവെയ
ശ‚ിെ0ZMക ം
െച~ക,
›സിേലാസിസ് നിയ†ണ പരിപാടി, പ ി0നി നിയ†ണ പരിപാടി എ ിവ‘ാണ് •ക
വകയി8 ിയിരി
ത്.
ഇതിനായി 2021-22 ബജ%ിൽ 320.00 ല ം wപ വകയി8MG.

ഫാNകkെട അടി:ാന സൗകര വികസനം ല മി ് സം:ാന ് ആരംഭി3താണ്
ഈ പYതി. ഈ പYതി െട ല ,ൾ ൈജവ cര , ഉയർ
സാേ•തികവിദ ം
യ†വത്5രണtം, ൈന<ണ വികസനtം സാേ•തിക വിദ െട _േയാഗtം, കാലി ീ%
ഉˆാദനം േ_ാKാഹി0ി5ൽ, പി ാ™റം േകാഴിവളർ ൽ ശ‚ിെ0Z ൽ •ട,ിയവയാണ്.
േകP സം:ാന സർ5ാ8കൾ 60:40 എ
ഫeിംഗ് മാœകയിലാണ് പYതി5് പണം
വകയി8M ത്. സം:ാന വിഹിതമായ 40 ശതമാന ിേല5് 400.00 ല ം wപ
വകയി8MG.
കGകാലി
വളർ ലിനാവശ മായ
അടി:ാന
െസൗകര
വികസന ി ം
ആ€നീകവത്5രണ ി ം
ഉˆാദനവർYനവിനാവശ മായ ഇടെപടലി ം ഇൻഷ’റൻസി ം,
ന•സാY ത പരിഹരി
തി ം, ൈന<ണ വികസനtം സാേ•തിക വിദ െട ൈകമാ%tം
വ ാപനtം, േരാഗം ബാധി3 കGകാലികെള _േയാജനെ0ZM തി ം ‹ാമീണ അറtശാലകൾ
:ാപി
തി ം കാലി ീ% ഉˆാദനം വികസി0ി
തി മായി പYതി വിഹിതം
ഉപേയാഗി5ാt താണ്.
േമൽ0റs _വർ ന,ൾ5ായി 2021-22 ബജ%ിൽ 400.00 ല ം wപ വകയി8MG.

പാൽ, N , മാംസം എ ിവയിൽ സ’യം പര ാžത ൈകവരി ക എ
സർ5ാർ
നയേ ാട് േയാജി3് േപാ] താണ് ഈ പYതി. *ഗസംര ണ ഉപേമഖലയിൽ _വർ ി
കർഷകർ5് വാണിജ ാടി:ാന ിൽ ആZവളർ ൽ പYതി, െമയിൽ കാഫ് ഫാ%നിംഗ്
{ണി%്, *ഗസംര ണ സംരംഭ,ൾ5് പലിശ ധനസഹായം, കGകാലി ഉˆ ,kെട വിപണന
േകP,ൾ5് സഹായം എ ിവയിŸെട !Zതൽ കർഷകെര ഈ േമഖലയിൽ ഉൾെ0ZM തി ം
നിലവി)O കർഷകെര ഈ േമഖലയിൽ നിലനിർM തി ം സാധി G. ഈ പYതി െട 50
ശതമാനം |ണേഭാ‚ാ5ൾ വനിതകളായിരി ം
ഈ പYതി െട കീഴി)O വിവിധ ഘടക,ൾ

1
2
3

വാണിജ ാടി:ാന ിൽ ആZ വളർ
െമയിൽ കാഫ് ഫാ%നിംഗ് {ണി%്
*ഗസംര ണ സംരംഭ,ളിൽ _വർ
ധന സഹായം

O വിഹിതം താെഴ പറ G.

ൽ {ണി%്
ി

കർഷകർ5് പലിശ

േമൽ0റs ഘടക,ൾ5ായി 2021-22 ബജ%ിൽ 625.00 ല
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250.00
250
125.00

ം wപ വകയി8MG.

ീര
വികസന
േമഖല‘ായി
2021-22
വർഷ ിൽ
96.21
േകാടി
wപ
വകയി8 ിയിരി G.
സം:ാനെ
ീരസഹകരണ
സംഘ,ൾ5്
പാൽ
സംഭരണ ി O പlാ ല സൗകര ,ൾ വികസി0ി
തി േവeി 18.00 േകാടി wപ
വകയി8MG. ഉൽ0ാദനtം ഉൽ0ാദന മത ം വർYി0ി
തി േവeി മിൽ5് െഷഡ്
വികസന പYതി‘ായി 40.28 േകാടി wപ ം കാലി ീ% സബ്സിഡി5ായി 13.00 േകാടി wപ ം
ഈ േമഖലയിൽ ഉൾെ0Z ിയിരി G.

ീര വികസന വ]0് അതിെ േfാ5് തല എ ്%ൻഷൻ സർ¡ീസ് {ണിCകൾ,
ജിEാതല |ണനിയ†ണ {ണിCകൾ, അh് പരിശീലന േകP,ൾ, െഡപ‰ ി ഡയറ“¢െട
ഓഫീസ്, സാ%ൈല%് െIയിനിംഗ് െസ ¢കൾ, വലിയ•റയിെല േഫാഡർ ഫാം എ ിവ
Nേഖനയാണ്
ീര വി£ാന വ ാപനtം ഉപേദശക സർ¡ീcകkം നടM ത്.
അനിlിതാവ: ം _¤തി േ ാഭtം മCം ഉeാ]
അവസര,ളിൽ വ ‚ിപരമായ
ബo ിŸെട സാേ•തിക വിദ െട ൈകമാ%ം കർഷകരിേല5് േനരി ് നടMക എ താണ്
ഈ പYതി െട _ധാന ല ം. ‹ാമീണ ഡയറി എ ്%ൻഷൻ സർ¡ീcകൾ നട0ാ5ൽ,
െസമിനാ¢കൾ, കർഷക സ¥ർ5 പരിപാടികൾ, |ണനിലവാര േബാധവൽ5രണ പരിപാടികൾ,
േ…%് ഡയറി എ ്േപാ, അ3ടി, ഇലേ¦ാണിക് മാധ മ,ൾ Nേഖന O വ ാപന _വർ ന,ൾ,
കGകാലികൾ ം ഉടമ:ർ ം സമ‹ ഇൻഷ’റൻസ് പരിപാടി, എസ്.ആർ.ഇ.പി േ_ാജ§കkെട
നിർ¡ഹണം, െതരെsZ5െ0Z
പhായMകളിൽ ഡയറി എ ്%ൻഷൻ സർ¡ീസ് {ണി%്
:ാപി5ൽ, ഡി0ാർbെമ˜കളിൽ ഇ-ഓഫീസ് _വർ ന,kെട നിർ¡ഹണം, മിക3 കർഷകന്
അവാർഡ്, •kകളിൽ ] ികkെട ഡയറി j¨കൾ, ഉപേഭാ© NഖാNഖ പരിപാടികൾ, വ]0്
ജീവന5ാർ5് സാേ•തിക പരിശീലനം നൽകൽ, കർഷകർ5്
സം:ാന ിനക ്
_ദർശന,ൾ കാª തി O െസൗകര ം എ ിവ‘ാണ് •ക വകയി8 ിയിരി
ത്.
ീര
വികസന പരിശീലന േകP,kെട പlാ ല സൗകര ,ൾ െമ3െ0ZM തിനായി
വിഹിത ിെ ഒ8 ഭാഗം ഉപേയാഗി5ാt താണ്. ഈ പYതി െട ഘടക,ൾ സംബoി3
വിവര,ൾ dവെട െകാZ ിരി G.
കാർഷിക സ¥ർ5 പരിപാടി-കർഷക ൈമVി
ീര പരിശീലന േകP,ൾ5് പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി0ി
തിന് സഹായം
_ാേദശിക/സം:ാന പരിശീലന5ളരി
സം:ാന ീര എ ്േപാ
ന‰സ് െല%ർ - ീരപഥം
േലാക ീരദിനാേഘാഷം
ീരകർഷകർ5് വിവിധ തല,ളിൽ സmർശനം
ആക¬ിക െചലവ്
േfാ5്,ജിEാ, സം:ാനതല ീരസംഗമം
•kകളിൽ ഡയറിj¨കൾ
ീരസഹകാരി അവാർഡ് – മിക3 കർഷക അവാർഡ്
എ ിബിഷ കൾ സംഘടി0ി
തി O െചലവ്
വ]0ിെല സാേ•തികവിഭാഗം ഉേദ ാഗ:ർ5് സാേ•തിക പരിശീലനം
അ3ടി & ഇലേ¦ാണിക് മാധ മ,ൾ, േഡാക-െമേ ഷൻ, മാധ മ അവാർ®കൾ
എ ിവയിŸെട വ ാപന_വർ ന,ൾ.
നിലവി)O ഇൻഫർേമഷൻ െസ ¢കkെട ശ‚ിെ0Z ലി O സഹായം

52

െIയിനിംഗി ം,
വ]ƒതല
ഉേദ ാഗ:ൻമാ8െട
കാര മത
വർYി0ി
തിനാവശ മായ പരിശീലന പരിപാടികkെട ശ‚ിെ0Z )ം നവീകരണtം
ഇ-ഓഫീസ് നട0ാ5ൽ
െതരെsZ5െ0 പhായMകളിൽ ഡയറി എ ്െ%ൻഷൻ സർ¡ീസ് {ണിCകൾ
:ാപി5ൽ.
സമ‹ ീര ഇൻഷ’റൻസ് പYതി – ീരസാa’നം
േഡാക‰െമേ ഷൻ, വിശകലനം, നിരീ ണം, എ ിവ െട െചലവ്
േമൽ0റs ഘടക,ൾ5ായി 2021-22 ബജ%ിൽ 1050.00 ല ം wപ വകയി8MG.
ീര കർഷക8െട ഉൽ0 ,ൾ വിപണനം െച~ തി ം ‹ാമവിവര േകP,ളാ ം
ീര സഹകരണ സംഘ,ൾ _വർ ി G. !Zതൽ കർഷകെര
ീര സഹകരണ
േമഖലയിേല5് െകാWവരിക, 2006 എഫ്.എസ്.എസ്.എ. അംഗീകരി0ി വാൻ കഴിtOതാ ക,
രാസപദാർ¯,ൾ/°Œാª5ൾ എ ിവ െട പരിേശാധനയിŸെട പാലിെ
|ണേമ±
പരിേശാധി
തി O
സൗകര ,ൾ
െമ3െ0ZMക,
സംഭരണtം,
വിപണനtം
െമ3െ0ZM തിന്
ീരസഹകരണസംഘ,kെട
പlാ ല
സൗകര ,ൾ
ശ‚ിെ0ZMക ം ആ€നികവൽ5രി ക ം െച~ക Nതലായവയാണ് ഈ പYതി െട
ല ,ൾ. ഈ പYതി െട കീഴിൽ വിഭാവന െച²ിbO _വർ ന,ൾ താെഴ
പറ
വയാണ്.
എഫ്.എസ്.എസ്.എ 2006 െ
ആവശ ,ൾ5ായി രജിേ³ഷൻ, േഡാക-െമേ ഷൻ,
ലാXകൾ ശ‚ിെ0Z ൽ •ട,ിയവ.
<തിയതായി
രജി…ർ
െച~
ീരസഹകരണ
സംഘ,ൾ/_വർ നരഹിതമായവ െട <ന8Yാരണ ി O സഹായം.
ആവശ കത െട
അടി:ാന ിൽ
ീരസഹകരണസംഘ,ൾ5്
സഹായം
ലഭ മാ5ൽ.
ീരസഹകരണസംഘ,ളിൽ
മഴെവOസംഭരണി,
സൗേരാർ´പരിപാലനം
എ ിവµO സഹായം.
ഓേ ാേമഷ ം,
‡ംഖലാ
സംവിധാനtം
പരിപാലി3്
നിലനിർM തി ം,
നിരീ ി
തി ം ജിEാതല കൺേസാർഷ
ി O സഹായം.
മിൽമ പാൽ šbകളിേല‘് പാൽ എ ി
തി O സഹായം.
ീരസഹകരണസംഘ,ൾ5് ജിEാതല/ഡയറ“േറ%്തല അവേലാകന േയാഗം
നടM തി ളള െചലവ്
േഡാക-െമേ ഷൻ, ഡാ%ാ ബാ•് wപീകരണം എ ിവ
ീരസഹകരണ സംഘ,ൾ5് ഏകീ¤ത േസാ¶് െവയർ.
ീര സഹകരണ സംഘ,kെട ജിEാ മാ0ിംഗ്
ഭരണനിർ¡ഹണ സഹായ,ൾ ീരസഹകരണസംഘ,ൾ Nേഖന
ീരസഹകരണ
സംഘ,ൾ5് ലഭ മാ5ൽ.
ീരകർഷകർ5് സബ്സിഡി നിര5ിൽ പ3ƒൽ/ൈവേ5ാൽ എ ിവ െട വിതരണം
േഡാ. വർ·ീസ് ]ര ൻ അവാർഡ്
_വർ ന െചലവ്
സമ‹സഹകരണ _ചരണ പരിപാടി (സി.സി.പി)
ഡാ%ാ ബാ•് wപീകരണം – േകരള ിെല സഹകരണ േമഖല െട വികാസtം,
ീരേമഖലയിൽ അതിെ _ഭാവtം സംബoി3 സമ‹ സർെവ.
നിർവഹണം, നിരീ ണം, േഡാക-െമേ ഷൻ െചലtകൾ
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േഡാക െമേ ഷൻ & ഡാ ാ ബാ ് പീകരണം
സ മായി മി വാ
തിന് !ീരസഹകരണ സംഘ$ൾ&് സഹായം
'ചിത )* പാൽസംഭരണ )റികൾ/സംഭരണശാലകൾ 1ട$ിയവ3െട
നിർ5ാണം/നവീകരണം.
കർഷകർ&് െഫസിലിേ ഷൻ കം ഇൻഫർേമഷൻ െസ 9കൾ
!ീര സഹകരണ സംഘ$ൾ :ാപി; തി<ം നിലവി=*വ ശ>ിെ?@A തി<ം,
പാൽ സംCരണം വDാപി?ി; തി<ം പാEി$ി<ം തF?ിG് കHയാ; തി<ം
കാലിIീ JണിKകൾ;)* സഹായം.
ഇ.ടി.പി.കLെട :ാപനം, സൗേരാർN പരിപാലന സംവിധാനം, മലിനീകരണ
നിയPണം, ഊർNസംര!ണ RവർIന$ൾ.
ഓേHാമാ ിക് പാൽ സംഭരണ JണിKകൾ.
േമൽ?റT ഘടക$ൾ&ായി 2021-22 ബജ ിൽ 1800.00 ല!ം

പ വകയിZA[

സം:ാനI് ഉൽ?ാദി?ി;ക3ം വിപണനം െച^ക3ം െച^
പാലിെ 3ം
പാ=ൽ? $Lെട3ം _ണനിലവാരം ഉറ` വZAകയാണ് ഈ പbതി3െട ല!Dം.
സം:ാനെI _ണനിലവാര നിയPണ ലേബറHറികളിെല സൗകരD$ൾ ശ>ിെ?@Aക,
RേതDക _ണനിലവാര പരിേശാധനകൾ നടAക, Rാേദശിക ലാdകLെട നിർ5ാണം, !ീര
കർഷകർ;* സൗകരD$Lെട വDാപനം, _ണനിലവാരം െമGെ?@Aക, െച;േപാeകളിൽ
പാലിെ _ണനിലവാരം പരിേശാധി; തി<* സൗകരDം ഏർെ?@Aക )തലായവയാണ് ഈ
പbതിയിൽ ഉൾെ?@Iിയിg*ത്. ഈ പbതി&ായി 400.00 ല!ം പ വകയിZIിയിരി;[.
ഇതിെല ഘടക$ൾ താെഴ പറ3[.
1
2
3
4

5

RേതDക _ണനിലവാര പരിേശാധന
െച;േപാeകളിൽ പാലിെ _ണനിലവാര പരിേശാധനk*
:ിര സംവിധാനം (മീനാ!ിmരം, ആരD ാവ് െചക്േപാeകൾ)
_ണേമq നിയPണം, ഡി?ാർH്െമ ിെല3ം
െസാൈസ ിയിെല3ം ഉേദDാഗ:ർ&് tഡ് േസuി
െvയിനിംഗ്
ഫാം തലIിൽ ആേരാഗDകരwം _ണകരwമായ െമGെ?@Iൽ
േx ് ഡയറി ലാബ്/റീജിയണൽ ലാdകൾ, ജിyാ ലാdകൾ,
സzരി; _ണനിലവാര JണിKകൾഎ ിവE് അടി:ാന
സൗകരD വികസനwം RവർIന വിmലീകരണwം,
േഡാക െമേ ഷൻ ചാർN്, കാസർേഗാഡ്, േകാHയം, ആല}ർ
ലാdകൾ&് സഹായം, പാലിെ _ണനിലവാര
പരിേശാധന&ായി െമGെ?H സംവിധാനം :ാപി; തിന്
!ീര സഹകരണ സംഘ$Lെട ആവശDകത3െട
അടി:ാനIിൽ സഹായം.
ഇതിനായി 2021 – 22 ബജ ിൽ 400.00 ല!ം

83.40
25.00
15.00
82.50

194.10

പ വകയിZA[

!ീേരാ•ാദന േമഖലയിേല&് •@തൽ കർഷകേര3ം/സംരംഭകേര3ം സ യംസഹായ
സംഘ$േള3ം െകാ‚വരിക, സ രയിനം ക[കാലികLെട ഉൽ?ാദന!മത നിലനിർAക,
കർഷകരിൽ കാലിവളർIൽ ശാƒീയ രീതികൾ സ ീകരി; തി<* അവേബാധം സാേ തിക
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സഹായേIാെട „…ി;ക എ ിവയാണ് മിൽ&് െഷഡ് വികസന പരിപാടിെകാ†്
ല!Dമി@ ത്. ഉപജീവനIി< േവ†ി3* !ീേരാൽ?ാദന RവർIന$ളിൽ നി[ം
വാണിജDാടി:ാനIി=*
!ീേരാൽ?ാദനIിേല;*
മാ ം
പാ=ൽ?ാദനwം
ഉൽ?ാദന!മത3ം വർbി?ി; തിന് അനിവാരDമാണ്. ഈ വിഹിതം െതരെT@&െ?H
മിൽ&് െഷ‡കളി=ം സാധDത3* മ ് Rേദശ$ളിേല;ം വാണിജDാടി:ാനIി=* ഡയറി
JണിKകLെട വDാപനം േRാˆാഹി?ി; തി<ം പ'/പ';Hി വളർIൽ JണിKകൾ,
കറവയP$ൾ വാ$ൽ, പ'െതാ‰Iി<* സഹായം, ƒീകൾ;* ക[കാലി വളർIൽ
പരിപാടി )തലായവE് വിനിേയാഗി&ാw താണ്. ഈ പbതി3െട 50 ശതമാനം
_ണേഭാ>ാ&ൾ
വനിതകളായിരി;ം 2021-22-ൽ ഈ പbതിയിൽ വിഭാവന െചŠിg*
ഘടക$ൾ താെഴ െകാ@Iിരി;[.
കർഷകർ&് പ' JണിKകൾ;* സഹായം
പ';HികLെട JണിKകൾ
ƒീകൾ;* ക[കാലി വളർIൽ പരിപാടി
mേരാഗമന ചി ാഗതി3* !ീര കർഷകർ&് സഹായം
ക[കാലി െഷ‡കLെട നിർ5ാണwം കറവയP$ൾ വാ
തി<* സഹായwം
െതരെT@&െ?H പzായAകളിൽ !ീര ‹ാമം പbതി
േഡാക േമേ ഷൻ െചലവ്
കിടാരി പാർ;കൾ :ാപി&ൽ - ഒZ പാർ&ിൽ 50 എ•ം
അടി:ാന സൗകരD വികസനwം, വാണിജDാടി:ാനIി=* !ീരഫാ)കLെട
യPവൽ&രണwം.
!ീരസഹകരണസംഘ$ൾ )േഖന പാൽ ഉ•ാദകർ&് RേതDക പരിശീലനം ൈനmണD –
വികസനwം സ യംെതാഴി=ം
പാല&ാട്, ആല`ഴ എ ിവിട$ളിൽ ൈവേ&ാൽ േശഖരണIി<ം െബയിലിംഗി<)*
JണിKകൾ :ാപി&ൽ.
RവർIന െചലവ്
ഇ@&ിയിൽ !ീരവികസന സഹായം
െതരെT@&െ?H
‹ാമപzായAകളിൽ !ീര‹ാമം പbതി നട?ിലാ; തിനായി
വിഹിതം വകയിZA[. ഉZ&െള വാ
തി<* പbതി, കാലിെIാ‰I് നിർ5ി; തിന്
സഹായം, ŽHനാട് താ•&ിെല Rളയബാധിത Rേദശ$ളിെല െതരെT@&െ?H :ല$ളിെല
ഉയർ Rേദശ$ളിൽ ക[കാലി െഷ‡കLെട :ാപനം, കറവ യP$ൾ വാ ക, ഫാ)കൾ
യPവത്&രി;ക, കറവ?'&ൾ&് അ രീ! സ5ർ•ം ല‘കരി; തി<* ഘടക$ൾ,
െവർമി കേ’ാx്, RേതDക പരീശീലനം )തലായവയാണ് ഈ പbതിയിെല ഘടക$ൾ.
ഇതിനായി 2021-22 ബജ ിൽ 4028.00 ല!ം പ വകയിZA[.

പാ=ൽ?ാദനwം പാൽ സംഭരണwം വർbി?ി;ക, •@തൽ കർഷകെര !ീര സഹകരണ
വDവ:3െട കീഴിൽ െകാ‚വരിക, നിലനിൽ?ി<* െതാഴിലായി !ീര വികസനെI
നിലനിർAക, െതാഴിലവസര$ൾ „…ിG് 3വസംരംഭകെര ഈ േമഖലയിേല&് ആകർഷി;ക
എ ിവയാണ് ഈ പbതി3െട ല!D$ൾ. ഇവ േന@ തിനായി പാ=ൽ?ാദനം Žറ3
കാലയളവിൽ ഉൽ?ാദനwം !ീര സഹകരണ സംഘ$ൾ വഴി3* സംഭരണwം
വർbി?ി; തിനായി ഉ•ാദന െചലവ് Žറk തിന് !ീര സഹകരണ സംഘ$ളിൽ നി[ം
വാ
കാലിIീ E് സംഘ$ളിൽ നൽŽ
പാലിെ
അളവിെന അടി:ാനെ?@Iി
സഹായം നൽŽ[. ഈ പbതി3െട 50 ശതമാനം _ണേഭാ>ാ&ൾ വനിതകളായിരി;ം
ഇതിനായി 2021-22 ബജ ിൽ 1433.00 ല!ം
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പ വകയിZA[.

ീരേമഖലയിെല വികസനം പരിമിതെ
ധാന ഘടകം തീ
ിെ
ദൗർലഭ$മാണ്. അയൽ സം*ാന+െള അേപ ി-് േകരള.ിെല
ീര േമഖലയിൽ ഉൽ ാദന
െചലവ് 1
തി23 ധാന കാരണം ഇതാണ്. ആയതിനാൽ ഉൽ ാദന െചലവ് 6റ8വാൻ
േവ:ി അ2േയാജ$മായ തീ ൽ ഉൽ ാദന പരിപാടികൾ േ ാ=ാഹി ിേ?:താണ്. വർഷം
ABവൻ നിലനിൽC
തീ ൽ ഇന+Dെട Eഷി,
ീര കർഷകFെട ഇടയിൽ GതനHം
ശാJീയHം െചലവ് 6റKLമായ ഫീഡിംഗ് രീതി നട ാCക, തീ െചലവ് 6റ8ക വഴി
കQകാലി വളർ.ലിെ നിലനിൽ ം വിശRാസ$തSം ഉയർ ക, കറവപT?Dെട ആേരാഗ$Hം
പാലിെ UണനിലവാരHം െമ-െ
ക, വർഷം ABവൻ തീ
ി Sം നടീൽ വV?DെടSം
ലഭ$ത ഉറ വF ക, െതാഴിൽ അവസര+ൾ WXിCക, തീ ൽ വിൽ ന വഴി ഉൽ ാദകFെട
വFമാനം വർYി ിCക എ ിവയാണ് ഈ പYതി ല $മി
ത്. ഈ പYതിSെട 50 ശതമാനം
Uണേഭാ^ാ?ൾ വനിതകളായിരിCം.
കർഷകർ?് തീ ൽ, അേസാള, േചാളം EഷികൾC3 സഹായം, ജലേസചന സഹായം,
തിFവന`aരം വലിയLറയിെല േb ് േഫാഡർ ഫാമിന് സഹായം, തീ ൽ Eഷി
വർ.ന+ൾ
യcവൽ?രിCകSം
ആdനീകവത്?രിCകSം
െചeക,
വാണിജ$ാടി*ാന.ിൽ തരിTfമിയിൽ തീ ൽ Eഷി വ$ാപനം എ ിവ8 േവ:ിയാണ് 760.00
ല ം iപ വകയിF.ിയിരിC ത്.

േ മനിധി േബാർഡിെ
വർ.ന+െള സഹായിC തിനായി 2021-22 വർഷ.ിൽ
25.00 ല ം iപ വകയിF Q. ഇൻഷRറൻസ് പരിര
വഴി
ീര കർഷകFെട ജീവ2ം,
സR.ി2ം, ആേരാഗ$.ി2ം, സംര ണം നൽ6 തി2ം അടിയ`ിര ൈവദ$സഹായം,
അപകട+ൾ Aേഖന ഉ:ാ6 അംഗൈവകല$ം എ ിവ8ം മ ് േ മ പരിപാടികൾCം േവ:ി
Lക വിനിേയാഗി?ാH താണ്.
ഇതിനായി 2021-22 ബജ ിൽ 25.00 ല

ം iപ വകയിF

Q.

വയനാട് ആ*ാനമാ?ി ആരംഭി- ഒF സർ?ാരിതര സംഘടനയാണ് opഗിരി
വികസന െസാൈസ ി.
ീര വികസന വ6 ിെ സംരംഭമായി 1999 ലാണ് ഈ െസാൈസ ി
ആരംഭി-ത്. ഈ സംരംഭം വിജയിCകSം വയനാrിെല ഒF ധാന *ാപനമായി മാsകSം
െചtിu:്. EഷിSം Eഷിഅ2ബvേമഖലകളിൽ 1ടി ഇതിെ സാധ$ത വ$ാപി-ിu:്. opഗിരി
വികസന െസാൈസ ിSെട സാwഹ$ സാx.ിക വർ.ന+ൾCം അടി*ാന െസൗകര$
വികസന.ി2മായി 50.00 ല ം iപ വകയിF.ിയിരിCQ.
കQകാലി െഷyകDെട നിർzാണം/aനFYാരണം, ധാLമി|ിത വിതരണം,
േബാധവൽ?രണ
പരിശീലന
പരിപാടികൾ,
ബേയാഗ$ാസ്}ാ ിെ
നിർzാണം
േഡാക~െമേ ഷൻ, അവേലാകന െചലവ് എ ിവ•ാണ് സഹായം വകയിF
ത്. വയനാrിൽ
ീര വികസന വർ.ന+ൾ?ായി 25.00 ല ം iപ വകയിF Q.

േകരള സം*ാന ഡയറി മാേനജ്െമ ് ഇൻഫർേമഷൻ െസ ർ വിവിധ വ6 കDെട
വർ.ന+ളായ സഹകരണം, തീ ൽ Eഷി വികസനം, േപാഷക കാലി.ീ ,
ീര-€ഗ
സംര ണ േമഖല•് ആdനിക രീതിയി•3 തീ ‚മ.ിെ ഉപേയാഗം, പരxരാഗത
ീര
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ഉൽ
+ൾ എ ിവSെട ഏേകാപനമാണ് ല $ം വ8 ത്.
ഈ *ാപന.ിെ
വർ.ന+ളിൽ
വിവിധ
പYതികെളCറി„3
വിവരേശഖരണം,
തീ ൽ
ൈവവിY$െ.Cറി„3 ഗേവഷണം, പരxരാഗത
ീര ഉൽ
+Dെട ഗേവഷണം, കറവ
€ഗ+Dെട വ$ത$… അധിവാസ രീതികെളCറി„3 പഠനം എ ിവ ഉൾെ Q.
2021-22 ബജ ിൽ േകരള സം*ാന ഡയറി മാേനജ്െമ ് ഇൻഫർേമഷൻ െസ റിെ
*ാപന.ിനായി 50.00 ല ം iപ വകയിF Q.

2021-22 െല ബജ ിൽ മ=$ബvന േമഖല•ായി 20364.00 ല ം iപയാണ്
വകയിF.ിയിരിC ത്. ഇതിൽ ഉൾനാടൻ മ=$ബvന.ിന് 9212.00 ല ം iപSം സA‰
മ=$ബvന.ിന് 2000.00 ല ം iപSം നബാർഡ് സഹായേ.ാെടS3 ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്
പYതി?ായി 1000.00 ല ം iപSം മ=$ ബvന LറAഖ+Dെട പരിപാലന.ിനായി 1212.00
ല ം iപSം ഫിഷറീസ് ആ ് ഓഷ$ൻ bഡീസ് സർŒകലാശാല•ായി 3350.00 ല ം iപSം
വകയിF.ിയിരിCQ.
2021-22 ൽ മ=$ബvന േമഖല83 ബഡ്ജ ് വിഹിതം താെഴ നൽകിയിരിCം വിധം
തരംതിരി-ിരിCQ.

ഉൾനാടൻ മ=$ബvനം എ
പYതി?് 2021-22 ബഡ്ജ ിൽ നീ?ി വ-ിരിC
വിഹിതം 9212.00 ല ം iപയാണ്. ഈ പYതിC കീഴിൽ വF 8 ഘടക+ൾ താെഴ പറSം
വിധമാണ്.
എ
ബി
സി
ഡി
ഇ
എഫ്
ജി
എ-്

ഉൾനാടൻ മ=$ സx.ിെ സംര ണHം മാേനജ്െമŽം
ഫിഷ് ഫാAകൾ, ന•റികൾ, ഹാ-റികൾ
അകRാ?ൾ-ർ വികസനം
അകRാ?ൾ-റി2 േവ:ിS3 സഹായ േസവന+ൾ
ഉൾനാടൻ േദശ+ളിൽ മ=$ഭവ2കൾ *ാപിCക
ജലജീവികDെട ആേരാഗ$നിരീ ണHം പരിപാലനHം
റിസർേŒായർ മ=$ബvന വികസനം
ഉ ് ജലതടാക+Dെട Tചീകരണം

500.00
1600.00
6262.00
400.00
100.00
100.00
150.00
100.00

സം*ാനെ. മ=$ഉ•ാദനം വർYി ിC തിനായി ഉൾനാടൻ മ=$ ഉ•ാദനം
വർYി ിCക, െപേ‘ാളിംഗ് നട ക വഴി നിയമ വിFY മ=$ബvനം തടSക, സംര ിത
േമഖലകൾ *ാപിCക, നശി„ േപായ ജലാശയ ആവാസ വ$വ*കെള aന:*ാപിCക,
ക:ൽ?ാ കൾ വ„ പിടി ിCക, ഫിഷറീസ് മാേനെ’ ് കൗൺസി•കൾ വഴി തനതായ േbാ?്
വർYി ിCക, റിേമാr് െസൻസിംഗ് – ജിേയാ”ഫി?ൽ ഇൻഫർേമഷൻ സിbം വഴി
മ=$സx.ിെ iപേരഖ ത•ാറാCക, പിടിെ- C
മ=$+Dെട അളവ് കണ?ാCക,
ൈലസൻ–3 വലകDം ൈചനീസ് വലകDം വാ—ക എ ിവയാണ് പYതി വിഭാവനം െചe
വർ.ന+ൾ. ഈ വർ.ന+ൾ?ായി 2021-22 ബഡ്ജ ് വിഹിതമായി 500.00 ല ം iപ
വകയിF Q.
േകരള.ിെല മ=$EഷിSെട
ധാന പരിമിതി, മതിയായ അളവിൽ Uണേമ˜S3
മ=$വി.ിെ
അഭാവമാണ്. മ=$വി.ിെ
Uണേമ˜യി•ം അളവി•ം മികവ് വF ക
എ താണ് ഈ പYതിSെട ധാന ഉേ™ശം. 1 തൽ അടി*ാന സൗകര$+ൾ WXി„
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െകാš് നിലവി•3 ഫാAകDേടSം ന•റികDേടSം ഹാ-റികDേടSം ഉ•ാദന മത
വർYി ി?ാ2ം, aതിയ ഹാ-റികൾ *ാപി?ാ2ം 900.00 ല ം iപ വകയിF.ിയിരിCQ.
െമാ.ം വകയിF.ലിൽ 30.00 ല ം iപ മ=$ വി കDെട സർrിഫിേ?ഷ2ം Uണനിലവാര
പരിേശാധനാ
വർ.ന+ൾCമായി വകയിF Q. ഇL 1ടാെത നിലവിെല സർ?ാർ
ഫാAകൾ, ഹാ-റികൾ, അേകRറിയ+ൾ എ ിവSെട വർ.ന.ി2ം പരിപാലന.ി2മായി
700.00 ല ം iപ േത$കം വകയിF.ി യിരിCQ.
നിലവി•3 േദശ+ളിെല ജലേ›ാതœകDെട •ർžമായ വിനിേയാഗം, Uണേമ˜S3
വി കDെട ഉപേയാഗം, േപാഷകാഹാരം, േരാഗ തിേരാധ
വർ.ന േമൽേനാrം, Gതന
സാേŸതിക വിദ$കDെട ഉപേയാഗം, aതിയ
േദശ+ളിേല•് അകRാകൾ-റിെ
വ$ാപനം
എ ിവയി െട പതിw ാം പYതി?ാലയളവിൽ അകRാകൾ-ർ ഉ•ാദനം ഇരrി ിCക
എ താണ്
ല $ം.
അകRാകൾ-ർ
വികസന.ിനായി
6262.00
ല ം
iപ
വകയിF.ിയിരിCQ. ഇതിൽ 350.00 ല ം iപ മ=$Eഷി?ാFെട 14 വികസന
ഏജൻസികDെട നിർŒഹണ െചലHകൾ?ാSം വകയിF.ിയിരിCQ. പYതിയിൽ താെഴ
െകാ .ിരിC ഘടക+ൾ ഉൾെ rിരിCQ. െമാ.ം വകയിF.ലിൽ 2000.00 ല ം iപ
–ഭി േകരളം പYതിC കീഴിെല അകRകൾ-ർ വർ.ന+ൾ?ായി െചലവഴിേ?:താണ്.
ഈ പYതി?് കീഴിെല വർ.ന+ൾ Jീകൾ?് 1 തലായി േയാജനെ േ.:താണ്.
1 കളി•ം 6ള+ളി•ം ൈനൽ തിലാ ിയ EഷിSം aന:പര$യന അകRാകൾ-sം.
കാർ ്, പാൻഗാഷിയസ്, തനത് മ=$ ഇന+ൾ എ ിവSെട Eഷി 6ള+ളിൽ
വ$ാപി ിCക.
ഒF െന ് ഒF മീൻ Eഷി.
6ള+ളി•ം 1 കളി•ം ഓF ജല മ=$Eഷി.
െകാ¡്, മ¢ൽ Eഷി.
വ$ാപന വർ.ന+ൾ, കാര$ മത വർYി ിC തി23 പYതികൾ, മ=$Eഷി
aര£ാരം,
നXസാധ$താ
നിവാരണം,
മ=$Eഷി
െ ാേമാrർമാFേടSം
േകാഓർഡിേന ർമാFേടSം േസവന+ൾ, മ=$കർഷക ¤¥്, മ=$Eഷി േസവന േക¦ം,
മ=$കർഷക മി§ം, Gതനമായ സാേŸതിക വിദ$കൾ
േയാഗിCക, ഗേവഷണ+ൾ
എ ിവSം ഇതിെ ഭാഗമാണ്. െമാ.ം വകയിF.ലിൽ 200.00 ല ം iപ വീതം ഇ ?ി,
വയനാട് ജി കളിെല അകRാകൾ-ർ വർ.ന+ൾ?ായി വകയിF Q.
ഫീഡ് മി ിെ വികസനം, െഡേമാൺേ¨ഷൻ ഫാം വികസനം എ ീ അകRാകൾ-റിന്
േവ:ിS3 സഹായ േസവന+ൾ?ായി 400.00 ല ം iപ വകയിF.ിയിരിCQ.
ഉൾനാടൻ മ=$ബvന.ിെ
വികസനേ.Sം
േത$കി-് അകRാ?ൾ-ർ
േമഖലSെടSം ശരിയായ വർ.നെ. തട¢െ
ഘടക+ളാണ് സാേŸതിക പി©ണ,
മാർªനിർേ™ശം,
േമൽേനാrം
എ ിവSെട
അപര$ാ«ത.
ഈ
¬+ൾ
പരിഹരിC തിനായിrാണ് ഉൾനാടൻ മ=$ഭവ2കൾ *ാപിC ത്. അകRാകൾ-ർ
വർ.ന+Dെട അഭി-Yി ല $മിuെകാ:് മ=$ഭവ2കൾ *ാപിC തിനായി 100.00
ല ം iപ വകയിF.ിയിരിCQ. ഫിഷറീസ് എ®് ൻഷൻ ഓഫീസർമാFേടSം സബ്
ഇൻെ¯°ർമാFേടSം
േസവന+ൾ
ലഭ$മാCക
എ Lം
ഈ
വകയിF.ലിൽ
ഉൾെ .ിയിരിCQ.
അകRാകൾ-ർ േമഖലയിൽ വിവിധ േരാഗ+Dെട ആ‚മണം ഒF UFതര ഭീഷണിയായി
നിലനിൽC തിനാൽ ജലജീവികDെട ആേരാഗ$ നിരീ ണHം പരിപാലനHം േരാഗബാധSെട
വ$ാപനം തടS തി2ം ജലജീവികDെട നശീകരണെ. 6റ8 തി2ം സഹായകരമാ6ം.
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സമയാസമയ
േരാഗനിരീ ണ ി ം േരാഗം തിരി റി
് ചികി ാ നടപടികൾ
ആരംഭി !തി മായി 20 െമാൈബൽ അക)ാ ലേബാറ+റിക,ം 10 അക)ാ+ിക് െഹൽ ്
െസ/0ക,ം അട1! 2ംഖല 4ാപി !തിന് ല 5മി67. മ9ിേ/:ം ജല ിേ/:ം
<ണനിലവാര പരിേശാധന സാ@ി,കൾ േശഖരി ് വA!തി ം ജീവേനാെടേയാ അBാെതേയാ
ഉ
ജലജീവിക,െട DിനിEൽ പരിേശാധന നട !തി
സൗകര5Gൾ െമാൈബൽ
അക)ാലേബാറ+റികൾ Hായിരി ം. Iടാെത ൈമേJാ ബേയാളജി, ഹിേMാളജി, േമാളി ലാർ
പരിേശാധനകൾ O
അധിക സംവിധാനPം െഹൽ ് െസ/0കളിQHാRം. െഹൽ ്
െസ/0ക,േട:ം
െമാൈബൽ
അക)ാ
ലാSക,േട:ം
Tവർ ന
ചിലPകൾ,
ജല<ണനിലവാര ിേ/:ം ജലജീവി ആേരാഗ5 ിേ/:ം ആ/ീ ബേയാ+ിക് അവശിU ിേ/:ം
പരിേശാധനാ ചിലPകൾ, േരാഗബാധാ നിർ9യം, മV7കൾ, േരാഗനിവാരണം എ!ിവA
ചിലPക,ം ഇതിെ/ ഭാഗമാണ്. 2021-22 ൽ ഈ Tവർ നGൾEായി 100.00 ല ം Zപ
വകയിV ിയിരി 7.
ഉൾനാടൻ മ 5ഉ\ാദനം വർ^ി_ിEാൻ വലിയ സാ^5തകളാണ് ജലസംഭരണികൾ
Tദാനം െച`!ത്. സം4ാനെ
മ 5 ഉ\ാദനം വർ^ി_ിEാനായി ജലസംഭരണികെള
ഉപേയാഗി !തിനായി നടപടികൾ സ)ീകരി ക, െചറിയ ജലസംഭരണികളിൽ മ 5G,െട
േMാE് എൻഹാൻെa/് നട_ിലാ ക, ഇട രം – വലിയ ജലസംഭരണികളിൽ േMാE്
എൻഹാൻെabം I6കളിQO മ 5cഷി:ം നട_ിലാ ക, വന5ജീവി സേeതGൾ
ിQ
ജലസംഭരണികളിൽ നാടൻ കാർ_് മ 5Gൾ, ക5ാf് ഫിഷ്, കരിമീൻ, മഹസീർ എ!ീ ഇനGെള
േMാE് എൻഹാൻെa/ിന് ഉപേയാഗി ക hടGിയവയാണ് പ^തി:െട Tധാന ഘടകGൾ.
ഈ Tവർ നGൾEായി 150.00 ല ം Zപ വകയിV ിയിരി 7.
േകരള ിെല
Tധാന
ഉkജലതടാകGൾ
മലിനീകരണംlലO
ആവാസവ5വ4ാതകർ േനരി67H്. ഈ mർബലമായ ആവാസവ5വ4 പരിഗണി േ@ാൾ
ജല ിെ/ <ണനിലവാരം Rറ:!hം ജലജീവിക,െട നശീകരണPം ഉkജലതടാകG,െട
സംര ണം അനിവാര5മാ 7. ഇതിനായി: ഒV oമെമ! രീതിയിൽ സർEാർ േവ@നാട്,
അUOടി തടാകGൾ തേpശഭരണ4പനG,െട:ം മf് ബqെ_+ ഏജന്സിക,െട
പeാളി േ ാെട sചീകരി !തി
oമGൾ ആരംഭി ിtH്. തടാകGൾ sചിയായി
സംര ി !തി ം sചീകരണ Tവർ നGൾ ചി+യായ രീതിയിൽ നട_ിലാ !തി മായി
2021-22 വാർഷിക ബഡ്ജfിൽ 100.00 ല ം Zപ വകയിV 7.

സOv മ 5ബqനം എ! wഹത് പ^തിE് 2021-22 ൽ നീEി െവ ിരി ! വിഹിതം
2000.00 ല ം Zപയാണ്. ഈ പ^തിയിൽ ഉൾെ_+ിരി ! 6 ഘടകGൾ താെഴ
െകാ6 ിരി 7.
എ
ബി
സി
ഡി
ഇ
എഫ്

സOv മ 5സ@ ിെ/ സംര ണPം മാേനെzbം
കടൽ |ര :ം കടൽ ര ാ Tവർ നG,ം
പര@രാഗത മ 5െ ാഴിലാളികൾEാ : മ 5ബqന
സാമ}ികൾ
മ 5ബqന ഉപകരണGൾEാ: ഇൻഷ)റൻസ് കവേറജ്
മാരിEൾ ർ Tവർ നGൾ
മൈറൻ ആംSലൻസ്- Tവർ നPം പരിപാലനPം
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800.00
500.00
150.00
200.00
100.00
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പ~Hാം പ^തിEാലയളവിൽ ലഭി
സOv മ 5 ിെ/ അളവ് 4ിരമായി
Rറ•വV!തായി കHിV7. േക€ ഇൻMിf•tക,െട റിേ_ാർ+് Tകാരം അധികമായ
േതാതിQ
മ 5ബqനം, വിേവചനമിBാ
‚വൈനൽ മ 5ബqനം, മ 5 •Gെള
പിടിെ 6 ക എ!ീ കാരണGളാലാണ് ഈ വീƒ ഉHായത്. േപാഷകാഹാര |ര
ഉറk
വV !തി ം മ 5െ ാഴിലാളിക,െട േകവലമായ ഉപജീവനമാർ„ം ഉറkവV !തി ം
തനh സOv മ 5ബqന ിൽ പര5ാ…മായ േമൽേനാ+Pം മാേനെz/് തത)G,െട
കാര5 മമായ നട_ിലാEQം അനിവാര5മാണ്. െക.എം.എഫ്.ആർ നിയമ ിെ/ കർശനമായ
േമൽേനാ+ം മ 5ക_Qക,െട ൈലസൻസിം<ം ഓൺൈലൻ രജിേˆഷ ം സOv മ 5
സ@ ിെ/ േകാ മാേനെz/്, ഫീഷറീസ് മാേനെz/് െകൗൺസിQക,െട Tവർ നം,
േഹാേളാ}ാഫിക് രജിേˆഷൻ േ‰f്, ക_ൽ ŠാEിംഗ് യ~ം എ!ിവ ഘടി_ി ക, ‹തിയ
ഫിഷറീസ് േMഷ കൾ 4ാപി ക, ആശയവിനിമയ സംവിധാനGൾ 4ാപി ക,
മ 5ബqന ഹാർബ0കളിQം ഫിഷ് ലാ/ിംഗ് േക€GളിQം നിരീ ണ ക5ാമറകൾ 4ാപി ക,
Œ•ിമ പാVക,ം സOv സംര ണ േമഖലക,ം 4ാപി ക, Žതന സാേeതിക വിദ5കൾ
Tേയാഗ ിൽ െകാ• വരിക, േMാE് വർ^ി_ി !തിനായി മ 5വി ക,െട റാ•ിംഗ്,
സOv ിൽ നി!് പിടി ! മ 5G,െട വിവര േശഖരണം, സOv െപേŠാളിംഗി േവHി 20
െപേŠാൾ േബാtകൾ വാടകെ‘6 ക:ം കരാറടി4ാന ിൽ 80 മ 5െ ാഴിലാളികെള
ഏർ_ാടാ ക, നിലവിQ
ഫിഷറീസ് േMഷ കൾ ‹തിയ െക+ിടPം കൺേŠാൾ ’Oം Žതന
ഉപകരണG,ം നൽകി ആ“നികവത്Eരി ക എ!ിവയാണ് സOv മ 5 സ@ ിെ/
കാര5 മമായ മാേനെz/ിൽ ഉൾെ_6! ഘടകGൾ. ഈ Tവർ നGൾEായി 800.00 ല ം
Zപ വകയിV ിയിരി 7.
സOv മ 5ബqനം ഏfPം ആപത്Eരമായ െതാഴിQകളിൽ ഒ!ാണ്. എBാ വർഷPം
േകരള ിൽ നി!് മ 5ബqന ിനായി കടലിൽ േപാR! 150 ഓളം മ 5െ ാഴിലാളികൾE്
ജീവൻ നUെ_67 എ!താണ് റിേ_ാർtകൾ ”ചി_ി !ത്. വാടക വ G,േട:ം
സൗകര5G,േട:ം സഹായേ ാെട നാലായിര ിൽ_രം മ 5െ ാഴിലാളിക,െട ജീവൻ
ര ിEാൻ സാധി ിtH്. ആയതിനാൽ, |സ•മായ കടൽ |ര ാ Tവർ ന സംവിധാനം
അത5ാവശ5മാണ്.
മൈറൻ ക–•ണിേEഷൻ ഉപകരണGൾ, ജി.പി.എസ്, ൈലഫ് ജാEf്, ൈലഫ് േബാ+്,
ഓേ+ാമാfിക് ഐഡ/ിഫിേEഷൻ സിMം, മ 5യാനGൾ ക•പിടി !തി
സംവിധാനം,
സാfൈലf് അധി˜ിതമായ േറഡിേയാ ബീEൺ എ!ീ കടൽ |ര ാ ഉപകരണGൾ
മ 5െ ാഴിലാളികൾE് ലഭ5മാ !തി
േവHി 75 ശതമാനം ധനസഹായം നൽകാൻ
ഉേpശി ിരി 7.
ഫിഷറീസ്
േMഷ കൾ
അടി4ാനമാEി
കടൽ
ര ാ
Tവർ നGൾ
ശšമാ !തിനായി 1) ആവശ5ാടി4ാന ിൽ കടൽര ാTവർ നGൾ ഏെf6Eാൻ
പരിശീലനം ലഭി പര@രാഗത മ 5െ ാഴിലാളിക,െട േസവനGൾ ഉപേയാഗി ം 2) മ 5
െതാഴിലാളികൾE് എ•ിൻ ൈœവർ, •ാe് എ!ിവർ
പരിശീലനം നൽRക 3) സാഗര
ആ_് വഴി കടലിൽ മീൻ പിടിEാൻ േപാR! യാനG,െട േപാE് വരവ് വിവരGൾ േശഖരി ക
എ!ിവ ല 5മി67. അേതാെടാ_ം കാലാവ4ാ വിവരG,ം നൽRം. മാMർ കൺേŠാൾ ’Oം
Tാേദശിക കൺേŠാൾ ’Oക,ം പ^തിയിൽ വിഭാവനം െച`7. ഈ Tവർ നGൾEായി
500.00 ല ം Zപ വകയിV ിയിരി 7.
പര@രാഗത മ 5െ ാഴിലാളികൾE് വലിയ ക9ികൾ ഉ
ഗിൽ വല വാ1!തി ം
ൈലൻ മ 5ബqന ിനാ:
ഏfPം പരിŸതമായ ഉപകരണGൾ വാ1!തി ം േവHി
40.00 ല ം Zപ വകയിV ിയിരി 7. പര@രാഗത മ 5െ ാഴിലാളികൾE് പഴയ
ഔ+്േബാർഡ് എ•ിൻ മാfി പ ് എ .് പി E് താെഴ:
‹തിയ ഔ+്േബാർഡ് എ•ിൻ
ഘടി_ി !തിനായി 60.00 ല ം Zപ വകയിV ിയിരി 7.
പാഴാEൽ RറAക,
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<ണനിലവാരം ഉയർ ക എ!ീ Tവർ നGൾEായി പര@രാഗത വ GൾE്
ഇൻ|േലfഡ് േബാ¢കൾ നൽRകെയ!hം ഈ പ^തി കീഴിൽ ഉൾെ_67. േമൽ പറ
Tവർ നGൾEായി 2021-22 കാലയളവിൽ ബഡ്ജf് വിഹിതമായി 150.00 ല ം Zപ
വകയിV ിയിരി 7.
പര@രാഗത മ 5െ ാഴിലാളിക,െട ഉപജീവനം നിലനിർ !തിനായി അവVെട
സOv മ 5ബqന ഉപകരണGൾEാ:
ഇൻഷ)റൻസ് കവേറജ് ലഭ5മാEിയിt•്.
Tീമിയ ിെ/ 90 ശതമാനം സർEാർ വിഹിതമായി നൽR!തിനായി 200.00 ല ം Zപ
വകയിV ിയിരി 7.
മാരിEൾ ർ േമഖലയിെല േകരള ിെ/ സാധ5തകെള Tേയാജനെ_6 !തി
പ^തിയാണിത്.
മാരിEൾ റിന്
അ േയാജ5മാ:
സാേeതിക
വിദ5കൾ
സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ വികസി_ി ിt•്. ഇതിൽ കടൽ മ 5G,െട I6കളിQ
Œഷി,
അടി +ിെല െമള¤ൻ Œഷി, കടൽ_ായൽ Œഷി എ!ിവ ഉൾെ_67. മാരികൾ 0മായി
ബqെ_+ Tവർ നGൾEായി 100.00 ല ം Zപ വകയിV ിയിരി 7.
വിനാശകരമായ ഓഖി mര¥ ി േശഷം എBാ ആ“നിക സംവിധാനG,ം
പാരാെമഡിEൽ Mാ¦ം ൈവദ5സഹായ ി
സ•ീകരണG,ം ഉൾെEാ§! l!്
മൈറൻ ആംSലൻ|കൾ
‹റ ിറ !തിന് തീVമാനി ിV7.
ഇത് കടലിൽ
അപകട ിൽെ_6! മ 5െതാഴിലാളികൾE് ര ാTവർ ന ക_ൽ ആയി Tവർ ി ം.
ഈ l!് മൈറൻ ആംSലൻ|ക,ം നിർ–ാണം ¨ർ ിയാEി Tവർ നം ആരംഭി ിtH്.
ഇqനെ ലവ്, എ.എം.സി ചാർ•്, മV7ക,െട െചലവ് hടGിയ hടർ Tവർ നGൾEായി
2021-22 ബഡ്ജf് വിഹിതമായി 250.00 ല ം Zപ വകയിV 7.
–
നിലവിെല നീലവി‰വം എ! േക€ാവിŸത പ^തി പകരം 2020-21 Oതൽ Tധാനമ~ി
മ 5 സ@ദ േയാജന എ! േക€വിഷിŒത പ^തി നിലവിൽ വ7. മ 5 ഉൽ_ാദന ിെല:ം
ഉൽ_ാദനര മതയിെല:ം Tധാന T©Gളായ <ണനിലവാരം, സാേeതികവിദ5, അടി4ാന
സൗകര5വികസനം, നവീകരണം, lല5വർ^ിത2ംഖല െക+ി_6Eൽ, ശšമായ ഫിഷറീസ്
മാേനജ്െമ/് നട_ിലാ ക, മ 5 െതാഴിലാളിക,െട േ മം ഉറkവV ക എ!ീ T©Gൾ
പരിഹരി !തിനാണ് പ^തി ല 5മി6!ത്. ഈ പ^തി <ണേഭാª അധി˜ിതPം അBാ hം
എ! രീതിയിൽ താെഴ_റ:ം Tകാരം തരംതിരി ിരി 7.
ഉൽ_ാദന ിെ/:ം ഉൽ_ാദന മത:െട:ം വർ^നവ്
അടി4ാന സൗകര5വികസനPം വിളെവ:_ി േശഷO Tവർ നPം
ഫിഷറീസ് മാേനജ്െമbം നിയ~ണG,ം
സമ 5ബqന േമഖല:െട സംേയാജിതമായ വികസനPം മാേനെzbമാണ് ഈ പ^തി
വിഭാവനം െച`!ത്. പി.എം.എം.എസ്.ൈവ Tകാരം വിവിധ പ^തികൾ ഏെf6 !തിന്
സം4ാന വിഹിതമായി 560.00 ല ം Zപ വകയിV 7. സOvജല മ 5ബqം, ഉൾനാടൻ
മ 5ബqന ി
േTാ ാഹനം, lല5വർ^നവ്, അക)കൾ ർ, വിളെവ6_ി േശഷO
Tവർ നGൾ,
പരിശീലന
പരിപാടികൾ,
മ 5െതാഴിലാളിേ മം,
വിവരേശഖരണം
ശšമാ ക, ജി.ഐ.എസ് പ^തി, ഭരണസംബqമായ െചലPകൾ എ!ിവയാണ് ഇതിൽ
ഉൾെ_6! ഘടകGൾ.
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മ
ിെ േവഗം നശി േപാ
സ ഭാവം കാരണം ആെക കി
മ
ിെ 18
ശതമാനം ന മാ കയാണ് പതിെവ ് കണ#കൾ കാണി#%. വ' ിൽ നി%ം
ഉപേഭാ*ാവിെ ൈക,ിെല. ത് വെര/' ഒ1 േകാൾഡ് െചയിൻ 5ംഖല 7ാപി# ത്
വഴി ഇെതാ1 വലിയ പരിധി വെര റ<ാനാ ം. മ
ബ>ന വ'?ളിൽ േവA ആവരണം
െച,െBC െപCി, ഓൺേഷാറിൽ ചിൽഡ് േHാേറജ് സൗകര ം, ലാ ിംഗ് േകK?Lേട/ം
ഹാർബPകLേട/ം െമാ വ ാപാര വിപണികLേട/ം നവീകരണം (Sചിത ം TണേമU/ം ഉറB്
നൽകാൻ), െമWെBC ഗതാഗത ിനാ/' ആവരണം െച,െBC വാഹന?ൾ (െമWെBC
ഗതാഗതം), അവസാന േപായി ിY' Sചിത Z' മ
വി[ന ഔC് െല]കൾ, മ
ം
ഉണ^ാ_' `ണി]കൾ, aല വർbിത മ
ഉ[ ?ൾ#' `ണി]കൾ, ഐസ് dാeകൾ,
േകാൾഡ് േHാേറfകൾ, ഓgൻ ഹാLകൾ 7ാപി# തി_ം hതന സാേiതിക വിദ കൾ
kേയാഗ ിൽ െകാlവ1 തി_' ഗേവgണം എ ിവ ഈ പbതി നിർേoശിWിരി#%. ഈ
പbതി^ായി 150.00 ലgം rപ വകയി1 ിയിരി#%.

വിsാന വ ാപനം, പരിശീലനം, േസവന kദാനം എ പbതി^ായി 300.00 ലgം rപ
നീ^ി വWിരി#%. ഇതിെ 4 ഘടക?ൾ wവെട േചർ ിരി#%.

എ
ബി
സി
ഡി

വ Bിെ വിsാന വ ാപന kവർ ന?ൾ
ഉേദ ാഗ7ർ^ാ/' കാര gമതാ വളർ ൽ പരിപാടികൾ
ഇ- ഗേവണൻസ്, ഡിജിyൈലസ് െചz േലല സംവിധാനം
നിലവിY' അക ാകൾWർ പരിശീലന േകK?ൾ, മ
ഭവ_കൾ
എ ിവ/െട നിലവിൽ നട%െകാAിരി# അടി7ാന സൗകര
വികസന പരിപാടികൾ

4000.
40.00
100.00
120.00

അവേബാധ പരിപാടികൾ, േമള kദർശന?ൾ, െസമിനാPകൾ, വർ^്േഷാ|കൾ,
േഡാക}െമേ ഷൻ, kസിbീകരണ?ൾ, െപാ~ജന പരാതി പരിഹാര നിരീgണ സ•ദായം
(പി.ജി.ആർ.എം.എസ് ) €ീം േമാണിyറിംഗ് എ ിവയാണ് അ_ബ> kവർ ന?ൾ^് കീഴിൽ
വ1 ഘടക?ൾ. ഇവ/െട kവർ ന?ൾ^ായി 40.00 ലgം rപ വകയി1 ിയിരി#%.
േജാലി െച•
കാല ിനിട‚' പരിശീലനം, മ
ബ>ന ിെ
വിവിധ
വശ?െള#റി ' ƒതിയ ആശയ?ൾ rപീകരി# തിനായി ഇ„ ^് അക.ം ƒറ.Z'
7ാപന?Lെട സഹായേ ാെട/' …സ കാലപരിശീലനം എ ിവയാണ് കാര gമത
വളർ ൽ പരിപാടിയിൽ ഉൾെB† ത്. നിഫാമിേ /ം വ Bിെല മy് പരിശീലന േകK?Lേട/ം
kവർ ന െചലവ് ഇതിൽ ഉൾെB†%. 40.00 ലgം rപ ഇതിനായി വകയി1 ിയിരി#%.
ഹാർഡ്
െവയർ
വാ?ൽ,
േസാˆ്
െവയർ
വികസനം,
െവൈ‰yിെ
നിലവാരZയർ ൽ, ഓൺൈലൻ ആശയവിനിമയ 5ംഖല, നിലവിY' ഹാർഡ് െവയPകൾ#ം
മy്
ഇലേŠാണിക്
ഉപകരണ?ൾ#Z'
അy yBണികൾ,
െക.എസ്.ഡ‹}.എ.എൻ
നടBിലാ^ൽ എ ിവയാണ് ഇ ഗേവണൻസിൽ ഉൾെB†
ഘടക?ൾ. ഇതി_ ƒറേമ മ
വിഭവ?Lെട േലല നടപടികൾ ഡിജിyൈലസ് െചz് സാേiതികവിദ /െട സഹായേ ാ†Œടി
നടBിലാ# തി_ം ലg മി†%. ഇ~വഴി മ
െതാഴിലാളികൾ^് മികW വില ലഭ മാ %. 202122 ബഡ്ജyിൽ 100.00 ലgം rപ ഇതിനായി വകയി1 ിയിരി#%.
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നിലവി
അക ാകൾ ർ പരിശീലന േക
ൾ, മ
ഭവ കൾ എ ിവ െട
നട!െകാ"ിരി#
അടി$ാന സൗകര വികസന പരിപാടികൾ 'ർ(ീകരി) െകാ*്
അവെയ ശ-ിെ./0 തിനായി 120.00 ല6ം 8പ വകയി9(ിയിരി#!.
മ
േമഖല െട
;$ിര<ം
ഉ(രവാദി(? @മായ
വികസനം
േന/ തി
ഒ9 Bധാന േക ാവിDത പEതിയാണ് പി.എം.എം.എസ്.ൈവ.
2020-21
സാH(ിക വർഷം ?തൽ 2024-25 വെര അM് വർഷേ(Nാണ് ഈ പEതി
അംഗീകരി ിQ ത്. െസൻSൽ െസTർ Uീെമ!ം െസൻSലീ േVാൺേസർഡ് Uീെമ!ം
ഇതിെന ര"ായി തിരി ിരി#!. ഇതിൽ െസൻSലീ േVാൺേസർ Uീമിെന Zണേഭ[ വിഹിതം
ഉ @ം ഇ]ാ(@ം എ ് ര"ായി തരംതിരി ിQ"്.
സാേ^തികവിദ െട ഉപേയാഗം,
വിളെവ/.ി േശഷ?
അടി$ാനസൗകര ം, `ല വർEിത aംഖല ശ-ിെ./(ൽ,
നവീകരണം, ശ-മായ മാേനജ്െമc്, നിയdണ സംവിധാനം എ ിവയിeെട മ
ഉൽ.ാദന<ം ഉൽ.ാദന6മത ം തfി
സgലിതാവ$ ഈ പEതി ല6 മി/!. 2021-22
വാർഷിക
പEതിയിൽ
താെഴ.റ
ഉപവിഭാഗ jം/Bവർ(ന jം
വിഹിത<ം
നിർേlശിNെ./!.
Bധാനമdി മ
സHദ പEതി (പി.എം.എം.എസ്.ൈവ)
െട കീഴിൽ
േക സർNാരിെc സഹായേ(ാെട മ
ബpന േമഖലയിെല എ]ാ Bവർ(നേനq jം
Bദർശി.ി# തിനായി ഒ9 ഹബ് $ാപിNാൻ േകരള സർNാർ വിഭാവനം െചs!. സ കാര
പ^ാളി(േ(ാെട പEതി ഏെu/Nാം. െകാ ിയിെല v@ൈവ.ിൽ നിർേlശിNെ./
ഈ
പEതിയിeെട Zണനിലവാര? വി(്, തീu, വി(് വളർ(ൽ, മ
wഷി, വിളെവ/.ി ?xം
േശഷ<?
അടി$ാന സൗകര ൾ, yാർq്-അzകൾ ഉൽെ.െട
ബിസിന{് േമാഡൽ,
േലാജിyി|്, മാർNuിംഗ്, എ|്േപാർq് Bേമാഷൻ,
}തന Bവണതകൾ, സാേ^തികവിദ
ഇൻ~േബuഷൻ, വി•ാന വ ാപനം, വിേനാദം @ട ിയBവർ(ന ൾ ഉൾെ./!.
പEതി െട BാരംഭBവർ(ന ൾNായി ആദ ഘq(ിൽ 500.00 ല6ം 8പ സം$ാന
വിഹിതമായി വകയി90!.

െകാ]ം ആ$ാനമാNി Bവർ(ി# േകരള(ിെല Bധാന മ
ബpന @റ?ഖം
േലാേകാ(ര ഫിഷറീസ് ഇൻƒാ„…ർ ഹബായി വികസി.ിNാൻ ഈ പEതിയിeെട
ല6 മി/!.
ആ†നിക
ഫിഷിംഗ്ഹാർബർ
സൗകര ൾNായി
അ‡ാരാˆ
മാനദ‰ ൾN Šതമായ ഒ9 സംേയാജിത േപാy് ഹാർെവy് േBാ{സിംഗ്-മാർNuിംഗ്
ഇൻƒാ„…ർ ഹബ് ആയിരി#ം ഇത്. അതിൽ ക.ൽ ന‹രമിടൽ, ഫിഷ് അൺേലാഡിംഗ്, ഫിഷ്
ഹാൻഡ്ലിംഗ്, േലലം, സംഭരണം, േകാൾഡ് െചയിൻ മാേനജ്െമc്, വിŒമ?റികൾ, •ചിത ം,
വാഹനപാർNിംഗ് സൗകര ൾ, ക. കൾ ന ാNാ ം ഓവർേഹാൾ െച•ാ ?
ൈ•
േഡാ#കൾ @ട ിയവ നിർേlശി#!. ഡിജിuൈലസസ് െച‘ മ
േലലം, വിളെവ/.ി
േശഷ?
സംUരണം, `ല വർEന, ഉൽ.
വിപണന സൗകര ൾ, ’ഡ് പാർ#കൾ
@ട ിയവ മu് Bധാന ഘടക ളാണ്. ഫിഷറീസ് വ~.്, ഹാർബർ എMിനീയറിംഗ് വ~.്,
മ
െഫഡ്, േകരള േyu് േകാyൽ ഏരിയ െഡവലപ്െമc്
േകാർ.േറഷൻ എ ിവ
സം -മായി പEതി 8പകൽ.ന െചsക ം നട.ാ#ക ം െചsം.
പി.എം.എം.എസ്.ൈവ മാർഗേരഖ Bകാരം െമാ(ം പEതി @ക 10000.00 ല6ം 8പ ം
ഇത് ഘqംഘqമായി 'ർ(ീകരി#ക ം െചsം. േക വിഹിതം നിലവി
ഫിഷിംഗ്ഹാർബറിെc
നവീകരണ(ിനായി 3000.00 ല6ം 8പ ം േyu് ഓഫ് ആർq് േഹാൾൈസൽ ഫിഷ് മാർNuിെc
നിർfാണ(ിനായി 3000.00 ല6ം 8പ ം ഈ പEതി െട കീഴിൽ ല6 മി/!. 2021-22
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വാർഷിക പ തിയിൽ പി.എം.എം.എസ്.ൈവ മാർഗേരഖ കാരം ഈ
വർഷം 2000.00 ല#ം $പ സം%ാന വിഹിതമായി വകയി'().

ഹദ് പ തി ് ആദ

2018 െല െക.എം.എഫ്.ആർ നിയമ.ിെല േഭതഗതി0േശഷം അ3് വർഷ.ി45ിൽ
മൈറൻ ൈ89ഡ് േബാ<കൾ ഒഴിവാ ണെമA് നിർേBശിCി'). ൈ89ഡിൽ ഉ5 േബാ<കൾ
എഫ്.ആർ.പി േബാ<കൾ ഉപേയാഗിE് ഘEംഘEംമായി മാGി %ാപി0Aതി45 നടപടികൾ
ഫിഷറീസ് വJK് സLീകരിേ MNM്. പി.എം.എം.എസ്.ൈവ കാരം 100 മO െതാഴിലാളി
QRകെള (400 വ Uികെള) സഹായി0Aതി45 െമാ.ം െചലവ് 500.00 ല#ം $പയാണ്.
YണിG് െചലവിെZ 40ശതമാനം എA നിര ിൽ സർ ാർ സ[ിഡി 200.00 ല#ം $പയാണ്.
ഇതിൽ പി.എം.എം.എസ്.ൈവ കാരം മO െതാഴിലാളികൾ ് േബാ<ക]ം മ^ം നൽJAതി45
ഘടക.ിൽ നി)ം 120.00 ല#ം േക_വിഹിതമായി ലഭി0ം. 2021-22 വാർഷിക ബഡ്ജGിൽ
പBതി ായി സം%ാന വിഹിതം 80.00 ല#ം $പ വകയി'().
േകരള.ിെZ
തീരേദശ.ിേZaം
മO ബbന
േമഖലaേടaം
വളർC0ം,
വികസന.ി4ം മO ബbന Nറdഖe]േടaം ഫിഷ് ലാZിംഗ് േക_e]േടaം നിർfാണ9ം
അGJGKണിക]ം, മാേനജ്െമgം നിർhായകമായ പi് വഹി0)j്. ആയതിനാൽ
“മO ബbന Nറdഖe]ം മാേനജ്െമgം” എA
ഹദ് പ തി ് 1212.00 ല#ം $പ
വകയി'.ിയിരി0). ഇതിെZ രM് ഘടകe]െട വിശദാംശeൾ kവെട േചർ.ിരി0).

േക_ാവിlത പ തിയായ പി.എം.എം.എസ്.ൈവ നിലവിൽ വAതിനാൽ മO ബbന
Nറdഖeൾ, ഫിഷ് ലാZിംഗ് േക_eൾ എAിവaെട നിർfാണ.ിേനാട4ബbിm5
വർ.നeൾ ഇതിെZ സഹായേ.ാെടയാണ് നടKിലാ0ക. അർ(iൽ, െവ5യിൽ,
താnർ, മേ3ശLരം, െകായിലാMി, െപാഴിYർ, െപാAാനി, െചoാനം എAീ മO ബbന
Nറdഖe]െട നിർfാണ9ം മO ബbന Nറdഖe]െട മാേനജ്െമg് എAിവaം 2021-22 ൽ
ഏെGq0Aതാണ്. േമൽKറr വർ.നeൾ ായി 400.00 ല#ം $പ ബഡ്ജG് വിഹിതമായി
വകയി'.ിയിരി0). േമൽKറrവയoാ. മെGoാ Nറdഖe]േടaം എsാtിഷിെമZ്
െചല9കൾ പ തിേയതര വിഭജന.ിൽ നി)ം വിനിേയാഗിേ Mതാണ്.
2021-22 െല ബജGിൽ താെഴ പറaA ഏഴ് ഉപഘടകeൾ ഉൾെKEിരി0). ഇതിേലuായി
812.00 ല#ം $പ വകയി'.ിയിരി0).

i
ii
iii
iv
v
vi

ഫിഷറീസ് േമഖലയിെല അടി%ാന സൗകര eൾ
െമCെKq(Aതിനാa5 സർേwക]ം പഠനe]ം
ഇൻെവsിേഗഷ4ം
േച^വ മO ബbന Nറdഖം yർ.ീകരി0Aതി4ം
വർ.ന#മമാ0Aതി4ം
െചzവ{ർ മO ബbന Nറdഖം yർ.ീകരി0Aതി4ം
വർ.ന #മമാ0Aതി4ം
െകായിലാMി മO ബbന Nറdഖം yർ.ീകരി0Aതി4ം
വർ.ന#മമാ0Aതി4ം
േതാEK5ി മO ബbന Nഖdഖ.ിെല സിൽേGഷൻ }ം
പരിഹരി0Aതിനാa5 വർ.നeൾ
ജലാശയeളിൽ നി)ം 8ാsിക് മാലിന eൾ നീ ം െച~ക –
•ചിതL സാഗരം
64

100.00
52.00
50.00
60.00
200.00
49.90

VII
vii

തീരേദശ അടി
ാന സൗകര
െട വികസനം ( തിയത് )
തലായ് മ! ബ#ന $റ&ഖ(ിൽ ചാലിൽ േഗാപാലേപഭാഗ(് ഫിംഗർ ജ-ി നിർ2ി3ക

300.00
0.10

ഫിഷറീസ് – തീരേദശവികസനേമഖലകളിെല അടി
ാന സൗകര വികസന(ിനായി
സർേ7ക ം പഠന
ം ഇൻെവ;ിേഗഷ<ം ഏെ>?3@തിനായാണ് ‘ഫിഷറീസ് േമഖലയിെല
അടി
ാന
സൗകര ൾ
െമCെD?E@തിനാFG
സർേ7ക ം
പഠന
ം
ഇൻെവ;ിേഗഷ<ം’ എ@ ഉപഘടകം വിഭാവനം െചKിരി3@ത്.
അടി
ാനസൗകര ം
എ@ാൽ മ! ബ#ന $റ&ഖ
ം ഫിഷ് ലാLിംഗ് െസLMക ം മാNമO മറിC് േറാഡ്,
പാല ൾ, ലി&-്, തീരസംരRണ Sവർ(ന ൾ, േTU് വാ-ർ എ@ീ നിർ2ാണ
ം
ഉൾെD?V. $തായി WXിUാ<G അടി
ാന സൗകര വികസന പYതികേളാെടാDം
നിലവിZG പYതിക ം ഇതിൽ ഉൾെD?V. തിയ മ! ബ#ന$റ&ഖ
േടFം ഫിഷ്
ലാLിംഗ് െസLറിേLFം ഇൻെവ;ിേഗഷൻ എ@ പഴയ പYതിയിെല Sവർ(ന ൾ ഈ
ഉപഘടക(ിെL ഭാഗമാണ്. അടി
ാന സൗകര വികസന പYതികൾUായി േക] സർUാർ
ഉൾെDെട വിവിധ ധനകാര
ാപന ളിൽ നിVം ഫ_് ലഭ മാ3കയാണ് ഈ പYതിFെട
ലR ം. സർേ7 ഇൻെവ;ിേഗഷൻ ഡിൈസൻ െചലaകൾ പYതിെചലവിെL ഭാഗമാെണbിൽ
അവ പYതിc് അംഗീകാരം ലഭിC േശഷം തിരിd പിടിേU_താണ് . ഫിഷറീസ് വeDിൽ നിേ@ാ
ഹാർബർ എgിനീയറിംഗ് വeDിൽ നിേ@ാ ഒi പYതി േവണെമVG ശjമായ ആവശ ം
ഉ@യിUെD?@ സാഹചര (ിZം പYതിU് അംഗീകാരം ലഭിUാൻ ഉയർ@ സാധ തക ം ഉG
സാഹചര ളിൽ മാNമാണ് ഈ Sവർ(ന ൾ ഏെ>?(് നടേ(_ത്. ഈ
Sവർ(ന ൾUായി 100.00 ലRം lപ വകയിi(ിയിരി3V.
െസൻmൽ വാ-ർ ആL് പ7ർ റിസർC് േ;ഷെL നിർേnശ ള<സരിdG
Sവർ(ന ളാണ് േതാ-DGി മ! ബ#ന $റ&ഖ(ിെല സിൽേ>ഷൻ Soം പരിഹരിUാൻ
ഏെ>?േU_ത്. ഇതിനായി 200.00 ലRം lപ വകയിi(ിയിരി3V.
മ! ബ#ന(ിെL വികസന(ിന് കടZകൾ ഉൾെDെട ജലാശയ
െട qചിതrം
അനിവാര ഘടകമാണ്. കടലിെല മാലിന ം Sേത കിdം sാ;ിക്, ജലജീവികൾ3ം അവെയ
ഭRി3@ മ<ഷ ർ3ം വലിയ േദാഷമാണ് വi(ി വt@ത്. േകരളേ(ാട് േചർ@് കിട3@
കടലിൽ നിVം sാ;ിക് മാലിന ം നീUം െചuക എVGതാണ് പYതിFെട ലR ം. നീ_കര
$M&ഖ(് ആരംഭിC qചിതrസാഗരം പYതിc് ‘വയബിലി>ി ഗ ാപ് ഫ_്’ എ@ രീതിയിൽ 49.90
ലRം lപ വകയിi(ിയിരി3V. ഇത് യx
േടFം ഉപകരണ
േടFം അ>e>Dണി3ം
പYതിc്
േവ_ി
Sവർ(ി3@
yീകൾ3G
പാരിേതാഷിക(ി<മായാണ്
വകയിi(ിയിരി3@ത്.
തലായ് മ! ബ#ന $റ&ഖ(ിെല ചാലിൽ േഗാപാലേപ- ഭാഗ(് ഫിംഗർ ജ-ി
നിർ2ി3@തിനായി േടാUൺ െSാവിഷനായി 0.10 ലRം lപ വകയിi(ിയിരി3V. നിലവിൽ
പണി {ർ(ിയായി ക2ീഷൻ െചK മ! ബ#ന $റ&ഖ
െട നവീകരണം/}തന തീര
സംരRണ Sവർ(ന ൾ/തീരേദശ നിർ2ിതികൾ എ@ീ Sവർ(ന ൾUായി ഒi തിയ
ഘടകം ഉൾെD?EV. ഈ Sവർ(ന ൾUായി 2021-22 ൽ 300.00 ലRം lപ ബഡ്ജ>്
വിഹിതമായി വകയിiEV.

തിയ മ! ബ#ന $റ&ഖ
െട നിർ2ാണ(ി<ം നിലവിZG $റ&ഖ
െട
നവീകരണ(ി<ം തീരേദശ പാല
െട നിർ2ാണ(ി<ം, ഹാർബർ എgിനീയറിംഗ് വeD്
ഏെ>?(ിരി3@ േറാ~ക െട നിർ2ാണ(ി<ം, തിരിCടവ് വ വ
ിതിFG വാ•
അടി
ാന(ിൽ നബാർഡ് സാ€(ിക സഹായം നൽeV•്.
2021-22 ൽ നബാർഡ് അംഗീകാരം ലഭിC നടV െകാ_ിരി3@$ം തിയ$മായ
പYതിക െട സമയബ#ിതമായ {ർ(ീകരണ(ിന് 1000.00 ലRം lപ വകയിiEV.
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അടി
ാന സൗകര വികസനം, വിദ ാഭ ാസം, ഗേവഷണം, ഭരണനിർ ഹണം, വി
ാന
വ ാപന
വർ ന ൾ എ ിവ!ായി േകരള ഫിഷറീസ് ആ)് ഓഷ ൻ ,ഡീസ്
സർ കലാശാല!് പ0തി സഹായം ലഭി234്. സർ കലാശാല6െട ശാ8ീകരണ ി9ം
വികസന ി9മായി 2021-22 ൽ 3350.00 ലAം Bപ നീCി െവDിരി23. പ0തി6െട ഘടകം
തിരിFG വിഹിതം Hവെട െകാI ിരി23.
അടി
ാന സൗകര വികസന വർ ന ൾCായി 2021-22 ൽ 1500.00 ലAം Bപ
വകയിJ ിയിരി23. ഘടക ൾ Hവെട െകാI ിരി23.

1
2
3
4
5
6
7

അKർേദശീയ േഹാ,Lം ഗ,്ഹൗMം, ജീവനCാJെട കOാർേPQ്,
െസമിനാർ േകാംRST് എ ിവ ഉൾെVI3.
Wേഫാസ് ആ
ാനെ
നിലവിLG െകPിട Xെട (,ാഫ് കOാർേPQ്
ഉൾെVെട) നവീകരണം, അ[W[Vണി, പരിപാലനം
മ\ ]ഷി!ായി Wള ൾ വികസിVിെDI2ക
പടി_ാെറ കാRസിൽ അCാഡമിക് േ`ാC് നിർaി2ക
എസ്.എം.ഇ c േവ4ി ബിൽഡിംഗ് നിർaി2ക
fീകൾCാ6G 6.ജി േഹാ,ൽ നിർaി2ക
െകാh ് ഫിഷറീസ് പരിശീലന അ9ബi വർ ന ഗേവഷണ
േകj ിെ) നിർaാണം, കkരിൽ അകOാCൾDർ പരിശീലന,
അ9ബi വർ ന, ഗേവഷണ േകj ിെ)
ാപനം

1500.00

സർ കലാശാല6െട lൾ ഓഫ് ഫിഷറീസ് എൻവേയാൺെമ)്, lൾ ഓഫ് ഓഷ ൻ
,ഡീസ് ആ)് െടേnാളജി, lൾ ഓഫ് ഓഷ ൻ എoിനീയറിംഗ് ആ)് അ4ർ വാPർ െടേnാളജി,
lൾ ഓഫ് മാേനെp)് ആ)് എ)ർ ണർഷിV് എ ീ 4 lXകളിേല6ം ഫാCൽ[ി ഓഫ്
ഫിഷറീസിേല6ം നിലവിLG ഡിqി, പി.ജി, പി.എD്.ഡി േകാrകXെട നിലവാരം െമDെVIsക
എ താണ് പ0തി വിഭാവനം െചu ത്. േകാൺvാw് അധ ാപകJെട ഓണേററിയം,
പഠനസാമqികൾ, എഫ്.എം.എസ്.സി പി.എD്.ഡി. െഫേhാഷിzകൾ, ആർ.എ.ഡ`{.ഇ േ ാqാം
േകാrകൾCാ6G മ[് ഉപകരണ ൾ എ ിവ ഇതിൽ ഉൾെVI3. കായിക വിദ ാഭ ാസം
ശ8ിെVIsക6ം ഇേ)ർണൽ കOാളി[ി അഷOറൻസ് െസൽ ശ8ിെVIsക6ം ഇതിെ)
ഭാഗമാണ്. എhാ lXകXേട6ം ഭരണനിർ ഹണ െചല|കXം ശRള|ം പ0തിേയതര
വകയിJ ലിൽ നി3ം വിനിേയാഗിേC4താണ്. ജീവനCാJെട ശRളം പ0തിയിൽ
ഉൾെVI ിയിPിh. 2021-22 ൽ വിദ ാഭ ാസ ിനായി 950.00 ലAം Bപ വകയിJ ിയിരി23.
സർ കലാശാല6െട ഗേവഷണ വർ ന ൾCായി 2021-22 ൽ 600.00 ലAം Bപ
നീCി വDിരി23. പ0തി6െട ഘടക ൾ തിരിFG വിശദാംശ ൾ താെഴ െകാI ിരി23.

1

െസ)ർ ഓഫ് എTലൻസ് ഇൻ സൈ,നബിൾ അകOാകൾDർ ആ)്
അനിമൽ െഹൽ ് മാേനെp)് (സി.ഇ.എസ്.എ.എD്.എം), െസ)ർ
ഓഫ് എTലൻസ് ഇൻ അകOാPിക് റിേസാQ് മാേനെp)് ആ)്
കൺസർേവഷൻ (സി.എ.ആർ.എം.സി), െസ)ർ ഓഫ് എTലൻസ് ഇൻ
€ഡ് േ ാ••ിംഗ് ആ)് െടേnാളജി (സി.ഇ.എഫ്.പി.[ി), െസ)ർ ഓഫ്
അഡOാൻസ്ഡ് ,ഡീസ് ആ)് റിസർD് ഇൻ എ)ർ ണർഷിV്
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450.00

6
7

െഡവലപ്െമ ് ഇൻ ഫിഷറീസ്, അ ി ബിസിന ് ആ ് അൈലഡ്
െസേ ് (സി.എ.എസ്.ആർ.ഇ.ഡി)
ഡയറ േറ#് ഓഫ് റിസർ%് ആ ് എ&്#ൻഷൻ ശ(ിെ)*+ൽ.
േപാ2് േഡാ റൽ േ3ാ ാം 5േഫാസ് എയ്ഡഡ് റിസർ%് േ3ാജ ്
വാ8ർ ആ ് േസായിൽ അനാലിസിസ് ലാബ് , െസ ർ േഫാർ ബേയാ
ആ9ീവ് േകാ;ൗ=്
െസമിനാർ,
േകാൺഫറൻസ്,
വർ@്േഷാ)്
എAിവയിൽ
വിദCാർDികൾFം ഫാ@ൽ#ിFം പെG*@ാൻ, അവതരണം നട+ാൻ
MNെവOിൽ മൾ8ി Pീഷീസ് ഹാ%റി
ജലജനCേരാഗTUെട നിയVണWം ലാXം

1
2
3

MYകTUം സാമ ികUം വാTിെകാ=് ൈലZറി[െട ശാ(ീകരണം
ഇ-ഗേവർണൻസ് 3വർ+നTൾ
േകാൺ\ാ ് അടി]ാന+ിൽ ലഭCമാFA േസവനTൾ

45.00
100.00
5.00

മ_Cെ+ാഴിലാളി സbഹ+ിെ ജീവേനാപാധികൾ
വർdി)ിFAതിeം ശാ(ീകരണ+ിeം കഴിവ്
വർdി)ിFAതിeമായി മ_C ാമTെള ദെ+*@ൽ,
പഠനേ+ാെടാ)ം േജാലി എA പരിപാടി
ഫാം േറഡിേയാ2ഷൻ
സം]ാനെ+ മ_Cബgന േമഖല[െട വികസന+ിന് ഊർjം
പകkAതിനായി ഒk ആഡിേയാ വിഷmൽ nഡിേയാ ]ാപിFക,
ഫിഷറീസ് െടoി@ൽ േപാർ8pം േനാളഡ്ജ് െസ qം ]ാപിFക, ഫാം
അൈഡmസറി സർrീsകൾ, എ&ിബിഷൻ ഔ8്റീ%് ആ9ിവി#ീവ്,
ഫീൽഡ് കൺസൽ8ൻസി, ഡാ#ാ അനാലിസിസ്
ഇൻലാ ് വാ8ർേകജ് കൾ%ർ െ\യിനിംഗ്, വാടക േബാ8് ഉൾെ)െട
ഫിഷറീസ് മvസിയം/അേകmറിയം, ഇൻxyണൽ ഫീൽഡ് പരിശീലന
േകz+ിെ ആ{നികവത്@രണം, കാർഷിക പരിശീലന േകz+ിെ
3വർ+നTൾ, ആദർശ മ_C സം|രണ }ാ~ം പരിശീലന േകzWം
മ_Cെ+ാഴിലാളികUെട ഉപജീവനമാർ• ഭ€ത[ം s]ിര
വികസന+ിeമാ[• നയപഠനTൾ@ാ[• െചയർ, പര;രാഗത
മ_Cെ+ാഴിലാളികUെട പര;രാഗത അറിWകൾ@ാ[• േകzം
േകരള+ിൽ േകാവിഡ്-19 ന് േശഷ„• ബിസിനസ് തVTUം
മ_Cേമഖലയിെല 3വർ+നTUം 3ചരണ തVTUം-ഒk പഠനം
േകരള+ിൽ േകാവിഡ്-19 ന് േശഷ„• സ„€ മ_C
െതാഴിലാളികUെട ജീവേനാപാധി നിലവാരം – ഒk പഠനം
എം.ഒ.ഒ.സി (ഓൺൈലൻ േകാ†കൾ)/വി‡ാനവCാപന3വർ+നTൾ
ശ(ിെ)*+ൽ

150.00

2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

7
8

150.00

മ_Cബgന േമഖല[െട ആവശCാeസരണം േവ= ഗേവഷണ 3വർ+നTൾFം വിദCാഭCാസ
അടി]ാന സൗകരC വികസന+ിeം „ൻഗണന നൽേക=താണ്.
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വന|ം വന ജീവി6ം എ
േമഖലയിൽ 2021-22 സാR ിക വർഷം പ0തികൾ
നടVിലാ2 തിനായി 200.50 േകാടി Bപ വകയിJ ിയിരി23. ഈ „കയിൽ നബാർഡ്
വിഹിതമായ 30.00 േകാടി Bപ6ം ഉൾെVPി…4്.
സാR
വളെര

കാലാവ
ാ വ തിയാന|ം, ജലദൗർലഭ |ം അ9ഭവെVI
ഈ സാഹചര
ിൽ
ിക|ം പാരി
ിതിക|മായ തിസiികൾ ല†കരി2 തിൽ വനേമഖല6െട പ‡്
വLതാണ്. െപാ„സˆഹ ിന്
േയാജന ദമാW
േസവന ൾ വിഭാവനം

െച‰െകാŠG വനപരിപാലനമാണ് 13-ാം പoവ\രപ0തി ലA മിI ത്. ജലMരA,
ൈജവൈവവിധ സംരAണം, തേ‹ശവാസികXെട ജീവേനാപാധി െമDെVI ൽ, മŒ സാˆഹിക
േസവന ൾ
•തലായവയാണ്
വിഭാവനം
െചu ത്.
ജലMരA
െമDെVIsക,
മ9ഷ Žഗസംഘർഷ ൾ ല†കരി2ക, വനേമഖലെയ ആ•യിF കഴി6
വിഭാഗ Xെട
ജീവ9ം, ജീവേനാപാധി2ം സംരAണം നൽWക, കാലാവ
വ തിയാന ളിൽനി3ം
സംരAണം ഉറVാ2ക എ ീ വിഷയ ൾCാണ് 2021-22 ൽ ഈ േമഖല ഊ ൽ
നൽകിയിരി2 ത്.
സOാഭാവിക വന Xെട ഏേകാപനം, വി’തിയിെല വർ0നവ്, സംരAണ|ം
പരിപാലന|ം എ ിവയാണ് വനപരിപാലന േമഖലയിൽ ഊ ൽ നൽW
വിഷയ ൾ.
വന Xെട സർെ 6ം അതിർ ിതിരിCLം, ൈകേയ[ ിൽ നി3ം മ[് നിയമവിJ0
“ ികളിൽനി3•G സംരAണം, കാ… തീ നിയ”ണം, മ•് സംരAണം, വന ളിൽ
പാർ2 വJെട സംരAണം, –തകർaേസന-എലിഫ)് ൈ—വിംഗ് ടീം എ ിവ6െട
ശ8ിെVI ൽ •തലായവ ഈ പ0തിയിൽ വിഭാവനം െച˜ിരി23.

സം
ാനെ
വനേമഖല6െട െമDെVP രീതിയിLG പരിപാലന ിന് വനേമഖല6െട
ഏകീകരണം, വനാതിർ ികXെട
ായിയായ േവർതിരിCൽ, വനസംരAണം എ ിവ
അത KാേപAിതമാണ്.
നിലവിLG
വനവിഭവ ൾ
സംരAി2ക,
പരിപാലി2ക,
™നJ0രി2ക എ താണ് ധാന മാനദšം. ഈ പ0തി6െട കീഴിLG “ ികൾ Hവെട
േചർ23
ജ4കൾ, ക›ാലകൾ, വനാതിർ ികൾ േവർതിരി2 തി9G മŒ നിർaാണ
“ ികൾ എ ിവ6െട അ[W[Vണികൾ, •ൻേപ േശഖരിDി…G ഉപകരണ Xെട
പരിപാലനം.
വനേമഖല!് കാ…തീയിൽനി3ം സംരAണം നൽWക, വിവിധ കാ…തീ സംരAണ
വർ ികളായ ഫയർ ൈല9കXെട നിർaാണ|ം പരിപാലന|ം, കാ…തീ സാധ താ
േമഖലകൾ തിരിDറി6ക, കാ…തീ സംരAണ ഉപകരണ ൾ വാœക, കാ…തീ സംരAണ
വാDർമാെര നിയമി2ക, പ‡ാളി ാധി•ിത കാ…തീ സംരAണ
വർ ികളിൽ
വി.എസ്.എസ്/ഇ.ഡി.സികൾC് സഹായം നൽWക എ ിവ6ം ഉൾെVI ിയിരി23.
െചC് ഡാ•കൾ, Wള ൾ, വനേമഖലയിൽ ജലസംഭരണ ി9G സൗകര ൾ, മ•് ജലസംരAണ ൾ2G നിർaാണ ൾ എ ിവ ഉൾെVI
മ•് - ജല സംരAണ
“ ികൾ.
വനസംരAണ ി9േവ4ി വനം വWV് ഉേദ ാഗ
ർ ഉപേയാഗി2
വാഹന ൾ,
േമാേPാർ േബാ…കൾ, മŒ യാŸാ മാർ
ൾ എ ിവ6െട അ[W[Vണികൾ.
വനനിയമ ലംഘന ൾ തട6ക, വന ി9ം വന ജീവികൾ2ം ഹാനികരമാW
വിഷയ ൾ േനരിIക.
കളകൾ പറിFമാ[ൽ, കoാ| ]ഷി തടയൽ, വനസംരAണ വാDർമാർC് െതാഴിൽ
നൽകൽ, വനസംരAണ സമിതി/ഇേCാ െഡവലപ്െമ)് കaി[ികൾC് സഹായം
നൽകൽ.
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നിലവി
െക ിട
െട അ
ണികൾ, വനേമഖലയിെല െപാ ിെപാളി
േറാ ക െട ം, വനപാതക െട ം അ
ണികൾ
വനേമഖലയിെല "േത#ക ആവാസവ#വ&ാ "േദശ ളായ ച*നമര
"േദശം,
േചാലവന ൾ,
,ൽേമ.കൾ
എ0ിവ െട
സംര1ണം,
നിയമ
സഹായം
നൽ 0തി3 മാർ5 ൾ, രഹസ#വിവര ൾ േശഖരി6ൽ 7തലായവ
ച*ന മര
െട സംര1ണ8ിനായി മറ9ർ, അ ാടി, ആര#:ാവ് എ0ീ
"േദശ ളി ം =ടാെത, ച*നമര
മ> "ധാന "േദശ ളി ം വാ@ർമാെര
വിനിേയാഗിBക
മ3ഷ#Dഗ
സംഘർഷ ൾ
ലFകരിB0തി3േവGി
നിർHിതിക െട
അ
ണികൾ
ആവശ#ാ3സരണം
വാഹന ൾ
വാടകI്
എ.6ാJ0Kം,
വാഹന
െട
അ
ണികൾ നട8ാJ0Kമാണ്
2021-22 ബജ ിൽ നട ിലാB0തിനായി 2500.00 ല1ം Sപ വകയിT8ിയിരിBU. ഈ
പWതി െട 10 ശതമാനം XണേഭാZാ6ൾ വനിതകളായിരിBെമ0് വിഭാവനം െച[U.

വനാതിർ8ികൾ തിരി\ം, മ ് ൈകേ^
ൾ തട_ം വനസംര1ണം െമ@െ .`ക
എ0താണ് ഈ പWതി െകാG് വിഭാവനം െച[0ത്. ഈ പWതി െട കീഴി
"ധാന Kടർ
"വർ8ന ൾ bവെട േചർBU.
വനാതിർ8ിക േട ം
വനപരിധിയി
"േദശ
േട ം
സർേc ം,
അതിർ8ിതിരി6 ം, വനവത്6രണ "വർ8ിക െട യdവത്6രണJം
കരി:ൽ ഭി8ിക െട ം, സംര1ണ ഭി8ിക െട ം, b>മതി ക െട ം നിർHാണം,
ജGക െട നിർHാണJം അ
ണിക ം, നിർHാണം eർ8ിയാ6ിയ ജGക െട
വിശദാംശ ൾ ഉൾെ .8ിയ ഒT േഡ ാേബസ് i1ിേ6Gതാണ്
മാjകാ േഫാറl് േlഷ3ക െട നിർHാണJം, നിലവി
വ െട അടി&ാന
സൗകര# ൾ െമ@െ .8 ം, കno ർവത്6രണം, വനസംര1ണ "വർ8ന
െട
നവീകരണ8ിനാവശ#മായ ആ ധ
ം ഉപകരണ
ം വാ ൽ, ജി.ഐ.എസ്
ഉപേയാഗി\ qാ6ിംഗ് രീതികൾ 7തലായവ
വാർ8ാ വിനിമയ പrാ8ല സൗകര# ൾ െമ@െ .`ക
ഉൾവന ളിൽ െമ@െ
നിരീ1ണ8ിനായി രാsി കാtI് ഉപേയാഗിB0 uരദർശിനി
വാv0തി3ം, ക#ാമറ qാwകൾ, േxാyകൾ, അzിശമന8ി3
ഉപകരണ ൾ
7തലായവ വാv0തി3ം
െവടിേ6ാwകൾ, ൈമേ{ാചി ് റീഡർ, േറഡിേയാ േകാളർ, മ3ഷ#Dഗ സംഘർഷ ൾ
േനരി.0തി3
ഉപകരണ ൾ 7തലായവ വാv0തിന്
കാ|തീ ം, ക}ാവ് ~ഷി ം ക•പിടിBവാൻ സഹായകമാ 0 ആ•നിക
ഇലൿേqാണിക് ഉപകരണ ൾ വാvവാ3ം ല1#മി.U. െവ െ ാ6ം „ലം
അടി&ാന സൗകര# ൾBGായ നാശന…
െട അ
ണിക ം ഇതിൽ
ഉൾെ .ം
ഈ "വർ8ികൾ നട ിലാB0തിനായി 2021-22 ൽ 2700.00 ല1ം Sപ വകയിT8ിയിരിBU.
ഈ പWതിയിെല 10 ശതമാനം XണേഭാZാ6ൾ വനിതകളായിരിBെമ0് വിഭാവനം െച[U.

തേ‡ശീയമായ ഇന ൾ വ\ പിടി ി@് നശി\േപായ വന
ം േതാ
ം
,നTˆീവി ിേ6Gത് ആവശ#മാണ്. പരി&ിതി ,നTˆീവന8ി‰െട ം, നിലവി
വ
പരിപാലി\ം, ,തിയ ൈതകൾ ന|പിടി ി\ം, പൾ ് Jഡ് േതാ
െള സŠാഭാവിക വന ളാ6ി
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മാ>വാ3ം ഈ പWതിയി‰െട നട ിലാBം. നിrിത േമഖലാടി&ാന8ിൽ നശി\ േപായ
വനേമഖലെയ ,നTWരിBവാ3ം ല1#മി.U. പ:ാളി8 ആisണ "{ിയയി‰െട
ത^ാറാ6ിയ ഒT ദീർഘവീ1ണ പWതി അടി&ാനമാ6ിയാണ് ഇത് നട ിലാB0ത്. =ടാെത,
പരി&ിതി മായി ബ‹െ
അeർവ ളായ േചാലവന ൾ, ച*നമര "േദശം,
കGൽ6ാ.കൾ, മ ് "േത#ക "േദശ ളിെല ആവാസ വ#വ& സംര1ണം എ0ിവ ഈ
പWതി "കാരം ഏെ .6ാJ0താണ്. പWതി നട ിലാB0തിനായി 2021-22 ൽ 275.00 ല1ം
Sപ
വകയിT8ിയിരിBU.
ഈ
പWതി െട
31
ശതമാനം
XണേഭാZാ6ൾ
വനിതകളായിരിBെമ0് വിഭാവനം െച[U.

വനേമഖലെയ ആŽയി\ കഴി 0 വിഭാഗ
െട "ധാന വTമാന േ•ാത•ായ
ഔഷധ സസ# ൾ ഉൾെ െട
തടിയിതര വന ഉ’0 ൾB
ആവശ#കത വർWി\
വTU. തേ‡ശീയമായ ഔഷധസസ#
ം, തടിയിതര വനഉൽ 0
ം ന| പിടി ി6ാ3ം
പരിപാലി6ാ3ം പWതിയി‰െട വിഭാവനം െച[U. പWതി െട കീഴി
"ധാന "“8ികൾ
ഇവെയ”ാമാണ്.
,തിയതായി ൈതകൾ ന|പിടി ിBക, കാ|തീയിൽ നിU
സംര1ണ7ൾെ െട
േതാ
െട പരിപാലനം, േതാ
ൾB േവGി ,തിയ ൈതകൾ ന|പിടി ി6ൽ
തടിയിതര വന വിഭവ
െട കണെ6.wം (ഡിവിഷൻ തിരി@് ), അവ െട
„ല#വർWനവി3ം വിതരണ8ി37 വാല—െചയി3ം ബിസിന•് ˜ാ3ം ത^ാറാBക
വന8ി3 ിെല തടിയിതര വിഭ
െട വ#ാ™ി ം, അവ െട വിതരണJം നിrയിB,
ഇവ േശഖരിB0തി ം ഉപേയാഗിB0തി ം നിലവിൽ അവലംബിB0 രീതികൾ
വിശകലനം െച[ക, ഇവ െട വിളെവ. ിൽ പാലിേ6G മാനദš ൾ ത^ാറാBക
„ല#വർWനവി3 സാധ#തകൾ വി,ലീകരിBക
വിപണനസാധ#തകൾ െമ@െ .`ക
ഔഷധസസ#
െട പരിപാലനം
വനവിഭവ ൾ i1ിB0തി3
പrാ8ലം ഒT6ൽ, അവ െട „ല#വർWനJം
വിപണനJം, ഉത്പ0 ൾ 7›െച^ൽ 7തലായവ
190.00 ല1ം Sപയാണ് ഈ പWതി6ായി 2021-22 ൽ വകയിT8ിയിരിB0ത്. ഈ
പWതി െട 21 ശതമാനം XണേഭാZാ6ൾ വനിതകളായിരിBെമ0് വിഭാവനം െച[U.
നിലവി
േതാ
െട ഉ’ാദന1മത വർWി ിBക, ~ഷി മായി സംേയാജി ി@്
വനവൽ6രണ "വർ8ന
ം സ•ദായ
ം േ"ാžാഹി ിBക വഴി വർWി\വT0
സാ„ഹ# ആവശ# ൾ„ലം വനം പരി&ിതി വ#വ&ിതിയിൽ ഉGാB0 "ത#ാഘാത ൾ
{േമണ
റŸക എ0താണ് ഈ പWതി െട ല1#ം. ആ•നിക സാേ:തിക വിദ#
സŠീകരിB0K വഴി േതാ
െട ഉ’ാദന1മത വർWി ിBവാൻ സാധിBം. "േദശ ൾ6്
അ3േയാജ#മായ രീതിയിൽ ,തിയ േതാ
ൾ വ\ പിടി ിB0തിെ അടി&ാന8ിൽ മാsേമ
നിലവി
േതാ
ളിെല മര ൾ 7റി\മാ>വാൻ പാ.¡. േത6് ഉൾെ െട
വൻമര
െട
നടീ ം പരിപാലനJം, പാകെമ8ിയ േത6് മര ൾ 7റി\ മാ ൽ, വിലേയറിയ വൻമര
ഇന ളായ െവ ാകിൽ, കnകം, ഇTൾ, ചട@ി എ0ിവ െട പരിപാലനം 7തലായ
പWതികളാണ് ഇതിൽ ഉൾെ .8ിയിരിB0ത്.

വൻമരേ8ാ
െട Xണനിലവാരം െമ@െ .`ക ം, േതാ
െട വി¢തി
വർWി ിBക ം =ടാെത നശി\േപായ േതാ
െള ,നTˆീവി ി@് സŠാഭാവിക വന ളാ6ി
മാ>ക മാണ് പWതിയി‰െട വിഭാവനം െച[0ത്. ദീർഘകാലം നിലനിൽB0 ഇന ളായ
ഈ ി, കnകം, െവ കിൽ, മ> മര ൾ 7തലായവ െട ൈതകൾ ന| പരിപാലിB0തിന് ഈ
പരിപാടി ല1#മി.U. തേ‡ശീയ ഇന
െട ൈതകൾ ന|പിടി ി@് നശി\േപായ േതാ
െള
70

സŠാഭാവിക വന ളാ6ി മാ>0താണ്.
പഴയ വൻമരേ8ാ
െള കാ|തീയിൽ നിUം
സംര1ിB0തായിരിBം.
േമൽ റ
പWതികൾ നട ിലാB0തിനായി 2021-22 ൽ 500.00 ല1ം Sപ
വകയിT8ിയിരിBU.
ഈ
പWതി െട
23
ശതമാനം
XണേഭാZാ6ൾ
വനിതകളായിരിBെമ0് വിഭാവനം െച[U.
"~തി6് ഹാനികരമ”ാ8Kം എ0ാൽ െപെ 0് വളT0 ഇന8ിൽെ Kമായ
“1
ം, ക ി റ
തടിക െട േതാ
ം വ@് പിടി ിBക എ0താണ് ഈ പWതിെകാ•്
ഉേ‡ശിB0ത്. ,തിയതായി ന|പിടി ിB0തി3ം, തേ‡ശീയമായ ഇന ൾ ഉപേയാഗി@്
സŠാഭാവിക വന ളാ6ി മാ>0തി3ം നിലവി
േതാ
ൾ പരിപാലിB 0തി3ം വിഭാവനം
െച[U. ഇതിനായി 2021 - 22 ൽ വകയിT8ിയി|
240.00 ല1ം Sപ
വിനിേയാഗി6ാJ0താണ്.
ഈ
പWതി െട
15
ശതമാനം
XണേഭാZാ6ൾ
വനിതകളായിരിBെമ0് വിഭാവനം െച[U.
േഫാറl് േlഷ3കൾ6് ആവശ#മായ െക ിട നിർHാണം, നിലവി
വ െട
അ
ണി, േഫാറl് േറാ ക െട സംര1ണം, പrാ8ല സൗകര# ൾ ഒT6ൽ എ0ിവ
ഈ പWതിയിൽ ഉൾെ .U. 2021–22-ൽ അടി&ാന സൗകര# വികസന8ിനായി 800.00 ല1ം
Sപ വകയിT8ിയിരിBU. ഇതിൽ 400.00 ല1ം Sപ ഓഫീസ് െക ിട ൾ നിർHിB0തി3ം
,നTWരിB0തി3ം, കŠാർേ ¦്, പി6 ് േlഷൻ, െച6് േപാl്, വാസ&ല ൾ 7തലായവ
പണി 0തി3ം, നിലവി
െക ിട
െട ആ•നികവൽ6രണ8ി3ം േവGിയാണ്.
വന8ി3 ിെല
േറാ ക െട
നിർHാണ8ി3ം,
റീടാറിംഗ്,
േകാൺ{ീ ിംഗ്
ഉൾെ െട
അ
ണികൾBം, ഓJചാലിെ പണികൾBം, സംര1ണ ഭി8ിക െട
നിർHാണ8ി3മായി 400.00 ല1ം Sപ വകയിT8ിയിരിBU. െവ െ ാ6ം „ലം നാശം
സംഭവി@ േറാ ക െട അ
ണിക ം ഏെ .6ാJ0താണ്.
വനം വന#ജീവി സംര1ണം, ൈജവ ൈവവിധ# സംര1ണം എ0ിവയാണ് ഈ
പWതിയി‰െട നട ിലാBവാൻ ഉേ‡ശിB0ത്. =ടാെത കGൽ6ാ.ക െട ം, കാJക േട ം,
ചK ് "േദശ
െട ം സംര1ണJം ഇതിൽ ഉൾ .U. വനം വന#ജീവിപരിപാലനം,
നിയമവിTWമായ "“8ികളിേ¨ൽ നിയdണം ഏർെ .8ൽ, േബാധവൽ6രണ പരിപാടികൾ
സംഘടി ി6ൽ 7തലായവയാണ് "ധാന "“8ികൾ.
ൈജവൈവവിW# സn8ിെ
സംര1ണമാണ് ഈ പWതി െട "ധാന ല1#ം.
വംശനാശം
സംഭവി\െകാGിരിB0
“1
സസ#ാദിക േട ം
ജ©ജാല
േട ം
സംര1ണ8ി3 േവGി
"േത#ക പരിപാടികൾ, േബാധവൽ6രണം, പ:ാളി8ാധിªിതമായ
സŠാഭാവിക
വിഭവ
പരിപാലനം,
കാ|തീ
സംര1ണ
പWതികൾ,
അനധി~ത
കേ^ 8ിെനതിെര
ക#ാ«കൾ സംഘടി ി6ൽ, ജലവിഭവ പരിപാലനം, പരി&ിതി
വികസന "വർ8ികൾ, സംര1ണ േക¬
െട പരിപാലനം, ഉപ›വകാരികളായ കളകൾ
നശി ിBക, വന#ജീവി വാരാേഘാഷം സംഘടി ി6ൽ, വന#Dഗ ൾ ധാന#വിളകൾ
നശി ിB0ത് തടയൽ, ഗേവഷണ പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി ി6ൽ 7തലായ
"വർ8ികൾ ഇതിൽ ഉൾെ .U. വനേമഖലI് ,റ8് ൈജവൈവവിധ# സം,…മായ
"േദശ
െട സംര1ണം, സംര1ിത "േദശ ളായ കGൽ6ാ.ക േട ം, കാJക േട ം
സംര1ണം എ0ിവ ം ഇതിൽ ഉൾെ .U. 2021–22-ൽ 1000.00 ല1ം Sപയാണ്
വകയിT8ിയിരിB0ത്.
ഈ
പWതി െട
30
ശതമാനം
XണേഭാZാ6ൾ
വനിതകളായിരിBെമ0് വിഭാവനം െച[U.
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പ:ാളി8 സഹായേ8ാ.=ടിയ വിഭവ സംര1ണമാണ് പരി&ിതി വികസന
പരിപാടിയിൽ ഉൾെ ിരിB0ത്. തേ‡ശ വാസിക െട പ:ാളി8ം ഉറw വT8ി, അവTെട
അറിJം അ3ഭവJം ഉപേയാഗ"ദമാ6ി ം, തേ‡ശീയമായ സംഘടനകെള "ാ™രാ6ി ം,
സംര1ിത "േദശ ളി ം, വനേമഖലയി ം പരി&ിതി വികസനം നട ിലാBം. വനവിഭവ
പരിപാലന8ിന് ജനപ:ാളി8േ8ാെട ആisണം നട`ക, വന െള ആŽയി@്
ജീവിB0വTെട ജീവനമാർ5ം െമ@െ .`0തി3
ബദൽ സംവിധാന ൾ6് സഹായം
നൽ ക, വിഭവ പരിപാലനം Kട ിയവയാണ് ഈ പWതി െകാG് ഉേ‡ശിB0ത്. വിവിധ
വന#ജീവി സംര1ണ േക¬ ളിൽ പരി&ിതി വികസന പരിപാടികൾ നട ിലാB0താണ്.
പ ികവർ5 ഊTക െട വികസന"വർ8ന ളാണ് "ധാനമാ ം നട ിലാB0ത്, "േത#കി@്
െവ െ ാ6ം„ലം നാശന…ം സംഭവി@ ഊTക െട. ഊരിെല നിവാസികൾ6് ഉപജീവന8ിന്
ഒT ബദൽ സംവിധാനം നിർേ‡ശിBക, ൈക8റിേപാ
െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ പരിശീലനം
നൽകി ൈന,ണ#ം വർWി ിBക, ഇതര ഊർˆേ•ാത•് "ചരി ിBക, ഖരമാലിന#
സം®രണJം ൈജവ ~ഷിരീതിക ം േ"ാžാഹി ിBക, ടിെവ
െസൗകര#ം ഏർെ .`ക
എ0ിവയാണ് "ധാന "വർ8ികൾ. 2021-22 ൽ ഈ പWതി6ായി 375.00 ല1ം Sപ
വകയിT8ിയിരിBU.
ഈ
പWതി െട
30
ശതമാനം
XണേഭാZാ6ൾ
വനിതകളായിരിBെമ0് വിഭാവനം െച[U.
േകരള8ിൽ, 16 വന#ജീവി സംര1ണ േക¬
ം, 5 േദശീയ ഉദ#ാന
ം, ഒT കHoണി ി
റിസർJം ഉG്. ഇതി3 ,റെമ രG് ൈടഗർ റിസർ°കൾBം, 4 എലിഫ ് റിസർ°കൾBം ഇതിൽ
ധനസഹായം ലഭിBU•്. കാ|തീയിൽ നിU
സംര1ണം, കാനനപാതക െട നിർHാണJം
പരിപാലനJം, അടി&ാന സൗകര# ളായ ഓഫീസ്, കŠാർേ ¦്, വിŽമേക¬ ൾ,
േഡാർെമqികൾ എ0ിവ െട നിർHാണJം അ
ണിക ം, വാർ8ാ വിനിമയ സൗകര# ൾ,
വയർലസ് െസ>കൾ, ൈവദ—ത േവലിക െട നിർHാണം, ആനക െട ആ{മണ8ിൽ നി0്
~ഷി±മി സംര1ിB0തിനായി ക²െകാ•
മതിലിെ
ം, q³ക െട ം നിർHാണം,
വന#Dഗ ആ{മണ8ി3 വിേധയരായവർB
ന…പരിഹാരം, ൈജവ ൈവവിW# സംര1ണം
ശZിെ .`0തി3
ഗേവഷണ
ം പരിശീലന
ം, വന8ി3 ിെല ചK ് വയ ക െട
പരിപാലനം,
ളം, തടയണകൾ എ0ിവ െട നിർHാണം, ഉപ›വകാരികളായ കളക െട
നിർHാർˆനം, "~തി ക#ാ«കൾ, iചനാ േബാർ കൾ &ാപി6ൽ, ല´േലഖക െട
അ@ടി ം വിതരണJം, വന#Dഗ െള സംബ‹ി@് അറിവ് നൽ 0 ഇൻഫർേമഷൻ
െസ µക െട "വർ8നം, വനJമായി ബ‹െ ് ജീവിB0 ആ കൾ6് ജീവേനാപാധിIായി
മെ ാT മാർ5ം എ0 നിലയിൽ ന”യിനം കUകാലികെള നൽകൽ, െതാഴിൽ പരിശീലന ൾ,
സൗേരാർˆവിളBകൾ നൽകൽ, 7തലായ "ധാന "വർ8ന ളാണ് പരിപാടികളിൽ
വിഭാവനം െച¶ിരിB0ത്.

bവെട േചർ8ി|
16 വന#ജീവി സംര1ണ േക¬
െട പരിപാലന8ി
Kക 40
ശതമാനം സം&ാന വിഹിതമായി വകെകാ ി@ിരിBU. മലwറം ജി”യിെല കരി«ഴെയ ,തിയ
വന#ജീവി സംര1ണ േക¬മായി "ഖ#ാപി\.
1
2
3
4
5

െന^ാർ വന#ജീവി സംര1ണ േക¬ം
വയനാട് വന#ജീവി സംര1ണ േക¬ം
ഇ.6ി വന#ജീവി സംര1ണ േക¬ം
പീ@ി, വാഴാനി വന#ജീവി സംര1ണ േക¬ം
േപ ാറ വന#ജീവി സംര1ണ േക¬ം
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37.00
78.00
40.00
40.00
32.00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

െഷ©Tണി വന#ജീവി സംര1ണ േക¬ം
ചിHിണി വന#ജീവി സംര1ണ േക¬ം
ആറളം വന#ജീവി സംര1ണ േക¬ം
ചി0ാർ വന#ജീവി സംര1ണ േക¬ം
തേ 6ാട് പ1ി സേ:തം
മംഗളവനം പ1ി സേ:തം
റി
ി മല സേ:തം
bള·ർ മയിൽ സേ:തം
മലബാർ വന#Dഗ സംര1ണ േക¬ം
െകാ ി9ർ വന#ജീവി സംര1ണ േക¬ം
കരി«ഴ വന#ജീവി സംര1ണ േക¬ം (,തിയത് )

bവെട േചർ8ി|
5 േദശീയ പാർBക െട പരിപാലന8ി3
സം&ാന വിഹിതമായി വകെകാ ി@ിരിBU.

1
2
3
4
5

ഇരവി ളം േദശീയ പാർ6്
ൈസല ് വാലി േദശീയ പാർ6്
ആന7ടി േദശീയ പാർ6്
മതിെക ാൻ മല േദശീയ പാർ6്
പാnാ.ംേചാല േദശീയ പാർ6്

40.00
35.00
35.00
26.00
23.00
5.00
9.00
7.00
17.00
19.00
27.00

Kക 40 ശതമാനം

80.00
80.00
20.00
20.00
20.00

കട Gി – വ ിB0് കHoണി ി റിസർcിെ
പരിപാലന8ിനായി 40 ശതമാനം
സം&ാന വിഹിതമായി 10.00 ല1ം Sപ വകയിT8ിയിരിBU.

2 ൈടഗർ റിസർJകൾ6് ഈ പWതിയി‰െട ധനസഹായം ലഭ#മാ U. 40 ശതമാനം
സം&ാന വിഹിതമായി Kക വകയിT`U.

1
2

െപരിയാർ ൈടഗർ റിസർc്
പറnിBളം ൈടഗർ റിസർc്

355.00
290.00

െപരിയാർ, ആന7ടി, നില¸ർ, വയനാട് എ0ീ നാല് ആനസേ:ത ളാണ്
പrിമഘ 8ി
ത്. ആനക െട സേ:തം െമ@െ .`0തി3ം, വനവാസികേള ം, അവTെട
~ഷിയിട േള ം ആന െട ആ{മണ8ിൽ നിUം സംര1ണം നൽ 0തി3മാണ് പWതി
വിഭാവനം െച[0ത്. ആനകൾBം അവ െട സേ:ത ൾBം ¹ര1 ഉറ ാ6ൽ, െപാKജന
സഹായം ലഭ#മാ6ൽ, മ3ഷ#-Dഗ സംഘർഷം ഒഴിവാ6ൽ, വിളകൾBം മ3ഷ#ർBം ആന െട
ആ{മണ8ിൽ നിUം സംര1ണം നൽകൽ Kട ിയ "വർ8ന ൾ6് 520.00 ല1ം Sപ 40
ശതമാനം സം&ാന വിഹിതമായി വകയിT8ിയിരിBU.
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കാലാവ
ാ വ തിയാന
തിഭാസ ൾ രാജ െ
തി ൈജവ വിഭവ
െട
വിതരണെ
ം
ണനിലവാരെ
ം
തരമായി ബാധി!െമ"ം, $ടാെത ഇ&മായി
ബ'െ()*
വിഭാഗ
െട
ജീവേനാപാധിേയ ം
ബാധി!ം
എ0്
കാലാവ
ാ
വ തിയാനെ !റി3* േദശീയ വർ ന പ7തി (എൻ.എ.പി.സി.സി)
െട കീഴി=* 8
മിഷ@കളിൽ ഒ0ായ നാഷണൽ മിഷൻ േഫാർ Eീൻ ഇF (ജി.ഐ.എം) മനസിലാ!".
പരി
ിതി െമHെ(IJ0തിൽ വനേമഖല െട പL് Eീൻ ഇF മിഷൻ അംഗീകരി!"N്.
കാലാവ
ാ ലOകരണം, ഭP QരP, ജല QരP, ൈജവൈവവി7 സംരPണം,
വനേമഖലെയ ആSയി3* വിഭാഗ
െട ഉപജീവന QരP എ0ിവയിUെടയാണ് ഇത്
സാധ മാV0ത്.
േദശീയ വനവൽWരണ പരിപാടി െട ധാന ലP ൾ താെഴ പറ 0വയാണ്.
1. വനവിഭവ
െട പരിപാലനXം Q
ിരമായ വികസനXം
2. വനXം മര
ം സംരPി!ക വഴി വനവിYതി വർ7ി(ിWൽ
3. വനാSിത സZഹ ിെ\ ജീവേനാപാധികൾ െമHെ(I ൽ
വന
െട സ]ാഭാവിക ^ന _ീവനെ
സഹായിWൽ
ആർ`ിഫിഷ ൽ റീജനേറഷൻ (എ.ആർ)
^ൽേമIകൾ വികസി(ിWൽ
aരൽ കാIക െട ം, bളLാIക െട ം ^ന _ീവനം
പാസ്Hർ ഡവല(്െമ\് (പി.ഡി)
തടിയിതര Zല b*&ം ഔഷധ ണb*&ം ആയ eP ൾ ന)വളർ ൽ
വംശനാശം സംഭവി3െകാNിരി!0 eP സസ
െട ം ഔഷധ
സസ
െട ം ^ന _ീവനം.
കാലാവ
വ തിയാനXമായി ബ'െ(` വനേമഖലയിെല
ധാന ആശLകൾ
പരിഹരിWാനാണ്
Eീൻ
ഇF ാമിഷൻ
ലP മിI0ത്.
തിേയാട്
ഇണ ിേH ക(അഡാപ്േfഷൻ), ലOകരണം (മിfിേഗഷൻ), gർബലത(വൾണറബിലിfി),
പരി
ിതി േസവന ൾ എ0ിവയാണ്
ധാന ആശLകൾ. Eീൻ ഇF ാമിഷന് കീഴിൽ
വിഭാവനം െചi0
ധാന
വർ ന ൾ (1) െമHെ(` വനവിYതി ം, പരി
ിതി
േസവന
ം (2) ആവാസവ വ
^ന
ാപി!ക, വനവിYതി വർ7ി(ി!ക (3) നഗര ളി=ം
നഗര േളാട് േചർ0
േദശ ളി=ം eP
െട വിYതി വർ7ി(ി!ക (4) കാർഷിക
വനവൽWരണXം സാZഹ വനവൽWരണXം (ബേയാമാസ് വർ7ി(ി!ക, കാർബൺ സിL്
klി!ക) (5) തmീർ ട ൾ ^ന
ാപി!ക (6) ഇതര ഊർ_ േoാതp്
േ ാqാഹി(ി!ക (7) മf് സഹായ വർ ന ൾ 40 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതമായി 329.00
ലPം wപ വകയി
ിയിരി!".
–

സംേയാജിത വനസംരPണ പ7തിെയ 2018-19 bതൽ കാ)തീ തട 0തി@ം
നിയyി!0തി@b* പ7തി എ0് ഭാരതസർWാർ ^നർനാമകരണം െചz. കാ)തീ
നിയyണXമായി ബ'െ(`
e ികളാണ് ഇതിൽ
ധാനമാ ം ലP മിI0ത്. കാ)തീ
നിയyണ പ7തി ത{ാറാWി അംഗീകാരം ലഭ മാ!ക, ഫയർൈല@കൾ
ാപി!ക,
കാ)തീനിയyണ ഉപകരണ ൾ വാ|ക, കാ)തീ നിയyണ ിന് സഹായകമാV0
അ@ബ'
e ികളായ ജലേoാത}ക െട വികസനXം, അടി
ാന സൗകര
വികസന
ം, േബാധവൽWരണ പരിപാടിക ം ഈ പ7തിയിൽ വിഭാവനം െചi". 40
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ശതമാനം സം

ാന വിഹിതമായി 160.00 ലPം wപ വകയി

ിയിരി!".

‚
തി െട
സംരPണXം,
Q
ിര
ഉപേയാഗXം
ഏേകാപി(ി!0തിന്
ബേയാ„ിയ…കൾ സഹായകമാണ്. ഇ&Zലം വ ത ാസ ൾ Vറ†വാ@ം
ണാ@ഭവ ൾ
b‡വനാ ം ഉപേയാഗി!വാനായി സാധി!ം. നീലഗിരി, അഗˆ മല എ0ീ രN് ബേയാ‰ിയർ
റിസർŠകളാണ് േകരള ി=*ത്. പവിഴ‹Œക േട ം കNൽWാIക േട ം സംരPണXം
പരിപാലനXമാണ് തmീർ ട സംരPണ പ7തിയിൽ വിഭാവനം െചi0ത്. ബേയാ‰ിയർ
റിസർŠകൾ, തmീർ ട സംരPണം, വയനാട് വന •ഗസംരPണ േകŽ ി@*ിൽ
താമസി!0വെര സ]േമധയാ മാfിപാർ(ി!0തി@* പ7തി എ0ിവയാണ് ഇതിൽ
ഉൾെ(I ിയിരി!0ത്.

നീലഗിരി ബേയാ‰ിയർ റിസർ•ിെ\ െമാ ം വിˆീർmം 5520.40 ച.കീ.മീ. ആണ്.ഇതിൽ
േകരള ി=ൾെ(I0 േദശ ിെ\ വിYതി 1455.40 ച.കി.മീ ആണ്. വയനാട് വന ജീവി സേLതം,
ൈസല\് വാലി േദശീയ ഉദ ാനം, നില‘ർ(െതW്, വടW് േദശം, മmാർWാട്, പാലWാട്,
േകാഴി(ാറ, ^’െWാ“ി, ക ളായ് െറയി’് (ഒഴിെക), േകാഴിേWാട്, വയനാട് (െതW് ) എ0ീ
വനേമഖലാ
ഡിവിഷ@കളാണ്
നീലഗിരി
ബേയാ‰ിയർ
റിസർ•ിൽ
ഉൾെ(I0ത്.
Zല വർ7നവിന് സഹായി!0 e ികൾ, ”തനപ7തികൾ നട(ിലാWൽ, വാസ
ലം
െമHെ(IJ0 പ7തികൾ, ഭീഷണി േനരിI0 ഇന ൾ!ം ആവാസവ വ
†ം
അ@േയാജ മായ രീതിയിൽ പരി
ിതി ^ന _ീവി(ി!ക, ഇേWാ•റിസം വികസി(ി!ക,
േദശവാസിക െട
സാZഹിക
സാ– ിക
ഉ0മനം,
സംരPണനട(ാതക െട
അfVf(ണികൾ bതലായവയാണ് വിഭാവനം െചi0 ധാന e ികൾ. 2021-22-ൽ ഈ
പ7തിWായി 40 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതമായി 100.00 ലPം wപവകയി
ിയിരി!".

അഗˆ മല ബേയാ‰ിയർ റിസർ•ിെ\ െമാ ം വിˆീർmം 3500.00 ച.കീ.മീ. ആണ്.
ഇതിൽ േകരള ിൽ ഉൾെ(I0 േദശ ിെ\ വിYതി 1828.00 ച.കീ.മീ. ആണ്. അഗˆ മല
ബേയാ‰ിയർ വികസന പരിപാടി നട(ിലാ!0തിന് &ക വകെകാ*ിHിരി!". െന{ാർ,
േപ(ാറ, െഷ— ണി വന ജീവി സേLത
ം, അHൻേകാവിൽ, െതൻമല, േകാ0ി, ^നUർ,
തി വനF^രം ഡിവിഷ@ക ം, അഗˆ വനം ബേയാളജിWൽ പാർ!ം ഉൾെ(I0താണ്
അഗˆ മല ബേയാ‰ിയർ റിസർ•്. Zല വർ7നവിന് സഹായി!0
e ികൾ,
”തനപ7തികൾ നട(ിലാWൽ, വാസ
ലം െമHെ(IJ0 പ7തികൾ, ഭീഷണി േനരിI0
ഇന ൾ!ം ആവാസവ വ
†ം അ@േയാജ മായ രീതിയിൽ പരി
ിതി ^ന _ീവി(ി!ക,
ഇേWാ•റിസം വികസി(ി!ക,
േദശവാസിക െട സാZഹിക സാ– ിക ഉ0മനം,
സംരPണനട(ാതക െട അfVf(ണികൾ bതലായവയാണ് വിഭാവനം െചi0
ധാന
e ികൾ. 2021-22 ൽ ഈ പ7തി˜ായി 40 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതമായി 120.00 ലPം
wപ വകയി
ിയിരി!".

കNൽWാIക േട ം, പവിഴ‹Œക േട ം സംരPണമാണ് ഈ പ7തിയിൽ വിഭാവനം
െചi0ത്. കNൽ
വന ൾ െവ3പിടി(ി!ക,
സംരPണ പരിപാടിWാവശ മായ
സാധനസാമEികൾ സംഘടി(ി!ക, വി^ലീകരണXം േബാധവത്WരണXം നടJക,
ച‹ചവ…കൾ നീWംെച{ൽ, šചീകരണ ›ിയകൾ, VIംബാേരാഗ സംരPണ പരിപാടികൾ,
അേEാ േഫാറœി െട വി^ലീകരണം, മലിനീകരണ നിവാരണം, വാസ
ല
െട വികസനം
&ട ിയ പരിപാടികൾ ഈ പ7തി കാരം നട(ിലാWാൻ ഉേ•ശി!". പവിഴ‹Œക െട സർെ•,
žിമ‹Œക െട നിർŸാണം, േബാധവത്Wരണ പരിപാടികൾ, പ ാ ല സൗകര െമാ Wൽ,
സാേLതിക സഹായം, എൻ¡ി േപായി\് ആ¢ിവിfി, േഡാക£െമേ\ഷൻ
e ികൾ
75

bതലായവ ം നട(ിലാWാൻ ഉേ•ശി!". 2021-22-ൽ ഈ പ7തിWായി 40 ശതമാനം സം
വിഹിതമായി 170.00 ലPം wപ വകയി
ിയിരി!".

ാന

വയനാട് വന •ഗ സംരPണ േകŽ ി@*ിൽ താമസി!0 ആദിവാസി VIംബ െള
സ]േമധയാ മാfി പാർ(ി!0തി@* ഒ പ7തിയാണിത്. വയനാട് വന •ഗ സേLത ി=* 14
ഊ കളിൽ അധിവസി!0വെര മാfിപാർ(ി!0തിനായി 80 േകാടി wപ േകŽ സർWാർ
അ@വദിHി)—്. ഇവെര വനാതിർ ിയിേല˜് മാfി പാർ(ി!0ത് വഴി മ@ഷ •ഗ സംഘർഷം
ലOകരി!വാ@ം െമHെ(` അടി
ാന സൗകര ൾ ലഭ മാ!വാ@ം സാധി!ം. ഈ പ7തി
2021-22-ൽ നട(ാ!0തിന് 300.00 ലPം wപ 40 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതമായി
വകയി
ിയിരി!".
േകരള ിൽ അ…പതിലധികം ഇേWാ•റിസം േകŽ ൾ നിലവി=—്. വനേമഖലെയ
ആSയി3 കഴി 0 ജനവിഭാഗ
െട ഉപജീവനം െമHെ(I ൽ, പരി
ിതി പഠനം, ൈജവ
ൈവവി7 സംരPണം എ0ീ േമഖലകൾ േകŽീകരിHാണ് ഇേWാ•റിസം പ7തി സം
ാന ്
നട(ിലാWി വ 0ത്. ഇേWാ•റിസം പ7തി
േദശ
െട വികസനXം സംരPണXം
നട(ിലാ!0താണ്. ഇേWാ •റിസം ഉ¥0 ൾ വികസി(ി!ക, നാച]റൽ ഹി¦റി മ§സിയം
സംരPി!ക, വിSമേകŽ
െട നിർŸാണXം ^ന 7ാരണXം, െചറിയ രീതിയി=*
ൈവദ£തി ഉ¥ാദന പ7തികൾ, വനേമഖലയിെല ൈപ¨ക േകŽ ൾ സംരPിWൽ
bതലായവയാണ് ഈ പ7തിയിൽ ഉൾെ(I ി നട(ിലാ!0ത്.
സ©ർശകർ $Iതൽ ഉ*
ല ളിൽ •റിസം സാ7 തകൾ വർ7ി(ി!ക,
ഇേWാ•റിസം േകŽ ളിൽ താമസ സൗകര ം ഏർെ(IJക, വിSമ േകŽ
ം
ശൗചാലയ
ം സ_മാ!ക, ഭPണ വിതരണ േകŽ ൾ ഒ !ക, ഇേWാ•റിസം
േകŽ ിെല ജീവനWാ േട ം തേ•ശവാസിക േട ം •റിസം രംഗെ
കഴിവ് വികസി(ി!ക,
ഇേWാ•റിസം േകŽ ളിേല†* േറാªകൾ െമHെ(IJക എ0ീ
e ിക ം വിഭാവനം
െചi". െവ*െ(ാWം Zലം േകIപാIകൾ സംഭവിH ഇേWാ•റിസം േകŽ
െട
നവീകരണ/^ന 7ാരണ e ിക ം നട(ിലാേWN&—്. ഓേരാ ഇേWാ•റിസം േകŽ ളി=ം
ഉൾെWാ*ിWാൻ സാധ മാV0 സ©ർശക െട വിശദാംശ
െട കണെWI!ക ം,
ആവശ മായ പഠന
ം ഗേവഷണ
ം വർേPാ‹ക ം നടJവാൻ വിഭാവനം െചi". 202122ൽ ഈ പ7തിWായി 500.00 ലPം wപ വകയി
ിയിരി!". ഇIWി, വയനാട്
ജി“കളിലായി ഇേWാ •റിസം പ7തികൾ നട(ിലാ!0തിനായി ആെക * വിഹിത ിൽ
നി"ം 150.00 ലPം wപ വീതം വകയി
ിയിരി!". ഈ പ7തി െട 16 ശതമാനം
ണേഭാ-ാWൾ വനിതകളായിരി!െമ0് വിഭാവനം െചi".
വാളയാറി=ം, അരി(യി=ം, പി.ടി.പി, നഗറി=ം ഉ* പരിശീലന േകŽ
െട നിലവി=*
സൗകര ൾ വർ7ി(ി!വാൻ ഉേ•ശി!". വനം വV(ിെല വിവിധ േകഡറി=*
ഉേദ ാഗ
രായ എസ്.എഫ്.ഒ, ബി.എഫ്.ഒ, ൈ¡ബൽ വാHർമാർ, ൈ®വർമാർ എ0ിവർW്
&ടർHയാ * പരിശീലന പരിപാടിക ം, വനം വV(ിെ\ വിവിധ വർ ന െള സംബ'ിH്
സ07 സംഘടനകൾ!ം മfവികസന ഏജൻസികൾ!ം അവേബാധം വർ7ി(ി!0തി@ം
വിഭാവനം െചi".
വനം വV(ിെല വിവിധ തല ി=* ഉേദ ാഗ
െര പെLI(ി3െകാ—*
പരിശീലന ൾ, ശിൽ(ശാലകൾ, െസമിനാ…കൾ എ0ിവ സംഘടി(ി!0തി@ം, കായിക
പരിേശാധന പരിപാടികൾ!ം വിഹിതം വിനിേയാഗിWാX0താണ്. പരിശീലന പരിപാടിക െട
അ@ബ' സൗകര ൾ ഏർെ(IJ0തിെ\ െചലXക ം ഈ വിഹിത ിൽ നി"ം
വിനിേയാഗിWാX0താണ്. നിലവി=* മാനദ¯ ൾW് അ@kതമാ * പരിശീലന
പരിപാടികൾ നടJ0തി@ം പ7തി വിഹിതം വിനിേയാഗിWാX0താണ്. എ0ാൽ ഭരണപരമായ
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െചലXക ം, ജീവനWാർW് േവNി വ 0 െചലXക ം േനാൺ °ാൻ ഇന ിൽ നി"ം
വഹിേWNതാണ്. ഓഡിേയാവിഷ]ൽ ഉപകരണ ൾ വാ|0തി@ം, വാഹന
െട ം
െക`ിട
േട ം അfVf(ണികൾ നടJ0തി@ം, പരിശീലനം നടJ0 ഫാWൽfികൾW്
ഓണേററിയം നൽV0തി@ം, വV(ിെല ഉയർ0 തˆികയി=* ഓഫീസർമാർW് ഭരണപരമായ
വിഷയ ളി=* പരിശീലനം, ൈജവ ൈവവി7 സംരPണം, തടിയിതര വനവിഭവ
ഉൽ(0 െള സംബ'ി3*
േത ക പരിശീലന പരിപാടികൾ!ം പ7തി വിഹിതം
വിനിേയാഗിWാX0താണ്.
നഗര
വനവൽWരണ
പരിപാടികൾ!*
പരിശീലനXം
നടേ Nതാണ്. വാളയാർ, അരി( എ0ിവിട ളി=* േഫാറ¦് ± കൾ െമHെ(IJ0തി@
േവNി &ക െട ഒ ഭാഗം വിനിേയാഗിWാX0താണ്. 2021-22 ൽ ഈ പ7തിWായി 350.00 ലPം
wപ വകയി
ിയിരി!".
ശാ²ീയമായ വനപരിപാലന ിനായി വനം വV(് ത{ാറാ!0 േരഖകളാണ്
വർ ന പ7തി ം മാേനജ്െമ\് പ7തി ം. പJ വർഷWാലയളവിേലWാണ് ഓേരാ
ഡിവിഷ@ം ഇത് ത{ാറാ!0ത്.
വർ ന പ7തികൾ ത{ാറാ!0തിന് ആവശ മായ
ഫീൽഡ്
സർേ•
നടേ N&N്.
വനവിഭവ
െട
വിവരേശഖരണ ിെ\ ം
കെN =ക െട ം അടി
ാന ിൽ വർ ന പ7തികൾ ത{ാറാ!".
സം
ാന ് രN് ഗേവഷണ വിഭാഗ ളിലായി 6 സിൽവികൾHറൽ ഗേവഷണ
³ണിŒകൾ വർ ി3 വ ". നിലവി=* ഗേവഷണ ൾ &ട 0തി@ം, ^തിയ ഗേവഷണ
പരീPണ ൾ നടJ0തി@ം പ7തി ലP മിI". സം
ാനെ
വനേമഖലയിൽ, ഏകേദശം
1.5 ലPം െഹ¢ർ
േദശJ* േതാ` ൾ പാകമാVേ–ാൾ വിളെവI!ക ം,
വർ ന
പ7തികൾW@kതമായി വീ—ം ന)പിടി(ി!ക ം െചiം. േതാ`
െട ഉ¥ാദനPമത
വർ7ി!0തി@േവNി ന“യിനം നടീൽ വ´Wൾ ആവശ മാണ്. െമHെ(` ഉൽ(ാദന ിനായി
ന“യിനം വിJകൾ നൽേകNത് ആവശ മാണ്. േതW്, ച©നം bതലായ ഇന
െട
വിJകൾWായി വിJ¥ാദന േകŽ ൾ സം
ാന ് വികസി(ിHി)N്. വർ ന പ7തി
ത{ാറാWൽ, ഗേവഷണ പ7തികൾ, bFിയ ഇനം വിJ¥ാദനം &ട ിയവ˜ായി &ക
വകയി
ിയിരി!". േകŽസർWാരിെ\ അ@മതി ലഭി!0തിനായി 11 ഡിവിഷ@കളിേലW്
^&തായി വർ ന പ7തികൾ ത{ാറാ!വാൻ 2021-22 ൽ വിഭാവനം െചi". 150.00 ലPം
wപ പ7തി നട(ിലാ!0തിനായി 2021-22 ൽ വകയി
ിയിരി!". ഈ പ7തി െട 33
ശതമാനം ണേഭാ-ാWൾ വനിതകളായിരി!െമ0് വിഭാവനം െചi".
2021-22 വർഷ ിൽ വനപരിപാലന വിവര സµദായXം ഭൗമ വിവര സാേLതിക
സംവിധാനXം നട(ിലാ!0തിന് 150.00 ലPം wപവകയി
ിയി)N്.
േഫാറ¦് േ¦ഷ@കളിൽ ക–§`ർവൽWരണം
ഇ¶െനf് കണP@കൾ ഉ* ^തിയ ക–§`…കൾ, ലാപ് േടാ‹കൾ, േസാ·്
െവയർ േ ാEാbക ം ഭൗമ വിവര സാേLതിക സംവിധാന ിെ\ േഡfാ
േബQകൾ െമHെ(I ൽ
വV(ിെ\ എ“ാ ഓഫീQക ം തŸിൽ െനf് വർW് കണ¸് വിfി ഏർെ(I ൽ
േഫാറ¦് വV(് േനരി`് വാ ിയി)*&ം മŒ േ ാജ¹കൾ bേഖന
ലഭിHി)*&മായ ക–§`റക െട ം അ@ബ' ഉപകരണ
െട ം വാർഷിക
െമയി\നൻസ് നട ൽ.
ഇ-ഗേവണൻസ് പ7തികൾ നട(ിലാWാൻ േവNി വ 0 െചലXകൾW്
വV(ിൽ വയർലസ് സാേLതിക വിദ നട(ാWൽ
നിലവി=* പി.ഡി.എ ക െട അfVf പണികൾWായി
വനപരിപാലന വിവര സµദായXം ഭൗമ വിവര സാേLതിക സംവിധാനXം
സംബ'ിH് ഉേദ ാഗ
ർ!* പരിശീലനം.
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എഫ്.എം.ഐ.എസ്, എം.എ.എസ് േമാഡ§ൾ, െവൈºf്, െവബ് േപാർ`ൽ
എ0ിവ െട വാർഷിക െമയി\നൻസ്
എ“ാ ഓഫീQകൾ!ം ൈവഡ് ഏരിയ കണ¢ിവിfി
വV(ിെല ഓഫീസർമാർW് ഡിജിfൽ സിേ»Hർ സർ`ിഫിWf് നൽകൽ.
ഇലേ¼ാണിക് ഉപകരണ ളായ ി\…കൾ, എം.എം േ ാജ¢ർ, േഫാേ`ാ
േകാ(ിയ…കൾ , ക ാമറാ ¡ാ½്, ബയേണാ!േല¾്, േസാളാർ ചാർ_ർ bതലായ
ആ¿നിക ഉപകരണ ൾ വാ ൽ.
േഫാറ¦് വV(ിെ\ ആ
ാനJം സർWിൾ ഓഫീQകളി=ം ഇ-ഓഫീസ്
സംവിധാനം ഏർെ(I ൽ.
എൻ.ആർ.എസ്.എ യിൽ നി"ം തീമാfിക് മാ‹കൾ വാ|ക
വന ിന് ^റJ* വനവത്Wരണമാണ് ഈ പ7തി വിഭാവനം െചi0ത്. ഇ&Zലം
പH(് വർ7ി(ി!വാ@ം, തരിš‚മിയിൽ നി"ം ^ന പേയാഗസാധ മായ ഇ'നം
ഉത്പാദി(ി!വാ@ം, കാലാവ
ാ വ തിയാനം Zലb* ഹാനികരമായ À ൾ Vറ†വാ@ം,
നഗര/വിദ ഭ ാസാധിÁിത വനവത്Wരണം വികസി(ിWാ@ം സാധ മാVം.
eP ൾ ന)പിടി(ി!0തിെ\ ആവശ കത െട ചരണാർÂം ൈതക െട ഉത്പാദനXം
വിതരണXം, Eാമ േദശ ളി=ം െപാ&
ല ളി=ം വിവിധ ഇന ളിൽെ(` eP ൾ
വ3പിടി(ിWൽ, നPžവന ൾ ന)പിടി(ിWൽ, നഗരവനവത്Wരണം, വിദ ാഭ ാസധിÁിത
വനവത്Wരണം, പരി
ിതി സംരPണXം, നദീതട സംരPണXം, സ]കാര വനവൽWരണ
േ ാqാഹനം, േഫാറœി ÃÄക െട ^ന _ീവനം, സ’ീവനി വന
െട പരിപാലനം,
ഔഷധേതാ`
െട പരിപാലനം, ന“ ഇനം ൈതകൾ VറÅ നിരWിൽ വിതരണം െചi0ത്
ഉൾെ(െട * കാർഷിക വനവൽWരണ മാ¨കകൾ വികസി(ിWൽ, തേ•ശഭരണ
ാപന
മായി േയാജിH് $`ായ പ7തികൾ ആവിÆരിWൽ, വനേമഖല˜് ^റJ*
േദശ ളിൽ eP ൾ ന)പിടി(ി!0തിെ\
ാധാന ം
ചരി(ിWൽ, ജലാശയ
െട
സംരPണം, േലാകപരി
ിതിദിനം, അFാരാÇ വനദിനം, ഭൗമദിനം എ0ിവ െട ആേഘാഷം
bതലായവയാണ് ഈ പ7തിയിൽ ഉൾെ(I ി നട(ിലാ!0 ധാന e ികൾ. എ“ാ
ജി“കളി=ം വിദ ാവനXം, നഗരവനXം wപീകരി!0തി@ം, കാXകൾ, കNൽWാIകൾ േപാെല
വനേമഖല˜് ^റJ* വിവിധ ആവാസവ വ
കൾ െമHെ(IJ0തി@* നടപടിക ം
വിഭാവനം െചi".
ആരണ ം മാസിക െട സി7ീകരണം, േഫാറœി ÃÈകൾ സംഘടി(ിWൽ, വിദ ാഭ ാസ
ാപന ളിൽ ചലHിž ദർശനം സംഘടി(ിWൽ, പരി
ിതി സംരPണ വർ ന ളിെല
മികവിന് ^രÉാര ൾ നൽകൽ,
ദർശന ൾ സംഘടി(ിWൽ, േഡാക£െമ\റിക ം
ശÊേരഖ ം
Ëശ -Sവണ
മാധ മ ളിUെട
േPപണം
െച{ൽ,
പരി
ിതി
പഠനസംബ'ിയായ ^ˆക ൾ
സി7ീകരിWൽ എ0ിവയാണ് വിÌാന വ ാപന
e ികളിൽ ഉൾെ(I ി നട(ിലാ!0ത്. പ7തികൾ നട(ിലാ!0തിനായി 1000.00 ലPം
wപ 2021-22 ൽ വകയി
ിയിരി!". വയനാട് ജി“യിൽ വനവത്Wരണ പരിപാടികൾ (¡ീ
°ാ\ിംഗ് )നട(ിലാ!0തിനായി, ആെക * പ7തി വിഹിത ിൽ നി"ം 200.00 ലPം wപ
വകയി
ിയിരി!".
നബാർഡിെ\ Eാമീണ അടി
ാന വികസന ഫN് േ ാജ¹കൾW് 3000.00 ലPം wപ
വകയി
ിയി)—്. േഫാറ¦് േ¦ഷൻ േകാംെ°Íകൾ
ാപി!ക, ഉൾവന ിൽ താവള ൾ
നിർŸി!ക,
താമസ
സൗകര ൾ
സ_മാ!ക,
മ@ഷ •ഗ
സംഘർഷ ൾ
ലOകരി!0തി@* നിർŸാണ
വർ ികൾ നട(ിലാ!ക, പരി
ിതി വിദ ാഭ ാസ
പരിപാടികൾ!* അടി
ാന സൗകര വികസനം, സംരPണ പാർ!കൾ നിർŸി!ക,
നിലവി=* വനപാതകൾ െമHെ(IJക, Vടിെവ* പ7തികൾ നട(ിലാ!ക, േറാªക ം
പാല
ം
നിർŸി!ക,
െചW്േപാ¦്
േകാെ°Íക െട
നിർŸാണം,
െചW്േപാ¦്
േകാംെ°Íകളിൽ വിÌാനേകŽ ൾ/പരിശീലനേകŽ ൾ, ഇേWാേഷാ‹കൾ ആരംഭി!ക
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തലായ വികസന വർ ികളാണ് ഈ പ തിയിൽ ഉൾെ
ിയിരി
ത്. നബാർഡിെ!
അംഗീകാരേ ാെട
നട ിലാ(ിെകാ)ിരി
പ തികൾ ം
വിഹിതം
വിനിേയാഗി(ാ+ താണ്. ,തിയ േ ാജ.ക/െട കാര0 ിൽ വിശദമായ േ ാജ4് റിേ ാർ6്
സർ(ാർ 7പാർശേയാെട നബാർഡിെ! അംഗീകാര ിനായി നൽേക)താണ്. ഈ
പ തി8െട 10 ശതമാനം ;ണേഭാ=ാ(ൾ വനിതകളായിരി െമ ് വിഭാവനം െച?@.
നAെട സംBാന ് ഭയാനകമായ രീതിയിൽ മCഷ0-Eഗ സംഘർഷGൾ വർ ിH
വI@. Jഷിനാശ+ം, മCഷ0ർ ം ക@കാലികൾ ം വന0EഗGളിൽ നി@ം േനരിേട)ിവI
ആMമണ+ം വനാതിർ ികളിൽ അCഭവെ
ഒI
ധാന
Pമാണ്. മCഷ0Eഗ
സംഘർഷGൾ ലQകരി
തിനായി വിവിധ നടപടികൾ ൈകെ(ാ)ിST്. മCഷ0 Eഗ
സംഘർഷG/െട അടിBാന കാരണGളിൽ ഊ ൽ നൽകിെകാTV ഒI ദീർഘകാല
പ തിയാണ് പതിW ാം പXവYര പ തിയിൽ വിഭാവനം െച? ത്. 2021-22 കാലയളവിൽ
താെഴ പറ8 േമഖലകളിലാണ് ] തൽ ഊ ൽ നൽ^ ത്.
വന0ജീവി സേ_തGൾ െമ`െ aക
നിർbാണ c ികൾ ഉൾെ െട8V തിേരാധ നടപടികൾ സdീകരി ക
eതകർb േസനകൾ ശ=ിെ aക
െപാfജന പ_ാളി ം ഉറgവIaക, EഗG/െട വരവിെന/ആMമണെ
സംബiി`്
റിയി ് നൽ^ക
െപാfജന സഹായേ ാ ]ടി8V ഇൻlറൻസ് പ തി
mവിനിേയാഗെ
സംബiിHം, അCേയാജ0മായ Jഷിരീതികെള സംബiിHം
അവേബാധ പരിപാടികൾ സംഘടി ി ക.
വന0EഗG/െട ആMമണ ിൽ നി@V രnാമാർoGൾ അവലംബി ക.
വന ിെല ഉൾ േദശGളിൽ താമസി
വെര ,നരധിവസി ി ക.
വയpക/െട പരിപാലനം
േമൽേനാ6+ം വിലയിI pം.
പ തികൾ നട ിലാ
തിനായി 2200.00 ലnം qപ 2021-22 ൽ വകയിI ിയിരി @.
ഈ പ തി8െട 30 ശതമാനം ;ണേഭാ=ാ(ൾ വനിതകളായിരി െമ ് വിഭാവനം െച?@.
നിലവിpV stർ Eഗശാലയിെല പnികേള8ം EഗGേള8ം ആവശ0മായ
Bലസൗകര0 V മെvാI Bലേ (് മാvി ,നരധിവസി ി ക എ താണ് ഈ പ തി
െകാ)് ഉേxശി
ത്. വനം വ^ ിെ! stർ ഡിവിഷെ! കീഴിpV പ6ി(ാട് െറയിXിൽ
,yർ വനmമിയിൽ 136 െഹ4ർ േദശ ് ഒI zേവാളജി(ൽ പാർ(് Bാപി
തിCV
മാ{ർ |ാൻ ത}ാറാ ക8)ായി.
zേവാളജി(ൽ പാർ(ിെ! നിർbാണ വർ ികൾ
അ~ിമഘ6 ിലാണ്. 2021 െമയ് മാസം
അവസാനേ ാ ]ടി EഗGെള •yരിേല(്
,നരധിവസി ി(ാനാണ് ലn0മി
ത്.
ഈ പ തി8െട ,f(ിയ എ{ിേമv് fക 360.00 േകാടി qപയാണ്. W ്
ഘ6Gളായി6ാണ് ഇത് നട ിലാ
ത്. സംBാന വിഹിതം ഉപേയാഗി`ാണ് ഘ6ം ഒ ്
നട ിലാ
ത്. EഗGൾ V 4 ] കൾ, Eഗശാല8െട ഭരണസംവിധാന ിCV ഓഫീസ്,
EഗGൾ V
ആ7പ„ി, ഭnണസം…രണ സംവിധാനGൾ, മാvി പാർ ി
തിCം
കdാറ!യിനിC V സൗകര0Gൾ, ഓേ6ാ†ി V റി എ ിവയാണ് സംBാന വിഹിത ി‡െട
നട ിലാ(ാൻ ഉേxശി
പ തികൾ. 2021-22 ൽ 500.00 ലnം qപ സംBാന വിഹിതമായി
വകയിI ിയിരി @.
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വനേമഖലയിpം, അതിർ ി േദശGളിpം ചവ‰കൾ നിേnപി
ത് തട8വാനാണ്
പ തി വിഭാവനം െചŠിരി
ത്. വനസംരnണ സമിതികൾ/ഇേ(ാ ഡവലപ്െമ!്
കbിvികൾ/സ
സംഘടനകൾ ഇവ8െട സഹായേ ാെട വനേമഖലയിൽ നി@ം
ഖരമാലിന0Gൾ നീ(ം െച?ക, വിേനാദ സXാരികളിൽ അവേബാധം ‹Œി ക, തൽnണം
പിഴ •മa ത് ഉൾെ െട8V നിയമ നടപടികൾ സdീകരി ക, ചവർ നിേnപം
നിരീnി
തിന് Žതന സാേ_തിക വിദ0കൾ സdീകരി ക എ ിവയാണ് പ തി ലn0Gൾ.
േ ാജ4് •ീൻ •ാസ് എ
പ തി8െട കീഴിൽ, 125 ധാന ചവർ നിേnപ േദശGൾ
കെ) ിയിS)്. വിഭാവനം െചŠിരി
വർ ികൾ ഇവെയ•ാമാണ്.
‘ത േദശെ
വനസംരnണ സമിതി /ഇേ(ാ െഡവലപ്െമ!് കbvികൾ ഇവെയ
ശ=ിെ
ിെ(ാ)് 7ചീകരണ വർ ികളിൽ പ_ാളികളാ ക.
7ചീകരണ വർ ികൾ V ഉപകരണG/ം ആ8ധG/ം സംഭരി ക.
േശഖരണ േക’Gൾ, ,നഃചംMമണ ”ണി•കൾ, െ–—ിംഗ് ”ണി•കൾ, കേ˜ാ{്
നിർbാണ ”ണി•കൾ എ ിവ സ™ീകരി ക.
സšർശകർ ം/യാ„ികർ ം അവേബാധം നൽ^ക.
2021-22 ൽ ഈ പ തി›ായി 108.00 ലnം qപ വകയിI

ിയിരി

@.

േകരളാ േഫാറ{് െഡവലപ്െമ!് േകാർ േറഷെ! ഉടമBതയിpV ഗവി, W ാർ, stർ
േമഖലയിpV ഏലേ ാ6Gൾ(് 2021-22 ൽ സാ˜ ിക സഹായം നൽ^@. ഗവി, W ാർ,
stർ ഡിവിഷCകളിലായി 75 െഹ4ർ ഏലേ ാ6Gൾ ,നBാപി
തിCം, ആദ0 വർഷം
നSപിടി ി` േതാ6G/െട പരിപാലന ിCം േവ)ി 2021-22 ൽ െക.എഫ്.ഡി.സി(് 200.00 ലnം
qപ വകയിI ിയിരി @. നശിHേപായ ഏലേ ാ6Gൾ
പകരമായി, ഘ6ം ഘ6മായി,
ന•യിനം ൈതകൾ നSപിടി ി
താണ്.
േകാŸരിന് സമീപ V കാgകാടിൽ ആനകൾ(് വിഹരി
തിCV fറ
േദശം,
fറ ായ േവലിെ(Sകൾ, മ¡സിയം, ആന പാ ാ¢ാർ V പരിശീലന േക’ം, െവvിനറി
േഹാ£ിvൽ, ചാണക ,നIപേയാഗ ”ണിv് fടGിയ സൗകര0Gേളാെട തിIവന~,രെ
േകാŸരിൽ േലാേകാ ര നിലവാര ിൽ ഉV ഒI ആന ,നരധിവാസ േക’ം Bാപി(ാൻ
പ തി വിഭാവനം െച?@.
േപ ാറ വന വികസന ഏജൻസിയാണ് പ തി
നട ിലാ
തിCV െ£ഷ0ൽ പർ സ് െവഹി(ിൾ. ഓഫീസ് ആരംഭി
തിC േവ)
വർ നGൾ, പരിശീലന സാമ•ികൾ ത}ാറാ(ൽ, ആന പാ ാ¢ാർ V പരിശീലനം, ആന
,നരധിവാസ േക’ ിെല ഉേദ0ാഗBർ ം, ഇേ(ാ െഡവലപ്െമ!് കbിvി അംഗGൾ ം
പരിശീലനം,
പരിശീലകർ(്
പരിശീലനം,
േഡാക¤െമേ!ഷൻ,
ഗേവഷണ-പരിശീലന
േക’Gൾ V പഠന സാമ•ികൾ ത}ാറാ(ൽ fടGിയവ 2021-22 ൽ വിഭാവനം െച?@.
2021-22 കാലയളവിൽ 100.00 ലnം qപ വകയിI ിയിരി @.
ൈമനർ വനവിഭവGൾ(് താ¦വില നൽ^ തി‡െട, വിഭവGൾ േശഖരി
വർ
അവIെട പരി§മ ിCം, വനവിഭവG/െട Wല0 വർ നവിCം ന0ായമായ വില ലഭി @.
തടിയിതര വനവിഭവGൾ േശഖരി
തിന് െമ`െ 6 താ¦ വിലയി‡െട പി¨ണ നൽ^ക,
സംഭരണ േക’Gൾ, Wല0 വർ ന ”ണി•കൾ, Wല0വർ ിത ഉൽ
G/െട ©ാൻഡിംഗ്,
വിപണന സഹായം fടGിയ െമ`െ 6 സൗകര0Gളാണ് പ തി8െട ലn0Gൾ. സംBാന
വന വികസന ഏജൻസിയാണ് പ തി നട ിലാ
ത്.
അംഗീJത ഘടകGൾ
ഇനി റ8 വയാണ് (1) കാS േതൻ സംഭരണം (2) വന വികസന ഏജൻസി തല ിൽ േശഖരണ
േക’Gൾ Bാപി ക/നവീകരി ക (3)വന വികസന ഏജൻസി തല ിൽ സംഭരണ ിCV
സൗകര0Gൾ ‹Œി ക (4)സംBാനതല ിൽ േക’ീJത േശഖരണ ”ണി•ം, Wല0 വർ ന
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”ണി•ം, േ ാസ ിംഗ് ”ണി•ം Bാപി ക. 2021-22 കാലയളവിൽ 25 ശതമാനം സംBാന
വിഹിതമായി 168.00 ലnം qപ വകയിI ിയിരി @.
ഈ േമഖലയിൽ സംBാന പ തികളി•.
2021-22 വാർഷിക പ തിയിൽ കാർഷിക വിപണനം, സംഭരണം, െവയർെഹൗസിംഗ്, മv്
കാർഷിക പരിപാടികൾ എ ിവ›ായി 5285 .00 ലnം qപ വകയിI ിയിരി @.
2021-22 ൽ 5040.00 ലnം qപ വിപണന+ം ;ണനിലവാര
വകയിI ിയിരി @.

ിCമാ8V പ തികൾ(്

സംBാന ് ഉൽ ാദകIം ക`വട(ാIം തbിൽ ശ=മായ ബiം നിലവിലി•.
വിപണിയിെല
അടിBാന
സൗകര0 ിെ!8ം,
മാർ(v്
ഇ!ലിജൻസിേ!8ം
Bാപനവത്(രണ സഹായ+ം െമ`െ േ )f)്. വിപണന വർ നGൾ, വിപണന
ഇടെപടൽ ഫ)്, ഡബ്ള¡.ടി.ഒ¬V സഹായം, േകരള സംBാന െവയർെഹൗസിംഗ്
േകാർ േറഷCV സഹായം, േഹാർ6ിേകാർ ിCV ഓഹരി Wലധനം എ ിവ›ായി
3030.00
ലnം qപ വകയിI ിയിരി @. വി.എഫ്.പി.സി.െക േഖന8V വിപണന വികസന
വർ നGൾ(ായി വകയിI ിയിSV 500.00 ലnം qപ8ം ഇതിൽ ഉൾെ @.
വി.എഫ്.പി.സി.െക8െട
വിപണന വർ നGൾ
Jഷിവ^ ്
വർ നG/മായി
സംേയാജന ിലായിരി ം. സാേ_തികവിദ0ാൈകമാvം, പരിശീലനം, ക0ാംെ˜-കൾ എ ിവ
വ^gമായി േയാജി`് നട ിലാേ()താണ്. പി.ജി.എസ് സർ6ിഫിേ(ഷൻ, ഉൽപ G/െട
ഉറവിടം കെ) ാCV സംവിധാനം fടGിയ വർ നGൾ വ^gം, വി.എഫ്.പി.സി.െക8ം
സം8=മായി നട ിലാ ം.
തേxശ സdയംഭരണ BാപനG/െട സഹായേ ാെട •ാമ പXായ ് തല ിൽ ,തിയ
ആ® ച~കൾ Bാപി
തിCം നിലവിpV ച~കൾ(് സഹായം നൽ^ തിCമായി 50.00
ലnം qപ വകയിI ിയിരി @. നിലവിpV തിരെ¯ (െ 6 വിപണികളിൽ ഒI ”ണിvിന്
2.00 ലn ിൽ ] തൽ വി•വര+V എ േ•ഡ് മാർ(•കൾ(് മാ„േമ സഹായം ലഭി ക8°.
നഗര- •ാമീണ േദശGളിpം െമാ
വ0ാപാര വിപണികൾ ം ജി•ാ േശഖരണ േക’Gൾ V
വർ ന സഹായമായി 150.00 ലnം qപ8ം, അ±ാർ(് െനv്, മാർ(v് ഇ!ലിജൻസ്
എ ിവ›ായി 40.00 ലnം qപ8ം വകയിI ിയിരി @. കാർഷിക ഉ² G/െട വിപണി
ഏകീകരണ ിന് സഹായമായി ഇ രം വിപണിക/െട Bാപി(pം
വർ ന+ം ഇ-നാം
(e-Nam) മാർoേരഖ കാരമായിരി ം.
അധിക V കാർഷിക ഉ² Gൾ വിvഴി
തിനായി കർഷകമി„Gൾ, െപാfമാധ0മGൾ
ഉൾെ െട8Vവ8െട സഹായേ ാെട ഇടെപ താണ്. ഓേരാ കർഷക മി„8ം സംഭരി
അളവCസരി`ായിരി ം അവIെട ഇൻെസ!ീവ്
നി³യി ക. കർഷക മി„Gെള
ഏർെ aവാനായി 75.00 ലnം qപ വകയിIa@. കർഷകർ ം സംരംഭകർ ം സംBാനaം
േദശീയതല ിpം കാർഷിക േമളകളിൽ പെ_
തിന് 20.00 ലnം qപ വകയിIa@.
ഡ´¡.ടി.ഒ െസ•ിെ! വർ ന സഹായമായി 5.00 ലnം qപ വകയിIa@. ഇതിC,റേമ 80.00
ലnം qപ അ•ികൾ`റൽ ൈ സസ് േബാർഡിെ!
വർ ന ിCം വിപണി
പഠന ിCമായി മാvി െവ`ിS)്. ഓൺൈലൻ വിപണി വികസി ി
തിനായി 50.00 ലnം qപ
വകയിIa@.
കർഷകർ(് മിക` വIമാനം ലഭ0മാ ക എ
ലn0ം നിറേവ• തിC േവ)ി
വിളെവ g കാലGളിൽ നി8= ഏജൻസികൾ വഴി തിരെ¯
കർഷക ഉ² G/െട
സംഭരണ നടപടികളി‡െട വിപണിയിൽ ഇടെപടൽ നടa തിനായാണ് വിലBിരതാ ഫ)്
വകയിI ിയിSVത്. ഗവൺെമ!ിെ! നിബiനകൾ(C‹തമായി സംഭരണം നടa തിCം
അതിെ! െചല+കൾ ം േവ)ി സംഭരണ ഏജൻസികൾ(് ഇൻെസ!ീവ് നൽ^ തിന് ഈ
fക വിനിേയാഗി(ാ+ താണ്. ഉYവ കാലGളിൽ പ`(റികൾ സംഭരി
തിCം പ`േ G
81

സംഭരണ ിCം fടർ സം¶രണ ിCം fക വിനിേയാഗി(ാ+ താണ്. വകയിI ിയിSV
3030.00 ലnം qപയിൽ 2000.00ലnം qപയാണ് വിപണന ഇടെപടൽ ഫ)ായി മാvി
വ`ിരി
ത്.
േഹാർ6ിേകാർ ിCV
ഓഹരി
Wലധനമായി
20.00
ലnം
qപ
വകയിI ിയിരി @.
ഈ
Wലധനം
േഹാർ6ിേകാർ ിെ!
ബാലൻസ്
ഷീvിൽ
തിഫലിേ()താണ്.
കർഷകർ(് ഉ² Gൾ V വിപണി കെ)a തിCം അവ›് പരമാവധി വില
ഉറ ാ
തിCം , ൻ സാേ_തിക വിദ0കൾ സdായ മാ
തിCം എസ്.എഫ്.എ.സി യിെല
േകാൾ െസ!റിpV ഇ േപാർ6ൽ വർ നം fടI താണ്.
േകരള സംBാന െവയർ െഹൗസിംഗ് േകാർ േറഷന് ക˜¡6ർവത്(രണ ിനായി 10.00
ലnം qപ8ം കാർഷിക സംഭരണ ിനാ8V േഗാഡൗൺ നിർbാണ ിനായി 30.00 ലnം
qപ8ം സഹായമായി വകയിIa@.
ഘടകGൾ തിരിHV പ തി വിഹിതം താെഴ െകാ
ിരി @.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

കാർഷിക െമാ
വ0ാപാര വിപണികൾ ം ജി•ാ സംഭരണ
േക’Gൾ
V വർ ന സഹായം
അ±ാർ(് െനvിCം വിപണി വിവര േശഖരണ ിCം
•ാമപXായ ് തല ിpV ആ® വിപണികൾ V അധിക
സഹായം
വി.എഫ്.പി.സി.െക 8െട വിപണി വികസന ിന്
ൈ സസ് േബാർഡ്
കർഷക മി„-പരിശീലന+ം േപാർ6ൽ അടിBാനമാ(ി8V
േസവന+ം
കാർഷികേമളകളിൽ പ_ാളി ം
ഡ´¡.ടി.ഒ െസൽ- വർ ന സഹായം
ഓൺൈലൻ വിപണി വികസനം (,തിയത് )
േഹാർ6ിേകാർ ിCV ഓഹരി Wലധനം
വിലനിലവാരം Bിരെ aവാൻ വിപണിയിൽ ഇടെപ
തിന്
േകരള സംBാന െവയർ ഹൗസിംഗ് േകാർ േറഷന്
ക˜¡6ർവൽ(രണ ിCV സഹായം
േകരള സംBാന െവയർ ഹൗസിംഗ് േകാർ േറഷന് േഗാെഡൗൺ
നിർbാണ ിCV സഹായം

150.00
40.00
50.00
500.00
80.00
75.00
20.00
5.00
50.00
20.00
2000.00
10.00
30.00

േകരള ിെ! സ˜ദ് വ0വB െമ`െ a തിCം കർഷകർ(് കാർഷിക േമഖലയിൽ
നി@V വIമാനം വർ ി ി
തിCം Wല0വർ നവ്/കാർഷിക സം…രണ/വിളെവ ിന്
േശഷ V പരിപാലനം എ ിവ ധാന പ_് വഹി @T്.
േ¸ാൾ ഫാർേമ¹് അ•ി ബിസിനസ് കൺേസാർഷ0ം (എസ്.എഫ്.എ.സി.) െച‰കിട
ഇട രം കാർഷിക സം¶രണ ”ണി•കൾ(് സഹായം നൽ^ തിനായി 400.00 ലnം qപ
വകയിIa@. ഇതിൽ 50.00 ലnം qപ വീതം ഇ (ി, വയനാട് ജി•കളിൽ ശീതകാല
പ`(റിക/േട8ം പഴവർoG/േട8ം സം¶രണ സഹായ ിനായി നീ(ി െവ`ിരി @.
സdയംസഹായസംഘGൾ ം/വ0=ികൾ മായി
º»തല
”ണി•കൾ(്
സഹായം
നൽ^ തിനായി 300.00 ലnം qപ വകയിIa@. ഒI ”ണിvിന് നൽകാ+
പരമാവധി
സഹായം 50.00 ലnം qപയാണ്.സാ˜ ിക Bാപന ിൽ നി@V വാ¼ അCവദി`
േശഷമാണ് fക അCവദി
ത്. ൈമേMാെലവൽ സംരംഭGളിൽ െതാഴിൽ ലഭ0ത8ം ഉപജീവന
മാർo+ം ഉറg വIa തിC േവ) ഊ ൽ നൽേക)താണ്. േകരെഫഡിC കീഴിpV
പ`േ G സംഭരി
െസാൈസvികൾ(് െകാ ഉണ
”ണി•കൾ Bാപി
തിന്
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സഹായം നൽ^ താണ്. എസ്.എഫ്.എ.സി യി‡െട സംരംഭകർ(് സാേ_തിക സഹായം
നൽ^ തിനാ8ം ഈ fക വിനിേയാഗി(ാ+ താണ്.
സർ(ാർ/െപാfേമഖല/സഹകരണ േമഖല/^ ംബ§ീ ”ണി•കൾ/എഫ്.പി.ഒ കൾ
എ ിവ േഖന8V വിപണന ിCം Wല0വർ നവിCം പ തി അധി½ിത സഹായമായി 200.00
ലnം qപ വകയിIa@. ഇതിൽ നി@ം 10.00 ലnം qപ ക¾ർ ജി•യിൽ ^‰മyർ
പXായ ിൽ േതൻ സം¶രണം േ ാYാഹി ി
തിനായി കർഷക ഉൽ ാദക സംഘGൾ
‹Œി
തിനാണ്.
സംBാന നാളിേകര വികസന േകാർ േറഷന് Wല0വർ ിത ഉ² G/െട
േ ാYാഹന ിനായി 100.00 ലnം qപ വകയിIa@. എസ്.എഫ്.എ.സി 8െട വർ ന
സഹായമായി 75.00 ലnം qപ മാvിവ`ിരി @.
േതനീ` വളർ pം േതൻ ഉ²ാദന+ം േകരള ിൽ വളെരയധികം സാ 0ത8V
േമഖലയാണ്. എഫ്.പി.ഒ കൾ വഴി സംBാന േഹാർ6ീ(ൾ`ർ മിഷൻ േഖന േതനീ` കർഷകർ(്
േതൻ ഉത്പാദ ിCം േതനിെ! Wല0വർ ിത ഉത്പ G/െട ചാരണ ിC V സഹായ+ം
fടI താണ്. ഇതിനായി 25.00 ലnം qപ വകയിIa@.
കാർഷിക േമഖലയിെല അ•ി {ാർ6gകേള8ം സാേ_തിക വിദ0 അടിBാനമാ(ി8V
കTപിടി Gളിൽ
ഏർെ 6ിരി
കർഷക
ഉ²ാദക
സംഘടനകെള
േ ാYാഹി ി
തിCം 100.00 ലnം qപ നീ(ിവ`ിS)്. കർഷക ഉ²ാദക സംഘടനക/െട
വർ നGൾ
ഏേകാപി
തിനായി
എഫ്.പി.ഒ
േപാർ6ൽ
വികസി ി(ാCം
േ ാSെകാTേപാകാCം 10.00 ലnം qപ വകയിIa@.
ഘടകGൾ തിരിHV പ തി വിഹിതം താെഴ േചർ @.

1

2
3
4
5
6
7

എസ്.എഫ്.എ.സി േഖന Wല0വർ ന ”ണി•കൾ V സഹായം
െച‰കിട ഇട രം കാർഷിക സം…രണ ”ണി•കൾ V സഹായം
വ0=ിഗത/സdയംസഹായ സംഘGൾ അടിBാനമാ(ി
ൈമേMാെലവൽ Wല0വർ ന ”ണി•കൾ
സർ(ാർ/െപാfേമഖല/സഹകരണ/^ ംബ§ീ ”ണിv്/എഫ്.പി.ഒ
തല ിൽ വിപണികൾ ം Wല0വർ ന ”ണി•കൾ
V സഹായം
േതൻ ഉ²ാദന ിCV സഹായം
എസ്.എഫ്.എ.സി ¬V വർ ന സഹായം
സംBാന നാളിേകര വികസന േകാർ േറഷന് Wല0വർ ിത
ഉ² Gൾ V സഹായം
അ•ി {ാർ6 ിCV സഹായ+ം അ•ി ബിസിനസ് ഇൻക¤േബv‰ം
എഫ്.പി.ഒ േപാർ6ൽ വികസനം (,തിയത് )

400.00
300.00
200.00
25.00
75.00
100.00
100.00
10.00

േക’ാവി¿ത പ തിയായ േദശീയ ബേയാഗ0ാസ് വികസന പ തിയിൽ ബേയാഗ0ാസ്
Bാപി
തിനായി ജനറൽ വിഭാഗ ിന് 12000 qപ8ം പ6ികജാതി/പ6ികവർo വിഭാഗ ിന്
13000 qപ8മാണ് ഒI |ാ!ിCV സഹായമായി ഉൾെ
ിയിSVത്. സംBാന ്
ബേയാഗ0ാസ് |ാÀക/െട നിർbാണ െചലവ് 30000 qപ തൽ 100000 qപ വെര ആകാ‰T്.
കർഷക സWഹ ിന് ഈ പ തി ] തൽ ആകർഷകമാ
തിനായി േക’ ഗവൺെമ!ിൽ
നി@V fക(് ,റെമ തaല0മായ fക സംBാന ഗവൺെമ!് അധികസഹായമായി
വകയിI ി ബേയാഗ0ാസ് |ാÀകൾ നിർbി
തിCV സഹായം യഥാMമം 8000 qപ, 9000
qപ ആ(ി വർ ി ി വാൻ ഉേxശി`ിരി @. ഇതിനായി 2021-22 ൽ 50.00 ലnം qപ
വകയിIa@.
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ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് - കീഴിൽ അംഗീകരി േ ാജ കൾ നട ിലാ
തിന് േവ#ിയാണ്
വിഹിതം. 2021-22 ൽ )ാൻെഷ XX-XXV വെര-. /തിയ0ം 0ടർ1െകാ#ിരി
0മായ
പ4തികൾ കാർഷിക േമഖലയിെല അടി6ാന സൗകര9 വികസന:ിനായി ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്
വിഹിതം ഉപേയാഗി ് നട ിലാ ം. േകരള േ=>് െവയർഹൗസിംഗ് േകാർ േറഷന്
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.
േ ാജ കൾ
നട ിലാ
തി .
സഹായ@ം
ഇതിൽ
ഉൾെ B:ിയിരി 1.

മC കാർഷിക പരിപാടികDെട കീഴിൽ 2021-22 വർഷ:ിൽ താെഴ പറഉൾെ B:ിയിE#്.

പ4തി

കാർഷിക വികസന കർഷക േFമ വG ് വഴി നിലവിൽ നട ിലാ
െപൻഷൻ
പ4തികDം േFമ പ4തികDം കർഷകേFമ നിധി േബാർഡ് വഴി ഏെ>B ം. േബാർഡിെK
വർ:നസഹായമായി 200.00 ലFം Mപ വകയിNO1.

Pതന വർ:നQൾ ജന ിയമാ
തി ം, GSനാട് േമഖലയിെല ഫീൽഡ്
പരിഹരി
തി ം വർ:ന ചില@കൾ മായി 0ക വകയിN:ിയിരി 1.

TQൾ

േകV െവയർ ഹൗസിംഗ് േകാർ േറഷൻ നൽG
ഓഹരി Xലധന:ിന് 0ല9മായ
സം6ാന സർYാരിെK വിഹിതമായി 0ക വകെകാ.ി ിരി 1. 2021-22 ൽ ഇതിേലZായി
25.00 ലFം Mപ വകയിNO1.
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ാമവികസന േമഖല ായി 2021-22-ൽ 1607.69 േകാടി പ വകയി
ിയി
്. ഇതിൽ
494.03 േകാടി
പ ാമവികസന പരിപാടികൾ$ം 1113.66 േകാടി
പ സാ&ഹ(വികസന ി)ം
പ*ായ+കൾ$,- വിഹിത.മാണ്.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

1
2
എ
ബി
സി
3

01തായി
പീകരി3 േ4ാ5് പ*ായ+കൾ5് ഓഫീസ് െക9ിട
നിർ;ാണം
മഹാ<ാഗാ>ി േദശീയ ാമീണ െതാഴിBറD് പEതി (എം.ജി.എൻ.ആർ.
ഇ.ജി.പി.)
LധാനമNി ാമ സഡക് േയാജന (പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.) (40 ശതമാനം
സംRാന വിഹിതം)
പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. S് സംRാന സഹായം
നാഷണൽ റർബൻ മിഷൻ (40 ശതമാനം സംRാന വിഹിതം)
േ4ാ5് ഇൻഫർേമഷൻ െസWXകൾ
LധാനമNി Yഷി സി*ായ് േയാജന (പി.എം.െക.എസ്.ൈവ.)-നീർ ട
ഘടകം - (40 ശതമാനം സംRാന വിഹിതം)
ാമവികസന ക;ീഷണേറ\ിെല അ^നികവത്കരണം
സ_രാജ് ഭവനിൽ േകാൺഫറൻസ് ഹാൾ സbീകരി5ൽ
നബാർഡ് സഹായേ ാെടc- ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.
ദീൻദയാൽ അേe(ാദയ േയാജന – േദശീയ ാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ
(ഡി.എ.ൈവ.-എൻ.ആർ.എൽ.എം.) (െപാ1വിഭാഗം) (40 ശതമാനം
സംRാന വിഹിതം)
ജിgാ പ*ായ+കളിെല ദാരിi( നിർ;ാർbന jണിkകlെട
ഭരണെചല.കൾ (,ൻപ് ജിgാ ാമവികസന ഏജൻസികൾ) (40 ശതമ
നം സംRാന വിഹിതം)
LധാനമNി ആവാസ് േയാജന –
ാമീൺ (പി.എം.എ.ൈവ.-ജി)
(െപാ1വിഭാഗം) (40 ശതമാനം സംRാന വിഹിതം)
opംബqീ
കില – വിേകrീകരണ ിBം Lാേദശിക വികസന ിBം മികവിെW
േകrം
േകരള ഇൻsി\t9് ഓഫ് േലാ5ൽ അuിനിേvഷൻ (കില)
മാനവ വിഭവ വികസന േകrം (കില-സി.എ3്.ആർ.ഡി.) (,ൻപ്
സംRാന
ാമവികസന ഇൻsി\t9് – എസ്.ഐ.ആർ.ഡി.) (50
ശതമാനം സംRാന വിഹിതം)
മw ി, തളിDറy്, െകാ9ാര5ര എzിവിട{ളിെല കിലcെട
േകr{lെട (,ൻപ് വികസന പരിശീലന േകr{ൾ) ശാ|ീകരണം
പ*ായ ് ഡയറ}േറ\ിൽ ആ^നികവത്കരണം,
കാര(േശഷി
വികസന Lവർ ന{ൾ
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300.00
23010.00
10000.00
2000.00
2000.00
20.00
1000.00
50.00
1.00
3022.00
6500.00

500.00
1000.00

26000.00

3000.00
150.00
150.00
100.00

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ (ഐ.െക.എം)
എം.എൽ.എ.മാ െട േത ക വികസന നിധി - ാേദശിക വികസനം
സ&'് ഭാരത് മിഷൻ (*ാമീൺ) (40 ശതമാനം സം-ാന വിഹിതം)
0ചിത& േകരളം
തേ2ശ സ&യംഭരണ വ56ിെല എ8ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഓഫീ<ക=െട
ആ?നികവത്@രണം, കാര Bമത വർCി6ിDEതിFG ഉദ മIൾ
രാLീയ *ാമ സ&രാജ് അഭിയാൻ (ആർ.ജി.എസ്.എ.) (40 ശതമാനം
സം-ാന വിഹിതം)
ജിOാ പCതികൾ@് േ ാQാഹനം
സRർS ഭവന പCതി - *ാമം (ൈലഫ് മിഷൻ)
േകരള
നഗര
*ാമ
വികസന
ധനകാര
േകാർ6േറഷൻ
(െക.U.ആർ.ഡി.എഫ്.സി.) പCതി സഹായം - *ാമം

800.00
14100.00
3500.00
3500.00
225.00
800.00
2000.00
41041.00
16000.00

േWാ@് പ8ായXക=െട Yന:സംഘടനUെട ഭാഗമായി 2010-ൽ Y[തായി \പംെകാ]
ആറ് േWാ@് പ8ായXകൾ@് ഓഫീസ് െക^ിടം നിർ_ിDEതിനായി ആരംഭി`താണ് ഈ
പCതി. 2011-12ൽ മലbറം ജിOയിെല കാളികാവ്, വയനാട് ജിOയിെല പനമരം, കcർ ജിOയിെല
കO ാേdരി, പാeർ, കാസർേകാട് ജിOയിെല പര6, കാറf@ എEിവയാണ് Yതിയ േWാ@്
പ8ായXകൾ. പര6, കാറf@, പാeർ എEീ േWാ@് പ8ായXകൾDG െക^ിട നിർ_ാണം
gർhീകരി`ിi]്. കാളികാവ്, പനമരം, കO ാേdരി എEീ ബാ@ി kE് േWാ@് പ8ായXക=െട
െക^ിട നിർ_ാണം gർhീകരിDEതിFം പണമിടപാlകൾ തീർ6ാDEതിFമായി 2021-22 െല
ബജmിൽ 300.00 ലBം \പ വകയി Xo.
േകp സർ@ാരിെq ഒ
< ധാന പCതിയായ മഹാsാഗാtി േദശീയ *ാമീണ
െതാഴിvറ6് പCതി േകp, സം-ാന സർ@ാ ക=െട പCതി വിഹിതം വിനിേയാഗി`ാണ്
നട6ിലാDEത്. അവിദw െതാഴിലാളിക=െട xലിUെടUം ഭരണെചലവിെqUം 100 ശതമാനyം
െമmീരിയൽ ഘടകhിെq 75 ശതമാനyം േകp വിഹിതമാണ്. െമmീരിയൽ െചലവിെq 25 ശതമാനം
സം-ാന സർ@ാർ വഹിDEതാണ്.
േദശീയ *ാമീണ െതാഴിvറ6് നിയമ കാരം അവിദw െതാഴിൽ െചzാൻ കഴിyം
താൽ6ര y{G *ാമ േദശIളിെല 5lംബIളിെല
ായgർhിയായവർ അവ െട േപര്
അതാത് തേ2ശഭരണ -ാപനIളിൽ രജി|ർ െചേz][]്. അവർ@് ഒ
സാ}hിക
വർഷhിൽ 100 ദിവസെh േവതനേhാlxടിയ െതാഴിൽ ഉറ6് നൽകിെ@ാ]് ഉപജീവന മാർ~ം
<രBിതമാDEതിന് നിയമം വ വ- െച•o. ആവശ ാF€തം വിഹിതം അFവദിDE ഈ
പCതിയിൽ •ീകൾDം Y ഷൻമാർDം [ല േവതനം ഉറ6ാDo.
സമീപ വർഷIളിൽ, [ടർ`യായി ര]് വർഷIളിൽ ഉ]ായ
ളയം, േകാവിഡ് 19
മഹാമാരി എEിവ കാരണം പല േമഖലകളിൽ ഉ]ായ െതാഴിൽ ന„ം കണ@ിെലlh്
സം-ാനസർ@ാർ മm് വ5bക=െട സമാന ലB {G പCതിക=മായി സമന&യി6ി`്
മഹാsാഗാtി േദശീയ *ാമീണ െതാഴിvറ6് പCതിUെട {…വൻ സാധ തെയUം
ഉപേയാഗെ6lXEതിFG പരി†മIൾ ആരംഭി`ിi]്. ‡ˆമായ ആ‡‰ണhിFം
കാര Bമമായ നിർŠഹണhിFം †C നൽ5Eതാണ്. 2021-22 ൽ ശരാശരി െതാഴിൽ ദിനIൾ
വർCി6ി`് രജി|ർ െച‹ െതാഴിലാളിക=െട ഉപജീവന <രB വർCി6ിDEതിFG പരി†മം
ഉ]ാ5ം. 10 േകാടി െതാഴിൽ ദിനIൾ €„ിDക വഴി 2910 േകാടി \പ േവതനമായി
ലഭ മാDകയാണ് ലB ം.
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ഈ പCതിŒായി വകയി hിയ െമാhം [കUെട വിശദാംശIൾ താെഴെകാlDo.

അവിദw െതാഴിൽ േവതനം (100 ശതമാനം േകp
വിഹിതം)
െമmീരിയൽ െചലവ് (േകp വിഹിതം :സം-ാന വിഹിതം
75 25)
ഭരണ െചലവ് (100 ശതമാനം േകp വിഹിതം)
മിഷനിെല ഉേദ ാഗ- െട ശ}ള വിഹിതം (ഭരണ
െചലവിെq േകpവിഹിതhിൽ അFവദനീയമOാh
െചലyകൾ നിർŠഹിDEതിന് മാ‰ം 100 ശതമാനം
സം-ാന വിഹിതം)

291000.00

0.00

291000.00

68805.00

22935.00

91740.00

22964.00

0.00

22964.00

0.00

75.00

75.00

.

.

േദശീയ *ാമീണ െതാഴിvറ6് നിയമ കാരം പCതിയിൽ രജി|ർ െച‹[ം െതാഴിലിന്
അേപBി`[മായ Žണേഭാ•ാ@ളിൽ 1 3 േപർ വനിതകളായിരി@ണെമE് നി•ർഷിDo.
എEാൽ, േകരളhിൽ, പCതിUെട Žണേഭാ•ാ@ളിൽ 90 ശതമാനhിൽ അധികം േപ ം
വനിതകളാെണE് തീBിDo. ഈ പCതി ‘ഹരിതേകരളം മിഷെq’ കീഴിൽ വ Eതാണ്.
2021-22ൽ ഈ പCതി@ായി 23010.00 ലBം \പ സം-ാന വിഹിതമായി വകയി Xo.
ഒmെ6i കിടDE *ാമീണ
േദശIെള ത_ിൽ േയാജി6ി‘െകാ]് ഏത്
കാലാവ-േയUം തിേരാധി@ാൻ േശഷിUം ഉEത Žണനിലവാരy{G േറാfകൾ നിർ_ിDക
എEതാണ് ധാനമ“ി *ാമ സഡക് േയാജന (പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.) പCതിUെട ലB ം. േകരള
സം-ാന *ാമീണ േറാഡ് വികസന ഏജൻസി (െക.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എ.) ആണ് പCതി
നട6ിലാDE സം-ാനതല േനാഡൽ ഏജൻസി. ഈ പCതിŒായി േകp സം-ാന
സർ@ാ കൾ 60:40 എE അFപാതhിൽ പCതി വിഹിതം വകയി Xo. 2021-22 ൽ ഈ
പCതിŒായി 10000.00 ലBം \പ 40 ശതമാനം സം-ാന വിഹിതമായി വകയി Xo.

ധാനമ“ി *ാമ സഡക് േയാജന (പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.) പCതിDG വിഹിതhിF
Yറെമ, എ|ിേമm് [കŒ് {കളിൽ വ E ദർഘാസ് ീമിയം, സാധനസാമ*ികൾ മാmി-ാപി@ൽ,
Žണനിലവാര പരിേശാധന, ബാധ താ കാലയളവ് gർhികരി` പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. േറാfക=െട
അm5m6ണികൾ എEിവŒ് േവ]ിവ E െചലyകൾ സം-ാന സർ@ാർ കെ]േh][]്.
ഇതിനായി 2021-22 സാ}hിക വർഷം 2000.00 ലBം \പ വകയി Xo.

ാേദശിക സാ}hിക വികസനം േ ാQാഹി6ിDക, അടി-ാന സൗകര Iൾ
െമ`െ6lXക, •ത മായ ആ‡‰ണം വഴി റർബൻ –|—കൾ €„ിDക എEിവയാണ് 2016
െഫ˜വരി 21 ന് ആരംഭി` നാഷണൽ റർബൻ മിഷൻ (എൻ.ആർ.U.എം.) ലB മിlEത്. ഒ
േദശhിെq സമ* വികസനം സാധ മാDE െമ`െ6^ വളർ`ാ സാധ തUG ™ാർ^് വിേOജ്
–|—ക=െട വികസനyം മിഷൻ ലB മിlo.
ഈ പCതിUെട ഭാഗമായി –|—കൾ െതരെšlDEതിനായി േകp സർ@ാർ ചില
മാനദ›Iൾ നിœയി`ിi]്. (1) *ാമീണ ജനസംഖ Uെട ദശാ• വളർ` (2) žമിUെട kല hിൽ
ഉ]ായ വർCനവ് (3) കാർഷിേകതര െതാഴിൽേസനാ പŸാളിhhിെq ദശാ• വളർ` (4)
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െസ@qറി
=കളിെല െപൺ5^ിക=െട
േവശന ശതമാനം (5)
ധാനമ“ി ജൻധൻ
േയാജനയി¡െട ബാŸ് അ@ൗ]് ഉG 5lംബI=െട ശതമാനം (6) സ&'് ഭാരത് മിഷനിെല
കടനം (7) *ാമപ8ായXക=െട സദ്ഭരണ ഉദ മIൾ എEിവയാണ് ധാന മാനദ›Iൾ.
റർബൻ –|—കൾ കെ]XEതിFം നട6ിലാDEതിFമായി േകp സർ@ാർ സം-ാനെh 14
ജിOകളിലായി 21 ഉപജിOകെള കെ]hിയിi]്. ഈ ഉപജിOകളിൽ നിoം സം-ാനhിന് 20,000
{തൽ 50,000 വെര ജനസംഖ UG വലിയ വിേOജ്/*ാമപ8ായhിെന െതരെšlDകUം
സമീപXG ഒേEാ രേ]ാ വിേOേജാ, *ാമപ8ായേhാ x^ിേ`ർh് ആ േമഖലെയ അവിെട
ലഭ മായ വിഭവI=െട വികസന േകpIളാDകUം െചzാyEതാണ്. ഇതി¡െട ആ േമഖലെയ
സാ}hിക പരിവർhനhിേല@് നയി@ാൻ സാധിDം. സാ}hിക
വർhനIൾ
നട6ിലാ@ൽ, കാര േശഷി വികസി6ി@ൽ,
ാേദശിക സംരംഭകത&ം േ ാQാഹി6ി@ൽ,
പœാhല സൗകര Iൾ നൽകൽ എEിവയി¡െട ഈ –|—കെള വികസനhിേല@്
നയി@ാyEതാണ്. േകരളhിൽ 2016-17 {തൽ ഇ[വെര 12 –|—കളാണ് ഈ പCതി കാരം
െതരെšl@െ6^ിiGത്.
േകp സർ@ാർ ഈ പCതി@് [ക ന¢Eത് ഓേരാ –|റിFം പരമാവധി 30.00 േകാടി \പ
അെOŸിൽ െമാhം നിേBപhിെq 30 ശതമാനം എE നിര@ിൽ, ഇതിൽ ഏതാേണാ 5റവ് അത്
£ി^ി@ൽ ഗ ാപ് ഫ]് എE േപരിൽ kE് ഗf@ളായാണ്. േകp സം-ാന സർ@ാ കൾ 60 40
എE അFപാതhിലാണ് പCതി വിഹിതം വകയി XEത്. 2021-22 ൽ 2000.00 ലBം \പ ഈ
പCതിUെട 40 ശതമാനം സം-ാന വിഹിതമായി വകയി Xo.

*ാമീണ ജനIൾ@് ആവശ മായ േസവനം ദാനം െച•EതിFം വികസന പCതികെള
സംബtി`് എOാ വിവരI=ം ലഭ മാDEതിFമായി, ‘വിവരI=െട ഒ
കിേയാ¤് ’ ആയി
വർhിDE േWാ@് ഇൻഫർേമഷൻ െസq—കൾ എOാ േWാ@ിvം -ാപിDക എoGതാണ്
ഈ പCതിUെട ലB ം. ജനIൾ@് അവശ അടി-ാന വിവരIൾ െതാ^lh് നിE് ലഭ മാ5E
ഒ ഏകജാലകമാUം ഇത് വർhിDം.
അേപBാേഫാ{കൾ, സർ^ിഫി@¥കൾ, ൈവദ¦തി, െടലിേഫാൺ, െവGം ഇവUെട
ബി§കൾ [ടIിയ അവശ വ¨@=െട പണമടŒൽ, സാkഹിക സാ}hിക വിവരIൾ
ലഭ മാ@ൽ [ടIി *ാമീണ േമഖലയിെല െവബ് അധി„ിത ഇ-ഗേവണൻസ് േസവനIൾ േWാ@്
ഇൻഫർേമഷൻ െസq—കൾ നൽ5o. മm് േസവനIളായ ഇ-േലണിI് (ക}©^ർ
സഹായേhാെടUG പഠന £ിയ), ഇ-വിദ ാഭ ാസം, ഇ-കൺസൾ^ിംഗ് (ഇ-ഒ.പി.«@ിംഗ് ), ഇഗേവർണൻസ് േസവനIൾ, പൗരേസവനIൾ എEിവUം നൽ5Eതാണ്. േWാ@്
ഇൻഫർേമഷൻ െസq—കൾ ജനIൾ@ിടയിൽ വിവര സാേŸതിക അവേബാധം €„ിDകUം,
ക}©^ർ പരിശീലന പരിപാടികൾ നടXകUം, െടൻഡർ വി¬ാപനം, ഇ-െതാഴിൽ വി¬ാപനം
എEിവ ഈ േകpIൾ വഴി
ചരി6ിDകUം െച•o. 2021-22ൽ 20.00 ലBം \പ ഈ
പCതി@ായി വകയി Xo.

േകp സർ@ാർ 2015-16 ൽ സമ* നീർhട പരിപാലന പരിപാടിെയ ധാനമ“ി •ഷി
സി8ായ് േയാജനയിൽ സംേയാജി6ിDകU]ായി. അതിFേശഷം ഈ പരിപാടി ധാനമ“ി •ഷി
സി8ായ് േയാജനUെട നീർhട ഘടകമായി നട6ിലാ@ിവ o. മഴെവG സംഭരണം,
•ഷിžമിയിെല 5ളI=െട നിർ_ാണം, മഴെവGസംഭരണിUെട നിർ_ാണം, െചറിയതടയണകൾേകാ-ർ ബ]് എEിവUെട നിർ_ാണം {തലായവ ഈ പCതിയിൽ ഉൾെ6lhിയിരിDo.
നിർ_ാണെചലവിെq നിലവിvG നിര@്, ഉയർE േദശIളിൽ െഹ®റിന് 15,000 \പUം
സമതല േദശIളിൽ 12,000 \പUം ആണ്. േകp സം-ാന സർ@ാ കൾ 60 40 എE
അFപാതhിലാണ് വിഹിതം വകയി XEത്. ഈ പCതിയിെല •തി വിഭവ പരിപാലനyമായി
(എൻ.ആർ.എം.) ബtെ6^ േജാലിക=െട ഒ ഭാഗം മഹാsാഗാtി േദശീയ *ാമീണ െതാഴിvറ6്
പCതിUമായി സംേയാജി6ി`് നട6ിലാ@ാyEതാണ്.
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ിയ മാർ നിർേ ശ കാരം തിയ നീർ ട ൾ ആരംഭി െമ ് േക സർ ാർ
ഖ"ാപി$ി%&. 2021-22 ഓെട േക
സർ ാരിെ,
തിയ പ-തികൾ ്
അംഗീകാരം
ലഭി േ1ാൾ തിയ പ-തികൾ നട2ാ ാ34 ത5ാെറ72് ഏെ97േ :തായി;:്. വിശദമായ
േ ാജ?് റിേ2ാർ@് ത5ാറാ ൽ, എൻEി േപായി,്
വർ ന Fെട നട ി2്, കാര"േശഷി
വർ-ി2ി ൽ മ9് അ3ബI വർ ന ൾ എ ിവയാണ് 2021-22 ൽ തീKി
ധാന
വർ ന ൾ. Mൻ വർഷ ളിൽ േക സർ ാർ അ3വദി$ ം നിലവിൽ ടർ&വ%
മായ
േ ാജOകൾ Pർ ീകരി
തി3ം ഈ ക ഉപേയാഗെ27 ാം.

െപാ വിഭാഗം
എസ്.സി.എസ്.പി.
9ി.എസ്.പി.

890.00
100.00
10.00

‘ഹരിതേകരളം മിഷെ,’ കീഴിൽ വ% താണ് ഈ പ-തി. 2021-22 ൽ 1000.00 ലKം Wപ
ഈ പ-തിXെട 40 ശതമാനം സംZാന വിഹിതമായി വകയി%[&.

\ാമ വികസന ക]ീഷണേറ9്, ജി^ാതല ഓഫീ`കൾ, \ാമവികസന ക]ീഷണേറ9ി3
കീഴിൽ വ% മ9് ഓഫീ`കൾ എ ിവിട ളിെല ആaനികവത്കരണമാണ് ഈ പ-തിയിbെട
ലK"മി7 ത്.

1
2
3
4
5
6

കാര"േശഷി വർ-ി2ി cം ഇ-ഗേവണൻസ് േസാe് െവയർ എ

ിവയിൽ പരിശീലനfം

ക1g@ർ ലാപ് േടാ2് കണ?ിവി9ി ം െന9് വർ ിംഗി3ം ഉപേയാഗി
ഉപകരണ ൾ,
ി,ർ, hാനർ, എൽ.സി.ഡി െ ാജ?ർ, വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസിംഗ് ഉപകരണ ൾ
എ ിവ വാ cം അ9k92ണികFം
ക1g@ർ െന9് വർ ിംഗ് Zാപി ൽ നിലവാരം െമ$െ27 ൽ വാർഷിക പരിപാലന
െചലവ് (എ.എം.സി.)
ഐ.ടി. കണqിവി9ി, േസാe് െവയർ എ ിവrാX4 ആവർ ന െചലfകൾ
ആtuണ ആവശ" ൾ 4 ഓൺൈലൻ അടിZാന വിവര ൾ (
പ-തികFെട നിരീKണ ിനായി വാഹന ൾ വാടകെr7 ൽ

2021-22-ൽ ഈ പ-തിrായി 50.00 ലKം Wപ വകയി%[&.

സxരാജ്
ഭവനിെല
േകാൺഫറൻസ്
ഹാൾ
ആaനിക
സൗകര" േളാ7zടി
സ{ീകരി
തിന് 2021-22ൽ േടാ ൺ വിഹിതമായി 1.00 ലKം Wപ വകയി% ിയിരി &.
ദിവസ േവതന േജാലി ാർ 4 ശ1ളം ഉൾെ2െടX4 േകാൺഫറൻസ് ഹാളിെ, പതിവ്
പരിപാലനം, ആവർ ന െചലfകൾ ട ിയ െചലfകൾ ഈ പ-തിയിൽ നി&ം കെ: ാൻ
പാ74ത^.
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ാേദശിക സർ ാ%കൾ വഴി നട2ിലാ
11022.00 ലKം Wപ വകയി%[&.

നബാർഡ്
സഹായേ ാെടX4
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്
ദീൻദയാൽ അേ}"ാദയ
േയാജന-േദശീയ \ാമീണ
ഉപജീവന മിഷൻ
(ഡി.എ.ൈവ.എൻ.ആർ.എൽ.എം.)
(െപാ വിഭാഗം) (40 ശതമാനം
സംZാന വിഹിതം)
ജി^ാ പ~ായ[കളിെല
ദാരി• നിർ]ാർ{ന
€ണി•കFെട
ഭരണെചലfകൾ (Mൻപ്
ജി^ാ \ാമവികസന
ഏജൻസികൾ) (40 ശതമാനം
സംZാന വിഹിതം)
ധാന മ‚ി ആവാസ്
േയാജന\ാമീൺ (പി.എം.എ.ൈവ.-ജി.)
(െപാ വിഭാഗം) (40 ശതമാനം
സംZാന വിഹിതം)

ഈ പ-തികFെട വിശദാംശ
ഉൾെ27 ിയിരി &.

താെഴ െകാ7

722.00

ിരി

പ-തികൾ ായി

1000.00

1300.00 3022.00

6500.00

6500.00

500.00

1000.00

ൾ 2021-22െല ബജ9ിെ, അ3ബIം -

500.00

1000.00

ൽ

സംZാന ദാരി•" നിർ]ാർ{ന മിഷൻ, (k7ംബƒീ), ലഭ"മായ േസവന െളXം
വിഭവ െളXം േകാർ ിണ ിെ ാ:് ദരി• „ീകFെട സxയം സഹായ േക ീ…തമായ
സാ†ഹ"ാധി‡ിത ഇടെപടcകൾ
ാേദശിക സർ ാ%കFെട േനˆതx ിൽ നട ിവ%&.
ഉപജീവനം, ബാ‰ിംഗ്, സാ†ഹ" വികസനം, „ീശാŠീകരണം എ ീ േമഖലകളിലാണ് k7ംബƒീ
ധാനമാXം ഇടെപടcകൾ നട[ ത്.
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I
എ ാ സാ ഹ
വികസന െസാൈസ ികൾ ം (സി.ഡി.എ ്.) ഭരണപരമായ
സഹായധനം
നൽകൽ,
സി.ഡി.എ ്
െചയർേപ%ൺമാർ'്
േഹാണേററിയം,
സി.ഡി.എ)കൾ'് അ'ൗ,-ക.െട പി0ണ, ഭരണപര1ം, ഓഫീസ് െചല1ക.ം,
സാ ഹ 6ംഖല ശ9ിെ:;<=തിനാ?@ വിവിധ AവർBനCൾ.
II
- പലിശ സDിഡി, മാEിംഗ് GാH്, ധനകാര സാIരതാ
പരിപാടി, സി.ബി.ഒ. ഓഡി ്, Lഖ മMി?െട സഹായഹNം വാOാ പPതി,
സബ്
െവൻഷൻ േഫാർ ലാപ് േടാപ് (െക.എസ്.എഫ്.ഇ ചി ് Tീം)
– UV സംരംഭC.െട Wപീകരണം (നിലവിX@Yം Zതിയതായി
WപീകരിEYമായ UV സംരംഭ [ണി\കൾ'് പലിശ സDിഡി , U] സംരംഭ
[ണി\കൾ'് സാ^Bിക സഹായം, േസാ_് െവയർ വികസനം (നിലവിX@
ആaിേ'ഷbക.െട വാർഷിക പരിപാലന െചല1ക.ം (എ.എം.സി) െസർവറിെH
നവീകരണ1ം, പരിശീലനം, എc്േപാഷർ വിസി\കൾ, ശിdശാലകൾ, ഇവ-കൾ, നഗര
ൈനZണ പരിശീലനം (േദശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷന് (എൻ.?.എൽ.എം) കീഴിൽ
WപീകരിE UV സംരംഭCൾ @ ൈനZണ പരിശീലനം- േദശീയ നഗര ഉപജീവന
മിഷെH മാർiനിർേദശCൾ Aകാരം അതിൽ അbവദനീയമ ാB പരിശീലനCൾ
മാjം)- U] സംരംഭCൾ'് ഇൻഷkറൻസ്, െഫസിലി ി മാേനെlH് െസHmകൾ
സം?9 ഉBരവാദിB സംഘCൾ'് (െജ.എൽ.ജി) അർഹമായ േAാoാഹന
സഹായം / പലിശ സDിഡി/െടേqാളജി ഫ,്, ഇടBരം- െചmകിട ല വർPന
[ണി\കൾ sാപി ക, കാർഷിക വാണിജ സംരംഭCൾ, ഇHൻസീവ് ബനാന,
ൈജവിക aാH് ന%റി, അGി െതറാ:ി, Gീൻ കാർ: ്സ്, ഓർഗാനിക് tഷി.
എ) േകരള ചി'ൻ- േuായിലർ ഫാം Yടv=തിന് സDിഡി നൽകൽ
ബി) ആട്- ആ;Gാമം (ആട് വളർBൽ സംരംഭം)- ആ; Gാമ [ണി\കൾ'് സDിഡി
നൽകൽ
സി) Iീരവികസനം-Iീരസാഗര [ണി\കൾ'് (പw വളർBൽ സംരംഭം) സDിഡി
നൽകൽ
ഡി) [ണി\കൾ വികസി:ി =തിbം xതന [ണി\കൾ ം
േവ, സാ^Bിക
സഹായം
ഇ) y;ംബzീ uാൻഡഡ് െറഡി ; y'് െറഡി ; ഈ ് ഭI ഉd=Cൾ - ലധന
സDിഡി നൽകൽ, േAാഡ|് ആൻഡ് േAാസ ് ഡവലപ്െമH്, uാൻഡിംഗ്, േഹാം
െഡലിവറി 6ംഖല വികസി:ി =തിb@ പി0ണ, മാർ' ിംഗ് സംേയാജനം, പരിശീലനം
എ=ിവ നൽy}.
എഫ് ) y;ംബzീ ഇHേG ഡ് ഫാം ~•ം (പാൽ, മാംസം/മo ം, L€) േമാഡൽ •‚ർ
വികസന1ം - ƒണനിലവാര1ം ആേരാഗ കര1മായ ഭേI ാdാദനം ഉറ•വ„Bിെ'ാ,്
അയൽ…€Cൾ'ിടയിൽ ഉപജീവനമാർiം േAാoാഹി:ി =തിന് 14 ജി കളിXം
സാ^Bിക സഹായ1ം പരിശീലന1ം നൽyക.
ജി) y;ംബzീ ഫാം ഔ€് െല\കൾ/മാർ' ിംഗ് കിേയാ‰് - ലധന സDിഡി നൽകൽ
എE് ) Šഗ Aജനന നിയMണ (എ.ബി.സി) പരിപാടി- [ണി\ക.െട കാര േശഷി
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വർ-ി2ി ക, സാ1 ിക സഹായം, മ9് ആവശ"മായ പരിശീലനfം നൽkക
ഐ) വിവിധ നഗര പരിശീലന ൾ, നിരീKണfം വിലയി% cം, എ‹്േപാഷർ
വിസി•കൾ/
ശി•ശാലകൾ/
ഇവŽകൾ/സംZാന[ം
ജി^ാതല ിcം
•ഗസംരKണfമായി ബIെ2@ ഉപജീവന
വർ ന ളിെല േഡാക•െമേ,ഷൻ
എ ിവ നട[ക.
െജ) കർഷക ഉ•ാദക ക1നികൾ 4 ന%{ീവന പ-തികൾ
– മാസവിപണി, സര‘് േമളകൾ, ഉ’വേമള (ഓണം,
“ി”മസ് േമള), ഭK"േമളകൾ, കേഫ k7ംബƒീ •ാൻ–ം കാ9റിംഗ് €ണി—കFം
ശŠിെ27[ക, വ"ാപാര േമളകFം എ‹ിബിഷ3കFം നട[കXം പെ‰7 കXം െച˜ക,
40 വികസന േ™ാ കളിലായി k7ംബƒീ ഉ•
ൾ ് മാuമായി മാർ 9് ഔ@്
െല•കൾ ആരംഭി ക, വിവിധ വർ ന ളിbെട വി•നXം വ"ാപാരfം ഉൾെ2െടX4
േ ാ’ാഹന വർ ന ൾ ഏെ97 ക, ഓൺൈലൻ-ഓഫ് ൈലൻ ക"ാ1യി3കൾ.
III
– അഗതി രഹിത േകരളം പ-തിXെട ›ണേഭാŠാ ൾ ് ചല~്
ഫ:് II - ാം ഗ–, അഗതി രഹിത േകരളം പ-തിXെട േസാഷ"ൽ ഓഡി9്, ജി^ാ, œ•ർ
തല ളിൽ േ ാ\ാം അവേലാകനfം നിരീKണ സമിതി േയാഗ Fം, ഫീൽഡ്
സžർശന ൾ, അഗതി രഹിത േകരളം റിേസാŸ് േപŸൺമാർ ് േഹാണേററിയം.
- തിയതായി വർ നമാരംഭി$ ബഡ്സ് Zാപന ൾ ്
ര:ാം ഗ–fം 2021-22 ൽ ആരംഭി ാൻ ഉേ ശി
ബഡ്സ് Zാപന ൾ ് ആദ"
ഗ–fം നൽkക, ഭി േശഷി ാരായ k@ികൾ ് േക സർ ാരിെ, നിരാമയ ആേരാഗ"
ഇൻഷxറൻസ് പ-തി ായി േരഖകൾ ത5ാറാ ക, ബഡ്സ് Zാപന ൾ ്
രജി• കFം മ9് ¡ക Fം നൽkക, ബഡ്സ് Zാപന ളിെല അധ"ാപകർ ം
ജീവന ാർ ം കാര"േശഷി വികസനം, ബഡ്സ് Zാപന ൾ ് വാഹനം വാ ൽ,
ബഡ്സ് ഉ’വം
- കാര"േശഷി വർ-ി2ി ൽ, ബാല പാർലെമ,്, ജി^ാതല ഉദ"മ ൾ
- േ¢ഹിത െജൻഡർ െഹൽ2് ഡ£്, 124 നഗര സി.ഡി.എ`കളിൽ
െജൻഡർ വികസന പരിപാടികൾ, അവേലാകനfം ടർനടപടികFം.
സxാƒയ േഗാu അയൽ¤@ ൾ
അയൽ¤@ Fെട കാര"േശഷി വികസന പരിപാടികൾ
തിയ അയൽ¤@ ൾ ം
തിയ സംXŠ ഉ രവാദി
സംഘ ൾ ം
േകാർ2സ് ഫ:്
പര1രാഗതമായ t¦ സംരംഭ €ണി•കൾ
പര1രാഗത …ഷിXം †ല" വർ-ിത ഉ•
നിർ]ാണfം, ഉ•ാദന ി3ം
വിതരണ ി3M4 സഹായം
പര1രാഗത ഉപജീവനം
•ഗസംരKണാധി‡ിതമായ ഉപജീവന പരിപാടികൾ
•ിഡ്ജ് േകാŸ് (േഗാuMേ 9ം), പി.എസ്.സി /മ’ര പരീKകൾ ാX4 േത"ക
പരിപാടി (േഗാu ›%kലം)
േമൽേനാ@fം †ല"നിർ§യfം
ആനിേമ9ർമാർ ് സഹായfം യാ¨©ിക െചലfം
അവേലാകന േയാഗ Fം പരിശീലനാർªികFെട െചലfം
. ആദിവാസികൾ ാX4 ജി^ാ ഉദ"മ ൾ (ജി^യിെല ഒ% മാˆകാ പ-തി എ
നിലയിൽ േമഖലാധി‡തfം “ിയാ¬കfമായ ആശയം പി-ണ® തിന് )
െതരെ¯7
ജി^കളിൽ ഓൺൈലൻ œാ`കൾ 4 സഹായം
ൈന ണ" നിലവാരം െമ$െ27 cം Xവാ െള ാ°രാ
തി3M4 ഉദ"മം
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2018 െല AളയBിൽ നŽെ:€ ജീവേനാപാധിക.െട Zന sാപനBിനായി 2019-20- ൽ
‘Aേത ക ജീവേനാപാധി വികസന പാേ'ജ് ’ എ= പPതി ആരംഭി•. 2019-20 െല ബജ ിൽ 7500.00
ലIം Wപ ഒ Bവണ സഹായമായി ഇതിന് വകയി„Bിയി„}. 2019 Xം ക;B Aളയം േകരളം
സാI ം വഹിE സാഹചര Bിൽ 2020-21 കാലഘ€BിXം ഈ പാേ'ജ് ദീർഘി:ി ക?ം 5000.00
ലIം Wപ 2020-21 െല ബജ ിൽ വകയി„<ക?ം െച“ക?,ായി. YടർEയായ ര,്
വർഷCളിെല Aളയ1ം േകാവിഡ് 19 മഹാമാരി?ം ”ർബല വിഭാഗCൾ, ദരി•ർ, അസംഘടിത
േമഖല, ൈമേ–ാ, െചmകിട, ഇടBര സംരംഭക„െട ഉപജീവന മാർiെB സാരമായി
ബാധി ക?ം െച—. ഈ പ˜ാBലBിൽ അസംഘടിത േമഖലകെള?ം പാവെ:€ y;ംബC.െട
ഉപജീവനെB?ം Zന„™ീവി:ി വാbം Zനർ ലധനം നൽകാbം 2021-22 Xം ‘Aേത ക
ജീവേനാപാധി വികസന പാേ'ജ്’ എ= പPതി അടšൽ Yകയിൽ വർPനേവാെട, Yടരാൻ
തീ„മാനിEി›,്. ഈ പPതി'ായി വകയി„Bിയ വിഹിതBിെH അ^ത് ശതമാനം പ€ികജാതി,
പ€ികവർi മo െBാഴിലാളികൾ'ായി െചലവഴിേ',താണ്.
ഈ പാേ'ജ് നട:ിലാ =തിb@ േനാഡൽ ഏജൻസി y;ംബzീ മിഷൻ ആണ്.
േAാജ•കൾ, മാനദžCൾ, നിർŸഹണരീതി എ=ിവ ഉൾെ:െട പാേ'ജിെH വിശദാംശCൾ
സംsാന ആUjണ േബാർ മായി ¡ടിയാേലാചിE് y;ംബzീ മിഷൻ Wപകdന
െച“=തായിരി ം. 2021-22 െല ബജ ിൽ 6000.00 ലIം Wപയാണ് ഈ പPതി'ായി
വകയി„<=ത്.
y;ംബzീ?െട നിലവിX@ പരിപാടികൾ ം Aേത ക ജീവേനാപാധി വികസന
പാേ'ജിbമായി 26000.00 ലIം Wപ വകയി„Bിയി›,്.
–
sാപന വികസനBിെH?ം മികവിെH?ം േക£മാ'ി കിലെയ മാ\=തിെH?ം ഭാഗമായി
സംsാനസർ'ാർ 2017 – ൽ അ¤് sാപനCെള കില?മായി ലയി:ി ക?,ായി. നിലവിൽ
ഈ sാപനCൾ കില?െട ഉപേക£Cളായി AവർBി }.
ഈ പPതി?െട =്
ഉപപPതികൾ താെഴ വിശദീകരി }.
വിേക£ീകരണBിെH ര,ാം ഘ€ പ˜ാBലBിൽ ¥sിര വികസന ലI Cൾ,
വിേക£ീtത ”ര¦ നിവാരണ AവർBനCൾ, §തഗതിയിX@ നഗര വ¨രണBിെH മ ്
A©Cൾ എ=ിവയിൽ സംsാനം zP േക£ീകരി ം. െമEെ:€ േസവനം Aദാനം
െച“=തിbം sാപനേശഷി വർPി:ി =തിbം Gാമ നഗര തേªശ ഭരണ sാപനC.െട
കാര േശഷി വർPി:ി'ാb@ zമCൾ ശ9ിെ:;േB,തായി›,്. അതിനാൽ ആ«നിക
അ'ൗ,ിംഗ്, ബജ ിംഗ്, െചലവ് നിയMി = രീതികൾ, ഫലെB അടിsാനമാ'ി?@
നിരീIണം, ഇേHണൽ നിയMണCൾ, sലസംബ¬മായ ആവാസ വ വs ൈകകാര ം
െച-ൽ, െക€ിടനിyതി പരി®രണം ഉൾെ:െട െമEെ:€ വ„മാന സമാഹരണം, അസ ്
മാേനെl-ം അസ ് ല നിർ¯യ1ം, ƒണനിലവാര നിർŸഹണം, പšാളിB നിർŸഹണം,
ഇൻഫർേമഷൻ െടേqാളജി?െട ഉപേയാഗം, ഇ-ഗേവണൻസി°െട?@ ശ9മായ വിവര വിനിമയ
സംവിധാനCൾ YടCിയ േമഖലകളിൽ ഭരണ നിർŸഹണേശഷി വർPി:ി =തിനായി Aാേദശിക
സർ'ാ„കൾ'ിടയിൽ കഴി1ം െAാഫഷണലിസ1ം
വളർBിെയ; =തിൽ കില zP
േക£ീകരി ം.
sിരത ൈകവരി =തിbം ¥sിര വികസനം േAാoാഹി:ി =തിbം പൗരൻമാ„െട
ജിവിത നിലവാരം ഉയർ<=തിbം പരിsിതി സംരIി =തിbം ”ർലഭമായ Aാേദശിക
വിഭവCൾ സംരIി =തിbം വിശkസനീയമായ Aാേദശിക േസവനCൾ, ഉൾേEർ= Aാേദശിക
നയCൾ, Aാേദശിക ജനവിഭാഗC.െട ഫലAദമായ പšാളിBം എ=ിവ നിർ¯ായകമാണ്.
സാ ഹ
±\പാട് െമEെ:;<=തിbം Aാേദശിക സർ'ാ„കൾ ഉBരവാദിBL@
sാപനCളാ =തിbം ഉതy= ആശയC.ം അവർ'് േവ, വികസനെB സംബ¬ി =
നിർേªശC.ം Lേ=ാ€് വ²ാb@ കഴിവ് പൗരൻമാർ'് ഉ,ായിരി'ണം. താെഴB€ിെല
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ാമസഭകളിൽ നി ം ഊ
ളിൽ നി ം െതരെ
വ
ികൾ ് അടി"ാന
പരിശീലനം നൽ'ക വഴി മാ)െമ ഈ േശഷി വർ.ി/ി ാൻ കഴി1. ഓേരാ ജി5യിെല1ം ജി5ാ
ആ8)ണ സമിതിക:മായി ടിയാേലാചി<് കില1െട പരിശീലന പരിപാടികൾ ജി5യിേല ം
താെഴ= ിേല ം വിേക>ീകരി<് നട/ിലാേ ?തായി@?്.
കിലA് വകയി =ിയിരി
വിഹിത=ിൽ കില1െട Cവർ=ന :െട വിഹിതDം
കിലA് ൈകമാറിയ അG് േക> :െട വികസനDമായി ബIെ/ ് വ
െചലDക:ം
ഉൾെ/
. Cാേദശിക സർ ാ ക:െട പ.തികൾ Lപീകരി
തിMം നട/ിലാ
തിMം ഉN
സഹായ േസവന ൾ നൽ' തിനായി തേOശ സPയം ഭരണ വ'/് Lപീകരി< സം"ാന
റിേസാQ് R/ിെS െചലDകൾ ് േവ? വിഹിതDം ഈ പ.തിയിൽ വകയി T . 2021-22 ൽ
സം"ാന റിേസാQ് R/് താെഴ പറ1 പരിപാടികൾ ആരംഭി
താണ്.
സം"ാനെ=ാ ാെക1N Cാേദശിക സർ ാ കൾ ഏെY = മാZകാ [തന പ.തികൾ
കെ?=ി അവെയ െപാ\മ]ല=ിൽ െകാ^വ
തിMN ഒ പ.തി ആരംഭി
താണ്.
ഇത് Cകാരം Cാേദശിക സർ ാ കൾ ഏെY
മാZകാ േCാജaകൾ തിരെ
=് േbാ ്
തല=ിൽ അവതരി/ി ക1ം അവെയ േ ഡ് െചd് അതിൽ ഏYDം മിക<തിെന ജി5ാതല=ിൽ
അവതരി/ി ക1ം െചe താണ്. \ടർ ് േമഖലാ അടി"ാന=ിൽ െസമിനാർ നടTക1ം
അവിെട ഓേരാ വിഷയേമഖലകളിെല മിക< േCാജaകൾ അവതരി/ി ക1ം െചe താണ്.
അതിൽ ഏYDം മിക<തിെന ഉൾെ ാNിgെകാ?് സം"ാന തല=ിൽ െസമിനാർ
നടT താണ്.
Cാേദശിക വികസനെ= സംബIി< വാർ=കൾ Cാേദശിക സർ ാ കൾ ം േh ്
േഹാൾേഡQിMം ഇടയിൽ Cചരി/ി
തിനായി ഒ ‘മാധ മ പരിപാടി’ ആരംഭി
താണ്.

I

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

3.1
3.2
3.3

4.1

നഗര ആ8)ണം, േlഷ ൽ mാനിംഗ്, nരo നിവാരണ ആ8)ണം
എ ിവA് Cേത ക ഊ ൽ നൽകിെ ാ?് കാര Cാqിവികസനം r\തായി െതരെ
െ/ എ5ാ ജനCതിനിധികൾ ം സമ മായ
ഇൻഡsൻ പരിശീലനം നൽ' തിtെട കാര േശഷി
വർ.ി/ി
തിലായിരി ം ഊ ൽ
സം"ാന റിേസാQ്R/ിMN പിvണ1ം െഹൽ/്െഡw് സംവിധാനം
ശ ിെ/ =xം 2020-21 ൽ ആരംഭി< വിേക>ീകരണ റൗ?്
സർെz1െട തീർ{കൽപി ാ= |യി}കൾ ഈ ഘടക=ിൽ നി ്
കെ?േ=?താണ്.
െവർചPൽ പഠന സംവിധാനം
േമഖലാ വികസന പരിപാടികൾ
േദശീയ, അoർേദശീയ പരിപാടികൾ

1600.00

200.00
41.00
30.00
50.00

മിക< Cവർ=ന :െട േഡാകƒെമേSഷൻ,
വിേക>ീകരണെ= റിgN മ„സിയം
െസമിനാ…ക:ം ശി†ശാലക:ം
കില1െട മാസികയായ ‘Cാേദശികഭരണ=ിെS’ നിലവാരം
െമ<െ/ =ൽ

50.00

കിലA് ൈകമാറികി ിയ േക>

75.00

:െട വികസനം (പരിപാടികൾ)
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10.00

4.00

4.2
4.3
4.4
4.5

5.1
5.2
5.3
5.4

ൈലŠറി1ം ഇ-ൈലŠറി1ം െമ<െ/ =xം വിവര സംവിധാന=ിെS
വികസനDം
ഫാ ൽYിമാ െട1ം ജീവന ാ െട1ം കാര േശഷി വികസന
പരിപാടികൾ
വിവിധ തീമാYിക് േക> ൾ െചയ…കൾ ഹŒകൾ ആരംഭി ക
മാനവ വിഭവ വികസന േക>=ിെS (സി.എ<്.ആർ.ഡി.)
Cവർ=ന ൾ േവ? അധിക \ക
കില1െട വിവിധ േക> ളിെല സൗകര :ം അടി"ാന
സൗകര :ം െമ<െ/ =ൽ
കിലയിxം ഉപേക> ളിxം ഓൺൈലൻ (േകാ-കില) സംവിധാനം
ഏർെ/ =ൽ - േസാŽ് െവയർ/ ഹാർഡ് െവയർ പിvണ – നിലവാരം
െമ<െ/ =ൽ, പരിപാലനം, ഇSർെനY് സൗകര ം – ലീസ് ൈലൻ
•?് േഗYിെS1ം വാ<്മാൻ േഗYിെS1ം നിർ‘ാണം, ക ാ’സിൽ “ീY്
ൈലY്, െ”യിേനജ് സംവിധാനം "ാപി ക
ക ാ’സിെS വിrലീകരണം-ഓഡിേYാറിയം നിർ‘ാണ=ിെS
അവസാന ഗ• ഈ ഘടക=ിൽ നി ് കെ?=ണം

10.00
5.00
70.00
50.00

75.00
50.00
50.00
600.00

ഇതിൽ നി ം 60.00 ലsം Lപ െജൻഡർ –ൾ ആരംഭി
തിനായി വകയി T .
െജൻഡർ –ളിM േവ?ിവ
െചലവ് 1.1, 4.4 എ ീ ഘടക ളിൽ നി ം കെ?=ാD താണ്.
സാമാന േബാധവൽ രണം, ഓറിയേSഷൻ, പരിശീലനം, പഠന ൾ, ആsൻ റിസർ<്
എ ിവയിൽ —. േക>ീകരി
തിനാണ് െജൻഡർ –ൾ Lപക†ന െചdിരി
ത്.
2021-22 ൽ കിലAായി 3000.00 ലsം Lപ വകയി T .

െകാ ാര രയിെല
പഴയ
സം"ാന
ാമ
വികസന
ഇൻhിY„ ്
(എസ്.ഐ.ആർ.ഡി) ആണ് മാനവ വിഭവ വികസന േക>ം (കില – സി.എ<്.ആർ.ഡി.) ആയി
അറിയെ/
ത്. ശ’ളം, പരിശീലനDം ഗേവഷണDം, ഓഫീസ് െചലDക:ം, മY് ഭരണപരമായ
െചലDക:ം കെ?T തിനാണ് വിഹിതം വകയി T ത്. ‘ ാമവികസന പരിപാടികൾ N
മാേനെ™S് സഹായDം ജി5ാ ആ8)ണ Cšിയെയ ശ ിെ/ =xം’ എ േക> സർ ാരിെS
പ.തിയിൽ നി ാണ്
ഈ ഘടക=ിMN േക>
വിഹിതം
ലഭി
ത്. കിലസി.എ<്.ആർ.ഡി.1െട (}ൻപ് -എസ്.ഐ.ആർ.ഡി.) Cവർ=ന ൾ ായി 2021-22ൽ 150.00 ലsം
Lപ 50 ശതമാനം സം"ാന വിഹിതമായി വകയി T .

നിലവിൽ കില1െട ഉപേക> :ം }ൻപ് വികസന പരിശീലന േക> :മായി
› ്
േക> :െട
അടി"ാന
സൗകര ൾ
െമ<െ/ Tക1ം
ഉേദ ാഗ"ർ,
തേOശഭരണ"ാപന ളിെല ജനCതിനിധികൾ, സPയം സഹായസംഘ ൾ, സർ ാരിതര
സംഘടനകൾ \ട ിയവA് പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി/ി ക1മാണ് ഈ പ.തി1െട
ലs ം. › ് േക> ളിെല1ം ഫാ}കളിൽ œഷി േCാ•ാഹി/ി
തിMം ഈ പരിപാടിയിൽ
ഉേOശി<ി@?്.
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1
2

3
4

വിേ ജ് എ ്െ ൻഷൻ ഓഫീസർമാർ
പരിശീലനം ഉൾെ െട"
പരിശീലന
പരിപാടികൾ സംഘടി ി%ൽ (േസവന(ി) വർ
പരിശീലനം)
നിർ,ാണ.ം അ 0 ണിക1ം- ഓഫീസ് െക2ിട.ം േഹാ4)ം ന5ാ%)ം
പരിപാലന.ം, 78മതിൽ നിർ,ാണം, ഫയർ.ഡ് േ4ാേറജ് =ല(ിെ> നിർ,ാണ.ം,
െടറ?് നിർ,ാണ.ം, പ@് ഹൗസ് അ 0 ണികൾ, Bസ് വർ%് വാ2ർടാC്, Dംബിംഗ്
േജാലികൾ എ5ിവയാണ് ഇതിൽ ഉൾെ H5ത്
ക@J2ർ ലാബിെ> നിർ,ാണം ശാKീകരണം (ക@J2ർ വാLൽ) – Mതിയ
ക@J2ർലാബ് സNീകരണം, ക@J2ർ ലാബിOം ഓഫീസിOം ക@J2ർ , ഫർണിPർ
എ5ിവ വാLൽ, െവബ് ൈസ ് Rപീകരണം എ5ിവയാണ് ഇതിൽ ഉൾെ H5ത്.
ഫാUകളിെല Wവർ(നLൾ%് സഹായം

2021-22 ൽ 150.00 ലZം Rപ ഈ പ\തി]ായി വകയി^_`.

പaായ(് ഡയറbേറ ്, പaായ(് ഡയറbേറ ിOകീഴിൽ വ^5 മ ് ഓഫീdകൾ
എ5ിവിടLളിെല ആfനികവത്കരണം, ജീവന%ാ^െട കാരgേശഷി വികസന Wവർ(നLൾ
എ5ിവ]ായി വിഹിതം വകയി^_`. പ\തി"െട 2021-22െല ഘടക അടി=ാന(ി)
Wവർ(നLൾ താെഴ െകാH(ിരി `.

1
2
3
4
5
6

ക@J2hക1ം മ ് ഇലiി%ൽ അOബj ഉപകരണL1ം വാLൽ, ഇ-ഓഫീസ്
നട ാ%ൽ
അടി=ാന സൗകരgL1െട െമPെ H()ം ഫർണിPർ വാL)ം
പ\തിക1െട നിരീZണ(ിനായി വാഹനLൾ വാടക]് എH%ൽ
പaായ(് ഡയറbേറ ിൽ ആklണ.ം നിരീZണ സംവിധാന.ം -കാരgേശഷി
വികസി ി%ൽ, എ ്േപാഷർ വിസി8കൾ, റഫറൻസിനായി MnകLൾ വാLൽ,
ശിoശാലകൾ, അവേലാകന േയാഗLൾ എ5ിവ നട_5തിO െചല.കൾ
പaായ(് ഡയറbേറ ി)ം പaായ(് െഡപJ2ി ഡയറbർമാ^െട ഓഫീസി)ം
അW>ീസിെ> (ഐ.ടി. സാേCതിക പിrണ) േസവനം ലഭgമാ%ൽ
പaായ(് ഡയറbേറ ിൽ ഡാ ാ േശഖരണ.ം റിേ ാർ2് മാേനെv>് സംവിധാന.ം
=ാപി%ൽ

2021-22ൽ 100.00 ലZം Rപ പ\തി വിഹിതമായി വകയി^_`.
വിവര വിനിമയ സാേCതിക വിദg ഉപേയാഗിP് Wാേദശികഭരണം ശKിെ H(ാൻ േവxി
മിഷൻ രീതിയിൽ Wവർ(ി 5 സം=ാന സർ%ാരിെ> ഇ-ഗേവണൻസ് പ\തിയാണ്
ഇൻഫർേമഷൻ േകരളാ മിഷൻ. ക@J2ർ yംഖലാ സംവിധാനം സം=ാനെ( എ ാ Wാേദശിക
സർ%ാർ തല(ി)ം ഏർെ H_5തിന് ഇതിൽ വിഭാവനം െച{ി|x്. ആDിേ%ഷൻ േസാ}്
െവയhക1െട വികസന.ം പരിപാലന.ം,
അടി=ാന സൗകരgL1െട വികസന.ം
െമPെ H()ം, പരിശീലന.ം േഡാക~െമേ>ഷOം, നിർ•ഹണ.ം േമൽേനാ2.ം എ5ിവ]ാണ്
വിഹിതം വകയി^_5ത്. 2021-22-ൽ 800.00 ലZം Rപ ഇൻഫർേമഷൻ േകരളാ മിഷന് പ\തി
വിഹിതമായി വകയി^_`.
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2001-02 ൽ ആരംഭി< ഈ പ.തി േകരള=ിെല നിയമസഭാ Cേദശ :െട വികസന
Cവർ=ന ൾ നട/ിലാ
തിനാണ് ലs മി
ത്. എം.പി. മാ െട Cാേദശിക വികസന
പരിപാടി1െട അേത മാZകയിലാണ് പ.തി നട/ിലാ
ത്. ഓേരാ എം.എൽ.എ.žം അവ െട
നിയമസഭാ നിേയാജക മ]ല=ിൽ Cാേദശിക വികസന പ.തികൾ നട/ിലാ
തിനായി
Cതിവർഷം 100.00 ലsം Lപ വീതം വകയി T . 2021-22ൽ ഈ പ.തിAായി 14100.00 ലsം
Lപ വകയി T .
േക> സർ ാർ നിർ‘ൽ ഭാരത് അഭിയാൻ എ
പ.തി rനരാവിŸരി ക1ം സP ്
ഭാരത് മിഷൻ ( ാമീൺ) എ േപരിൽ rനർനാമകരണം െചd് 2014 ഒേ¡ാബർ 2 }തൽ നട/ിലാ ി
വ ക1ം െചe . േക> സം"ാന സർ ാ കൾ 60 40 എ
അMപാത=ിലാണ്
പ.തിവിഹിതം വകയി T ത്. ഈ പ.തി1െട Cധാന ലs ൾ താെഴ പറ1 .
ാമീണ േമഖലയിെല െപാ\ ജീവിതനിലവാരം െമ<െ/ =ൽ
¢ചിതPഭാരതം എ
ലs ം േന
തിനായി ¢ചിതP Cവർ=ന ൾ }£വൻ ാമീണ
Cേദശ ളിേല ം വ ാപി/ി ക1ം എ5ാ
ാമപGായTക:ം െവളിയിട വിസർ¤ന
വി}
(ഒ.ഡി.എഫ് ) പദവി നിലനിർTക1ം െചeക
േബാധവൽ രണ പരിപാടികളിtെട1ം ആേരാഗ വിദ ാഭ ാസ=ിtെട1ം അMേയാജ മായ
മാലിന നിർ‘ാർ¤നDം ¢ചിതPDം ഉൾെ/െട1N "ായിയായ ¢ചീകരണ സംവിധാനം
േCാ•ാഹി/ി
തിന്
െപാ\സ›ഹ=ിMം പGായ=ീരാജ്
"ാപന ൾ ം
Cേചാദനം നൽകൽ
2021-22ൽ സP ് ഭാരത് മിഷൻ ( ാമീൺ) പ.തിയിtെട ലs മി ിരി
ഘടക :ം
അവ1െട ഭൗതിക ലs :ം താെഴ പറ1 .

1
2

വ
ിഗത ഗാർഹിക ശൗചാലയ ൾ
18,800 എ¦ം
ക‘„ണിYി സാനിYറി േകാംm§ക:െട നിർ‘ാണം
750 എ¦ം
ഖര-¨വ മാലിന നിർ‘ാർ¤നം - േഗാബർ.ൻ
941 ാമപGായTകൾ
(ഗാൽവാൈനസിംഗ് ഓർഗാനിക് ബേയാ അേ ാ
3
റിേസാQസ് ധൻ)െചലDകൾ ഈ ഘടക=ിൽനി ്
വഹി ാD താണ്
േബാധവൽ രണ Cവർ=ന ൾ (വിവര വിദ ാഭ ാസ
14 ജി5കൾ
4
വിനിമയ CചരണDം മMഷ വിഭവേശഷി വികസനDം)
5
ഭരണപരമായ െചലDകൾ
14 ജി5കൾ
ാമ-േbാ ്-ജി5ാ പGായTകളാണ് ഈ പ.തി1െട നിർവഹണ ഏജൻസികൾ.
)ിതല പGായ=് സംവിധാനെ= ഉൾെ/ =ിെ ാ^N വിവര-വിദ ാഭ ാസ-വിനിമയ
Cവർ=ന ൾ നടT
ªമതല സം"ാന തല=ിൽ ¢ചിതPമിഷMം ജി5ാതല=ിൽ ജി5ാ
¢ചിതP മിഷMക:മാണ് നടേ=?ത്.
േകരളം െവളിയിട വിസർ¤ന വി}
(ഒ.ഡി.എഫ് ) പദവി േനടിയി@െ?«ിxം 2018-xം
2019-xം സം"ാനെ= ബാധി< അCതീsിത CളയDം മ¦ിടി<ിxം കാരണം സം"ാനെ= 14
ജി5കളിെല 635 ഓളം Cാേദശിക സർ ാ കളിെല നിരവധി ' ംബ-സാ›ഹ -"ാപന
തല ളിെല ഖരമാലിന നിർ‘ാർ¤ന സംവിധാന ൾ തകരാറിലാ ിയി@?്. rതിയ നിർ‘ാണം
മാ)മാണ് മാർ¬േരഖയിൽ നിർേOശി
െത«ിxം Cളയ=ിൽ ന-െ/ ' ംബ-സാ›ഹ "ാപന തല ളിെല ഖരമാലിന നിർ‘ാർ¤ന സംവിധാന ൾ 2021-22 ൽ േക> സർ ാരിെS
അMമതിേയാെട rനർ നിർ‘ി ാMN —മ ൾ നടT താണ്.
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െപാ\വിഭാഗം
എസ്.സി.എസ്.പി.
Yി.എസ്.പി.

2870.00
525.00
105.00

ഈ പ.തി ‘ഹരിതേകരളം മിഷനിൽ’ ഉൾെ/
. 2021-22 ൽ 3500.00 ലsം Lപ ഈ
പ.തി1െട 40 ശതമാനം സം"ാന വിഹിതമായി വകയി T .

¢ചിതP േമഖലയിൽ ഉ?ായ "ാപനപരമായ പരിŸരണ=ിെS ഫലമായി 2008-ൽ
സം"ാന സർ ാർ സ®ർ¦ ¢ചിതP ആേരാഗ മിഷൻ, |ീൻ േകരള മിഷൻ എ ിവെയ
സംേയാജി/ി<് ¢ചിതP മിഷൻ Lപീകരിg. ഖര-¨വ മാലിന നിർ‘ാർ¤നം ഉൾെ/െട1N
¢ചീകരണ Cവർ=ന ളിൽ ¯ർ¦േന ം ൈകവരി
തിന് Cാേദശിക സർ ാ കൾ ്
സഹായം നൽ'ക1ം ¢ചിതP േമഖലയിെല സാേ«തിക സഹായ സംഘമായി ¢ചിതP മിഷൻ
മാ…ക1ം െച°. നിലവിൽ സP ് ഭാരത് മിഷൻ- ാമീൺ, നഗരം എ ി െന ¢ചിതP=ിനാ1N
േക>ാവി±ത പ.തികൾ നട/ിലാ
തിMN േനാഡൽ ഏജൻസി
ടിയാണ് ¢ചിതP മിഷൻ.
ഈ പ.തിയിtെട നട/ിലാ ാൻ ഉേOശി
Cധാന Cവർ=ന ൾ താെഴ െകാ
.

േടക്-എ േŠ ് േറാഡരികിെല റി•െ²S് േക>ം ഉൾെ/െട ാമ പGായTകളിെല
െപാ\"ല ളിxം ൈലŠറികളിxം Cധാന വിേനാദസGാര േക> ളിxം സാനിYറി
േകാm§ക:െട നിർ‘ാണം
ാമീണ േമഖലയിെല Cളയ=ിൽ തകർ
–ൾ െവNെ @N Cേദശ ൾ
തീരCേദശ ൾ എ ിവിട ളിെല ശൗചാലയ :െട1ം മY് ഉറവിട സം³രണ
സംവിധാന :െട1ം rനർനിർ‘ാണം.
ഖരമാലിന നിർ‘ാർ¤ന=ിെS ഭാഗമായി ാമീണ വിപണികളിxം െപാ\ മാലിന
നിർ‘ാർ¤ന "ല ളിxം മാലിന =ിൽ നി ം ഊർ¤ം ഉത്പാദി/ി
ബേയാഗ ാസ് mാ´കൾ.
rതിയ ഖരമാലിന സം³രണ mാ´കൾ "ാപി ക, ഖരമാലിന സം³രണ
സംവിധാന=ിെS എ5ാ ഘടക :െട1ം നിലവാരം ഉയർT േതാെടാ/ം
നിലവിxN mാ´ക:െട നവീകരണം, െമYീരിയൽ േശഖരണ സൗകര ൾ
(എം.സി.എഫ്.), റിേസാQ് റി വറി സൗകര ൾ (ആർ.ആർ.എഫ് ) എ ിവ "ാപി ക,
മാലിന ം ൈകകാര ം െചe തിMN ഉപകരണ ൾ വാ ൽ, ഖരമാലിന
േശഖരണ=ിെS1ം ഗതാഗത=ിെS1ം (േമാേ ാർ )ീ വീല…കൾ ഉൾെ/െട)
അടി"ാന
സൗകര ൾ
"ാപി
േതാെടാ/ം
മാലിന
നിർ‘ാർ¤ന
ഉപകരണ ൾ വാ ൽ, mാhി ് െµഡിംഗ് ¶ണി·കൾ "ാപി ക, പഴയ
മാലിന ൾ നീ ം െച¸ൽ സംവിധാനം എ ിവ
മാലിന :െട
ഉറവിട
സം³രണം
തേOശ
ഭരണ
"ാപന :െട
ഉടമ"തയിxN\ം നിലവിൽ Cവർ=ി
േതാ Cവർ=നരഹിതേമാ ആയ
"ാപന തല=ിെല1ം സാ›ഹിക തല=ിെല1ം mാ´ക:െട പരിŸരണം/ നവീകരണം
(കേ’ാhിംഗ് / ബേയാ െമ=േനഷൻ), സർ ാർ എയിഡഡ് –:കളിൽ മിനി
െമYീരിയൽ േശഖരണ സൗകര ൾ "ാപി ൽ
ക¹സ് മാലിന സം³രണ mാS് ഉൾെ/െട1N ¨വ മാലിന പരിപാലനം, ക¹സ്
മാലിന സം³രണ=ിനാ1N യºവ»രണം, കനാxക:െട1ം നദിക:െട1ം
rനർജീവന=ിനായി ¨വമാലിന സം³രണ പ.തികൾ
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മഴ ാല ർ
ചീകരണ വർ ന ൾ (ആേരാഗ ജാ ത)
ശി!ശാലകൾ, കാര #മത വർ$ി%ി ൽ, അവാർ(ക)ം അംഗീകാര+ം, ഗേവഷണ+ം
വികസന+ം എ/ിവ ഉൾെ%െട34 തീ5 വിവര-വിദ ാഭ ാസ-വിനിമയ വർ ന ൾ
മാലിന സം9രണ ിന് ഊ/ൽ നൽ</ = ികൾ ചരി%ി>/ സ?യം സഹായ
സംഘ ൾ െചBകിട വ വസായ ൾ, ഹരിത കർC േസന എ/ിവD് പിFണ നൽകൽ,
പഠനം, നിരീ#ണ+ം വിലയിH Iം, ചീകരണ ിെല മJ് നവീന ഉദ മ ൾ
ാമീണ െപാKേസവന സൗകര ൾ>4 സാേMതിക ഉപേദശം (വിദN
ഉപേദശ ിO4 തിഫലം, പ$തി തQാറാ>/തിO4 െചലവ്, Sശാന+ം ആTനിക
അറ+ശാല3ം നിർCി ാൻ ഉേVശി>/ ാമപWായXകൾ ് വിശദമായ േ ാജY്
റിേ%ാർZ് തQാറാ>/തിOം അത് നട%ിലാ>/തിO[4 സാേMതിക സഹായം)
\ര]+മായി ബ_െ%Z ചിത?+ം മാലിന സം9രണ+ം
ലീ`് പിJ് െസപ്Jിക് ടാMിേല ് പരിവർ നം/വ bിഗത േടായിലJിO4 (
ബേയാ ൈഡജeർ
മാലിന [b ാമ പWായXകൾ - ഒ.ഡി.എഫ് hiിരത, ഖരമാലിന പരിപാലനം
ഭരണപരമായ െചല+കൾ
‘ഹരിതേകരളം മിഷെl’ ഭാഗമായി വH/ ഈ പ$തി3െട [കളിൽ പറnിരി>/
ഘടക )െട െചല+കൾ ായി 2021-22 -ൽ 3500.00 ല#ം tപ വകയിHXu.

‘തേVശ
സ?യംഭരണ
വ<%ിെല
എWിനീയറിംഗ്
വിഭാഗം
ഓഫീhക)െട
ആTനികവത് രണം, കാര #മത വർ$ി%ി>/തിO4 ഉദ മ ൾ’ എ/ പ$തി3െട താെഴ
പറ3/ വർ ന ൾ ായി 2021-22 ൽ 225.00 ല#ം tപ വകയിHXu.

1
2
3
4
5

ജിwാ േറാഡ് കണYിവിJി മാ%് തQാറാ ൽ
പരിശീലനാർxികെള നിേയാഗി ൽ
yണനിലവാര ലാzം അേന?ഷണ സൗകര )ം വർ$ി%ി>ക
ഇ-എം z>ം ജിേയാ ടാഗിyം നട%ിലാ ൽ
തേVശ സ?യംഭരണ വ<%് ചീഫ് എWിനീയBെട ഓഫീസിേല ് െഡ9് േടാ%് ക}~Zർ,
എWിനീയർമാർ ് ലാപ് േടാ•കൾ എ/ിവ വാ€ക, ചീഫ് എWിനീയBെട ഓഫീസിൽ
ഓഫീസ് ഉപകരണ ൾ പരിപാലി>ക3ം വാ€ക3ം െച•ക

[‚ƒായിH/
രാജീവ്
ഗാ_ി
പWായ ്
ശശാbീകരൺ
അഭിയാെl
(ആർ.ജി.പി.എസ്.എ.) പരി…രി` പതി%ാണ് രാ†ീയ ാമ സ?രാജ് അഭിയാൻ (ആർ.ജി.എസ്.എ.).
hiിര വികസന ല# ൾ (SDGs) േനടി എ‡>/തിനായി പWായ ീരാജ് iാപന )െട
ഭരണ നിർ ഹണേശഷി വർ$ി%ി>/തിനാണ് ധാനമാ3ം ഈ പ$തി ല# മി‡/ത്. hiിര
വികസന ല# )മായി ബ_െ%Z
ാേദശിക
‰ ൾ ് iായിയായ പരിഹാര ൾ
കാŠ/തിനായി ലഭ മായ ഉറവിട േ‹ാതŒകെള കാര #മമായി േയാജനെ%‡Xക, പMാളി
പ$തികൾ ്
േ രണയാ</ സാേMതിക വിദ തQാറാ>ക,
ാേദശിക വികസന
ആവശ ൾ O•തമായി
ാേദശിക
ഭരണiാപന െള
Ž‡തൽ
ഉ രവാദി [4വരാ>/ രീതിയിൽ കാര േശഷി വികസി%ി>ക എ/ിവ3ം ഇതിെl
ല# ളാണ്.
2021-22ൽ 40 ശതമാനം സംiാന വിഹിതമായി 800.00 ല#ം tപ ഈ പ$തിD്
വകയിHXu.
കാര #മത
വർ$ി%ി Iം
പരിശീലന+ം,
സംiാന/ജിw
വിഭവ
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േക• ളിIൾെ%െട iാപനപരമായ അടിiാന സൗകര ൾ, ഭരണപര+ം സാേMതിക+മായ
സഹായപ$തി, പWായ ് ഭവൻ സഹായം, പWായXകെള വിവര സാേMതിക
വിദ ാധി‘ിതമാ ൽ, വി’ര പഠന സൗകര ം, ഭരണപര+ം സാ} ിക+മായ േഡJാ വിശകലനം
െചQൽ, ആ“”ണെസൽ, •തന വർ ന ൾ, “– േ ാജY്/സാ} ിക വികസന ിന്
ഗ ാപ് ഫƒിംഗ്, േ ാ ാം മാേനെ—l് ˜ണിJ്, വിവര-വിദ ാഭ ാസ-വിനിമയം എ/ിവയാണ് ധാന
വർ ന ൾ.
ജിwക)െട വികസന ിനായി സംേയാജിത+ം പMാളി പര+മായ കാ™%ാ‡കൾ
tപീകരി>/തിനായി വികസന
വർ ന ളിൽ ഏർെ%Zിരി>/ വിവിധ ഏജൻസിക)െട
സഹായേ ാെട 2017-18 ൽ സംiാനെ
എwാ ജിwാ ആ“”ണ സമിതിക)ം ജിwാ പ$തികൾ
തQാറാ ിയിœƒ്. ജിwാതല ിൽ •ത മായ സംേയാജന സാ$ ത ഉറ%ാ ാOം വിവിധ
ഏജൻസികൾ ് സം3bമായി നട%ിലാ ാൻ കഴി3/ žഹത് പ$തി ആശയ ൾ
വികസി%ി ാO[4 ഒH ഫല ദമായ ഉപാധിയാണ് ജിwാ പ$തി.
06-08-2018 െല സ.ഉ(സാധാ) ന}ർ.106/2018/തസ?ഭവ സർ ാർ ഉ രവ് കാരം ജിwാ
പ$തികൾ
േ ാ ാഹി%ി>/തിO4
വിശദമായ
മാർ¡നിർേVശ ൾ
സർ ാർ
¢റെ%‡വി`ിœƒ്. ജിwാ ആ“”ണ സമിതികൾ തQാറാ ിയ ജിwാ പ$തികൾ ് അO•തമായി
ാേദശിക സർ ാHകൾ, മJ് ഏജൻസികൾ/വ<•കൾ എ/ിവർ േചർ/്
സം3bമായി
ഏെJ‡>/ žഹത് പ$തികൾ ് േ ാ ാഹന ധനസഹായം നൽ</തിനായി 2021-22 െല
ബജJിൽ 2000.00 ല#ം tപ വകയിHXu.
സംiാന സർ ാരിെl നവേകരളം കർC പ$തിയിൽ ഖ ാപി` നാI ദൗത ളിൽ
ഒ/ാണ് ൈലഫ് മിഷൻ (ഉപജീവനമാർ¡ം, ഉൾെ%‡ ൽ, സാ} ിക ശാbീകരണം).
സംiാനെ
ഭവനരഹിതർ ് hര#ിതമായ ഭവനം നൽ<കെയ/ ല#
ിനായി ാേദശിക
സർ ാHകൾ [േഖന അവHെട വികസന ഫ£ം സംiാന പ$തിയിൽ നിu4 സഹായ+ം
േകരള നഗര ാമ വികസന ധനകാര േകാർ%േറഷൻ (െക.3.ആർ.ഡി.എഫ്.സി.) ലിമിJഡ് [േഖന
ഭവന നഗര വികസന േകാർ%േറഷൻ (ഹഡ്േകാ) ലിമിJഡിൽ നിu4 വാ¤3ം ഉപേയാഗി`ാണ്
ൈലഫ് പ$തി നട%ിലാ>/ത്.
ഈ പ$തിD് Kക വകയിH ിയിരി>/ത് ാമീണ േമഖലയിെല വ bിഗത ഭവന )െട
നിർCാണ ിന് സംiാന വിഹിതം നൽ</തിOം ¥ാ¦കൾ ഭവന സ[`യ ൾ ഭവന
§eBകൾ എ/ിവ3െട നിർCാണെചലവ് വഹി>/തിOം േവƒിയാണ്. ൈലഫ് മിഷെl
ഭരണപരമായ െചല+ം ഈ വിഹിത ിൽ നിuം കെƒ ാ+/താണ്. ഈ പ$തി3െട 90
ശതമാനം yണേഭാbാ )ം വനിതകളായിരി>ം.
ാമീണ േമഖലയിൽ ഈ പ$തി
നട%ിലാ>/തിനായി 2021-22 െല ബജJിൽ 41041.00 ല#ം tപ വകയിHXu.

സ©ർª ഭവന പ$തി ൈലഫ് മിഷനി«െട നട%ിലാ>/തിന് േവƒി േകരള നഗര ാമ
വികസന ധനകാര േകാർ%േറഷൻ ലിമിJഡ് (െക.3.ആർ.ഡി.എഫ്.സി.) സർ ാർ ഗ ാരƒിയിൽ
ഭവന നഗര വികസന േകാർ%േറഷൻ (ഹഡ്േകാ) ലിമിJഡിൽ നിuം വാ¤െയ‡ ് ധനസഹായം
നൽ<u.
ാമീണ േമഖലDായി ഹഡ്േകായിൽ നിuം എ‡
വാ¤3െട െ§യിം
തീർ%ാ>/തിO4 സഹായമായി (വാ¤ാ സ¬ിഡി) േകരള നഗര
ാമ വികസന ധനകാര
േകാർ%േറഷന് 2021-22 വർഷെ
ബജJിൽ 16000.00 ല#ം tപ വകയിHXu.
ഇതിൽ പ$തികളിw.
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വയനാട് ജിw3െട കാർഷിക സ}ദ് വ വi അപകടകരമായ അവiയിലാണ്.
വിലയിIƒാ</ വ ാപകമായ ഏJ>റ`ിIകൾ കാർഷിക വHമാനെ
വളെര വലിയ േതാതിൽ
അiിരെ%‡Xuƒ്. \രിത ബാധിതരായ ജന )െട ഉപജീവനം ¢നH$ീകരി ാൻ േക•
സംiാന സർ ാHകൾ വിവിധ പാേ -കൾ െകാ£വHuƒ്. കാലവർഷം®ലം വിളകൾ>ം
¯മി°[ƒായ ഭീമമായ ന± ൾ ജിwെയ സാരമായി ബാധി`ിœ£്. ജിw3െട കാർഷിക സ}ദ്
വ വiD് ഉണർേ കാൻ, സ[ചിതമായ [ൻ-പിൻ സംേയാജനേ ാ‡ Žടിയ നിരവധി േക•ീ•ത
ഇടെപടIകൾ നട%ിൽ വHXവാൻ നിർേVശി െ%Zിœƒ്.
വയനാട് ജിwയിെല <H[ളക് •ഷി3േട3ം കാ%ി •ഷി3േട3ം സാേMതികാധി‘ിത
സമ വികസന ിനായി 1000.00 ല#ം tപ വകയിHXu. കീടേരാഗബാധ, [H ് മര )െട
ന±ം എ/ിവ നിമി ം ജിwയിെല <H[ളക് •ഷി േശാഷി²െകാƒിരി>കയാണ്. <H[ളകിെl
¢നH³ീവന ിനാ34 സമ േ ാജYിന് സഹായം നൽ</താണ്. ാേദശിക സമ കീട
പരിപാലനം,
ാ´ിംഗ്, ഓർേ ാേµാ%ിക് ¶ട്സിൽ നിu4 നടീൽ വ· )െട ഉ!ാദനം,
ന¸റികൾ iാപി ൽ, “– ®ലക )െട
േയാഗം, േവരിെl വികസന ിനാവശ മായ
വർ ന ൾ മJ് അത ാവശ സഹായ ൾ എ/ിവDായി വിഹിതം ഉപേയാഗി ാ+/താണ്.
ഇതിൽ നിuം 500.00 ല#ം tപ കാ%ി •ഷി3െട വി¹തി വർ$നവിOം നിലവിെല കാ%ി
േതാZ )െട ¢നH³ീവന ിOം K4ിനന°4 സഹായ ിനാ3ം വകയിH ിയിരി>u.
[ൻ വർഷ ളിൽ സഹായം ലഭി`ിœ4 ന¸റിക)െട സഹായേ ാെട നടീൽ വ· )െട
ഉ!ാദന ിനായി സമ
തºം ആവി»രിേ ƒതാണ്. ജിwയിെല ജാതി
വിള
¢നH³ീവി%ി ാൻ 75.00 ല#ം tപ വകയിHXu. ഇWി, മnൾ എ/ീ വിളക)െട •ഷി3ം
¢നH³ീവി%ി>/താണ്. ഇതിനായി 50.00 ല#ം tപ വകയിHXu.
ഈ
പ$തിയിൽ
സംേയാജി%ി>/താണ്.

1
2
3

ലീഡ്സിെല

ഫീൽഡ്

അസിe¼മാHെട

സമ <H[ളക് കാ%ി വികസനം
ജാതി, ഇWി, മnൾ •ഷി3െട വി¹തി വ ാപി%ി>/തിന്
െവ4െ%ാ \രിത ൾ പരിഹരി>/തിOം ¢നH$ാരണ

മ½പര േവഷണ സംര#ണ വ<• [േഖന െവ4െ%ാ
¢നH$ാരണ ിOമായി 210.00 ല#ം tപ വകയിHXu.

\രിത

ിOം

വർ

നം

1000.00
125.00
210.00

ൾ പരിഹരി>/തിOം

ശബരിമല തീർxാടന ിെന ിേ`H/ തീർxാടകർ ് സം¾¿മായ തീർxാടന
അOഭവം നൽ</തിനാവശ മായ അടിiാനസൗകര വികസനം പരിiിതി സംര#ണം ഉറ•
വH ി ദാനം െച•ക എ/താണ് ശബരിമല മാeർ Àാനിെl ഉേVശ ം.
ശബരിമല േ#” സ[`യ+ം, െപരിയാർ വനസംര#ണേമഖല ഉൾെ%‡/ Á¦[4
േദശ )ം പരിiിതിD് സൗÂദ പÃാ ല ിൽ വികസി%ി`് േ#”ദർശന ിനായി
എ ിേ`H/ ഭbർ ് സം¾¿മായ തീർxാടന അOഭവം നൽ</തിന് ശബരിമല മാeർ Àാൻ
ല# മി‡u. 2007 ൽ ശബരിമലDായി ഒH മാeർÀാൻ അംഗീകരി`ിHu. തീർxാടകർ ്
സൗകര ം, hര#ിതത?ം,
ചിത?ം എ/ീ [u കാര ൾ ് പരിഗണന നൽകിെകാ£4
പ$തികൾ ാണ് ാധാന ം നൽ</ത്. പÃാ ല വികസന ന~നതകൾ (ÄിZി ൽ ഗ ാ%് )
പരിഹരി>/ രീതിയിI4 പ$തികൾ മാ”േമ മാeർ Àാനിൽ ഉൾെ%‡ ാ+.
2021-22 ബജJിൽ 2800.00 ല#ം tപ താെഴ%റ3/ ഘടക ൾ ായി വകയിHXu.
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പ}ാഗണപതി േ#”ം [തൽ ഹിൽേടാ%് വെര ഒH െറÅ~ Æിഡ്ജിെl നിർCാണം
നിലDൽ - ധാനെ%Z േമഖലക)െട വികസനം
</ാർ [തൽ ശബരിമല വെര <ടിെവ4 ൈപ%ിടൽ
നിർCാണ = ിക)െട െപൻഡിംഗ് ബിÇകൾ തീർ ൽ
പ$തി നിർ ഹണ ിO [ൻപ് വിശദമായ േ ാജÈകൾ സമർ%ി`് സംiാന സർ
അംഗീകാരം േനേടƒതാണ്.

1.
2.
3.
4.

-1500.00
- 800.00
-200.00
- 300.00
ാരിെl

·ത പ$തിDായി 2021-22 ബജJിൽ 2800.00 ല#ം tപ വകയിHXu.

കാസർേഗാഡ് ജിw3െട വികസന സാ$ തകെളപJി പഠനം നട ി ജിwD് ഒH വികസന
പരിേ #
പ$തി tപീകരി>/തിനായി [ൻ ഗവൺെമl് ചീഫ് െസÄZറിയായ
േഡാ.പി. ഭാകരെന സംiാന ഗവൺെമl് നിേയാഗി`ിHu. അതിൻ
കാരം ജിw3െട
പിേ/ാ ാവi പരിഗണി`് െകാƒ് 11,123.07 േകാടി tപ3െട ഒH പാേ ജ് പºƒാം പWവ ര
പ$തിയിൽ നിർേVശി>ക3ം ആദ ഘZം 2013-14 ൽ ആരംഭി>ക3ം െചÉ.
2021-22 െല വാർഷിക പ$തിയിൽ കാസർേഗാഡ് പാേ ജിന് 7832.00 ല#ം tപ
വകയിHXu. ജിwാ കളYർ അധ #നാ3ം, കാസർേഗാഡ് വികസന പാേ ജ് െÊഷ ൽ
ഓഫീസBം ഉൾെ%Z സമിതി ആയിരി ണം നട%ാേ ƒ പ$തിക)െട [ൻഗണനാÄമം
നിÃയിേ ƒത്.

“മ
െ ാഴിലാളിക)െട അടിiാന സൗകര )ം മാനവേശഷി വികസന+ം” എ/
പ$തി ായി 10100.00 ല#ം tപ വകയിH ിയിരി>u. ഈ പ$തി> കീഴിൽ വH/ ®/്
ഘടക ൾ താെഴ െകാ‡ ിരി>u.
എ
ബി
സി

അടിiാന സൗകര ൾ
മ
െ ാഴിലാളിക)െട മാനവേശഷി വികസനം
മ
െ ാഴിലാളിക)െട സാ®ഹ hര#

2900.00
3900.00
3300.00

മ
െ ാഴിലാളിക)െട അടിiാന സൗകര
ിനായി 2900.00 ല#ം tപ വകയിH
യിരി>u. ഇതിO കീഴിൽ വH/ 3 ഉപഘടക ൾ താെഴ െകാ‡ ിരി>u.

i
ii
iii

മ
െ ാഴിലാളിക)െട ¢നരധിവാസ ിനായി ¯മി3ം വീ‡ം
നൽകൽ
തീരേദശ അടിiാന സൗകര ൾ
മ
ബ_ന Kറ[ഖ )െട െമയിlനൻസ് മª് മാ]Iം കാ%ിJൽ
അJ<J%ണിക)ം

ി

1000.00
1000.00
900.00

i.
24851 മ
െ ാഴിലാളിക)െട വീ‡കൾ കടൽ രയിൽ നിuം 50 മീJർ അകല ിO4ിൽ
iിതി െച•uെവ/ാണ് കണ ാ െ%Zിരി>/ത്. 10000 വീ‡കൾ കടെല‡%ിന് വിേധയരാകാൻ
അധിക സാധ ത34വയാണ്. അപകട സാധ ത34 േദശ ളിൽ നി/് ഇവെര അകെല34
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hര#ിതമായ iല ളിേല ് താമസി%ി>വാൻ ല# മി‡u. സ?]മായി iലം വാ ി വീട്
നിർCി>/ yണേഭാbാ )െട/¥ാJ് നിർCാണ ിെl Êിൽ ഓവർ കCിJ്െമlിO േവƒി3ം,
ഫിഷർെമൻ േകാളനി നവീകരണം, േമാഡൽ ഫിഷിംഗ് വിേwജ് എ/ീ വർ ന ൾ ായി 1000.00
ല#ം tപ വകയിH ിയിരി>u.
തീരേദശ അടിiാന സൗകര ൾ
ചിത?ം, <ടിെവ4ം, ൈവദËതി, ആേരാഗ സൗകര ൾ, ൈലÆറി, കളിiല ൾ
നിർCി>/തിന്, ഫിഷറീസ് െടÌി ൽ Í)കൾ/ഫിഷറീസ് Í)കൾ എ/ീ തീരേദശ അടിiാന
സൗകര വികസന ിനായി 1000.00 ല#ം tപ വകയിH ിയിരി>u.
.
വ}ി` [തൽ [ടേ ാെട നിർCി` പല മ
ബ_ന Kറ[ഖ )ം പലേ%ാÎം
സമയബ_ിതമായി കാ%ിJൽ അJ<J%ണികൾ നട ാ Kെകാ£ം മª് വ/് അടി3/ത്
െകാ£ം ഉപേയാഗÏന മായി കിട>കയാണ്. വർഷം [Îവൻ ഉപേയാഗി ാൻ സാധി ാ K ®ലം
ഇത് മ
െ ാഴിലാളി സ®ഹ ിെl വHമാന ിെനാH വലിയ ആഘാതമാണ്. മ
ബ_ന
Kറ[ഖ െള
വർഷം
[Îവൻ
ഉപേയാഗ മാ>/
tപ ിൽ
ആ>/ത്
വഴി
മ
െ ാഴിലാളികൾ ് ഒH ഉറ%ായ വHമാനം ലഭ മാ>/തിന് 2021-22 ൽ അJ<J%ണികൾ>ം
പരിപാലന+ം മª് മാ]ലിOമായി 900.00 ല#ം tപ വകയിH ിയിരി>u.
മ
െ ാഴിലാളിക)െട മാനവേശഷി വകിസന ിനായി 3900.00 ല#ം tപ വകയിH
യിരി>u. ഇതിെl 4 ഘടക ൾ താെഴ െകാ‡ ിരി>u.
i
ii
iii

iv

വിദ ാഭ ാസം/േകാ`ിംഗ് പരിപാടികൾ
സാ®ഹിക ഏേകാപന പരിപാടികൾ
മ
െ ാഴിലാളി Ðീക)െട ഇതര ഉപജീവനമാർ¡ ൾ
മ
െഫഡിെl വർ ന ൾ
1. മ
െ ാഴിലാളിക)െട േലാണിO4 ഇlറe് സ¬ിഡി
2. മ
െ ാഴിലാളി വനിതക)െട േലാണിO4 ഇlറe്
സ¬ിഡി
3. എൻ.സി.ഡി.സി േലാണിO4 സ¬ിഡി3ം െഷയർ
കാ%ിJIം
4. എൻ.ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി േലാണിOം എൻ.എം.ഡി.എഫ്.സി
േലാണിO[4 സീഡ് കാ%ിJൽ

ി

1300.00
200.00
1500.00
400.00
200.00
200.00
100.00

മ
െ ാഴിലാളിക)െട സാ®ഹിക സാ} ിക പിേ/ാ ാവi ് കാരണം അവHെട
സാ} ിക സാംÅാരിക പിേ/ാ ാവi3ം ലഹരി ് അടിമെ%ടIം വിœ മാറാ
കടബാധ തക)മാണ്. ഈ
‰ം പരിഹരി>/തിനായി വിദ ാഭ ാസ/േകാ`ിംഗ് പരിപാടികൾ,
സാ®ഹിക ഏേകാപന പരിപാടികൾ, ഇതര ഉപജീവന അവസര ൾ, വാ¤ാ സഹായം എ/ിവ
ഉറ%ാേ ƒതാണ്.
പ ാം §ാÑ് വെര34 റസിഡൻഷ ൽ വിദ ാഭ ാസം േപാe് െമµിക് പഠന ിനാ34
വിദ ാഭ ാസ സഹായം, മൽസര പരീ#കൾ ാ34 േകാ`ിംഗ് പരിപാടികൾ എ/ിവയട€/
വിദ ാഭ ാസ/േകാ`ിംഗ് പരിപാടികൾ ായി 1300.00 ല#ം tപ വകയിH ിയിരി>u.
സാ®ഹിക ഏേകാപന ിO കീഴിൽ അവേബാധ പരിപാടികൾ, ൈവദ പരിേശാധനാ
ക ാ‚കൾ, സാ®ഹിക
േചാദകെര നിയമി>ക, മ
ബ_ന േമഖലയിെല സഹകരണ
iാപന )െട ശbിെ%‡ ൽ (െസÄZറിമാർ ് ഓണേററിയം, കംപ~Zർവത് രണം, േസാ´്
െവയർ വികസനം, ഓഫീസിെl വാടക ഉൾെ%െട) എ/ിവDായി 200.00 ല#ം tപ
വകയിH ിയിരി>u.
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ൈന ണ പരിശീലന ം ധനസഹായ ം നൽ
ത് വഴി ഇതര ഉപജീവനമാർ !ൾ
ഉറ$ാ%ിെകാ(് മ) െ*ാഴിലാളി ,ീക-െട േവതന നിലവാരം െമ0െ$1*ാൻ സാധി3ം
തിയതായി ഇതര ഉപജീവന 4വർ*ന!ളിേലർെ$1
മ) െ*ാഴിലാളി ,ീകെള
പി5ണ3 തി6ം ഈ േമഖലയിൽ നിലവി9: മ) െ*ാഴിലാളി ,ീക-െട നിലനിൽ$് ഉറ;
വ<*ി അവെര സഹായി3 തിനായി 1500.00 ലBം Cപ വകയി<*ിയിരി3D.
വിപണനേകE!-ം ലാFിംഗ് െസFHക-ം േകEീകരി0് മ) െ*ാഴിലാളി വനിതകെള േജായിF്
ലയബിലിJി K;കളായി സംേയാജി$ി%ാ6ം അവർ%് 4വർ*നLലധന സഹായം നൽ വാ6ം
ഈ പMതി വിഭാവനം െചPD. ഈ പMതിQെട 100 ശതമാനം RണേഭാSാ%ൾ
വനിതകളായിരി3ം.
നബാർഡ്, നാഷണൽ ബാക് േവർഡ് WാXX് ഫിനാൻസ് ഡവലപ്െമFി േകാർ$േറഷൻ
(എൻ.ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി), നാഷണൽ ൈമേനാറിJി ഡവലപ്െമF് ഫിനാൻസ് േകാർ$േറഷൻ
(എൻ.എം.ഡി.എഫ്.സി), എൻ.സി.ഡി.സി, ഇ*ര*ി9: മJ് ധനകാര
]ാപന!ൾ
എ ിവയിൽ നി ് മ) െഫഡ് െ^ഡിJ് സമാഹരി0് ഫിഷർെമF് െഡവലപ്െമF് ആF്
െവൽെഫയർ െസാൈസJി വഴി അവ മ) െ*ാഴിലാളികൾ%് നൽേക(`(്. aത നിbേയാെട
തിരി0ടവ് നടc
േകരള ഫിഷറീസ് െവൽഫയർ ഫ(് േബാർഡിൽ രജിസJർ െചdെ$e
മ) െ*ാഴിലാളികൾ%് മ) ബfന ഉപകരണ!ൾ ഉറ$ാ3 തിനായി 3.00 ലBം Cപ
വാhയിൽ പലിശ സiിഡി നൽ D. ഇതിേലjായി 400.00 ലBം Cപ വകയി<*ിയിരി3D.
േകരളാ ഫിഷറീസ് െവൽെഫയർ ഫ(് േബാർഡിൽ രജിlർ െചdെ$e മ) വിmന
നടc ,ീകൾ%് മ) വിmന Lലധനം ഉയർc തിനായി െതാഴിലാളി ഒ ിന് 20000.00 Cപ
വാh നൽ D. ഇതിേലjായി 200.00 ലBം Cപ വകയി<cD. ഈ പMതിQെട 100 ശതമാനം
RണേഭാSാ%ൾ വനിതകളായിരി3ം.
എൻ.സി.ഡി.സി യിൽ നിDം എ13
േലാpകൾ%് സiിഡിQം െഷയർ കാ$ിJൽ
അസിlൻqം നൽ
തിന് 200.00 ലBം Cപ വകയി<*ിയിരി3D. എൻ.എം.ഡി.എഫ്.സി
േലാpകൾ3ം എൻ.ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി േലാpകൾ3ം സീഡ് കാ$ിJൽ അസിlൻസ്
നൽ
തിനായി 100.00 ലBം Cപ വകയി<*ിയിരി3D.
മ) െ*ാഴിലാളികൾ3: സാLഹ qരB
ഉപഘടക!ൾ താെഴ െകാ1*ിരി3D.

i
ii
iii

എ

ഘടക*ിൽ

പsമാസ!ളിൽ മ) െ*ാഴിലാളികൾ3: സtാദ
qരBാപMതി
മ) െ*ാഴിലാളികൾ%ാQ: അപകട K$് ഇൻഷvറൻസ്
പMതി
മ) ബfന േമഖലയിെല അ6ബf െതാഴിലാളികൾ3:
അപകട K$് ഇൻഷvറൻസ് പMതി

ഉൾെ$e

L

്

2000.00
1000.00
300.00

പsമാസ!ളിൽ മ) െ*ാഴിലാളികൾ%് സഹായം ലഭ മാ3
പMതിയാണിത്.
ഓഗl് xതൽ ഡിസംബർ വെരQ: കാലയളവിൽ 5 തവണകളായി RണേഭാSാ%ളിൽ നിDം
1500 Cപ പിരി3D. ഇതിെF yെട സം]ാന സർ%ാർ 3000 Cപ സഹായ ം yടിേ0ർ*് െമയ്
xതൽ zലായ് വെരQ: പsമാസ!ളിൽ 3 തവണകളായി 4500 Cപ മ) െ*ാഴിലാളികൾ%്
നൽ D. ഈ പMതി3 കീഴിൽ 2019-20 െല RണേഭാSാ%-െട എ{ം 1,78,800 ആയി<D.
ഇതിനായി 2000.00 ലBം Cപ വകയി<cD.
േകരള മ) െ*ാഴിലാളി േBമ നിധി േബാർഡിൽ (െക.എഫ്.ഡ|}.എഫ്.ബി) അംഗതvx:
മ) െ*ാഴിലാളികൾ%ാണ് അപകട K$് ഇൻഷvറൻസ് പMതി സഹായം നൽ
ത്.
സം]ാനെ* 4വർ*നBമരായ എ~ാ മ) െ*ാഴിലാളികൾ3ം അപകട മരണം,
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കാണാതാകൽ, ]ിരമായ ൈവകല ം എ ിവj് 10.00ലBം CപQം ഭാഗികമായ ൈവകല *ിന്
5.00 ലBം CപQമാണ് നbപരിഹാരമായി നിർേ•ശി0ിരി3 ത്. 2.00 ലB*ിൽ$രം
മ) െ*ാഴിലാളികെള ഇതി6 കീഴിൽ െകാ€വരാൻ സാധി3െമ ാണ് കണ%ാ3 ത്.
ഇതിനായി 1000.00 ലBം Cപ വകയി<*ിയിരി3D.
േകരള മ) െ*ാഴിലാളി േBമനിധി േബാർഡിൽ അംഗതvx: മ) ബfന േമഖലയിെല
അ6ബfെ*ാഴിലാളികൾ%ാണ് ഈ പMതി. അപകട മരണം, കാണാതാകൽ, ]ിരമായ
ൈവകല ം എ ിവj് 10.00 ലBം CപQം ഭാഗികമായ ൈവകല *ിന് 5.00 ലBം CപQമാണ്
നbപരിഹാരമായി നിർേ•ശി0ിരി3 ത്. 92,124 േ*ാളം അ6ബf മ) െ*ാഴിലാളികെള
ഇതി6 കീഴിൽ െകാ€വരാൻ സാധി3െമ ാണ് കണ%ാ3 ത്. ഇതിനായി 300.00 ലBം Cപ
വകയി<*ിയിരി3D.
നബാർഡിെF xൻഗണനാ പeികയി9: തീരേദശ വികസന*ി6ം മJ് അടി]ാന
സൗകര വികസന*ി6x: നിർ‚ാണ 4വർ*ന!ൾ ആർ.ഐ.ഡി.എഫി6 കീഴിൽ
ഏെJ13 താണ്. ഇതിനായി 2500.00 ലBം Cപ 2021-22 ബഡ്ജJിൽ വകയി<*ിയിരി3D.

‘േദശീയ സാLഹ സഹായ പMതിj് സം]ാന സഹായം-േദശീയ വാർMക കാല
െപൻഷൻ പMതി’ എ
പMതിjായി 2021-22ൽ 3.00 ലBം Cപ േടാ%ൺ വിഹിതമായി
വകയി<cD. 4ാേദശിക സർ%ാ<കൾ വഴിയാണ് ഈ പMതി നട$ിലാ3 ത്. ഈ പMതിQെട
വിശദാംശ!ൾ 2021-22െല ബജJിെF അ6ബfം IV-ൽ ഉൾെ$1*ിയിരി3D.
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2021-22-ൽ സഹകരണ േമഖല ് െമാ ം 159.33 േകാടി പ വകയി
ിയിരി
.
2021-22 സാ! ിക വർഷം പ$തികൾ തിരി'( വകയി
)ം *വർ ന,-ം .വെട
േചർ
.

ഗവൺെമ2ിെ2 സഹകരണ നയ,ൾ345തമായി സഹകരണ േമഖലെയ
ശ7ിെ89:;തിനായി വ<=തല ഓഫീസർമാ േടAം, സഹകരണ േമഖലയിെല
െതാഴിലാളിക-േടAം, സഹകാരിക-േടAം അറിGം ൈവദJKGം വർ$ി8ി ക എ (താണ്
ഈ പ$തിAെട ലNKം.
ഈ പ$തിAെട കീഴിൽ താെഴ8റA; പരിപാടിക-െട *വർ ന,ൾ3ായി
2021-22 ബഡ്ജSിൽ 200.00 ലNം പ വകയി
ിയിരി
.
േകരള സംTാന സഹകരണ Uണിയനിെല അംഗ,ൾ േവVിA( വിദKാഭKാസ
പരിപാടിAെട െചലവിെ2 ഒ ഭാഗം
പരിശീലന പരിപാടികൾ, െസമിനാYകൾ എ;ിവAെട നട ി8ിനായി തി വനZ[രം
സഹകരണ മാേനെ\2് Tാപന ി4( സഹായം
േദശീയ സഹകരണ Uണിയ4മായി ഉVാ3ിയ ഉട!ടിയ4സരി^് ക_ർ സഹകരണ
മാേനെ\2് Tാപന ിന് അടിTാന സൗകരK,ൾ *ദാനം െചa;തി4(
െചലവിെ2 50 ശതമാനം വഹി ;തിന് സഹായം.
വ<8് ഓഫീസർമാർ3് പരിശീലനം നൽ<;തിന് െക.എസ്.സി.എ.ആർ.ഡി.ബി-Aെട
സംTാന പരിശീലന േകc ി4( സഹായം.
വ<8ിെല ഉേദKാഗT െട കാരKNമത വർ$ി8ി ;തിനായി വിദJ ക!deർ
േകാfകളിൽ അംഗീകാരg( പരിശീലന േകc,ളിൽ നി;് പരിശീലനം
നൽ<;തിനാA( സഹായം.
നിയമപരമായ *വർ ന,ൾ, തിരെh98്, ആiനിക ഓഡിS് *വണതകൾ,
പ$തി തjാറാ3ൽ, വിലയി
ൽ, പഠന,ൾ എ;ിവAൾെ8െട വ<=തല
േജാലികെള സംബlി^് ഉേദKാഗTർ3് mതKമായ പരിശീലനം നൽ<;തിനായി
സഹകരണ വ<8ിെ2 പരിശീലന Tാപന,ൾ ( സഹായം.
േകരള സംTാന സഹകരണ Uണിയെ2 നിയnണ ി)( Tാപന,-െട
അടിTാന സൗകരKം െമ^െ89:;തി4ം നവീകരണ ി4മായി െമാ
വിഹിത ിൽ നി ം 100.00 ലNം പ വകയി : .
സഹകരണ േകാൺopകൾ സംഘടി8ി ക, സഹകരണ കാർഷിക വKവസായിക
കേ!ാളെ
റി^് േദശീയ തല ിൽ *ദർശന,ൾ സംഘടി8ി ക, സഹകരണ
തതr,-െട *ചരണം, നിേNപ സമാഹരണം എ;ി,െനA( സഹകരണ
*Tാന സംബlിയായ േകാൺഫറൻtകൾ3് uക വകയി : .
ജിvാ സഹകരണ ബാwകൾ, അർബൻ ബാwകൾ, ജീവന3ാ െട വാxാ സഹകരണ
സംഘ,ൾ, പി.എ.സി.എസ് എ;ിവ ് നിേNപ സമാഹരണ യy ിെല
േzാഫികൾ നൽ<ക, വിശി{ േസവന ി4ം, ജിvാ സഹകരണ ബാwകൾ, അർബൻ
ബാwകൾ, പി.എ.സി.എസ്, പി.സി.എ.ആർ.ഡി.ബി, പeികജാതി പeിക വർ|
െസാൈസSികൾ, വനിതാ സഹകരണ സംഘ,ൾ, സg;ത സഹകരണ
സഹകാരികൾ എ;ിവർ3് അവാർ}കൾ നൽ<;തി4g( സഹായം.
സഹകരണ േമഖലെയ റി'( പഠന,ൾ നട:ക.
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സഹകരണ *ചരണ ിനായി ഒ ഓൺൈലൻ സംവിധാനം പീകരി ;തി4(
ധനസഹായം
[uതായി േപര് േചർ3െ8e അംഗ,ൾ3ായി നട െ89; െമ!ർ ഇൻഡNൻ
േ*ാoാമി4 നൽ<; സഹായം.
സഹകരണ
സംഘ,-െട
*വർ ന,െള
<റി'(
പഠന,ൾ,
സംTാന ിനക:ം [റ:ം ഉ( സംഘ,ൾ സ€ർശി ;തി4മായി നട:;
മികവ് ൈകമാS സ!ർ3 പരിപാടി3ാA( സഹായം.
സഹകരണ വീഥി, മാഗസിൻ, നdസ്, ക:കൾ, വ<=തല *സി$ീകരണ,ൾ,
സർ ലYകൾ, േഫാgകൾ, െ*ാേഫാർമ gതലായവ‚( വിഹിതGം ഉൾെ89 .
2021-22 ൽ േമൽ *വർ

ന,ൾ3ായി 40.00 ലNം

പ വകയി

ിയിരി

.

വിവിധ നി<തി നിര കളി)Vാ<; മാS,ൾ, സഹകരണ ചe,ളിെല മാS,ൾ,
കംപdeർവത്mത ആഡിSിംഗ്, െതരെh98് നടപടി„മ,ൾ, …ാSdeറി *വർ ന,ൾ
uട,ിയ വ<8ിെ2 ഭരണപരമായ കാരK,െള റി^് ഉേദKാഗTർ3് uടർപരിശീലന
പരിപാടികൾ നട:;തിനായി ഉേ†ശി^ി‡(താണ് ഈ പ$തി. 2021-22 ൽ സഹകരണ
വ<8ിെല ഉേദKാഗT െട േസവന-േസവേനതര പരിശീലന,ൾ3ായി 30.00 ലNം പ
വകയി
ിയിരി
.

േദശീയ സഹകരണ വികസന േകാർ8േറഷെ2 ഒ *ധാന പ$തിയാണ് 1985-86-ൽ
ആരംഭി^ േദശീയ സഹകരണ വികസന പ$തി (ഐ.സി.ഡി.പി). .വെട േചർ ി‡(
*വർ ന,ളി‹െട പ$തി നട8ിലാ ; *േദശ ിെ2 gŒവൻ വികസനമാണ് ഈ
പ$തിAെട ലNKം.
വിവിേധാേ†ശK സrയം പരKാ• സംരംഭ,ൾ ആയി *ാഥമിക കാർഷിക വാxാ
സംഘ,െള വികസി8ി3ൽ.
സഹകരണ സംഘ,-െട *വർ നപരമായ ബlം വികസി8ി ക
സംTാന ിെ2 പിŽണേയാ9•ടി ഐ.സി.ഡി.പി നട8ിലാ ;തിനായി േ*ാജ•്
നിർ‘ഹണ ഏജൻസിAെട 50 ശതമാനം െചലവ് നട:;തി4( സഹായമാണ് ഈ പ$തി.
*ാേദശിക വികസന സമീപനേ ാെട *ാേദശിക വിഭവ,-ം ആവശKകതAം കണ3ിെല9:
െകാV് സഹകരണ സംഘ,ൾ3ായി ഒ “ല പ$തി തjാറാ3ൽ പ$തിAെട കീഴിൽ
വിഭാവനം െചa . ഒ പ$തി നട8ിലാ3ൽ ഏജൻസി gേഖന ജിvാ േകc സഹകരണ
ബാ”് ഈ പ$തി നട8ിലാ ;താണ്. േലാൺ, ഓഹരി, സ•ിഡി എ;ീ
–;്ശീർഷക,ളിലായി േദശീയ സഹകരണ വികസന പ$തി3് സംTാന സർ3ാർ gേഖന
എൻ.സി.ഡി.സി ധനസഹായം നൽ< . േഗാഡൗ—കൾ, ബാ”ിംഗ് കൗVYകൾ,
വാഹന,ൾ, െചYകിട സം˜രണ Uണി™കൾ എ;ി,െന അടിTാന സൗകരK,-െട
നിർšാണം,
ഓഹരി,
–ലധനം,
ശ7ിെ89 ൽ/സംഘ,-െട
*വർ നം
െമ^െ89:;തിന് സഹായം എ;ിവ ായി േലാൺ നൽ< . പ$തി നട8ാ3ൽ,
മാനവേശഷി വികസനം, പരിശീലനം, നിരീNണം, േ*ാœാഹനം എ;ിവ ് സ•ിഡിAം
നൽ< . പ$തി uകAെട 30 ശതമാനം ആണ് സ•ിഡിAെട പരിധി. പ$തി നട8ിലാ3ൽ,
മാനവേശഷി വികസനം, നിരീNണം, േ*ാœാഹനം എ;ിവ‚( സ•ിഡി 50 : 50 എ;
നിര3ിൽ ഏെS9 ;താണ്.
2021-22-ൽ പാല3ാട് , •žർ എ;ീ ജിvാ സഹകരണ ബാwകൾ3് പ$തിAെട
കീഴിൽ സഹായം നൽ<;താണ്. േമൽ*വർ ന,ൾ3ായി 2021-22 ബജSിൽ 90.00 ലNം
പ വകയി
ിയിരി
.
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*വർ

*ാഥമിക കാർഷിക വാxാ സഹകരണ സംഘ,ൾ3് താെഴ പറA;
ന,ൾ3ായി പ$തി വിഹിതം വകയി
ിയിരി
.
സrാŸയ സഹായ സംഘ,െള േ*ാൽസാഹി8ി ;തിന് *ാഥമിക കാർഷിക
സഹകരണ സംഘ,ൾ3് ഓഹരി –ലധനം
*ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ,ൾ/ജിvാ സഹകരണ സംഘ,ൾ
എ;ിവAെട കീഴി)( നv രീതിയിൽ *വർ ി ; സrയം സഹായ =കൾ3്
(സംഘം ഒ;ിന് 1000.00
പ) *ാഥമിക െചലGകൾ3ായി പലിശ സ•ിഡി
ഒഴിെകA( സഹായം.
•9തൽ
നിേNപ,ൾ
ആകർഷി ;തിനായി
വാxാ
സംഘ,ളിെല
നിേNപ,ൾ3് േരഖാപരമായ ഉറ8് നൽ<വാൻ ഉേ†ശി^ി‡( നിേNപ ഉറ8്
പ$തി3ായി നൽ<; വിഹിതം.
േകരള സഹകരണ േNമ-വികസന േബാർഡിെ2 റി˜് ഫV് ˜ീമിേല‚( വിഹിതം.
*ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ,ൾ ം അർബൻ സഹകരണ
സംഘ,ൾ g( ഓഹരി –ലധന സഹായേ ാെടാ8ം, ഓഹരി, വാx, സ•ിഡി
എ;ിവെയ അടിTാനമാ3ിA( *േതKക പ$തികളി‹െട *ാഥമിക കാർഷിക
സഹകരണ സംഘ,ൾ ം, എഫ്.എസ്.സി.ബി, സംTാന സഹകരണ ബാwകൾ
എ;ിവAെട [ന $ാരണ ി4മാA( സഹായം.
െനൽmഷി3് വാx െകാ9 ; *ാഥമിക കാർഷിക വാxാ സംഘ,ൾ, പeികജാതി/
പeികവർ| സംഘ,ൾ, വനിതാ സംഘ,ൾ ഇവAെട കീഴി)( സrാŸയ
=കൾ3് േ*ാൽസാഹന സഹായം.
സrZം ഫV് ഉപേയാഗി^് കഴിh വർഷേ 3ാൾ •9തലായി ¡സrകാല കാർഷിക
വാx
നൽ<;
പി.എ.സി.എസ്/എഫ്.എസ്.സി.ബി/
എഫ്.എസ്.സി.എസ്-ന്
ലഭKമാ ; േ*ാൽസാഹന സഹായം. ഇ രം േലാ—കൾ3് ഈടാ ; പലിശ ഒ
കാരണവശാ)ം സഹകരണ രജി¢ാർ നി£യി ; നിര3ിേന3ാൾ •9തലാവാൻ
പാടിvാ താണ്.
കഴിhവർഷം നൽകിയ െമാ ം കാർഷിക വാxേയ3ാൾ 20 ശതമാന ിൽ
•9തൽ uക െനൽmഷി3ായി വാx നൽ<; ഓേരാ *ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ
സംഘ ി4ം oാ2ായി പരമാവധി 25000.00 പ വീതം എ; നിര3ിൽ നൽ<;
േ*ാൽസാഹന സഹായം.
െകാ¤് യnം വാ¥;തിന് േ*ാൽസാഹന oാ2്, അതിെ2 വിലAെട 20
ശതമാനേമാ 4.00 ലNം പേയാ ഏതാേണാ <റവ് അ¦Aം uക.
ഭNK tരNാ പ$തിAെട ഭാഗമായി െനൽകർഷകർ3് പലിശരഹിത വാx
അ4വദി ;തിനാA( േകാർ8സ് ഫVിേല3ാവശKമായ സഹായം. പലിശ
സ•ിഡി നൽ<;തിനാണ് ഈ uക വിനിേയാഗി ;ത്.
എൻ.എ.ഐ.എസ് സംTാന ഗവൺെമ2ിെ2 കീഴി)( സഹകരണ Tാപന,ൾ
െനൽmഷി3ായി കർഷകന് നൽകിയ പലിശരഹിത വാx ് സഹകരണ
Tാപന,ൾ നൽ<; ഇൻഷrറൻസ് *ീമിയം uക തിരി' നൽ<;തി4(
വിഹിതGം ഇതിൽ ഉൾെ89 ിയിരി
.
സംTാന സഹകരണ ബാ”്, ജിvാ സഹകരണ ബാwകൾ, *ാഥമിക കാർഷിക
സഹകരണ സംഘ,ൾ എ;ിവAെട ക!deർവൽ3രണം, േകാർബാ”ിംഗ്, എ.ടി.എം.
സംവിധാനം, സാേ”തിക നവീകരണം, ആiനിക സാേ”തിക ഉപകരണ,ൾ വാ,ൽ
എ;ിവ‚ം ഓഹരി, സ•ിഡി, വാx എ;ീ
പ ിൽ പ$തി uക
വകയി
ിയിരി
.
ൈഹെടക്
mഷി
രീതികൾ
േ*ാœാഹി8ി ;തി4ം,
ഹരിതഭവന,ൾ
Tാപി ;തി4ം മ™മായി *ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ,ൾ3് സഹായം
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നൽ
. േകരള േഹാർ ികൾ ർ മിഷെ / ഷി വ ിേ
ം സഹകരണേ ാെട
ഈ പ"തി നട ിലാ%&താണ്.
ഭവന)ളിൽ സൗേരാർ+ ,ാ-കൾ .ാപി%&തി/ം, ബേയാഗ4ാസ് ,ാ-കൾ
.ാപി%&തിന്
െസാൈസ6ികൾ
എ8
വാ9 െട
പലിശ
തിരി;
നൽ &തി/<= സഹായം.
സ>യം സഹായ സംഘ)ളി@െട കാർഷിക സംAരണ BണിCകൾ .ാപി%&തിന്
ഓഹരികളാേയാ സEിഡിയാേയാ Gാഥമിക കാർഷിക സംഘ)ൾI് സഹായം.
കാർഷിക വികസന സഹകരണ സംഘ)ൾI് ഓഹരി Jലധന സഹായമായി
പരമാവധി 50000.00 Mപ വീതം നൽ &തി/= സഹായം.
വാ9ാ സഹകരണ സംഘ)Oെട ആQനീകവൽIരണ ി/ം/നവീകരണ ി/ം
മാRമായി 1000.00 ലTം Mപ വകയിU ിയിരി% . േകാർ ബാVിംഗ് െസാ@ഷെ
വികസന ി/ം നിലവിW= സാേVതിക വിദ4 െട നിലവാരം ഉയർZവാ/ം േദശീയ
തല ിW= ഐ.6ി വിദ\െര താൽIാലികമായി നിയമി%വാ/ം േദശീയ
തല ിW= ഐ.6ി .ാപന)Oെട സാേVതികസഹായം േത8&തി/മായാണ് ]ക
വകയിU ിയിരി%&ത്. ഈ പ"തി^ായി Gേത4ക അ/മതി േനേട`താണ്.
സം.ാന സഹകരണ ബാV് (േകരള ബാV്), Gാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ
സംഘ)ൾ എ&ിവ ഈ ,ാ6്േഫാമിെ ഭാഗമായിരി%ം.
േമൽ Gവർ ന)ൾIായി 2021-22 വാർഷിക ബജ6ിൽ 4000.00 ലTം Mപ
വകയിU ിയിരി% .
–
–
എൻ.സി.ഡി.പി െട സഹായേ ാെട സംgരണ BണിCകൾ .ാപി%&തിേനാ
അെhVിൽ iർബല സംgരണ Bണി6് jനരധിവസി ി%&തിേനാ ഉ=
സം.ാന
സർIാരിെ
പിkണേയാ8lടി = പ"തിയാണ് ഇത്. സഹകരണാടി.ാന ിൽ
സംgരണ
BണിCകൾ
.ാപി%&തി/ം
iർബല
സംgരണ
BണിCകൾ
jനU"രി%&തി/ം േnാI് േകാoിെ
50 ശതമാനം വാ9യായി എൻ.സി.ഡി.സി
നൽ &താണ്. സം.ാന സർIാർ- േnാI് േകാoിെ 30 ശതമാനം ഓഹരി Jലധന
വിഹിതമാ ം 10 ശതമാനം സEിഡിയാ ം സംഭാവന െചq&താണ്. ബാIി 10 ശതമാനം ]ക
സംഘ)ൾ േനരി ് വഹിേI`]മാണ്. അ/േയാജ4മായ മാനദr)Oെട അടി.ാന ിൽ
ഒU വിദ\ സമിതി േGാജtകൾ പരിേശാധി ് അംഗീകരി%&തിെ അടി.ാന ിലാണ്
സഹായം അ/വദി%&ത്. പ"തിu കീഴിൽ താെഴ പറ & Gx ികൾ ഉൾെ 8 .
സം.ാന വിഹിതമായ 40 ശതമാനം നൽ &തിനായി ]ക വകയിUZ .
jതിയ സംgരണ BണിCകൾ .ാപിIൽ/ Jലധനാടി.ാനം ശzിെ 8 ൽ
നിലവിW= BണിCകOെട വ4ാപനം, നവീകരണം, jനU"ാരണം/ ൈവവിധ4വ{രണം.
സം.ാന തല കേ|ാഡി6ി െഫഡേറഷ/ം ചരI് സഹകരണ .ാപന)ൾ%ം
വ4ാപാരം
െമ െ 8Z&തി/മായി
Gവർ ന
Jലധനം/മാർജിൻമണി
നൽ &തി/= സഹായം.
േമൽGവർ ന)ൾIായി 2021-22 വാർഷിക ബജ6ിൽ 73.00 ലTം Mപ
വകയിU ിയിരി% .

റ~ നിരIിൽ ഉപേഭാ• ഉ€&)ൾ, മU കൾ, േoഷനറി വ•Iൾ എ&ിവ
ഉപേഭാzാIൾI്
നൽ &തി/ം
സ>കാര4
‚ഷണ ിൽ
നി ം
അവെര
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സംരTി%&തിWം ഉപേഭാ• സഹകരണ സംഘ)ൾ ഒU Gധാന പV് വഹി% .
താെഴ റ & Gവർ ന)ൾIായി 400.00 ലTം Mപ വകയിU ിയിരി% .
േകരള സം.ാന സഹകരണ ഉപേഭാ• െഫഡേറഷെ Gേത4ക പ"തികൾ%
േവ`ി = സഹായം.
ƒാമീണ നഗര Gേദശ)ളിൽ ഉപേഭാ• സംഘ)Oെട വികസനം.
സഹകരണ ക4ാ ീ/കൾI് ഓഹരി Jലധനം
ഇ„4ൻ േകാഫി ഹൗസിെ ആQനികവത്Iരണ ിനായി ഓഹരി, വാ9, സEിഡി
എ&ീ Mപ ിW= സഹായം.
…ൾ, േകാേളജ്, സർ†കലാശാല സഹകരണ സംഘ)െള േGാൽസാഹി ി%&തിന്
സഹായം (സEിഡി/ഓഹരി).
‡ൾ, സർ†കലാശാല സഹകരണ േoാˆകൾ, Gാഥമിക ഉപേഭാ• സഹകരണ
സംഘ)ൾ,
ജിhാതല
െമാ
സഹകരണ
േoാˆകൾ
എ&ിവ െട
jന:സംഘടനം/jനU"ാരണം.
നീതി േoാˆകൾ%ം/നീതി െമഡിIൽ േoാˆകൾ%ം, നŠ േoാˆകൾ%ം, ഓഹരി,
പലിശരഹിത വാ9ാ, സEിഡി എ&ിവ Gാഥമിക സഹകരണ സംഘ)ളിൽ നി ം
നൽ ക ം
അേതാെടാ ം
േകരള
സം.ാന
സഹകരണ
ഉപേഭാ•
െഫഡേറഷ/<= സഹായം.
തിരെ~8Iെ ‡ൾ, േകാേളജ് , സഹകരണ െസാൈസ6ികെള Gാഥമിക കാർഷിക
വാ9ാ സഹകരണ സംഘ)Oെട ം ജിhാ സഹകരണ ബാ‹കOെട ം
േമൽേനാ
ിൽ jനU+ീവി ി%ക.

Gാഥമിക ഭവന നിർ|ാണ സഹകരണ സംഘ)ൾ <േഖനയാണ് സഹകരണ
േമഖലയിൽ ഭവന നിർ|ാണ പ"തികൾ നട ിലാ%&ത്. Gാഥമിക ഭവന നിർ|ാണ
സംഘ)ൾI് അവ െട Gവർ നം വികസി ി%&തിനായി എൽ.ഐ.സി., ഹഡ്േകാ,
നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാV് ]ട)ിയ .ാപന)ളിൽ നി ം വാ9െയ8Iാൻ ഉത &
തര ിൽ ആവശ4മായ ഓഹരി Jലധനം സ>MപിIാൻ സഹായം നൽ &തിനാണ് വിഹിതം
ഉൾെ 8 ിയിരി%&ത്. അംഗീകാരം ഇhാ
Gാഥമിക സംഘ)ൾ%ം സാ• ികമായി
പിേ&ാIം നിൽ%&വർ%ം റ~ വUമാനIാർ%ം ഇട രം വUമാനIാർ%ം <ൻlർ
സഹായം നൽ &തി/ േവ`ി = വിഹിതŽം ഇതിൽ ഉൾെ 8 ിയിരി% . 2021-22
ബജ6ിൽ ഈ പ"തികൾIായി 50.00 ലTം Mപ വകയിU ിയിരി% .

െതാഴിലധി•ിത പരിപാടികൾ നട ിലാ%& വിവിധതരം സഹകരണ .ാപന)ൾI്
സഹായം നൽ &തിനാണ് ഈ പ"തി. വാ9, ഓഹരി Jലധനം, Gവർ ന ƒാ ്, സEിഡി
എ&ീ ഇന)ളിൽ സഹായം നൽകി വU .
താെഴ റ & തര ിൽ സഹകരണ സംഘ)ൾI് സഹായം ലഭ4മാ%&താണ്.
േമാേ ാർ ‘ാൻേ’ാർ ്/ഓേ ാറിTാ/ടാ“ി ൈ”വർമാUെട സഹകരണ സംഘ)ൾ,
േലബർ േകാൺ‘ാ–് സഹകരണ സംഘ)ൾ, െതാഴിWമായി ബ—െ
മ6്
സഹകരണ സംഘ)ൾI് ഓഹരി Jലധനസഹായം
സാഹിത4 Gസാധക സഹകരണ സംഘം ഉൾെ െട = സാഹിത4 സഹകരണ
സംഘ)Oെട jനU"ാരണം
വിദ4ാഭ4ാസ േമഖലയിെല സഹകരണ സംഘ)ൾI് സഹായം
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സഹകരണ േകാേളജിെല വിദ4ാർ˜ികൾIായി സം.ാനതല
വജേനാ™വം
നടZ&തി/= സഹായം
സഹകരണ ആšപRികൾ/ഡിെ’ൻസറികൾ എ&ിവuം സഹകരണ സംഘ
ച Gകാരം
രജിoർ
െച›ിœ=]ം
സഹകരണ
സംഘ)Oെട
കീഴിൽ
Gവർ ി%&]മായ ആšപRികൾ/ഡിെ’ൻസറികൾ എ&ിവuം ധനസഹായം
ആšപRി സഹകരണ സംഘ)Oെട അ “് െഫഡേറഷ/= സഹായം
പ•ായ ്/താ@I്/ജിhാ തല ിW= jതിയ ആšപRി സഹകരണ സംഘ)ൾ
ഡിെ’ൻസറി%= സഹായം
മിക
സ+ീകരണ<=
െമഡിIൽ
ലേബാറ റികOം,
nഡ്ബാ‹കOം
ആരംഭി%&തി/= സഹായം
കാർഷിക േമഖലയിൽ žസ+മായ മŸ് പരിേശാധനാ ലാ കOം മCം
ആരംഭി%&തി/= സഹായം
കാര4Tമത =
പ"തി
വിവരണ ിെ
അടി.ാന ിൽ
സർIാർ/
എൻ.സി.ഡി.സി/ ആർ.സി.എ¡്/ പ ികജാതി/ പ ികവർ¢ സംഘ)ൾI് പ ികവർ¢
ഡയറ–േറാ, വനിതാ സംഘ)ൾ%ം മ6് സഹകരണ സംഘ)ൾ%ം സഹായം
അ/വദി ിœെ`Vിൽ, പ"തി വിവരണ)ൾ ത£ാറാ%&തി/ െചലവായ ]ക െട
പരമാവധി 25 ശതമാനേമാ, അെhVിൽ 10000 Mപേയാ ഏതാേണാ റവ് അത്
ഐ.സി.എം.കൾI് തിരി; നൽ &താണ്
¥ർ െഫഡിെ
Gേത4ക പ"തികൾ%ം, െമ മായ രീതിയിൽ Gവർ ി%&
സഹകരണ .ാപന)ളിൽ¦ടി വിേനാദ സ•ാരം േGാ™ാഹി ി%&തി/ം പ"തി
സഹായം നൽ
അ ടി സംഘ)Oെട jനU"ാരണം/നവീകരണം എ&ിവu= സഹായം
സഹകരണ സംഘ)ൾ നട ിലാIി വU& മാലിന4 നിർമാർ+ന പ"തികൾ%=
സഹായം
പ Iറികൾ
സംഭരിIാൻ
žവർŸം
േഷാ§കളിൽ
ശീതസംഭരണികൾ
.ാപി%&തി/= സഹായം
ഭി&ലിംഗIാUെട സഹകരണ സംഘ)ൾ%ം, അവർ അംഗ)ളായ സഹകരണ
സംഘ)ൾ%ം െതാഴിലവസരം ¨©ി%&തിനാ = ധനസഹായം
വിവിധ സഹകരണ .ാപന)ൾ%= െഫഡേറഷെ സഹായം
സാഹിത4ം
അടി.ാനമാIി =
¥റിസെ
േGാ™ാഹി ിIൽ,
‘ തി
സാഹിത4േമള’ ( തി ലി6ററി െഫoിവൽ) നടZ&തി/ം, സാഹിത4 മªസിയം
.ാപി%&തി/<= ധനസഹായം
/
പ ികജാതി/പ ികവർ¢ വിഭാഗ ിെല പാവെ
8ംബ)Oെട ഉ&മന ിനായി
സം.ാനെ
പ ികജാതി/പ ികവർ¢
സഹകരണ
സംഘ)Oെട
വികസനം
അത4ാവശ4മാണ്. ഈ സംഘ)Oെട jനU+ീവന ി@െട ഇ രം
8ംബ)ൾI്
വUമാനŽം ഉപജീവന മാർ¢Žം Gദാനം െചq& ധാരാളം വലിയ പ"തികൾ ആരംഭിIാൻ
സാധി%ം. പ ികജാതി/പ ികവർ¢ സഹകരണ സംഘ)Oെട GേയാജനകരŽം ലാഭകരŽമായ
വികസനമാണ് ഈ പ"തി െട ലT4ം.
പ ികജാതി/പ ികവർ¢ സഹകരണ സംഘ)Oെട Gവർ ന)ൾ ഘ ംഘ മായി
ശzിെ 8Z&തിന് 2021-22 കാലയളവിൽ താെഴ പറ & വിവിധയിനം പരിപാടികൾIായി
1400.00 ലTം Mപ പ"തിവിഹിതമായി നീIി വ ിരി% .
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jതിയ
പ"തികOെട
നട ി ിനായി
പ ികജാതി/പ ികവർ¢
സഹകരണ
സംഘ)ൾI് ഓഹരി Jലധന സഹായം നൽ &താണ്.
െക.ജി.6ി.ഇ/ക•ª ർ േകാ«കൾ അെhVിൽ മ6് സർIാർ ഏജൻസികൾ അംഗീകരി
വിവിധ
േകാ«കളിേലI്
പ ികജാതി/പ ികവർ¢
വാIൾI്
പരിശീലനം
നൽ &തി/= .ാപന)ൾ ആരംഭി%&തിന് െസാൈസ6ികൾI് സഹായം.
പരിശീലന)ൾ,
വർI്േഷാ§കൾ
]ട)ിയവ
നടZ&തിനായി
പ ികജാതി/പ ികവർഗ സഹകരണസംഘ)ൾ%= സഹായം
േGാജ–്അടി.ാന ിൽ പ ികജാതി/പ ികവർ¢ സഹകരണ സംഘ)Oെട
jനU"ാരണ ി/ം, BണിCകൾ ലാഭകരŽം GേയാജനകരŽമാIി ീർ%&തി/
<= സഹായം.
േകരള സം.ാന പ ികജാതി/പ ിക വർ¢ വികസന സഹകരണ െഫഡേറഷെ
jനU"ാരണ ി/ം
ഭരണപരŽം
വികസേനാൻ<ഖŽമായ
പ"തികൾ
നട ിലാ%&തി/ം, പ ികജാതി/പ ികവർ¢ െഫഡേറഷെ കീഴിW= BണിCകOെട
വ4ാപന ി/ം സഹായം.
Gളയബാധിത പ ികജാതി/പ ികവർ¢ സഹകരണ സംഘ)ൾI് സഹായം
പരമാവധി അ•് ലTം Mപ^് വിേധയമായി ഉൽ ാദന BണിCകൾ ഏെ68%&
പ ികജാതി/പ ികവർ¢ സഹകരണ സംഘ)ൾI് േGാ™ാഹനം നൽ
.
അ ാടിയിെല
പ ികവർ¢
വിഭാഗ ിൽെ വUെട
േപാഷക-ആേരാഗ4നില
െമ െ 8Z&തിനാ = ‘സമƒ ആേരാഗ4 സംരTണ’ പ"തി ൈപല6്
അടി.ാന ിൽ നട ാ%&തിനാ = പ"തി വിഹിതം.
പ ികജാതി/പ ികവർ¢
സഹകരണ
സംഘ)Oെട
jനU+ീവന ി/ം
സമƒവികസന ി/മായി jനർജനി പ"തി നട ിലാ%&തി/= സഹായം

സം.ാന ് പാവെ /പാർശ>വൽIരിIെ
ജനവിഭാഗ)Oെട േന
ിനായി
വികസന ിെ ഒU ഇതര മാ¬ക ¨©ി%&തിൽ സഹകരണ സംഘ)ൾ Gധാന പV്
വഹി ിœ`്. സഹകരണ േമഖലയിൽ ഈ വിഭാഗ)Oെട ഉയർ ^ായി ധാരാളം jതിയ
സംരംഭ)ൾ ഉയർ
വ&ിœ`്. 2021-22-ൽ സഹകരണ േമഖലയിെല -തന
ക®പിടി )ൾ
േGാ™ാഹി ി%&തി/ം
മാ¬കാ
സഹകരണ
സംഘ)Oെട
േGാ™ാഹന ി/മായി ]ക വകയിU ിയിരി% . കഴി~ 5 വർഷ)ളിൽ ]ടർ യായി
െമ െ
Gവർ ന നിലവാരം കാ¯െവ
സംഘ)ൾ%= സഹായം നൽ &തിന്
പ"തി ]ക വിനിേയാഗി%&താണ്. -തന ക®പിടി )Oം മാ¬കകOം പി&ീട്
ജനകീയവൽIരിIെ 8&താണ്. žതാര4മായ മാനദr)Oം ച )Oം അടി.ാനമാIി
സഹകരണ രജി°ാറിന് കീഴിW= ഒU വിദ\ സമിതി സംഘ)Oെട ലിo്
ത£ാറാ%&താണ്. 2021-22 ബജ6ിൽ 280.00 ലTം Mപ പ"തി വിഹിതമായി
വകയിU ിയിരി% .
ഈ പ"തിയിൽ ര`് ഉപപ"തികൾ ഉൾെ 8 .
Gാേയാഗികമായി വാണിജ4 പ"തികൾ ഏെ68 ് നടZ& സഹകരണ സംഘ)ൾI്
ധനസഹായം നൽ & പ"തിയാണിത്. നh Gവർ ന നിലവാര<= വിവിധ തര ിW=
സംഘ)ൾI് അവUെട േGാജ–് റിേ ാർ ിെ അടി.ാന ിൽ സാ• ിക സഹായം
നൽ &താണ്. 10 ശതമാനം സEിഡി, 20 ശതമാനം ഓഹരി, 20 ശതമാനം വാ9 എ&ി)െന
പരമാവധി സഹായം േGാജ–് െചലവിെ 50 ശതമാനമാണ്. ബാIി ]ക സംഘ ിെ
സ>„ം ഫ`ിൽ നിേ&ാ ധനകാര4 .ാപന)ളിൽ നിേ&ാ കെ`േ `താണ്.
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ശ ിയാർ ി ാൻ സാ ത
സഹകരണ
ാപന െള ന
രി
തിന്
േവ"ി
പ തിയാണിത്. പ തി െട സ%ീകാര ത, സംഘ *െട +വർ,നം
എ ിവയാണ് സഹായം നൽ/ തിന് +ധാനമാ ം പരിഗണിേ "ത്. സഹായം
പ തിെ3ലവിെ5 65 ശതമാന,ിൽ കവിയാൻ പാടി6. ബാ ി 8ക സംഘ *െട സ%9ം
ഫ"ിൽ നി;ം കെ"േ,"താണ്. സ<ിഡി 20 ശതമാനം, ഓഹരി 20 ശതമാനം, േലാൺ 25
ശതമാനം എ ീ നിര ിലാണ് സഹായം നൽ/ ത്.
താെഴAറ
അടി
ാന േയാഗ താ മാനദE ൾ GHതമായി സംഘ െള
െതരെIJ
താണ്.
സംഘ *െട സKിത നLം സ%9ം ഫ"ിേന ാൾ Mടാൻ പാടി6.
സംഘ ൾ ് /റIത് 10 വർഷെ, ഫല+ദമായ +വർ,ന പരിചയം
ഉ"ായിരി ണം.
+വർ,ന രഹിതമായ സംഘ *െട ന
ീവന,ിന് ഒR,വണ സഹായം
നൽ/ താണ്. അംഗീകാരം നൽകിയ േ+ാജT് റിേAാർUിെ5 അടി
ാന,ിൽ സ<ിഡി,
െഷയർ, േലാൺ എ ിവ യഥാWമം 1:1:2 എ അGപാത,ിൽ നൽേക"താണ്. +വർ,ന
രഹിതമായ സംഘ *െട ന
ീവന,ിന് ഒ
+േത ക േമാണിRറിംഗ് സംവിധാനം
ഉ"ാേക"താണ്. േമൽ +വർ,ന ൾ ായി 2021-22 ബജRിൽ 750.00 ല\ം ]പ
വകയി ,ിയിരി ;.
സഹകരണ വ/Aിെല വിവിധ ഓഫീ^കളിെല നവീകരണം, ക_`Uaകൾ,
േഫാേUാേകാAി െമഷീGകൾ, ലാപ് േടാbകൾ, ഇ-ഓഫീസ് നടAിലാ
തിG
നടപടികൾ
(ഡിജിRൽ ഫയലിംഗ് സിeം) gതലായവhം, അടി
ാന സൗകര ം െമ3െAJj തിGം,
കംപ`Uർവത് രണ,ിG
േസാk്
െവയർ
വികസിAി
തിGം,
വാഹന ൾ
വാടകയ്െ J ക, ഉേദ ാഗ
ർ ് ഇ-ഓഫീസ് പരിശീലനം നൽ/ക 8ട ിയവh
സഹായം പ തിയിൽ ഉൾെAJ,ിയിരി ;.
തിയ വാഹന ൾ വാl ത്
അGവദനീയമ6.
2021-22 വർഷ,ിൽ ഈ പ തിയിേലnായി ബജRിൽ 90.00 ല\ം ]പ
വകയി ,ിയിരി ;.
പpാ,ല വികസനqമായി ബrെAU വിപണനം, കാർഷിക സംsരണം, ആേരാഗ
സഹകരണം gതലായ പ തികൾ േവ"ി വിഹിതം വകയി ,ിയിരി ;. നബാർഡിെ5
അംഗീകാര,ിനായി വിശദമായ പ തി തuാറാ ണം. 2021-22 െ5 പ തി വിഹിതമായി
4800.00 ല\ം ]പ വകയി ,ിയിരി ;.

േകAിെ5 കീഴിx
ാപന ളിെല അടി
ാന സൗകര വികസന നിർyാണ
+വർ,ന ൾ ായി വിഹിതം വകയി ,ിയിരി ;. 2021-22 കാലഘU,ിൽ
തിയ
അ ാദമിക് േകാഴ്^കൾ ആരംഭി ാൻ സഹായി
താണ് പ തി. 2021-22 ബജRിൽ 500.00
ല\ം ]പ വകയി ,ിയിരി ;.
കാർഷിക ഉൽAാദനം വർ ിAി
തിGം കർഷകെര േ+ാൽസാഹിAി
തിGമായി
കർഷക
േസവനേക{ ൾ
േ|ാ ്
തല,ിൽ
ശ ിെAJj തിന്
8ക
വകയി ,ിയിരി ;.
ഈ േക{,ിെ5 +ധാന +വർ,ന ൾ താെഴ പറ ;.
}ഷി വ/bമായി േചർ ് േ|ാ ് പKായ,് പരിധിയിൽെAJ
എ6ാ
~ാമപKായjകളിേല ം കാർഷിക +വർ,ന െള ഏേകാപിAി
േനാഡൽ
ഏജൻസിയായി +വർ,ി ക.
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കാർഷിക വാ , പലിശ നിര ്, കടം ഒഴിവാ ൽ പ തി ട ിയവെയ സംബ ി ്
കർഷകർ ് വിവര ൾ നൽ ക.
േ#ാ ് തല$ിൽ കാർഷിക േമഖല'െട യ(വൽ രണ$ിെ* ഒ+ േക,മായി
-വർ$ി./. ഇവ നിര1രമായി സ2യം സഹായക േക, ളായി -വർ$ി5
വ+/.
േ#ാ ് തല$ിൽ, േ#ാ ് പ6ായ7ക8ം 9ഷി വ :ം ഒ+മി5; ഒ+ ഏേകാപന
-=ിയ വികസി>ിെ ?േ @താണ്.
2021-22 െല പ തി വിഹിതം താെഴ പറ'E -F$ികൾ ായി നീ ി െവ ിരി./.
മിക കർഷക േസവന േക, ൾ ് അവാർഡ്
നിലവിJ; കർഷക േസവന േക, ളിെല KLിര സംഘ 8െട Nതന
-വർ$ന ൾ ് പ തി അടിLാന$ിൽ സഹായം
9ഷിOാവശPമായ യ(വൽ9ത േസവന ൾ നൽ EതിQം, ൈജവ9ഷി, ൈജവ
വളശാലകൾ, നUറികൾ, മV് േസവന ൾ എEിവ നൽ EതിQ; സഹായം
Xതിയതായി കർഷക േസവന േക, ൾ ടYEതിന്
വിവിധ
കാർഷിക
ഉ\E ൾ ായി
വിപണന
അടിLാന
സൗകരP
വികസന$ിനായി സാ^$ികമായി െമ _@ാ ാൻ പaE ം വ+മാനം ഉളവാ ാൻ
പaE മായ പ തികൾ നൽകിെ ാ@് കാർഷിക വിപണന േമഖലെയ ശbിെ>?7വാൻ
സഹായം നൽ /. സംഘ 8െട -വർ$നം, പ തിക8െട -ാേയാഗികത എEിവO് -ഥമ
പരിഗണന നൽകിെ ാ@് സഹായം നൽ /. പ തിയിൻ കീഴിൽ സംഘ ൾ ്
നട>ിലാ ാനാ E eലPവർ ന -വർ$ന ളാണ് തരംതിരി Jകൾ, േfഡിംഗ്, പാ ിംഗ്,
കാർഷിക സംgരണ hണിaക8െട േലബലിംഗ്
ട ിയവ. േ-ാജi് റിേ>ാർjകെള
അടിLാനമാ ി
-ാഥമിക
കാർഷിക
സഹകരണ
സംഘ ൾ ്
സഹായkം
േകരളസംLാന സഹകരണ മാർ Vിംഗ് െഫഡേറഷന് വിപണനkമായി ബ െ>m്
നവീകരണ -വർ$ന ൾ.; സഹായkം നൽ /. േമൽ -വർ$ന ൾ ായി 2021-22
ബജVിൽ 250.00 ലoം pപ വകയി+$ിയിരി./.

-ാഥമിക സഹകരണ സംഘ ൾ ഒഴിെക'; എqാ സഹകരണ സംഘ 8േട'ം
ആsനികവത് രണ$ിQം, കംപtmർവത് രണ$ിQമായി ക വകയി+$ിയിരി./. ഈ
ഉേvശ$ിനായി pപെ>?$ിയ ചm-കാരം പരാമർശി ിj; അQപാത$ിൽ വാ , ഓഹരി,
സyിഡി pപ$ിലാണ് സഹായം ലഭPമാ Eത്. 2021-22 വർഷ$ിൽ ഈ പ തിയിേലOായി
140.00 ലoം pപ വകയി+$ിയിരി./.
–
ഓേരാ ജിqകളിJം ഉത്പാദന }~•കൾ Lാപി ് സഹകരണ േമഖലെയ
വികസി>ി.ക എE ഉേvശേ$ാെടയാണ് ഈ പ തി pപീകരി ിj;ത്. എqാ ജിqകളിJം
Kശbമായ ൈ-മറി അfി ൾ ർ െ=ഡിV് െസാൈസVികെള തിരെ€?$്,
-ാേദശികമായി ലഭി.E 9ഷി ഉ\E െള ആ•ദമാ ി ഉത്പാദന }~•കൾ
Lാപി.E ം 9ഷി അQബ
േമഖലയിെല -വർ$ികൾ ഏെV?.Eതിേല‚മായാണ്
ക വകയി+$ിയിj;ത്. eലP വർ നവ്, േ-ാസƒിംഗ്, വിപണനം എEീ േമഖലകളിലാണ്
}~•കൾ Lാപി.Eത്. പാല ാട് െനq് സംഭരണ, സം„രണ, വിപണന സഹകരണ
െസാൈസVി‚; സഹായkം ഈ പ തി‚ കീഴിൽ വകയി+$ിയിj…്. 2021-22 വാർഷിക
ബജVിെല -വർ$ന ൾ ായി 300.00 ലoം pപ വകയി+$ിയിരി./.
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വനിത
സഹകരണ
സംഘ
െട
വികസന ിനായാണ്
ഈ
പ തി
പീകരി ി
ത്. വനിത സഹകരണ സംഘ ൾ ം, േകരള സം#ാന വനിതാ സഹകരണ
െഫഡേറഷ(ം െതാഴിലവസര ൾ +,ി - .േത/ക േ.ാജ1കൾ നട2ിലാ3ാ(
സഹായം നൽ5ക എ-താണ് പ തി7െട ല8/ം. .ധാനെ2: പ തികൾ ഇവയാണ്.
<ർബലമായ വനിതാ സഹകരണ സംഘ
െട @നA ാരണ ിന് സഹായം.
വനിതാ
സഹകരണ
സംഘ
െട
കാര/8മമായ
നട ി2ിന്
വനിത
െസാൈസCികൾ ം, വനിത െഫഡേറഷ(കൾ ം ആEനിക വത്3രണ ി(ം
കFG:ർവൽ3രണ ി(മാ7 സഹായം.
െചIകിട വ/വസായം ആരംഭി -തി(ം െതാഴിലവസര ൾ +,ി - .K ികൾ
ഏെCM -തി(മായി വനിതാ സഹകരണ സംഘ ൾ
സഹായം.
പരമാവധി 5 ല8ം പO് ഉൽ2ാദന RണിSകൾ ഏെCM - വനിത സഹകരണ
െസാൈസCികൾ3് േ.ാTാഹനം നൽ5U.
േകരള വനിതാസഹകരണ െഫഡേറഷൻ ലിമിCഡിെW കീഴിൽ േ.ാജ1കൾ
നട2ാ -Xമായി ബYെ2:ി
വികസന/#ാപന ചില[കൾ നിറേവS-തി(ം
@തിയ സംരംഭകത\
.വർ ികൾ ഏെCM -തിനായി .േത/ക ൈവദ]/
പരിശീലനം (ഷീ`ിൽസ് ) നൽ5-തി( സഹായം
2021-22 വാർഷിക ബജCിൽ പ തിe കീഴിൽ 300.00 ല8ം
പ വകയിAgU.
പ തി7െട hണേഭാiാ3ൾ 100 ശതമാനം വനിതകളായിരി ം.
സഹകരണ വാj ഘടന @ന:സംഘടി2ി -തിെW ഭാഗമായി ജിlാ സഹകരണ
ബാm്, േകരള സം#ാന സഹകരണ ബാm് എ-ിവെയ സംേയാജി2ി ് സാF ിക[ം
സാേmതിക[മായി ശiിെ2M ി േകരള േകാ-ഓ2േറCീവ് േബm്
പീകരി -തി(
സഹായം. സഹകരണ സംഘ േള7ം സഹകാരികേള7ം േസവി ക എ-േതാെടാ2ംതെസം#ാന ിെW െമാ ം സാF ികവളർ യിoം @േരാഗതിയിoം ഭാഗഭാഗാ ക7ം
െചpക എ-താണ് േകരള േകാ-ഓ2േറCീവ് ബാmിെW .ധാന ല8/ം. എlാ ഓവർലാqക ം
ഒഴിവാ3ി .ാഥമിക സഹകരണ സംഘ ൾ3്
tഖ/ധാര പmാളി ം നൽകി
അവO(wലമായ ഒA വികാസ ി(
പിxണ നൽ5ക എ-തായിരിeം
േകരള
േകാ-ഓ2േറCീവ് ബാmിെW .വർ ന ത \ം.
േകരള േകാ-ഓ2േറCീവ് ബാmിെW .വർ ന ൾ3ായി 2021-22 ബജCിൽ 100.00
ല8ം പ വകയിAgU.
െകയർ േകരളയിൽ y-് പ തികളാണ് ഉൾെ2:ി
ത്
:- െകയർേഹാം പ തി7െട കീഴിൽ ഒ-ാംഘ:മായി 2092 വീMകൾ
നിർ|ി ക7ം അതിൽ 2000 വീMകൾ ൈകമാIക7ം െച}. ര~ാം ഘ: ിൽ #ലമിlാ
വീടിlാ
5Mംബ ൾ3് •ാC്/വാസ#ല ൾ ലഭ/മാ3ാൻ നിർേ€ശി U.
:- <ര•ബാധിതർ3് .േത/ക ആവശ/ ൾ3ാ7
വാjാ
പ തികൾ3് പം നൽ5-തിനാണ് െകയർ േലാൺ ഉേ€ശി -ത്.
:- .ളയാന•ര േകരള ിെല <രിത ബാധിതരായ ജന
െട ആേരാഗ/
സംര8ണ[ം, 5Mംബ ൾ3് കൗൺസിലിംഗ് പരിപാടികൾ നട ി7ം സഹായേക„ ൾ
വഴി അവരിൽ ജീവിത @ന+,ി3ാ7
ആ…വിശ\ാസ[ം .തീ87ം വീെ~M3ാ(
പ തി7ം ഉൾെ2M ിയിരി U.
ഈ പ തി7െട ഭരണപരമായ െചല[കൾ3ായി 2021-22 ബഡ്ജCിൽ 40.00 ല8ം
പ ബജC് വിഹിതമായി വകയിAgU.
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സഹകരണ സംഘം രജി‡ാIെട േപരിൽ ˆ8ി3െ2:് ൈകകാര/ം െച}വAസഹകരണ അംഗ സമാശ\ാസ നിധിയിേലO് സർ3ാർ ധനസഹായം വകയിA ിയിരി U.
ഈ ഫ~ിൽ നിUം ധനസഹായം അ(വദി -തി( ‰മതല സഹകരണ വ52് മŠി7ം
സഹകരണവ52ിെല സർ3ാർ െസ‹:റി7ം സഹകരണ സംഘം രജി‡ാIം ഉൾെ2Mക|ിCിയിൽ നി8ിŒമായിരി ം.
സഹകരണ സംഘ ളിെല അംഗ ളായവരിൽ മാരകേരാഗബാധിതരായവർ
(അർ•ദം, K3േരാഗം ബാധി ് ഡയാലിസിസിന് വിേധരായിെ3ാ~ിരി -വർ, പരാലിസിസ്
ബാധി ് ശŽാവലംബരായവർ, എ .് ഐ.വി.ബാധിതർ, hAതരമായ •ദയശ‘‹ിയO്
വിേധയരായവർ,
കരൾ
സംബYമായ
hAതരമായ
അ’ഖം
ബാധി വർ),
വാഹനാപകട ിൽെ2:്
അംഗൈവകല/ം
സംഭവി വർ/ശŽാവലംബരായവർ,
അപകട ിൽെ2:് ശŽാവലംബരായ അംഗ
െട/മരണെ2: അംഗ
െട ആ“ിതർ,
മാതാപിതാ3ൾ എM
വാjO് ബാധ/തെ2: 5:ികൾ എ-ിവർ3് സാF ികസഹായം
നൽ5-തിനാണ് െമFർ റിലീഫ് ഫ”് പീകരി ി
ത്. 2021-22 ബജCിൽ 400.00 ല8ം
പ ഈ പ തിOായി വകയിAgU.

േകരള േ•C് േകാ-ഓ2േറCീവ് ബാmിെW നട ി2ിൽ ആയിA- അ–ി3ൾ റൽ േകാഓ2േറCീവ് •ാഫ് െ—യിനിംഗ് ഇൻ•ിCG:് (എ.സി.എസ്.Cി.ഐ) െന 2018 നവംബറിൽ
സ\യംഭരണ പദവിയിേലO് ഉയർ ിയിAU. ഈ പദവി േനടിയേതാെട #ാപന ിന്
സഹകരണേമഖലെയ ശiിെ2Mgക എ- ല8/േ ാെട വിവിധ .വർ ന ൾ
ഏെCM ് നിർ™ഹിേ3~X~്. സഹകരണ േമഖലയിൽ ൈവദ]/വികസന[ം േജാലി
സംബYമാ7
പരിശീലന പരിപാടികൾ നടgകെയ-താണ് ഈ പ തി7െട ല8/ം.
വAം വർഷ ളിൽ ഇത് ഒA സ\യംഭരണാധികാര #ാപനമായി വളർgകെയല8/േ ാെട രാജ/ ിന് അകgം @റgt
പരിശീലന #ാപന
മായി േചർ-്
പരിശീലന പരിപാടികൾ നടg-ത് വഴി ഇതിനാ7
അധിക Xക കെ~ ാ[-താണ്.
2021-22 ബജCിൽ 50.00 ല8ം പ ഈ പ തിOായി വകയിAgU .

എlാ പšായgകളിoം tനിസി2ാലിCികളിoം tൻസി2ൽ േകാർ2േറഷ(കളിo
–ാമീണ വിപണിക െട വികസന ി(ം നവീകരണ ി(മായി ഈ .േദശെ
അംഗീ›ത
പി.എ.സി.എസിെW േനœത\ ിൽ ഈ പ തി നട2ിലാ3ാൻ നിർേ€ശി3െ2MU. അXവഴി
കർഷകർ3് േനരി
വിൽ2നO് സഹായി - വിപണന േവദി ഒA U. ഉപേഭാiാവ്
ഒA ചിlറ വ/ാപാരിേയാ അെlmിൽ െമാ
വ/ാപാരിേയാ ആകാം, വിൽ2ന േനരി:് ഒA
വിലേപശലി•െട നട U. ഇതി•െട –ാമീണ കേFാള
െട സാമിപ/ം, ന/ായവില,
പാഴ്െചലവ് ഇlാതാ3ൽ, žഷണ ളിൽ നിU
സംര8ണം എ-ിവ െമ െ2M ാൻ
കഴി7ം. 2021-22 ബജCിൽ ഈ പ തി7െട കീഴിൽ tകളിൽ പറŸ .വർ ന ൾ3ായി
400.00 ല8ം
പ വകയിAgU. ’ഭി8േകരളം പ തി7െട .വർ ന
മായി
സംേയാജി2ി ാണ് പ തി നട2ിലാ -ത്.

എlാ േ ാ3് പšായgകളിoം tനിസി2ാലിCികളിoം േകാർ2േറഷൻ േക„ ളിoം
വിളെവM2് കാലയളവിൽ കർഷകരിൽ നി-് കാർഷിക ഉൽ2- ൾ േനരി:് സംഭരി3ാ(ം
സം`രി വ¡3ൾ വിപണികളി•െട ലഭ/മാ3ാ(ം പ തി ല8/മിMU. മിക രീതിയിൽ
.വർ ി - .ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ െസാൈസCികൾ3് ഉൽ2ാദന[മായി
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ബYെ2:്
.വർ ന ൾ
സഹായം
നൽ5U.
.tഖ
മാർ3Cിംഗ്
െസാൈസCികളി•െട7ം മാർ3C് െഫഡിേW7ം ഏേകാപന ി•െട പ തി നട2ിലാ ം.
2021-22 കാലയളവിെല ബജCിൽ 300.00 ല8ം
പ ഇതിനായി വകയിA ിയിരി U.
’ഭി8േകരളം പ തി7െട .വർ ന
മായി സംേയാജി2ി ാണ് പ തി നട2ിലാ -ത്.
െമാ
ിo
വിഹിത ിൽ നി-് 50.00 ല8ം പ തിAവന•@രം ജിlയിെല
ബാലരാമ@രം സർ™ീസ് സഹകരണ െസാൈസCി3ായി വകയിA ിയിരി U. ¢തന
കാർഷിക .വർ ന ൾ, സാേmതിക സഹായം, വി£ാനേക„ ൾ, ൈജവ പീകരണം,
ൈജവനിയŠണ സൗകര/ ൾ, ›ഷി3ാരിൽ നിUം തേ€ശീയമായി ഉൽ2ാദി2ി ഉൽ2െട വിൽ2നശാലകൾ Xട ി കാർഷികേമഖല7മായി ബYെ2:ി ളള ¢തന
.വർ ന ളാണ് പ തിയിൽ ഉൾെ2:ി
ത്.
െമാ
ിo അടmൽ Xകയിൽ 25.00 ല8ം പ ക¤ർ ജിlയിെല അšര3~ി
ഫാർേമ¥് സർ™ീസ് സഹകരണ ബാmിന് നാളിേകര നഴ്സറി Xട¦-തിനായി
വകയിAgU.
ഇXവഴി
hണേമ§7
െത ിൻൈതകൾ
ഉൽ2ാദി2ി¨െകാ~്
സം#ാനതല നാളിേകര നടീൽ പ തി
സഹായം ഈ പ തിയി•െട ല8/മിMU.
ബാm് വിശദമായ േ.ാജ©് റിേ2ാർ:് സമർ2ി ം.
ഇM3ി ജിlയിo
തmമണി സർ™ീസ് സഹകരണ ബാmിനായി 25.00 ല8ം പ
സം`രണ സൗകര/ ൾ നൽ5-തിനായി
വകയിA ിയിരി U. ബാm് വിശദമായ
േ.ാജ©് റിേ2ാർ:് സമർ2ി ം.
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ജലേസചന ി ം െവ െ ാ നിയ ണ ി മായി 2021-22-െല ബജ ിൽ 469.69 േകാടി
പയാണ്
വകയി
ിയിരി!"ത്.
ഇതിൽ
േക&ാവി'തപ(തികൾ ാ*
സം+ാനവിഹിതം, സം+ാന ിന്
-റെമനി/
ധനസഹായം (EAP), 2ാമീണ
അടി+ാനസൗകര6 വികസനനിധി (ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്) എ"ിവ ഉൾെ ?/. ഈ േമഖലയിൽ
2021-22-ൽ വകയി
ിയിB വിഹിത ിെC വിശദാംശFൾ Gവെട േചർ!/.

1
2
3
4

വൻകിട– ഇട രം ജലേസചനം
െചIകിടജലേസചനം
I. Jഗർഭജലവികസനം
II. ഉപരിതലജലവികസനം
കമാC് ഏരിയ വികസനം
െവ െ ാ നിയ ണSം തീരേദശസംരTണSം
i. െവ െ ാ നിയ ണം
ii. തീരേദശസംരTണം

25.80
142.24

77.00
3.40

വൻകിട-ഇട രം
ജലേസചന
പ(തികളിൽ
നി/ം
െചIകിട
ജലേസചന
പ(തികളിേലV
ഒ
മാ മാണ് പതിX"ാം പYവZര പ(തി ഊ"ൽ നൽ\"ത്.
ജലേസചിത ]േദശം വർ(ി ി!"ത് വഴി കാർഷിേകാ`ാദനം വർ(ി ി!വാ ം വിഭാവനം
െചa/.
നിലവിൽ നിർbാണ ]c ികൾ നട/ വ " വൻകിട ഇട രം ജലേസചന
പ(തികൾ, അവ*െട നിർbാണഘf ിൽ േനരി?" െവgവിളികൾ പരിഹരിhെകാi്,
പ(തികൾ ആരംഭിjേ ാൾ വിഭാവനം െചk രീതിയിൽ lർ ീകരി!വാൻ ഊ"ൽ
നൽകിയിരി!/. പ(തി lർ ീകരണ ി
കാലതാമസം, Jവിനിേയാഗ ിmiായ
മാ Fൾ, +ലം ഏെ ?!"തി
n(ിoBകൾ pടFിയ ]qFൾ കണ ിെല? ് ഈ
പ(തികൾ ഘfംഘfമായി അവസാനി ി ാ
നടപടികൾ സrീകരിേ iതാണ്.
സം+ാനs നട ിലാ!" പ(തികളിൽ, ]േത6കിj് ജലേസചന പ(തികtെട
നിർuഹണ ിൽ, വളെരയധികം കാലതാമസoiാ\"തായി നിരീTിjിBi്. 2021-22 oതൽ
എwാ ജലേസചന പ(തികtെട*ം (വൻകിട, ഇട രം, xy ജലേസചന പ(തികൾ
ഉൾെ െട*
െചIകിട ജലേസചന പ(തികൾ) നിരീTണം േതർഡ് പാർfി രീതി oേഖന
നട ിലാേ iതാണ്.

ഇടമലയാർ പ(തി oേഖന 14394 െഹzർ +ല ് ജലേസചനം ലഭ6മാ!"തിനാണ്
ഉേ{ശിjിB ത്. ഇതിൽ 13209 െഹzർ ]േദശം |ഷിയിടമാണ്. ഇടമലയാർ ജലൈവദ~ത
പ(തിയിൽ നി/ം -റേ
് വി?" ജലമാണ് ജലേസചനാവശ6 ിന് ഉപേയാഗി!"
േ•ാത€്. െപരിയാർ ബാേരജിൽ നി/ം pടFി വലേ ാB
കനാലിെC നിർbാണമാണ്
പ(തി*െട ]ധാന ഘടകം. ഈ ]ധാന കനാൽ രiായി തിരി*/ -27.25 കിേലാമീ ർ
ൈദർഘ6o
ഒ േലാെലവൽ കനാmം, 7.582 കി.മീ. ൈദർഘ6o
ഒ ലി•് കനാmം. ലി•്
കനാലിെന ചാല!ടി ഇടത് കര ]ധാന കനാmമായി lതൻ\fി എ" +ല ് ബ‚ി ി!വാൻ
വിഭാവനം െചa/. 1981 ൽ ആരംഭിj ഈ പ(തി*െട അട•ൽ 17.85 േകാടി പയാണ്.
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32.278 കി.മീ. നീള ി
ധാന കനാലിെ
വർ ിക ം, 15 കി.മീ നീള ിൽ
േലാ െലവൽ കനാലിെ
വർ ിക ം ർ ീകരി . എം.സി േറാഡ് േ#ാസിംഗിെ ഭാഗ&
' ികൾ ‘)ഷ്+’ സ,ദായ ിൽ /ടി
ർ ീകരി1തി3െട േലാ െലവൽ കനാലിെ
(എൽ.എൽ.സി) െച.12540 മീ:ർ വെര ജലം ലഭ<മാ=വാൻ സാധി . എൽ.എൽ.സിയിെല
െറയിൽെവ േ#ാസിംഗ് േദശെ
' ികൾ 2021-22 ൽ ർ ീകരി=ം. എൽ.എൽ.സി യിെല
@ഷ് എേABിെ
' ികൾ ർ ീകരി=Cേതാെട, എൽ.എൽ.സി Dെട അ:ം വെര
ജലലഭ<ത സാധ<മാFം. ഈ പIതിJായി 2020 മാർ1് മാസം വെര 493.00 േകാടി Mപ െചലവഴി ,
ഇതി3െട 4429 െഹQർ േദശ ് ജലേസചനം സാധ<മായി.
2021-22 ബജ:ിൽ 2000.00 ലSം Mപ താെഴ പറDC
' ികൾJായി
വകയിT ിയിരി=U.
കാVർ െത=ംഭാഗം ശാഖാ കനാലിെ Xമി ഏെ:Z[ം, നിർ\ാണ ' ിക ം
േലാ െലവൽ കനാൽ - െച.14623 മീ:റിൽ @ഷ് എേABിെ നിർ\ാണ ' ികൾ.
േലാ െലവൽ കനാലിൽ, (െച.13818.5 മീ:ർ `തൽ 13879 മീ:ർ വെര) ഷർ ൈസഫണിെ
നിർ\ാണം
അംഗീകാരം ലഭി1 dിൽഓവർ ' ികൾJ്.
േകZപാZകൾ തീർJൽ, പരിപാലന ' ികൾ
നിർബfിത െചലgകൾJ്
XമിDെട വിലയി hായ വൻ വർIനവ് കണJിെലZ ്, കാVർ െത=ംഭാഗം ശാഖാ
കനാലിെ
നിർ\ാണ
' ിക മായി
ബfെBi
Xമി
ഏെ:ZJൽ
#ീയ
തjരിതെBZ&Cതിനായി ‘ൈറ:് ഓഫ് േവ’ സ,ദായം അവലംബി=Cതിെ
സാധ<ത
പരിേശാധിേJhതാണ്.
ഇZJി ജല ൈവദkത പIതിയിൽ നിUം )റംത െBZC ജലം ഉപേയാഗി1് എറണാFളം,
േകാiയം,
ഇZJി
എCീ
ജിmകളിലായി
ജലേസചനം
നട&Cതിnം,
ൈവദkതി
ഉൽBാദിBി=Cതിnം, വ<ാവസായികാവശ< ിnം, ജലേസചിത േദശെ
Xഗർഭ ജലനിരB്
)നToീവിBി=Cതിnം ലS<മിZU. 1974-ൽ ആരംഭി1 ഈ പIതിDെട അടqൽ 20.86 േകാടി
MപയായിTU. പIതി അടിയrിരമായി
ർ ീകരി=വാൻ േവh നടപടി#മsൾ
സjീകരിJണെമC് സംtാന ആuvണ േബാർഡ് Mപീകരി1 സാേqതിക സമിതി
നിർേwശി1തിൻ കാരം, xവാy)ഴവാലി ജലേസചനപIതിDെട ക\ീഷനിംഗ് 10.07.2020 ൽ
നട=കDhായി. പIതിയി3െട വിഭാവനം െചzിTC അയാJi് 35619 െഹQ{ം (െമാ ം), 18173
െഹQ{ം (അ:) ആയിTU. എCാൽ പIതി ക\ീഷൻ െചz തീയതി കാരം ൈകവരി1 േനiം
33670 െഹQ{ം (െമാ ം) 17179 െഹQ{ം (അ:) ആണ്. 10.07.2020 കാരം പIതിJായി െചലവഴി1
ആെക |ക 1083.64 േകാടി Mപയാണ്. 2021-22 ബജ:ിൽ 2000.00 ലSം Mപ താെഴ പറDC
' ികൾJായി വകയിT ിയിരി=U.
ഇടയാർ വിതരണ}ംഖലയിൽ ബാJിD
' ികൾ ർ ീകരി=Cതിന്
േകZപാZകൾ തീർJൽ, പരിപാലന ' ികൾ
അംഗീകരി1 dിൽഒാവർ െചലgകൾJ്
2021 -22 ൽ ഈ പIതിDെട കീഴിൽ )തിയ

'

ികൾ ഒUം ഏെ:Z=Cതm

കാേവരിനദിയിെല 726 ടി.എം.സി ജല ിൽ, 30 ടി.എം.സി ജലം സംtാന ിന് കാേവരി
•ിബ€ണൽ 2007 ൽ അnവദി1ിTU. ഇതിൽ 21 ടി.എം.സി. കബനി സബ് േബസിനി ം 6 ടി.എം.സി.
ഭവാനി സബ് േബസിനി ം, 3 ടി.എം.സി പാ•ാർ േബസിനി ം ഉൾBZU. ഏകേദശം 81115 ച.കി.മീ.
വTC കാേവരി നദീതട േദശം കർ‚ാടക, തമിഴ്നാട്, േകരളം എCീ സംtാനsളി ം
േകƒഭരണ
േദശമായ േപാhിേ1രിയി ം ആയി വ<ാപി കിട=U. ഇതിൽ േകരള ിെല
'„ി േദശം എU പറDCത് 2866 ച.കി.മീ. ആണ്. ജലവിഭവs െട വിനിേയാഗ ിനായി
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ഇട രം െച{കിട ജലേസചന പIതിക ൾെBZ
നടBിലാ=Cതാണ്.

ിെJാh് ഒT നദീതട വികസന പIതി

കാരാ[ഴപIതിDം, ബാണാ…രസാഗർ പIതിDമാണ്
നടUെകാhിരി=C 2 ഇട രം ജലേസചന പIതികൾ.

സംtാന

്

നിർ\ാണം

അ†ാം പ†വൽസരപIതിJാല ് വയനാട് ജിmയിൽ ആരംഭി1 ആദ<
ജലേസചനപIതിയാണ് കാരാ[ഴ ജലേസചനപIതി. കാരാ[ഴ‡് F{െക വഴവ: എC tല ്
ഒT അണെJi് നിർ\ി1് വയനാട് ജിmയിെല 5221 (അ:) െഹQർ tല ്
ജലേസചനെമ ി=വാൻ ലS<മിˆ ഒT പIതിയാണിത്. ഈ പIതിJ് 1978-ൽ ഭരണാnമതി
ലഭി1ിˆ |മാണ്. േമയ് -‰ൺ മാസsളി ം, രhാംവിള കാലഘi ി ം ജലേസചനസൗകര<ം
ലഭ<മാ=ക എCതാണ് ഈ പIതിDെട ലS<ം.
1978-ൽ 7.60 േകാടി Mപ‡് ആuvണക\ീഷൻ ഭരണാnമതി നൽകിയ ഈ
പIതിയി3െട ജലേസചനസാധ<താ േദശമായി 8721 െഹQർ ൈകവരിJാൻ ലS<മിiിTU.
11.02.2005 ൽ അണെJi് •Ž് െചzതിn േശഷം ജലം േശഖരി വTU. പIതിDെട ധാന
പണികൾ ർ ീകരിJെBZകDം, 20.06.2010-ൽ ഭാഗികമായി ക\ീഷൻ െച•െBZകDം ഉhായി.
560 േകാടി Mപയാണ് േഭദഗതി െചz അടqൽ |ക. 2020 മാർ1് മാസം വെര ഈ പIതിJ് 334.20
േകാടി Mപ െചലവഴി . 601 െഹQർ േനiം ഇ|വെര ൈകവരി=വാൻ സാധി . സാേqതിക
സമിതിDെട നിർേwശം അnസരി ം, ഇ|മായി ബfെBi |ടർ ചർ1ക െട അടിtാന ി ം
2021 ൽ പIതി ക\ീഷൻ െച•നാFെമC് തീSി=U.
പIതിDെട െഹഡ് വർ•ിെ പണിക ം, ഇട|കര കനാലിെ 16.59 കി.മീ നീള ി ം,
വല|കര കനാലിെ 8.805 കി.മീ നീള ി
പണിക ം ർ ീകരി . രh് ധാന തട‘sൾ
പരിഹരി – 1) വല|കര ധാന കനാലിൽ ഇടJരവയൽ േദശെ
(െച.7673 മീ. `തൽ 7888 മീ.
വെര) തട‘ം നീJം െച’. 2) പടി“ാെറ വീട് ശാഖാ കനാലിൽ െച. 330 മീ:റിന് സമീപ`
പാറെJi് േദശെ
തട‘sൾ നീJം െച’. 2017 െഫ”വരി മാസം `തൽ ഇട|കര ധാന
കനാലി3െട 15.30 കി.മീ വെര പരീSണാടിtാന ിൽ ജലവിതരണം നട&കDhായി.
വല|കര ധാന കനാലിൽ െച. 7673 മീ:ർ `തൽ 7888 മീ:ർ വെരD
േദശെ
തട‘ം
നീJം െച•Cതി3െട, വല|കര കനാലിെ വാല:ം വെര (െച. 8805 മീ:ർ) ജലവിതരണം
സാധ<മാFകDം, ഇ|xലം 44.47 െഹQർ േദശ ് േയാജനം ലഭി=കDം െച•ം. 2020-21
അവസാനേ ാZ/ടി ധാന കനാൽ (ഇട|ം, വല|ം) `–വനാDം വർ നSമമാFം. ഇതി3െട
636.48 െഹQർ േദശ ് ജലേസചനം സാധ<മാFം (അരി`h വിതരണ }ംഖലDെട 60.31 െഹQർ
അയാJi് ഉൾെBെട) 2021-22 ൽ താെഴBറDC ' ികളാണ് നിർേwശി1ിരി=Cത്.

4

കാരാ[ഴ
റിസർേ—ായറിെ
സംഭരണ
േശഷി
ർ‚േതാതിൽ
എ ി=Cതിനായി 8.12 െഹQർ tലം ഏെ:Z=ൽ
പടി“ാെറവീട് ശാഖാ കനാലിെ നിർ\ാണം – െച 710.മീ:ർ `തൽ 1410 മീ:ർ വെര
(െച1110. മീ:ർ `തൽ 1210 മീ:ർ വെരD ഇടി“ േദശം ഉൾെBെട)
വല|കര കനാലിെ 4 വിതരണ }ംഖലക െട നിർ\ാണ വർ ികൾ - അരി`ള
വിതരണ }ംഖല, െപാqിണിെ ാടി വിതരണ }ംഖല, വ ിേBi വിതരണ }ംഖല,
ചിJ˜ർ വിതരണ }ംഖല
അംഗീകാരം ലഭി1 dിൽഓവർ ' ികൾJ്

5

േകZപാZകൾ തീർ=Cതിnം, പരിപാലന

6

അംഗീകാരം ലഭി1 dിൽഓവർ െചലgകൾJ്

1
2
3

'

ികൾ=ം

േമൽ പറ“
' ികൾJായി 2021-22 വർഷ ിൽ 1600.00 ലSം Mപ
വകയിT ിയിരി=U. ഇതിൽ, 682.00 ലSം Mപ റിസർേ—ായറിെ tലം ഏെ:Z[മായി
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ബ െ
ികൾ ം 400.00 ല
എ'ീ നാല് വിതരണ ,ംഖലക.െട

ം

പ അരി ള, െപാ ിണിെ ാടി, വ ിേ , ചി#$ർ
ികൾ#് േവ/ി0ം വകയിരി ിയിരി 2.

ബാണാ3രസാഗർ ജലേസചന പ7തിയി8െട 2800 െഹ:ർ ;ല ് ര<ം =2ം
വിളകൾ#് ജലേസചനെമ ി വാൻ ല @മി ിരി 2. വയനാട് ജിAയിൽ പനമരം നദി0െട
ശാഖയായ കരമൻ േതാടിE FGെക ൈവദIതി േബാർഡ് അണെ# ് നിർKിLിരി 2. 8.00 േകാടി
പ അട േലാെട ആരംഭിL ഒP പ7തിയാണിത്. 2016-െല ഡി.എസ്.ആർ നിര#് കാരം ഈ
പ7തി0െട അട ൽ Sക 165.98 േകാടി പയാണ്. 2.73 കി.മീ നീള ി[
ധാന കനാ[ം, 2
ശാഖാ കനാ[ക.മാ] ത് - 9.030 കി.മീ നീള
പടി^ാറ റ ശാഖാ കനാ[ം, 5.390 കി.മീ
നീള
െവ`ിേയാട് ശാഖാ കനാ[ം. ധാന കനാലിെa 2360 മീ. നീള ി[
കനാലിെa
പണികൾ bർ ീകരിc. െവ`ിേയാട്, പടി^ാറ റ ശാഖാകനാ[ക.െട
വർ ികൾ
dേരാഗതിയിലാണ്. 2020 മാർL് മാസം വെര0
പ7തിLിലവ് 64.17 േകാടി പയാണ്. 1200.00
ല ം പ 2021-22 ൽ താെഴ പറ0'
ികൾ#ായി വകയിP ിയിരി 2.
1
2
3
4
5
6

ധാന കനാലിൽ ലാa് ബാരൽ, അകfിഡg് എ'ിവ0െട നിർKാണം (െച. 1130
മീiർ തൽ1500 മീiർ വെര), സി ഡി
ികൾ ഉൾെ െട
കാkംF'് വിതരണ lൃംഖല0െട ബാ#ി0
ികൾ
േപാരാൽ വിതരണ,ംഖല0െട
ികൾ
അംഗീകാരം ലഭിL nിൽഓവർ
ികൾ
േകpപാpകൾ തീർ 'തിEം, പരിപാലന
ികൾ ം
അംഗീകാരം ലഭിL nിൽഓവർ െചലqകൾ#്

കാേവരി നദീതട ിെല Fളr.െട നവീകരണ ൾെ െട0
sാt് ര/ിൽെ p'
െചGകിട ജലേസചന പ7തികൾ ഈ വിഹിതം ഉപേയാഗിL് ഏെip#ാq'താണ്.
െച#്ഡാ കൾ നിർKിcം മi് മാർvrളി8െട0ം നദികൾ dനP7രി ക എ'താണ്
ഈ പ7തി0െട ഒP ൻഗണന. മലേയാര േദശrളിെല െചറിയ അPവികൾ വികസന
പരിപാടികൾ#ായി ഉൾെ p ിയിw/്. െചGകിട ജലേസചനപ7തികൾ നട ിലാ#ാൻ
വയനാടിെa x yതി അEേയാജ@മാണ്. ജലേസചന ിEം, Fടിെവ
ിEം, xഗർഭജലം
dനPzീവി ി 'തിEം ഇത് സഹായകരമാF2. കബനി, പാ|ാർ നദീതട ിൽ െചറിയ
അPവികൾ
വികസി ി 'തിEം,
തടയണകൾ
നിർKി 'തിEം,
Fളrൾ
dനP7രി 'തിE
ികൾ ഏെip#ാq'താണ്. ജലം സംഭരി 'തിE
നിർKിതിക.ം,
Fളr.െട
നിർKാണqം,
dനP7ാരണqം
നട ിലാ#ാq'താണ്.
കാേവരിനദീതട ിെല െചGകിട ജലേസചന പ7തികൾ#ായി 2021 - 22-ൽ 300.00 ല ം പ
വകയിP ിയിരി 2. ഇp#ി, വയനാട്, പാല#ാട് ജിAകളിെല മഴ നിഴൽ േദശrൾ#്
}pതൽ ാധാന@ം നൽF'തിനായി ആെക0 ബഡ്ജi് വിഹിത ിൽനി2ം 100.00 ല ം പ
വകയിP ിയിരി 2.
പാല#ാട് ജിAയിെല അവികസിത പ ികവർvേമഖലയായ അ ാടിയിൽ െച#്ഡാ കൾ
(തടയണ)നിർKി 'തിE ല @മിp2. െചGകിട ജലേസചന പ7തികളായ തടയണക.ം, ലി•്
ഇറിേഗഷൻ
പ7തിക.ം
നട ിലാ വാൻ
അEേയാജ@മായ
x yതിയാണ്
ഭവാനി
ഉപനദീതട ി[ ത്. അ ാടി േദശ ് ജലേസചന ിEം, Fടിെവ
ിEം, xഗർഭജലം
dനPzീവി ി 'തിEം ഇത് സഹായകരമാF2. ഭവാനിനദീതട ിൽ െചGകിട ജലേസചന
പ7തികൾ നിർKി 'തിനായി 200.00 ല ം
പ വകയിP ിയിരി 2. പ ികവർv
േദശrൾ#് •ണ ദമായ രീതിയിൽ Fളrൾ നിർKി 'തിEം, തടയണകൾ, ലി•്
ഇറിേഗഷൻ പ7തികൾ
തലായ െചറിയ നിർKാണ
വർ നrൾ മായി Sക
വകയിP ാq'താണ്. ഭരണാEമതി നൽF'തിEേവ/ി ഭൗതിക ല @rൾ വ@ƒമായി
സമർ ിേ#/താണ്.
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െജ.ഡ„I.ആർ. ഡിവിഷൻ, അ…ർസം;ാന ജലസഹായ സംവിധാനം എ'ിവെയ
ഉൾെ p†'തിനായി ഐ.എസ്.ഡ„ˆ.ഹബ്
പീകരി 'തിനായി അEമതി നൽകിയിP2.
േകരളqമായി ബ െ
ജലസംബ മായ
എAാ അ…ർസം;ാന
‰r.ം
നിയŠി 'തിEം, നീരീ ി 'തിE
സൗകര@rൾ ഇവിെട
ദാനം െച‹'താണ്.
അ…ർസം;ാന വാ ർഹŒ് പാല#ാട് നിർKി 'തിനായി 150.00 ല ം പ•് 26.06.2015-ൽ
സർ#ാർ ജി.ഒ(ആർiി)ന|ർ 532/2015/ ഡ„I.ആർ.ഡി ഉ രവ്
കാരം ഭരണാEമതി
നൽFക0/ായി. പാല#ാp
അ…ർസം;ാന വാ ർ ഹŒിെa നിർKാണ
ികൾ
bർ ീകരിc. ബിൽ Sക നൽF'തിനായി 2021-22 ൽ 50.00 ല ം പ വകയിP ിയിരി 2.
ഈ പ7തി0മായി ബ െ എAാ
ിക.ം 2021 ൽ bർ ീകരി 'താണ്.

2007-ൽ കാേവരി Žിബˆണൽ േകരള ിന് 30 ടി.എം.സി. ജലം അEവദിLതിൽ 3 ടി.എം.സി.
ജലം പാ|ാർ നദീതട ിലാണ് ലഭ@മാF'ത്. പ ിേ•രി ഡാം നിർKി 'തി8െട 0.075 iി.എം.സി
ജലം ഉപേയാഗി വാൻ സാധി ം. പാ|ാർ നദീതട ിൽ ജലവിഭവ വികസന ിനായി ഒP
•ഹത്പ7തിയാണ് വിഭാവനം െച‘ിരി 'ത്. െച ളാർ പ7തി0െട ഭാഗമായി പ ിേ•രി
ഡാമിെa0ം കനാൽ സംവിധാന ിെa0ം dനർനിർKാണ വർ നrൾ#ായി 2013 മാർLിൽ,
2600 ല ം
പ0െട ഭരണാEമതി നൽFക0/ായി. സിവിൽ, െമ#ാനി#ൽ, ഇല’ി#ൽ,
ഇൻ“െമേaഷൻ വർ ികകൾ#ായി 46.81 േകാടി പ•് dS#ിയ ഭരണാEമതി0ം, സിവിൽ
വർ ികൾ#ായി 42.90 േകാടി പ•് സാേ തികാEമതി0ം ലഭി ക0/ായി.
സിവിൽ
ികൾ dേരാഗമിcവP2. േ„ാ#് ന|ർ ഒ'ിേല0ം , ര/ിേല0ം ഡാം
േകാൺ•ീiിം•ം, േ„ാ#് ന|ർ ='ിെല െലവലിംഗ് േകാ–് േകാൺ•ീiിം•ം dേരാഗമി 2.
േ„ാ#് ന|ർ ഒ'ിേല0ം ര/ിേല0ം ഫൗേ/ഷൻ െലവലിെa ഇൻ“െമെaഷൻ പണികൾ
bർ ീകരിc. നദി0െട ˜യിസ് െലവലിൽ ഡാമിെa േകാ/™കീiിംഗ് bർ ീകരിL േശഷം
െമ#ാനി#ൽ
ികൾ നട ിലാ ം.
െചrളാർ പ7തി0െട കീഴി[
പ ിേ•രി ഡാമിെa0ം കനാൽ ,ംഖല0െട0ം
പണികൾ bർ ീകരി#ാനായി 1500.00 ല ം പ 2021 -22 ൽ വകയിP ിയിരി 2. ഈ Sക
šവനാ0ം പ7തി ആവശ@ ിനാണ്. ഭരണെചലqകൾ ഇതിെa ഭാഗമA.
തലയാർ പ7തി0െട കീഴിൽ ആണ് േലാവർ ച ='ാർ ഡാമിെa നിർKാണ
വർ ികൾ വിഭാവനം െച‘ിരി 'ത്. നിർKാണ
ികൾ#് ആവശ@മായ മ`്
പരിേശാധന0ം, വിശദമായ േകാ›ർ സർേœ0ം bർ ീകരിc. പേരഖ ത•ാറാ 'തിനായി
ഐ.ഡി.ആർ.ബിെയ žമതലെ p ിയിരി 2.
Ÿത ഡാമിെa നിർKാണ ി8െട 0.12 iി.എം.സി. ജലം ഉപേയാഗ ദമാ വാൻ
സാധി ം. ഈ പ7തിയി8െട 220 െഹ. yഷിയിടrളിൽ
േയാജനം ലഭി ം. നിർKാണ
വർ ികൾ#ായി 100.00 ല ം
പ വകയിP ിയിരി 2. ഈ Sക šവനാ0ം പ7തി
ആവശ@ ിനാണ്. ഭരണെചലqകൾ ഇതിെa ഭാഗമA.

ചാ വ ം റ•േലiർ-കം-¡ിഡ്ജ് ഒP വിവിേധാേ¢ശ ഇട രം ജലേസചനപ7തിയാണ്.
െപാ'ാനി, തി ർ താ8 കളിൽ ജലേസചന ിനാവശ@മായ ജലം ഇതി8െട ലഭി 'താണ്. 9
ലി•് ഇറിേഗഷൻ പ7തികളിൽ£ടി 4344 െഹ:ർ അയാെ# ് (െമാ ം) ൈകവരി വാൻ
സാധി ം. 30.06.2008-ൽ 113.00 േകാടി പ•് ഭരണാEമതി നൽFക0ം, 31.01.2013 ൽ 134.27 േകാടി
പ¤
dS#ിയ എ¥ിേമiിന് അEമതി ലഭി ക0ം െച¦. ആർ.സി.ബി-0െട ഡൗൺ“ീമിൽ
ൈപ ിംഗ് ഇഫ:് l7യിൽെ S കാരണം റിസർേവായറിൽ ജലം േശഖരി 'ത്
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തടtെ ിരി 2. ഈ നˆനത പരിഹരി 'തിനായി ഐ.ഐ.iി. ഡൽഹി0െട േന§തf ിൽ
വിവിധ പരിേശാധനകൾ നട ിലാ#ിയിP2.
ചാ വ ം ആർ.സി.ബി.#് 400.00 ല ം
പ സം;ാന വിഹിതമായി 2021-22 ൽ
വകയിP ിയിരി 2. നˆനതകൾ പരിഹരി 'തിE
വർ ികൾ ം താ¨ േദശrളിൽ
െവ െ ാ#ം തട0'തിE
സംര ണ വർ ികൾ മാണ് Sക വകയിP ിയിരി 'ത്.
ര/് വശrളി[
സംര ണ
ികളാണ് വിഭാവനം െച‹'ത്. ഒഴി#ിന് എതിെര0
ഭാഗ ് (അ ്“ീം) ഒP കിേലാമീiർ നീള ിൽ ര< വശ†ം, ഒš#ിെa ദിശയിൽ (ഡൗൺ “ീം)
അര കിേലാമീiർ നീള ി[മാണ് സംര ണ
ികൾ വിഭാവനം െച‹'ത്. ഈ Sക
šവനാ0ം പ7തി ആവശ@ ിനാണ്. ഭരണെചലqകൾ ഇതിെa ഭാഗമA.

ചി©ർkഴ, മലªഴ. മംഗലം, േപാ†/ി, േചരമംഗലം, എ'ിവ0െട നവീകരണമാണ് ഈ
പ7തിയിൽ
ഉൾെ p ിയിരി 'ത്.
തിരെ^p
ചാന[ക.െട
േകpപാpകൾ
പരിഹരി 'തി8െട0ം, േചാർLകൾ തട0'തി8െട0ം, ചാന[കളി8െട ജലവിതരണം
yഷിയിടrളിേല•് bർ`മായി സാധ@മാFം, െവ െ# ് =ല
‰rൾ ഒP പരിധി വെര
നിയŠി വാEം സാധി ം.
മംഗലം, മലªഴ, േപാ†/ി, ചി©ർdഴ, േചരമംഗലം എ'ീ പ7തിക.െട നവീകരണ
ികളി8െട }pതൽ അയാ# ് ൈകവരി വാൻ 2021-22 ൽ ല @മിp2. അധികമായി
േയാജനം ലഭി ' അയാ# ിെa ഭൗതികല @rൾ ഭരണാEമതി ലഭി 'തിനായി
സമർ ിേ#/താണ്. നവീകരണ വർ നrൾ നട ിലാ 'തിനായി 2021-22ൽ
600.00
ല ം പ വകയിP ിയിരി 2.

ജലേസചന പ7തികൾ ആരംഭി 'തിന് ആവശ@മായ പര@േവഷണം നട†'തിEം,
വിശദമായ േ ാജ:് റിേ ാർwകൾ ത•ാറാ 'തിEം, േ ാജ:് റിേ ാർwകൾ dS 'തിEം ഈ
പ7തിയി8െട ല @മിp2. മ`് പര@േവഷണ
ികൾ, ഡാ കളിൽ നി2ം എ#ൽ നീ#ം
െച‹'തിE
പഠനrൾ, റിസർേവായGകളിൽ അടി¬}ടിയ എ#ലിെന സംബ ിc
പഠനrൾ തലായവയാണ് ധാന വർ നrൾ.
ജലേസചനപ7തിക.െട പര@േവഷണ ിനായി 250.00 ല ം
പ 2021-22 ൽ
വകയിP ിയിരി 2.

ജലേസചന വF ിെല സാേ തിക വിഭാഗ ിെല ഉേദ@ാഗ;ർ#്
പകൽപനകൾ
ത•ാറാ 'തി[ം, പ7തി നട ി ി[ം േമൽേനാ
ി[ം വിദ- പരിശീലനം നൽF'തിEമായി
ഐ.ഐ.iി., മാേനജ്െമa് ഇൻ¥ിiˆwകൾ എ'ീ ;ാപനrളിൽ അയL് പരിശീലനം നൽകാൻ
ല @മി ിരി 2. ഈ വF ിെല സാേ തിക വിഭാഗ ിെല ഉേദ@ാഗ;ർ#് വിവിധ
പ7തിക.മായി
ബ െ
പരിശീലനം
നൽF'തിനായി
40.00
ല ം
പ
വിനിേയാഗി#ാq'താണ്.
േകരള സം;ാന ൈവഡ് ഏരിയ െനi്വർ#് (െക.എസ്.ഡ„ˆ.എ.എൻ) സം;ാന ്
െപാSവായി ഇ-ഗേവണൻസ് ,ംഖല
പകൽപന െച‘ിw/്. ഈ സംവിധാനം ജലേസചന
വF ിൽ നട ിലാ 'തിന് 30.00 ല ം പ വകയിP ിയിരി 2.
വF ിെa നവീകരണ ിനായി 60.00 ല ം പ വകയിP ിയിരി 2. ഇലേ’ാണിക്
രീതികളിൽ£ടി
വF ിെa
ആ®ികൾ
¯ ി 'തിEം,
ഇലേ’ാണിക്
ആ®ികൾ
പരിപാലി 'തിEം, േസവനാവകാശ നിയമrൾ നട ിലാ 'തിEം േവ/ിയാണ് Sക
വകയിP ിയിരി 'ത്. പ7തി പീകരണ ിEം, നട ി ിEം, അവേലാകന ിEമായി ഒP
വിഭാഗം
പീകരി 'താണ് (പി.എഫ്.എം.എം.സി). ജലേസചന വF ിെa പ7തികൾ
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ത ാറാ വാ ം, മ
നവീകരണ'ിനാ

വ ക മാ
ഏേകാപന ം ഇതി െട വിഭാവനം െച
. വ "ിെ#
വിഹിത'ിൽ നി ം 10.00 ല-ം .പ ഇതിനായി വകയി0'ിയിരി
.

സം2ാന3 നട"ിലാ 4 പ5തികളിൽ, 7േത8കി9് ജലേസചന പ5തിക െട
നിർ=ഹണ'ിൽ, വളെരയധികം കാലതാമസ?@ാ 4തായി നിരീ-ി9ിA@്. 2021-22 ?തൽ
എDാ ജലേസചന പ5തിക െട ം (വൻകിട, ഇട'രം, GH ജലേസചന പ5തികൾ
ഉൾെ"െട
െചKകിട ജലേസചന പ5തികൾ ) നിരീ-ണം പ5തി നട'ി കാലയളവിMം,
Nർ'ീകരണ േശഷ ം നട"ിലാ 4താണ്. േതർഡ് പാർRി സSദായം ?േഖന ആയിരിWണം
പ5തിക െട നിരീ-ണം നട"ിലാേW@താണ്. േമഖലയിൽ 7ാവീണ8? Xം, സYതZമായി
7വർ'ി 4Xമായ ഒ0 ഏജൻസി ?േഖനയായിരിWണം ഇത് നട"ിലാേW@ത്. സർWാർ
േമഖലയിM
(േകരള സർWാർ ഒഴിെക) ഏജൻസിയാണ് അഭികാമ8ം.
അെD^ിൽ, ഈ
േമഖലയിൽ 7ാവീണ8? Xം, സം2ാന'ി
`റ3 Xം, േകാabീbീവ് ബിdിംഗി െട
െതരെfg' ഒ0 െപാXേമഖലാ 2ാപനം ?ഖാhിരം ആയിരിWണം ഇത് നട"ിലാേW@ത്.
നിർiാണ'ിലിരി 4 എDാ ജലേസചന പദധതിക െട ം, jടാെത, Nർ'ീകരി9
പ5തിക െട ം േമൽേനാR ം അവേലാകന ം ഈ ഏജൻസി ഏെbgേW@താണ്. അംഗീകരി9
സമയ പരിധി ം അംഗീകരി9 Xക ം പ5തികൾ പാലി
േ@ാെയ ം, വിശദമായ പ5തി
റിേ"ാർRിെ# നിലവാര ം പ5തി വിശകലന ം, പ5തി .പീകരണ'ിMം നട'ി"ിMം
സYീകരി 4 7kീയകൾ, പ5തിയിൽ jടി ലഭി 4/ലഭി9 7േയാജനmൾ (പ5തി
ആരംഭി9േ"ാൾ വിഭാവനം െചn ല-8m മായി താരതമ8ം െചoെകാp തായിരിWണം)
?തലായ കാര8mളാണ് നിരീ-ണ േമൽേനാR 7kീയകളിൽ ഊ4ൽ നൽേക@ േമഖലകൾ.
ഇതിനായി 105.00 ല-ം .പ 2021-22 ൽ വകയി0'ിയിരി
. ഇതിൽ 5.00 ല-ം .പ
അ ബs7t'ികൾ ം 100.00 ല-ം .പ േതർഡ് പർRി ഏജൻസി
7തിഫല Xക മാണ്.
നദീതട ജലവിഭവ മാേനvെമ#ിെ# ആവശ8കത പരിഗണി9് ആwനിക സാേ^തികവിദ8
അടW?
സൗകര8mൾ ഉൾെWാ ിyെകാ@് വ "ിെ# പര8േവഷണ .പകൽ"ന
വിഭാഗ'ിെ# ആwനീകരണമാണ് പ5തി 7കാരം ല-8മിRിരി 4ത്. .പകൽ"നവിഭാഗം,
പീ9ിയിെല െക.ഇ.ആർ.ഐ, ഫീൽഡ്{ഡി സർWിൾ എ4ിവ െട ആwനീകരണം ല-8മിg .
അത8hാwനിക സാേ^തിക വിദ8കൾ വിനിേയാഗിy
Nർ| സ}മായ ജി.ഐ.എസ്.
ലേബാറRറി ം, .പകൽ"ന~് സഹായകമായ േസാ•് െവയറിെ# .പീകരണ'ി ം, ഡിജിbൽ
േഡാ െമ#് ഫയലിംഗ് സി{ം 2ാപി 4തി ം Xകവകയി0'ിയിരി
. പ5തിഘടകmൾ
താെഴ െകാg'ിരി
.
–
ജലേസചന രീതികളിMം, പ5തി .പകൽ"നയിMം ഗേവഷണം നട34തിന്
ജലേസചനവ "ിെ# കീഴിM
ഏക ഗേവഷണ 2ാപനമാണ് പീ9ിയിM
േകരള
എ•ിനീയറിംഗ് റിസർ9് ഇൻ{ിb‚R്. 7ƒത 2ാപനെ' വികസി"ി 4തി ം 2ാപന'ി
കീഴിM വിഭാഗmെള ആ„നികവത്കരി 4തി ം, ആവശ8മായ േസാ…െവയർ വാ†4തി ം,
2ാപന'ിെ# നിലവിM
സാധ8തകെള പരമാവധി വിനിേയാഗി 4തി ം പ5തി
ല-8മിg . നവീകരണ'ിെ# ഭാഗമായി ആwനിക രീതിയിM
ധാരാളം ഉപകരണmൾ
വാmിയിA@്.
ലാ‡ക െട
പˆാ'ല
സൗകര8mൾ
വികസി"ി കെയ4താണ്
െമാ''ിM
ല-8ം. പരിേശാധനയി െട വ0മാനം വർ5ി"ി വാ ം വിഭാവനം െച
.
െക.ഇ.ആർ.ഐ െട ൈദനംദിന 7വർ'നmൾ ം, ലാ‡ക െട അടി2ാനസൗകര8mൾ
നവീകരി 4തി ം 2021-22ൽ വിഭവനം െച
. Š‹ർ െക.ഇ.ആർ.ഐ ഇൻ{ിb‚Rിെ#
നവീകരണ'ിനായി 150.00 ല-ം .പ വകയി0'ിയിരി
. ഇതിൽ 100.00 ല-ം .പ Xടർ
പ5തികൾ ം, 50.00 ല-ം .പ ലാ‡ക െട നവീകരണ'ി മാണ്.
ആwനികവത്Wരണ'ിെ# ഭാഗമായി പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി"ി ക,
േസാ…െവയർ .പീകരണം, സാേ^തിക ൈലŒറി െട വികസനം, ഇലേ•ാണിക് ഉപകരണm ം
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ഇ#ർെനb് കണŽിവിbി സൗകര8m ം ലഭ8മാ ക, അണെWAക െട ം ജലസംഭരണിക െട ം
ഓൺൈലൻ നിരീ-ണ'ി
യZവൽWരണം, .പകൽ"ന നിർേ‘ശം ഓൺൈലൻവഴി
സമർ"ി 4തി
സൗകര8mൾ ഒ0 ക, ’ണേമ“ ഉറ"് വ034 സSദായm െട
നവീകരണം, നദീതട'ിെല നീെരാ”Wിെ# ഡിജിbൈലേസഷൻ, ഇവെയDാമാണ് വിഭാവനം
െച 4ത്. കYാളിbി കൺേ•ാൾ ഡാbാ മാ വലിെ# .പീകരണം, കYാളിbി കൺേ•ാൾ വിംഗിെ#
ആwനികവൽWരണം, ലാ‡ക െട നിർiാണം, െമbീരിയൽ െട{ിംഗ് ലാ‡കൾW് ആവശ8മായ
ആwനിക ഉപകരണmൾ വാ†ക, ’ണനിലവാരം ഉറ വ034തി
സ•രി 4
–ണി കൾ എ4ീ 7വർ'ികളാണ് 2021-22-ൽ വിഭാവനം െച 4ത്. ഈ പ5തി െട കീഴിൽ
`തിയതായി വാഹനmൾ വാmാൻ പാg തD. െമാൈബൽ –ണി കൾW് േവ@ി നിലവിM
വാഹനmൾ പരി—രിേW@താണ്. .പക˜ന വിഭാഗ'ിെ# ആ„നികവൽWരണ'ിന് േവ@ി
150.00 ല-ം .പ വകയി0'ിയിരി
.
സം2ാനെ' ജലസa'് വƒനി™മായി നിർ|യി 4തി േവ@ി ൈഹേšാളജി
ഇൻഫർേമഷൻ സി{ം ആwനികവൽWരി 4തിെ# പാതയിലാണ്. റിയൽ ൈടം ഡാbാ
അകYിസിഷൻ
സി{ം
(ആർ.bി.ഡി.എ.എസ്)
ഉപേയാഗി9ാണ്
ഐ.ഡി.ആർ.ബി
ആwനികവൽWരണം
നട"ിലാ 4ത്. ൈഹേšാളജി
ഇൻഫർേമഷൻ സി{'ിെ#
ആwനീകരണ'ിനായി 2021-22 കാലയളവിൽ 100.00 ല-ം .പ വകയി0'ിയിരി
.
സം2ാനെ' നദീതട'ിMടനീളം 2ാപി9ിരി 4 ജല/മഴ മാപന േ{ഷ കളിൽ നി ം
ജലശാ› കാലാവ2ാ വ8തിയാന വിവരേശഖരണ ം, നിലവിെല ജല/മഴ മാപന േ{ഷ ക െട
പരിപാലനം, ആവശ8െമ^ിൽ `തിയ േ{ഷ ക െട നിർiാണം, വിവരേശഖരണ'ിന്
ആവശ8മായ ഉപകരണmൾ വാmൽ, വിവരœല8 നിർണയ'ിനാവശ8മായ പˆാ'ല
സൗകര8m െട പരിപാലനം, വിവരm െട 7സി5ീകരണം, സംേയാജിത നദീതട മാേനജ്െമ#ിന്
േവ@ി
പഠനmൾ, കാര8േശഷി െമ9െ"g34തി േവ@ി ളള പ5തികൾ എ4ിവാണ്
പ5തിയി െട വിഭാവനം െച 4ത്. ഭാരതസർWാരിെ# െജം ?ഖാhിരേമാ അെD^ിൽ
അ േയാജ8മായ േകാabീbീവ് ബിdിംഗി െട മാžേമ വാmൽ 7kിയ നട3വാൻ പാgŸ.
:– െപരിയാർ
നദീതട'ിെല സംഭരണിക െട തൽസമയ 7വർ'നmൾ അറി 4തി േവ@ി ം, 7ളയ
സാധ8ത
7വചിWാ ം,
?4റിയി"്
നൽ വാ ?
സSദായം
േലാകബാ^്
ധനസഹായേ'ാgjടി നട"ിലാ 4 നാഷണൽ ൈഹേšാളജി പ5തിയി െട ഐ.ഡി.ആർ.ബി
വികസി"ിyവ0 . തൽസമയം ലഭ8മായ ജലശാ›കാലാവ2ാ വ8തിയാന വിവരm െട
അടി2ാന'ിMം, 7േദശെ' സവിേശഷതകെള ആ യിyമായിരി ം 7വചനm െട ¡ത8ത.
2021-22 ൽ jgതൽ തൽസമയ ജലശാ› കാലാവ2ാ വ8തിയാന േ{ഷ കൾ
2ാപി 4തി ം, ഉയർ4 െറസല‚ഷനിM ഡിജിbൽ എലിേവഷൻ േമാഡMകൾ (1 മീbർ ?തൽ
5 മീbർ )ലഭ8മാ വാ ം ല-8മിg . 7ളയസാധ8ത ?ൻjRി അറി 4തി
സംവിധാനmൾ
വികസി"ി 4തിനായി 2021-22 ൽ 100.00 ല-ം .പ വകയി0'ിയിരി
.

സം2ാനെ' എDാ നദിക േട ം നദീതടം തിരിy
വികസനം ഘRംഘRമായി
നട"ിലാ 4താണ്. നദിക െട സർേ= ം അതിർ'ി തിരിWMം, നദീതീരmളിൽ t-mൾ
നAപിടി"ിWൽ, നദികളിെല മാലിന8ം നീWം െച 4 7t'ികൾ, സംഭരണേശഷി വിലയി0'ൽ,
നദീതട സംര-ണ 7t'ികൾ എ4ിവ ഇതിൽ ഉൾെ"g . ഒ0 പ5തി 7േദശെ' ജല
ഉപേയാഗmെള ?ൻനിർ'ി ജലവിഭവ ലഭ8ത ം അതിെ# പരമാവധി ഉപേയാഗ ം
നദീതടാടി2ാന'ിൽ
കണWാ 4തിന്
ല-8മിRിരി
.
മ¢സംര-ണം,
മലിനീകരണനിയZണം, െവ െ"ാWനിവാരണം, ദീർഘകാലേ'
നദിക െട സംര-ണം,
നദീജല'ിെ# Nർ| ഉപേയാഗം Xടmിയ വിഷയm ം കണWിെലg 4താണ്. നദീതട'ിെ#
സമ£`ന05ാരണ'ിനായി കടൽ'ീരം ഇടി 4തിെ# ആഘാതം മന¤ിലാേW@X@്.
തീര7േദശm െട സYഭാവം സംബsിyം, നദീതട'ിൽ അവ െട ആഘാതം വിശകലനം
െച 4തി ം, കടൽ'ീരm മായി ബsെ"R വിവരേശഖരണ ം അ ബs7വർ'നm ം
പ5തിയി െട വിഭാവനം െച
. ഫീൽഡ് പഠനm ം, കടൽ'ീരം ഇടി 4Xമായി ബsെ"R
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വിവരേശഖരണ ം 2021-22 ൽ വിഭാവനം െച
വകയി0'ിയിരി
.

. 2021-22 ൽ പ5തിWായി 150.00 ല-ം .പ

അണെWAക െട പരിേശാധന, സാേ^തിക സ¥ർശനmൾ, പരിശീലനപരിപാടികൾ,
അടിയhിര നവീകരണ 7t'ികൾ, ജലേസചനവ "ിെ# കീഴിM
അണെWAക െട
¦ര-ാ7വർ'നmൾ ?തലായവയാണ് ഈ പ5തിയി െട വിഭാവനം െച 4ത്.
േക§സർWാരിെ# നിർേ‘ശാ സരണം, േകരള'ിMം അണെWAകൾWായി ഒ0 ¦ര-ാ
സംവിധാനം .പീകരി9ിA@്. നിർiാണം Nർ'ിയാWിയ അണെWAക െട ¦രഉറ"ാ 4തിനാവശ8മായ 7വർ'ികൾ ം, സം2ാനതല ശി˜ശാലക ം പരിശീലനm ം
നട34തി ം, അണെWA പരിേശാധന¨ം, സംഭരണികളിൽ എWൽ അടി 4തിെന
സംബsി9് Xടർപഠനmൾ നട34തി ം, ഡാംേŒW് അനാലിസി¤ി ം ആവശ8മായ
െചല കളിേലW് പ5തി വിഹിതം ഉൾെ"g'ിയിരി
.
ചിേiാണി, bിയാടി, പഴ©ി, പീ9ി, െപരിയാർവാലിബാേരജ്, കാfിര ഴ, കDട, മലªഴ,
െന ാർ, േപാ3@ി, വാഴാനി, പaബാേരജ്, മീൻകര, « ിയാർ, വാളയാർ, മംഗലം, കാരാ ഴ,
മല^ര എ4ീ ഡാ?ക െട ¦ര-ാ 7വർ'നmൾ ം മb് അടിയhിര 7വർ'നmൾ ം
േവ@ി പ5തി വിഹിതം വിനിേയാഗിWാ 4താണ്. Nമല, അ¦ര @് എ4ീ െചറിയ ഡാ?ക െട
അb b"ണികൾ ം Xക വിനിേയാഗിWാൻ ല-8മിg . അണെWAക െട സമയബsിതമായ
`ന05ാരണ 7വർ'ികൾ, െവ െ"ാWം œലം സംഭവി9 നാശന¬mൾ എ4ിവ ം
പരിഹരിേW@താണ്. 2021-22 ൽ ഈ പ5തി~ായി 240.00 ല-ം .പ വകയി0'ിയിരി
.

ജലേസചന സംവിധാനm െട നിലവിM
2ിതി വിലയി034തി ം അവ
െമ9െ"g34തി ം േവ@ നിർേ‘ശmൾ നൽ 4തി
ഒ0 സംവിധാനം ആണ്
ബ•്മാർWിംഗ്. ഏb മധികം 7േയാജനം ലഭി 4 രീതികൾ താരതമ8ം െചo അ േയാജ8മായവ
സYീകരി 4തി ം ബ•്മാർWിംഗ് സഹായകമാ
. ഓേരാ പ5തിയിMം വ034
പരി®ാരmൾ ആ പ5തിയിൽ നി ം പരമാവധി 7േയാജനം ലഭിWാൻ ഉത 4
തര'ിലായിരിWണം. ത¯ലം, ജലേസചന പ5തി െട കാര8-മത വർ5ി"ി 4തിMപരി
ജല'ിെ# ഉപേയാഗം
റ~ാ ം സാധി ം. അതിനാൽ നിലവിM
സംവിധാനmൾ
പരി®രി 4ത് അനിവാര8മാണ്. ഇതിനായി ബ•്മാർWിംഗ് നട"ിലാWാൻ ഉേ‘ശി
. ഏb ം
നD പരിപാലന രീതികൾ കെ@'ാ ം പ5തികൾ വിലയി0'ാ ം അവ~് ?ൻഗണന നൽകി
ജലേസചനം കാര8-മമാWാ ം സാധി ം. ബ•്മാർWിംഗ് നട34തി െട േകരള'ിെല
ജലേസചനസംവിധാന'ിെ# കാര8-മത ഗണ8മായി വർ5ി ം. അb b"ണികൾ ം, പരിഹാര
നടപടികൾ ം, ആwനിക രീതികൾ നട"ിലാ 4തി
?ൻഗണന നിˆയി 4തി ം
ബ•്മാർWിംഗ് സഹായകമാ
. അതിനാൽ Nർ'ിയാWെ"R എDാ ജലേസചനപ5തികളിMം
ഘRംഘRമായി ബ•്മാർWിംഗ് നടേ'@താണ്.
ചി°ർ ഴ ജലേസചന പ5തി െട
ബ•്മാർWിംഗ് ആണ് 2021-22 ൽ വിഭാവനം െച 4ത് ഫല7ദമായ ജലേസചന'ിനായി ഒ0
ഡിസിഷൻ സേ"ാർR് സി{ ം ല-8മിg . 2021-22 ൽ പ5തിWായി 50.00 ല-ം .പ
വകയി0'ിയിരി
.
ജലേസചനം, ടിെവ ം, വിദ±²³ി ഉ˜ാദനം, മb് ഉപേയാഗmൾ എ4ിവ ല-8മിA
െകാ@് ധാരാളം ഡാ?കൾ ?ൻകാലmളിൽ പണികഴി"ി ക @ായി. ¦ര-ിതതY ം
7വർ'നേശഷി ം വർ5ി"ി 4തി ം അടിയhിരമാ
ഇടെപടMകൾ പല ഡാ?കൾ ം
അത8ാവശ8മാണ്. ഛ'ീµഡ്, േകരളം, മധ87േദശ്, ഒറീസ, തമി¶ാട് എ4ീ സം2ാനmൾ
ഉൾെ"g'ി േക§ഗവൺെമ#് ഡാം `ന05ാരണ ം വികസന െമ4 (šി"്) പ5തി
അംഗീകരി ക @ായി. ഈ പ5തി െട ഘRം ഒ4് േകരള'ിൽ ആരംഭി9ത് 2012 ഏ7ിൽ
മാസ'ിലാണ്.
ജലേസചന
വ "ിെ#
കീഴിM
െതെരെfg'
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ഡാ?കൾ/ബാേരvകൾ/െറ’േലbKകൾ എ4ിവ െട 7വർ'ന സംവിധാനmൾ, ¦ര-ിതതYം,
2ാപനപരമായ ശ³ിെ"g'Mകൾ എ4ിവ െമ9െ"g34തി േവ@ിയാണ് ല-8മിg4ത്.
േലാകബാ^ിെ# സഹായേ'ാgjടിയാണ് ഡാ?ക േട ം, അ ബs നിർiാണm േട ം
ഇ'രം ¦ര-ാ സംവിധാനmൾ നട"ിലാ 4ത്. ഡാം ¦ര-ാ വിഭാഗം ശ³ിെ"g3ക,
ഡാ?ക െട അടി2ാന സൗകര8mൾ െമ9െ"g3ക, `ന05ാരണ 7t'ികൾ നട"ിലാ ക
എ4ിവയാണ് പ5തി ഘടകmൾ.
പ5തി െട ആരംഭ'ിൽ അ മതി ലഭി9േ"ാൾ
ധനസഹായം ലഭി9ി04ത് 80:20 എ4 നിരWിലായി0 (80 ശതമാനം േലാകബാ^് േലാ¹ം 20
ശതമാനം സം2ാന വിഹിത ം) ഇത് പി4ീട് 70:30 എ4 നിരWിൽ `X ക @ായി. šി"്
ഘRം ഒ4ി െട 16 ഡാ?ക െട `ന05ാരണ 7t'ികളാണ് ഏെbg'ത് (മലªഴ,െന ാർ,
പീ9ി, വാളയാർ, bിയാടി, കാfിര ഴ, ചിേiാനി, മല^ര, കDട, േപാ3@ി, വാഴാനി, മീൻ^ര,
« ിയാർ, പഴ©ി ബാേരജ്, ¼ത'ാൻെകR് ബാേരജ്, œല'റ െറ’േലbർ)
പ5തി െട അട^ൽ Xക 7ാരംഭ'ിൽ 36000.00 ല-ം .പ ആയി04ത് പി4ീട്
32700.00 ല-ം .പയായി `X ക @ായി.
2021 മാർ9് വെരയാണ് šി"് ഘRം ഒ4്
നീRിയിരി 4ത്. പ5തി െട ആരംഭ'ിൽ അ മതി ലഭി9േ"ാൾ ധനസഹായം ലഭി9ി04ത്
80:20 എ4 നിരWിലായി0
(80 ശതമാനം േലാകബാ^് േലാ¹ം 20 ശതമാനം
സം2ാനവിഹിത ം) അധിക ധനസഹായ'ിനായി പി4ീട് 70:30 എ4 നിരWിൽ
`X ക @ായി. ഘRം ഒ4ിെ# ബാWി 7t'ികൾ Nർ'ീകരി 4തിനായി 2500.00 ല-ം
.പ 2021-22 ൽ വകയി0'ിയിരി
.
2019-20 ൽ ആരംഭി9 šി"് ഘRം ര@ിന് േക§ ജലകiീഷൻ തതY'ിൽ
അംഗീകാരം നൽകിയിA@്. 16 ഡാ?കളാണ് ഘRം ര@ിൽ തിരെfg'ിരി 4ത് (മലªഴ,
െന ാർ, വാളയാർ, bിയാടി, കാfിര ഴ, ചിേiാനി, മല^ര, കDട, േപാ3@ി, മീൻ^ര,
« ിയാർ, പഴ©ി ബാേരജ്, ¼ത'ാൻെകR് ബാേരജ്, മംഗലം, കാരാ ഴ, പa). 70:30 എ4
നിരWിലാണ് ധനസഹായം ലഭി 4ത് (70 ശതമാനം േലാകബാ^് േലാ¹ം 30 ശതമാനം
സം2ാനവിഹിത ം) 24000.00 ല-ം .പ~് സം2ാന സർWാർ ഭരണാ മതി നൽകിയിA@്.
bിയാടി ഡാമിെ# േകാ@¾കീb് 7t'ികൾ െട#ർ െചo. കാരാ ഴ, മല^ര, കാfിര ഴ, പa
എ4ിവ െട `ന05ാരണ 7t'ികളാണ് 2021-22 ൽ വിഭാവനം െച 4ത്. šി"് ര@ാംഘRം
7t'ികൾWായി 4000.00 ല-ം .പ 2021-22 ൽ വകയി0'ിയിരി
.

¿bാ@ിേലെറ പഴW?
?Dെ"രിയാർ ഡാമിെ# ¦ര-ിതതYം കണWിെലg'്
നട'ിയ വിശദമായ പഠന'ിെ# അടി2ാന'ിൽ േകരളസർWാർ ?Dെ"രിയാറിൽ
`തിെയാ0 ഡാം നിർiി വാൻ തീ0മാനി ക @ായി. 7േത8കം .പീകരി9 നി ³ സംഘം
`തിയ ഡാം നിർiി 4തിന് വിശദമായ േ7ാജÀ് റിേ"ാർR് ത ാറാ ക @ായി. േമാഡൽ
പഠനmൾ,
ഡാം
േŒW്
അനാലിസിസ്,
വഴി
പര8േവഷണം
എ4ിവയാണ്
ഉൾെ"g'ിയിA
മ പഠനmൾ. `തിയ ?Dെ"രിയാർ ഡാമിെ# സാœഹിക ആഘാത
പഠന'ി േവ@ി
നിബsനകൾ േക§ പരി2ിതി, വനം, കാലാവ2ാ വ8തിയാന
മZാലയം 14.11.208 ൽ അംഗീകരിy. സാœഹിക ആഘാതപഠനmൾ `േരാഗമി
.
നിയമാ Áതമായ എDാ അ മതിക ം ലഭി9തി േശഷം മാžേമ ഡാം നിർiാണം
ആരംഭി ക Ÿ. 2021-22 കാലയളവിൽ 100.00 ല-ം .പ സം2ാന വിഹിതമായി
വകയി0'ിയിരി
. പ5തി െട ആവശ8ാ സരണം Xക വർ5ി"ി 4താണ്.
1993 ൽ പ5തി Nർ'ീകരി9തായി 7ഖ8ാപി9X ?തൽ bിയാടി ജലേസചന പ5തി
7വർ'ിy വ0 . ഇടXകര 7ധാന കനാലിന് 40.22 കി.മീ നീള ം, വലXകര 7ധാന കനാലിന്
34.27 കി.മീ നീള ?p്. 136.325 കി.മീ നീളമാണ് 10 ശാഖാ കനാMകൾ
ത്. 330 കി.മീ നീള'ിൽ
വിതരണ Âംഖലക ം, ഉപവിതരണ Âംഖലക ?p്. കനാലിെ# 7ധാന ഭാഗmളിെലDാം
ൈലനിംഗ് െചnിRിDാ'തിനാൽ പല 7േദശmളിMം േചാർ9 അ ഭവെ"g .
bിയാടി
ജലേസചന
പ5തി െട
7ധാന
കനാലിെ# ം,
ശാഖാകനാMക െട ം,
വിതരണÂംഖലക െട ം നവീകരണ 7t'ികൾWായി 200.00 ല-ം .പ 2021-22ൽ
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വകയി0'ിയിരി
. ആവശ8ാ സരണ ം, ?ൻഗണനാടി2ാന'ിMമായിരിWണം കനാൽ
നവീകരണ 7വർ'നmൾ നട"ിലാേW@ത്.

400 കി.മീ നീള?
പഴ©ി ബാേരജിെ# കനാൽ Âംഖലയിൽ, 7ധാന കനാലിെ# നീളം
46 കി.മീ ആണ്. പഴ©ി ജലേസചന പ5തി െട 7ധാന കനാലിേ# ം, ശാഖാ കനാലിേ# ം,
വിതരണ Âംഖല േട ം നവീകരണ'ിനായി
500.00 ല-ം .പ 2021-22
ൽ
വകയി0'ിയിരി
. ആവശ8ാ സരണ ം, ?ൻഗണനാടി2ാന'ിMമായിരിWണം കനാൽ
നവീകരണ 7വർ'നmൾ നട"ിലാേW@ത്.
–
പാലWാട് ജിDയിെല ഗായžി നദിയിM
ഒ0 ൈഡവർഷൻ പ5തിയാണ് േചരമംഗലം
പ5തി. 1180 െഹ. 7േദശ'് ജലേസചനം എ'ി വാൻ ഈ പ5തിയി െട സാധി ം.
േചരമംഗലം ആനിWRിേ# ം മb് നിർiാണm േട ം നവീകരണ'ി
േവ@ി ം, 7ധാന
കനാലിെ# നവീകരണ'ിന് (െച.0 ?തൽ 15 കിേലാമീbർ വെര) േവ@ി ം 250.00 ല-ം .പ 202122 ൽ വകയി0'ിയിരി
.
œല'റ െറ’േലbറിെ# വലXകര കനാൽ Âംഖല േകാരയാർവെര Nർ'ീകരി9ിAp്. ഈ
കനാൽÂംഖല െട 7േദശ'് നിലവിൽ ജലേസചനം ലഭ8മാണ്. പാലWാടിെ# മഴനിഴൽ
േമഖലയിലാണ് ഈ 7േദശം 2ിതി െച 4ത്. ഈ 7േദശ3
7ധാന നദികൾ േകാരയാർ,
വരRയാർ, േവലൻതാവളം എ4ിവയാണ്. ഇവ `ന0}ീവി"ി 4ത് വഴി ഈ 7േദശ3
കാർഷിേകാ˜ാദനം വർ5ി"ി വാൻ സാധി ം. œല'റ വലXകര കനാൽ വരRയാർ ?തൽ
േവലൻതാവളം വെര ദീർഘി"ി 4തിന് (22147 മീ. ?തൽ 32625 മീ. വെര) 500.00 ല-ം .പ 202122 ബജbിൽ വകയി0'ിയിരി
.
ഭവാനി നദി െട േപാഷകനദിയായ ശി0വാണി നദി~്
Kെക ഒ0 േകാൺkീb്
അണെWR് നിർiി 4തിന് വിഭാവനം െച 4 ഒ0 ഇട'രം ജലേസചനപ5തിയാണ് അR"ാടി
വാലി ജലേസചനപ5തി. ഭവാനി നദീതട'ിന് കാേവരി •ിബ‚ണൽ അ വദി9ിരി 4ത് 2.87
bി.എം.സി ജലമാണ്. ഈ അണെWR് നിർiി 4േതാെട ഭവാനി നദീതട'ിന് അ വദി9
അളവിൽനി ം 65Mm3 (2.29 bി. എം.സി) ജലം ഉപേയാഗി വാൻ സാധി ം.
അR"ാടി േമഖലയിെല േഷാളയാർ, അഗളി, £ാമmളിലായി 4900 െഹ. 7േദശ'്
ജലേസചനം ലഭ8മാ വാനാണ് 7ƒത കനാൽ Âംഖലയി െട വിഭാവനം െച 4ത്. വിശദമായ
പര8േവഷണം, മ|് പര8േവഷണം എ4ിവ ഉൾെ"െട
7ാരംഭ നടപടികൾWായി 2021-22 ൽ
100.00 ല-ം .പ വകയി0'ിയിരി
. ഈ Xക ?”വനാ ം പ5തി ആവശ8'ിനാണ്.
ഭരണെചല കൾ ഇതിെ# ഭാഗമD.

പാലWാട് ജിDയിM
ഇട'രം ജലേസചനപ5തിയായ കാfിര ഴ ജലേസചന
പ5തി~് ഇടXകര കനാMം (61.71 കിേലാമീbർ),വലXകര കനാMം(9.35 കിേലാമീbർ) ഉൾെ"R
കനാൽÂംഖല @്. കനാMകളിെല േചാർ9 œലം കനാൽÂംഖല െട ജലേസചന-മതയിൽ
റവ് വ4ിA@്. കനാMക െട ൈലനിംഗ് 7t'ികൾ ഉൾെ"െട
അb b"ണികൾ ം,
`ന05ാരണ 7t'ികൾ മായി നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. വിഹിതമായി 1200.00 ല-ം .പ
2021-22ൽ വകയി0'ിയിരി
. ?ൻഗണനാടി2ാന'ിMം, ആവശ8ാ സരണ മാണ് കനാൽ
നവീകരണ 7t'ികൾ നട"ിലാേW@ത്.
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രാതന ജലേസചന സ ദായ ൾ െമ െ
ി ം വ ാപി ി
പ തിയാണ്
ഭാരത$ഴ നദീതട ിെല ചി(ർ$ഴ ജലേസചന പ തി. ഉചിതമായ അ-.- ണിക0ം,
പരിപാലന2ം ഇ4ാ തിനാൽ ജലവിതരണ6ംഖലെയ സാരമായി ബാധി:ക ം, തൽഫലമായി
ജലം ന<െ ക ം െച=>. കനാ?ക0െട ൈലനിംഗ് BC ികൾ ഉൾെ െട
അ-.- ണികൾ:ം,
നD ാരണ BC ികൾ:മായി നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.
വിഹിതമായി 1300.00 ലMം Nപ 2021-22 ൽ വകയിD ിയിരി:>. ൻഗണനാടിQാന ി?ം,
ആവശ ാSസരണ2മാണ് കനാൽ നവീകരണ Bവർ ികൾ നട ിലാേTUത്.

സംQാന ിെV
Wഗർഭ
ലഭ ത
നിർXയി:YതിSം,
Wഗർഭജല
വികസന ിനാവശ മായ സൗകര ൾ ലഭ മാ:YതിSം ലM മി[ി\ ഒD പ തിയാണിത്.
Wഗർഭജല ിെV അളവ് നിർXയി:ക, ൈഹേ_ാജിേയാളജിTൽ, ജിേയാഫിസിTൽ,
റിേമാ[്െസൻസിംഗ് എYിവ െട സഹായേ ാെട Wഗർഭ പര േവഷണം നടbക, .ഴൽകിണർ,
ടcdകൾ, ഫിൽ[ർ േപായിeകൾ എYിവ െട നിർfാണം തലായവയാണ് ഈ പ തിയിൽ
വിഭാവനം െച=Yത്. പhിംഗ് െടi് പഠന ൾ ഉൾെ െട
ൈഹേ_ാജിേയാളജിTൽ
റിേ ാർ[്
തkാറാTൽ,
Wഗർഭജല
വിവരേശഖരണം,
വിവര 0െട
വിശകലനം,
Wമിശാlപരമായmം Wഭൗതിക2മായ വിശകലന ൾ, .ഴൽ കിണnകൾ വികസി ി:ക,
ജല ിെV oണനിലവാരം പരിേശാധി:ക, oണനിലവാരം സംബpി
പഠന ൾ എYിവ ം
ഈ പ തിയിqെട നട ിലാ:Yതാണ്. കിണർ നിർfാണ ിS
യrസാമsികൾ വാtക,
യr 0േട ം വാഹന 0േട ം അ-.-പണികൾ, ഐ.-ി. ഹാർഡ് െവയnം േസാu് െവയnം
വാtക, Wഗർഭജല പര േവഷണ ിS
ഉപകരണ ൾ വാtക, ഡിജി-ൽ േടാേ ാ ഷീvകൾ
വാtക, ജിേയാഫിസിTൽ ഉപകരണ 0ം, ഫീൽഡിൽ ആവശ മായി വDY ഉപകരണ 0ം,
ലാdകൾT് ആവശ മായ െകമിT?കൾ എYിവ െട േശഖരണം തലായവ ം ഈ പ തിയിൽ
ഉൾെ >. 15,000 Wഗർഭജല പര േവഷണം, 1500 _ി4ിംഗ് (ഡിേ ാസി-് ) BC ികൾ, കിണർ
.ഴി:Y Bവർ ികൾ (100 എXം) പhിംഗ് െടi് z{പരിേശാധന (500 എXം), .ഴൽTിണർ
(350എXം) ജല ിെV സാhിൾ പരിേശാധന (3500 എXം) എYിവയാണ് 2021-22 ൽ വിഭാവനം
െച|ിരി:Yത്. ഈ പ തി}ായി 2021-22 ബജ-ിൽ 1150.00 ലMം Nപ വകയിD ിയിരി:>.
ഭാരതസർTാരിെV െജം ഖാ~ിരമായിരിTണം ഉപകരണ ൾ വാtYത്.

•€ിമമാർ• ളിqെട Wഗർഭജല പരിരM ം
നD‚ീവന2മാണ് ഈ പ തി
െകാƒേ„ശി:Yത്. ജല…ത ളിൽ നി>ം ന<െ Y Wഗർഭജലം
നQാപി:YതിSം,
സ†ാഭാവിക നD‚ീവനം .റ2ളള ജല…ത ളിൽ നി>ം ‡ തൽ Wഗർഭജലം ലഭ മാ.YതിSം
ഈ പ തി ലM മി >. അധിക
Wഗർഭജലം സംഭരി:YതിSം, Wഗർഭജല ിെV oണേമˆ
വർ ി ി:YതിSം ഇത് സഹായകരമാ.ം.
Wഗർഭ ജലനിര ് ഉയർbYതിന് •€ിമ
നD‚ീവന നിർfിതികൾ സഹായകരമാ.ം. ഉപരിതല ൈഡ:ക0െട നിർfാണം, വി.സി.ബികൾ, െചറിയ െചT് ഡാ കൾ, കിണർ റീചാർജ്, െചറിയ .ള 0െട നവീകരണം എYിവ
പ തി െട
കീഴിൽ
വിഭാവനം
െച=>.
സംQാനb
mറY
കിണnകൾ
നD‚ീവി ി:YതിSം, േനാ[ിൈഫഡ് േ‰ാ:കളിൽ നD‚ീവന നിർfാണ BC ികൾ
നട ിലാ:YതിSം ൻഗണന നൽ.Yതാണ്.
സംQാനbടനീളം സർTാർ അധീനതയി?
സാധ മായ Qാപന ളി?ം/
Bേദശ ളി?ം, ‡ടാെത, സർTാർ സഹായം ലഭി:Y Qാപന ളി?ം അSേയാജ മായ
നD‚ീവന നിർfിതികൾ നട ിലാ:വാൻ 2021-22 ൽ വിഭാവനം െച=>. മഴ:ഴിക0ം,
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.ഴൽTിണnക0ം, mറY കിണnക0ം നിർfി:YതിS
പ തിക0ം, mറY .ള 0െട
നD ാരണ2ം (0.1 െഹ‹ർ വിŒതിയിൽ .റ•ത് ), െചറിയ തടയണക0ം, ഉപരിതല
ൈഡ:ക0ം വിഭാവനം െച=>. സംQാനെ , അധികŽഷണ ിന് വിേധയമായmം,
സ•ി•ാവQെയ ിയmം,
അർ‘സ•ി•ാവQെയ ിയmം,
’രMിത2മായ
േ‰ാ:കളിലാണ് ഇവ നട ിലാTാൻ ഉേ„ശി:Yത്. 1000.00 ലMം Nപയാണ് പ തി}ായി 202122 ൽ വകയിD ിയിരി:Yത്.

Wഗർഭജലവ. ിെല
സാേ“തിക,
ശാlീയ,
ഭരണകാര വിദ”ർT്പരിശീലനം
നൽ.വാനാണ് ഈ പ തി വിഭാവനം െച=Yത്. Wഗർഭജല പര േവഷണം, കിണർ നിർfാണം,
Wഗർഭജല സംരMണ BC ിക0ം, പരിപാലന സ ദായ 0ം എYീ േമഖലകളി?
•തന
ആശയ ൾ പരിചയെ bYത് വഴി അറി2ം Bാവീണ 2ം െമ െ bക എYതാണ് ഈ
പ തി ലM മി Yത്. 5.00 ലMം Nപയാണ് പ തി}ായി 2021-22 ൽ വകയിD ിയിരി:Yത്.

Wഗർഭജല ിെV അധിക വിനിേയാഗം നിയrി:YതിSം, സ–ഹ ിെല എ4ാവിഭാഗം
ജന ൾ:ം Bേയാജനം ലഭ മാ:YതിSം സഹായമാ.Y വിധ ിൽ നിയമം നട ിലാ:YതിS
േവUി
ഒD പ തിയാണിത്. 2002 െല േകരള Wഗർഭജല (നിയrണ2ം —മീകരണ2ം) ആ‹്
Bകാരമാണ്
ഈ
പ തി
നട ിലാ:Yത്.
സംQാനെ
Wഗർഭ
ജല ിെV
അധികŽഷണ ിന് വിേധയമായmം, സ•ി”ാവQ എ ിയmം, അർ സ•ി”ാവQ
എ ിയmമായ Bേദശ ളിൽ Bേത കമായ ˜
െച?bYതാണ്. െപർമിvകൾ നൽകൽ,
Wഗർഭജലം അസം™തവšവായി ഉപേയാഗി:Y വ വസായ ൾ:ം, . ിെവ
നിർfാണ
›ാeകൾ:ം എൻ.ഒ.സി. നൽ.ക, Wഗർഭജലം Žഷണം െച=Yത് സംബpി പരാതികൾ
പരിഹരി:ക, Wഗർഭജലം ഉപേയാഗി:Yത് സംബpി
വിവിധ Bœ ൾ പരിഹരി:ക,
Wഗർഭജലം ഉപേയാഗി:Y നിർfിതിക0െട നിർfാണBC ികളിൽ ഏർെ [ിരി:Y
Qാപന ൾ:ം, റിžകൾ _ി4് െച=YതിSം രജിേŸഷൻ നൽകൽ, Wഗർഭജല സംരMണ2ം
പരിപാലന2ം സംബpി
അവേബാധപരിപാടികൾ െപാmജന ൾ:ം, വിദ ാർ‘ികൾ:ം,
ജനBതിനിധികൾ:ം, WഗർഭജലസംരMണ BC ിക0മായി ബpെ [് Bവർ ി:Y
ഉേദ ാഗQർ:ം നൽ.ക എYിവയാണ് ഈ പ തിയിൽ വിഭാവനം െച|ിരി:Yത്. 25.00 ലMം
Nപയാണ് പ തി}ായി 2021-22 ൽ വകയിD ിയിരി:Yത്.

.ടിെവ
ലഭ ത
ർXമാേയാ, ഭാഗികമാേയാ ഇ4ാ
Qല ളിൽ .ടിെവ ം
ലഭ മാ:Yതിന് ഉേ„ശി
ഒD പ തിയാണിത്. ഇm Bകാരം ഒD .ടിെവ പ തിയിqെട 25
തൽ 100 . ംബ ൾT് Bേയാജനം ലഭി:ം. .ഴൽ കിണnകളിൽ നി>ം ‡ തൽ ജലം ലഭി:Y
Bേദശ ളിൽ െചറിയ .ടിെവ
പ തിക0ം, .റവ് ജലം ലഭി:Y Bേദശ ളിൽ ഹാV്
പ¡ക0ം Qാപി:Yതാണ്. 38 െചറിയ .ടിെവ
പ തികൾ, 155 .ഴൽകിണnകൾ, 15
ടcബ്െവൽ നിർfാണം, 90 ഹാV് പ¡കൾ എYിവ െട നിർfാണ2ം, േക പാ കൾ ഉUായ 53
.ടിെവ പ തിക0െട നD ാരണ2ം, 450 ഹാV്പ¡ക0െട നD ാരണ2ം, 2021-22 ൽ
വിഭാവനം െച=>. 400.00 ലMം Nപയാണ് പ തി}ായി 2021-22 ൽ വകയിD ിയിരി:Yത്.

യrവൽ¥ത സംവിധാന ിqെട ജലം ഉയർY Bതല ിെല ി ,് നാൽ ത് െഹ‹ർ
.റയാെത വിŒതി
Qല ളിൽ, ജലേസചനം ലഭ മാ:Y ഒD പ തിയാണിത്. 450 ലിu്
ഇറിേഗഷൻ പ തികളാണ് നിലവിൽ ഉ ത്. ഈ പ തികളിqെട 43170 െഹ‹ർ അയാT[്
ൈകവരി:വാൻ സാധി . ലിu് ഇറിേഗഷൻ പ തികൾTായി 2021-22ൽ 2573.00 ലMം
Nപയാണ്
വകയിD ിയിരി:Yത്.
തിയ
ലിu്
ഇറിേഗഷൻ
പ തികൾ:ം,
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Bവർ നരഹിതമായ ലിu് ഇറിേഗഷൻ പ തിക0െട
നD ാരണ ിSമാണ് mക
വകയിD ിയിരി:Yത്. ആെക
വിഹിത ിൽ നി>ം 763.00 ലMം Nപ തിയ ലിu്
ഇറിേഗഷൻ പ തികൾ: േവUിയാണ് വകയിD ിയിരി:Yത്. ഇതിൽ നി>ം 200.00 ലMം
Nപ വയനാട്, ഇ Tി ജി4കളിെല ലിu് ഇറിേഗഷൻ പ തികൾ: േവUിയാണ്.
ഉയർY Bേദശ ളിൽ ജലേസചനം ലഭ മാTാൻ ലിu് ഇറിേഗഷൻ പ തികളിൽ¨ടി
സാധ മാ.ം. നാണ വിളകൾT്/േതാ[വിളകൾT് ജലേസചനം ലഭ മാേTUതിെV ആവശ കത
വിളരീതികളിൽ ഉUായ വ തിയാനം zചി ി:>. 2021-22 കാലയളവിൽ ലിu് ഇറിേഗഷൻ
പ തികൾ
നട ിലാ:Yതിനായി
1210.00
ലMം
Nപ
വകയിD ിയിരി:>.
ൻഗണനാടിQാന ി?ം ആവശ കത}Sസരി മായിരിTണം പ തികൾ നട ിലാേTUത്.
പ¡ക0െട അ-.- ണികൾ/പ¡കൾ മാ-ിവ}ൽ, ഇല©ിTൽ യr ൾ QാപിTൽ,
പh്ഹൗ’ക0െട അ-.- ണികൾ, ലിu് ഇറിേഗഷൻ പ തിക0െട നD ാരണ BC ികൾ
തലായവയാണ് ഈ പ തിയിqെട വിഭാവനം െച=Y Bധാന BC ികൾ. 2018 േല ം 2019
േല ം ആഗi് മാസ ിൽ ഉUായ െവ െ ാTം വളെരയധികം നാശന< ൾ
ഉUാTിയിD>. പh്ഹൗ’കൾ:ം, പ¡കൾ:ം, ªാൻേ«ാർമnകൾ:ം േക പാ കൾ സംഭവി .
•ഷിയിട ളിേല¬ കനാ?കൾ മX്െകാƒ് – ക ം െച-. മലബാർ ഇറിേഗഷൻ പാേTജിqെട
ഏെ് നട ിലാTിയ ലിu് ഇറിേഗഷൻ പ തിക0െട നD ാരണ2ം ഈ പ തിയിqെട
വിഭാവനം െച=>. ആെക
പ തി വിഹിത ിൽ നി>ം 600.00 ലMം Nപ മലബാർ
പാേTജിെV പരിധിയിൽ നട ിലാTി വDY ലിu് ഇറിേഗഷൻ പ തിക0െട ം,
Bവർ നരഹിതമായ
ലിu്
ഇറിേഗഷൻ
പ തിക0െട ം
നD ാരണ ിന്
വകയിD ിയിരി:>.
ടാ®കൾ നD രി:ക, െച:ഡാ കൾ നിർfി:ക, ¯യി°കൾ, െറoേല-nകൾ,
ബƒകൾ, െവVഡ്േ—ാസ്ബാnകൾ, ഉ$െവ ം കയnYത് തട YതിS
സംവിധാന ൾ
നിർfി:ക,
െവ ം
വാർY്
േപാ.YതിS
സൗകര ൾ
ഉUാ:ക
എYീ
Bവർ ന ളിqെട 50 െഹ‹റിൽ അധിക2ം 2000 െഹ‹റിൽ .റ2ം വിŒതി
Bേദശ ്
ജലേസചനെമ ി:YതിS
ഒD പ തിയാണിത്. െചnകിട ജലേസചനം ±ാ²്– 1
പ തികൾT് ആെക 7200.00 ലMം Nപ വകയിD ിയിരി:>.
ഈ പ തി െട കീഴിൽ ഏെ് നട ിലാTിെTാUിരി:Y mടർ Bവർ ികൾ
ർ ിയാ:YതിSം, തിയ പ തികളായ തടയണക0െട നിർfാണം, ¯യി°കൾ, ബƒകൾ,
െവVഡ്േ—ാസ്ബാnകൾ
തലായവ െട നിർfാണ ിSം േവUി 1500.00 ലMം Nപ
വകയിD ിയിരി:>. ഇതിൽനി>ം 300.00 ലMം Nപ വയനാട് ജി4യിെല ലിu് ഇറിേഗഷൻ
BC ികൾTായി വകയിD ിയിരി:>.
െചnകിട ജലേസചനം ±ാ²് –I ഹരിതേകരളം പ തി െട കീഴിൽ 2000.00 ലMം Nപ
വകയിD ിയിരി:>. ഇതിൽ നി>ം 1700.00 ലMം Nപ വകയിD ിയിരി:Yത് കfcണി-ി
ൈമേ—ാ ഇറിേഗഷൻ പ തികൾ നട ിലാ:YതിS േവUിയാണ്. െമ െ [ ജലേസചനMമത,
വിളക0െട ഉത്പാദനMമതയിൽ ഉUാ.Y വർ നവ് എYീ കാരണ ളാൽ z{
ജലേസചന ിെV Bാധാന ം വർ ി വD>. കfcണി-ി അടിQാന ിൽ z{ജലേസചന
±inകൾ സംQാന ് നട ിലാ:വാൻ 2021-22 ൽ വിഭാവനം െച=>. ബpെ [
വ.$ക0െട ഏേകാപനേ ാെട, ഒD ജി4യിൽ .റ•ത് ഒD z{ജലേസചന പ തിെയ“ി?ം
ഏെ- േTUതാണ്. •ഷി വ. ്, തേ„ശ സ†യം ഭരണ Qാപന ൾ, ഹരിതേകരള മിഷൻ
എYിവ െട
സഹകരണേ ാെട
ജലേസചനവ. ്
ഒD
വിശദമായ
പ തിേരഖ
തkാറാ:Yതാണ്. ജലേ³ാത°ക0െട വികസനം, •ഷിയിട ളിേല:
മാർ• ൾ, •ഷി
Qല ് േവU —മീകരണ ൾ എYിവെയ4ാം ഉൾെ
ിയായിരിTണം വിശദമായ
പ തിേരഖ തkാറാേTUത്. പ തി െട നിർ´ഹണരീതി, z{ ജലേസചന ിന്
അSേയാജ മായ വിളക0െട വിശദാംശ ൾ എYീ വിവര ൾ ‡ടി ഉൾെ േ Uതാണ്.
നിർ´ഹണവ. ിെV തീDമാന ിന് അSµതമാ ം, വിശദമായ പ തിേരഖ}് അSµതമാ ം
ആവശ മായ Qല ് സ†കാര പ“ാളി ം ഉപേയാഗിTാ2Yതാണ്. വയനാട്, ഇ Tി,
ജി4കളിലായി z{ ജലേസചനപ തികൾ നട ിലാ:Yതിനായി 100.00 ലMം Nപ വീതം
വകയിD ിയിരി:>.
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ഹരിതേകരളം പ തിയിൽ ഉൾെ
ി ജലം േശഖരി:YതിSം/സംഭരി:YതിS
തിയ നിർfാണ BC ികൾ: േവUി 300.00 ലMം Nപ െചnകിട ജലേസചനം ±ാസ് -1 ഹരിത
േകരളം പ തി െട വിഹിത ിൽനി>ം വകയിD ിയിരി:>.
െചnകിട ജലേസചന പ തികൾT് നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് ധനസഹായം
ലഭി:>ƒ്. ആർ.സി.ബി, എസ്.ഡ‰¶.ഇ.സി.ബി, .ള ൾ, വി.സി.ബി, െചT്ഡാം, ജലം
േശഖരി:YതിS
നിർfാണ BC ികൾ, സംരMണ BC ികൾ എYീ ജലേസചന
പ തികൾTാണ് നബാർഡിെV ധനസഹായം ലഭി:Yത്. നബാർഡ് ധനസഹായം ലഭി:Y
പ തികൾTായി 3700.00 ലMം Nപയാണ് 2021-22 ൽ വകയിD ിയിരി:Yത്.

അൻപത് െഹ‹റിS താെഴ വിŒതി
Bേദശ ് ജലേസചനെമ ി:വാൻ
ലM മി\
ഒD പ തിയാണിത്. ഈ പ തിയിൽ ഏെ- b നട ിലാTിെTാUിരി:Y
Bവർ ികൾ ർ ിയാ:YതിSം, നിർബpിത െചല2കൾ ർ ീകരി േശഷം തിയ
Bവർ ികൾ ഏെ- :YതിSമായി mക ഉൾെTാ ി ിരി:>. െചnകിട ജലേസചനം ±ാ²് –II
പ തികൾT് 2150.00 ലMം Nപയാണ് 2021-22 ൽ വകയിD ിയിരി:Yത്.
തിയ െചnകിട ജലേസചന പ തികൾ നട ിലാ:YതിSം, നട>െകാUിരി:Y ±ാ²്
II പ തികൾ ർ ീകരി:YതിSമാണ് 2021-22-ൽ ആെക
പ തി വിഹിത ിൽനി>ം
1550.00 ലMം Nപ വകയിD ിയിരി:Yത്. തടയണകൾ നിർfി:YതിSം/ ജലം
േശഖരി:YതിS
നിർfാണ BC ികൾ:ം, പാലTാട്, ഇ Tി, വയനാട് ജി4കളിെല
മഴനിഴൽ Bേദശ ളിൽ ഉൾെ െട എ4ാ ജി4കളി?ം .ള ൾ നവീകരി:YതിSം mക
വകയിDb>.
ഉപരിതല ജല ിേV ം, Wഗർഭജല ിേV ം ലഭ ത വർ ി ി:വാനായി ഒD ഏകീ•ത
നീർ ട പ തി ഹരിതേകരളം പ തിയിൽ ഉൾെ
ി നട ിലാTാ2Yതാണ്. ഹരിതേകരളം
പ തിയിൽ ഉൾെ
ി .ള 0െട ം, ജലാശയ 0െട ം നവീകരണം ഉൾെ െട
പ തികൾ നട ിലാ:Yതിനായി ആെക
പ തി വിഹിത ിൽനിY് 600.00 ലMം Nപ
വകയിD ിയിരി:>.

ലിu് ഇറിേഗഷൻ പ തിക0െട ’ഗമമായ Bവർ ന ിന് സമയബpിതമായി
അ-.- ണികൾ നടേ Uതായി\U്. െഹഡ് വർ:ക0േട ം കനാൽ നിർfാണ 0േട ം
അ-.- പണികൾ ആവശ മSസരി ് നട ാ2Yതാണ്. Bവർ ികൾ ർ ീകരി:YതിSം,
·ിൽഓവർ ബാധ തകൾ
ർ ീകരി േശഷം
തിയ പ തികൾ ഏെ- :YതിSം ‡ടി
േവUിയാണ്
mക
വകയിരി ിയിരി:Yത്.
െചnകിടജലേസചന
പ തിക0െട
അ-.- ണികൾ:ം, പരിപാലന ിSമായി 300.00 ലMം Nപ 2021-22 ൽ വകയിD ിയിരി:>.

നബാർഡിൽ നി>ം േക¹സർTാരിൽ നി>ം പരമാവധി സഹായം ലഭ മാTണെമ“ിൽ
ഈ േമഖലയിെല പ തി Nപീകരണ ിേV ം, പ തിക0െട oണേമˆ ം െമ െ േ Uത്
അനിവാര മാണ്. െചnകിട ജലേസചന Bവർ ന ളിൽ പര േവഷണം mടDYതിSം വിശദമായി
േBാജ‹് റിേ ാർ\കൾ തkാറാ:YതിSം മvമാണ് 50.00 ലMം Nപ വകയിD ിയി\ ത്.
ജലേസചനവ. ് തിരെ•
പ തികൾT് ൻഗണനാടിQാന ിലായിരിTണം
വിശദമായ പ തിേരഖ തkാറാേTUത്.
തിയ പ തികൾTായി വിശദമായ പഠനം
നടേ Uതാണ്. നബാർഡ് ധനസഹായം സമയബpിതമായി െചലവഴിേTUതായതിനാൽ
2021-22 ൽ 50.00 ലMം Nപ ഇതിനായി വകയിD ിയിരി:>.
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2015-16 കാലയളവിൽ ഭാരതസർ ാർ ധാൻമ ി ഷിസി ായിേയാജന എ
ഒ
തിയ പ തി ആവി#രി$ക%&ായി. എ.ഐ.ബി.പി, െവ,െ-ാ
നിയ ണപ തികൾ,
കമാ0്ഏരിയ വികസനപരിപാടികൾ, ജലാശയ56െട ന
ാരണ7ം നവീകരണ7ം :തലായവ
ഈ പ തി%െട പരിധിയൽ ഉൾെ-ട=. േക>സം?ാന സർ ാ കൾ ഈ പ തി ് േവ&ി
@ക
വകയി A ത്
60:40
എ
അCപാതDിലാണ്.
ജലവിതരണ
Eംഖല
ശGിെ-HA തിIെട ജലേസചനസാ Kതാ േദശ56ം നിലവിൽ ജലേസചനം നട-ിലാ$
േദശ56ം തMിN, അOരം PറR് ജലേസചന
േദശ56െട വിSതി വർ ി-ി$ക
എ താണ് ഈ പ തിെകാ&് ഉേTശി$ ത്. 2021-22 ൽ 1000.00 ലXം Yപ
40 ശതമാനം
സം?ാന വിഹിതമായി വകയി Dിയിരി$=. 2021-22 ൽ ഈ പ തി%െട പരമാവധി
ഉപേയാഗം നട-ിൽ വ Dാൻ ഉേTശി$=.
ഭXK\രXയിൽ സ]യംപരKാ^ത ൈകവരി ാCം, ഭേXKാൽ-ദാനം വർ ി-ി$വാCം
േവ&ി തേTശ ജലസ`Aകൾ
ന
രി$ തിCം, സംരXി$ തിCം, പര`രാഗത
ജലവിനിേയാഗസaദായം െമRെ-HA തിCം, b െകാHേ &താണ്. സം?ാനെD
വിവിധഭാഗ5ളിൽ ജലേസചനDിെ0 ധാന േcാതd് Pള5ളായി =. നിലവിN, ധാന
െപാ@Pള5ൾ നദീതട56െട അടി?ാനDിൽ ന
രി$ക എ താണ് ഈ പ തി%െട
ലXKം. Pള56െട നവീകരണം, Pള5െള ജലേസചന കനാNക6മായി ബeി-ി ൽ എ ീ
fDികളാണ് ഈ പ തിയിൽ ധാനമാ%ം വിഭാവനം െചg ത്. ഹരിതേകരളം പ തിയിൽ
ഉൾെ-HDി നട-ിലാ$ തിനായി 2021-22-ൽ 800.00 ലXം Yപയാണ് വകയി Dിയിരി$ ത്.

കMiണിjി kl ജലേസചന പ തിയിൽmടി ഏെj7ം െമRെ-n രീതിയിൽ
ജലഉപേയാഗം സാധKമാ ി വിളകളിൽ നി=ം പരമാവധി ഉൽ-ാദനം ലXKമിH=. kl
ജലേസചന പ തിക6െട സാധKത%ം
വർDനXമത%ം പരിേശാധിR േശഷം വിശദമായ
പ തി റിേ-ാർn് തoാറാേ &താണ്.
ഷി വP-ിെ0%ം, തേTശഭരണവP-ിെ0%ം,
ഹരിതേകരള മിഷെ0%ം ഏേകാപനDിIെടയായിരി ണം പ തി നട-ിലാേ &ത്.
2021-22
ൽ kl ജലേസചന പ തികൾ നട-ിലാ$ തിനായി 151.00 ലXം Yപ നബാർഡ്
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് വിഹിതമായി വകയി Dിയിരി$=.

sവാt ഴ വാലി ജലേസചന പ തി%െട കാഡാ പ തികൾ നട-ിലാ$ തിനായി 202122 ൽ 50 ശതമാനം സം?ാന വിഹിതമായി 100.00 ലXം Yപ വകയി Dിയിരി$=. ഫീൽഡ്
ചാനNകൾ, ഫീൽഡ് െvയിCകൾ എ ിവ%െട നിർMാണDിCം, സിwം കറXCകൾ$ം
േവ&ിയാണ് @ക വകയി Dിയിരി$ ത്.

Pnനാnിെല ആവാസവKവ?%െട വികസനDിനായി ഒ പഠന റിേ-ാർn് എം.എd്
സ]ാമിനാഥൻ റിസർR് ഫൗേ&ഷൻ തoാറാ ിയി{&്. ളയം ബാധിR Pnനാട് േമഖല%െട
ന |ീവനDിനായി സം?ാന ആk}ണ േബാർ~ം 2019 ൽ ഒ
പാേ ജ്
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ത ാറാ ിയി
്. ഈ റിേ ാർ കളിൽ
ധാനമാ ം െന ൽ ാദന ിന് സഹായകമായ
അടി"ാന സൗകര%&ൾ വർ)ി ി*+തിനാവശ%മായ ഇടെപട/കളാണ് ഉൾെ ാ2ി3ി 2ത്.
2021-22 ൽ 550.00 ല9ം :പ 50 ശതമാനം സം"ാന വിഹിതമായി
വകയി; ിയിരി*<. െക.ഇ.എൽ II, െക.ഇ.എൽ III, െക.ഇ.എൽ IV പ)തികളിൽ ഉൾെ ? ി
നട ിലാ ിയ @ ികAെട ബിൽ Cക നൽD+തിE േവ ി ം, തFീർH ം ബാേരജിെJ
@ ികൾ Kർ ീകരി3തിെJ ബിൽ CകL് േവ ി മാണ് Cക വകയി; ിയിരി*+ത്.
2021-22 ൽ Mതിയ പ)തികെളാ<ം ഏെO? ാൻ പാ?2തQ. നട ിലാ ിെ ാ ിരി*+
പ)തികൾ ് Mതിയ ഭരണാEമതി നൽDകേയാ, Mതിയ ഘടക&ൾ ് Mതിയ െടJർ നടപടികൾ
സTീകരി*വാേനാ പാ?2തQ.
െവ2െ ാ
നിയUണപ)തി
കാരം േകVസർ ാരിൽ നി<ം സഹായം
ലഭി*+തിE േവ ിയാണ് Cക വകയി; ിയിരി*+ത്. േകVഗവൺെമJിെJ അംഗീകാരം
ലഭി ാ
െചലവ് വർ)നവിEം (cost escalation) ബ ിെJ വീതി വർ)ി ി ൽ ഉൾെ െട 2
െചലവ് വർ)ന ം ഈ വിഹിത ിൽ ഉൾെ ? ിയി[ിQ.
)
D[നാ[ിൽ നിർ]ാണ @ ികൾ ായി നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് സഹായം
ലഭ%മാD+തിനാണ് Cക വകയി; ിയിരി*+ത്. 2900.00 ല9ം :പയാണ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്
വിഹിതമായി 2021-22 ൽ വകയി; ിയിരി*+ത്. D[നാടൻ േമഖലയിെല dഷിനാശം
Dറf+തിEം, െന ൽ ാദനം വർ)ി ി*+തിEം സഹായകമാD+ പgാ ലസൗകര%&ൾ
വികസി ി*+തിനാണ് പ)തി വിഭാവനം െചh+ത്. D[നാടൻ േമഖലയിെല ഏOiം േലാലമായ
േദശ&ളിെല പാടേശഖര&Aെട Mറംബ ് നിർ]ാണമാണ് ഈ പ)തിയിjെട നട ിലാ*+ത്.
ആലkഴ, േകാ[യം ജിQകളിെല വിവിധ പാടേശഖര&ളിെല െവ2െ ാ നിവാരണ
പ)തികളാണ് വിഭാവനം െചh+ത്. D[നാ[ിെല െവ2െ ാ
നിവാരണ ിനായി വിവിധ
@ ികAം ഈ പ)തി െട കീഴിൽ 2021-22 ൽ നട ിലാ ാi+താണ്. വിഭാവനം െചh+
@ ികൾ ഇവെയQാമാണ്.
െmയിേനജ് സnദായം െമ3െ ?o+തിനായി കനാ/കളിൽ നി<ം മF് മാp+Cം,
കനാൽ @ ിയാ*+Cമായ വർ ികൾ.
പാടേശഖര&Aെട Mറംബq സംര9ണം
പാടേശഖര&Aെട കംപാർ[്െമJൈലേസഷൻ വർ ികൾ.
Hകളിൽ പറsിരി*+
വർ ികൾ ായി 3000.00 ല9ം :പ 2021-22 ൽ
വകയി; ിയിരി*<. ആെക 2 വിഹിത ിൽ നി<ം 1000.00 ല9ം :പ പാടേശഖര&Aെട
കംപാർ[്െമJൈലേസഷൻ വർ ികൾ*േവ ിയാണ്.

“െവ2െ ാ
നിവാരണiം േബാർഡർ ഏരിയ പ)തി ം 2020-25” എ+ ഒ; പ)തി
േകVസർ ാർ
ഖ%ാപി*ക
ായി. 75:25 എ+ അEപാത ിലാണ് േകVസഹായം
ലഭി*+ത്. ആദ%ഘ[ െവ2െ ാ നിവാരണ പ)തികൾ നട ിലാ*+തിനായി 25 ശതമാനം
സം"ാനവിഹിതമായി 1250.00 ല9ം :പയാണ് 2021-22ൽ വകയി; ിയിരി*+ത്.

സം"ാനെ
കടൽ ീര ിെJ നീളം 576 കി.മീ ആണ്. നാഷണൽ െസJർ േഫാർ
േകാxൽ റിസർ3ിെJ റിേ ാർ[് കാരം, േകരള തീര ിെJ 45% നശിzെകാ ിരി*കയാണ്.
ആെക 2 576 കി.മീ ൽ, 370 കി.മീ നീള ിൽ കടൽഭി ികൾ നിർ]ിzം, MലിH കൾ നിർ]ിzം
സംര9ി3ി
്. സംര9ിത േമഖലയിൽ േപാ/ം, 160 കി.മീ നീള ിൽ കടൽഭി ികൾ ്
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വളെരയധികം നാശം സംഭവി ി
്. സംര ണഭി ികളി ാ
തീര േദശ ളിൽ വിവിധ
ല ൾ #ർബല േദശമായി േരഖെ() ിയി
്, ഇവിെടെയാെ- തിരമാല.െട ആ0മണം
കാരണം നിര1രമായി നാശം സംഭവി2െകാ ിരി34.
തീരേദശ സംര ണ ിനായി 2021-22 ൽ 240.00 ല ം 9പ വകയി; ിയിരി34.
തീരേദശസംര ണ ിനായി ജിേയാെട=്ൈ?@കൾ, േപാളി ീൻ ഫാCി3കൾ/ഷീFകൾ
എHി െന ആIനിക സാേJതികവിദK.ം ബേയാെമ?ീരിയ@കLം ഉപേയാഗി3Hതാണ്.
വാർഷിക പOതിയി@ം ധനകാരK കPീഷനി@ം ഉൾ() ി നട(ിലാ-ിയ കടൽഭി ികൾ-്
Qന;Oാരണം ആവശKമാണ്.
Rത പണികൾ Sൻഗണനാടി
ാന ിൽ ഏെ?) ്
നട(ിലാേ- താണ്.
തീരേദശ സംര ണ നിർPിതി.െട ശരിയായ നിർPാണ ിUം, പരിപാലന ിUം
സാേJതിക പഠന Lം, േദശ ിനUേയാജKമായ 9പ േരഖ.ം ആവശKമാണ്. തിരമാലകLെട
രീതി, തീര േദശ Lെട േതKകതകൾ, കടലിെW ആഴം, എ-ലിെW സാHിധKം ഇവെയാെഅടി
ാനമാ-ി തീരേദശ സംര ണ
വർ ികളിൽ വKതിയാനം ഉ ാകാം. തീരേദശ
സംര ണ വർ ന ൾ3Z പഠന ൾ ഏെ?)3Hതിനായി 100.00 ല ം 9പ 2021-22 ൽ
വകയി; ിയിരി34.
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സം
ാന ിെ സാ ഹ -സാ
ിക വികസന ി ം മാനവിക േ മ ി ം ഊർ ം
ഒ
ധാന പ ് വഹി !. സാ
ിക വളർ$%ം മ ഷ വികസന'ം ത)രിതെ+,-.തിന്
കാര മ'ം ആ0യി2 23മായ ഊർ ം മിതമായ വില5് ലഭ മാ ക എ.ത് ഒ
അത ാവശ ഘടകമാണ്. ആവശ മായ ഊർ ം മിതമായ നിര2ിൽ >ണനിലവാരേ ാെട
ലഭ മാ ക എ.ത് സർ2ാരിെ ഉ രവാദി മാണ്. എAാവർ ം >ണനിലവാരBC ൈവദEതി
ലഭ മാ ക എ.താണ് േകരള ിെല ഊർ
േമഖല%െട കാഴ്$+ാട്. സം
ാന ിനക ്
ൈവദEതി ഉHാദി+ി .ത് താപം, ഡീസൽ, ജലം, സൗേരാർ ം, കാM് എ.ിവയിൽ നി!മാണ്.
മാലിന Nളിൽ നി!ം ഊർ ം
ഉത്പാദി+ി . OാPകൾ പരിഗണനയിST്. ഉത്പാദനം,
സരണം, വിതരണം, >ണനിലവാരം,
ര , നിയVണം, ഊർ
കാര മത 3ടNിയവ
േകWീകരിXC വിവിധ ഊർ
വികസന
വർ നNൾ
ധാനമാ%ം െകഎസ്ഇബിഎൽ,
അനർ[്, ഇഎംസി, ഇല\ി2ൽ ഇൻെ^_േറM് എ.ീ നാല് ഏജൻസികളിbെടയാണ്
നട+ിലാ .ത്. േകരള ിെ
ഊർ
േമഖലയിൽ ന ായ'ം,
താര 'ം, വcനിdമായ
നിയVണ സംവിധാന ി ം ഉC എAാ 0മNeം നട-.തിന് േകരള േfM് ഇല\ിസിMി
െറ>േലMറി കgീഷൻ (െകഎസ്ഇആർസി), എ. അർj-kഡീഷ ൽ േബാഡി, സം
ാന
സർ2ാരിന് കീഴിൽ വർ ി !.
ഊർ
േമഖല5് 2021-22 ബജMിൽ 1,15,011.00 ല ം lപ വകയി
ിയിരി !. ഇതിൽ,
1,09,375.00 ല ം lപ േകരള സം
ാന ൈവദEതി േബാർഡ് ലിമിMഡി ം (െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ),
4,313.00 ല ം lപ ഏജൻസി േഫാർ േനാൺ - കണെവൻഷണൽ എനർജി ആ ് oറൽ
െടേpാളജി ം (അനർ[് ), 560.00 ല ം lപ മീMർ െടfിംഗ് ആ ് fാേ ർഡ്സ് ലേബാറ[റി ം
(എം.Mി.എസ്.എൽ), 763.00 ല ം lപ എനർജി മാേനെq ് െസ റി മായി (ഇ.എം.സി)
വകയി
ിയിരി !. ഈ ഏജൻസികൾ േയാജി$് വർ ി$് കാലാകാലNളിൽ ഊർ
സംര ണ വർ നNൾ നട+ിലാ2ാ C െപാ3തVNൾ ആവിsരിേ2Tതാണ്.
ഊർ
വt+ിന് കീഴിSC ഏജൻസികൾ2് വകയി
ിയിuC വിഹിത'ം vീം/പjതി
വിശദാംശNeം താെഴ െകാ, ിരി !.
1.
2.
3.
4.

െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ
അനർ[്
എം.ടി.എസ്.എൽ
ഇ.എം.സി.

109375.00
4313.00
560.00
763.00

േകരള സം
ാന ിെ
സാ
ിക വികസന ി
പി.ിSC 0േjയമായ ഒ
േ രക ശക്തി%ം സർ2ാർ ഉടമ
തയിSC ൈവദEതി x[ിലിMി%മാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.
സം
ാന ് ൈവദEതി ഉൽ+ാദനം,
സരണം, വിതരണം എ.ിവ െക.എസ്.ഇ.ബി യിൽ
നിർyഹി !. ഗാർഹിക, കാർഷിക, വ ാവസായിക ആവശ Nൾ2് േവT ൈവദEതി താNാ'.
വില5് ഉപേഭാzാ2ൾ2് നൽtക എ.താണ് ല മി,.ത്.
2021-22 ബജMിൽ, േകരള സം
ാന ൈവദEതി േബാർഡ് ലിമിMഡിന് (െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ)
1,09,375.00 ല ം lപ വകയി
ിയിരി !. ഇതിൽ, 1,03,754.00 ല ം lപ െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽെ തനതായ പjതികൾ ം, 3,300.00 ല ം lപ |ി+ി ം (വിേദശ സഹായ പjതി), 2,321.00
ല ം lപ െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ നട+ാ . സം
ാന പjതികൾ ം വകയി
ിയിരി !.
vീം/പjതികeെട വിശദാംശNൾ താെഴ െകാ, ിരി !.

ഇ,2ി ജിAയിെല െപരിയാർ നദീതട ിെല Bതിര}ഴ നദിയിെല ജല ൈവദEത പjതിയാണ്
പCിവാസൽ എ~്Mൻഷൻ േ ാജ_്. •തിയ ജലവാഹക സംവിധാന ിbെട െവCം തിരിX വി,ക
വഴി .ാർ രാമസ)ാമി അ€ർ െഹഡ് വർ2ിൽ ലഭ മാt. ജലം •ർ‚മായി േയാജനെ+, ി
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നിലവിSC പCിവാസൽ നിലയ ിന് സമീപ ായി നിർgി2ാ േƒശി . •തിയ ൈവദEത
നിലയ ിSം ൈവദEതി ഉHാദി+ി ക എ.താണ് ഈ േ ാജ_ിെ ല ം. വിവിധ ൈസ„കളിെല
േത കിXം ഇൻേട2്, ടണൽ
േദശNളിെല …മിശാ†പരമായ
‡Nൾ, കരാˆകാരെ
ഉചിതമAാ
ആŠ‹ണം, മതിയായ േജാലി2ാെര ഏർ+ാടാ2ാതി .ത്, െമMീരിയSകൾ,
യVNൾ എ.ിവ%െട അഭാവം 3ടNി നിരവധി കാരണNളാൽ പjതി%െട ഘടകNൾ
സമയബŒിതമായി •ർ ിയായിA. വർ ി5് െമേ•ർസ് Žമി-സീA ൺ െജവി എ. ക നി5്
109.44 േകാടി lപ5് 15.03.2018 ൽ കരാർ നൽകി. 2018 മാർ$് 19 ന് വർ ി ആരംഭി ക%ം
െഷഡ•ൾ അ സരി$് • ി •േരാഗമി ക%ം െച‘!. േബാ~് കൾവർ[ിെ %ം ഇൻേട2്
•ളിെ %ം േജാലികൾ െഷഡ•ളിന് B ായി •ർ ിയായി. െമാ ം 84.65 ശതമാനം •േരാഗതി
ൈകവരി$ിuT്, 2021 ഡിസംബറിൽ പjതി കgീഷൻ െച€ാനാtെമ.്
തീ ി !. ഈ
പjതി2ായി 2021-22 ബജMിൽ 700.00 ല ം lപ വകയി
ിയിരി !.
െസൻtളം ൈവദEത നിലയ ിെല ൈവദEതി ഉHാദനം വർjി+ി .തിനായി പ’ിമ
കAാർ നദിയിSC ജലം, െസൻtളം ജല സംഭരണിയിേല2് തിരിX വി,ക എ.താണ് ഈ
പjതിെകാT് ഉേƒശി .ത്. േദവിtളം താb2ിെല പCിവാസൽ വിേAജിലാണ് ഈ േ ാജ_്
ിതി െച‘.ത്. 42 മാസNൾ •ർ ീകരണ കാലാവധി വ$് 15.07.2009-ൽ ഈ പjതി കരാർ
െചയ്3, 06/07/2009 ൽ പണി ആരംഭിX. ഇേ+ാൾ വർ ി •േരാഗമിX വ !. െമാ ം 70.50
ശതമാനം •േരാഗതി
ൈകവരി$ിuT്, 2022 മാർ$ിൽ പjതി കgീഷൻ െച€ാനാtെമ.്
തീ ി !. ഈ പjതി5ായി 2021-22 ബജMിൽ 600.00 ല ം lപ വകയി
ി യിരി !.
ഇ,2ി ജിAയിെല േദവിtളം താb2ിലാണ് 40 െമ.വാ.
ാപിതേശഷി%ം 99 മില ൺ xണിM്
ഉHാദന േശഷി%BC cത േ ാജ_്
ിതി െച‘.ത്. േതാ[ിയാർ •”ി േദശ- നി!C
ജലം ഉപേയാഗെ+, ി 0.39 ക•ബിക് മി.മീ. േപാൺേഡജ് േശഷിയിൽ 7.5 മീMർ ഉയര ിൽ
ഓവർേ–ാ െവയർ നിർgി2ാ േƒശി !. cത പjതി2ായി ആവശ BC ആെക വന…മി
3.8134 െഹ_റാണ്. െമാ ം 53.25 ശതമാനം •േരാഗതി ൈകവരി$ിuT്, 2021 മാർ$ിൽ പjതി
കgീഷൻ െച€ാനാtെമ.് തീ ി !. ഈ പjതി5ായി 2021-22 ബജMിൽ 400.00 ല ം lപ
വകയി
ിയിരി !.
മാ—ളം ജലൈവദEത പjതി (40 െമഗാവാ[് ) നട+ാ .തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.എ˜ം
സർ2ാ ം ഭരണപരമായ അ മതി നൽകിയിuT്. പjതി2ായി …മി ഏെM,2ൽ
•േരാഗമി കയാണ്. 2004 ഓഗfിൽ (16 വർഷം B ് ) പരി
ിതി അ മതി%ം 2009 ™ണിൽ (11
വർഷം B ് ) േഫാറf് šിയറൻ ം ലഭിX. 2011 മാർ$ിൽ (9 വർഷം B ് ) മരNൾ െവ[ിമാMിയ
േശഷം വനംവt+് െക.എസ്.ഇ.ബി.എAിന് വന…മി ൈകമാറിയി !. ഇേ+ാൾ സ)കാര …മി%െട 90
ശതമാന'ം ഏെM, ിuT്. ഉേƒശ വി›ാപന
കാരം നദി •റേ ാ ം സ)കാര …മി%ം
ഏെM, .തിന് പണം നൽt.തിന് സർ2ാർ അ മതി ആവശ മാണ്. ബാ2ി …മി
ഏെM, ക%ം അ,
8 മാസ ി Cിൽ ബിœിംഗ് •ിയ •ർ ിയാ ക%ം െചžാൽ, 2021
െമയ് മാസേ ാെട പjതി നിർമാണം ആരംഭി2ാം. ഈ പjതി5ായി 2021-22 ബജMിൽ 500.00
ല ം lപ വകയി
ി യിരി !.

പ

നംതി[ ജിAയിെല പ ാനദി%െട തീര ാണ് െപ േŸന വി െചˆകിട ജലൈവദEത
പjതി
ിതി െച‘.ത്. പ ാ, അ ത നദികളിെല 442 ച. കി. മീMർ ക ാ$്െമ ിെല ജലം
ഉപേയാഗി$് ഊർേ ാHാദനം നട-ക എ.താണ് ഈ പjതിയിbെട ല മി,.ത്. ഈ
പjതി%െട ധാന ഘടകNൾ ൈഡവർഷൻ െവയർ, പവർ ചാനൽ, േഫാർേബ ടാ ്, രT്
െപൻേfാ2് ൈപ}കൾ, ൈവദEത നിലയം എ.ിവയാണ്. ഈ പjതി%െട
ാപിത േശഷി 6
െമഗാവാuം (2 x 3 െമ.വാ), ശരാശരി വാർഷിക ഊർേ ാHാദനം 25.77 മിA ൺ xണി„മാണ്. ഈ
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പjതി2് 10.11.2004-ൽ ഭരണാ മതി ലഭിX. പjതി 23.10.2017 ന് കgീഷൻ െച¤. ബാ2ി 3ക
നൽt.തിനായി 2021-22 ബജMിൽ ഈ പjതി2് 10.00 ല ം lപ വകയി
ിയിരി !.

tM ാടി നദി%െട േപാഷക നദികളായ •തംപാറ, കരിNാട് എ.ീ നദികളിെല ജലം
ഉപേയാഗെ+, ി ൈവദEതി ഉൽ+ാദി+ി ക എ.താണ് ചാ ൻേകാuനട – േfജ് II ജലൈവദEത
പjതി%െട ല ം. േകാഴിേ2ാട് ജിAയിെല വടകര താb2ിലാണ് ഈ പjതി
ിതി െച‘.ത്.
േകാറമTൽ എനർജി ൈ വM് ലിമിMഡ്, േബാവിംഗ് േഫാറസ് ൈ വM് ലിമിMഡ് എ.ിവ%െട
കൺേസാർഷ മായ േകാറമTൽ ഇൻ¥ാ¦§ർ ൈ വM് ലിമിM¨മാ%C യഥാർª കരാർ
17.05.2017 ൽ ഒഴിവാ2ി. ബാ2ി സിവിൽ വർ കൾ ക«ർ േപരാ¬ C െമേസർസ് െക. െക.
ബിൽേഡ-ിെന ഏൽ+ിX. ഇ ആൻഡ് എം വർ കൾ െച‘.തിനായി 24 മാസം കാലാവധി വ$്
22.45 േകാടി lപ5് 30.03.2019 ൽ െമേസർസ് േവാž് ൈഹേ|ാ ൈ വM് ലിമിM¨മായി എ®ിെമ ്
വX. െമാ ം 84.07 ശതമാനം •േരാഗതി ൈകവരി$ിuT്. ഈ പjതി5ായി 2021-22 ബജMിൽ
500.00 ല ം lപ വകയി
ി യിരി !.

ക«ർ ജിAയിൽ തലേ¯രി താb2ിൽ
ിതി െച‘. ബാരാേപാൾ െചˆകിട ജലൈവദEത
പjതി ൈവദEതി ഉHാദന ിനായി വളപ[ണം നദി%െട േപാഷക നദിയായ ബാരാേപാൾ നദി%െട
°„BC 310 ച.കി.മീ. േദശ-നി!ം ലഭി . ജലം ഉപേയാഗി .തിനാണ് ല മി,.ത്. പjതി
െമാ
ിൽ
േകരള ിെ
അതിർ ി Cിലാെണ ിSം
•”ി
േദശം
B വ ം
കർ‚ാടകയിലാണ്. ഇതിനായി 20 െഹ_ർ …മി ആവശ മായിuT്. എ.ാൽ, ഈ പjതിയിൽ
വന…മി ഉൾെ+,.ിA. ഈ പjതി%െട വർ നം 29.09.2010-ൽ ആരംഭിX. 2016 െഫ±വരിയിൽ
കgീഷൻ െച¤. ബാ2ി 3ക നൽt.തിനായി 2021-22 ബജMിൽ പjതി2് 20.00 ല ം lപ
വകയി
ിയിരി !.

പ നംതി[ ജിAയിെല േകാഴേ²രി താb2ിൽ അ വാ}ലം പ²ായ ിൽ
ിതിെച‘. അ$ൻേകാവിൽ ജലൈവദEത പjതി, അ$ൻേകാവിലാറിെ
ധാന േപാഷക
നദിയായ അ$ൻേകാവിൽ -കAാർ നദിയിെല ജലം ഉപേയാഗി$് ൈവദEതി ഉൽ+ാദി+ി .തിനാണ്
ല മി,.ത്. 2004-05 ൈ സ് െലവൽ വ$് 4.11.2016 ൽ 189.88 േകാടി lപ³C ഭരണാ മതി
േബാർഡ് നൽകി. 05.07.2008 െല സർ2ാർ ഉ രവ് കാരം സർ2ാർ അ മതി%ം ലഭിX. ഒ.ാം
ഘ[ പരി
ിതി šിയറൻസ് 16-09-2008ൽ ലഭിX. ഈ പjതി%െട നിർgാണ ിനായി 146.3
െഹ_ർ വന…മി ഉപേയാഗി .തിന് െക എസ് ഇ ബി എAിെ നിർേƒശ ി C വനാ മതി
േകരള സർ2ാരിെ 22.07.2016 െല ക ് കാരം നിരസിX. ട)ിൻ കAാർ ബ´വിധ പjതി
കണ2ിെല, ്, ഈ പjതി%െട െ ാേ+ാസലിന് തീ മാനമായി[ിA. ഈ പjതി2ായി 2021-22
വാർഷിക ബജMിൽ 1.00 ല ം lപ വകയി
ിയിരി !.

െപരിയാറിെ
ധാന ൈകവഴിയായ െപരി²—[ി നദി%െട 143.64 ച3ര0 കിേലാമീMർ
വി·തി%C ജലം ഉപേയാഗെ+, ാൻ ഉേƒശിXC റൺ ഓഫ് റിവർ vീമാണ് ചി.ാർ
ജലൈവദEത പjതി. െവയർ, ഇൻേട2്, 3ര ം, സർജ്, എൽ.പി.പി, വാൽവ് ഹൗസ്, െപൻേfാ2്,
ൈവദEത നിലയം എ.ിവയാണ്
ഈ പjതി%െട ഭാഗമായി നിർgി .ത്. വർ ി5്
പി.ജി.സി.സി.എൽ-ആര േകാൺ - കൺേസാർഷ
ിന് അവർ ഉjരി$ 3കയായ 80.61 േകാടി
lപ5് 08/03/2018 ൽ കരാർ നൽകി. കരാˆകാരൻ 19-3-2018 ന് പണി ആരംഭിX, കരാർ കാലാവധി 4
വർഷമാണ്. പവർ ഹൗസ് നിർgി .തി C …മി ഏെM,2ൽ •ർ ിയാ2ിയ േശഷം ബാലൻസ്
സിവിൽ വർ കൾ ം ഇ ആൻഡ് എം േജാലികൾ BC െടൻഡˆകൾ
ണി ം. ഏകേദശം 53.73
ശതമാനം •േരാഗതി േനടിയിuT്, 2022 െമയ് മാസ ിൽ പjതി കgീഷൻ െച€ാനാtെമ.്
തീ ി !. ഈ പjതി2ായി 2021-22 ബജMിൽ 700.00 ല ം lപ വകയി
ിയിരി !.
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ർ ജി യിൽ
രം താ
ിൽ പരിയാരം വിേ ജിലാണ് ഈ പ തി
ിതി
െച
ത്. അധിക സംഭരണേമാ െവ'(ിൽ ആഴ്+കേയാ ഇ ാെത േഷാളയാർ ജലൈവദ1ത
പ തി2െട െടയിൽ േറസ് വികസനമാണ് ആന യം െച6കിട ജലൈവദ1ത പ തി. പറ7ി8ളം
ൈടഗർ റിസർവ് േമഖലയിെല ബഫർ േസാണിൽ
ിതി െച
േ=ാജ>് =േദശം വാഴ@ാൽ
േഫാറA് ഡിവിഷെC കീഴിൽ േഷാളയാർ, വാഴ@ാൽ വനേമഖലകളിലാണ്. ഈ പ തി ായി 2021-22
ബജHിൽ 700.00 ലIം Jപ വകയിK(ിയിരി8L.

നിലവിM' െപരിNൽ8(് ഇടOകര വി ലീകരണ പവർ ഹൗസിR സമീപ(് 24 െമഗാ
വാS്
ാപിതേശഷി2' ഒK പവർ ഹൗUം രV് കിേലാമീHർ നീള(ിM' വാSർ കV>ർ
സിAWം നിർXി@് നിലവിM' െപരിNൽ8(് റിസർേവായറിൽ നിLം റY'െZ[
ജലം
ഉപേയാഗി8 തിനാണ് െപരിNൽ8(് െച6കിട ജലൈവദ1ത പ തി (1x24 െമഗാ വാS്) െകാV്
ഉേ]ശി8 ത്. ഈ പ തി രV് ഘSNളിലായി നടZിലാ ാനാണ് ആ_`ണം െചaിരി8 ത്. 1
x 24 െമഗാ വാS്
ാപിതേശഷി2ം വാർഷിക ഊർേcാdാദനം 45.02 മി eൺ gണിhമാണ് ഒ ാം
ഘS(ിൽ ആ_`ണം െചaിരി8 ത്. രVാം ഘS(ിൽ വീiം 1 x 24 െമഗാ വാjം kSി േചർ(്
48 െമഗാ വാSായി
ാപിത േശഷി ഉയർ+ക2ം വാർഷിക ഊർേcാdാദനം 78.78 മി eൺ
gണിHായി ഉയർ(ാRമാണ് ലIeമി[ ത്. lർ ജി യിെല
രം താ
ിലാണ് ഈ പ തി
ിതി െച
ത്. െമാ(ം 91.01 ശതമാനം േരാഗതി ൈകവരി@ിjV്, 2021 മാർ@ിൽ പ തി
കXീഷൻ െചnാനാ െമ ് =തീIി8L. ഈ പ തിoായി 2021-22 ബജHിൽ 100.00 ലIം Jപ
വകയിK(ിയിരി8L.

കpർ ജി യിെല തളിZറ7് താ
ിെല പാടിgർ - കലeാട് പqായ(ിൽ നിർേ]ശി@
പഴrി സാഗർ േ=ാജ>്, ജലേസചന വ ZിെC പഴrി ഇറിേഗഷൻ ബാേരജിൽ ഡാം-േടാ, റൺ ഓഫ്
റിവർ tീം ആയി വിഭാവനം െച L. സിവിൽ േജാലികൾ8' കരാർ ഈേറാv' ആർ എസ്
െഡവലZ്െമC് & കൺxIൻ ൈ=വH് ലിമിHഡ് എ ക7നിo് 6-10-2017 ൽ 46.41 േകാടി Jപo്
നൽ ക2ം അവർ 27-10-2017 ന് =y(ി ആരംഭി8ക2ം െചz. കരാർ കാലയളവ് 30
മാസമായിKL. സമീപകാലെ( െവ'െZാ ം =y(ിക{െട േരാഗതിെയ ബാധി|. ഏകേദശം
17.52 ശതമാനം േരാഗതി േനടി, 2021 മാർ@ിൽ പ തി കXീഷൻ െചnാനാ െമ ് =തീIി8L.
ഈ പ തിoായി 2021-22 ബജHിൽ 700.00 ലIം Jപ വകയിK(ിയിരി8L.

േകാഴിേ ാട് ജി യിെല െകായിലാVി താ
ിൽ ച ിSZാറ വിേ ജിലാണ് ഈ പ തി
ിതിെച
ത്.
Heാടി അഡീഷണൽ എ~്Hൻഷൻ പ തിയിൽ നിLം റY•
ജലം
ഉപേയാഗി@് ൈവദ1തി ഉdാദിZി ാനാണ് ഉേ]ശി8 ത്.
3 െമ.വാSാണ് ഈ പ തി2െട
ാപിതേശഷി. സമാYര കൈ€ൻ ടർൈബേനാ[kടി കവിെ•ാ‚
ഒK ൈഡവർഷൻ
ചിറയാണ് ഇതി െട ഉേ]ശി8 ത്. ഈ പ തിയിൽ നിLം 18.4 മീHർ വeാƒിയിൽ വർഷം േതാ6ം
10.39 മി eൺ gണിH് ൈവദ1തി ഉdാദിZി8വാൻ കഴി2െമ ് കണ ാ െZ[L. ഈ പ തി
16.07.2018 ന് കXീഷൻ െചz. ബാ ി Oക നൽ
തിനായി 1.00 ലIം Jപ 2021-22 ബജHിൽ
വകയിK(ിയിരി8L.

ഇ[ ി ജി യിെല േദവി ളം താ
ിെല ആനവിരSി വിേ ജിലാണ് അZർ ക ാർ െച6കിട
ജലൈവദ1ത പ തി (2െമ.വാ/5.14 മി.g.)
ിതി െച
ത്. ‰യം Sി കeാ@്െമCിെല ക ാർ
നദി2െട 28.5 ചOരŠ കിേലാമീHർ വി‹ീർŒ '
ല(് നി ് വഴിതിരി|വിS ജലം
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ഉപേയാഗി ാൻ പ തി വിഭാവനം െച L. 1964 ൽ െകഎസ്ഇ േബാർഡ് നിർXി@ ക ാർ
ൈഡേവർഷൻ എ റിയെZ[ വിരിപാറയിെല നിലവിM' ൈഡേവർഷൻ െവയ6ം ഒK Oര•Wം
വഴിയാണ് യം Sി കeാ@്െമCിൽ നിLം ജലം വഴിതിരി|വി[ ത്. ക ാർ നദിയിൽ നിL'
െവ'ം ഇേZാൾ േനരിയമംഗലം പവർ ഹൗസിേല ് തിരി|വി[കയാണ്. 2 െമഗാ വാS്
ാപിത
േശഷിയിൽ =തിവർഷം 15.14 മിലeൺ gണിH് ഊർcം ഉdാദിZി8 തിനാണ് ഈ പ തിെകാV്
ഉേ]ശി8 ത്. െമാ(ം 76.75 ശതമാനം േരാഗതി ൈകവരി@ിjV്. ഈ പ തി ായി 2021-22
ബജHിൽ 70.00 ലIം Jപ വകയിK(ിയിരി8L.

‰യം Sി േബസിനിൽ നിLംതിരി|വി[
ജലം സŽീകരി8
അZർ ക ാർ െച6കിട
ജലൈവദ1തി പ തിയിൽ നിL' െടയിൽ േറസ് ജലം ഉപേയാഗി ാനാണ് പീ@ാട് െച6കിട
ജലൈവദ1ത പ തി െകാV് വിഭാവനം െച
ത്. ഈ പ തി2െട =ീ കൺxIൻ സർേ•
=വർ(നNൾ േരാഗമി8L. സŽകാരe •മി ഏെH[(തിRേശഷWം പ തി2മായി േ ാS്
േപാകാൻ േബാർഡിെC സXതം ലഭി@തിRേശഷWം പ തി െടൻഡർ െചnാW താണ്. ഈ
പ തി ായി 2021-22 ബജHിൽ 30.00 ലIം Jപ വകയിK(ിയിരി8L.

ഇ[ ി ജി യിെല േദവി ളം താ
ിെല പീ@ാഡ് േ=ാജ>ിെC താെഴ2' പ തിയാണ്
പ‘ിമ ക ാർ േ=ാജ>്.
ക ാർ xീമിM' െച6കിട ജലൈവദ1ത പ തിക{െട േŠണിയിൽ
നിർദി’ പീ@ാട് െച6കിട ജലൈവദ1ത പ തി2െട (3 െമഗാ വാS് ) 2 കിേലാമീHർ താെഴയാ2ം
അZർ ക ാർ െച6കിട ജലൈവദ1ത പ തി2െട (2 െമഗാ വാS് ) 1.5 കിേലാമീHർ താെഴ2മാണ്
പ‘ിമ ക ാർ േ=ാജ>്. ആMവ-• ാർ േറാഡിെല ക ാർ പാല(ിന് 400 മീHർ കളിലാണ് െവയർ
ൈസH്
ിതിെച
ത്, ക ാർ െവ'@ാS(ിന് താെഴയായി പവർഹൗസ് നിർേ]ശി8L. 2014
െല സി.പി.ഡ–1.ഡി എസ്.ഒ.ആർ അRസരി@് 63.05 േകാടി Jപo് 11.09.2015 ൽ േബാർഡ്
ഭരണാRമതി നൽകി. ഇ[ ി ജി ാ പqായ(ിെC നിലവിM' 50 കിേലാ വാS് പ തിo്
തട—മാകാെത നടZാ8 തിന് സർ ാർ നിർേ]ശം നൽകി. പവർഹൗസ് ഇടത് കരയിേല ്
മാh തിR' നിർേ]ശം പരിേശാധി8ക2ം ഡിപിആർ പരി˜രി8ക2ം െച L. ഈ
പ തി ായി 2021-22 ബജHിൽ 10.00 ലIം Jപ വകയിK(ിയിരി8L.

െച™കടവ് • ാം ഘSം േ=ാജ>്, െച™കടവ് േAജ് II tീമിെC താെഴയായിSാണ്
ിതിെച
ത്. ചാലിയാർ തട(ിെല ഇKവqി ഴ2െട ൈകവഴിയായ ചാലി ഴയിെല 21.79
ചOരŠ കിേലാമീHർ നീെരാ‚ ് വി‹ീർŒം ഉപേയാഗി@ാണ് ഈ േ=ാജ>ിെC ഊർc വികസനം
വിഭാവനം െച
ത്. േകാഴിേ ാട് താ
ിെല േകാടേqരി, െന ിെപായിൽ വിേ šകളിലാണ് ഈ
പ തി. 23.12.2014 െല BO (DB) ന7ർ 3374/2014 (DGC / AEE-I / CHEMPKDV / 2014) =കാരം, 2014 െല
സി.പി.ഡ–1.ഡി എസ്.ഒ.ആർ അRസരി@് ഐ.ഡി.സി ഉൾെZെട 81.75 േകാടി Jപo് പ തി
നടZാ8 തിന് േബാർഡ് ഭരണപരമായ അRമതി നൽകി. പി ീട് 09.03.2015 തീയതിയിെല
സർ ാർ ഉ(രവ് (ആർ.ടി) 54/2015 / പിഡി ന7ർ =കാരം പ തി നടZിലാ8 തിR' സർ ാർ
അRമതി2ം ലഭി|. സŽകാരe •മി ഏെH[8 തിR' സർ ാർ അRമതി2ം 03.12.2013 െല ജി.ഒ
=കാരം ലഭി|. ഈ പ തി ായി 2021-22 ബജHിൽ 100.00 ലIം Jപ വകയിK(ിയിരി8L.

ഈ പ തി േകാഴിേ ാട് ജി യിെല തിKവ7ാടി വിേ ജിലാണ്
ിതി െച
ത്.
‰വരംേതാട് പ തി2െട െടയിൽ േറസ് ജലം ഉപേയാഗി ാRേ]ശി8
ഒK റൺ-ഓഫ് നദീ
പ തിയാണ് ഒലീ ൽ െച6കിട ജലൈവദ1ത പ തി. ഈ പ തി2െട
ാപിതേശഷി 5
െമ.വാSാണ്. ഈ പ തി ് 6.8 െഹ>ർ •മി ആവശeമായിjV്. പ തിയിൽ വന•മി ഇ . 2021-22
ബജHിൽ ഈ പ തി ായി 300.00 ലIം Jപ വകയിK(ിയിരി8L.
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ചാലിയാർ തട(ിെല ഇKവqിœഴ2െട േപാഷകനദിയായ േപായിലിംഗœഴ യിെല ജലം
ഉപേയാഗെZ[+വാൻ ഉേ]ശി|െകാi' ഒK റൺ-ഓഫ് നദീ പ തിയാണ് ‰വരംേതാട് െച6കിട
ജലൈവദ1ത പ തി. ‰വരംേതാട് പ തി2െട െടയിൽ േറസ് ജലം ഉപേയാഗി ാRേ]ശി8 ഒK
റൺ-ഓഫ് നദീ പ തിയാണ് ഒലീ ൽ പ തി. ഈ പ തി േകാഴിേ ാട് ജി യിെല തിKവ7ാടി
•ാമ(ിലാണ്
ിതി െച
ത്. പ തികളിMൾെZSത് െചറിയ െവ'@ാSNളായതിനാൽ, ഈ
പ തികൾ സംേയാജിതമായി നടZാ ാൻ െക.എസ്.ഇ.ബി തീKമാനി|. 2014 െല എസ്ഒആർ
അടി
ാനമാ ി, ഒലീ ൽ, ‰വരംേതാട് പ തികൾ നടZാ ാൻ 84.33 േകാടി Jപo്
ഭരണപരമായ അRമതി നൽകി. പ തി നടZാ8 തിന് ആവശeമായ െമാ(ം •മി2െട വിžതി
9.77 െഹ>ർ (4.83 െഹ>ർ + 4.94 െഹ>ർ) ആണ് . ‚വൻ •മി2ം വാ£ക2ം െകഎസ്ഇബിഎ ിെC
ൈകവശം ഉ'Oമാണ്. 2021-22 ബജHിൽ 300.00 ലIം Jപ പ തി ായി വകയിK(ിയിരി8L.

നിലവിM' െപKവŒാ•ഴി ജലേസചന ജലസംഭരണിയിൽ നി ് മൺ_ൺ സമയ(്
ഒ‚കിേപാ
ജലം =േയാജനെZ[(ാനാണ് ഈ പ തി ലIeമി[ ത്. േകാഴിേ ാട് ജി യിെല
െകായിലാVി താ
ിെല ച ിSZാറ വിേ ജിലാണ് 6 െമഗാ വാS് േശഷി2' െപKവŒാ•ഴി
െച6കിട ജലൈവദ1ത പ തി
ിതിെച
ത്.
െപKവŒാ•ഴി ഇറിേഗഷൻ ഡാമിൽ
ജലേസചന(ിRം ജലവിതരണ(ിRം േശഷം അധിക ' ജലം ഉപേയാഗി@് 24.70 മിലeൺ gണിH്
ശരാശരി വാർഷിക ൈവദ1േതാൽZാദനമാണ് ഈ പ തിെകാV് ലIeമി[ ത്. ഏകേദശം 28.11
ശതമാനം േരാഗതി ൈകവരി@ിjV്, 2021 ഡിസംബറിൽ പ തി കXീഷൻ െചnാനാ െമ ്
=തീIി8L. ഈ പ തി ായി 2021-22 ബജHിൽ 700.00 ലIം Jപ വകയിK(ിയിരി8L.

െപരിയാർ തട(ിൽ നിർേ]ശി@ിരി8 ഒK റൺ-ഓഫ് നദീ പ തിയാണ് ലാ¤ം േ¥ാൾ
ൈഹേ¤ാ ഇല¦ിക് േ=ാജ§്. അ‚ത ൈഡേവർഷൻ സ്കീമിെല2ം (ഇ[ ി ഓഗെമേCഷൻ) 5.56
ചOരŠ കിേലാമീHർ നീെരാ‚ ് വിžതി2' െപരിയാറിെC േപാഷകനദിയായ ലാ¤ം േതാSിേല2ം
ജലം ഉപേയാഗെZ[(ാൻ പ തി ഉേ]ശി8L. O ിയ നിർേ]ശ=കാരം 4.608 െഹ>ർ •മി
ആവശeമാണ്. എലZാറ വിേ ജിെല 4.483 െഹ>ർ സŽകാരe •മി െകാൽ (യിM' െമേ—ർസ്
േഗാൾഡ് വeാപർ ൈ=വH് ലിമിHഡിെC ഉടമ
തയിM' ടീ എേAHാണ്. kടാെത 0.125 െഹ>ർ
റവന¨ തരിr് •മി പീKേമട് വിേ ജിലാണ്. സŽകാരe •മി ഏെH[(തിRേശഷWം പ തി2മായി
േ ാS് േപാകാൻ േബാർഡിെC സXതം ലഭി@തിRേശഷWം പ തി െടൻഡർ െചnാW താണ്.
2021-22 ബജHിൽ 100.00 ലIം Jപ പ തി ായി വകയിK(ിയിരി8L.
െസൻ ളം ഓഗെമേCഷൻ tീ ം പിഇഎUം ‰ർ(ിയാ േ7ാൾ നിലവിM' െസൻ ളം
ജലൈവദ1ത പ തി2െട െസൻ ളം ബാലൻസിംഗ് റിസർേവായറിൽ ലഭeമായ മി@ ജലം
ഉപേയാഗി8 തിന് അZർ െസൻ ളം ജലൈവദ1ത പ തി വിഭാവനം െച L. പ തി 2
ഘSNളായി നടZാ ാൻ ഉേ]ശി8L. ആദe ഘS(ിെല
ാപിത േശഷി 24 െമഗാവാS്, 53.22
മിലeൺ gണിH് ആണ്. 48 െമഗാവാS് േശഷി ് േവVി JപകൽZന െചaിj' അZർ െസൻ ളം
പ തി2െട ഇൻേട ് ഘടന, Oര•ം, സർc്, വാൽവ് ഹൗസ്, േലാ =ഷർ ൈപZ്, =ഷർ ഷാ©്
എ ിവ ഒLം രiം ഘSNളിൽ ഒKമി@് ഉപേയാഗി8ം. റവന¨ റേ7ാ ് ഉൾെZെട 3.6755 െഹ>ർ
•മി ഏെH[േ VOV്. 0.95 െഹ>ർ വന•മി ൈകമാ6 തിR' അേപI വനം വ Zിന്
സമർZി|. സŽകാരe •മി ഏെH[( േശഷം പ തി െടൻഡർ െചnാം. 2021-22 ബജHിൽ 100.00 ലIം
Jപ പ തി ായി വകയിK(ിയിരി8L.

141

മീന@ിൽ തട(ിെല മർXാലേ(ാSിെല നീെരാ‚ ് ഉപേയാഗെZ[(ി മർXാല െച6കിട
ജലൈവദ1ത പ തി വികസനം വിഭാവനം െച L. േകാSയം ജി യിെല മീന@ിൽ താ
ിെല
തലനാട് •ാമപqായ(ിലാണ് പ തി നിർേ]ശി8 ത്. െവയർ, പവർ ടണൽ, സർc്,
എൽപിപി, െപൻേAാ ്, പവർ ഹൗസ് എ ിവª' ൈസhകൾ സŽകാരe
ല(ാണ്. മർXാല
െവ'@ാS(ിെC 330 മീHർ ഉയര(ിൽ ഒK െവയർ നിർേ]ശി െZ[L. ജലചാലക
സംവിധാന(ി െട െവ'ം അKവി2െട വലത് കരയിM' പിഎ@ിേല ് തിരി|വി[ക2ം
ഉപേയാഗേശഷം െവ'ം അേത നദിയിേല ് റY'ാൻ ഉേ]ശി8ക2ം െച L. സŽകാരe •മി
ഏെH[(തിRേശഷWം,
പ തി2മായി
േ ാS്
േപാകാൻ
േബാർഡിെC
സXതം
ലഭി@തിRേശഷWം പ തി െടൻഡർ െചnാW താണ്. 2021-22 ബജHിൽ 100.00 ലIം Jപ
പ തി ായി വകയിK(ി യിരി8L.
െപരിയാർവാലി ജലേസചന പ തി2െട കീഴിM' േലാവർ െപരിയാർ, ഇടമലയാർ
എ ിവയിൽ നി ് തിരി@് വി[
ജലം ഉപേയാഗി@് ൈവദ1തി ഉdാദിZി ാനാണ് 24 െമഗാവാS്
േശഷി2' ഈ പ തിയി െട ഉേ]ശി8 ത്.
ഈ പ തിയി െട 83.50 മി.g. വാർഷിക
ഊർേcാൽZാദനമാണ് =തീIി8 ത്.
4.14 െഹ>ർ •മിയാണ് ഈ പ തിo്
ആവശeമായിj'ത്. ഇതിൽ 2.18 െഹ>ർ, ലീസിെന[(Oം =വർ(ി ആരംഭി8
സമയ(്
േകാൺ¬ാ>ർ ് ലഭeമാ ാW Oമായ ജലേസചന വ Z് •മി ആണ്. ബാ ി2' 1.96 െഹ>ർ •മി
വന•മി2മാണ്. 2017 െല െവ'െZാ Wം 2018 െല ചരി`പരെമL വിേശഷിZി@ െവ'െZാ Wം
പ തി =വർ(നNെള േമാശമായി ബാധി|. െമാ(ം 92.05 ശതമാനം േരാഗതി ൈകവരി@ിjV്.
ഈ പ തി ായി 2021-22 ബജHിൽ 200.00 ലIം Jപ വകയിK(ിയിരി8L.

ഇ[ ി ജി യിെല േദവി ളം താ
ിൽ
ിതി െച
പാ7ാർ ജലൈവദ1ത പ തി,
പാ7ാർ നദി8 6െക 600 മീHർ േകാവിൽകടവ് പാല(ിന് താെഴയായി 36.50 മീHർ ഉയര(ിM'
അണെ S് നിർXി@് പാ7ാർ നദി2െട 183 ചOരŠ കി.മീHർ y’ി =േദശ(് നി ് ലഭി8 ജലം
ൈവദ1േതാൽZാദന(ിനായി വിനിേയാഗി8ക എ താണ് ഈ പ തി2െട ലIeം. 20 െമഗാവാS്
വീതം േശഷി2' രV് െമഷീൻ ഉപേയാഗി@് 84.79 മി eൺ gണിH് വാർഷിക
ഊർേcാൽZാദനമാണ് =തീIി8 ത്. ഈ പ തി ായി 2021-22 ബജHിൽ
2.00 ലIം Jപ
വകയിK(ിയിരി8L.

ചാലിയാർ തട(ിെല 6മാൻ ഴയിെല നീെരാ‚ ് ഉപേയാഗെZ[(ി 89.44 മീHർ െനH്
ഡിൈസൻ െഹ-' ഒK റൺ ഓഫ് നദീപ തിയായിSാണ് വലംേതാട് െച6കിട ജലൈവദ1ത
പ തി നിർേദശി@ിj'ത്. മലœറം ജി യിെല നില®ർ താ
ിെല ചാലിയാർ പqായ(ിെല
അക7ടം വിേ ജിലാണ് പ തി
ിതി െച
ത്. ഈ പ തിo് 4.5 െഹ>ർ സŽകാരe •മി2ം 1.4
െഹ>ർ വന•മി2മാണ് ആവശeമായിj'ത്. നിർXാണ(ിR ൻ ' സർേവ ‰ർ(ിയാ ി
േ¤ായിം°കൾ തnാറാ8L. േ=ാZർSി സർേ• ‰ർ(ിയാ ി ഓൺൈലൻ അേപI വനം
വ Zിന് അയ|. സŽകാരe •മി ഏെH[(തിRേശഷWം, പ തി2മായി േ ാS് േപാകാൻ
േബാർഡിെC സXതം ലഭി@തിRേശഷWം പ തി െടൻഡർ െചnാW താണ് . ഈ പ തി ായി
2021-22 ബജHിൽ 100.00 ലIം Jപ വകയിK(ിയിരി8L.

േകാഴിേ ാട് ജി യിെല താമരേrരി താ
ിെല േകാടേqരി പqായ(ിെല
െന ിെപായിൽ വിേ ജിലാണ് നിർ]ി’ പ തി. ഒK റൺ ഓഫ് നദീപ തിയായി ആ_`ണം
െചaിj' ഈ പ തി, ചാലിയാർ തട(ിെല ഇKവqിœഴ2െട നീെരാ‚ ് ഉപേയാഗെZ[(ി
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ഊർc വികസനം വിഭാവനം െച L. ഒK െ¬q് ൈടZ് െവയർ വഴി നദി2െട ഒ‚ ിെന
തട—െZ[(ി, പവർ ചാനലി െട ഒK േഫാർ േബ ടാ•ിേല ് തിരി|വിS് ഉപരിതല
െപൻേAാ ി െട 6 െമഗാ വാS് ൈവദ1തി ഉdാദിZി8 തിന് ഉേ]ശി8L. 6.119 െഹ>ർ സŽകാരe
•മി2ം, 0.2296 െഹ>ർ സർ ാർ •മി2ം, 3.0337 െഹ>ർ വന•മി2ം, 0.1477 െഹ>ർ ൈ¬ബൽ •മി2ം
പ തി ് ആവശeമാണ്. സŽകാരe •മി ഏെH[(തിRേശഷWം, പ തി2മായി േ ാS് േപാകാൻ
േബാർഡിെC സXതം ലഭി@തിRേശഷWം പ തി െടൻഡർ െചnാW താണ്. ഈ പ തി ായി
2021-22 ബജHിൽ 100.00 ലIം Jപ വകയിK(ിയിരി8L.
േകാതമംഗലം താ
ിെല Sൻ ഴ പqായ(ിലാണ് ഈ പ തി
ിതി െച
ത്. ഈ
പ തിoാ2' റിസർേവായർ ഇടമലയാർ ഡാമാണ്. ഇതിെC y’ി =േദശെ( ജലം kടാെത
“വാ@്മര(ിൽ” നിർXി@് ഒK Oറ ചാനലി െട െപരിNൽ8(് അണെ Sിെല അധിക ജലWം
റിസർേവായറിൽ ലഭeമാ8L. ഈ പവർഹൗസിൽ നിL' െടയിൽേറസ് ഡിസ്ചാർജ്
ഇടമലയാറിേല ് Oറ ് വിS് െപരിയാറിൽ എ(ിേ@KL. ഇത് െപരിയാർവാലി ഇറിേഗഷൻ
പ തി2െട (പി.വി.ഐ.പി) ഭാഗമായി ജലേസചന ആവശeNൾ ായി െപരിയാറിെല
•ത(ാൻെകSിൽ ഒK ബാേരജ് തീർ(് അതിൽ േശഖരി8ക2ം െച L .ഈ പ തി2െട
ാപിത േശഷി
380 െമഗാവാjം വാർഷിക ഉത്പാദന േശഷി 75 മിലeൺ gണിhമാണ്.
•ലധനാധി±ിത അH HZണികൾ നട+ തിന് 2021-22 ബജHിൽ 100.00 ലIം Jപ
വകയിK(ിയിരി8L.
ഈ പ തി ഇ[ ി ജി യിെല െതാ[ ഴ താ
ിെല അറ ളം വിേ ജിലാണ്
ിതി
െച
ത്. പവർ ഹൗസിന് 130 െമഗാവാS് വീതം േശഷി2' ആറ് ജനേറH6കൾ ഉV്. ഇതിെC
ാപിതേശഷി 780 െമഗാവാjം വാർഷിക ഉdാദനേശഷി 2398 മി eൺ gണിhമാണ്. ഈ
പ തിയിൽ • ് അണെ jക{V്. ഇ[ ി ആർ@് ഡാം, െച6േതാണി അണെ S്, ളമാവ്
അണെ S് എ ിവയാണ്. • ് അണെ jക{ം ഈ പ തി2െട റിസർേവായറാണ്.
റിസർേവായറിേല8' ഒ‚ ് വർ ിZി8 തിനായി നിരYര ŠമNൾ നട(ിയതിെC ഫലമായി
അ² ൈഡേവർഷൻ േ=ാജ³കളായ Hിയാർ ൈഡേവർഷൻ, വടേ œഴ ൈഡേവർഷൻ, അ‚ത
ൈഡേവർഷൻ, നാരക ാനം ൈഡേവർഷൻ, ക ാർ/ഇരSയാർ ൈഡേവർഷൻ സാധeമാWക2ം
െചz. ഈ പ തി2െട •ലധനാധി±ിത അH HZണികൾ നട+ തിന് 2021-22 ബജHിൽ 500.00
ലIം Jപ വകയിK(ിയിരി8L.
ഈ പ തി േകാഴിേ ാട് ജി യിെല ച ിSZാറ വിേ ജിലാണ്
ിതി െച
ത്. ഇതിന്
നാM പവർ ഹൗUകളാ´'ത്.
Heാടി പഴയ പവർഹൗസ് (75െമ.വാ), Heാടി വി ലീകരണ
പ തി (50 െമ.വാ.), Heാടി അധിക വി ലീകരണ പ തി (100 െമ.വാ.), Heാടി െടയിൽ െറയ്സ്
െച6കിട ജലൈവദ1ത പ തി (3.75 െമ.വാ) എ ിവയാണ്. 75 െമഗാവാS്
ാപിതേശഷി2'
Heാടി പഴയ പവർ േAഷെC വാർഷിക ഉൽZാദനേശഷി 268 മിലeൺ gണിHാണ്. കന(
മഴ ാല(്, റിസർേവായറിൽ നിL' േചാർ@2ം ഉൽZാദന(ിൽ വK
ന’Wം
ഒഴിവാ8 തിRേവVിയാണ് 50 െമ.വാ.
ാപിതേശഷി2ം 75 മിലeൺ gണിH് വാർഷിക
ഉൽZാദന േശഷി2 ' Heാടി വി ലീകരണ പ തി2െട സമീപം ഒK തിയ പവർഹൗസ് െകSിടം
നിർXി@ാണ് Heാടി അധിക വി ലീകരണ പ തി Jപീകരി@ത്.
Heാടി അധിക വി ലീകരണ
പ തി2െട വാർഷിക ഉൽZാദനേശഷി 223 മി eൺ gണിhം പ തി2െട
ാപിതേശഷി 225
െമഗാ വാSായി ഉയർ+ക2ം െചz. ഈ പ തി ായി 2021-22 ബജHിൽ •ലധനാധി±ിത
അH HZണികൾ നട+ തിനായി 100.00 ലIം Jപ വകയിK(ിയിരി8L.
ഈ പ തി ഇ[ ി ജി യിെല കരിമണലിലാണ്
ിതി െച
ത്. െപരിയാർ നദി8
6െക പ7ലയിൽ നിർXി@ പ7ല ഡാമാണ് ഈ പ തി ാ2' റിസർേവായർ. േനരeമംഗലം
പവർ ഹൗസിൽ നിL' െടയിൽ േറസ് ഡിസ്ചാർജാണ് ഈ റിസർേവായറിെC =ധാന
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േ

ാത ്. ഇതിെ
ാപിതേശഷി 180 െമഗാവാ ം വാർഷിക ഉ ാദനേശഷി 493 മി ൺ
ണി!മാണ്. ഇടമലയാർ പവർ േ%ഷനിൽ നി'( ജല*ം പവർ ഹൗസിൽ നി'ം .റംത01
ജല*ം െപരിയാർ നദിയിേല3് ഒ53ി വി6'. ഇത് െപരിയാർവാലി ഇറിേഗഷൻ പ8തി9െട
ഭാഗമായി ജലേസചന ആവശ =ൾ3ായി ?ത@ാൻെകAിൽ ഒB ബാേരജ് തീർ@് അതിൽ
േശഖരിG െവH'. 2021-22 ബജIിൽ JലധനാധിLിത അIMINണികൾ നടO1തിനായി ഈ
പ8തി3ായി 100.00 ലRം Sപ വകയിB@ിയിരിT'.

ഈ പ8തി ഇ63ി ജി യിെല േദവിMളം താV3ിലാണ്
ിതിെചW1ത്. ഈ പ8തി രX
ഘAമായിAാണ് Zർ@ിയാ3ിയത്. ആദ ഘA@ിൽ 4.5 െമഗാവാA് വീതം േശഷി9( J'
ണി!കളായിAാണ് പ8തിT [ട3മിAത്. ജലച\=ൾ മാIിെകാ]്, ആദ ഘA@ിെല 4.5
െമഗാവാA്
ണി!കൾ 5 െമഗാവാAാ3ി ഉയർ@ി. പ8തി9െട ആദ ഘAം 5 െമഗാവാA്
േശഷി9( J' ണി!കളാണ് Zർ@ിയാ3ിയത്. ര]ാം ഘA വികസന@ിൽ 7.5 െമഗാവാA്
വീത^( J'
ണി!കൾ േചർO േ%ഷെ
െമാ@ം
ാപിതേശഷി 37.5 െമഗാവാAാ3ി.
പ8തി9െട വാർഷിക ഉൽNാദനേശഷി 284 മി ൺ ണിIാണ്. 2021-22 ബജIിൽ JലധനാധിLിത
അIMINണികൾ നടO1തിനായി ഈ പ8തി3ായി 100.00 ലRം Sപ വകയിB@ിയിരിT'.

ഇ63ി ജി യിെല േദവിMളം താV3ിൽ െവ(_വലിലാണ് പ1ിയാർ പവർഹൗസ്
ിതിെചW1ത്. .നB8ാരണ@ി` േശഷം പ8തി9െട േശഷി 32.4 െമഗാവാ ം വാർഷിക
ഉൽNാദനേശഷി 158 മി ൺ ണി!മാണ്. ഉൽNാദിNിg ൈവദiതി രX ഫീഡlകൾ ഉപേയാഗിG
110 െക.വി അളവിൽ െസൻMളം ൈവദiത നിലയ@ിൽ എ@ിT'. ആനയിറnൽ, െപാൻ^ടി
എ1ിവയാണ് ഈ പ8തി9െട രX റിെസർേവായlകൾ. െടയിൽേറസ് ഡിസ്ചാർജ് ^തിരoഴ
നദിയിൽ എ@ിേgർ1് ക ാർMIി റിസർേവായറിേല3് ഒ5കിേപാM'. വൻകിട അIMINണികൾ,
പി.ആർ.വി മാIി പകരം വH1ത് [ട=ിയ JലധനാധിLിത rവർ@ന=ൾ നടO1തിനായി 202122 ബജIിൽ 300.00 ലRം Sപ വകയിBO'.

പ@നംതിA ജി യിെല സീതേ@ാട് sാമ@ിലാണ് ഈ പ8തി
ിതി െചW1ത്. ഈ
പ8തി3ാവശ മായ ജലം നൽM1ത് ര]് സംഭരണികളായ പt9ം ക3ി9മാണ്.
ഊർേvാ ാദന@ി`േശഷം, പവർേ%ഷനിൽ നി'( ജലം Jഴിയാർ റിസർേവായറിേല3്
ഒ53ിവി6'. ഈ േ%ഷെ
ആെക
ാപിത േശഷി 340 െമഗാ വാAാണ്. േ%ഷനിൽ
ഉ ാദിNിT1 ഊർvം അwർ സം
ാന Jഴിയാർ േതനി ഫീഡർ ഉൾെNെട9( ആl 220
െക.വി. ഫീഡlകൾ ഉപേയാഗിg് വ ാപിNിT'. പ8തി9െട വാർഷിക ഉൽNാദനേശഷി 1338
മി ൺ ണിIാണ്. 2021-22 ബജIിൽ JലധനാധിLിത അIMINണികൾ നടO1തിനായി ഈ
പ8തി3ായി 600.00 ലRം Sപ വകയിB@ിയിരിT'.

െസൻMളം പ8തി rധാനമാ9ം പ(ിവാസൽ പ8തിയിൽ നി'( െടയിൽേറസ് ജലം
ഉപേയാഗെN6Oവാൻ ലR മി6'. ഈ പ8തി ഇ63ി ജി യിെല േദവിMളം താV3ിൽ
ിതി
െചW'. െസൻMള@് ഒB അണെ3A് നിർxിgതിVെടയാണ്
െസൻMളം ബാലൻസി=്
റിസർേവായർ SപെNAത്. െസൻMളം ബാലൻസി=് റിസർേവായറിെല ജലനിരN് പ(ിവാസൽ
പവർഹൗസിെ െടയിൽേറസ് ജലനിരNിേന3ാൾ 10 മീIർ ഉയര@ിലാണ്. അ[െകാ]് ജലം പt്
െചy് െസൻMളം ബാലൻസി=് റിസർേവായറിൽ എ@ി3ാൻ പ(ിവാസൽ പവർ ഹൗസിൽ
പtി=് സംവിധാനം ഏർെN6@ിയി ]്.
ഈ െടയിൽേറസ് ജലം ^തിരoഴ നദിയിൽ
േചർ1തി`േശഷം ക ാർMIി റിസേവായറിേല3് ഒ5കി എO'.
ഈ പ8തി9െട
ാപിതേശഷി 51.2 െമഗാവാ ം (12.8 X 4) വാർഷിക ഉൽNാദന േശഷി 182 മി ൺ ണി!മാണ്.
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2021-22 ബജIിൽ JലധനാധിLിത അIMINണികൾ നടO1തിനായി ഈ പ8തി3ായി 100.00
ലRം Sപ വകയിB@ിയിരിT'.

െപരി=ൽT@് റിസർേവായറിൽ നി1് അധിക െപൻേ%ാ3്
ാപിg്, കന@
മഴ3ാല@് ഡാമിൽ നി'( േചാർg ഒഴിവാTവാൻ േവ]ിയാണ് െപരി=ൽT@് ഇട[കര
വി.ലീകരണ പ8തി നിർxിgിരിT1ത്. 16 െമഗാ വാA് േശഷി9( ഒB ണിIാണ് പവർ
ഹൗസിൽ ഉൾെNAിരിT1ത്. 20.03.99 ന് പ8തി കxീഷൻ െച}. ഊർv ഉ ാദന@ി`േശഷം
െപരി=ൽT@് പ8തി, െപരി=ൽT@് ഇട[കര വി.ലീകരണ പ8തി എ1ിവയിൽ നി'^(
ജലം ചാലTടി നദിയിേല3് ഒ53ിവി6'. വാർഷിക ഉ ാദനേശഷി 74 മി ൺ ണിIാണ്. വരാൻ
േപാM1 െപരി=ൽT@് െചlകിട ജലൈവദiത പ8തിേയാട്
അ`ബ~ിg്
യാർഡ്
വി.ലീകരണ
rവർ@ന=•ം െപരി=ൽT@് ഇട[കര വി.ലീകരണ പവർ ഹൗസിെ
നിയ€ണ സംവിധാനം നവീകരി3•മാണ് ആ‚ƒണം െചyിരിT1 rധാന പരിപാടികൾ.
സാമsികൾ, Vബ് ഓയിൽ ഫിൽIർ [ട=ിയവ വാ=ൽ, പഴയ നിയ€ണ സംവിധാനം
നവീകരി3ൽ എ1ിവ…ായി 2021-22 ബജIിൽ 100.00 ലRം Sപ വകയിB@ിയിരിT'.

27.05.2008 ൽ േനര മംഗലം വി.ലീകരണ പ8തി കxീഷൻ െച}. കന@
ക ാർMIി റിസർേവായറിൽ നി'( ഒ53് തട91തിന് ഒB പരിഹാരമായിAാണ്
വി.ലീകരണ പ8തി Sപം െകാ]ത്. േനര മംഗലം പവർഹൗസിന് െതാA6@ാണ്
നിർxിgിരിT1ത്. ഇതിെ വാർഷിക ഉൽNാദനേശഷി 58.27 മി ൺ ണിIാണ്.
വി.ലീകരണ പ8തിയിൽ †ാഡ നടNാT1തിന്
2021-22 ബജIിൽ 80.00
വകയിB@ിയിരിT'.

മഴ3ാല@്
േനര മംഗലം
പവർഹൗസ്
േനര മംഗലം
ലRം Sപ

ഇ63ി ജി യിൽ െപരിയാർ നദി9െട ൈകവഴിയായ പഴയരിേതാAിൽ
ിതി െചW1 ഒB
റൺ ഓഫ് നദീപ8തിയാണ് പtലാ. 10 െമഗാവാA്
ാപിത േശഷി9( ഈ പ8തിയിVെട 21.14
െമഗാവാA് വാർഷിക ഉ ്പാദനം rതീRിT'. പ8തി…ായി ആവശ മായ ?മി 11.1 െഹ‡ർ ആണ്.
ഇതിൽ, 3.9 െഹ‡ർ വന?മി9ം 5.6 െഹ‡ർ സˆകാര ?മി9ം 1.6 െഹ‡ർ റവന‰ ?മി9മാണ് . ഈ
പ8തി…ായി 2021-22 ബജIിൽ 3.00 ലRം Sപ വകയിB@ിയിരിT'.

േകാഴിേ3ാട് ജി യിെല വടകര താV3ിെല കാവി•ംപാറ പŠായ@ിലാണ് പ‹3ടവ് പ8തി
ിതി െചW1ത്. MI ാടി നദി9െട ഉപനദിയായ മീtIിoഴ9െട ഒ53് rേയാജനെN6@ി ഒB
റൺ ഓഫ് നദീപ8തിയായാണ് ഈ പ8തി നടNിലാT1ത്. പ8തി3് ആവശ മായ ?മി 7.3
െഹ‡ർ ആണ്. പ8തിയിൽ വന?മി ഇ . 4 െമഗാവാA് (2x2 െമഗാവാA് )
ാപിതേശഷി9(
പ8തിയിൽ നി'ം 10.34 മി ൺ ണിI് ശരാശരി വാർഷിക ഊർv ഉ ാദനം rതീRിT'.
?മിശാŽ പര േവRണം Zർ@ിയായി. ഈ പ8തി…ായി 2021-22 ബജIിൽ 1.00 ലRം Sപ
വകയിBO'.

1966-68 ൽ േഷാളയാർ ജലൈവദiത പ8തി (3x18 െമ.വാ) കxീഷൻ െച}. ഒB ണിIിെ
നവീകരണ*ം ആ•നികവൽ3രണ*ം .േരാഗമിT'. rധാന അIMINണികൾ3ായി 2021-22
ബജIിൽ 30.00 ലRം Sപ വകയിB@ിയിരിT'.
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)
ഉയർ1 ആവശ കത വളെര െചല*Mറg് നിറേവ!1തിനായി 2730 േകാടി Sപ എ%ിേമI്
[കയിൽ 780 െമഗാ വാA് േശഷിയിൽ ഒB .തിയ ?ഗർഭ ഇ63ി വി.ലീകരണ പ8തി
ാപിT1തി`( നിർേ‘ശം െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ പരിഗണിT']്. ഇതിനായി ഒB
സാേnതിക സമിതി Sപീകരിg് rീ-സാധ താ പഠനം നടO1തി`ം തീBമാനിgി ]്.നിർ‘ി“
ഇ63ി വി.ലീകരണ പ8തി സാേnതികമാ9ം സാt@ികമാ9ം വിജയrദമാെണ1് സാേnതിക
സമിതി റിേNാർA് സമർNിG. സാധ താ പഠന റിേNാർA് (എഫ്എസ്ആർ), വിശദമായ േrാജ‡്
റിേNാർA് (ഡിപിആർ) എ1ിവ ത”ാറാT1തിന് അ`േയാജ മായ കൺസൾA ിെന
തിരെ•6T1തി`( ആേഗാള െടൻഡlക•െട Rണ@ി`ം സർ3ാർ അ`മതി ലഭിG.
സാധ താ പഠന റിേNാർA് (എഫ്എസ്ആർ), വിശദമായ േrാജ‡് റിേNാർA് (ഡിപിആർ) എ1ിവ
ത”ാറാT1തിന് അ`േയാജ മായ കൺസൾA ിെന തിരെ•6T1തിന് േ–ാബൽ െടൻഡർ
RണിT1 r\ിയ െകഎസ്ഇബിഎൽ ആരംഭിG. സാധ താ പഠന റിേNാർ ം (എഫ്എസ്ആർ)
വിശദമായ േrാജ‡് റിേNാർ ം (ഡിപിആർ) ത”ാറാ3ാൻ അ`േയാജ മായ കൺസൾA ിെന
തിരെ•6T1തിന് ആേഗാള െട]ർ RണിTക9ം വർ3് ഓർഡർ െമേ ർസ് വാപ്േകാസ്
ലിമിIഡിന് 2020 —ൈലയിൽ നൽMക9ം െച}. ഈ പ8തി9െട Zർ@ീകരണ കാലാവധി 22
മാസമാണ്. ഈ പ8തി…ായി 2021-22 ബജIിൽ 300.00 ലRം Sപ വകയിB@ിയിരിT'.
(
12 െമഗാവാA് േശഷി9( ഒB ഊർv നിലയം
ാപിg് നാമമാƒമായ ജല സംഭരണം
ഏർെN6@ിെ3ാ]് ൈവദiതി ഉൽപാദിNി3ാൻ ഉേ‘ശിgി ( നദീതട പ8തിയായാണ്
കീരിേ@ാട് െചlകിട ജലൈവദiത പ8തി ആ‚ƒണം െചyി (ത് , ഇത് സാധാരണയായി
മഴ3ാല@ാണ് rവർ@ിT1ത്. ഇ63ി അണെ3Aിന് താെഴ9( െപരിയാർ നദി9െട 116.9
ച[ര˜ കിേലാമീIർ ™“ി rേദശെ@
ജലേ ാതšകൾ ഉപേയാഗെN6Oവാൻ പ8തി
ഉേ‘ശിT'. ഏകേദശം 12 െഹ‡ർ ?മിയാണ് പ8തി3ായി ആവശ മായി (ത് , അതിൽ 7 െഹ‡ർ
സˆകാര ?മി9ം 5 െഹ‡ർ റവന‰ ?മി9മാണ്. പ8തി3ായി വന?മി ആവശ മി . പ8തി9െട
ആെക െചലവ് 2017 വില അ`സരിG 148.48 േകാടി Sപയാണ്. പ8തി9െട നിർxാണ കാലയളവ്
36 മാസമാണ്. പ8തി3ായി ഭാരത സർ3ാരിൽ നി1് േക› ധനസഹായമായി 20 േകാടി Sപ
എംഎൻആർഇ sാ ് ലഭിTം. പ8തി9െട ഡിപിആർ തതˆ@ിൽ അംഗീകരി3െN , œടാെത േക›
സം
ാന സർ3ാBകളിൽ നി'( ഫXക•െട ലഭ ത9ം ?മി9െട ലഭ ത9ം ഉറoവB@ിയ
േശഷം പ8തി9െട നട@ിN് പരിഗണി3ാെമ1് തീBമാനിG. 2021-22 ബജIിൽ 1.00 ലRം Sപ
വകയിB@ിയിരിT'.

താെഴെകാ6@ിരിT1 െചlകിട ജല ൈവദiത പ8തിക•െട JലധനാധിLിത
അIMIപണികൾ3ായി 2021-22 ബജIിൽ 150.00 ലRം Sപ വകയിB@ിയിരിT'.
ക ട പവർേ%ഷൻ ൈവദiതി ഉൽNാദിNിT1തിനായി ക ട ജലേസചന റിസർേവായറിൽ
നി1് .റOവി61 ജലം വിനിേയാഗിT'. ഈ പ8തി9െട
ാപിതേശഷി 15 െമഗാവാ ം
വാർഷിക ഉൽNാദന േശഷി 65 മി ൺ ണി!മാണ്.
ഈ പ8തി…ാ9( റിസർേവായർ കരമന നദിT Mlെക9( േപNാറ ഡാമാണ്.
ൈവദiതി ഉൽNദാന@ി` േശഷം, പവർ േ%ഷനിൽ നി'( ജലം കരമന നദിയിേല3്
[റ'വി6'. ഇത് തിBവനw.രം പAണ@ിേല3് ആഭ wര ജലവിതരണ@ി` േവ]ി
അBവി3ര അണെ3Aിൽ േശഖരി3െN6ം. ഈ പ8തി9െട
ാപിതേശഷി 3 െമഗാവാ ം
വാർഷിക ഉ ാദനേശഷി 11.5 മി ൺ ണി!മാണ്.
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ഈ പ8തിT( റിസർേവായർ ക ാർ തട@ിൽ വാമന.രം നദി3് Mlെക9( േലാവർ
മീൻ^Aി െവയർ ആM'. ൈവദiതി ഉ ാദന@ി`േശഷം, പവർ േ%ഷനിൽ നി'( ജലം
വാമന.രം നദിയിേല3് ഒ53ി വി6'. വാർഷിക ഉൽNാദനേശഷി 7.63 മി ൺ ണിIാണ്.
)
ഈ
പ8തി
മണിയാർ
പ8തി9െട
െടയിൽേറസ്
പ8തിയാണ്.
ൈവദiതി
ഉൽപാദന@ി`േശഷം െടയിൽ േറസ് ഡിസ്ചാർജ് െവ(ം, പവർ േ%ഷനിൽ നി1് പtാ
നദിയിേല3് വി6'. പ@നംതിA ജി യിെല മാtാറയിലാണ് ഈ പ8തി. പ8തി9െട
െമാ@ം
ാപിതേശഷി 4 െമഗാവാ ം വാർഷിക ഉത്പാദന േശഷി 16.73 െമഗാ*മാണ്.
ഈ പ8തി3ാ9( റിസർേവായർ മണലി നദിT Mlെക നിർxിg പീgി ഡാമാണ്.
ജലേസചന
ആവശ =ൾ3ായി
[റ'വി61
ജല@ിൽ
നി1ാണ്
ൈവദiതി
ഉൽNാദിNിT1ത്. ഇതിെ
ാപിതേശഷി 1.25 െമഗാവാAാണ്.
ഈ പ8തി3് ഇ ാനിoഴ9െട9ം കടwറoഴ9െട9ം ജലം ഉപേയാഗിT'. നദി3് Mlെക
ഓവർേ•ാ രീതിയി•( ൈഡേവർഷൻ െവയർ നിർxിgിരിT'.
ഈ പ8തി9െട
ാപിതേശഷി 4.8 െമഗാവാ ം വാർഷിക ഉൽNാദനേശഷി 10.97 മി ൺ ണി!മാണ്.
മാഹി നദി9െട േപാഷകനദികളായ കാവടിoഴ9െട9ം വാണിയംoഴ9െട9ം ജലം ഈ
പ8തി3ായി ഉപേയാഗിT'. ഊർേvാ ാദന@ി`േശഷം, പവർ േ%ഷനിൽ നി1്
വാണിയം .ഴയിേല3് .റംത01 ജലം ഒ6വിൽ മാഹി നദിയിൽ എ@ി േചB'. ഈ
പ8തി9െട
ാപിത േശഷി 7.5 െമഗാവാ ം വാർഷിക ഉ ാദനേശഷി 22.63 മി ൺ
ണി!മാണ്.
ഈ പ8തി9െട റിസർേവായർ മലžഴ നദിT Mlെക നിർxിg മലžഴ ഡാമാണ്.
ജലേസചന@ിനായി ഇട[കര കനാലിൽ നി1് .റംത01 ജല@ിെനാNം ഒ5കിെയO1
ജല*ം േ%ഷനിൽ ഉപേയാഗിT'. ഈ പ8തി9െട
ാപിത േശഷി 2.5 െമഗാവാ ം
വാർഷിക ഉൽNാദന േശഷി 5.6 മി ൺ ണി!മാണ്.
ഉlമി-I െ
ാപിത േശഷി 3.75 െമഗാവാ ം വാർഷിക ഉൽNാദന േശഷി 9.72 മി ൺ
ണി!മാണ്. ഊർേvാ ാദന@ി`േശഷം, പവർ േ%ഷനിൽ നി'( ജലം ഉlമി ര]ാം
ഘA പ8തി3ായി ഉപേയാഗിT'.
ഈ പ8തി9െട
ണി!മാണ്.

ാപിത േശഷി 2.4 െമഗാവാ ം വാർഷിക ഉൽNാദന േശഷി 6.28 മി ൺ

ഈ പ8തി9െട
ാപിത േശഷി 2.7 െമഗാവാ ം വാർഷിക ഉൽNാദന േശഷി 6.59 മി ൺ
ണി!മാണ്. ഊർേvാ ാദന@ി`േശഷം, പവർ േ%ഷനിൽ നി'( ജലം െചžകടവ്
ര]ാം ഘA@ിനായി ഉപേയാഗിT'.
ഈ പ8തി9െട
ാപിത േശഷി 3.75 െമഗാവാ ം വാർഷിക ഉൽNാദന േശഷി 9.03 മി ൺ
ണി!മാണ്. ഊർേvാ ാദന@ി`േശഷം, പവർ േ%ഷനിൽ നി'( ജലം ചാലിയാർ
നദിയിേല3് ഒ53ിവി6'.
കBവŸർ നദി9െട ഒB േപാഷക നദിയായ ചിxിണി ഡാമിൽ നി1് ജലേസചന@ിനായി
[റ' വി61 ജലമാണ് ഈ പ8തി3ായി ഉപേയാഗിT1ത്. ഡാം േടാ9െട സമീപമാണ്
പവർ ഹൗസ് നിർxിgിരിT1ത്. ഇതിെ
ാപിത േശഷി 2.5 െമഗാവാ ം വാർഷിക
ഉൽNാദന േശഷി 6.7 മി ൺ ണി!മാണ്.
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)
മലoറെ@ ചാലിയാർ പŠായ@ിെല നില ർ താV3ിൽ
ിതി െചW1 ചാലിയാറിെ
ൈകവഴിയായ കാ•ിരoഴ അBവി9െട സാധ തകൾ ഉപേയാഗിgാണ് ൈവദiതി
ഉൽപാദനം rതീRിT1ത്. ഇതിെ
ാപിത േശഷി 3.5 െമഗാവാA് ആണ്. വാർഷിക
ഉത്പാദന േശഷി 9.01 മി ൺ ണി!മാണ്.

ഉപേയാഗ¡ന മായി കിടT1
ല=ളി•ം നിലവി•( ഉപേ%ഷ`കൾ, പവർ
ഹൗ¢കൾ, ൈവദiതി ഭവന=ൾ, വിവിധ സർ3ാർ വക െകAിട=ൾ [ട=ിയവ9െട
േമൽ£രകളി•ം സൗേരാർv ¤ാ ്
ാപിTവാൻ െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. ഉേ‘ശിT'. അഗളി,
കŠിേ3ാട്, ¥¦.രം എ1ിവിട=ളിെല െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ ?മിയിെല 8 െമഗാവാA് §ബ്ഡ്
പ8തി .േരാഗമിT'. 0.60 െമഗാവാA് െകാAിയം േസാളാർ പിവി പ8തി 24.01.2020 ന് കxീഷൻ
െച}. േപയ്െമ ിെ 70 ശതമാനം 2020-21 കാലഘA@ിലാണ് നട@ിയത്. ഐപിഡി എസിന്
കീഴിലാണ് പ8തി അ`വദിgത്. െകഎസ്ഇബിഎൽ-െ ൈമലാAി 110 െകവി സബ്േ%ഷനിൽ
െകഎസ്ഇബിഎ ിെ ഉടമ
തയി•( ഒഴി•
ല@്, 5.82 േകാടി Sപ…്, 1 െമഗാവാA്
ൈമലാAി േസാളാർ പിവി േrാജ‡ിന് വർ3് അ`വദിG. 2021-22ൽ പ8തി കxീഷൻ െചWെമ1ാണ്
rതീRിT1ത്. 1 െമഗാവാA് sൗ]് മൗ]ഡ് േസാളാർ േrാജ©് ഏ!മാªരിൽ
ാപിT1തി`( rവർ@ന=ൾ 14.06.2016 ന് ആരംഭിGെവnി•ം ത«ീർ@ടr¬ം Jലം
േrാജ‡് ൈസIിൽ ഒB കൺേ-ാൾ ®ം നിർxി3ാ`( അ`മതി സർ3ാരിൽ നി1്
ലഭി3ാ@തിനാൽ പ8തി നിർ@ിവG. ഇേNാൾ േകരള സർ3ാരിൽ നി1് അ`മതി ലഭിTക9ം
2021 ജ`വരിയിൽ പ8തി Zർ@ീകരിTക9ം െചWം. rതീRിT1 വാർഷിക ഊർv ഉൽപാദനം
ഏകേദശം 1.4 മി ൺ ണിIാണ്. വിവിധ സൗേരാർv പ8തി…ായി 2021-22 ബജIിൽ 800.00 ലRം
Sപ വകയിB@ിയിരിT'.

െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ-െ
കാIാടിNാടം പാല3ാട് ജി യിെല കŠിേ3ാടാണ്
ിതി
െചW1ത്. ഇതിെ
ാപിത േശഷി 2.025 െമഗാ വാA് ആണ്. 2021-22 ബജIിൽ നിലവി•(
കാIാടി പ8തി9െട JലധനാധിLിതമായ
അIMINണി കൾ3ായി 10.00 ലRം Sപ
വകയിB@ിയിരിT'.

ഊർv േകരള മിഷ` കീഴിൽ െകഎസ്ഇബി ലിമിIഡിെ ¯ംഖലയിേല3് 1000 െമഗാവാA്
സൗേരാർv ¤ാ°കൾ œAിേgർT1തിനായി “സൗര” എ1 പ8തി േകരള സർ3ാർ ആരംഭിG.
സം
ാനെ@ ഊർv േമഖലെയ ആേഗാള നിലവാര@ിേല3് ഉയർ@ാ`ം
2022
ആMേtാേഴTം 100 ജിഗാവാA് സൗേരാർv േശഷി ൈകവരിTകെയ1 േദശീയ ലക്ഷ ം
യാഥാർഥ മാT1തി`ം ഈ പ8തി വിഭാവനം െചW'. സൗര പ8തി9െട ഭാഗമായി, വിദ ാഭ ാസ
ാപന=ൾ, ആ‹പƒികൾ, വാണിജ
ാപന=ൾ എ1ിവ9ൾെNെട9( ഗാർഹിക, െപാ[,
സˆകാര െകAിട=•െട േമൽ£രകളിൽ 500 െമഗാവാA് സൗേരാർv ¤ാ°കൾ
ാപി3ാൻ
െകഎസ്ഇബി ലിമിIഡ് ലR മി6'.
ഇപിസി (50 െമഗാവാA് ), െറേ†ാ (150 െമഗാവാA് ) രീതിയിൽ 200 െമഗാവാA് ®ഫ് േടാപ് േസാളാർ
¤ാ°കൾ3് ആദ ഘA േrാജ‡് െടൻഡlകൾ RണിG. ഇപിസി രീതിയിൽ നി1് 46.5 െമഗാവാA്
കNാസിIി3ായി J1് കരാlകാെര വിന സിgി ]്. െറസ്േകാ േമാഡിൽ െടൻഡറിൽ പnാളി@ം
ഉ]ായിB1ി , റീ-െടൻെഡൻഡറിംഗ് (60 െമഗാവാA് ) നടപടികൾ ആരംഭിG.
ഘAം 1 ൽ ²വെട9( വിവിധ ബിസിന ് േമാഡ•കൾ െച”ാ`േ‘ശിT':
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െകഎസ്ഇബി 25 വർഷേ
് ാ ്
ാപി ക ം പരിപാലി ക ം െച ം, ടാെത
േമൽ!ര ഉപേയാഗി %തിന് 10 ശതമാനം ഊർ)ം ഉപേഭാ+ാവിന് സൗജന.മായി
നൽ/ം.
2. െകഎസ്ഇബി 25 വർഷേ
്
ാ ്
ാപി ക ം പരിപാലി ക ം െച ം,
െകഎസ്ഇബിഎൽ 01വൻ െചല3ം വഹി ക ം ഉൽപാദി6ി % ഊർ)ം 25
വർഷേ
് ഉപേഭാ+ാവിന് നി7ിത വില8് വിൽ ക ം െച ം
3.
ാ ിെ വില ഉടമയിൽ നി%് േശഖരി: േശഷം ഉപേഭാ+ാവിനായി െകഎസ്ഇബിഎൽ
േസാളാർ
ാ ്
ാപി ം. ഉപേഭാ= ഉപേഭാഗ ി>േശഷ0? അധിക ഊർ)ം
െകഎസ്ഇആർസി അംഗീകരി: എപിപിസി നിര ിൽ ധാരണയിെലEക ം െച ം.
1.

ൈസG് സർേവ നട ിയ േശഷം, സൗര ആദ. ഘIം േJാജKിൽ രജിLർ െചM 2.78 ലNം
ഉപേഭാ+ാ ളിൽ നിOം
42,500 മിക: േമൽ!രകൾ തിരെQRE. പSതി നട6ാ ൽ
ആരംഭിT, 15.10.2020 വെര സം
ാനെ ാIാെക ? 160 ഓളം ൈസVകളിൽ Jവർ നം
Wേരാഗമി O, 2021 മാർ:ിൽ Xർ ിയാ/െമ%് JതീNി O.
എം.എൻ.ആർ.ഇ- െട േകY സാZ ിക സഹായേ ാെട പാർ6ിട േമഖലയിൽ 4000 െമഗാവാI്
[ി\മായി ബ]ി6ി: േസാളാർ ^ഫ് േടാ6് ാ`കൾ
ാപി %തി>? സaിഡി പSതി േകY
നവീന Wനരാവർ ക ഊർ) മcാലയം Jഖ.ാപി:ിdO. 2022 ഓെട ^ഫ് േടാ6് േസാളാറിൽ
(ആർടിഎസ് ) നി%് 40,000 െമഗാവാI് േശഷി ൈകവരി ാ>?
ഇh.ൻ ഗവൺെമ ിെ
ലN. ിെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി. 2019-20 വർഷം ആർടിഎസ് പSതി െട രjാം ഘI ിൽ
െറസിഡൻഷ.ൽ േമഖല8് സബ്സിഡി പSതി Jകാരം എംഎൻആർഇ 50 െമഗാവാI് ക6ാസിGി
െകഎസ്ഇബിഎkിന് അ>വദിT.
ടാെത, 2020-21 വർഷേ
് 200 െമഗാവാI് ക6ാസിGി
എംഎൻആർഇേയാട് അഭ.ർlി:ിmj്.
/റQ മാസ താരിഫിn? ഉപേഭാ+ാ െള ആകർഷി %തിനായി, സaിഡി കിഴി:് 01വൻ
pക ം നിേNപി ാെത, േകരള സർ ാർ േകരള േമാഡnകൾ ് അ>മതി നൽകി. 2 കിേലാവാI്, 3
കിേലാവാI് ാ`കൾ ം 200 qണിG് വെര Jതിമാസ ഉപേഭാഗം ഉ? ഉപേഭാ+ാ ൾ ം ഈ
പSതി ലഭ.മാണ്. ^ഫ് േടാ6് േസാളാർ ാ ിെ വില; സaിഡി/സിഎഫ്എ pക, കൺസtമർ,
െകഎസ്ഇബി ലിമിGഡ് എ%ിവ പuിRO. ാ ിൽ നി%് ഉൽപാദി6ി % ഊർ)ം ഉപേഭാ+ാ3ം
െകഎസ്ഇബി ലിമിG\ം തvിൽ പuിRക ം ഉപേഭാ+ാവിന് അവdെട നിേN പ ിന്
ആ>പാതികമായി ഊർ) വിഹിതം ലഭി ക ം െച O. ഇp വെര, ഏകേദശം 6000
ഉപേഭാ+ാ ൾ ് 25 െമഗാവാI് േശഷിയാണ് രജിLർ െചMിരി %ത്. ജിഒ (റിI.) നZർ 87/2020
(പവർ) അ>സരി:്, െകIിടyളിെല ൈവദzതി ആവശ.കതകൾ നിറേവV%തിനായി ^ഫ് േടാ6്
േസാളാർ ാ`കൾ അവdെട െകIിടyളിൽ
ാപി ാ>? സാധ.തകൾ അേന{ഷി ാൻ എkാ
സർ ാർ വ/|കേളാRം നിർേ}ശി:ിmj്. നഗര ിെ
എkാ ഊർ) ആവശ.y~ം
Wനdൽ6ാദി6ി ാ3%
മാർ•yളി€െട
നിറേവV%തി>ം
െപാpഗതാഗതം
ൈവദzതി
ഉപേയാഗി:ാ %തി>മായി
ഭാരത
സർ ാർ,
േകരള ിൽ
തല
ാന
നഗരമായ
തിdവനhWരെ
‘[ീൻ സിGി’ ആയി വികസി6ി ാൻ തിരെQRE. 2021-22 ബജGിൽ 1000.00
ലNം •പ വകയിd ിയിരി O.

നിലവിn?
െതരെQR െ6I
ഡാ0ക~െട
‚രN ം
Jവർ നy~ം
െമ:െ6RE%തിന്
ഭാരത സർ ാർ വഴി േലാകബാu് സഹായേ ാെട നട6ാ %
പSതിയാണിത്.
െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. - െ കീഴിn? 37 ഡാ0കൾ അടyിയ 12 ജലൈവദzത പSതികൾ
…ി6ി> കീഴിൽ തിരെQRE. ഡാ0ക~െട അടി
ാന സൗകര.ം വർSി6ി ക, J† പരിഹാര
മാർ•yൾ സ{ീകരി ക,
ാപനേശഷി വർSി6ി ക pടyിയവയാണ് ഇതിൽ ഉൾെ6Iിm?ത്.
അടി
ാന സൗകര.3ം പരിഹാര നടപടിക~മായി വിവിധ ഡാ0കെള ം െകIിടyെള ം തvിൽ
ബ]ി6ി ക, വാർ ാവിനിമയ ‡ംഖല െമ:െ6REക, ൈഹേ…ാ െമേˆാളജി ൽ
ഉപകരണyൾ
ാപി ക, ‰കZ നിരീNണ േകYyൾ
ാപി ക, സർേവെലൻസ്
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േബാmകൾ, ജലനിര6് േരഖെ6RE%തി>? ഉപകരണyൾ, െസകtരിGി ഗാർഡ് ^0കൾ,
ഡാ0ക~െട ൈവദzതീകരണം, റീവയറിംഗ്, എഫ്.ആർ.എൽ.േLാŠകൾ
ാപി ക, ജനേറG‹കൾ
ാപി ക, ഡാ0ക~െട േചാർ: മാGൽ, സിമ ് വാഷിംഗ്, മർ}മാപിനികൾ
ാപി ക,
ജലനിർ•മന /ഴnകളിെല തടŒyൾ മാVക, ജലസംഭരണിയിെല മാലിന.yൾ നീ ം െച ക,
•ംശ പഠനyൾ, മG് അ>ബ] ഉപകരണy~െട അG/G6ണികൾ നടEക pടyിയ
വിവിധyളായ പSതികളാണ് ഡാം ‚രNാ പSതിയിൽ ഉൾെ6R ിയിരി %ത്. ൈവദzതി
േബാർഡ് നടE% ഡാം ‚രNാ പഠനy~ം ഇതിൽ ഉൾെ6RO. ഈ പSതി8ായി 2021-22
ബജGിൽ 3300.00 ലNം •പ വകയിd ിയിരി O.

സം
ാനെ
െച‹pം
വnpമായ
ജലൈവദzത
പSതിക~െട
േശഷി
നിർ•യി %തിനായി
സർേ‘ ം,
’“
പരിേശാധന ം
േബാർഡ്
ിരമായി
നട ിെ ാjിരി O. Jാരംഭ സർേ‘ െട ം വിശദമായ ’“ നിരീNണ ിെ
ം
അടി
ാന ിൽ
ഇൻെവLിേഗഷൻ റിേ6ാർI് ത”ാറാ O.
സാേuതിക മിക3ം
സാZ ികമായി Jാേയാഗിക3മായ േJാജ•കൾ കെj ി വിശദമായ േJാജ–് റിേ6ാർmകൾ
ത”ാറാ %തിനായി വിശദമായ പഠനം നടേ jpj്. മാ ളം രjാം ഘIം, േമേലാരം, പാZല,
കീരിേ ാട്, പ?ിവാസൽ ഓഗെമേ ഷൻ പSതി, പീരിക6ാറ, െപരിZിലാ3Wഴ, േലാവർ
Xഴിേ ാട്, അ6ർ Xഴിേ ാട് എ%ീ പSതിക~െട സർെ‘, നിരീNണം എ%ിവ8ായി 2021-22
ബജGിൽ 120.00 ലNം •പ വകയിd ിയിരി O.

െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ-ന് ആവശ.മായ വിവിധ ഓഫീസ് േകാം —കൾ, െസNൻ ഓഫീസ്
െകIിടyൾ, േLാർ ബിൽഡി˜കൾ, ജീവന ാdെട ക{ാർേIഴ്‚കൾ, മV െകIിടyൾ
pടyിയവ െട നിർvാണം ഈ പSതിയിൽ ഉൾെ6R ിയിരി O.
െക .എസ്. ഇ. ബി എൽ-െ വിവിധ ഓഫീസിൽ െകIിടy~െട നിർvാണ ™മതല šിൻ
(േšാർട്സ്, Jീ - എœിനീേയഡ് ഇൻ•ാžŸർ, നt കൺžNൻ െടേ ാളജി qണിG് ) എ%
Jേത.ക വിഭാഗെ
ഏൽ6ി:ിmj്. െഷാർ¡ർ ൈവദzതി ഭവനം, ഹരി6ാട് ഓഫീസിൽ േകാം ¢്,
മണിമല കൺേˆാൾ ^0ം െസNൻ ഓഫീ‚ം, വിഴിQം /റിവിലyാട്, പാരി6?ി, ചാdം£ട്, േഫാർI്
െകാ:ി, െചേhരി, ചിറ ൽ, ¤dവാqർ, ആലേ ാട്,
ാm/ളം, േതാIംഭാഗം, േതാ|ംപടി
എ%ിവിടyളിെല െസNൻ ഓഫീസ് െകIിടം, മാ¥ള ് 2 േകാേI§കൾ എ%ിവ െട നിർvാണം
ഏൽ6ി:ിmj്.
ഇതിൽ ചിലത് Xർ ിയായിmj്, മV?വ Wേരാഗമി O. 2021-22 ൽ
െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ Rതൽ െകIിട നിർvാണം നടEെമ%് JതീNി O. വിവിധ ഓഫീസ്
സ0:യyൾ, െസNൻ ഓഫീസ് െകIിടyൾ, േLാർ െകIിടyൾ, പIം ൈവദzതഭവൻ Lാഫ്
ക{ാർേI¨് ഉൾെ6െട േകാർ6േറG് ഓഫീസ് െകIിടം
എ%ിവ െട നിർvാണ ിനായി pക
വകയിd ിയിരി O.
പ?ം െസൻˆൽ െമ ാനി ൽ െഫസിലിGി, അuമാലിയിnം, േകാല റയിn0?
െമ ാനി ൽ സൗകര.yൾ, എ%ിyെന െക .എസ്. ഇ. ബി എൽ-ന് £%് െമ ാനി ൽ
ഫാ©ിേ ഷൻ സൗകര.y~j്. Jസരണം, ഉൽ6ാദനം, വിതരണം എ%ീ വിഭാഗyൽ ്
ആവശ.0?
Lീൽ
ഫാ©ിേ ഷൻ
പണിക~െട
™മതല
ഈ
qണിVകൾ ാണ്.
qണിVകൾ ാവശ.മായ അസംªത വ« ൾ Jധാനമാ ം െസയിൽ, ആർ.ഐ.എൻ.എൽ എ%ീ
െപാpേമഖല
ാപനyളിൽനി%് വാ˜%p വഴി ¤ണനിലവാരം ഉറ|വdEO. -തന
യcസാമ[ികൾ, ഉപകരണyൾ, ഫാ©ിേ ഷൻ െഷ\ക~െട നിർvാണം, െമ ാനി ൽ
സൗകര.yൾ െമ:െ6R ൽ, െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ-െ Lീൽ ഫാ©ിേ ഷൻ പണിക~ം ഇതിൽ
ഉൾെ6R ിയിരി O. ഈ പSതി8ായി 2021-22 ബജGിൽ 3000.00 ലNം •പ വകയിd ി
യിരി O.
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കാര.േശഷി Jവർ നyൾ െമ:െ6RE%തി>ം ഉപേഭാ+ാ ൾ ് െമ:െ6I
േസവനyൾ നൽ/%തി>ം വിവര സാേuതിക വിദ.യിൽ അധി®ിതമായ Jവർ നyൾ
സാധ.മാ % േസാ¯് െവയർ പാേ §കൾ െക.എസ്.ഇ.ബി. വികസി6ി ക ം നട6ിലാ ക ം
െച O.
2021-22 കാലയളവിൽ നിർേദശി: Jധാന ഐടി േസവനyൾ:
ബിഗ് േഡGാ അനലിGി¢് - ഒd ബിഗ് േഡGാ അനലിGി¢് സിLം •പെ6R ി േഡG
വിവരാതി®ിതമാ ക എ%താണിതിെ ലN.ം.
ൈസയ്ബർ െസകtരിGി േJാെജ–സ് -േഡGാ െസ ർ / ഡി ആർ െസ ‹ക~െട
ഐ.എസ്.ഒ സർIിഫിേ ഷൻ, െവബ് ആ ിേ ഷൻ ഫയർവാൾ, േസവന വ.വ
ക~െട
നിരാകരി ൽ pടyിയ -തന ൈസയ്ബർ െസകtരിGി 0ൻകdതnകൾ നട6ാ ക
െകഎസ്ഇബി വാൻ/െക േഫാൺ - ഒപ്Gി ൽ ൈഫബർ േകബിൾ (ഒഎഫ്സി) ഉപേയാഗി:്
20 ലNം /Rംബyൾ ് ഇ ർെനG് സൗകര.3ം സം
ാനEടനീളം 30000 ലധികം
സർ ാർ ഓഫീ‚കൾ ് ൈഹ šീഡ് െനG്വർ ് കണ–ിവിGി ം നൽ/ക എ%
ഉേ}ശേ ാR ടി ഒd ൈവഡ് ഏരിയ െനG്വർ ്
ാപി ക എ%താണിതിെ ലN.ം
റിയൽ ൈടം േഡGാ അ {ിസിഷൻ സിLം (ആർ ടി- ഡി എ എസ് ) ±ാഡാ ഇkാ
നഗരyൾ ് േവjി - ൈവദzതി െട വിശ{ാസ.ത കണ ാ %തിനായി ±ാഡാ ഇkാ
നഗരyളിെല സബ് േLഷ>കളിൽ ഫീഡർ റിേമാI് െടർമിനൽ qണിG്സ്
ാപി:
വിശ{ാസ.ത ’ചകyളായ ൈസദീ/ ൈസഫീ വഴി യാcികമായി അളെവR6് നടEക
എ%താണ് ലN.ം.
ആർ-എ.പി.ഡി.ആർ.പി ഇതര േമഖലകളിൽ വിവര സാേuതിക വിദ.നട6ാ ൽ, ഡിസാLർ
റി വറി െസ റിന് അടി
ാന സൗകര.y~െട പരിപാലനം, ആർ-എ.പി.ഡി.ആർ.പിൽ
ഉൾെ6R ിയിIിkാ
വിവിധ ഐടി േJാജ²കൾ ായി െസർവ‹കൾ, ആ¢സറികൾ എ%ിവ
ലഭ.മാ ൽ, Wതിയ ഇല³ി ൽ െസN>കളിൽ ൈകെകാ´? ഉപകരണy~െട നിയcണം,
സ്െപേയഴ്സ് ഉൾെ6െട ആർ-എ.പി.ഡി.ആർ.പി ഇതര ഇല³ി ൽ െസN>കളിൽ മീGർ
റീഡിyിനായി ൈകെകാ´? ഉപകരണyൾ നിലനിർ ൽ pടyിയവ മV Jധാന വിവര
സാേuതിക വിദ.യിൽ അധി®ിതമായ Jവർ നyളാണ്. 2021-22 ബജGിൽ 400.00 ലNം •പ
വിവിധ വിവര സാേuതിക വിദ.യിൽ അധി®ിത Jവർ നyൾ ായി വകയിd ിയിരി O.

താെഴ െകാR ിരി % പരിപാടികൾ 2021-22 ബജGിൽ
ാപന വികസന പSതിയിൽ
ഉൾെ6R ിയിരി O.
ഇൻ-ഹൗസ് പരിശീലന േകYyളിൽ ജീവന ാർ ് േവjി ? പരിശീലനം
മG് പരിശീലന േകYyളിൽ ജീവന ാർ ് പരിശീലനം.
Wതിയ പരിശീലന േകYy~ം മG് സൗകര.y~ം
ാപി ക.
2021-22 ബജGിൽ ഇതിനായി 55.00 ലNം •പ വകയിd ിയിരി O.

വർSിT
വd%
ആവശ.കത ം
ഊർ)
ഇവാകzേവഷൻ
ആവശ.കതക~ം
േനരിR%തിനായി, െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. Wതിയ ഉപേLഷ>കൾ, ൈല>കൾ
pടyിയവ െട
നിർvാണ3ം നിലവിn? ഉപേLഷ>ക~െട േശഷി ഉയർEവാ>ം ഉേ}ശി O. അധിക
ˆാൻേµാർമ‹കളി€െട േശഷി വർSി6ി ാ>ം ഉേ}ശി O. 2021-22 വാർഷിക ബജGിൽ
സാധാരണ ? Jസരണ പണികൾ ായി 30000.00 ലNം •പ വകയിd ിയിരി O.
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തിdവനhWരം, കളമേ¶രി, ക¡ർ എ%ീ േലാഡ് െഡšാ:് േLഷ>ക~െട
ആ·നികവൽ രണ3ം,
‚രNിത
സിLം,
കvtണിേ ഷൻ
സിLം
എ%ിവ െട
ആ·നികവൽ രണ3ം ഇതിൽ ഉൾെ6RO.
Jധാനെ6I േLഷ>കളിnം ഉപേLഷ>കളിnം നിO? വിവരേശഖരണം, ±ാഡയിnം,
കZtIർ െനG് വർ ിംഗിnം അ>ബ] പണികൾ, എസ്.എൽ.ഡി.സിയിെല മV പണികൾ, െമ:െ6I
ഊർ) കണെ R6ിനായി മീGർ െടLിംഗ് സൗകര.yൾ വിWലീകരി ൽ എ%ിവയാണ് J«ത
പSതിയിൽ ഉൾെ6R ി െച”ാ>േ}ശി %ത്.
‚
ിര3ം വിശ{സനീയ3മായ ൈവദzത സ¸ദായം നിലനിർE%തിന് ഉചിത3ം
കാര.Nമ3മായ റിേല സംരNണ സംവിധാനം അത.hാേപNിതമാണ്. ഇതിനായി റിേല വിംഗിൽ
ആ·നിക പരിേശാധാ യcyൾ സ)മാേ jpj്.
റിേല പരിേശാധന, ഉപകരണyൾ
െമ:െ6R ൽ, ആ·നിക പരിേശാധനാ ഉപകരണyൾ വാyൽ എ%ിവയാണ് ഇതിൽ
ഉൾെ6R%ത്.
ഈ
പSതി
Jധാനമാ ം
പി.എൽ.സി.സി. െട
ആ·നികവൽ രണ ി>
േവjി ?താണ്. Wതിയ നിലയyൾ കvീഷൻ െച കേയാ Wന:¹മീകരി കേയാ െച %തി>ം
പി.എൽ.സി.സി. ഉപകരണyൾ, സംരNണ ക ‹കൾ, മG് അ>ബ] വ« ൾ എ%ിവ
വാേyjത് കvtണിേ ഷൻ സിL ിെ
േനരായ പരിപാലന ിന് അത.ാവശ.മാണ്.
ഇതിനായി 2021-22 ബജGിൽ 900.00 ലNം •പ വകയിdEO.
35-40 വർഷംXർ ിയാ ിയ പഴയ ജനേറഷൻ qണിVകളിൽ
നവീകരണ3ം
ആ·നികവൽ രണ3ം വിWലീകരണ Jവർ നy~ം നടേ jത്, അവdെട Jവർ നyൾ
െമ:െ6RE%തി>ം ഉപേയാഗJദമായ ജീവിതകാലം വിWലമാ %തി>ം അത.ാവശ.മാണ് . 2021-22
കാല ് താെഴ6റ % പഴയ ജലൈവദzത പSതിക~െട WനdSാരണ3ം നവീകരണ
പരിപാടിക~ം നടEവാൻ ഉേ}¶ി O.
(എ) േഷാളയാർ ജലൈവദzത പSതി (54 െമ.വാ.)
(ബി) /G.ാടി ജലൈവദzത പSതി (75 െമ.വാ.)
(സി) ഇR ി ജലൈവദzത പSതി ഒ%ാം ഘIം (390 െമ.വാ.)
ഈ പSതി8ായി 2021-22 ബജGിൽ 1500.00 ലNം •പ വകയിd ിയിരി O.
വിശ{സനീയമായ ആശയവിനിമയ േJാജ–ിന് കീഴിn? ഫ´കൾ വിനിേയാഗി % എkാ
സബ്േLഷ>കളിേല ം അവസാന ൈമൽ കണKിവിGി നൽ/%ത് ഈ പSതിയിൻ കീഴിലാണ്.
24/48
േജാഡി ൈഫബർ ഒപ്Gിക് േകബിൾ ഉപേയാഗി:് സബ്േLഷ>കെള പരšരം
ബ]ി6ി %pം െടർമിനൽ ഉപകരണyൾ
ാപി %pം ±ീമിൽ ഉൾെ6R ിയിmj്.
പിഎസ്ഡിഎഫ് J½ ികൾ ് കീഴിൽ വd% െഷഡtളിംഗ് , അ ൗjിങ്, മീGറിംഗ് ,
ˆാൻസാN>ക~െട െസGിൽെമ ് pടyിയ സമ¿ െJാെജ•ക~െട ം നട6ാ nം വിഭാവനം
െച O. ഈപSതി8ായി 2021-22 ബജGിൽ 40.00 ലNം •പ വകയിd ിയിരി O.

വിതരണം സാധാരണ പSതികൾ, മG് ഫjഡ് J½ ികൾ, വിതരണ
J½ ിക~െട െചലവ് വഹി %തിന്
2021-22 ബജGിൽ 15000.00
വകയിd ിയിരി O
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ിൻ കീഴിn?
ലNം •പ

നഗരJേദശy~െട വിതരണ അടി
ാന സൗകര.yൾ
െമ:െ6RE%തിന്
േകYൈവദzതി മcാലയം ആരംഭി: പSതിയാണ് സംേയാജിത ൈവദzതി വികസന പSതി
(ഐപിഡിഎസ് ). നഗര Jേദശyളിെല ഉപ Jസരണ വിതരണ ‡ംഖലകൾ വർധി6ി ക ം
ശ+ിെ6REക ം െച ക, ഐടി JാÀമാ ക ം ശ+ിെ6REക ം വഴി വിതരണ
ˆാൻേµാർമ‹കൾ /ഫീഡ‹കൾ/ഉപേഭാ+ാ ൾ 0തലായവdെട മീGറിങ് എ%ിവ ഈ പSതിയിൽ
ഉൾെ6RO. ഉദയ് പSതിയിൽ പെuR % ഐ പി ഡി എസി> കീഴിn? നഗരyളിെല 3,21,800
ഉപേഭാ+ാ ൾ ് ÁാർI് മീGർ സ്ഥാപി %തിനായി 60 ശതമാനം [ാേ ാR ടി 64.36 േകാടി
•പÃ? വിശദമായ െJാജK് റിേ6ാർI് പവർ ഫിനാൻസ് േകാർ6േറഷൻ അംഗീകരിT. െമേŒർസ്
െകപിഎംജിെയ േJാജ–് മാേനജ്െമ ് ഏജൻസിയായി നിയമിT. െടൻഡർ NണിTെകാ´?
േനാIീസ് 25.07.2018 ൽ JസിSീ രിT. െJാേ6ാസലിനാ ? അഭ.ർlന Jമാണം 17.06.2019 ന്
JസിSീകരിT. 27.06.2019 ന് വിളി: Jീ-ബിഡ് േയാഗ ിൽ 10
ാപനyൾ പെuRE. സാേuതിക
ബിÄകൾ 30.08.2019 ന് pറO. െമേŒർസ് ൈണGഡ് ഇല³ി ൽ ഇൻഡžീസ് ലിമിGഡ് മാÅേമ
െടൻഡറിൽ പെuREÆ. ആർഎഫ്പി Jമാണം പരിഷ് രി:് റീ-െടൻഡറിം¤മായി 0േ%ാI്
േപാകാൻ Jീ-ക{ാളിഫിേ ഷൻ കvിGി േയാഗം തീdമാനിT. ആർഎഫ്പി േരഖ െട
പരിഷ് രണ ിനായി േJാജ–് മാേനജ്െമ ് ഏജൻസി ഇേ6ാ1ം Jവർ ി Oj്.
ഐപിഡിഎസിെ േശഷി % േജാലിക~െട െചലവ് വഹി %തിനായി 2021-22 ബജGിൽ 50.00
ലNം •പ വകയിd ിയിരി O.
ബിസിനŒ് മാേന§െച %തി>ം അ ൗjിങ്, െമGീരിയൽ മാേന§െമ ്, മാനവ
വിഭവേശഷി എ%ിവ മായി ബ]െ6I നിരവധി ബാ ് ഓഫീസ് Jവർ നyൾ ഓേIാേമG്
െച %തി>ം സംേയാജിത ആ ിേ ഷ>ക~െട ഒd സംവിധാനം ഉപേയാഗി ാൻ എ ർൈJസ്
റിേസാ¨്
ാനിംഗ് െകഎസ്ഇബിെയ സഹായി O. ഐപിഡിഎസിന് കീഴിn? േകY
േšാൺേസർഡ് പSതിയായാണ് പSതി ആവിഷ്കരി:ത്. െകഎസ്ഇബി സമർ6ി: ഡിപിആറിെ
അടി
ാന ിൽ 7.2.2018 ന് 42.64 േകാടി •പ (60 ശതമാനം [ാ ് ) പിഎഫ്സി അ>വദിT. പSതി
നട6ാ ൽ കാലയളവ് 30 മാസമാണ്. ഈപSതി8ായി 2021-22 ബജGിൽ 400.00 ലNം •പ
വകയിd ിയിരി O.
2018 ൽ േകരളം ലാൻഡ് ൈÇ\കളിേല ം െവ?െ6ാ
ിേല ം നയി:
അ‰തXർവമായ േപമാരി ് സാN.ം വഹിT. 2019 nം സമാനമായ അവ
നിലനി%ിdO.
േകരളം ‰മിശാÈപരമായ ആ7ര.yൾ ് ഇരയാ/Oെവ%് ഇത് ’ചി6ി O. 2018 nം 2019 nം
സം
ാന ് െവ?െ6ാ ം ഏG3ം േമാശമായി ബാധി: ഒ%ാണ് െകഎസ്ഇബി ലിമിGഡ്.
ഉത്പാദനം, Jസരണം, വിതരണം എ%ീ എkാ േമഖലകളിnം െകഎസ്ഇബി ലിമിGഡിന് നÉം
േനരിm. സം
ാന ആ’Åണ േബാർഡിെ മധ.കാല അവേലാകന േയാഗ ിൽ, െകഎസ്ഇബി
ലിമിGഡ് ഭാവിയിൽ െവ?െ6ാ
Jതിേരാധേശഷി ? നിർvാണyൾ പരിഗണി ണെമ%്
നിർേ}ശിT. ഇതിനായി 2021-22 ബജGിൽ 700.00 ലNം •പ വകയിd ിയിരി O.
െകഎസ്ഇബിഎkിെ വിതരണ [ിഡ് നവീകരി %തിനായി 2018-19 കാലഘI ിൽ
ആരംഭി:
ഇട ാല േJാജ–ാണ് ദzതി. പSതി െട ആെക വിഹിതം 4036 േകാടി •പയാണ്.
എkാവർ ം തടŒമിkാ pം ¤ണനിലവാര0?pമായ ൈവദzതി നൽ/ക, സാേuതിക3ം
വാണിജ.പര3മായ നÉം /റÃക എ%ിവയാണ് പSതി െട ലN.yൾ. വിശ{ാസ.ത, നÉം
/റ8ൽ, ‚രN എ%ിവയിൽ ദzതി 2021 Rതൽ ÌS േകYീകരി O. ഇൻ‚േലGഡ്/ആവരണം
െച”െ6I കj–‹കൾ, Wനർനിർvാണം, Lാൻേഡർൈഡേസഷൻ, എ:്ടി െനG് വർ ിൽ
സ{ിTക~െട വിWലമായ ഉപേയാഗം, പഴയpം േതയ്മാനം പGിയpമായ കj–‹കെള െമ:െ6I
എസിഎസ്ആർ കj–‹കൾ ഉപേയാഗി:് മാGി
ാപി ൽ, ൈല>ക~െട ം ാ`ക~െട ം
Lാൻേഡർൈഡേസഷൻ, എൽടി െനG്വർ ിെല Íത.മായ ഇടേവളകളിൽ നtˆൽ കj–‹ക~െട
153

എർ ി ിന് ാധാന ം നൽകൽ, എ ട് ി െന ്വർ ിെല േപാ ക െട േലാഹ ഭാഗ ൾ എർ ്
െച ൽ, േഫാൾ!് പാസ് ഡി $%ക െട (സിഎഫ്പിഡി) സഹായേ ാെട ആശയവിനിമയം,
ഉയർ- േവാൾേ!ജ് വിതരണ സംവിധാനം (എ ് വി ഡിഎസ് ) 2ട ിയ േത ക ഘടക ൾ
വിതരണ ിൽ ധാന 4ാനം വഹി56. മീഡിയം േടം േ ാജ8് 9ാനിംഗ്, ജിഐഎസ് മാ;്
ത ാറാ ൽ, ഡിപിആർ =പവൽ രണം എ-ിവ വിതരണ വർ ന ളിൽ ?തിയവയാണ്.
ദAതിBെട കീഴിDE
F ികൾ ായി 2021-22 ബജ ിൽ 40000.00 ലMം =പ
വകയിN ിയിരി56.
സം4ാനOടനീളം
ഇ-െവഹി ിൾ
ചാർജിംഗ്
േQഷSകൾ
വിന സി5-ത്
ഉറ;ാ5-തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ െന േQ ് േനാഡൽ ഏജൻസിയായി നിയമിV. ഇവാഹന ൾ ് സം4ാന വ ാപകമായി ചാർജിംഗ് സൗകര ം ഉറXവNO-തിനായി
സം4ാനെ
എYാ ജിYകളിDം 32 ചാർജിംഗ് േQഷSകൾ 4ാപി ാൻ െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ
പZതിയി!ി[\്. 6 ചാർജിംഗ് േQഷSകൾ ]ർ ിയായി, ബാ ിBEവ ?േരാഗമി56. വിവിധ
ജിYകളിൽ 26 ഇവി ചാർജിംഗ് േQഷSകൾ (േകരള സർ ാർ) 4ാപി5-തിSE െട\ർ
അവസാന ഘ! ിലാണ്. പണികൾ ഉടെന അSവദി5ം. തിNവന_?രം, െകാ ി, േകാഴിേ ാട്
ജിYകളിെല 131 േQഷSകളിൽ പരീMണാടി4ാന ിൽ ഇവി ചാർജിംഗ് േQഷSകൾ
4ാപി5-തിന് േക` സർ ാർ തതa ിൽ അSമതി നൽകി. 30 എb ിെc േജാലി ഉടൻ
ആരംഭി5ം.
ഇവി ചാർജിംഗ് േQഷSക െട െചലവ് വഹി5-തിന് 2021-22 ബജ ിൽ 70.00 ലMം =പ
വകയിN ിയിരി56.

ഊർeേമഖലയിൽ ഊർe സംരMണ
വർ ന
ം gതന
വർ ന
ം
േ ാhാഹി;ി5ക എ-താണ് ഈ പZതിBെട ലM ം. ഊർe ഓ;ൺ ഇെ-ാേവഷൻ േസാൺ
വഴി Qാർ!;് വിേYജിൽ ൈവദAത േമഖലയിെല തിരെmn
gതനസംരംഭകർ ്
െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സാo ികpം സാേqതികpമായ പിrണ നൽs6\്. വിവിധ ഊർe
സംരMണ ഡിമാc് ൈസഡ്
വർ ന ൾ, ഊർe ഓഡി ്, വ വസായ 4ാപന തി
വർ ന പരിപാടികൾ എ-ിവയിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ-െc എനർജി േസവിംഗ് േകാഓർഡിേനഷൻ ടീം (എേtാ!് ) സജീവമായി പെqn56. 2021-22 ബജ ിൽ ഇേ-ാേവഷൻ ഫ\ിSം
എേtാ!ിSമായി 2320.00 ലMം =പ സം4ാന വിഹിതമായി വകയിN ിയിരി56.
(1)വിവിധ തര ിDE വ വ4ിതികെള സമനaയി;ി5-തിന് സംരംഭക വിഭവ ആuvണം
(ഇആർപി) പZതി നട;ിലാ5ക വഴി ഒ-ിലധികം വ വ4ിതി കളായ ബിസിനx്
വർ ന ളിൽ പിഴpകളിYാ
ഇടപാnകൾ എ ;മാ56 (മാ ിംഗ് െഷയർ) (2) ൈടഡDം
േവവ് എനർജി േ ാജyം - ൈടഡൽ, േവവ് എനർജി േ ാജzകൾ ്എ{് ഷൻ ഓഫ് ഇcറQ്
Mണി ാൻ നിർേ|ശി56 (3) െകാ ി നഗര ിൽ ~ാർ!് •ിഡ് ൈപല ് പZതി നട;ിലാ ൽ,
(4) വിജിഎഫ് €ിൽ ഓവർ പZതിക െട െകാnOതീർ ാSE
2കകൾ (5) മ• gതന
?നരാവർ ക ഊർe പZതികൾ (6) എേƒാ!ിന് കീഴിൽ വിതരണ „ാൻേ…ാർമർ (ഡി.ടി.ആർ)
േQഷSക ം, ൈഹേവാൾേ!ജ് വിതരണ സംവിധാനpം (എ .് വി.ഡി.എസ് ) െമ െ;n ൽ
2ട ിയവയാണ് 2021-22 വർഷം ഇേ-ാേവഷൻ ഫ\് & എേƒാ!ിെc കീഴിDE നിർ|ി‡
പZതികൾ. 2021-22 ബജ ിൽ 2320.00 ലMം =പ വകയിN ിയിരി56.

സം4ാന ിനകOE സരണ രംഗെ
ˆ ൾ 400 െക.വി., 200 െക.വി ൈലSകൾ
ശ‰ിെ;n ി അധിക സരണ സംവിധാനമായ „ാൻŠ‹ിഡ് 2.0 4ാപി ് 2023 ആsേoാേഴ5ം
പരിഹരി5വാൻ െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ ലM മിn6. ഊർe േമഖലയിൽ അത ാŒനിക സാേqതിക
വിദ േയാജനെ;n ിBം, അതി gതന നിർ•ാണ ൈശലി സaീകരി5-2 വഴി ŽമിBെട അധിക
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ഉപേയാഗം പരമാവധി
റ െകാ ് നിലവി
േകാറിേഡാ കൾ നവീകരി
തി ം/
ഉയർ# തി ം, $തിയ ഉപേ%ഷ കൾ, ൈല കൾ എ ിവ നിർ)ി
തി ം, നിലവി
േകാറിേഡാ കെള െമ+െ,- രീതിയിൽ ബ0ി,ി ക വഴി ഉപ2സരണ തല5ിൽ പ6തികൾ
ശ8ിെ,9#വാൻ അധിക സംവിധാനം ഏർെ,9# തി ം പ6തി ല=>മി9?.
AാൻBCിഡ് 2.0 പ6തിDെട ആെക േ2ാജH് Iക 9425.37 േകാടി Jപയാണ്. AാൻBCിഡ്
2.0 പ6തിDെട ഒ ്, ര ് ഘ-5ിെM കീഴിൽ വN
6375.00 േകാടി JപP
2Q5ികൾR്
06.10.2016-ന് ഭരണാ മതി നൽ കDം, േ2ാജHിെന കിഫ്ബിDെട കീഴിൽ ധനസഹായ5ി
ഉൾെ,9#കDം െചW. AാൻBCിഡ് 2.0 പ6തിDമായി ബ0െ,- മX 2വർ5നYൾ
ഏെZ9
തിന് 2021-22 ബജZിൽ 1.00 ല=ം Jപ നാമമാ[ വിഹിതമായി വകയിN5ിയിരി ?.
ഊർ]െ5 െപാIെവ $നരാവർ5ക ഊർ]െമ?ം $നരാവർ5ിRാനാവാ5
ഊർ]െമ?ം ര ായി വിഭജി+ിരി ?. േലാക5് ഉപേയാഗി
85 ശതമാന5ിലധികം
ഊർ]ം $നരാവർ5ിRാനാവാ5 േ`ാതaകളിൽ നി ാണ് ലഭി
ത് . മിR വികസിത
രാജ>Ybം േഫാസിൽ ഇ0നYളായ (കൽRരി, എe), ആണേവാർ]ം IടYിയ
$നരാവർ5ിRാനാവാ5 ഊർ] േ`ാതaകെളയാണ് ആgയി+ിരി
ത്. സൗേരാർ]ം,
ജിേയാ െതർമൽ, ജലൈവദjതി, ബേയാമാസ്, കാZ് IടYിയവ $നരാവർ5ക ഊർ]
േ`ാതaകളിൽ ഉൾെ,9?. മിR വികസkര രാജ>Yളി ം ധാരാളം $നരാവർ5ക ഊർ]
േ`ാതaകൾ ഉ ്. വിവിധ പരിപാടികളിlെട $നരാവർ5ക ഊർ] വികസന5ി ം
ഊർ]കാര>=മതPം ഊ ൽ നൽ ക എ താണ് ഉപേമഖലDെട 2ധാന ല=>ം.
േകരള5ിൽ പാരnേര>തര $നരാവർ5ക ഊർ] േ`ാതaകൾ നിയoി കDം
നട,ിലാ കDം െചp ത് (i) ഏജൻസി േഫാർ േനാൺ-കൺെവൻഷണൽ എനർജി ആM് rറൽ
െടേsാളജി (അനർ-്) (ii) എനർജി മാേനെtM് െസMർ (ഇ.എം.സി) (iii) മീZർ െട%ിംഗ് ആM്
%ാേMർഡ്സ് ലേബാറ-റി (എം.Zി.എസ്.എൽ)എ ീ ഏജൻസികൾ uേഖനയാണ്.
ഇതിെM
വിശദമായ പരിപാടികbം ഘടകYbം vവെട നൽകിയിരി ?.
േകരള സർRാരിെM ഊർ] വ ,ി കീഴിൽ 2വർ5ി
ഒN സkയംഭരണ wാപനം
ആണ് ഏജൻസി േഫാർ േനാൺ - കൺെവൻഷണൽ എനർജി ആM് rറൽ െടേsാളജി (അനർ-് ).
പാരnേര>തര ഊർ]5ിെMDം േഫാസിൽ ഇ0നYbെടDം ഉപേഭാഗം Iല>മാകാൻ സാധ>മായ
പരമാവധി $നരാവർ5ക ഊർ]5ിെM ഉപേയാഗം പരമാവധി 2േയാജനെ,9#ക എ താണ്
അനർ-ിെM കാഴ്+,ാട് . പാരnേര>തര ഊർ] േ`ാതaകbെടDം $നNൽ,ാദി,ിRാൻ
സാധ>തD
േ`ാതaകbെടDം
കീഴി
പ6തി/േ2ാജxകൾ
2ചരി,ി
തി ം
2ാവർ5ികമാ
തി ം, yാമീണ സാേzതികവിദ>കൾ, $നരാവർ5ക ഊർ]ം ഉപേയാഗി+്
സർRാർ wാപനYളിൽ കാർബൺ ന{Aൽ പരിപാലനം, ഇല|ിR് െമാബിലിZി IടYിയ
ആശയYൾ േ2ാ}ാഹി,ി
തി u േനാഡൽ ഏജൻസിയാണ് അനർ-്.
ജനകീയ പzാളി5േ5ാെട സൗേരാർ]5ിൽ നി?ം 1000 െമഗാവാ-് ല=>ം
േനടിെയ9
തിനായി അനർ-് 2021-212 കാലയളവിൽ േ2ാ}ാഹന പരിപാടികൾR് •9തൽ
2ാധാന>ം നൽകിയിയിരി ?. ഇത് •9ത ം േസാളാർ rഫ് േടാപ് , നില# ഘടി,ി+
സംവിധാനYൾ എ ിവയിlെട ആയിരി ം. സൗേരാർ] നിലയYൾ
നിേ=പം സർRാർ
wാപനYൾ, സkകാര> wാപനYൾ, സംവിധാനYbെട €ണേഭാ8ാRളായ വ>8ികൾ, ഭാരത
സർRാർ എ ിവയിൽ നി ് സമാഹരി ം. ഐപിപി, െറസ്േകാ രീതിയി
സംവിധാനYbം
െമാ5ം േശഷിDെട ഒN ഭാഗമാണ് . ഫ‚കൾ സമാഹരി
തിന് േ2ാ}ാഹന, പിƒണാ
നടപടികൾ ആവശ>മാണ് .
2021-22 ബജZിൽ 4313.00 ല=ം Jപ അനർ-ിെM നിലവി
„ ് പ6തി മായി
വകയിN5ിയിരി ?.
േ2ാജH്
രീതീയിൽ
നട,ിലാ
ഇതിെM
2ധാന
പരിപാടികൾR്/ഘടകYൾR് വിഹിത5ിെM ഒN ഭാഗം പ6തി നട,ിലാ
തിന് ആവശ>മായി
വN െചലവ് വഹി വാനായി ഉപേയാഗിRാ… താണ്. സംഭരണേ5ാ9•ടിയ $നരാവർ5ക
ഊർ]ം, തിരമാലയിൽ നി?
ഊർ]ം, ൈഹ†ജൻ/ഫ{വൽ െസൽ, $തിയ സംഭരണ
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സാേ തികവിദ കൾ, ാമീണ സാേ തികവിദ കൾ
ദർശന പ തികളി െട വിലയി"#െ$%ം.

ട

ിയ വരാനിരി

സാേ തികവിദ കൾ,

1)െപാ െക(ിട ളിൽ സൗേരാർ+ പവർ ,ാ-കൾ 2) ഇ-െമാബിലി0ി
3) 1നരാവർ#ക
ഊർ+ സംവിധാന 4െട േ ാ5ാഹനം എ ിവയാണ് ഈ പ തി:് കീഴി<=
േത ക
പരിപാടികൾ.
ഇറ മതി െച@ േഫാസിൽ ഇBന അധിDിത ൈവദFതിെയ ആHയി
ത് IറJകെയ
ലK േ#ാെട െപാ
െക(ിട ളിൽ ഓൺ- ിഡ്/ൈഹPിഡ് സൗേരാർ+ നിലയ ൾ
Qാപി ം. ഇത് താെഴ$റR ഏെത ി<ം രീതിയിൽ ആകാം;
202122 കാലയളവിൽ 1.5 െമഗാവാ(് ലK മി(്, വിവിധ വIYക4മാRം, Qാപന 4മാRം ഹരിത
ഊർ+ പ ാളി#ം ഉറ$ാ:ാൻ, ധാന െപാ െക(ിട ളിൽ സൗേരാർ+ ]ഫ് േടാ$് പവർ
,ാ-കൾ Qാപി വാൻ അനർ(് ഉേ^ശി _. ഫ`ക4െട ഒ" ഭാഗം (പരമാവധി 10%) അനർfം
ബാ:ിR=വ ബBെ$( Qാപന 4ം വഹി:ണം. ഇത് കാർബൺ നghൽ സംവിധാന#ിെi
ധാന േമഖലകളിൽ ഒ ാണ്. ബജ0ിൽ 300.00 ലKം lപ വകയി"#ിയിരി _.
- റിനgവബിൾ എനർജി സർവീസ് കmനിRെട കർ#വ ം
ഏെ0%#്, െപാ െക(ിട ളിൽ സൗേരാർ+ ]ഫ് േടാ$് ,ാ-കൾ സnoമാ:ി വർ#ി$ി
രീതിയിൽ അനർ(് Qാപി ം. േ ാജpിെi ജീവചq#ിൽ നിലവിൽ അവർ അടJ
തിമാസ
ഊർ+ ചാർrക4െട ഒ" ഭാഗം, sലധന െചലവായി വIYകൾ/ഏജൻസികളിൽ നി_ം
ഈടാ ം.ഈടാ:ിയ sലധന െചലവ് േ ാ ാം വി1ലീകരി
തിന് വ"ം വർഷ ളിൽ വീ`ം
േയാജനെ$%uം. 5 െമഗാവാ(് േശഷിR= സൗേരാർ+ ,ാ-കൾ ഈ രീതിയിൽ Qാപി:ാൻ
കഴിRെമ ് തീKി _. 2021-22ൽ 290.00 ലKം lപ വകയി"#ിയിരി _.
ഉൽപാദി$ി
ഊർ+#ിെi മ5രാധിDിത താരിvകൾ:് അwxതമായി വ"മാനം പyെവJ
രീതിയിൽ
വIYക4െട/ഏജൻസിക4െട ഉപേയാഗzന മായ/തരിശായ {മിയിൽ അനർ(്
സൗേരാർ+
നിലയ ൾ Qാപി കRം
വർ#ി$ി കRം െച|ം. േ ാജക്ട് വി1ലീകരി
തിനായി
അനർ(് േശഖരി} വ"മാന വിഹിതം വീ`ം ഉപേയാഗെ$%#ിെ:ാ~് Iറ•ത് 1നരാവർ#ക
ഊർ+ ലK ൾ ൈകവരി
വെര ഇതിന് €ൻഗണന നൽേക~താണ് . 2021-22 ൽ 270.00
ലKം lപ വകയി"#ിയിരി _.
സർ:ാർ െക(ിട ളിൽ Qാപി}ി"
5 വർഷം സമ
വാറiി ഉ~ായി"
ഓഫ്
ിഡ്
േസാളാർ പവർ ,ാ-കെള കാലാവധി അവസാനി}തിw േശഷം ിഡ് കണ•ഡ് േസാളാർ പവർ
,ാiായി മാ‚ തിwം ലK മി%_. ƒടാെത, അനർ(് ദർശന പ തി ആRം െഡേ$ാസി0്
വർ:് „ീം ആRം Qാപി}ി" െമാ#ം 140 െമഗാ വാ(് േശഷിR= ഓഫ് ിഡ് േസാളാർ പവർ
,ാ-കൾ †ണേഭാ‡ാ:4െട സˆതേ#ാെട ഓൺ ിഡ് ,ാi് ആയി മാ‚ തിwം ഉേ^ശി _.
2021-22 ൽ 255.00 ലKം lപ വകയി"#ിയിരി _.

സർ:ാർ/അർധ സർ:ാർ/െപാ േമഖലാ/എയ്ഡഡ്/തേ^ശ സnയംഭരണ Qാപന ളിൽ സsഹ
പാചകം, വ ാവസായിക നീരാവി ഉൽ$ാദനാവശ ൾ അെ‰ ിൽ ഉണ
ആവശ ൾ:ായി
സൗേരാർ+ േകാൺെസൻേh0ർ/ൈജവ അധിDിത നീരാവി ഉത്പാദന സംവിധാന ൾ
Qാപി വാൻ ഉേ^ശി _. സാധ തR= െപാ േമഖലാ Qാപന െള കെ~#ി സാധ തകൾ
പഠി‹െകാ~്,
സംQാന#് Œതന സൗേരാർ+ േകാൺെസൻേh0ർ സാേ തിക വിദ
സംവിധാന 4െട ഉപേയാഗം ജന ിയമാ ക എ താണ് ഈ പ തിRെട ലK ം.
െച•ാwേ^ശി} സംവിധാന#ിെi വ<$െ# ആHയി}്, തേ^ശമാേയാ എം.എൻ.ആർ.ഇ
അംഗീŽത ഏജൻസികളി െടേയാ ഡിപിആർ ത•ാറാ ം. 500 ച രH മീ0ർ സൗേരാർ+
േകാൺെസൻേh0ർ വ ാപ് തിയാണ് ലK ം. 2021-22 ൽ 230.00 ലKം lപ വകയി"#ിയിരി _.
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വയബിലി0ി ഗ ാപ്
ഫ~ിംഗ് രീതിയിൽ sലധന ഇൻെസiീ•കൾ ലഭ മാ:ി ഉപേയാഗzന മായ Qല ളിൽ/
ഉേപKി:െ$( ഖനികളിൽ/കnാറികളിൽ സൗേരാർ+ നിലയ ൾ Qാപി
തിന് സnത•
ഊർ+ ഉത്പാദകെര തിരെ•%:ാwം, േ ാ5ാഹി$ി:ാwം, നട$ാ:ാwം അനർ(്
സഹായി ം. 5 െമഗാവാ(് േശഷിR= സൗേരാർ+ ,ാ-കൾ ഈ രീതിയിൽ സ+ീകരി ം.
2021-22 ൽ 270.00 ലKം lപ വകയി"#ിയിരി _.
േകരള സർ:ാർ
ഖ ാപി} ഊർ+ േകരള മിഷൻ, അനർfം െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ-ഉം
സംR‡മായി 2021 - ഓെട 1000 െമഗാവാ(് സൗേരാർ+ം ഉത്പാദി$ി:ാൻ ലK മി%_. ഇതി െട
3 വർഷ#ിw=ിൽ 1രYറ സൗേരാർ+ പ തിയിൽ നി ് 500 െമഗാവാ(് ലK മി%_. 2021-22
കാലയളവിൽ, ഇപിസി, െറേ„ാ രീതിയിൽ 15 െമഗാവാ(് 1രYറ സൗേരാർ+ പ തികൾ
നട$ാ:ാൻ അനർ(് ഉേ^ശി _.
േ ാ ാമിനായി
ബജ0ിൽ 80.00 ലKം lപ
വകയി"#ിയിരി _.
ഇല‘ിക് വാഹന ൾ ഏതാwം വർഷ ൾ =ിൽ
ധാന ഗതാഗത മാർ’മായി മാ“ം.
ഇ.ഇ.എസ്.എൽ വഴി ഇ-കാ“കൾ വാടകയ്െ:%
തിw= േനാഡൽ ഏജൻസിയായി േകരള
സർ:ാർ അനർ(ിെന നിേയാഗി‹. െപാ ഇ.വി ഫാ”് ചാർജിംഗ് േ”ഷwക4െട അഭാവം ഇ-കാർ
േ ാജ•് നട$ിലാ
തിw= ധാന തട•മാണ്. നിലവിൽ ഇല‘ിക് വാഹന 4െട ചാർജിംഗ്
പാരmേര തര ൈവദFതി ഉപേയാഗി}ാണ് നടu ത്. അwേയാ+ മായ
ീൻ
ഇല‘ിക്
കാ“കൾ:്, 1നരാവർ#ക ഊർ+ േ–ാത—കളിൽ നി_= ചാർജിംഗ് നടേ#~ ~്. 2021-22
കാലയളവിൽ, സൗേരാർ+#ിൽ വർ#ി
പ˜ിക് ഇവി ഫാ”് ചാർജിംഗ് േ”ഷwകൾ
Qാപി
തിന് വ ‡ികൾ, ഏജൻസികൾ, എൻ.ജി.ഒ-കൾ, േഹാ(<കൾ, െറേ”ാറ-കൾ
ട ിയവ™് ആwƒല ൾ നൽകാൻ അനർ(് ഉേ^ശി _. ഇല‘ിക് വാഹന ൾ:ാR=
ചാർജിംഗ് േ”ഷwക4െട ആവശ ം പരിഹരി
തിനായി േസാളൈറേസഷൻ െചലവ് സംബBി}
മാർ’നിർേ^ശ ൾ/ബിസിന•് േമാഡ<കൾ അടിQാനമാ:ി, 5 കിേലാവാ(് €തൽ 50 കിേലാവാ(്
വെരR= ഓൺ
ിഡ്/ഓഫ്
ിഡ്/ൈഹPിഡ് േസാളാർ പ˜ിക് ചാർജിംഗ് േ”ഷwകൾ:്
സšിഡി:് അർഹതR~്. 2021-22 ബജ0ിൽ 81.00 ലKം lപ വകയി"#ിയിരി _.
2021-22 കാലയളവിൽ, വിവിധ സർ:ാർ വIYകൾ:്
500 ഇ-കാ“കൾ വിതരണം െച•ാൻ
അനർ(് ഉേ^ശി _. ഈ പ തിRെട ›ഗമമായ നട#ി$ിന് ഇ-കാ“ക4െട ൈœവർമാർ:്
പരിശീലനം, ഇ-കാ“കൾ നട$ിലാ
തിw=
ചരണം, അവേബാധ പരിപാടികൾ എ ിവ
ആവശ മാണ്. പ˜ിക് ഇ.വി.സി.ഐ, ഇ-കാർ േ ാജpിെi പാ(:രാർ എ ിവ™ായി ഒ"
ഓൺൈലൻ േപാർ(<ം േത ക േസാž് െവയ“ം വികസി$ി ം.
നിലവി<= വാടക ഐസിഇ കാ“കൾ:് പകരമായി, അനർ(ിെi ജി‰ാ ഓഫീ›കളിൽ
ൈœവേറാ% ƒടി ഇ-കാ“ക4ം, അനർ(് െഹഡ് കnാർേ(Ÿിൽ ഇ-കാ“ക4െട 3 േമാഡ<ക4ം, വിവിധ
വIYകൾ ം Qാപന ൾ ം വിതരണം െചേ•~ ഇ-കാ“ക4െട ദർശന•ം ലഭ മാ:ിയിf~്.
1തിയ ഇ-കാ“ക4മായി പരിചയെ$ടാൻ ഇത് ഉപേയാ‡ാ:െള സഹായി ം. ഇ-കാ“ക4െട
ഉപേയാഗം വർ ി$ി
തിന് പിആർ ക ാെmയ്wകൾ, െവബ് േപാർ(ൽ, പരിശീലനം, അwബB
വർ#ന ൾ എ ിവRമായി ബBെ$( െചല•കൾ:ായി 2021-22 കാലയളവിൽ ഇ
െമാബിലി0ി:് 35.00 ലKം lപ വകയി"#ിയിരി _.
.
രo നിവാരണ ക ാ¡കളിൽ തട•മി‰ാ# ൈവദFതി വിതരണം ഒ" ധാന ആശ യാണ്. ഈ
സാഹചര #ിൽ തിരെ•%:െ$(
രിതാശnാസ ക ാ¡കളിൽ 1നരാവർ#ക ഊർ+
സംവിധാന#ിൽ േസാളാർ പവർ ,ാi്, േസാളാർ വാ(ർ ഹീ0“കൾ, ബേയാമാ•്/േസാളാർ
I:“കൾ,
ബേയാഗ ാസ്
,ാ-കൾ
Qാപി കേയാ
അതെ‰ ിൽ
രിതാശnാസ
വർ#ന ൾ:ായി ›വഹനീയ മായ സംവിധാന ൾ നൽകാേനാ അനർ(് ഉേ^ശി _.
ഇതിനായി 35.00 ലKം lപ ബജ0ിൽ വകയി"#ിയിരി _
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Žതി
രo േളാ മ0് എെo ി<ം
രo േളാ ഉ~ാI
സാഹചര #ിൽ ഒ"
I%ംബ#ിനാവശ മായ Iറ• േതാതി<= ആഭ oര ഊർ+ ആവശ കത സൗേരാർ+#ിൽ
നി_ം ലഭ മാ:ാൻ “സൗര ›വിധ കി0്” അനർ(് നിർേ^ശി _. സൗര ›വിധ കി0് എ ത്
സൗേരാർ+ ബാ0റി ബാ:$് സഹിതം ഒ" െമാൈബൽ ചാർജിങ് £ണി‚ം എമർജൻസി ൈല‚ം
േചർ
ഉപകരണമാണ് . ƒടാെത
ിഡിൽ നി ് ൈവദFതി ഇട™ിെട തട•െ$%
എസ്സി/
എസ്ടി േകാളനികൾ, വനംവI$്, െപാ †ണേഭാ‡ാ:ൾ എ ിവർ ം ഇ
േയാജനെ$%ം.
£ണി0ിെi വില ഉപേഭാ‡ാ:ളിൽ നി_ം േശഖരി:ാwം എ‰ാ ജി‰കളി<ം േ ാ ാം
വി1ലീകരി
തിന് റിേവാൾവിംഗ് ഫ~ായി ഉപേയാഗി:ാwം ഉേ^ശി _. 2021-22 ബജ0ിൽ 30.00
ലKം lപ വകെകാ=ി}ിരി _.
ി¤മായി ബBി$ി} കാർഷിക പ¡കൾ സൗേരാർ+#ിേല
മാ‚ തിനാണ് ഈ പ തി
ലK മി% ത്. സൗേരാർ+#ിേല
മാ“ ത് ഈ പ¡കെള പാരmേര തര ൈവദFതിെയ
ആHയി
ത് IറJകRം കാർഷിക ആവശ ൾ:് സšിഡി നിര:ിൽ ലഭി
ൈവദFതിRെട ആവശ കത IറJകRം മി} ൈവദFതി £(ിലി0ി:് വിൽ:ാൻ കഴിRകRം
കർഷകർ:് അധിക വ"മാന മാർ’ം ലഭ മാ കRം െച|ം. ഭാരത സർ:ാർ, എംഎൻആർഇRെട പി.എം I›ം എ
പ തി കാരം, കാർഷിക ആവശ ൾ:ായി കർഷകർ േസാളാർ
പ¡കൾ Qാപി
തിന് ര~് പ തികൾ അനർ(ിന് അwവദി‹.
ൈവദFതീകരി:െ$ടാ# Qല ളിൽ ”ാൻഡ് എേലാൺ േസാളാർ പ¡കൾ
Qാപി
തിwം നിലവി<= ഡീസൽ പ¡കൾ മാ0ിQാപി
തിwം 30 ശതമാനം
സšിഡി എംഎൻആർഇ നൽIം. മ0് സംQാന െള അേപKി}് േകരള#ിൽ ഈ
പ തിRെട †ണേഭാ‡ാ:4െട എ¥ം വളെര Iറവാണ് , കാരണം മി: കാർഷിക {മിക4ം
ൈവദFതീകരി:െ$(താണ്. മാർ’നിർേ^ശ ൾെ:ാ$ം അwേയാജ മായ സാm#ിക
േമാഡ<കൾ വികസി$ി}് വയബിലി0ി ഗ ാപ് ഫ~ിംഗ് രീതി അടിQാനമാ:ി, ഈ പ തി
നട$ിലാ
തിന് പരമാവധി 30 ശതമാനം വെര സംQാന സബ്സിഡി നിർേ^ശി _.
2021-22 ൽ 100 എ¥ം െച•ാwേ^ശി _. 35.00 ലKം lപ ബജ0ിൽ വകയി"#ിയി
രി _.
കർഷക"െട നിലവി<= പm് െസ0് സൗേരാർ+#ിേല മാ‚ തിനായി 30 ശതമാനം
സബ്സിഡി എംഎൻആർഇ നൽIം. േകരള#ിെല കാർഷിക കണKwകളിൽ {രിഭാഗ•ം
സൗജന കണKwകളാണ്. അതിനാൽ 40 ശതമാനം †ണേഭാ‡ാ:4െട വിഹിത€= ഈ
പ തി നട$ാ:ാൻ മി: കർഷക"ം താൽ$ര െ$% ി‰. മാർ’നിർേ^ശ ൾെ:ാ$ം
അwേയാജ മായ സാm#ിക േമാഡ<കൾ വികസി$ി}് വയബിലി0ി ഗ ാപ് ഫ~ിംഗ് രീതി
അടിQാനമാ:ി, ഈ പ തി നട$ിലാ
തിന് പരമാവധി 30 ശതമാനം
ല
സംQാന സബ്സിഡി ഉപേയാഗി}് പ തി ജന ിയമാ:ാം. 2021-22 ൽ 100 എ¥ം
െച•ാwേ^ശി _. ബജ0ിൽ 35.00 ലKം lപ വകയി"#ിയി രി _.
iii
10 െസൻറ് €തൽ 100 െസൻറ് വെര േദശ#ിെi ജലേസചന#ിന് 0.5 എ}്പി േശഷിR=
െചറിയ േസാളാർ പm് മതിയാIം. പmിെi വില ഏകേദശം 60,000/- lപയാണ്. 0.5 എ}്പി
പmിന് 10,000/- lപ സšിഡി ഈ പ തി കാരം വിഭാവനം െച|_, അതിനാൽ
ജലേസചന ആവശ ൾ:ായി ഈ പm് Qാപി:ാൻ കർഷകെര വിശnാസ#ിെല%:ാം.
2021-22 കാലയളവിൽ, ജലേസചന ആവശ ൾ:ായി 300 എ¥ം അ#രം പ¡കൾ
Qാപി വാൻ അനർ(് ഉേ^ശി _.
ƒടാെത എംഎൻആർഇ സബ്സിഡിക4ം
പരിേശാധി കRം െച|ം. 50.00 ലKം lപ ബജ0ിൽ വകയി"#ിയിരി _.
നശി$ി:ാ•
ൈജവ മാലിന ൾ നീ:ം െച| തിന് കˆgണി0ി ബേയാഗ ാസ്
പ തികൾ ഫല ദമാണ്. മ0് Qാപന 4മായി സഹകരി}് നശി$ി:ാ•
ൈജവ
മാലിന ൾ നീ:ം െച| തിന് പ തികൾ ആവി§രി:ാൻ അനർ(് ഉേ^ശി _.
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ബേയാമാസിെ ലഭ തെയ അടി
ാനമാ ി, അ രം വ
ൾ ഒ കിൽ േനരി ് ഊർ"ം
ഉ$ാദി&ി'(തിേനാ അെ)*ിൽ മ+്
ല,ളിൽ ൈകകാര
ി/0 സൗകര ം മാനി2്
െപ)ൈ+േസഷൻ വഴി ഉപേയാഗി'(തിേനാ ഉ0 േ8ാജ:കൾ ആരംഭി'ം. 30.00 ല<ം
=പ ബജ+ിൽ വകയി> ിയിരി' .
േമൽപറA Bനരാവർ ക ഊർ" ിC0 പരിപാടികൾ നട&ിലാ'( തിനായി 2021-22
ബജ+ിൽ 2026.00 ല<ം =പ വകയി> ിയിരി' .
Dഗമമായ വിവിധ സഹായ പGതികൾ വഴി സം
ാനെ
Bനരവർ ക ഊർ"
വികസന,ൾ ് അ/േയാജ മായ അHരീ<ം അെ)*ിൽ പരി
ിതി വ വ
Jഷ്ടി'വാൻ
അനർ ് ല< മിK . താെഴ പറL( 8േത ക ഘടക,ൾ ായി 2021-22 ബജ+ിൽ 468.00 ല<ം
=പ വകയി> ിയിരി' .
(1) ഔ ് റീ2് േ8ാOാPകൾ (2) അQഡിേ+ഷൻ, ഇലേTാണിക്
വിപണി, ഇൻVറൻസ് എ(ിവയാണ് ഈ Yീമിന് കീഴിC0 നിർZി[ േ8ാOാPകൾ. പGതി
വിഹിത ിെ 15 ശതമാനം ]ീകെള േക^ീകരി_0 പരിപാടികൾ ായി ഉപേയാഗി ാം.
Bനരാവർ ക ഊർ" േ`ാതaകളിൽ നി 0 ൈവദbതിLെട വില cറA്, ഏതാe്
പാരfേര തര ൈവദbതി വിലLെട gല hം അെ)*ിൽ ചില 8േത ക സjർഭ,ളിൽ പാരfേര തര
ൈവദbതിേയ ാൾ cറhമാണ്. സം
ാന ് Bനരാവർ ക ഊർ" ിെ
പ*് 10
ശതമാന ിൽ താെഴയാണ് . അതിനാൽ, Bനരാവർ ക ഊർ" േ`ാതDകmെട
8സnിെയ'റി2് ജന,െള േബാധവാoാരാ'(തിpെട, ഊർ" ഉപേയാഗ രീതിയിൽ
കാര മായ മാ+ം സാധ മാണ് . D
ിര വികസന ിെ
ല< ം 8ചരി&ി ണെമ*ിൽ
Bനരാവർ ക
ഊർ"
ഉപകരണ,ൾ
ഉപേയാഗി'(തിെ
8േയാജനെ 'റി2്
െപാgജന,െള േബാധവാoാരാേ ege്. Bനരാവർ ക ഊർ"െ 'റി2് അവേബാധം
J[ി'(തിന്, നിരവധി െ8ാേമാഷണൽ, ഔ ് റീ2് േ8ാOാPകൾ അനർ ് നട&ിലാ' .
േബാധവൽ രണ qാDകൾ, എrിബിഷ/കmെട നട ിsം പ*ാളി hം, പരസ ,ൾ, െഹൽ&്
െഡY് സൗകര ം, മീഡിയ tmകmമായി പ*ാളി ം, മ+് അ ാദമിക്
ാപന,mെടLം
ഗേവഷണ
ാപന,mെടLം നിരവധി പരിശീലന പരിപാടികൾ ് ഫാ ൽ+ികളായി പെ*K ൽ
എ(ിവ േ8ാOാPകളിൽ ഉൾെ&K . 2021-22 ബജ+ിൽ 130.00 ല<ം =പ വകയി> ിയിരി' .
Bനരാവർ ക
ഊർ"ം (വ nിഗതം), വ ാവസായിക xണിyകൾ, വാണിജ
ഉപേഭാnാ ൾ, വിദ ാഭ ാസ
ാപന,ൾ, െപാg
ാപന,ൾ, ലാേഭzയി)ാെത
8വർ ി'( സംഘടനകൾ, തേZ{ സ|യം ഭരണ
ാപന,ൾ, ഗേവഷണം, ഇേ(ാേവഷൻ,
Bനരാവർ ക
ഊർ" വ വസായം, വ nികൾ
എ(ിവ}് അനർ ് 2017-18 Pതൽ
Bനരാവർ ക ഊർ" അവാർ•കൾ ഏർെ&K ിയി‚e്. േകരള സം
ാന ് 2020 ഏ8ിൽ 1
Pതൽ 2021 മാർ2് 31 വെര നട ിയ 8വർ ന,ൾ പരിഗണി2ാണ് Bനരാവർ ക ഊർ"
അവാർഡ് 2021. 2021-22 കാലയളവിൽ Bനരാവർ ക ഊർ" അവാർഡി/ം അ/ബ„
8വർ ന,ൾ'മായി ബജ+ിൽ 55.00 ല<ം =പ വകയി> ിയിരി' .
ഉചിതമായ Bനരാവർ ക ഊർ" പGതികmം ഉപകരണ,mം തിരെAK'(gം
െപാgജന,ൾ'ം
ാപന,ൾ'ം അ/േയാജ മായ സാേ*തിക സഹായം നൽc(gം ഈ
േമഖലയിെല ഒ> 8ധാന 8‡മാണ്. ഇത് കണ ിെലK ് നിലവിC0 ജി)ാതല സ"ീകരണം
ശnിെ&K ി എ)ാ ജി)കളിCം െഫസിലിേ+ഷൻ പിˆണ വർGി&ി ാൻ ഉേZശി' . തേZ{
സ|യംഭരണ
ാപന,ളിCം മ+്
ാപന,ളിCം െപാgജന,ളിCം Bനരാവർ ക ഊർ"
പGതികൾ കാര <മമായി നട&ാ ാൻ ഈ സംവിധാനം സഹായി'ം. ഉർ" മി‰ െസ Šകmെട
േസവന,mെട ഉപേയാഗhം, പിˆണLം ഉൾെ&െട ബ„െ&
ാപന,ളിേല'0
സjർശന,mം സാധ താ റിേ&ാർ‚കൾ ത‹ാറാ'(gം 8വർ ന,ളിൽ ഉൾെ&K . ബജ+ിൽ
140.00 ല<ം =പ വകയി> ിയിരി' .
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േകരള ിെല ആർ ം
നരാവർ ക ഊർ
സംവിധാന
െട വിശദാംശ ൾ
േശഖരി
തി ം ഓൺൈലനിൽ ഒ%
നരാവർ ക ഊർ
സംവിധാനം ഓർഡർ
െച( തി ം അനർ*് ഇ-വിപണി േപാർ*ൽ /ാപി0ി12്. ആധാർ, എം.എൻ.ആർ.ഇ,
െകഎസ്ഇബിഎൽ, എൻ.ജി.ഒ ദർപൺ, േപയ്െമ:് േഗ<്േവ, എൻ.പി.സി.ഐ (എസ്.ബി.ഐ വഴി
ഡി.ബി.ടി.@് േവ2ി) Bട ിയ േപാർ*Cക മായി വി ലമായ സംേയാജനDE േപാർ*ൽ, സFിഡി
ഉൾെHെടIE
നരാവർ ക ഊർ
ഉപകരണ ൾ /ാപി
ത് , െമാൈബൽ
ആJിേ@ഷ കൾ വളെരയധികം ലളിതമാ@ി. 2021-22 ൽ േപാർ*ലിൽ വ%േ 2 പരിLാര
ം
അതിെ: വർ@്േMാ/ഔേദPാഗിക ബാെ@ൻഡ് പി.എം.എസായ ഇ:ർേഫസ് അപ്േഡRകൾ, െകസSിTമാIE സംേയാജനം, ചീഫ് ഇലVി@ൽ ഇൻെWXYെട Zര[ േപാർ*ൽ എ ിവIമായി
ബ\െH* െചല]കൾ വഹി
തിന് 23.00 ല[ം _പ വകയി% ിയിരി `.
അനർ*ിെ: ഇമാർ@<് േJസ് Jാ<്േഫാം
'ബയ് ൈമ സൺ' വഴി കര/മാ@ിയ
എaാ നരാവർ ക ഊർ
സംവിധാന ൾ ം ഇൻbറൻസ് പരിര[ നൽകാൻ ഉേdശി `.
സൗരവീഥി െമാൈബൽ ആJിേ@ഷൻ വഴി രജിgർ െചhി1E എaാ നരാവർ ക ഊർ
സംവിധാന ൾ ം ഉപകരണ ൾ ം ijതി kരl സമയ ് സംവിധാന ൾ@് സംഭവി
നാശനn ൾ@് ഒ% വർഷേ @് ഇൻbറൻസ് പരിര[ ഉ2ായിരി ം. ഒ% ല[ം _പ
വിലവ% ഉപകരണ ൾ വാo തി ഉേdശം 50/- _പ iീമിയം iതീ[ി `. ഈ പരിപാടി@്
35.00 ല[ം _പ വകയി% ിയിരി `.
അനർ*് നിqയി0ി1E കർശന വPവ/കൾ പാലി
നരാവർ ക ഊർ
സംവിധാന ൾ E ഇ:േr<ർമാെര/നിർsാതാ@െള, നടHിലാ
തി E എ H ിനായി
എംപാനൽ െച(ം. സിg
െട tണനിലവാരം ഉറuവ%v തിെനാHം, ഈ iwിയയിxെട വില
നിയyണ]ം ഉ2ാzം. ബജ<ിൽ 25.00 ല[ം _പ വകയി% ിയിരി `.
മാY
സാേ}തികവിദPIം േiാജ~് നടHാ@ലിെ:
തിയ ആവശPകതക ം
നിറേവR തിനായി •ാർ*് ബിൽഡിംഗ് , വിവര സാേ}തിക വിദP േപാCE അനർ*ിെ: ചില
അടി/ാന സൗകരP ൾ നവീകരിേ@2B2്. െഹഡ് കSാർേ*€ിCം, ജിaാ ഓഫീZകളിCം
ബേയാെമ•ിക് സംവിധാന ൾ നടHിലാ ക, നരാവർ ക ഊർ
സംവിധാന ൾ ഉൾെHെട
െഹഡ് കSാർേ*ഴ്സ് •ാർ*് ബിൽഡിംഗ് നവീകരി ക, ഇ-ഗേവണൻസ് iവർ ന ൾ,
എ ിവIൾെHെടIE െചല]കൾ@ായി 60.00 ല[ം ബജ<ിൽ വകയി% ിയിരി `.
Dകളിൽ േചർ ി1E പരിപാടികൾ നടHിലാ
തിനായി 2021-22 ബജ<ിൽ നരാവർ ക
ഊർ
െപാB സ‚ർ@ം, ഔ*് റീ0്, പഠന
ം വികസന]ം എ പ„തിയിൽ 468.00 ല[ം _പ
വകയി% ിയിരി `.
ഈ പ„തിയിൽ കീഴിCE നിർdിn പരിപാടികൾ ഇവയാണ് ; 1)
വികസനം, iദർശനം, ൈപല<്, പഠന ൾ 2) ലേബാറ*റിIം മ<് സൗകരP
േശഷി വർ„ിHി@ൽ 4) അടി/ാന സൗകരPവികസനം .

തിയ സാേ}തിക
ം 3) പരിശീലന]ം

‰ഹ ായ സംഭരണേ ാെട വിവിധ ഊർ
ഉറവിട െള സംേയാജിHി0് tണേമŠIE
ൈവദ‹തി rിഡിേല@് നൽz തിെ: iേയാജനം
iദർശിHി
തി ം
പഠി
തി മായി 2017-18 ൽ ആരംഭി0 പ„തിയാണ് രാമ@ൽേമട് േiാജ~്.
2020-21 ൽ 1
െമഗാവാ*് സൗേരാർ
പവർ Jാ:ിെ: /ാപനം Žർ ിയാ@ാനാണ് ല[Pമി• ത് . അ•
ഘ* ിൽ, ഊർ
സംഭരണ]ം ‘*ിേ0ർ ് െഡWാ0ിന് സാധPമാ]
ഒ% ജനേറ<ിംഗ്
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േ•ഷനായി 8വർ ി'ം. പി(ീട്, ൈമേQാൈസ+ിംഗ് 8Qിയ Žർ ിയാ'േfാൾ വിൻഡ്
ജനേറ+Šകൾ
ാപി'ം. 2021-22 കാലയളവിൽ 430.00 ല<ം =പ വകയി> ിയിരി' .
സൗേരാർ"ം, െചറിയ കാ+്, ബേയാ എനർജി, േവവ് എനർജി, ബിൽഡിംഗ്, പിവി ഘടി&ി2
വാഹന,ൾ gട,ിയ േമഖലകളിെല Bതിയ/വരാനിരി'( Bനരാവർ ക ഊർ" സാേ*തിക
വിദ കmെടLം സംഭരണ സംവിധാന,mെടLം ൈപല+്/8ദർശന •ാ‘കൾ പഠന ി/ം
വിലയി> ലി/മായി സ"ീകരി'ം. ഇത് െടേ“ാളജി അഡാപ്േ+ഷ/ം വാണിജ േമാഡCകൾ
വികസി&ി'(തി/ം സഹായകരമാcം. ബാ+റി ഉപേയാഗി2് ൈവദbതി വിതരണ (ബിപ്സ് )
പGതിLെട രeാം ഘ hം ആ”‰ണം െച•ി‚e്.
ബാ+റി ഓ&േറ+ഡ് െവഹി ിൾസ് (ബി.ഒ.വി) ഉപേയാഗം എ— ിൽ വർGി_ വ>( െe*ിCം,
Oിഡിൽ നി(് Žർണമായി ചാർജ് െച‹ാൻ എK'( സമയം ദീർഘ˜ര യാ‰യിൽ ഒ>
േപാരാ™യാണ്. cറ2് നിമിഷ,ൾ'0ിൽ ചാർജ് െച‹ാൻ
കഴിL( ൈഹšജൻ
ഉപേയാഗി'( ഇ„ന െസൽ ഇലTിക് വാഹന,ൾ (FCEVs) ഒ> ബദലാണ്. 8ദർശന
ൈഹšജൻ •ാ ് ഉൾെ&െടL0 ഒ> ൈപല+് േ8ാജ›ിനാL0 8ീ-സാധ താ പഠന,ൾ,
ഡിപിആർ ത‹ാറാ ൽ എ(ിവ ആ”‰ണം െച•ി‚e്. 2021-22 കാലയളവിൽ 280.00 ല<ം =പ
വകയി> ിയിരി' .
ൈവദbതീകരി െ&ടാ
ല,ളിൽ സൗേരാർ"ം ഉപേയാഗി2് 8വർ ി'( ചില •ാൻഡ് എേലാൺ ൈമേQാ Oി•കൾ 15 വർഷ ിേലെറ Pf് അനർ ്
ാപി_. ഇേ&ാൾ അനർ ിെ
പിˆണേയാെട സി-ഡാക് ഒ> ൈഹ•ിഡ് ൈമേQാ Oിഡ് സ"ീകരി_. സൗേരാർ"ം, ൈമേQാ
ൈഹഡൽ, കാ+് Pതലായ ഒ(ിലധികം ഊർ" േ`ാതaകൾ ഉപേയാഗെ&K ി ൈപല+്
8ദർശനം നട ാൻ ഉേZശി' . ഇത് Oി•മായി ബ„ി&ി2് Oിഡിെന പിˆണž , 8േത കി2്
അകെലL0 8േദശ,ളിൽ. 2021-22 ൽ 180.00 ല<ം =പ വകയി> ിയിരി' .
സം
ാനെ
വിവിധ Bനരാവർ കഊർ" േ`ാതaകmെട വിഭവ വിലയി> ൽ
അനർ ്പതിവായി നടŸ e്. NIWE (MNRE) Lമായി സഹകരി2് കാ+ിെ ഊർ" സാധ തകൾ
പഠി'(തിനായി സം
ാന,ളിCടനീളം വിവിധ
ല,ളിൽ കാ+ാടി മാ കൾ
ാപി_.
എൻഐഡബ¢ ഇ-എം എൻ ആർ ഇ-Lെട േദശീയ £ംഖലLമായി ബ„ി&ി2ി‚0 4
ല,ളിൽ
േസാളാർ റിേസാ¤് അ¥െ¦ ് േ•ഷ/കmം
ാപി_. Bനരാവർ ക ഊർ" നിലയ,ളിൽ
നി 0 §ത മായ ഉത്പാദന 8വചന ിന് ഇവ അത Hാേപ<ിതമാണ് , കാരണം ൈവദbതി
ഉൽപാദന ിൽ അവ>െട പ*് 8ാധാന മർഹി' . റിേസാ¤് അസെ¦ ിെ സാധ തകmം
തിരമാലയിൽ നി 0 ഊർ" ിെ സാധ തLം പര േവ<ണം െച‹ാൻ ഉേZശി' , ഇg
സൗേരാർ" ിെ cറവ് നികŸ . 2021-22 ൽ 180.00 ല<ം =പ വകയി> ിയിരി' .
Bനരാവർ ക
ഊർ"
േമഖലയിൽ
ഗേവഷണം-വികസനം,
¨തന
ആശയ,ൾ
േ8ാ©ാഹി&ി'(തി/ം, Bതിയ മാªകകൾ ൈപല+് െച«(തി/ം, വിദ¬ സമിതികmെട
-പാർശ 8കാരം സാേ*തിക പഠന,ൾ, സാേ*തിക വിലയി> ൽ, േ8ാേ ാൈട&് വികസനം
gട,ിയവ}് സാf ിക സഹായം നൽകാൻ അനർ ് ഉേZശി' . അനർ ് തിെരെഞK
േമഖലകെള'റി2് ഗേവഷണം നട ാ/ം ¨തനമായ ചില ആശയ,ൾ <ണി ാ/ം, 8ശ¯
ാപന,mമായി Qമീകരണം ഏർെ&K ാൻ ഉേZശി' . മ+്
ാപന,ളിൽ നി ം
വ nികളിൽ നി P0 8സn േമഖലകളിെല ആകർഷകമായ നിർേദശ,ൾ സാധ തകൾ
വിലയി> ി തിരി2റിAതിന് േശഷം ഓേരാ േകDം അടി
ാനമാ ി പരിഗണി'ം. ഗേവഷണവികസന ി/ം ഇെ(ാേവഷ/ം േവeി 2021-22ൽ 170.00 ല<ം =പ വകയി> ിയിരി' .
എസ്.ടി.ഐ.സി-cസാ+ിെ േസവന,ൾ ഉപേയാഗി2് Bനരാവർ ക ഊർ" ിനായി ഒ>
ഇെ(ാേവഷൻ േക^മായി 8വർ ി ാൻ ഒ> Bനരാവർ ക ഊർ" ലേബാറ റി
ാപി'(തി/0 പGതി ആരംഭി_. ഇൻ ഹൗസ് ഗേവഷണ-വികസന 8വർ ന,ൾ ്
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സൗകര ,ൾ ഒ>'(തിെനാ&ം, Bനരാവർ ക ഊർ" ഉൽ&(,ൾ ായി അംഗീ§ത െട•്,
സർ ിഫിേ ഷൻ ലേബാറ റിയായി ഇത് വികസി&ി'ം. 2021-22 കാലഘ
ിൽ, േസാളാർ
ലാബിേല ് േചർ ാൻ നിർേZശി2ി‚0 അധിക സൗകര ,ൾ പിവി െമാഡ¢mകൾ
പരിേശാധി'(തിനാണ്. സൺ സിPേല+ർ, IV േ°സർ, ഇലേTാCമിെനെസൻസ് െട•ർ
എ(ിവയാണ് ആവശ മായ ഉപകരണ,ൾ. 300.00 ല<ം =പ ബജ+ിൽ വകയി> ിയിരി' .
അനർ ിെ
cഴൽമjŸ0
±മിയിൽ
2 െമഗാവാ ് േശഷിL0 സൗേരാർ" നിലയം
8വർ ി' . ഇവിെട ഒ> ഇൻcേബഷൻ ഹബ് വികസി&ി ാൻ ഉേZശി' . 2021-22 ൽ
അടി
ാന സൗകര ,ൾ ായി ഡി.പി.ആർ ത‹ാറാ'(തി/ം, 8ശ¯
ാപന,mമായി
പ*ാളി P0 ഇൻcേബഷൻ ഹബ് =പെപK ിെയK'(തി/ം ഒ> കൺസൾ ിെന
കെeŸ(തി/ം ഉേZശി' . 60.00 ല<ം =പ ബജ+ിൽ വകയി> ിയിരി' .
Bനരാവർ ക ഊർ" േമഖലയിൽ Bതിയ വികസന,ൾ െവളിെ&KŸ(തിന് Bനരാവർ ക
ഊർ" േമഖലയിെല എ)ാ തൽ&ര ക<ികൾ'ം, അനർ ിെ ഉേദ ാഗ
ർ'ം പരിശീലനം
ആവശ മാണ്. അgേപാെല വിദ ാർ²ികൾ, തേZ{ സ|യം ഭരണ
ാപന,ൾ, വിദ ാഭ ാസ
ാപന,ൾ, െറസിഡ ്സ് അേസാസിേയഷ/കൾ, പ0ികൾ, നിർ³ാണ
ാപന,ൾ,
ആർ ിെട´്സ് ഇലTി ൽ, ഇലേTാണിr് സാേ*തിക വിദഗ്ധർ gട,ിയ വിവിധ µsകൾ ായി
െസമിനാŠകൾ, ബി¥ിന¥് മീyകൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ എ(ിവLം സംഘടി&ി' .
ഉത്പ(,mെട ¶ണേമo, അ/േയാജ മായ
ാപി ൽ 8വർ ികൾ എ(ിവ
ഉറsവ>Ÿ(തിന് സാേ*തിക വിദഗ്ധ>ം പരിചയസf(>ം ആവശ മാണ്. േയാഗ രായ
ഇൻെ·´ർമാ>െട അഭാവP0തിനാൽ, 'Yിൽ കൗൺസിൽ േഫാർ Oീൻ േജാബ്സ് ' അംഗീകരി2
സാേ*തിക ഇൻ•ി+¢ ് Pേഖന അനർ ്
പരിശീലന കാര േശഷി വികസന പരിപാടികൾ
നട&ാ' .
അ ാദമിക്, Bനരാവർ ക ഏജൻസികmെട Pതിർ( ഉേദ ാഗ
ർ, മ+്
ാപന,ൾ
എ(ിവ}ായി ഉയർ( നിലവാര ിC0 ¸സ|കാല പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി&ി ാൻ
അനർ ് ത‹ാെറK' . എ¹ിനീയറിംഗ് വിദ ാർ²ികൾ'0 8ാേയാഗികമായ പരിºാനhം
പരിശീലനhം ആരംഭി ാൻ ഉേZശി' . ബജ+ിൽ 179.00 ല<ം =പ വകയി> ിയിരി' .
Bനരാവർ ക ഊർ" ിെല മി
സാേ*തികവിദ കൾ'ം ഇൻെസ ീhകളിpെടLം
സാf ിക സഹായ ിpെടLം േ8ാ©ാഹനം നൽc . Bതിയ ബിസിനസ് േമാഡCകൾ
ആവി»രി'കLം അവ വാണിജ ാടി
ാന ിൽ ലാഭകരമാ'കLം െച«(ത് 8ചാരണ ിെ
ആ ം ¼‚ം. 2021-22 വാണിജ േ8ാജ:കൾ ഏെ+K ാ/ം വിവിധ തൽപര ക<ികൾ ് സാേ*തിക
പരിശീലന സൗകര ം ഏർെ&K ാ/ം ഉേZശി' . നിലവിC0തിെ വാണിജ വത്കരണേ Lം
Bതിയgം, വാണിജ ാടി
ാന ിൽ ലാഭകരമായ സാേ*തികവിദ കmെട വികസനേ Lം ഇത്
പിˆണžം. ഇവ}് ബജ+ിൽ 40.00 ല<ം =പ വകയി> ിയിരി' .
2021-22 ബജ+ിൽ അനർ ് - Bനരാവർ ക ഊർ" ിനാL0 ഒ> േനാളജ് ഹബ് എ(
പGതിയിൽ േമൽ&റA പരിപാടികൾ നട&ിലാ'(തിനായി 1819.00 ല<ം =പ
വകയി> ിയിരി' .
സം
ാന ് ഊർ" സംര<ണ 8വർ ന,ൾ േ8ാ©ാഹി&ി'(തി/ം
നട&ിലാ'(തി/ം കാര <മമായ ഊർ" പരിപാലനം വർGി&ി'(തി/P0
േനാഡൽ
ഏജൻസിയാണ് ഇ.എം.സി. ഊർ" സംര<ണ ിpെടLം നിർ½ഹണ ിpെടLം ഊർ"
കാര <മത വർGി&ി ലാണ് ഇ.എം.സി Lെട
ദൗത ം. വിവിധ സർ ാർ വcsകൾ,
ാപന,ൾ, വ വസായ ശാലകൾ, വാണിജ സP2യ,ൾ, ഗാർഹിക േമഖല എ(ിവിട,ളിൽ
ഊർ" സംര<ണ നടപടികൾ, ഗേവഷണം, പരിശീലനം, 8കടന പരിപാടികൾ, േബാധവൽ രണം
എ(ിവയിpെട ഊർ" മാേനെ¾‘മായി ബ„െ& സാേ*തികവിദ കൾ േ8ാ©ാഹി&ി'ക
എ(ിവ}് ഊ(ൽ ന¿ . സം
ാന ് Bതിയതായി നിർ³ി'( െക ിട,ളിൽ ഊർ"
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സംര<ണ 8വർ ന,ൾ ് ആവശ മായ മാർÀ നിർേZശ,mം നിയമ,mം ആവി»രിേ eത്
ഇ.എം.സിLെട Áമതലയാണ്.
2021-22 ബജ+ിൽ താെഴ െകാK ിരി'( പരിപാടികൾ ായി 763.00 ല<ം =പ
വകയി> ിയിരി' .
ഉപേയാnാ െള േബാധവാoാരാ'(തി/ം ഊർ" കാര <മത, ഊർ" സംര<ണ
േമഖലയിെല മിക2 8കടനം കാÂവž(വെര തിരി2റിL(തി/മായി, ഊർ" മാേനÃെമ ്
െസ ർ, േകരള സർ ാർ ആരംഭി2 ഊർ" സംര<ണ അവാർഡ് എ( പരിപാടി നട ി വ> .
എനർജി മാേനജ്െമ ് ഇൻ•ി+¢ ് (ഇ.എം.സി) നൽc( േകാഴ്Dകളിൽ പെ*K ാൻ അവാർഡ്
േനടിയ സംഘടനകളിൽ നി 0വർ ് സ്േകാളർഷി&് നൽcം. മിക2/മാªകാ പ*ിടൽ
േ8ാOാPകൾ, അവാർഡ് േജതാ mെട ഊർ" കാര <മത േ8ാജÄകmെട അവതരണം, ഊർ"
സംര<ണ അവാർഡ് േജതാ mെട സൗകര ,ൾ സjർശി'ക/െവർച|ൽ സjർശനം, മിക2
8വർ ന,mെട വീഡിേയാ േഡാകbെമേ ഷൻ, മിക2 8ാേയാഗിക പരിപാടികmെട Dവനീർ
8സിGീകരണം, എ(ിവLം ഈ പGതിയിൽ ഉൾെ&K . ഊർ" കാര <മതയിCം ഊർ"
സംര<ണ ിCP0 Åമ,mം പGതികmം 8ചരി&ി ാ/ം േ8ാ©ാഹി&ി ാ/ം ഈ
പGതിയിpെട ല< മിK . 2021-22 ബജ+ിൽ േമൽ&റA 8വർ ന,ൾ നട&ിലാ'(തിന് 10.00
ല<ം =പ വകയി> ിയിരി' .
i) േശഷി വർGി&ി Cം േബാധവൽ രണം J[ി Cം ii) ]ീകmെട ഉടമ
തയിC0
എംഎസ്എംഇകളിെല എനർജി പഠന,mം ഓഡിyകmം iii) െചŠgം അതിലÆവായ ഊർ"
ഉപേഭാnാ mെട ഊർ" ഒപ്+ിൈമേസഷ/ം iv) ഊർ" കാര <മത പGതികmെട
േ8ാ©ാഹനhം ഈ പGതിയിൽ ഉൾെ&K .
െവബിനാർ േമാഡിൽ ഡിജി+ൽ •ാ+്േഫാPകൾ വഴി വ ാവസായിക, ഗാർഹിക, വിദ ാഭ ാസ,
വാണിജ , ഗതാഗതം, കാർഷിക േമഖല gട,ിയ വിവിധ േമഖലകളിെല ഊർ" കാര <മത,
ഊർ" സംര<ണം എ(ിവെയ'റി_0 േശഷി വർGി&ി ൽ ഈ പGതിയിpെട വിഭാവനം
െച« .
വനിതാ സംരംഭക>െട ഉടമ
തയിC0 എംഎസ്എംഇകളിെല ഊർ" പഠന,mം
ഓഡി+് േസവന,mം ഈ പGതിയിpെട വിഭാവനം െച« . ¼ടാെത ഊർ" കാര <മത,
ഊർ" സംര<ണം എ(ീ േമഖലകളിെല വനിതാ സംരംഭകർ ് സമർ&ിത േശഷി
വർGി&ി ാ/0 പരിപാടികൾ ഈ പരിപാടിയിpെട വിഭാവനം െച« e്.
െചŠgം അതിലÆവായ വർ ്േഷാsകളിൽ ഊർ" കാര <മത നട&ിലാ'(തിന്
ആവശ മായ സൗകര ,ളി). രജി•ർ െച• എനർജി ഓഡി+ർമാ>െട/സിഇഎ/സിഇഎം/
ഇലTി ൽ ”&ർൈവസർ െപർമി+് േഹാൾഡർമാ>െട േസവന,ൾ 8േയാജനെ&K ി ഊർ"ം
പരമാവധി ഉപേയാഗെ&K ാൻ സാധ തL0 േമഖലകൾ തിരി2റിയാൻ സാധി'ം.
െപാgമരാമ ് വc&് 8വർ ി'( െപാgെക ിട,ളിെല ഊർ" ഓഡി+ിpെട ഊർ"
സംര<ണ പGതികൾ തിരി2റിയാ/ം പGതി ല< മിK . പിഡÇbഡി െമÈ്െറയിൻ െച‹ാ
െക ിട,ൾ'ം മ+് സംരംഭ,ൾ'ം, ഇഎംസി േനരിേ ാ ഇസ്േകാകmമായി സഹകരിേ2ാ ഇസ്േകാ
മാർÀ ിpെട ഊർ" പഠന,ൾ നടŸ(തായിരി'ം.
2021-22 കാലയളവിൽ േമൽ&റA 8വർ ന,ൾ/പരിപാടികൾ നട&ിലാ'(തിന് 278.00
ല<ം =പ വകയി>തിയി‚e്. ഇതിൽ 50.00 ല<ം =പ ]ീകെള േക^ീകരി_0
പരിപാടികൾ ായി മാ‰മായി വകയി> ിയിരി' .
എനർജി മാേനെ¾ ് ഇൻ•ി+¢ ്, എനർജി എഫിഷ ൻസി എ ർ8ണർസ് െഫസിലിേ+ഷൻ
െസ ർ, ഐടി ഇൻÉാÊËറിെ നവീകരണം, േഗാൾഡ് േറ+ഡ് െക ിട ിെ പരിപാലനം,
എ2്.ആർ.ഡി േ8ാOാPകൾ, എൻ.എ.ബി.എൽ അംഗീ§ത െട•ിംഗ് ലാബ് എ(ിവLെട
8വർ ന,ൾ ഈ പGതിയിൽ ഉൾെ&K .
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എനർജി മാേനെ
് ഇൻ ി ിെ
വർ ന ളിൽ എനർജി മാേനെ
്, എനർജി
ഓഡി ്, ൈന ണ വികസന പരിപാടികൾ, ഗേവഷണ വികസന പരിപാടികൾ േ ാ(ാഹി*ി+ക,
എ,ിവെയ+റി/0 വിവിധ േകാ2കൾ 3പകൽ*ന െച5ക, ഏേകാപി*ി+ക, വിതരണം െച5ക
എ,ിവ ഉൾെ*:;. സർ ിഫി> ് േകാഴ്@കAം ഡിേBാമ/പിജി ഡിേBാമ േകാഴ്@കAം
ആരംഭി+,തിFം ഉേGശി+;.
ഊർJ കാര Kമതാ, മാേനLെമ ് േമഖലയിൽ സംരംഭകതOം േ ാ(ാഹി*ി+,തിന്
ഇത് വിഭാവനം െച5;. െട ിംഗ്, കാലിേPഷൻ, ബിസിനസ് െഫസിലിേ ഷൻ, കR ിംഗ്, ഡാ ാ
ബാS്, ൈലPറി, േഡാകTെമേ ഷൻ, കU ണിേ>ഷൻ, െസമിനാർ ഹാൾ/േകാൺഫറൻസ് Wം,
െപാX സൗകര ൾ, െപാX Z ിലി ി േസവന ൾ Xട ിയ സൗകര ൾ ന[,തിന് വിഭാവനം
െച5;.
ഐടി ഇൻ]ാ^_ർ, എൻഎബിഎൽ അംഗീbത െട ിംഗ് ലാബ്, സാേSതിക
േരാഗതി>ായി
തിയ ഉപകരണ ൾ വാ ൽ, ൈലPറി ശcിെ*: ൽ, ഹരിത
െക ിട ിെ അ d *ണികൾ എ,ിവ അടിeാന സൗകര വികസന ിൽ ഉൾെ*: ിയിfg്.
ഊർJ സംരKണ േമഖലയിെല ജീവന>ാhെട പരിശീലനiം േശഷിjം വർkി*ി+,Xം ഈ
പkതിയിൽ ലK മി:;.
േമൽ*റm
വർ ന ൾ 2021-22 കാലയളവിൽ നട*ാ>ാൻ 100.00 ലKം 3പ
നൽകിയിfg്.

സംeാന ്
െചqകിട
ജലൈവദTതി
നട*ാ+,തിF0
sതന
രീതികAം
സാേSതികതകAം വികസി*ി+കെയ,താണ് പരിപാടിjെട ലK ം. പkതിയിൽ ഇനി*റj,
വർ ന ൾ/േ ാtാuകൾ ഉൾെ*:;
ഊർJ സംരKണ ഫg് - േസാv് േലാwകൾ വാxാനം െച5, ധനകാര
eാപന ൾ വഴി yീuകൾ നട*ിലാ>ാൻ ഉേGശി+;, അത് ഊർJ സംരKണ ഫg്
നിയമ ളിൽ വിഭാവനം െച5, ഒh റിേവാൾവിംഗ് ഫgായി ഉപേയാഗി>ാi,താണ്.
ഓൺ-ബിൽ ഫിനാൻസിംഗ് (ഒ.ബി.എഫ് ), ഓൺ-ബിൽ തിരി}ടവ് (ഒ.ബി.ആർ) yീം
എ,ിവയായി ഉപേയാഗി>ാFം പkതിയി~െട വിഭാവനം െച•ിfg്. ടി ഊർJ
സംരKണ ഫg് ഊർJ കാര Kമത േ ാജ€കൾ>ായി ഉപേയാഗി+കjം നിലവി•0
Z ിലി ി ബി‚ിേലാ സമാനമായ സാR ിക പkതികളിേലാ പതിവ് േപയ് െമƒകൾ വഴി
തിരി}ട„കjം െച5;. (എ) എം.എസ്.എം.ഇ, എസ്.എം.ഇ േമഖലകളിെല ഊർJ
കാര Kമത പkതികൾ (ബി) ഊർJKമമായ ഉപകരണ ൾ, ഇല…ിക് വാഹന ൾ
എ,ിവjെട ചാരണം (സി) കാര Kമമ‚ാ
പ†കൾ>് പകരം ഊർJ കാര Kമമായ
പ†കൾ eാപി+, പkതി എ,ീ േ ാജ€കൾ നട*ാ+,തിന് ഫg് െചലവഴി+;.
സംeാന ് നട*ിലാ+, ഊർJ സംരKണ പkതികെളjം പരിപാടികെളjം
dറി}് ഇംപാ‡് അˆെ‰ ് പഠനം നട ാFം ലK മി:;g്.
െചqകിട ജലൈവദTതി - ഇതിന് കീഴിൽ, ൈമേ‹ാ tിŒകAെട പര•ര ബŽiം •േ ർഡ്
ൈമേ‹ാ tിഡിെന Z ിലി ി tിŒമായി സംേയാജി*ി+,Xം വിഭാവനം െച5;. ൈവദTത
സംവിധാന Aെട വിശOാസ തjം
ന:eാപനiം െമ}െ*:‘,തിനായി െചqകിട
ജലൈവദTതി, േസാളാർ പവർ Bാ ് എ,ിവെയ ൈമേ‹ാ tിŒമായി ബŽി*ി+,ത്
വിഭാവനം െച5;. ’ടാെത, സO“മായി ലാൻഡ് കാ ഗറി േ ാജ€കൾ ഉൾെ*െടj0
െചqകിട ജലൈവദTത പkതികൾ സOകാര േമഖലയിൽ നട*ാ+,തിF0 ഏേകാപന
വർ ന ൾ
നട ാFം
ഉേGശി+;.
െചqകിട
ൈവദTതി
ഉൽപാദന
വർ ന ൾ>ായി ൈപേ>ാ ൈഹഡൽ ഉപകരണ നിർമാതാ>െളjം ൈപേ>ാ
ൈഹഡൽ പkതികൾ നട*ിലാ+,തിനായി ഇ േt ർമാെരjം എംപാനൽ െച5,Xം
വിഭാവനം െച5;.
നദീതട പഠനം - വ cിഗത നദീ തട ളിൽ സാധ തj0 എസ് എ}് പി ൈസ”കൾ
കെg‘,തിFം uൻഗണന നൽd,തിFu0 നദീതട പഠന ൾ നട‘ക, ബദൽ
ൈവദTതി ഉൽപാദന ിെ
സാധ തകAം അവസര Aം തിര}റിj,തിനായി
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തിരെ
ൈസ ക െട ഡി.പി.ആർ
വിഭാവനം െച"#.
2021-22 ബജ&ിൽ പരിപാടികൾ നട)ാ

ത ാറാ

ക എ

ിവ ഈ പ

തിന് 375.00 ല,ം -പ വകയി/

തി
ിയിരി

കാരം
#.

േകരള സർ2ാരിെ3 ഊർ5 വ6)ിെ3 കീഴിലാണ് ഇല;ി2ൽ ഇൻെ=>േറ&്
വർ ി
ത്. ?ര,ാ പരിേശാധനകൾ നടBകCം സംDാനെ
എEാ എF്ടി/ഇഎF്ടി,
മ&് ഇട രം േവാൾേIജ് ഇൻJാേലഷെ3Cം എനർൈജേസഷൻ എ ിവL് അNമതി നൽ6 ത്
ഈ വ6)ാണ്. സംDാനെ
എEാ ഇല;ി2ൽ അപകടOൾ അേനPഷി
Qം, അേനPഷണ
റിേ)ാർSകൾ സർ2ാരിന് സമർ)ി
Qം, അപകടOൾ2് ഉ രവാദിയായ വVWി/Dാപനം
എ ിവർെ2തിെര നടപടികൾ എ
Qം ഈ വ6)ാണ്.
2021-22 ബജ&ിൽ 560.00 ല,ം -പ, താെഴ പറC പരിപാടികൾ2ായി, തി/വനXYരം
മീ&ർ െടJിംഗ് ആ3് Jാേ3ർഡ്സ് ലേബാറIറി2ായി വകയി/ ിയിരി #.

റീജണൽ മീ&ർ െടJിംഗ് ലേബാറIറികളിേല ം തി/വനXYരെ
മീ&ർ െടJിംഗ് ആൻഡ്
Jാൻേഡർഡ് ലേബാറIറികളിേല ം പരിേശാധനാ ഉപകരണOൾ/ഉേദVാഗDർ
പരീ,േണാപാധികൾ വാOി2ൽ
മല[റ ് ജിEാ ഓഫീസിനായി െകIിട ിെ3 നിർ^ാണം - “?ര,ാ ടവർ”
എസ്.ക_.എം.എ`് അംഗീകരിF എസ്.ക_.എം.എ`് സർIിഫിേ2ഷൻ (ഐ. എസ് 15700 :
2005) നിലനിർB തിനാവശVമായ െചലfക ം എEാ ഓഫീസിgം എസ്.ക_.എം.എസ്
മാനദhമNസരിF് നിലനിർ ൽ.
ഐടി ഇൻiാjkറിെ3 നവീകരണം - ?ര,ാ േസാl് െവയർ നവീകരണം, ഇല;ി2ൽ
േmായിംഗ് പരിേശാധി
തിനായി ഓേIാകാഡ് േസാl് െവയർ വാOി2ൽ, വാർഷിക
പരിപാലന കരാർ.
േകരള േJ&് ഇല;ിസി&ി ൈലസൻസിംഗ് േബാർഡിനായി ഓൺൈലൻ േസാl് െവയർ
വികസി)ി2ൽ - രoാം ഘIം
മീ&ർ െടJിംഗ് ആ3് Jാേ3ർഡ്സ് ലേബാറIറിയിgം റീജണൽ െടJിംഗ് ലേബാറIറിയിgം
എൻ.എ.ബി.എൽ അqിഡിേ&ഷൻ നിലനിർ ാനാവശVമായ ചിലfകൾ.
സാേrതിക
sണനിലവാരം
െമFെ) B തിനാCt
പരിപാടികൾ-പരിശീലന
പരിപാടിക ം ഡിജി&ൽ ൈലuറിCം
vത w ികൾ2് 2021-22 ബജ&ിൽ 360.00 ല,ം -പ വകയി/ ി യിരി #.

sണനിലവാര നിയxണ ഓർഡർ സംബyിz അവേബാധ പരിപാടികൾ, sണനിലവാര
നിയxണ ഓർഡർ {ഖാXരം പിടിെF
സാമ}ികൾ പരിേശാധി
തിനാവശVമായ
െടJിംഗ് സൗകരVOൾ
ഇ-െമാബിലി&ി - സമയാസമയOളിൽ നിയമാN•തമായ
sണനിലവാര നിയxണ
പരിേശാധന നടB തിന് എEാ ജിEകളിgം വാഹനOൾ വാടകെL ക.
sണനിലവാര{t സർIിൈഫഡ് ഉൽ) Oൾ/ഉപകരണOൾ2ാCt ഇ-മാർ2&്
പദവി2ായി െവബ് േപാർIൽ വികസി)ി2ൽ.
vത w ികൾ2് 2021-22 ബജ&ിൽ 100.00 ല,ം -പ വകയി/ ിയിരി #.
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െപാQജനOൾ ം െതാഴിലാളികൾ ം ?ര,ാ വർ നOെള റിzt അവേബാധം
••ി ക,സംDാന ് ൈവദ‚ത അപകടOൾ തടC തിൽ ൈവദ‚ത ?ര, ഉറ)ാ
തിന്
നിയമO ം അംഗീƒത നടപടിക ം നിർബyമാ കഎ ിവയാണ് പ തിCെട ല,Vം.
ഇല;ി2ൽ ?ര, േബാധവൽ2രണ പരിപാടിക ം വിഷPൽ, ഓഡിേയാ മീഡിയ, അFടി
പരസVം എ ിവയി„െടCt അവേബാധfമാണ് ഇ-േസഫ് േകരളയിൽ ഉൾെ)Iിരി
ത്.
ഇല;ി2ൽ ?ര,ാവാരാേഘാഷം, 14 ജിEകളിൽ െറസിഡൻസ് അേസാസിേയഷൻ,
പ†ായ ്, ‡ കൾ ഇവ2ായി പരിശീലനം ലഭിF ഉേദVാഗD/െട സംേവദനാˆക ‰ാ?കൾ,
എEാ വീ കളിgം ൈവദ‚ത ?ര,Cെട സേŠശം ചരി)ി
തിന് എEാ പ†ായ ിെലCം
വാർഡ് തല ിgt ആശാ/6 ംബ‹ീ െതാഴിലാളികെള േബാധവത്കരി
തിNt പരിപാടികൾ,
എŒിബിഷNകൾ, ഇല;ീഷVൻമാർ/വയർമാൻ/•)ർൈവസർമാർ, ഊർ5 േമഖലയിെല മ&്
തൽ)ര ക,ികൾ എ ിവർ2് പരിശീലനം, ?ര,ാ ഓഡി&്
എ ിവയാണ്
?ര,
േബാധവൽ2രണ പരിപാടികളിൽ ഉൾെ)
ിയിരി
ത്. വിഷPൽ, ഓഡിേയാ മീഡിയ, അFടി
പരസVം എ ിവയി„െടCt അവേബാധfം ഈ പ തിയിൽ ഉൾെ)
ിയിരി #.
േമൽ പറ
w ികൾ2ായി 2021-22 ബജ&ിൽ 100.00 ല,ം -പ വകയി/ ിയിരി #
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രാജ
ിെ
ഉയർ
സാ
ിക വളർ ൈകവരി
തി ം െതാഴിലവസര ൾ
ി
തി ം വ വസായ േമഖല ഒ#
$ധാന പ(് വഹി +. േദശീയ $തിശീർഷ
വ#മാന ിെ ത1രിത ഗതിയി34 വളർ 5് ഇത് സഹായി +. പരി7ിതി സൗ9ദ:ം
ഉൽ<ാദന=മ:ം >തിയ െതാഴിലവസര ൾ
ി
തിന് കഴി? @ം അത് വഴി
സം7ാന ിന് B7ിര സാ
ിക വളർ ഉറD വ#E @മായ വ വസായ നിേ=പ ിന്
അ Fലമായ സം7ാനമായി േകരളെ
മാG തിനാണ് േകരള സർIാർ ല= മിJ ത്.രാജ
്
വാണിജ േമഖലയിൽ സം7ാന ിെ 7ാനം ആദ പE 7ാന ിലാ
തിന് Lൻഗണന
നൽN തിനായി
നിേ=പകർI് അ േയാജ മായ 7ാപനപര:ം നിയOണപര:മായ
പരിPാര ൾ അ Fലമായ സാഹചര െമാ# +.
േകരള സം7ാന വ വസായ വികസന േകാർ<േറഷൻ (െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി), േകരള
വ വസായ പWാ ല വികസന േകാർ<േറഷൻ (കിൻX), െസ ർ േഫാർ മാേനെZ ്
ഡവല<്െമ ് (സി.എം.ഡി), പ[ിക് െസ\ർ റീ]^്ചറിംഗ് ആ ് ഇേ ർണൽ ആഡി_് േബാർഡ്
(റിയാബ് ), ബaേറാ ഓഫ് പ[ിക് എ ർൈ$സസ് (ബി.പി.ഇ) എ ിവയാണ് സം7ാനെ
ഇട രം വലിയ വ വസായ െള അഭിefിെ<JE തിനായി $വർ ി
ഏജൻസികൾ.
$hത പfതി സം7ാന ് െമഗാ വ വസായ പാർ കiെട വികസന ിൽ
jf
േകkീകരി ിരി +.
ഹാ ് lം ആ ് െടm്_യിൽസ് ഡയറ\േറ_്, കയർ ഡയറ\േറ_്, ഖാദി ആ ് വിേnജ്
ഇൻഡ]ീസ് േബാർഡ്,െക-ബി<് എ ിവ?െട സഹായേ ാെട op െചqകിട ഇട രം
വ വസായ േമഖല?െട?ം പര രാഗത േമഖല?െട?ം വ ാവസായിക അഭിefി ം B7ിര
വികസന ി ം സൗകര ം ഒ#
ത് വ വസായ വാണിജ വN<ാണ്. േകരള സം7ാന
കrവsി വികസന േകാർ<േറഷൻ (െക.എസ്.സി.ഡി.സി.), േകരള സം7ാന കrവsി
െതാഴിലാളി സഹകരണ െസാൈസ_ി (കാ<m് ) എ ീ രs് സംരംഭ ൾ കrവsി ഉൽ<
േമഖലയിൽ $വർ ി +.
$ളയാനtര, േകാവിഡ് $തിസvി സാഹചര
ിൽ,വ വസായ േമഖലയിൽ $ധാനമാ?ം
ഊ ൽ നൽN ത് (1) yലധന സഹായ ിlെട?ം േ$ാzാഹന പfതികളിlെട?ം നിർ{ാണ
േസവന േമഖലകളിൽ നാശം സംഭവി ആ|ികiെട >നർ നിർ{ിതി (2)െപാ@വായ അടി7ാന
സൗകര ൾ, ~ാ ്, െമഷീനറി, •മിയിെല നിേ=പ സ€ിഡികൾ @ട ിയവയിlെട >തിയ
നിേ=പ:ം െതാഴിലവസര:ം
ി ക എ താണ്. yലധന പി•ണ, സബ്സിഡികൾ,
ആ Fല ൾ എ ിവയിlെട േകാവിഡ് -19 െ ആഘാത ിൽ നി ് എംഎസ്എംഇ കെള
തിരിെക െകാ„വ# തി 4 …രിതാശ1ാസ നടപടികൾ വ വസായ ഭ†ത എ
>തിയ
പാേIജിlെട ആരംഭി‡.
2021-22 ബജ_ിൽ ഇട രം, വലിയ വ വസായ ൾIായി ആെക 668.06 േകാടി ‹പ
വകയി# ിയിരി +. 1.32 േകാടി ‹പ ധാ@Iൾ ം, 390.92 േകാടി ‹പ •ാമ െചqകിട
വ വസായ ൾ ം വകയി# ിയിŽs്. വകയി# ിയിരി
@ക?െട വിവര ൾ താെഴ
േചർ ിരി +.

i
ii.
iii.
iv
v
vi
vii

െചqകിട വ വസായ ൾ
വാണിജ ം
കരകൗശല വ വസായ ൾ
ൈക റി-യO റി വ വസായ
കയർ വ വസായം
ഖാദി •ാമവ വസായം
കrവsി വ വസായം
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ൾ

13894
1200
385
5139
11274
1610
5530

െതാഴിലവസര ൾ
ി
തി
ി
പരി
ിതി,
നിേ പ
സൗ ദ
വർ ന ൾ വഴി
ിര സാ
ിക വളർ!യി െട ഒ% നിേ പക സൗ ദ േക&മാ(ി
േകരളെ
)പെ*+ ി
എ+ ക
എ ത്
വ.*ിെ/ ദർശന1ം, അ+
അ4്
വർഷ ി67ിൽ (2017-2022) ത?രിത വികസനം ല @മിA7 സംരംഭ െള േ ാCാഹി*ി!്
വിപണിെയ നയി
Fം, കാര@ മ1ം, മCരാധിHിത1മായ
വ@വസായ േമഖലെയ
വാർെ + ് ഗണ@മായ വ@ാവസായിക വളർ! ൈകവരി ക എ ത് വ.*ിെ/ ല @1മാണ് .
സം
ാനെ
സ?കാര@ േമഖലയിൽ വളർL വ%
നിേ പ വർ ന ൾ(്
ാMഖ@ം
നൽ.കNം വ@വസായ വളർ!O് അ6Pലമായ ഭരണ സംവിധാനം )പെ*+ ി നിേ പ സൗ ദ
സം
ാനമാ(ി മാQക എ തിനാണ് ധാനമാNം ഊ ൽ നൽകിയിA7ത് .
സം
ാന ് വിവിധ വ@വസായ േ ാCാഹന വർ ന ൾ നട*ിലാ
തി6ം
TU,െചXകിട,ഇട രം സംരംഭ െള േ ാCാഹി*ി(ൽ,ധന സഹായം നൽകൽ, Zപാർശ
െച[ൽ, ഉപേദശി(ൽ
എ ിവ]ം ^മതലെ*_ വ.*ാണ് വ@വസായ വാണിജ@
ഡയറcേറd്.സം
ാന ് TU,െചXകിട,ഇട രം സംരംഭ eെട വികസനം ഒ% െപാF
വിഷയമാണ്.എെf ാൽ
സം
ാന ിെ/
െമാ ം
ആഭ@fര
ഉൽ*ാദനം
വർhി*ി കNം,െതാഴിലവസര ൾ
നൽ.കNം
െപാF
ഖജനാവിേലO്
നി.തി
വ%മാനെമ ി കNം
െചi
ഒ%
ധാന േമഖലയാണിത്. സം
ാന ് പര രാഗത
വ@വസായ eെടNം TU, െചXകിട, ഇട രം,സംരംഭ eെടNം
ിരത ഉറ*ാ
തി6ം
വ@വസായ േ ാCാഹനെ
സഹായി
തി6മായി വർ ി
ത് ഡയറcേറdാണ്.14 ജിkാ
വ@വസായ േക& െളNം ച നാേlരിയിെലNം മേ4രിയിേലNം െപാF െസൗകര@ േസവന
േക& െളNം,തി%വനfmരം േഡാകnെമെ/ഷൻ േക&െ Nം നിയpി
ഓഫീസാണ്
വാണിജ@ വ@വസായ ഡയറcേറd്.
പhതികൾ സാധാരണയായി tലധനം,വാu, vാ/് എ ി െന t ് വിഭാഗ ളിൽ
െ*+L, വിവിധ പhതികൾ ധാനമാNം പ_ികജാതി (എസ്.സി), പ_ിക വർwം (എസ്.ടി), xീകൾ,
Nവാ(ൾ, അംഗപരിമിതർ എ ിവർ ഉൾെ*+
സാtഹിക വിഭാഗെ
ല @മാ(ിN7താണ്.
2021-22 വാർഷിക ബജdിൽ 15479.00 ല ം )പ TU െചXകിട വ@വസായ േമഖലയിൽ
വകയി% ിയിരി L.
2021-22-ൽ സംരംഭ സഹായ പhതി, ൈവദ|@ വികസന പരിപാടി
Fട ിയ
പhതികളി െട വനിതാ സംരംഭകത? വികസന ിൽ േത@ക }h േക&ീകരി L.
ആെക 1600 േകാടി )പ tലധന നിേ പM7 16000 TU ,െചXകിട,ഇട രം സംരംഭ ൾ
ി വാ6ം അF വഴി വനിതാ സംരംഭകർ ം െതാഴിലാളികൾ ം ാധാന@ം നൽകി െകാ•്
55000 െതാഴിലവസര ൾ
ി
തി6ം തീ ി L . m
,mഴ(ൽ*ാടം എ ിവിട ളിെല
വിവിേധാേ€ശ@ ഗാലകളി െട 183 ƒണിQകൾ ആരംഭി ം . സംരംഭക സഹായ പhതിയി െട ആെക
6735 ല ം )പ tലധനേ ാെട 1650 ƒണിQകൾ(്
േയാജനം ലഭ@മാ.ം. 39 വികസന
േദശ ൾ / േ…ാAകളിൽ അടി
ാന െസൗകര@ വികസനം നട*ാ ം.
2021-22 ൽ ഉൾെ*+ ിയ ആെക പhതികeെട എ†ം 20 ആണ് , ഇതിൽ ര•്mതിയ
പhതികeം ഉൾെ*+L. 1) പി.എം.എഫ്.എം.ഇ പhതി (പി.എം. TU ഭ @ സം‡രണ
സംരംഭ ൾ)2.േക& എം.എസ്.എം.ഇ േമഖലാ പhതികൾ - സം
ാന സമാന വിഹിതം . 2020-21
ൽ ആരംഭി! മെdാ% mതിയ പhതിയാണ് “വ@വസായ ഭˆത”. tലധന പി‰ണ, സŠിഡികൾ,
ആ6Pല@ ൾ എ ിവയി െട േകാവിഡ് -19 െ/ ആഘാത ിൽ നി ് എംഎസ്എംഇെയ തിരിെക
െകാŒവ% തി67 •രിതാശ?ാസ നടപടികൾ Žത പhതിയി െട വിഭാവനം െചiL.

mതിയ സംരംഭ ൾ ആരംഭി
തി6ം വ@വസായ നിേ പം ആകർഷി
തി6ം
സംരംഭകർ(്•ണനിലവാരM7 അടി
ാന സൗകര@ ൾ അത@fാേപ ിതമാണ്. േറാ•കൾ,
ൈവദnതി, ജലം, മാലിന@ സം‘രണം എ ീ സൗകര@ e7 mതിയ വ@വസായ പാർ കൾ
നിർ’ി
തി6ം, “”Xകൾ(ായി mതിയFം നവീകരി!Fമായ െപാF സൗകര@ േക& ൾ
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ാപി
തി ം, നിലവി
െഡവല ്െമ ് േ ാ ്/എേ
് (ഡിഎ ഡിപി), വ വസായ
വർ"ന
േദശ%ൾ എ ിവിട%ളിെല അടി
ാന സൗകര %-െട നവീകരണ"ി ം
ഊ ൽ നൽ23. േമൽ റ6 ല7 %ൾ ൈകവരി
തിനായി ബജ ിൽ ഇനി റ<
േ ാ=ാ>കൾ/ വർ"ന%ൾ ഉൾെ @"ിയിAB്. 2021-22 ബജ ിൽ താെഴ പറ< അടി
ാന
െസൗകര വികസന പGതികൾHായി 3785 ല7ം Kപ വകയിL"ിയിരി 3

നിലവി
േദശ%ൾ/ഡവലപ്െമ ്
േ ാ ്
എ ിവ<െട
ഉ മന"ി ം
നവീകരണ"ി >
ഒL Nടർ പGതിയാണിത്. സാധാരണ ക ാപ് ീവ് ഉപേയാഗ"ിനായി
പാരQേര തര ഊർRം ഉൾെ െട<
ഊർR ഉറവിട%ൾ ഉൾെHാS െപാN അടി
ാന
െസൗകര വികസനം, സബ്േ ഷ കൾ, ജലവിതരണ െസൗകര %ൾ, ഖരWവ മാലിന
നിർXാർRന സംവിധാനം, െപാN അYി ശമന/Zര7ാ സംവിധാന%ൾ, ആ\രിക
േറാ]ക-െട നിർXാണ^ം അ 2 പണിക-ം, അ_ ചാൽ സംവിധാനം, ab മതിൽ, മ ് െപാN
െസൗകര %ളായ ക ാ ീൻ,
ഥമ efഷാ േകg%ൾ, സിംഗിൾ എൻhി സി ം, iചനാ
േബാർ]കൾ, െതL^ വിള കൾ, െപാN മാലിന സംjരണ ാ ്, ഖര മാലിന നിയkണം,
എ ിവ lടാെത വികസന േദശ%ൾ/വികസന േ ാAകൾ എ ിവിട%ളിെല സംരംഭകർH്
ആവശ മായ മ ് അ ബn െസൗകര %ൾ എ ിവ ഉൾെ @"ിയിരി 3. നിലവി
ഡി.എ/ഡി.പികളിൽ Nടർ3േപാL
പGതിക-െട oർ"ീകരണ"ിനാവശ മായ pിൽ ഓവർ
ചില^ക-ം ഈ പGതിയിൽ ഉൾെ @"ിയിരി 3.
താെഴ
േചർ"ിരി
അ പാത"ിൽ
സർHാർ
വിഹിത^ം
ഉപേഭാt
വിഹിത^മായി ാണ് ഈ വികസന വർ"ന%ൾ നടu ത്.
പvാ"ല െസൗകര %ളായ wീകൾHാവശ > െസൗകര %ൾ, ക ാ ീൻ, xിനിക്,
ബാy്, േപാ ് ഓഫീസ്, x {കൾ
െപാN െസൗകര േസവന േകg%ൾ
എ ിവ ഉൾെ @"ിയിരി 3.
െപാN പvാ"ല െസൗകര %ളായ പാരQേര തര ഊർR േ|ാത}്, ഖരWവ
മാലിന നിർXാർRനം എ ിവ ഉൾെ @"ിയിരി 3.
അടി
ാന പvാ"ല െസൗകര %ളായ – മാലിന സംjരണ ാ•കൾ, അ_ ജല
ാ•കൾ, ഖര മാലിന
ാ•കൾ, െപാN അYി ശമന Zര7ാ െസൗകര %ൾ,
ആ\രിക േറാ]ക-െട നിർXാണ^ം
അ 2 പണിക-ം, ൈവദ€തി, 2ടിെവ
വിതരണ െസൗകര %ൾ എ ിവ ഉൾെ @"ിയിരി 3.
2021-22 ബജ ിൽ, ഈ പGതി നട"ി ിനായി 1000.00 ല7ം Kപ വകയിL"ിയിരി 3.
വാർഷിക നവീകരണ െചല^കൾ, െമഷീനറി വാ%ൽ,സാേyതിക വിദ എ ിവ•
െചല^കൾ ഉൾെ െട ച%നാേ‚രി, മേƒരി എ ിവിട%ളിൽ നിലവി
െപാN സൗകര
േസവന
േകg%-െട
നിലവാരം
ഉയർu തി ം
നവീകരണ"ി ം
വാർഷിക
െമയി നൻസി മാണ് ഈ Nടർ പGതി ല7 മി@ ത്.
2021-22 ബജ ിൽ, നിലവി
െപാN സൗകര േസവന േകg%-െട നവീകരണ"ിനായി
75.00 ല7ം Kപ വകയിL"ിയിരി 3.
…െദൗർലഭ ം ഉ
സം
ാന"്, ഒേര വ വസായ േദശ"് l@തൽ വ വസായ%െള
ഉൾെകാ ിHാൻ"H അധിക
ല സൗകര ം ലഭ മാ
ബ†നില മ‡ിര%ൾ
അത ാവശ മാണ്.ഉപകരണ%ൾ ൈകകാര ം െചˆൽ, വ വസായ ആവശ "ി
മ ്
അടി
ാന സൗകര %ളായ ഊർR സംവിധാനം, ജല വിതരണം,മാലിന സംjരണ ാ•കൾ,
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അ ി
ര ാ സംവിധാനം ഉൾെ െട ദാനം െച ് ാ ് രീതിയിൽ നിർ ി ! വ"വസായ
േക%&ളാണ്
ബ*നില
വ"വസായ
എേ-.കൾ/എസ്.ഡി.എ2കൾ.വ"വസായ
വ3 ്
ഡയറ5േറ ിെ6 കീഴിൽ വ8! ഡി.എ./ഡി.പി.–കളിൽ :തിയ ബ*നില വ"വസായ എേ-.കൾ
;ാപി !തി<ം, നട ിലാ=ിെകാ>ിരി ! േവളി, െഷാർ@ർ, :ഴ=ൽ ാടം, I, II ഘB&ൾ,
:! , :CേDരി, മേFരി, വരGർ (ഗാല ) എ!ിവിട&ളിെല ബ*നില വ"വസായ എേ-.കKെട
Lിൽ
ഓവർ
ചിലNകൾ ം
ഈ
പPതിയിൽ
വകയി8Qിയിരി !
Cക
വിനിേയാഗി=ാN!താണ്. ഫ>് ലഭ"ത=<സരിT് Cടർ േ ാജVകൾ W ചിലവ് താരതമ"ം
െചXം ഡിമാൻഡ് വിശകലനം െചXം :തിയ പPതികൾ ഏെ \=ാN!താണ്. ഓേരാ ബ*നില
എേ- ിെ6]ം 20 ശതമാനം വിഹിതം _ീ സംരംഭകർ=ായി സംവരണം െച ിരി `.
2021-22 ബജ ിൽ ഈ പPതി നടQി ിനായി 1000.00 ല ം dപ വകയി8Qിയിരി `.
െപാCജന&Kെട മാറിയ സാeഹ"-സാfQിക സാഹചര"Qിൽ,തടg രഹിതമായ
വ"വസായ hമി]െട ലഭ"ത െമTെ B eലധന നിേ പQിiെട :തിയ െതാഴിലവസര&ൾ
jkി !തിന് ആവശ"മാണ്
hമി ഏെ \=ൽ, hസംേയാജനം, സnകാര" വ"വസായ പാർ കൾ /എേ-.കൾ
എ!ിവയിiെട പര"ാoമായ hലഭ"ത ഉറ ാ !തിനാണ് േകരള വ"വസായ വാണിജ" (കരട് ) നയം
2018 iെട സർ=ാർ ല "മി\!ത്. സnകാര" നിേ പകെര ആകർഷിq െകാ>് െപാC സnകാര"
പrാളിQേQാെട വ"ാവസായിക അടി;ാന െസൗകര"&ൾ ;ാപി !തി<W വയബിലി ി
ഗ"ാപ് ഫ>ാ]ം തേtശ സnയം ഭരണ ;ാപന&ൾ വഴി
എം.എസ്എം.ഇ
േമഖലെയ
േ ാwാഹി ി !തിന് െപാC െസൗകര" േസവന േക%&ൾ ഉൾെ െട വ"വസായ പാർ കൾ
/േxാyകൾ /എേ-.കൾ എ!ിവ വികസി ി !തി<ം ഈ പPതിയിൽ വകയി8Qിയിരി !
Cക വിനിേയാഗി=ാN!താണ്.
zടാെത തേtശ ;ാപന&ൾ/മ. ഏജൻസികKെട ൈകവശ|W hമിയിൽ വ"വസായ
പാർ കൾ/എേ-.കൾ വികസി ി !തിനായി;
പ~ാQല വികസനQിനായി വ"വസായ
തൽപരക ികKെട]ം
സർ=ാരിെ6]ം
സമാ•ര
സഹായേQാെട
വ"വസായ
പാർ കൾ/എേ-.കൾ
പി.പി.പി.
പPതി
മാ€കയിൽ
വികസി ി=ാN!താണ്.
hമി]െടഉടമ;ാവകാശം,ൈകമാ ം,hവിനിേയാഗം,പPതിെചലNകൾപ•വ‚ൽ,അേലാB്െമൻറിനാ
]W
വർQന&ൾ Cട&ിയവ േ ാജ5്ഘടന,നിേ പ േമാഡƒകൾ
എ!ിവെയ
അടി;ാനമാ=ി തേtശസnയംഭരണ ;ാപന&ൾ / സnകാര" നിേ പകർ എ!ിവ8മായി ചർT
െച ് തീ8മാനി=ാN!താണ്.
xാ-ിക്, എFിനീയറിംഗ് െടേ„ാളജി േമഖല…W െപാC െസൗകര" േസവന േക%Qി<W
പ~ാQല വികസനQിൽ ഊ!ി]W സി ിെ6 (െസൻ‡ൽ ഇൻ-ി ˆB് ഓഫ് xാ-ിക്
എFിനീയറിംഗ് ആൻഡ് െടേ„ാളജി) ലംബ വികസനQി<W സഹായNം പPതി
കാരം
വിഭാവനം െച‰`.
2021-22 ബജ ിൽ പPതി‚് 500.00 ല ം dപ വകയി8Qിയിരി `.

‹-ŒകKെട സമ• വികസനQിന് ഊ!ൽ നൽകിെ=ാŽW െഡവലപ്െമ6്
ക ീഷണർ (എം.എസ്.എം.ഇ)]െട ഒ8 ധാന പPതിയായ എം.എസ്.എം.ഇ ‹-ർ വികസന
പPതിയിൽ പ~ാQല വികസന പി•ണ ഉൾെ \Qിയിരി `.
അസം‘ത വ’ േശഖരണം, വായ്പകൾ അ<വദി !തിന് മˆTൽ െ“ഡി ് ഗാര6ി,
േകാമൺ •ാൻഡ് jkി=ൽ, വിപണനം, െപാC സൗകര" േസവന േക%&ൾ ;ാപി=ൽ,
പരിശീലന േക%&ൾ, –ണനിലവാര പരിേശാധന,ഡി.പി.ആർ ത—ാറാ !തി<W ചിലവ്, മ.
പി•ണ വർQന&ൾ എ!ിവ ഈ പPതിയിൽ ഉൾെ \Qിയിരി `. Nഡ്ഫർണിTർ ‹-ർ
േകാഴിേ=ാട്, പരfരാഗത ഫർണിTർ ‹-ർ േചGർ,€˜ർ,െവ-് മലബാർ ൈxNഡ്
മാ<ഫാ™േറš് ‹-ർ എ!ിവയാണ് Cടർ!് േപാ8! പPതികൾ.
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നിലവിƒW പPതികൾ ›ർQിയാ !തി<ം, േക% സർ=ാർ അ<വദിT :തിയ പPതികൾ
നട ാ !തി<ം 2021-22 ബജ ിൽ
സമാന സം;ാന വിഹിതമായി 400.00 ല ം dപ
വകയി8Qിയിരി `.
(
കരകൗശല െതാഴിലാളി സeഹQിന് അവ8െട ഉത്പ!&ൾ ദർശി ി=ാ<ം, വിപണനം
െച—ാ<ം േവദിെയാ8 ! തനCം œതനNമായ ഒ8 സംരംഭമാണ് ,വിപണന േ ാwാഹന
േക%&ൾ. അസംഘടിത8ം സാധാരണ=ാ8മായ •ാമീണ െതാഴിലാളികൾ ം നഗര
കേfാളQി<മിടയിൽ ഒ8 മധ";നായി വർQി=ാനാണ് വിപണന േ ാwാഹന േക%&ൾ
ഉേtശി !ത്.
കരകൗശല വ"വസായ&ൾ, ൈകQറി, കയർ, എ!ി&െന]W പരfരാഗത
ഉത്പ!&Kെട വിപണനം േ ാwാഹി ി !തിനായി െതരെ•\=െ B ജിžാ വ"വസായ
േക%&ളിൽ സാേrതിക സാfQിക സാധ"താ പഠനQിെ6 അടി;ാനQിൽ പി.പി.പി.
മാ€കയിൽ വിപണന േ ാwാഹന േക%&ൾ ;ാപി !തി<ം വിവിധ പരfരാഗത
വിപണികKെട പരിവർQനം കണ=ിെല\ െകാ>് ബിസിനസ് മാ€കകൾ വികസി ി !തി<ം
ഈ പPതി ല "മി\`.
2021-22 ബജ ിൽ വിപണന േ ാwാഹന േക%&ൾ ;ാപി !തിന് 410.00 ല ം dപ
വകയി8Qിയിരി `.
ഈസ് ഓഫ് ¢യിംഗ് ബിസിനg് നട ിലാ !തി<ം മ. വ"ാവസായിക േ ാwാഹന
വർQന&ൾ നട ിലാ !തിന് വ3 ിെന കഴിN താ !തി<ം, വ"വസായ വ3 ്
ഉേദ"ാഗ;െര
ത£പരമായി
;ാനെ \ !തി<ം
ഡയറ5േറ ിെ6]ം
സബ്
ഓഫീ കKെട]ം അടി;ാന െസൗകര"&ൾ നവീകരി !തി<ം ഉേtശി `. അതിœതന
െസൗകര"&ൾ,എം.എസ്.എം.ഇ
കKെട
െവബ്
േപാർBൽ,ഓഫീസ്
ഓേBാേമഷൻ,
ഹാർഡ്െവയർ,േസാ¤്െവയർ െചലNകൾ ഉൾെ െട ഡയറ5േറ ിെ6]ം സബ് ഓഫീ കKെട]ം
ഇ-ഗേവണൻസ് വർQന&ൾ എ!ിവയാണ് ഉൾെ \Qിയിരി ! വർQന&ൾ .
പPതി‚ായി 2021-22 ബജ ിൽ 400.00 ല ം dപ വകയി8Qിയിരി `
ഒ8 സംരംഭകനാകാൻ ഒ8 വ"¥ിെയ സഹായി !തിന് (എ) ഉേQജി ി=ൽ പr് (ബി)
പി•ണ‚ൽ പr് (സി) നിലനിർQൽ പr് (ഡി) സാeഹിക സാfQിക പr് Cട&ിയ ¦മതലകൾ
വഹി ! സംരംഭക വികസന പPതികൾ=് സം;ാനം വീŽം §P െചƒേQ>C>്.
വ"വസായ വ3 ്, സം;ാനQ് വ"വസായ േമഖലയിൽ :തിയ പPതികളിiെട സംരംഭക
വികസന പരിപാടികൾ േ ാwാഹി ി !തിനായി േത"കമായി ;ാപി=െ B ;ാപന&െള
:ന8Pരിേ=>C>്. 2021-22 ബജ ിൽ താെഴ പറ]! പPതികൾ നിർേtശിTിരി `.
േകരള
സർ=ാർ
േ ാwാഹി ി !
സnയംഭരണാധികാര|W
സം;ാനതല
;ാപനമാണ് േകരള ഇൻ-ി ˆB് േഫാർ എ6ർ ണർഷി ് ഡവലപ്െമ6് (െകഐഇഡി). മാനവ
വിഭവേശഷി വികസനQിൽ േസവന&ൾ നൽകിെകാ>് േത"കിqം സംരംഭകതn വികസന
േമഖലയിൽ,ജന&ൾ=ിടയിൽ സംരംഭകതnം വളർQിെ=ാ>്
അവെര
z\തൽ സnയം
െതാഴിലിേല=് നയി ക എ!താണ് ഇൻ-ി ˆBിെ6 ധാന ല "ം. ഇൻ-ി ˆB് സംരംഭകർ=്
സഹായം നൽ3ക]ം സംരംഭ
dപീകരണ
“ിയ
ഗമമാ ക]ം ഒ ം സംരംഭകർ ം
നിേ പകർ ം അ<േയാജ"മായ േ ാജVകൾ തിരിTറി]!തി<ം സം;ാനQ് വ"ാവസായിക
©ണി.കൾ ;ാപി !തി<ം ഒ8 വിªാന േക%മായി
വർQി=ണം. കഴി•
3േറ=ാല&ളായി ഇൻ-ി ˆBിെ6
വർQ&ൾ 3റ]ക]ം
വിഭാവനം െച
ഫല&ൾ
സാ ാത്=രി=െ \ക]ം െച ിBിž. സംരംഭകർ ജനി !വരž, എ!ാൽ മറിT് ന!ായി
ആവിഷ=രിTCം സംവിധാനം െച Cമായ വർQന&ളിiെട സംരംഭകെര വികസി ിെT\=ാൻ
കഴി]െമ! വിശnാസേQാെട, സം;ാനെQ േക%ീകരിqW സംരംഭകതn
;ാനെQ
ഫല ദമായി വർQി ി !തി<ം േന€തnം നൽ3!തി<മായി ഇൻ-ി ˆBിെ6 വർQന&ൾ
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:ന8«ീവി ിേ=>തിെ6]ം :ന8Pരിേ=>തിെ6]ം അടിയ•ിര ആവശ"|>്. KIED എ!
;ാപനെQ സംരംഭക വികസനQി<W മികവിെ6 േക%മാ=ി :ന8Pരി !തി<ം,
:ന8«ീവി ി !തി<ം ഇതിന് അത"ാ°നിക െസൗകര"&ൾ, സnയം ഭരണാധികാരം ,ആർ &ഡി,
വ"വസായ
അ=ാദമിക
;ാപന&ൾ
,മ.
പrാളികൾ
എ!ിവ8മാ]W
സഹകരണം, വർQന,മാേനെ²6് സഹായം എ!ിവ ആവശ"|>് .
േമൽ റ• വർQന&Kമായി ബ³െ B െചലNകൾ=ായി, 2021-22 ബജ ിൽ 100.00
ല ം dപ വകയി8Qിയിy>്.
വിªാനം,സാേrതിക വിദ"കളാൽ നയി=െ \! സംരംഭക വികസനQിന് §P
േക%ീകരി !തിന്,
ഇനി
പറ]!
ല "&േളാെട
KIED
െ6
ആഭി|ഖ"Qിൽ
എറണാ3ളം,പാല=ാട്,േകാഴിേ=ാട്
എ!ിവിട&ളിൽ
സംരംഭക
വികസന
േക%&ൾ
;ാപി വാൻ ഡി.ഐ.സി വിഭാവനം െച‰` .
eല"വർPിത േജാലികKം േസവന&Kം jkി ക
സാേrതികവിദ" ൈകമാŒ!തിന് സൗകര"െമാ8 ക
സംരംഭകതn മേനാഭാവം വളർ ക
ഗേവഷണ &വികസന ഫല&Kെട േവഗQിƒW വാണിജ"വൽ=രണം
പരിശീലനം / ൈന:ണ" വികസനം
:തിയCം /നിലവിƒWCമായ സംരംഭകർ=് േത"ക േസവന&ൾ
ആതിേഥയ ;ാപന&Kം -ാർB് അ ് േL ം ബ³ി ി=ൽ
വാµ ഗമമാ=ൽ,കയ.മതി േ ാwാഹനം ,വിതരണ=ാെര ഉൾെ \Qൽ
താൽ ര"|W സംരംഭകർ=് െമൻഡറിംഗ്,മാർ= ിംഗ് ലിേr¶കൾ, െ ാജ·് റിേ ാർB്
ത—ാറാ=ൽ എ!ിവ ഉൾെ െട]W േസവന&ൾ നൽകൽ .
KIED െ6 മാർഗനിർേദശQിƒം പി•ണയിƒം എറണാ3ളം, പാല=ാട്, േകാഴിേ=ാട്
എ!ിവിട&ളിെല സംരംഭക വികസന േക%&ൾ=് വർQി=ാൻ കഴി]ം. സർ=ാർ, വ"വസായ
;ാപന&ൾ,
ഗേവഷണ-വികസന,ൈന:ണ",അ=ാദമിക്
ഇൻ-ി ˆyകKം
ധനകാര"
;ാപന&Kം ത ിƒW സഹകരണ സംരംഭമാണ് ഇ.ഡി.സി . അടി;ാന െസൗകര"&ൾ
വ"വസായ വ3¸ം, േക%Qിെ6 നടQി¸ം
വർQനNം KIEDഉം വ"വസായ പrാളികKം
സം]¥മായി വഹി ം.
ാരംഭ കാലയളവിൽ അത"ാ°നിക ഇൻ¹ാº™ർ വികസനQി<ം
വർQന, മാേനെ²ൻറ് െചലNകൾ മായി 150.00 ല ം dപ നിർേtശി `.
]വതല|റയിൽ സംരംഭക സം»ാരം വളർQിെയ\ !തിന് KIED െ6 ആഭി|ഖ"Qിൽ ഇഡി
‹ബ് വർQന&ൾ വി:ലീകരി !തി<ം നിലവിƒW ഇഡി ‹¼കെള പി•ണ…!തി<ം, ഇഡി
േകാൺേ‹വ് നട !തി<ം േമൽ റ• േ ാ•ാ|കൾ=ായി 50.00 ല ം dപ നൽ3`.
2021-22 ബജ ിൽ ഈ ഘടകQിനായി 200.00 ല ം dപ വകയി8Qിയിy>്.
സം;ാനQ് 3\തൽ െതാഴിലവസര&ൾ jkി !തിന് ശരിയായ നിേ പ
വർQന&ളിiെട]ം
േബാധ›ർ½Nം േക%ീ¾തNം ആ¿ÀിതNമായ §മ&ളിiെട]ം
ധാനെ B േമഖലകളിൽ വ"വസായ വാണിജ" ഡയറ5േറ ് തീÁ വ"വസായവത്=രണQിന്
ല "മി\`. േÂാ=്, താi=്, ജിžാ തല&ളിൽ ¿Ã, െചŒകിട, ഇടQരം വ"വസായ സംരംഭക
േമഖലയിൽ നിലനിൽ ! Ä&ൾ കെ>Qി ;ിര വികസനം സാധ"മാ !തിന് ഇതിiെട
ല "മി\`. ഈ പPതിയിൽ ഇ6റാ5ീവ് െ•യിൻ േ-ാമിംഗ് െസഷ<കൾ, zBാÅകൾ,
സംരംഭർ W േബാധവത്=രണ ക"ാÆകൾ, െസമിനാŒകൾ, സംരംഭകതn വികസന പരിപാടികൾ,
െടേ„ാളജി ‹ിനി കൾ, േമഖലാ<jത പരിശീലന പരിപാടികൾ, ഇൻഡºീയൈലേസഷൻ
ൈÇNകൾ,
മാർÈനിർേtശ&ൾ,
തേtശ
;ാപന&ളിേല ം
മ ്
ൈലൻ
ഡി ാർB്െമÉകളിേല ം ഏജൻസികളിേല ം െസൻസിൈ േസഷൻ േ ാ•ാ|കൾ, വ3 ിെല
ഓഫീസർമാർ W
കാര"േശഷി
വർPി ി=ൽ േ ാ•ാ|കൾ,
േകരള എംഎസ്എംഇ
ഉൽ !&Kെട •ാൻഡിംഗ് , സാധ"താ സർേവകൾ നടQൽ, ഈസ് ഓഫ് ¢യിംഗ് ബിസിെനg്,
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പ ിസി ി, പരസ ം െച ൽ, ഡിഐസി കെ
ിയ
ിര വികസന ല
ൾ
ൈകവരി ക. ജി ാ വ വസായ േക# ളി%െട'ം ഐ.ഐ.എം, ഇ.ഡി.ഐ.ഐ, എൻ.ഐഎം.എസ്.എം.ഇ,
എൻ.ഐ.ഇ.എസ്.ബി.'.ഡി,
ഐ.ഐ.ഇ,
ഐ.എസ്.ബി
േപാെല'.
ാപന /െട സഹായേ ാെടയാകണം ഈ പരിപാടികൾ നട3ാേ4 ത്. 67 െച8കിട
വ വസായ േമഖലയിൽ സംരംഭ ൾ ആരംഭി4ാൻ ഉേ>ശി @വരിൽ 20 ശതമാനം
AണേഭാBാ4ൾ വനിതകൾ ആയിരി4ണം. 2021-22 കാലയളവിൽ 40,000 േപർ4് ഈ
പHതിയി%െട ആIJല ൾ നൽകാൻ വK3് ല മിLM.
ഈ പHതിNായി, 2021-22 ബജ ിൽ 500.00 ല ം Pപ വകയിQ ിയിരി M.
വ വസായ ിRം ഉപേഭാBാ4ൾ4ിടയിRം ഭ
ര ാ മാനദT /െട ത U ൾ
ഫലWദമായി Wാവർ ികമാ @തിന്
ഓഡി ിംAം സർYിഫിേ4ഷIം
ഗമമാ @തിIം
ഇ\ർനാഷണൽ
]ഡ്
േസ^ി
(എ`്എസിസിപി)
സംവിധാന ിെ\
ഓഡി ിIം
സർYിഫിേ4ഷIc. േനാഡൽ ഏജൻസിയായ നാഷണൽ െസ\ർ േഫാർ എ`്എസിസിപി
സർYിഫിേ4ഷൻ (എൻസിഎ`്സി) േകരള ിൽ
ാപിe. വ വസായ വാണിജ വK3ിന് കീഴിR.
േകരള ബhേറാ ഓഫ് ഇൻഡjിയൽ Wേമാഷനിൽ (െക-ബിപ് ) േക#ം Wവർ ി M.
എൻസിഎ`്സി'െട
ഓഡി ർമാരായി
Wവർ ി4ാൻ
വിവിധ
വKkകളിെല
ഉേദ ാഗ
ർ4് എ`്എസിസിപി സംവിധാനെ
റി`് വിജയകരമായി പരിശീലനം നൽകി.
എൻഎ`്സിസി നിലവിൽ എ`്എസിസിപി സിl ിെ\ ഓഡി ിംഗിIം സർYിഫിേ4ഷIം
സൗകര െമാQ M, Jടാെത നnെട സം
ാന ് നി@് നിരവധി ഭ
സംoരണ, അIബq
rണിsകൾ വിജയകരമായി ഓഡി ് െചtക'ം സാ െ3Luക'ം െചvിw ്. ഭ സംoരണ
സംരംഭകർ, വ ാപാരികൾ, ഉപേഭാBാ4ൾ എ@ിവെര േക#ീകരി`് ഭ
ര ാ Wശ്ന ൾ
ഉയർ ി4ാw@xം ര ിതമായ ഭ ണ ിI. അവകാശyം േക#ീകരി @ എൻസിഎ`്സി
അതിെ\ Wേത ക വിവരവിzാന സംവിധാനം
വഴി ഭ
ര ാ മാനദT ൾ
ഗമമാ ക'ം േWാ{ാഹി3ി ക'ം െചtM .
വിവിധ വKkകളിൽ നിMം സർ4ാർ ഏജൻസികളിൽ നിMc. എ`്എസിസിപി
സർYിഫിേ4ഷനായി ഓഡി ് ടീം ഉൾെ3L@ േബാധവൽ4രണ പരിപാടികൾ, െപാx സ|ർ4
Wവർ ന ൾ, പരിശീലന ൾ, വർ4് േഷാkകൾ, ഭ
ഇവ}കൾ, േശഷി വർHി3ി4ൽ
എ@ിവയി%െട
ഭ
ര ാ
സംവിധാനം
ഫലWദമായി
Wാവർ ികമാ @തിന്
എൻസിഎ`്സി വഴി െക-ബിപ് വിഭാവനം െചtM.
ഈ പHതിNായി 2021-22 ബജ ിൽ 30.00 ല ം Pപ വകയിQ ിയിരി M.
~തിയxം നിലവിR.xമായ 67 െച8കിട ഇട രം rണിsകൾ4് •ലധന പി€ണ വഴി
ഈ േമഖലയിൽ JLതൽ െതാഴിലവസര ൾ •‚ി ക'ം അ െന JLതൽ •ലധന നിേ പyം,
ബിസിനƒം, െതാഴിRം സാH മാ ക എ@താണ് W„ത പHതി'െട ല ം.
സംരംഭക സഹായ പHതി'െട ല
ൾ:
(i)
67, െച8കിട, ഇട രം സംരംഭ ൾ4് •ലധന സഹായം നൽKക.
(ii)
xക'െട c…വൻ ആIJല /ം എ/3 ിൽ ലഭ മാ @ വിധ ിൽ Wേത ക
വിഭാഗ ൾ4്
പരിഗണനേയാെട
സംരംഭകർ4്
വ Bമായ
മാർ†നിർേ>ശ /െട അടി
ാന ിൽ ഒ
വണ
സഹായം നൽKക
എ@ിവയാണ്.
അംഗീˆത മാർ† നിർേ>ശ ൾ4Iസരി`് W‰ ി @, സാ| ിക േയാഗ ത'.
വ വസായ rണിsകൾ4് lാർY് അ3് സംരംഭ ിIം, നിേ പ Wവർ ന ൾ ം, സാേŠതിക
പി€ണ‹ം േവ ി വകയിQ ിയിരി @ xക വിനിേയാഗി4ാy@താണ്. സംരംഭക സഹായ
പHതി'െട 20 ശതമാനം AണേഭാBാ4/ം Œീ സംരംഭകരായിരി ം. സഹായ പHതി'െട 30
ശതമാനം 67 സംരംഭ ൾ4് സംവരണം െചvിരി M. Jടാെത എസ് സി/എസ്.ടി, േനാർ4
എ@ിവയിൽ സമാന ല
/. പHതിNായി
ഒQ വിഹിതം മാ`ിംഗ് െഷയറായി
നീ4ിവNാy@താണ്. ഇ രം സഹായ ൾ •l8കെള
േനY ൾ െകാെvL4ാൻ
സഹായി ക'ം
ശരിയായ അർ• ിR. േമൽ Y് കീ‘Y്
ലിേŠജി%െട ഗവെ’\്
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ാപന ൾ/ ഏജൻസികൾ, സർ ാർ ഇതര
ാപന ൾ എ ിവ വഴി സാ ത
സംരംഭകെര കെ
ി ഒ"മി$ി ാൻ സഹായി'ക ം െച)*. 2021-22 കാലയളവിൽ 2000
സംരംഭകർ ് സഹായം നൽ2 തിന് വ2$് ല3 മി4* .
ഈ പ തി7ായി 2021-22 ബജ9ിൽ 6735.00 ല3ം >പ വകയി" ിയിരി'*.
എം.എസ്.എം.ഇ
ക?െട
േBാCാഹനDം
വികസനDം
Eഗമമാ' തിന്
െവ െപാ ം,െകാവിഡ് -19 മഹാമാരി Jട ിയ BതിസKികൾ കാരണം Mല Nംഖലയിൽ
വിവിധ പരിമിതികൾ േനരി4
QണിRക?െട S"Tീവനം സാധ മാേ
താണ്. ഈ QണീRകെള
രV വിഭാഗ ളായി തിരി ാം .(1)തകർY േനരി4
എം.എസ്.എം.ഇ കൾ(2) Bവർ നരഹിതമായ
എംഎസ്എംഇ QണിRകൾ. തകർY േനരി4 /Z[ികിട'
ക\വ ി സം]രണ QണിRകൾ
ഉൾെ$െട പരി_രിY മാർഗനിർേദശ ?െട
അടി
ാന ിൽ ഇ രം QണിRകെള
Sന"Tീവി$ി' തിcം Sനരധിവസി$ി' തിcം പ തി വിഭാവനം െച)* .
ഏെതാ" സംരംഭ ിെd ം e ിfgകൾ യഥാസമയം കെ i ത് നിർണായകമാണ് ,
ഒ$ം
Bവർ ന3മമായ
QണിRകൾ
തിരിെക
െകാVവ" തിന്
ഉടനടി
നടപടിെയ4േ
Jമാണ്. വ2jതല
ഇടെപടkകളിlെട
തകർY േനരി4
QണിRകൾ
തിരിYറിേയ J ്, ഒ$ം Sന"Tീവന ിc
ഒ" ച[nടിെന അടി
ാനമാ ി ഈ
QണിRകെള തിരിെക െകാVവ" തിc
Bവർ ന പ തികൾ വികസി$ി'ക ം േവണം.
വ വസായ ഭoതാ പാേ ജ് ഉൾെ$െട Mലധന pാqക?െട ം Bവർ ന Mലധന
േBാCാഹന ?െട ം സഹായേ ാെട ക\വ ി സംrരണ QണിRകൾ ഉൾെ$െട
തകർY േനരി4
എംഎസ്എംഇ QണിRകെള പിsണ7ാൻ പ തി വിഭാവനം െച)*.
fകളിൽ പറtിരി'
Bവർ ന ൾ ായി 900.00 ല3ം >പ വകയി"i*,
uടാെത 10 % wണേഭാxാ ൾ വനിതകളാണ് എ ് ഉറj വ" ണം
Mല Nംഖലയിെല യഥാർy Bശ്ന ൾ കാരണം Bവർ നരഹിതമായി ീർ
എംഎസ്എംഇ QണിRകൾ സം
ാന സzദ്വ വ
യിൽ ഈ QണിRകൾ വഹി'
പ{്
കണ ിെല4 ് Sന"Tീവി$ി'ക ം Sനരധിവസി$ി'ക ം െചേ| J ്. Mലധന
pാqക?െട ം Bവർ ന Mലധന േBാCാഹന ?െട ം സഹായേ ാെട ക\വ ി
സംrരണ QണിRകൾ ഉൾെ$െട
Bവർ നരഹിതമായ എംഎസ്എംഇ QണിRകെള
പിsണ7ാൻ പ തി വിഭാവനം െച)*. Bവർ നരഹിതമായ എംഎസ്എംഇ/QണിRക?െട
Sന"Tീവന ിനായി 200.00 ല3ം >പ വകയി" ിയിരി'*, uടാെത 10 % wണേഭാxാ ൾ
വനിതകളാണ് എ ് ഉറj വ" ണം.
2021-22 ബജ9ിൽ 1100.00 ല3ം >പ പ തി ായി വകയി" ിയിg ് .
സർ ാർ വ ാവസായിക എേ}Rകളിkം/പാർ'കളിkം Sതിയ സംരംഭകെര ആകർഷിY്
u4തൽ നിേ3പDം െതാഴിലവസര ?ം €•ി‚ െകാ ് നിേ3പ സൗ„ദമാ ി മാRക
എ താണ് പ തി െട ലക്ഷ ം. ഡി.ഐ.സി /സിഡ്േകാ/െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി/കിൻ†ാ എ ിവ
േBാCാഹി$ി'
വ ാവസായിക എേ}Rകളിൽ /പാർ'കളിൽ നിേ3പ ഭാരമായ ‡മി െട
വില െട ഒ" വിഹിതം, അതായത് ‡മി െട നിേ3പ െചലവിെd പലിശ ഭാരം നിˆിത
കാലയളവിൽ ഏെ94i െകാ ് അതിെd പലിശ വിഹിതം വ വസായ ഏജൻസികൾ ്
നൽ2 തിനാണ് പ തി ല3 മി4 ത്. സർ ാർ നിർേ‰ശി' (നിേ3പം, െതാഴിലവസര ൾ
fതലായവ)
വവ
കൾ'ം
മാനദണഡ ൾ'ം
വിേധയമായി
Sതിയ
സംരംഭം
ആരംഭി' തിനായി fേ ാg വ"
നിേ3പകന് ‡മി നിേ3പ െചലവിെd ഒ" ഭാഗ ിെd
പലിശ ഭാരം നിˆിത കാലയളവിേല ് േമൽ$റt ഏജൻസികൾ ് നൽകി അവരിൽ നി*ം
വ ാവസായിക ‡മി ലഭ മാ ാം. ‡മി െട ൈകവശാവകാശം ഏജൻസിയിൽ നി3ി‹മായിരി'ം. ‡മി
വില െട അവേശഷി'
വിഹിതം
അടŒ തിന് ഗവൺെമd്
നിˆയി'
5
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വർഷ ാലയളവിേല ് പലിശ ഏജൻസികൾ ് തിരിെക െകാ4'ം. നിˆയിY കാലയളവിc േശഷം
നിേ3പകൻ അവേശഷി'
Jക തിരിYട7ണം. എേ$ാഴാേണാ ‡മി വില fŽവനാ ം അട‚
തീ" ത് അേ$ാൾ ‡മി െട ൈകവശാവകാശം നിേ3പകന് മാ9ി നൽ2ം. ഏജൻസികളിൽ നി*ം
നിർേ‰ശ ൾ സ•ീകരി' തിെd അടി
ാന ിൽ വ വസായ വാണിജ വ2$് ഏജൻസികൾ ്
Jക വിതരണം െച|ാD താണ്. വ വസായ വ2$ിെd പ തി െട വ xമായ മാർഗ
നിർേദശ ൾ cസരിYാണ് സഹായം വിതരണം െച) ത് .
2021-22 ബജ9ിൽ പ തി7് 200.00 ല3ം >പ വകയി" ിയിരി'*.
വാ•ാധി‘ിത േBാജ’കൾ ് മാർജിൻ മണി നൽകിെ ാ ് അർഹരായ സംരംഭകർ ്,
സം
ാന ിനക ് െച“ സംരംഭ ൾ
ാപി' ത് േBാCാഹി$ി'ക എ താണ്
പ തി െട ല3 ം. ഉൽ$
നിർ”ാണം, ഭ3 സം]രണം എ ിവയിൽ Sതിയതായി രജി}ർ
െച• (േസവന േമഖല ഒഴിെക) െച“ സംരംഭ ൾ ്
ിര MലധനDം Bവർ ന MലധനDം
ഉൾെ$െട ആെക േBാജ–് െചലവ് 10 ല3ം >പ വെര
QണിRകൾ ഈ പ തി െട
സഹായ ിന് അർഹരാണ്. വനിതകൾ, വികലാംഗർ, വിfx ഭട—ാർ, പ[ികജാതി/പ[ിക വർ˜
വിഭാഗ ിൽെ$[വർ എ ിവർ ് ഈ പ തിയിൽ fൻഗണന നൽ2ം. ഈ പ തി െട 30
ശതമാനം wണേഭാxാ ?ം ™ീ സംരംഭകരായിരി'ം .
എ)ഈ പ തിയിlെട നൽ2
Mലധന സഹായം Qണി9ിന് 4 ല3ം >പ വീതം താെഴ പറ ം
Bകാരം പരിമിതെ$4 ിയിരി'*.
1. ധനകാര
ാപന ളിൽനി* വാ•
- ആെക േBാജ–് െചലവിെd 40%
2.

െBാേമാ[ർമാ"െട സംഭാവന

3.

വ വസായ വ2$ിെd മാർജിൻ മണിpാd്

- ആെക േBാജ–് െചലവിെd 30 ശതമാനേമാ
അതിൽ u4തേലാ

- ആെക േBാജ–് െചലവിെd പരമാവധി 30
ശതമാനം
എസ്.സി/എസ്.ടി/വനിതകൾ/വിfx ഭട—ാർ/40 വയ›വെര
വ സംരംഭകർ
Jട ിയ Bേത ക വിഭാഗ ാർ ് മാർജിൻ മണി pാd് ആെക േBാജ–് െചലവിെd 40 ശതമാനDം
െBാേമാ[ർമാ"െട സംഭാവന 2റtത് 20 ശതമാനDം ആയിരി'ം. െച“കിട QണീRകൾ'
മാർജിൻ മണിpാൻറ് ആയി 200.00 ല3ം >പ വകയി" ിയിരി'*.
ബി) െച“കിട QണിRകൾ ് വാ• പലിശ സœിഡി. മR സമാന പ തികളിൽ നി*f
ധന
സഹായ ിെd ഇര[ി$് ഒഴിവാ'െമ ് ഉറ$ാ ിെകാ ് െച“കിട ഗാർഹിക QണിRകെള
േBാCാഹി$ി' തിനായി ഉത്പ
നിർ”ാണ ിkം മR െതാഴിkകളിkം വ ാ•തരായിg
െച“കിട ഗാർഹിക QണിRകൾ ് േടം േലാžകൾ ് പലിശ സœിഡി M ് വർഷ ാലേ 7്
െകാ4'*. െച“കിട ഗാർഹിക QണിRകൾ'
പലിശ സœിഡിയായി 100.00 ല3ം >പ
വകയി"i*.
2021-22 ബജ9ിൽ പ തി7് 300.00 ല3ം >പ വകയി" ിയിരി'*.
സം
ാന ് എŸാ തേ‰ശ സ•യം ഭരണ
ാപന ളിkം ൈനSണ സംരംഭക വികസന
വ ാവസായിക സഹകരണ സംഘ ൾ
ാപി' തിന് പ തി ല3 മി4*. ഓേരാ തേ‰ശ
ാപന ളിkം 2റtത് ഒ" സംഘെമ{ിkം രജി}ർ െച) തിന് ഉേ‰ശി'*. മരാമ ്
േജാലികൾ, നിർ”ാണ േമഖലയിെല ഇല¢ി ൽ, £ംബിംഗ്, അ929പണികൾ, ¤ഷി, വ വസായം
എ ീ േമഖലകളിൽ ൈനSണ f Jം ഇŸാ Jമായ െതാഴിലാളിക?െട ആവശ ം വളെര
u4തലാണ്. വിദ¥,അവിദഗ്ധ,അർ വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികെള കെ
ി, ¦സ• പരിശീലന ?ം
ഉപകരണ ?ം പണിയാ ധ ?ം സTമാ ിെ ാ ് െപാJജന ൾ ് അവ"െട േസവനം
എ?$ ിൽ ലഭ മാ ി, െതാഴിലാളികൾ ് െതാഴിkം േവതനDം ഉറ$ാ'ക എ താണ് പ തി െട
ല3 ം. േ§ാ ് തല സംേയാജന ിlെട ജിŸാ വ വസായ േക¨ ൾ വഴി പ തി നട$ാ'ം.
വ വസായ പരിശീലന ഡയറ–േറRമായി സഹകരിY് െ©യിനിംഗ് നൽ2ം. ഒ" സംഘ ിന്
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പരമാവധി 2 ല3ം >പ,
ിര Mലധനം (78 ശതമാനം ) Bവർ ന Mലധനം (20 ശതമാനം), 2
ശതമാനം പരിശീലന െചലവ് എ ി െന െചലDകൾ വഹി' തിന് നൽ2ം.
2021-22 ബജ9ിൽ 200.00 ല3ം >പ പ തി7് വകയി" ിയിരി'*.

ആ« നിർഭർ ഭാരത് അഭിയാെd ഭാഗമായി നിലവിk
ൈമേ¬ാ -ഡ് േBാസ®ിംഗ്
സംരംഭ ?െട നവീകരണ ിന് സാz ിക, സാേ{തിക, ബിസിനസ് സഹായം നൽ2 തിനായി
ഭ3 സംrരണ വ വസായ മ¯ാലയം സം
ാന സർ ാ"ക?മായി സഹകരിY് േക¨ാവി°ത
പ തി പിഎംഎഫ്എംഇ ആരംഭി‚. പ തി െട ല3 ൾ ഇവയാണ്: 1. നവീകരണ ിcം
ഔപചാരികവൽ രണ ിcf
Mലധന നിേ3പ ിc
പിsണ 2. േശഷി വർ ി$ി ൽ,
wണനിലവാരം െമYെ$4 ൽ 3. ബിസിനസ് , സാz ിക സഹായ േസവന ൾ'
ഹാൻഡ്േഹാൾഡിംഗ് പിsണ 4. ഫാർമർ െBാഡ´സർ ഓർഗൈനേസഷcകൾ (എഫ്.പി.ഒകൾ),
സ•യം സഹായ സംഘ ൾ(എസ്.എY്ജി കൾ) സഹകരണസംഘ ൾ എ ിവŒ മാർ 9ിംഗ്,
Mലധന നിേ3പ പിsണ സഹായം.
a) വിSലീകരണ ിcം നവീകരണ ിcമായി 10 ല3ം >പ പരിധി നിˆയിY് പ തി െചലവിെd
35% വെര െ¬ഡി9് ലി{്ഡ് സœിഡി
ൈമേ¬ാ -ഡ് േBാസ®ിംഗ് സംരംഭ െള
പിsണŒക. Bാേദശികമായി െപെ[ ് നശി‚ േപാ2
ഉൽ$
?െട Mല വർധവിൽ µ
േക¨ീകരി‚െകാ ് Bേത ക കാർഷിക ¶}“കൾ, മC ബKന ¶}“കൾ, ഡയറി, െപൗൾ©ി, മ9്
അcബK ¶}“കൾ, വിഭാഗ ൾ എ ിവŒ
Bവർ ന Mലധനം, െചറിയ ഉപകരണ ൾ,
പിേ ാgം fേ ാgf
Mല േµണി ബK ൾ ശxിെ$4i തിc
pാd്, െപാJ
ഇൻ†ാ·¸ർ, പാേ ജിംഗ്, ¹ാൻഡിംഗ് , മാർ 9ിംഗ് Jട ിയവ ഈ പ തിയിൽ ഉൾെ$4*.
ബി) 2020-21 fതൽ 2024-25 വെര
അº് വർഷ കാലയളവിൽ ഈ പ തി നട$ാ'ം.
പിഎംഎഫ്എംഇ മാർ˜നിർേ‰ശ ൾ Bകാരം 2020-21 ആദ വർഷ ിെല 100% െചലവ്
േക¨സർ ാർ വഹി'ം. സം
ാന ിെd അംഗീ¤ത േBാജ–് നട$ാ ൽ £ാൻ (പിഐപി)
അടി
ാനമാ ിയാണ് പ തി ് കീഴിk ഫ ് നൽ2 ത്.
675.00 ല3ം േക¨ വിഹിതം Bതീ3ി' പ തി7് 2021-22 ബജ9ിൽ സമാന സം
ാന
വിഹിതമായി 450.00 ല3ം >പ വകയി" ിയിg ് .
േക¨ എംഎസ്എംഇ േമഖല പ തിക?െട േന[ ൾ ആർTി' തിന് പ തി
മാർ˜നിർേ‰ശ ൾ ് അcസരിY് േക¨ ഗവൺെമൻറ് പ തികൾ ് കീഴിൽ അcവദിY
പ തികൾെ തിെര സം
ാനം സമാനമായ വിഹിതം വകയി"േ
J ്. വ വസായ വാണിജ
ഡയറ–േറ9് താെഴ$റ
േക¨ പ തികൾ നട$ാ' തിന് കെ
ിയിg ് .
1. സംരംഭകത• ൈനSണ വികസന പ തി (ഇ.എസ്.ഡി.പി) - (എം.എസ്.എം.ഇ മ¯ാലയം)
2. െടേ»ാളജി നവീകരണ ിനാ
െ¬ഡി9് ലി{്ഡ് ക ാപി9ൽ സœിഡി rീം
(എംഎസ്എംഇ മ¯ാലയം)
3. പരിശീലന
ാപന ൾ' സഹായം (എംഎസ്എംഇ മ¯ാലയം)
4. വിപണി വികസന സഹായ പ തി - (വാണിജ വ വസായ മ¯ാലയം)
5. എംഎസ്എംഇ േമഖല മായി ബKി$ി ാD
മ9് പ തികൾ
േമൽ$റt േക¨ പ തികൾ ായി സം
ാന വിഹിതം/wണേഭാ¼ വിഹിതമായി
2021-22 ബജ9ിൽ 294.00 ല3ം >പ വകയി" ിയിg ്.

വ വസായ വാണിജ വ2$ിെd Bവർ ന ൾ Bധാനമാ ം വ വസായ േമഖലയിലാണ്
നട' ത്. എ ാൽ വാണിജ വികസന ിന് അർഹമായ ഒ"
ാനം ഇJവെര ലഭ മായി[ിŸ.
വാണിജ േമഖല െട വളർY7് ഒ" ഉൾേBരക ശxിയായി Bവർ ിY് െതാഴിൽ അവസര ൾ
വർ ി$ി‚ം സാz ിക Bവർ ന ൾ ത•രിതെ$4 ി ം സർ ാരിെd നി2തി വ"മാനം
െമYെ$4 ാനാണ്
വ2$് ഉേ‰ശി' ത്. ഈ േമഖലയിൽ €•ി െ$4
െതാഴിൽ
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അവസര ൾ
ീകൾ ം താരതേമന വിദ ാഭ ാസം റ
വർ ം ണകരമായിരി െമ താണ്
ഈ േമഖല#െട സവിേശഷത.
ഈ പ)തിയിൽ ഉേ,ശി
-വർ.ന ൾ താെഴ
പറ# വയാണ്.
(എ) േമഖല#െട വികസന.ിനായി വിശദമായ പഠന ൾ നട4ക.
(ബി) േകരള.ിെല എം.എസ്.എം.ഇ േമഖല#െട വിപണി സാധ തകെള റി9: പഠനം
(സി) േകരള.ിെല എം.എസ്.എം.ഇ.ക;െട കയ<മതി മ=ര>മതെയ റി9: പഠനം
(ഡി) അടി@ാന സൗകര ;െട േപാരാBകൾ കെC4ക, അടി@ാന
സൗകര ;െട വികസന.ിനായി േ-ാജE് നിർേ,ശ ൾ തFാറാ ക.
(ഇ) G@ിരമായ വാണിജ വികസന.ിനാവശ മായ ഒI ദീർഘകാല നയേരഖ
KപെLM4ക.
(എഫ് ) രാജ ാOര വിപണികളിേലP് QMതൽ വ വസായ Rണി<കൾP് -േവശനം
സാധ മാ
പരിപാടികൾ സംഘടിLി ക.
(ജി) േദശീയ-അOർ േദശീയ പരിപാടികളിൽ പെSM ക (വ ാപാര േമളക;ം -ദർശന ;ം )
(എT് ) സം@ാന.ിനക4ം Uറ4ം എVിബിഷൻ/ േമളകൾ സംഘടിLി ക.
(ഐ) Z[ െച]കിട ഇട.രം സംരംഭക േമഖലയിെല ഉൽL
ൾP് വ വസായ
വത്കരണ.ി^ത
ഇ-െകാേമ_് ഉൾെLെട#: മ< -വർ.ന ൾ
നടLിലാ ക.
(െജ) Z[ െച]കിട ഇട.രം സംരംഭക േമഖലയിൽ ബിസിന`് –< –ബിസിന`്
മീa് (ബി&ബി) നട4ക.
(െക) ഇO യിെല -ധാന േമളകളിbം/പരിപാടികളിേല ം വ L് ഉേദ ാഗ@Iെട സdർശനം
(എൽ)േകരള.ിനക4ം Uറ4ം -ദർശന ളിbം േമളകളിbം പെSM
തി^ം വിവിധ
രാജ ളിേല : വാണിജ -തിനിധി സംഘ ളിbം പെSM
തിന് Z[ െച]കിട ഇട.രം
സംരംഭ ൾP് സഹായം .
(എം)സം@ാന.് നിf: കയ<മതി േ-ാ=ാഹിLി
തിന്, കgനികൾP് നവീകരണ ;ം,
സർiിഫിേPഷ^ക;ം ലഭി
തിന് ആവശ മായ പിkണ നൽകാൻ ഉേ,ശി f
(എൻ)Z[,െച]കിട,ഇട.രം സംരംഭ ൾ,lാർi് അmകൾ,പരgരാഗത വ വസായം എ ീ
േമഖലകളിb:വർP് അവIെട ഉൽL
ൾP് വിപണി nാൻഡിംഗ് എ ിവ ഒI
തി^ം
േദശീയ/അOർ േദശീയ വിപണിയിൽ നിfം ണേമo#: അസംpത വqPൾ ന ായമായ
വിലr്
ലഭ മാ
തി^ം
അതിsെട
േമഖലയിെല
സാg.ിക
-വർ.ന ൾ
ശാtീകരി
തി^ം അവെയ ഒIമിLി9 നിർ4 തി^ം ല> മിi് സർPാർ ആരംഭിTതാണ്
. ആെക 700.00 ല>ം Kപയിൽ 100.00 ല>ം Kപ വാണിജ മിഷെx കീഴിൽ വI
-വർ.ന ൾ മാyമായി നീPി െവTിരി f.
ഈ േമഖല#െട േറാഡ് മാL് ഉറLാ
തി^ം ഫല-ദമായ ഗതി നിർzയ.ി^ം േവCി
േമൽLറ
-വർ.ന ;െട ഫലം {ത മായ ഇടേവളകളിൽ പരിേശാധിേPCതാണ്.
ഈ പ)തി നടLിലാ
തിനായി 2021-22 ബജaിൽ 700.00 ല>ം Kപ
വകയിI.ിയിരി f.
എം.എസ്.എം.ഇ േമഖലയിൽ ഒI @ിരം -ദർശന വിപണന സ}Tയം ~•ി
തി^:
അടി@ാന സൗകര ം ന€ തിന് പ)തി ല> മിMf. അOാരാ• ‚ംഖല#മായി ബƒിLി9
Z[ െച]കിട ഇട.രം േമഖലയിെല സാg.ിക -വർ.ന ൾ വിUലീകരി
തി^ം
വിൽLനrായി േവദി ഒI
തി^ം, വാണിജ }„ ~•ി
തി^ം, വ ത …
ഉൽL
ൾ
-ദർശിLി
തിന് സൗകര െമാI
തി^ം എം.എസ്.എം.ഇ മാർiിന് കഴി#ം. വൻ
സംരംഭ ;േടത് േപാെല, വിപണിയിൽ ശtമായ വാണിജ }„#െട അഭാവ†ം അസംഘടിതമായ
വിപണി ‚ംഖല#മാണ് േമഖല#െട നിലവിെല സ‡ഭാവം. വിശദമായ സാേSതിക സാg.ിക ലാഭ
പഠനമ^സരിT് ശtമായ സാധ താ -േദശ.് @ാപി
@ിരം -ദർശന വിപണന
സ}Tയ.ിsെട സം@ാനെ. Z[, െച]കിട,ഇട.ര സംരംഭക േമഖലയിെല ഉൽL
ൾ
േദശീയ അOർേദശീയ തല.ിb: േമളകളിbം -ദർശന ളിbം പരിചയെLM4 തിന്
സാധി ം. കിൻˆാ, സിഡ്േകാ,െക-ബിL്,Gരഭി, എT്.ഡി.സിെക എ ിവ#മായി
സഹകരിT്
വ വസായ വാണിജ വ L് ഡയറEേറa് പ)തി നടLാ ം .
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ഈ പ)തി#െട
വകയിI.ിയിരി f .

നട.ിLിനായി

2021-22

ബജaിൽ

500.00

ല>ം

Kപ

രാജ .ിെx വിവിധ ഭാഗ ളിലായി വ ാപി9കിട
കരകൗശല വ വസായം
തല}റകളിsെട ൈകമാaം െചFെLi പരgരാഗത കരകൗശല ൈവദഗ്ധ െ.
േമഖല#െട
വളർTrായി വിനിേയാഗി9വIf. േകരള.ിൽ ലഭ മായ 32 വ ത … ഇനം കരകൗശലവqPളിൽ
-ധാന വാണിജ വqPൾ, ആനെPാg്, മരെPാg്
െകാ4പണികൾ , െബൽ െമaൽ
കാlിംഗ് , ഹാൻഡ് എംേnായിഡറി, നാളിേകര െഷൽ KപകൽLന എ ിവയാണ്. 2021-22
ബജaിൽ ഉൾെLM.ിയി‹: പ)തികളിൽ ഇടനിലPാെര ഒഴിവാ
തി^ം, കരകൗശല
െതാഴിലാളിക;െട ൈനUണ വർ)നവ് , ഉൽLാദന>മത, വിപണി അവസര ൾ വർധിLിPൽ,
സഹകരണ സംഘ െള ശtിെLM.ൽ എ ിവ ല> മിMf.

കരകൗശല േമഖലയിെല @ാപന ളായ Gരഭി, കാഡ്േകാ, Œട ിയവ#െട
ആ•നികവൽPരണം , സാേSതികത നവീകരണം, െപാŒ െസൗകര േസവന േകŽ ൾ
െമTെപM.ൽ Œട ിയവrായി •ലധന സഹായം വർ)ിLി വാൻ
50.00 ല>ം Kപ
വകയിI.ിയിരി f.
െതരെ
MPെLi കരകൗശല െതാഴിലിൽ/േമഖലയിൽ േ-ാസസ്,സാേSതികവിദ ാ
എ ിവയിൽ പിkണ, പരിശീലനം നൽകൽ, ണനിലവാര പരിേശാധന, Uതിയ ഡിൈസൻ,
•ല വർധനവ്,വിപണി -വർ.ന ൾ എ ിവrായി ഈ Œക വകയിI.ിയിരി f.
കരകൗശല േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾP് Z[ സംരംഭ ൾ ആരംഭി
തിന്
കരകൗശല േമഖലയിൽ വിUലമായ പിkണ നൽകാ^ം,
ീ സംരംഭകർ ഉൾെLM
-േത ക
വിഭാഗ ൾP് ബാ•മായി ബƒിLിT പ)തികളിൽ ഉചിത പരിഗണന നൽകിെPാC് ഒa.വണ
സഹായം നൽകാ^ം പ)തി ല> മിMf.
േപLർ, ഫർണിTർ, സ‘ി’ ഉൽL
ൾ, Riിലിaി ഉൽL
ൾ Œട ിയവ#െട
വ വസായ ളിൽ അസംpത വqPളായി }ള, “രൽ, ഈa എ ിവ ഉപേയാഗി f.
േla് ബാം” മിഷെx ആഭി}ഖ .ിൽ വിവിധ വ mകെള#ം ബാം” േകാർLേറഷൻ,
Gരഭി, കാഡ്േകാ, ഹാxി•ാ–് െഡവലപ്െമx് േകാർLേറഷൻ Œട ിയ ഏജൻസികെള#ം
ഉൾെLM.ി }ള വ വസായ വികസന പ)തി#െട കീഴിൽ വI
-വർ.ന ൾ
നടLിലാേPCതാണ്. }ള വ വസായ.ിെx#ം ൈകെ.ാഴിbകാIെട#ം വികസന.ിനായി
2021-22 ബജaിൽ 120.00 ല>ം Kപ വകയിരി.ിയിരി f. ഈ പ)തി#െട ഘടക ൾ താെഴ
േചർ.ിരി
വയാണ്.
}ള ഉൽL
;െട വിപണനം വർ)ിLി
തിനായി ബാം” ഇേ ാേവഷൻ
േകŽ ളിsെട ൈവവിധ മാർ Œം •ല വർ)ിത†മായ }ള ഉൽL
ൾ നിർ‘ി
തിന്
െതാഴിലാളികൾP് വിദ˜ പരിശീലനം നൽ ക.
േദശീയ /അOർേദശീയ ഇവ™കളിൽ പെSM
ത് ഉൾെLെട#: }ള േമഖലയിെല
േ-ാ=ാഹന -വർ.ന ൾ .
šീa്െമx് ›ാ™കൾ,വിതരണ േകŽ ൾ എ ിവ @ാപിPൽ
പരിശീലനം ലഭിT െതാഴിലാളികെള സംഘടിLിT് െപാŒ സൗകര േസവന േകŽ ൾ
നിർ‘ി ക, Qടാെത അത ാവശ œൾGം മ<പകരണ ;ം നൽ ക.
അOർേദശീയ -ാതിനിധ േ.ാMQടി േകരള ബാം” െഫl്സംഘടിLിPൽ.
ഹാx് േഹാൾഡിംഗ് ഓഫ് ബാംž ഇേ ാേവഷൻ െസxർ
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അവികസിതമായ
ള വ വസായെ
ന
രി
തി ം ഉൽ
വികസനം
േ ാ ാഹി ി
ം ല" മി#് വനമ%ാ
ം സ&കാര വ 'ിക(േട മായ *മിയിൽ ള +ഷി
വ ാപി ി. െകാ/് 0ണേമ234 അസം5ത വ67ൾ വ വസായ ആവശ
ി
ലഭ മാ
തി ം ഈ േക= പ തിയി>െട ല" മി?@.
ാേദശികാടിCാന ിൽ
ൈകെതാഴിFകാ െട ൈന ണ വിടവ് കെ/G തി ം, ആവശ ം കണ7ാ7ി പരിശീലന
പരിപാടികൾ തJാറാ
തി ം, എMിനീയറിംഗ്
ഇൻ Qകൾ ഉപേയാഗിR് 0ണേമ2
വർ ി ി
തി ം ഉൽ
ം െമRെ ?G തി ം, അവശ സഹായ േസവനTൾ നൽകിെകാ/്
ള3മായി ബVെ # സംരംഭകത&ം േ ാ ാഹി ി
തി ം, വിപണിയിൽ േചാദനം
XYി
തി 4 ആവശ മായ പിZണ നൽ[ക3ം, േമഖല]4
ധാന വിട_കൾ
നികG തി 4 സഹായ േസവന_ം, ള3െട ചാരണം േ ാ ാഹി ി
തി ം, ളെയ
[റി.4 വിവര സംവിധാനം നിലനിർG തി ം പ തി ല" മി?@. അ രം ഇടെപടFകളിൽ
അധി`ിതമായ സമീപന ി>െട വിവിധ തലTളിൽ
േത കി.ം aീകൾ7ിടയിൽ വ മാന
വർ നവി 4 അവസരTൾ XYി
തി ം വിഭാവനം െചb@. cടാെത േമഖല3െട
െമാ
ിF4
വളർRയി>െട
ൈകെതാഴിFകാർ/കരെകൗശലെതാഴിലാളിക(െട3ം
ജീവിതനിലവാരം െമRെ ?G തി ം ല" മി?@ .
െപാ സ&കാര േമഖലയിൽ ള നgറി (ൈഹ-െടക് /വFത്/െചiത്)
െവiം നിലം ഉൾെ െട സർ7ാർ പMായ ് /കklണിmി *മിയിFം ,+ഷി7ാ െട *മിയിFം
േnാ7് /അതിർ ി എ ിവിടTളിFം വൻേതാതിൽ ള +ഷി3െട വ ാപനം .
ടിഷlകൾRർ ലാബ് ,ഉപജീവേനാപധികളായ ബിസിനo്
ഇൻ[േബmർ ,ബാംp
qണിrക(െട sല വർധനവി 4 േ ാooിംഗ് qണിrകൾ എ ിവ Cാപി7ൽ
ാഥമിക േ ാoസിംഗ് qണിrകളിൽ ള3െട മാലിന സംuരണം .
തേvശീയ wൾസ് ,ഉപകരണTൾ ,യxTൾ എ ിവ3െട സാേyതികത െമRെ ? ൽ
വിളെവ? ി േശഷ 4 സംഭരണ_ം zീrെമ{് െസൗകര T(ം
വിപണന അടിCാന െസൗകര Tൾ Cാപി7ൽ
േദശീയ ബാംp മിഷൻ എ േക= പ തി3െട സമാനമായി 40 ശതമാനം സംCാന വിഹിതമായി
100.00 ല"ം •പ 2021-22 ബജmിൽ വകയി
ിയിരി @.
േകരള ിെല പര•രാഗത വ വസായTളിൽ എm_ം
ധാനെ #വയിെലാ ാണ്
ൈക റി േമഖല. സംCാന ് ൈക റി ണി വ വസായ േമഖലെയ സംരം"ി
തി ം
േ ാ ാഹി ി
തി ം ‚മതല34ത് ഹാ{>ം ആ{് െടƒ്mയിൽസ് ഡയറ…േറmിനാണ്.
അടിCാന
സൗകര ം,
ആ†നികവൽ7രണം,
മാർ7mിംഗ്,
മാനവേശഷി
വികസനം,
പര•രാഗതമായ കഴി_കെള സംര"ി7ൽ, ഉൽ
Tൾ, സാ• ികം, േ"മ പരിപാടികൾ
താ‡വില
എ ിTെന34
േമഖലകളിൽ
പിZണനˆി
അ‰ാരാŠാ
മാർ7mിൽ
മ രി
തി തി 4 േശഷി ഈ േമഖല‹് േനടിെകാ?
തി േവ/ിയാണ് ഡയറ…േറm്
വ ി
ത്.
അടിCാന സൗകര വികസന സഹായം, അസം5ത വ67ൾ 4 സഹായം,
മാർ7mിംഗ് സഹായം, േ"മ/പരിശീലന വർ നTൾ, ാഥമിക/അെപƒ് െസാൈസmിക(െട റീ
ക ാപിmൈലേസഷൻ, സഹകരണ െസാൈസmിക(െട3ം മിŒക(േട3ം ന
ാരണം, േശഷി
വർ ി ി7ൽ എ ിവ േഖന ഒ ശ'മായ ൈക റി േമഖല വികസി ിെR?
തിന് നിരവധി
ഇടപടFകൾ നട ിവ @.
cടാെത, െതാഴിലാളികൾ7് ന ായമായ cലി3ം
ടർRയായ
േജാലി3ം ഉറŽ വ
ി വ വസായെ
നർ•ീവി ി
തിെ{ ഭാഗമായി •ൾ qണിേഫാം
പ തി 3ം ആവി’രിR് നട ാ7ി വ @.
2021-22 വർഷം സംCാന സർ7ാർ ഹാൻഡ്>ം / ൈക റി മി“, എ
തിെയാ പ തി
ആരംഭി7ാൻ ഉേvശി @. ഏതാ/് 10,000 േ ാളം വ
െന•കാർ ം അ ബV
െതാഴിലാളികൾ ം വിപണി അടിCാനമാ7ിയ തിയ ഉത്പ Tൾ ഉത്പാദി ി7ാ ം വിപണനം
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െചJാ ം സഹായം നൽ[ക എ താണ് പ തി3െട ല" ം. െന•കാർ7് ഉയർ
േവതന_ം
c?തൽ ദിവസം േജാലി3ം ഇ വഴി ഉറ ാ7ാൻ സാധി ം. അ? ? ് കഴി3 200 െന•കാെര
േചർ ് ഒ
–—iം, അTെന 50 –—iം ആണ് വിഭാവനം െചb ത്. െന™കാർ
സംഘT(െടേയാ ഹാൻവീവിെ{േയാ അംഗTൾ ആയിരി7ണം. അസം5ത വ67ൾ
േമടി
തി 4 സഹായം, ഉപകരണT(ം യx ഭാഗT(ം ന ാ7ാ ം മാmാ 4 സഹായം,
വിപണനം , 0ണനിലവാര പരിേശാധന, •പകൽപന െചbക, േമൽേനാ#ം നടGക ഏേകാപനം
എ ിവ]4 സഹായം ഇതിൽ അടTിയിരി @. േക= സംCാന സർ7ാ ക(െട3ം ഹാെ{ƒ്
ഹാൻവീവ്, ാഥമിക െന›് െതാഴിലാളിക(െട സഹകരണ സംഘTൾ, ഇ‰ ൻ ഇൻ—ിml#് ഓഫ്
ഹാൻഡ്>ം െടേ•ാളജി, വീേവർസ് സർവീസ് െസ{ർ, നാഷണൽ ഹാൻഡ്>ം ഡവല ്െമ{്
േകാർ േറഷൻ , േകരള സംCാന െടƒ്mയിൽ േകാർ േറഷൻ, žി ിംഗ് മിŒകൾ എ ീ
CാപനT(െട3ം നബാർഡ്, സഹകരണ ബാŸകൾ, വാണിജ ബാŸകൾ എ ി ബാyിംഗ്
CാപനT(െട3ം നിലവിെല പ തികൾ ഉപേയാഗെ ? ാൻ
മി
¡ഹത്
പ തിയാണിത്.
നട ് സാ• ിക വർഷെ
പ തികളിൽ ഹാൻഡ്>ം / ൈക റി മി“ പ തി7ാ34
വകയി
ൽ അടTിയിരി @.
2021-22 ബജmിൽ, ൈക റി/യx റി വ വസായ ിനായി 5139.00 ല"ം •പ
വകയി
ിയിരി @. ഇതിൽ ജ/ർ ബജmിന് ആവശ മായ ാ ഖ ം നൽകിയിQ/്.
1.
2021-22 ബജmിൽ ൈ മറി ൈക റി െന¤് സഹകരണ സംഘTൾ, ഹാെ{ƒ് –
ഹാൻവീവ് എ ിവിടTളിൽ സർ7ാരിെ{ ഓഹരി പyാളി േ ാെട അവ3െട sലധനാടി റ
വർ ി ി
തിനായി 334.00 ല"ം •പ വകയി
ിയിരി @. ഇത് മാർജിൻ മണി ആയാണ്
നൽ[ ത്. ഇത് ഇവർ7് ധനകാര CാപനTളിൽ നി@ം ധന സഹായം ലഭ മാകാൻ
സഹായകരമാ[ം.
സഹകരണ സംഘTൾ7് c?തൽ ആ¥ി XYി
തി 4 കഴിവ് വർ ി ി7ാ ം െനm്
ഡിേžാസിബിൾ വിഭവേശഷി ഉയർG തി മാണ് ഈ പ തി ഉേvശി
ത്. നിലവിൽ, [ടിൽ
വ വസായ സഹകരണ സംഘTൾ, ഫാ…റി മാ¦ക സഹകരണ സഘംTൾ,പ#ിക ജാതി/പ#ിക
വർ§ സഹകരണ സംഘTൾ എ ിവയിെല അംഗT(െട ഓഹരി പyാളി
ിന്
ആ പാതികമായ സർ7ാർ ഓഹരി പyാളി ം യഥാ¨മം 2, 3, 5 മടTാണ് നൽ[ ത്.
സംഘ ിെ{ വി ലീകരണം, ആ†നികവത്7രണം, ന
ാരണം എ ിവ‹ായി +ത മായ
പ തി നിർേvശT(െട അടിCാന ിൽ ഓേരാ സംഘ ി ം പരമാവധി 10.00 ല"ം •പ3െട
ഓഹരി പyാളി മാണ് നൽ[ ത്. 2021-22 സാ• ിക വർഷ ിൽ, ഈ പ തി േഖന, 10
സഹകരണ സംഘTെള സഹായി7ാനാണ് ഉേvശി
ത്. ഇതിൽ 10 ശതമാനം ക വനിതാ
െന™കാ െട സഹകരണ സംഘTൾ7് വിനിേയാഗി
തിന് വകയിരി ിയിരി @. 2021-22
ബജmിൽ ഈ പ തി7ായി 84.00 ല"ം •പ വകയി
ിയിരി @.
(
,
ഹാെ{ƒ്, ഹാൻവീവ് എ ിവ3െട sലധന അടി റ ശ'ിെ ?G തി ം ധനകാര
CാപനTളിൽ നി ് വാª എ?
തിന് അർഹമാ
തി മാണ് ഓേരാ വർഷ_ം ഓഹരി
പyാളി ം നൽകിവ
ത്. ആ†നികവൽ7രണം, ഉൽ
Tളിെല ൈവവിധ വൽ7രണം,
േഷാ« ക(െട
നവീകരണം
എ ിവ‹ായി
വിഭാവനം
െച›ിരി
ഈ
വിഹിതം
സാധ മായ/ ാേയാഗികമായ പ തിക(െട അടിCാന ിലായിരി7ണം ഉപേയാഗിേ7/ത്.
‘ഹാൻ>ം ¬ര"ാ -ീം’ നട ാ
തിന്, 2021-22 ബജmിൽ േകരള േ—m് ൈക റി
വികസന േകാർ േറഷൻ (ഹാൻെടƒ് ) ന് 150.00 ല"ം •പ വകയി
ിയിരി @.
ഹാൻവീവിെ{
ആ†നികവത്7രണം,
ഉ®്പ T(െട
ൈവവിധ വ¯രണം,
േഷാ« ക(െട നവീകരണം എ ിവ
ാേയാഗിക/സാധ മായ പ തി നിർേvശT(െട
അടിCാന ിൽ നട ാ
തിനായി 2021-22 വർഷെ
ബജmിൽ 100.00 ല"ം •പ
വകയി
ിയിരി @.
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2021-22 ബജmിൽ, 0ണേമ234 അസം5ത വ67ൾ 4 സ°ിഡി, 0ണേമ234
അസം5ത വ67ൾ വാTി
തി 4 മാർ•ിൻമണി വാª, െന™കാർ/അ ബV
െതാഴിലാളികൾ 4 േചാദന പരിപാടികൾ, സ&യം െതാഴിൽ പ തി, ൈക റി േമഖലയിൽ
ബിസിനസ് ഇൻ[േബmർ, ൈക റി ±ാമം / സമ± ൈക റി ±ാമം എ ീ ഘടകTൾ7ായി
751.00 ല"ം •പ വകയി
ിയിരി @.
(
(
0ണേമ234 അസം5ത വ67ൾ ന ായമായ വില‹് യാൺ ബാŸകൾ വഴി യഥാസമയം
െന™കാർ7് ലഭ മാ
ത് ഉറŽവ G തിനാണ് പ തി വഴി ഉേvശിRിരി
ത്. ഇതിൽ
വിഭാവനം െച›ിരി
വർ നTൾ താെഴ േചർ @.
´ൽ7ഴി വാ‡ തി 4 സ°ിഡി ഡി.ബി.mി.എസ് േഖന െന™കാർ7് േനരി#്
ലഭ മാ
തര ിൽ ഹാ{് >ം ആ{് െടƒ്ൈmൽസ് ഡയറ…േറm് വഴി നട ാ
താണ്.
´ൽ7ഴി സ°ിഡി മിൽേഗm് ൈ സ് -ീം
കാരം കാലാകാലTളിൽ സർ7ാർ
റെ ?വി
വിµാപന കാര 4 നിര7ിലായിരി7ണം നിർ¶യിേ7/ത്.
ചായT(െട3ം രാസവ67(െട3ം വില സ°ിഡി സർ7ാർ നി·യി
നിര7ിൽ
ഹാ{് >ം ആ{് െടƒ്ൈmൽസ് ഡയറ…േറm് വഴി െന™കാർ7് ഡി.ബി.mി.എസ് േഖന
േനരി#് ലഭ മാേ7/താണ്.
ഇതിേല7ായി 2021-22 െല ബജmിൽ 150.00 ല"ം •പ വകയി
ിയിരി @. ഇതിൽ
ഹാൻഡ്>ം / ൈക റി മി“ പ തി7ാ34 വകയി
ൽ അടTിയിരി @.
(
(
0ണേമ234 അസം5ത വ67ൾ ന ായമായവില‹് യഥാസമയം യാൺ ബാŸകൾ വഴി
െന™കാർ7് ലഭ മാ
തിനായി മാർജിൻമണി വാª നൽ[ തിനാണ് ഈ പ തിയിൽ
ഉേvശിRിരി
ത്. ഈ പ തി കാരം, യാൺ ബാŸകൾ7് ´ൽ സംഭരി7ാ ം െന™കാർ7്
വിതരണം െചJാ മായിQ4 റീേവാൾവിംഗ് ഫ/ായി#ാണ് മാർജിൻമണി വാª നൽ[ ത്.
ഇതിേല7ായി 2021-22 െല ബജmിൽ 100 ല"ം •പ വകയി
ിയിരി @.
കളിൽ പറ¸ിരി
എ, ബി എ ീ ഘടകT(െട വർ നTൾ നട ിലാ േ•ാൾ
അതാത് CാപനT(െട/േമഖല3െട െമാ
ിF4 ഇൻ #് – ഔ#് #് ലിേyജ് താരതമ ം
െചbക3ം (i) ഉൽ
T(െട sല വർ നവ് (ii) െതാഴിലവസരTൾ XYി7ൽ (iii)നിർvിY
CാപനT(െട3ം െമാ ം വ വസായ ിെ{3ം വിrവരവ് എ ിവ ഉറ ് വ
ി3ം താരതമ ം
െച•മാണ് ധനസഹായം നി·യിേ7/ത്. sല ºംഖലയിൽ മേmെതyിFം പ തി3െട കീഴിൽ
നി@ം ആവർ ിR് ധനസഹായം ലഭി
ി% എ@ം ധനസഹായം/സ°ിഡി വിതരണം
െചbേ•ാൾ ഭരണവ[ ് ഉറ ് വ േ /താണ്.
(
(
.
ൈക റി േമഖലയിൽ സംരംഭകത&_ം െതാഴിFം േ ാ ാഹി ി
തി 4 പ തിയാണ്
സ&യം െതാഴിൽ XYി7ൽ പ തി. qണിrകൾ ആരംഭി7ൽ/sല വർ ിത ൈക റി
ഉ® Tൾ/ തിയ ം ´തന_മായ ഉ® T(െട •പക®ന എ ിവ7ായി ബാy് സഹായ ിന്
അർഹമായ േ ാജ»കൾ7് മാർജിൻമണി സഹായം (പ തി െചലവിെ{ പരമാവധി 40 ശതമാനം
വെര) നൽ[ താണ്.
ൈക റിയിേലാ െടƒ്ൈmൽ െടകേനാളജിയിേലാ ഡിേ¼ാമ ഉ4വർ ം ൈക റി
െന¤ിൽ 10 വർഷെ
½ ി പരിചയം ഉ4വർ ം ഈ പ തിയിൽ ൻഗണന നൽ[@.
ഉൽ
Tൾ
നിർkി
തി ം
ൈക റി
sല വർ ിത
ഉൽ
Tൽ ം,
തിയ
ഡിൈസനിF4 ´തനമായ ഉൽ
Tൾ നിർkി
തിനാ34 സൗകര Tേളാെട qണിrകൾ
ടTാ_ താണ്. വ 'ികളായ സംരംഭകർ, പാർ#്ണർഷി ് ക•നികൾ, ൈ വm് ലിമിmഡ്
ക•നികൾ, —ാർ#് അ ് qണിrകൾ തലായവ ൈക റി ഉൽപ T(െട നിർkാണ ി ം sല
വർ നവി ം പ തി3െട ആ cല Tൾ േയാജനെ ? ാ_ താണ്.
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ൈക റി
േമഖലയിേല7്
തിയ
സംരംഭകെര
ആകർഷി
തി ം
േ ാൽസാഹി ി
തി ം ഉേvശി.4താണ് ഹാ{് >ം ബിസിനസ് ഇൻക േബmiകൾ. ഉയർ@
വ
—ാർ#Žകൾ ം സംരംഭകർ ം 12 മാസം വെര ബാലരാമ രGം മmിടTളിF 4
ഇൻക¾േബrകൾ വഴി ഡിൈസൻ, ൈഡയിംഗ്, വാർ ിംഗ്, ൈക റി ഉൽ
T(െട
നിർkാണ ിനായി െന¤് സൗകര ം, ൈക റി ഉൽ
T(െട വിപണനം എ ിവ‹ായി
Cല_ം അ ബV സൗകര T(ം െസ{റിൽ നൽ[വാനാണ് ഈ പ തി െകാ¿േvശി
ത്.
2021-22 ബജmിൽ, സ&യം െതാഴിൽ പ തി‹ാ3ം ൈക റി ബിസിനസ് ഇൻ[േബmiകൾ മായി
100.00 ല"ം •പ വകയി
ിയിരി @.
ഈ പ തിയിൽ നൽകിയിQ4 100.00 ല"ം •പയിൽ 25 ല"ം •പ ‘3വ വീവിംഗ്
പ തി’‹ായി Àർ¶മാ3ം നീ7ി വRിരി @. ഈ പ തി കാരം 18 തൽ 40 വെര ായം വ
75 െചi 7ാെര െന™കാരാ7ി മാrവാനാണ് ഉേvശി
ത്. അംഗീകരിR സർ7ാർ മാനദÁ
കാരമായിരി7ണം പ തി നട ിലാേ7/ത്.
(
(
:
അംഗീ+ത മാർ§ നിർേvശ കാര_ം ശാaീയമായി േജാലി sല നിർ¶യം നട ി3ം
വാർഷിക വിrവരവിെ{ അടിCാന ിFം അധികമായി െചb
േജാലി7 സരിR്
ആ cല Tൾ ലഭ മാ7ി െന™കാർ ം അ ബV െതാഴിലാളികൾ ം േ ാ ാഹനം നൽകി
ഉത്പാദന"മത െമRെ ?G തിനാണ് ഈ പ തിയി>െട ല" മി? ത്. sല ºംഖലയിെല
ഇൻ #് – ഔ#് #് ലിേyജ് താരതമ െ ? ി3ം i) ഉൽപ T(െട sല വർ നവ്, ii)
െതാഴിലവസരTൾ XYി7ൽ, (iii) CാപനT(െട/േമഖല3െട െമാ
ിൽ sല വർ ിത
ഉ® T(െട ആെക വിrവരവ് എ ിവ ഉറŽവ
ി3മായിരി7ണം എ%ാ
വർ നT(ം
നട ിലാേ7/ത്.
2021-22 വർഷ ിൽ, െന™കാർ ം അ ബV െതാഴിലാളികൾ ം അധിക െതാഴിലിന്
ആകർഷകമായ ആ cല Tൾ നൽകി ഉ®ാദന "മത വർ ി ി
തിന് പ തി ല" മി?@.
17,000േ ാളം െന™കാർ/അ ബV െതാഴിലാളികൾ ം സഹായം ലഭ മാ7ാൻ ഉേvശി @.
ഇതിൽ ഏകേദശം 70 ശതമാനം േപർ (11,900) aീകളാണ്. sല ºംഖലയിെല മേmെതyിFം പ തി
വഴി ഇ ര ിൽ ഉ4 ധനസഹായം ലഭി
ിെ% ് സ°ിഡി/ധനസഹായം വിതരണം
െചbേ•ാൾ ഭരണ വ[ ് ഉറ ് വ േ /താണ്.
2021-22 ബജmിൽ േമൽ പരിപാടികൾ7ായി 400.00 ല"ം •പ വകയി
ിയിരി @.
(
(
:
ൈക റി െന™കാർ േക=ീകരിRിരി
േദശെ
ൈക റി വ വസായ ിെ{
പരിണാമം, െന™കാ െട സ• മായ കലാൈവഭവം എ ിവ ദർശനാÂകമാ
തി ം Ãവൻ
¨ിയ3െട വിശകലന_മാണ് ഈ പ തിെകാ/് ഉേvശി
ത്. സി.എം.ഡി.ആർ ഫ/്, ഇ‰ ാ
ഗവൺെമ{ിെ{ സഹായം എ ിവ ഉപേയാഗിR് ചായം
7ൽ േപാെല34 െപാ
വർ നTൾ7ായി ൈക റി ±ാമ ിൽ ഒ േക=ീ+ത െസ{ർ Cാപി
തിനാണ് ഈ
പ തിയിൽ ഉേvശി
ത്.
2021-22 വർഷെ
ബജmിൽ ഈ പ തി7ായി 1.00 ല"ം •പ സംCാന ിെ{ ല
വിഹിതമായി വകയി
ിയിരി @.
േ"മ

ൈക റി
േമഖലയിെല
െതാഴിലാളികെള
േ ാ ാഹി ി
ി മായി 2021-22 ബജmിൽ 110.00 ല"ം •പ വകയി
ിയിരി @.

തി ം

അവ െട

ഈ പ തിയിെല വരി7ാ െട3ം അവ െട [?ംബാംഗT(െട3ം വിവാഹം, [#ിക(െട
വിദ ാഭ ാസം തലായവ]4 െചലവിേല7ായി ധനസഹായം നൽ[ തിന് പ തി വിഹിതം
ഉപേയാഗി7ാ_ താണ്. േ"മനിധി േബാർഡിെ{ കീഴിൽ വ
17,000 െന™കാേര3ം ഈ
പ തിയിൽ ഉൾെ ? ിയിQ/്. ഈ പ തി കാരം െന¤് െതാഴിലാളി3െട cലി3െട [റ¸ത്
8 ശതമാനം ക ഇതിേല7ായി ഈടാ ക3ം അ“ തെ
ക സർ7ാരിൽ നി@ം ലഭ മാ ക3ം
െചb@. ഭാരത സർ7ാരിെ{േയാ സംCാന സർ7ാരിെ{േയാ ഇേത സ&ഭാവ 4 മേmെതyിFം
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പ തിയിൽ നി@ം 6ത 0ണേഭാ'ാ7ൾ7് ആവർ ിR് ധനസഹായം ലഭി
ി% എ ്
ഭരണവ[ ് ഉറ ് വ േ /താണ്. ഹാ{് >ം ആ{് െടƒ്ൈmൽസ് വ[ ി>െടയാണ് ഈ പ തി
നട ാ
ത്. 2021-22 െല ബജmിൽ 100.00 ല"ം •പ ഈ പ തി7ായി വകയി
ിയിരി @.
മഹാÂാഗാVി Äന്കാർ ബീമാ േയാജന എ
ഇൻഷ&റൻസ് പ തിയിൽ ഒ
െന™കാരെ{ വാർഷിക വരിസംഖ യായ 330 •പയിൽ ഭാരത സർ7ാരിെ{ വിഹിതം 150 •പ3ം,
എൽ.ഐ.സി. ഓഫ് ഇ‰ 3െട വിഹിതം 100 •പ3ം െന™കാരെ{ വിഹിതം 80 •പ3മാണ്.
െന™കാരെ{ വിഹിതം സംCാന സർ7ാർ നൽ[ം. ഭാരത സർ7ാരിെ{േയാ സംCാന
സർ7ാരിെ{േയാ സമാനമായ മേmെതyിFം പ തിയിൽ നി@ം 6ത 0ണേഭാ'ാ7ൾ7്
ആവർ ിR് ധനസഹായം ലഭി
ി% എ ് ഭരണ വ[ ് ഉറ ാേ7/താണ്. ഹാ{് >ം ആ{്
െടƒ്ൈmൽസ് വ[ ി>െടയാണ് ഈ പ തി നട ാ
ത്. 10,000 െന•കാെരയാണ് 2021-22
പ തിയിൽ ഉൾെ ? ിയിരി
ത്. 2021-22 ബജmിൽ ഇതിനായി 10.00 ല"ം •പ
വകയി
ിയിരി @.
,
,
2021-22 ബജmിൽ, താെഴ റ3 ഉത്പാദന, വിപണന, പരിശീലന പ തികൾ7ായി 900.00
ല"ം •പ വകയി
ിയിരി @.
(
ൈക റി ഉൽ
T(െട വിപണനം േ ാ ാഹി ി
തി ം ൈക റി സഹകരണ
സംഘTൾ, ഹാെ{ƒ്, ഹാൻവീവ് എ ീ CാപനTൾ7് താെഴ റ3
സഹായTൾ
നൽ[ തിന് പ തി ഉേvശിRിരി @. CാപനT(െട/േമഖല3െട ഇൻ #് – ഔ#് #് ലിേyജ്,
sല വർ നവ് ഉറ ാ7ി3ം, XYി
െതാഴിലവസരTൾ, ആെക വിr വരവ്, മിനിമം cലി
എ ിവ അടിCാനമായിരി7ണം ധനസഹായം നി·യിേ7/ത്. ബVെ # CാപനTൾ7്
കയrമതി വിrവരവിെ{ അടിCാന ിൽ കയrമതി സഹായം, ഹാ{Æും ദർശനTൾ/േമളകൾ
എ ിവയിൽ പെy?
തി 4 സഹായം, ബിസിനസ് ? ബിസിനസ് മീrകൾ, ഉ വകാലTളിൽ
ഡയറ…േറmിെ{ ആഭി ഖ
ിൽ ജി%ാതല/േമഖലാ തല ൈക റി ദർശനTൾ നടG തി ം,
¨യവി¨യ സംഗമTൾ ം ഭാരത സർ7ാർ സംഘടി ി
വ വസായ േമളകൾ7് സംCാന
സർ7ാരിെ{ ആ പാതിക ധനസഹായം, ൈക റി ഉൽ
Tൾ —ാ{ർൈഡസ്
െചb തി ം ‘േകരള ഹാൻഡ് >ം ഉൽ
Tൾ’ എ േപരിൽ
േത ക നിലവാര ിF4
ൈക റി ഉൽ
Tൾ ¡ാ{് െചb തി 4 ധനസഹായം, േ `മായ ൈക റി
ഉൽ
Tൾ നിർkി
തി 4 സഹായം, േഷാ« കൾ ¡ാ{് െചb തി 4 ധനസഹായം,
നിÈ്, ഐ.ഐ.എം. ടTിയ അംഗീ+ത CാപനT(െട സഹായേ ാെട ¡ാ{് െചJെ േട/
േഷാ« ക(ം ഉൽ
T(ം തിരെ¸?7ാ_ താണ്. ജി%/സംCാന തല ിൽ മികR
െന™കാര ം
ാഥമിക സഹകരണ സംഘTൾ
4 അവാർഡ്, െബM്മാർ7ിംഗിേ{3ം
കടന ിേ{3ം അടിCാന ിൽ നൽകൽ, ൈക റി വaT(െട ഉപേയാഗെ
റിR്
െപാ ജനT(െട ഇടയിൽ അവേബാധം XYി
തിനായി അRടി, Éശ ,
േ"പണ
ഉപാധികളി>െട രാജ
ിനകGം
റGം
ചാരണം നടG തി 4 സഹായം,
ാഥമിക
ൈക റി സംഘTൾ ം ഹാൻവീവിന് കീഴിF4 വ 'ിഗത െന™കാർ ം ൈക റിമാർ7്
-ീമിൽ രജി—ർ െചb തിനായി ±ാ{് എ ിവ ഇതിൽ ഉൾെ ? ിയിQ/്. 2021-22 കാലയളവിൽ
പ തി7ായി 200.00 ല"ം •പ വകയി
ിയിരി @.

മൽസരാടിCിത വിലയിൽ 0ണനിലവാര 4 ഉൽപ Tൾ നൽ[ ത് വഴി
വ വസായ ിെ{ ¬Cിരത3ം െതാഴിലാളികൾ7് അടിCാന വ മാന_ം നൽകാൻ കഴി3ം.
ഇതിനായി, ൈക റി േമഖല3െട നവീകരണമാണ് പ തി3െട ധാന ല" ം. തറി റി യർ,
െടേ•ാളജി അ ് േ±േഡഷൻ,
ന •ീവി ി7ൽ, വർ7് െഷഡിെ{ നവീകരണം എ ിവ
ഉൾെ ?@. ൈക റി ഉൽപാദന േക=Tളിെല നവീകരണം േക=ീകരി
ത് 1. ീ->ം
േ ാസoിംഗ്, 2. െന¤്, 3. ചായം േചർ7Fം ി{ിം0ം, 4. sല വർ ിത ഉൽ
Tൾ 5.അടിCാന
പ·ാ ല സൗകര Tൾ 6.വർ7്െഷËക(െട3ം െപാ സൗകര േക=T(െട3ം നവീകരണം
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എ ീ േമഖലകളിൽ ആ ം.
ീ ം വർ ന ളിെല സാേ തിക നവീകരണം, ി ിംഗ്, െന!്,
" ി#$%ം അടി(ാന പ*ാ ല സൗകര, േളാ- .ടിയ വനിതാ സൗ0ദ േജാലി (ല ൾ
എ ിവയാണ് പ4തികൾ. പര6രാഗത സം7ാരെ #ം അടി(ാന തത8െ #ം ബാധി;ാെത
വ,വസായെ
<ർ=മാ#ം മാ>ക എ താണ് ആത,?ിക ഉേAശ,ം. ഈ പ4തിയി െട നൽ
വർ ന ൾ വ,Dമായ%ം നിരീEി;ാF %മായ ലE, GH$ വിശദFം സമIFമായ
േ ാജJ് നിർേAശ െള അടി(ാനമാ;ി#$തായിരിKം. 2021-22 ബജOിൽ താെഴ പറ#
വർ ന ൾ;ായി 550.00 ലEം Sപ വകയിT ിയിരിKU.
ീ ം സൗകര, ൾ, തറി അVബW ഉപകരണ ളായ Xീൽ റീഡ് ,
ഷ[ിൽ എ ിവ മാOി (ാപിK തിനായി സഹകരണ സംഘ ൾ;്
സഹായം ഈ പ4തി Hഖാ?ിരം ഏകേദശം 1000 െന_കാർ;്
േയാജനം ലഭിKU. ഇതിൽ 50 ശതമാനം bണേഭാDാ;Gം
cീകളായിരി;ണം.
തറികGെട ഉൽdാദന Eമത വർ4ിdിK തിനായി സാേ തിക
നിലവാരം ഉയർe തിVം fതിയ സാേ തിക വിദ, ലഭ,മാK തിVം,
െന!ിെg നിലവാരം ഉയർ ൽ, മO് അVബW വർ ന ൾ
എ ിവ.
ഫാiറി ൈടd് സംഘ

550.00

Gെട fനT4ാരണFം XാgർൈഡേസഷVം.

ാഥമിക സഹകരണ സംഘ Gെട പണിശാലകGെട നവീകരണFം
െപാ% സൗകര, ളായ ൈഡ ഹൗസ് Hതലായവ.
Hൻ വർഷ ളിെല ഉൽdാദനം, വി>വരവ്, ഓഡിOഡ് അ;ൗoകൾ
എ ിവ#െട അടി(ാന ിൽ ഹാൻവീവ്/െവൽെഫയർ േബാർഡ്
അംഗത8H$ െന_കാTെട വർ;് െഷqകGെട നവീകരണം.
ഒT വീ[ിൽ ഒT തറി പ4തി- 5 വർഷം വർ ി പരിചയH$
അെt ിൽ േയാഗ,ത#$ ഏജൻസികളിൽ നിUം സർ[ിഫി;O്
ലഭിuിv$ തറി (ാപി;ാൻ കഴിവിtാ
ഒT -ംബ ിെല ഒT
അംഗ ിെന ിwം തറി വാx തിന് െചലവിെg 75 ശതമാനം
അെt ിൽ പരമാവധി 40,000 Sപ സർ;ാർ സഹായമായി നൽ U.
ഈ പ4തി വീ-കളിൽ െന!് േ ാzാഹിdിK തിനായാണ്
ഉേAശിK ത്.
വി{മ Hറികൾ, േടായില>കൾ, മO് സൗകര, ൾ എ ിവ വനിത
െന_കാർ;് (ാപിK തിനായി

ാഥമിക ൈക റി സഹകരണ സംഘ ളിെല ജീവന;ാർKം െതാഴിലാളികൾKം
െന!ിw$ ൈനfണ,ം െമuെd-e തിVം ഉത്പാദനEമത െമuെd-e തിVം നിലവാരH$
സാേ തികവിദ, ഉപേയാഗിK തിV$ േശഷി വർ4ിdിK തിVH$ പ4തിയാണിത്. ഇതിെg
വർ ന ഘടക ൾ താെഴdറ#U.
i) േ ാജi് െ ാേdാസwകൾ, ക6|[ൈറേസഷൻ, ഓേ[ാേമഷൻ എ ിവയിൽ ഡിdാർ[്െമgൽ
Xാ}കൾ;് െ~യിനിംഗ്, •ല,നിർ=യം/ഇംപാi് പഠന ൾ നടeക, െട•്ൈOൽ ക‚ിOി#മാ#ം
മ>$വTമാ#ം സഹകരിu് െസമിനാƒകGം വർ;് േഷാ„കGം നടeക. ഇതിേല;ായി 20.00 ലEം
Sപ നീ;ിവuിരിKU.
ii) ഇ.ആർ.പി Hേഖന#$ സ†ർ= ഇ-ഗേവണൻസ് പരിഹാരം - സാേ തിക വിദ,, േസവന ൾ,
മാനവേശഷി എ ിവയിൽ ബിസിനസ് മാേനജ് െച‡ തിV$ സമI ആˆിേ;ഷVകൾ
ഉപേയാഗി;ാൻ കഴി#ംവിധം െമാ ം കാര,Eമത െമuെd-e തിനായി ഒT പിശക് രഹിത
മാേനെ‰g് േസാŠ് െവയർ Sപെd- ി എ-Kകയാണ് ഇതിെg ലE,ം. ഇ.ആർ.പി സംവിധാനം
ഐ.ടി.വ dിെg ഡിജിOൽ േകരള ആർ;ിെടŒ്ചƒമായി ബWെd-േ •താണ്. ഇതിേല;ായി
32.00 ലEം Sപ നീ;ിവuിരിKU.
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iii) fതിയ ഡിൈസVകൾ വികസിdിK തിVം െന•കാർ;് അവേബാധം നൽ
തിനായി
ഐ.ഐ.എu്.Oി, എൻ.ഐ.എഫ്.Oി Hതലായവയി െട െ ാഫഷണൽ ഡിൈസനർമാTമായി
ഇടപഴ ക. െന_കാെര സഹായി;ാൻ സാധ,ത#$ ഓേരാ (ലeം
റ•ത് ഒT
ഡിൈസനƒെടെയ ിwം േസവനം നൽ
തിനായി 15.00 ലEം Sപ വകയിT ിയിരിKU.
iv) തീ‘ പരിശീലനം, fതിയ െന_കാർ;് പരിശീലനം, അVബW േമഖലകളിwം
െതാഴിലാളികൾKം •ല, വർധന#െട സ†ർണ ’ംഖലയിൽ പരിശീലനം എ ിവ“ായി ക”രിെല
ഇ?,ൻ ഇൻXിO|[് ഓഫ് ഹാൻഡ് ം െടേ•ാളജി;് Iാg്. 2021-22 കാലയളവിൽ 400 േപെര
ഉൾെd- ാനാണ് ഉേAശിK ത്. ഇതിനായി 55.00 ലEം Sപ വകയിT ിയിരിKU. ഇതിൽ 75
ശതമാനം bണേഭാDാ;Gം cീകൾ ആയിരിKം.
v) ഐ.ഐ.എu്.ടി െവ ടഗിരി, ഗാഡ്ഗാഗ്, ക”ർ എ ിവിട ളിെല 3 വർഷെ
െട•്ൈOൽ
െടേ•ാളജി വിദ,ാർ—ികൾ;് ൈXdൻഡ്. ഇതിനായി 28.00 ലEം Sപ വകയിT ിയിരിKU.
േമൽdറ• വർ ന ൾ നടe തിന് 2021-22 കാലയളവിൽ പ4തി;ായി െമാ ം
150.00 ലEം Sപ വകയിരി ിയിരിKU.
നിലവിൽ േകരള ിൽ നിർ‚ിu വc Gെട ചായം H;wം ഡിജിOൽ
ിgിംbം
സം(ാന ിന് fറ ാണ് െച•െകാ•ിരിK ത്. സം(ാന ിനക ് ഒT ചായം
H;ൽ/ ിgിംഗ് സംവിധാനം ഉ•ായാൽ ഈ ആവശ, ൾ ഇവിെട െ നിറേവOാൻ സാധിKം.
അതിനാൽ ക”ർ ജിtയിെല നാ-കാണിയിൽ ഒT പരി(ിതി സൗ0ദ ൈഡയിംഗ് ആg് ിgിംഗ്
™ണിO് (ാപിK തിന് പ4തി വിഭാവനം െചšU. 25.56 േകാടി Sപ#െട ഭരണാVമതി ലഭിu
പ4തി#െട •ലധന നിേEപം ഏെO- ് നടeകയാണ് ഉേAശിuിരിK ത്. ഈ പ4തി;ായി
1000.00 ലEം Sപ 2021-22 ബജOിൽ വകയിT ിയിരിKU.
.
ക”രിെല കാ•ിേരാട് െനœ് സംഘേ ാടVബWിu് ഒT സമI ൈക റി Iാമം
(ാപിKകയാണ് പ4തി#െട ലE,ം. വിവിധ സം(ാന ളിൽ നിU$ ൈക റി
ഉ•
Gെട ഉത്പാദനFം, ദർശനFം, വി•ന#ം നടK തിനാൽ ഈ Iാമം ഒT വിേനാദ
സžാര േകŸമായി മാƒക#ം െചšം. വ,ത,
ളായ ൈക റി ഉത്പ
Gെട#ം
െന_കാTെട#ം ഇടെപടൽ അറിവിെg ൈകമാO ിVം ഈ േമഖല#െട വളർu¡ം ഊർജം
പകTം. സം(ാനെ
െന•കാർ;് fതിയ അറിവ് േനടാVം പരിശീലനം ലഭി;ാVം ഇെതാT
േവദിയാ ം. ഈ പ4തി;ായി 2021-22 ബജOിൽ 50.00 ലEം Sപ വകയിT ിയിരിKU.
2021-22 ബജOിൽ യ£ റി സഹകരണ സംഘ Gെട fനT4ാരണ ിVം യ£
െന_കാTെട ¤d് ഇൻഷ8റൻസ് പ4തിKമായി 101.00 ലEം Sപ വകയിT ിയിരിKU.

റി

യ£ റി സഹകരണസംഘ Gെട അടി(ാന സൗകര, വികസനം , സാേ തിക വിദ,
നവീകരണം, •ല, വർധിത ഉത്പ
ൾ, ഉൽd
ൈവവിധ,വത്കരണം, എ ിവേയാ- .ടിയ
സമI ഒO വണ fനT4ാരണമാണ് ഈ പ4തി െകാ•് ഉേA¥ിK ത്. ഇതിനായി 2021-22
ബജOിൽ 100.00 ലEം Sപ വകയിT ിയിരിKU.
യ£ റി േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ;് ഇൻഷ8റൻസ് പരിരE നൽ
േകŸ
സഹായH$ പ4തിയാണിത്. ഓേരാ െന_കാരVH$ ആെക ീമിയം %കയായ 470 Sപയിൽ 100
Sപ എൽ.ഐ.സി#ം 290 Sപ േകŸ സർ;ാTം ബാ;ി#$ െന_കാരെg വിഹിതമായ 80 Sപ
സം(ാന സർ;ാTം നൽ ം. േകŸ സർ;ാർ %ക േനരി[് എൽ.ഐ.സി.;് ആണ് നൽ
ത്.
െന_കാTെട വിഹിതം, സം(ാന സർ;ാരിെg സഹായമായി നൽ
തിന് 2021-22 ബജOിൽ
നാമമാ¦മായി 1.00 ലEം Sപ വകയിT ിയിരിKU.
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യ
റി സഹകരണ
സംഘ ൾ ് ഓഹരി പ ാളി ം,
െട ്െഫഡിെ
നിയ ണ ി
യ
റി സംഘ
െട ആ"നികവത് രണം,
െട ്െഫഡിെ
നിയ ണ ി
&ി'ിംഗ് മി*ക െട സമ+മായ ,ന-.ാരണം എ'ീ ഘടക ൾ ായി ഈ
പ.തി2െട കീഴിൽ 2021-22 ബജ7ിൽ 1846.00 ല?ം @പ വകയി- ിയിരിAB.
സമ+മായ ,ന-.ാരണ പ.തി2െട അടിDാന ിൽ ധനകാരF Dാപന
മായി
േചർ'് സർ ാർ ഓഹരി പ ാളി േ ാെട യ
റി സഹകരണ സംഘ
െട
ആ"നികവത് രണം/സാേ തികവിദF െമLെMN ൽ/ൈവവിധFവത് രണം/,ന-.ാരണം/ PലF
വർധിത ഉത്പ'
െട ഉത്പാദനം എ'ിവRായാണ് പ.തി വിഭാവനം െചTിരിA'ത്.
െട ്െഫഡിെ കീഴിൽ വരാ
5 യ
റി സഹകരണ സംഘ ൾ ് സഹായമായി
2021-22 ബജ7ിൽ 16.00 ല?ം @പ വകയി- ിയിരിAB.
സംDാന ് െടക് സ്െഫഡിെ കീഴി
5 സംേയാജിത യ
റി സംഘ
(െനVാ7ിൻകര, േകാഴിേ ാട്, േകാXയം, െകൽെട ്, വയനാട്) Yാേയാഗികമായ പ.തിക
അടിDാന ി
ആ"നികവൽ രണം, വFZമായ/സാധFത2
പ.തി നിർേ[ശ
അടിDാന ിൽ PലF വർ.ിത ഉൽM' നിർ]ാണ ിനായി തറി അ^ബ_ ഉപകരണ
ലഭFമാAക എ'ിവRായി 2021-22 ബജ7ിൽ 80.00 ല?ം @പ വകയി- ിയിരിAB.
)

െട
െട
െട
ൾ

സംDാന സർ ാരിെ 2ം സഹായേ ാെട മി*കളിൽ ആരംഭിL ആ"നികവത്കരണ
Yaിയ2െട bർ ീകരണം വഴി മി*കെള േc ീെവൻ അവDയിെല ിAക എ'താണ്
പ.തി വിഭാവനം െചd'ത്. അത് വഴി ഈ മി*കൾA വിപണി2െട ആവശFം അ^സരിL് eൾ
fണിേഫാം gണി ര ൾ, കാ ി, ആhപiികളിൽ ഉപേയാഗിA' gണി ര ൾ എ'ിവ
ഉjാദിMിL് ലഭFമാ ാൻ സാധിAം. Ykത പ.തി2െട ഇgവെര2
Yവർ ന ൾ
കണ ിെലN ്, റിയാബിmെട ഭരണ വnM് പരിേശാധിL് വിശദoം സമ+oമായ പ.തി
നിർേ[ശ ൾ തVാറാ ി വിശകലനം െചT്, അ^മതി നൽകി Yവർ ന ൾ നടMാേ pതാണ്.
കഴിq
വർഷ ളിൽ
ഭരണാ^മതി
ലഭിL
Yവർ ന ൾ
bർ ിയാA'തി^ം
നടBെകാpിരിA' Yവർ ന ൾ bർ ിയാn'തി^ം 2021-22 ബജ7ിൽ 1750.00 ല?ം @പ
വകയി- ിയിരിAB. വിശദാംശ ൾ uവെട നൽകിയിരിAB.

1
2
3
4
5
6
7

ആേXാ േകാണർ, അ7n7Mണികൾ
ആ"നികവൽ രണം എ'ിവ
2 ആേXാ േകാണർ
xyർ സഹകരണ &ി'ിംഗ് മിൽ
ആ"നികവൽ രണം, അ7n7Mണി
എ'ിവ
ആേXാ േകാണർ,
െകാzം സഹകരണ &ി'ിംഗ് മിൽ
ആ"നികവൽ രണം
മലബാർ സഹകരണ &ി'ിംഗ് മിൽ ആേXാ േകാണർ,
(മാൽേ ാെട ്)
ആ"നികവൽ രണം
ആേXാ േകാണർ,
മലvറം സഹകരണ &ി'ിംഗ് മിൽ
ആ"നികവൽ രണം
ആേXാ േകാണർ,
ക{ർ സഹകരണ &ി'ിംഗ് മിൽ
ആ"നികവൽ രണം
ആ"നികവൽ രണം, മ7്
Yിയദർശിനി സഹകരണ &ി'ിംഗ്
നടBെകാpിരിA' Yവർ നം
മിൽ (ൈYേകാ)
എ'ിവ
ആലvഴ സഹകരണ &ി'ിംഗ് മിൽ
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230.00
230.00
500.00
150.00
175.00
250.00
115.00

8

െക.ക-ണാകരൻ |ാരകസഹകരണ
&ി'ിംഗ് മിൽ

െട}ിംഗ് സൗകരFം

100.00

സംDാന•
&ി'ിംഗ് മി*കേളാട^ബ_ിL് €ീക െട ഗാർെമ ് fണി•കൾ
DാപിAക എ'താണ് പ.തി2െട ഉേ[ശFം. ഓേരാ 2ണി•ം ശരാശരി 100 വനിതകൾ ് െതാഴിൽ
നൽnം എ'ാണ് കണ ാA'ത്. സാേ തിക സാ‚ ിക വിശകലന ി^ വിേധയമായ ഒfണി7് ൈപല7് അടിDാന ിൽ 2021-22 ൽ ആരംഭി ാൻ ഉേ[ശിAB. ഇതിനായി 2021-22
ബജ7ിൽ 47.00 ല?ം @പ വകയി- ിയിരിAB. gക2െട 100 ശതമാനം „ണേഭാZാ
ം
€ീകൾ ആയിരിAം.
സംDാനെ
ആയിര ണ ിന് വFZികൾ ് െതാഴിൽ നൽn' കയർ വFവസായം
േകരള ിെല പര‚രാഗതമായ വFവസായ ളിൽ ഒ'ാണ്. കയർ വFവസായoമായി ബ_െMX
വിഷയ ളിൽ ഗവൺെമ ിെ
തീ-മാന ൾ നടMാA' Dാപനമാണ് കയർ വികസന
ഡയറ†േറ7്. ‡ടാെത സംDാന ് കയർ വFവസായെ
േYാˆാഹിMിA'തി^
ഏജൻസിയായി Yവർ ിAക2ം ,തിയ നയ ൾ @പവത്കരിAക2ം നടMിൽവ-•ക2ം
െചd'ത് വഴി gടർLയായ െതാഴിലവസര ൾ Š‹ിAക2മാണ് വnMിെ ല?Fം. കയർ
േമഖല2െട രpാം
,ന:സംഘടന പ.തി
ആ"നികവൽ രണoം Žതന PലFവർ.ിത
ഉൽM'
ം േക•ീകരി• കയർ െതാഴിലാളിക െട സാPഹിക സംര?ണം ഉറMാAB.
െതാp് േശഖരണ ിനായി കാരF?മമായ ഒ- സംവിധാനം വികസിMിAക,
അസം‘തവk
െട അവിരാമമായ വിതരണം ഉറMാAക, ,തിയ ഡിൈഫബറിംഗ് fണി•കൾ
ആരംഭിAക,
നിലവി
fണി•ക െട
ആ"നികവൽ രണം, ‡Nതൽ PലFവർധിത
ഉത്പ'
െട ഉത്പാദനം, ഗേവഷണ വികസന ിനാ2
Dാപന പി’ണ എ'ീ
േമഖലകൾ ് 2021-22 ബജ7ിൽ “ൻഗണന നൽകിയിരിAB.
2021-22 ബജ7ിൽ കയർേമഖലRായി ആെക വകയി- ിയിരിA'ത് 11,274.00 ല?ം @പയാണ്.
ഇതിനായി ആെക പ p് പ.തികൾ ആവി”രിLിരിA' ഈ ബജ7ിൽ €ീകൾ ് YാധാനF“
Yവർ ന ൾAം ആവശFമായ YാധാനFം നൽകിയി•p്.
െതാp് േശഖരിA'തി^ം യാൺബാ ് DാപിA'തി^ം െപാg സൗകരF േക•ം
DാപിA'തി^ം, േകാമൺ േഷാ–ം, െസയിൽസ് ഔX്െല•കൾAമായി ഒ- കൺേസാർഷFം
@പീകരിAക എ'താണ് പ.തി2െട ല?Fം. അസം‘ത വk
െട ലഭFത, ആ"നിക
സാേ തികവിദF2െട ഉപേയാഗം, വിൽMന2െട2ം കയ•മതി2െട2ം വർ.നവ് എ'ിവ
ഉറMാA'താണ് പ.തിെകാp് ഉേ[ശിA'ത്.
പര‚രാഗത വFവസായ
െട ,ന:-˜ീവന
പ.തി (എസ്.എഫ്.2.ആർ.7ി.ഐ)
Yകാരം കയർേമഖലയിെല ›}ർ വികസന പരിപാടി കയർേബാർഡ് നടMിലാ ിവ-B.
മാനദœമ^സരിL് ›}•കൾ @പീകരി ാo'gം പ.തിക െട അടിDാന ിൽ േക•
സഹായം േനടാo'gമാണ്. േക•സഹായ ിന് gലFമായ gക സംDാന വിഹിതമായി
നൽകിയിരിAB. ഇത് പ.തികൾ ായി വിനിേയാഗി ാo'താണ്.
കയർേമഖല2െട രpാംഘX ,ന:സംഘടന വിജയകരമായി നടMിലാA'തിന് െതാp്
േശഖരണം Yഥമ അടിDാന Yവർ ിയാണ്. ഡിൈഫബറിംഗ് fണി•ക െട യ
വൽ രണ ിന് അ^സരിL് ആവശFമായ അസം‘തവk ൾ ഇgPലമാണ് ലഭFമാn'ത്.
സംDാന ്
കയർേമഖലയിൽ
സŸയംപരFാ ത2ം
„ണേമ¡2ം
േനN'തിന്
യ വത് രണെ 2ം സാേ തിക വികസനെ 2ം േYാˆാഹിMിA'തി^മായി ഒDാപന സംവിധാനം അതF¢ാേപ?ിതമാണ്.
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2021-22 ബജ7ിൽ ›}ർ വികസന പരിപാടിAം, കൺേസാർഷFം @പവത്കരിA'തി^മായി
100.00 ല?ം @പ വകയി- ിയിരിAB.

മികL നിലവാര“
ൈവവിധFമാർ' കയർ ഉൽM'
െട ആേഗാള ആവശFം
നിറേവ•'തി^ം മ7് ൈഫബർ ഉൽപ' ളിൽ നിB
വില മാˆരFം േനരിN'തി^ം ഈ
േമഖലെയ Yാ മാA'തിനായി കയർ വFവസായെ
ആ"നികവത്കരിAക2ം ഉjാദന ?മത
വർ.ിMിAക2ം െചേVpത് അനിവാരFമാണ്.
: കയർെഫഡ്, െകഎസ്സിസി, േഫാമിൽ, െകഎ£ി എംഎംസി,
gട ിയ കയർ േമഖലയിെല െപാgേമഖലാ Dാപന
െട ,ന-˜ീവനം, നവീകരണം,
സാേ തികവിദF നവീകരണം എ'ിവ ആണ് ഇതിൽ ഉൾെMN ിയിരിA'ത്. േമൽMറq
Yവർ ന ൾ ായി 2021-22 ബജ7ിൽ 1000.00 ല?ം @പ വകയി- ിയി•p്.
: അടിDാന സൗകരF ൾ, മാലിനF സം¤രണ ¥ാ¦കൾ (ഈ.ടി.പി),
േകാമൺ െഫസിലി7ി െസ •കൾ, ¥ാ ്, െമഷിനറികൾ, ഉപകരണ ൾ എ'ിവAം,
സാേ തികവിദF2െട നിലവാരം ഉയർ•'തി^ം, സഹകരണ േമഖലയിെല െന§്, ഡിൈഫബറിങ് എ'ിവ©ം സഹകരണ Dാപന
െട ,ന-˜ീവന പ.തികൾ, മാർജിൻ മണി,
എ'ിവ ഈ പ.തി Yകാരം വിഭാവനം െചdB. 2021-22 ബജ7ിൽ ഈ Yവർ ന ൾ ായി
1157.00 ല?ം @പ വകയി- ിയി•p്.
: െതാp്
സംഭരണ ിനായി ആ"നിക സാേ തികവിദF സŸീകരി ൽ
ഡിൈഫറിംഗ് fണി•ക െട വിനFാസം വർ.ിMി ൽ, ഓേXാമാ7ിക് &ി'ിംഗ് മി*കൾ Dാപി ൽ,
സംരംഭക േമാഡിൽ പിവിസി ടªഡ് fണി•ക ം, േYാസസ് െചയിനിെല അ^ബ_
Yവർ ന
ം നട•'തി^
സഹായം എ'ിവ ഉൾെMNB. െന§് - ഇതര കയർ ജിേയാ
െട ്ൈ7ൽസ്, ഓേXാെമാൈബൽസിനായി കയർ കേ‚ാസി•കൾ/ഇ«?ൻ േമാൾ¬് കയർ,
കയർ േകാേ‚ാസി7് േബാർ-കൾ, കയർ ൈ¥, കയർ തടി ഉൽപ' ൾ, ®ചി പ«് fണി•കൾ
എ'ിവ സംരംഭക േമാഡിൽ കയർ െന§ിതര േമഖലയിെല വയബിലി7ി ഗFാപ് ഫpിംഗ് സഹായം
എ'ിവ ഉൾെMN ിയി•p്. ഈ Yവർ ന അൾ ായി 2021-22 ബജ7ിൽ 2000.00 ല?ം @പ
വകയി- ിയി•p്.
2021-22 ബജ7ിൽ േമൽ വിവരിL
Yവർ ന ൾ ്
ആെക
4157.00 ല?ം @പ
വകയി- ിയി•p്.
കയർ വികസന വnM്, െപാgേമഖലാ Dാപന ൾ, കയർ സഹകരണ സംഘ ൾ
എ'ിവിട ളിെല മാേനെ¯ ് െമLെMN•'തി^ം ജീവന ാർAം മ7് െതാഴിലാളികൾAം
പരിശീലനം നൽn'തി^ം പ.തി ല?FമിNB. ഈ പ.തി2െട കീഴിൽ വ-' Yവർ ന ൾ
താെഴ പറ2B.
എ) കയർ വികസന വnM്, കയർെഫഡ്, േകരള കയർ വർേ ഴ്സ് െവൽെഫയർ ഫp്
േബാർഡ്, െപാgേമഖലാ Dാപന ൾ എ'ിവയിെല ജീവന ാർAം, കയർ
െതാഴിലാളികൾAം കയർ േമഖലയിെല ഏ7oം ,തിയ വികസന/ ഗേവഷണ,
ക°പിN
ൾ എ'ിവയിൽ പരിശീലനം നൽnക.
ബി) െസാൈസ7ിക െട െമLെMX നട ിMിനായി െസാൈസ7ി Yവർ കർAം കയർ
സഹകരണ
സംഘ ിെല
െതാഴിലാളികൾAം
പരിശീലനം
നൽകൽ,
ൈന,ണFവികസനം, ഉൽM' ളിൽ „ണനിലവാരം ഉറM് നൽn'തി^ പരിശീലനം,
സംരംഭകതŸ വികസന Yവർ ന ൾ എ'ിവ ഉൾെMNB .
സി) ഐടി മാ}ർ ¥ാൻ അടിDാനമാ ി ക‚±Xർവത്കരണം bർ ിയാ ി വnMിെ
ആ"നികവത്കരണം, ഹാർഡ്െവയ•ം േസാª് െവയ•ം വാ ൽ, എഎംസി,
െവബ്ൈസ7ിെ
പരിപാലനം, െന7് കണ?^കൾ gട ിയ ഇ-ഗേവണൻസ്
Yവർ ന ൾ.
ഡി) കയർ േമഖല2െട രpാം ,ന:സംഘടന നിരീ?ിA'തിനായി േYാജ†് മാേന²െമ ്
fണി•കൾ Yവർ ിMി ൽ
2021-22 ബജ7ിൽ 300.00 ല?ം @പ പ.തി ായി വകയി- ിയിരിAB.
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ഉ ാദന മത വർ ി ി
തിനായി കയർേമഖല െട െമാ
ി
അഭി
ി
ല മി ് െകാ"് വ# ിനാ ം %റംകരാ(കളാ ം ഗേവഷണ വികസന പരിപാടികൾ ഏെ12 ക
എ താണ് ഈ പ തി െട ഉേ5ശ ം. യ8വൽ:രണ ി ം സാേ;തിക വിദ യി ം <തന
ആശയ>ൾ ആവി?രി ക, മിക@ Aല വർ നേവാെട ൈവവിധ മാർ
കയ(
>Dെട
നിർEാണം, ഉത്പ
ഡിൈസൻ വികസനം, െHാഫഷണ കDേട ം സാേ;തിക വിദJKെട ം
േസവനം സLീകരി ക, ഗേവഷണ Hവർ ന>ൾ നടO
വിദ ാഭ ാസ Pാപന>ൾ ം
സർവകലാശാലകൾ ം
ഉ
QാR്,
അടിPാന
സൗകര
െമ@െ 2 ൽ,
എൻ.സി.ആർ.എം.ഐ െട േHാജVകെള അടിPാനമാ:ിയ െചലXകൾ എ ിവയാണ് ഈ
പ തിയിൽ ഉൾെ 2 ിയിരി
ത്. HYാധിZിത ഗേവഷണ വികസന Hവർ ന>ൾ, ചകിരി
നാര് േവർതിരി
H[ിയ െമ@െ 2 ൽ, മലിനീകരണം #റ\ രീതിയി
െതാ"്
#തിർ:ൽ,
ഉ ാദന
പ]ാ ല
സൗകര >ൾ
ആ^നികവൽ:രി:ൽ
%തിയ
ഉ
>ൾ/നടപടി[മ>Dെട വികസനം, ഉ ്പ
ൈവവി വൽ:രണം എ ിവയിൽ Hേത ക
ഊ ൽ നൽേക"താണ്.
2021-22 ബജ1ിൽ 714.00 ല ം fപ gകളിൽ പറ\ Hവർ ന>ൾ:ായി
വകയിK ിയിരി h.

കയർ േമഖല െട സമQ വികസന ിനായി കയർ േമഖലയിെല Hവർ ന>ൾ
Hചരി ി ക ം വിപണനം ശiിെ 2Oക മാണ് ഈ പ തി െട ല ം. സംPാന േദശീയ,
അjാരാk തല ിൽ കയർ േകരള ഉൾെ െട വ ാപാര േമളകൾ സംഘടി ി
തിmം അവയിൽ
പെ;2
തിmം,കയർ സഹകരണ സംഘ>ൾ ം, കയർ െപാoേമഖലാ Pാപന>ൾ ം
കയർ േമഖലയിെല മ1് Pാപന>ൾ ം, വ# ിmം, േമളകൾ, Hദർശന>ൾ, [യ വി[യ
സംഗമം, നടO തിmം, പ തികDെട/Hവർ ന>Dെട Hചരണം, പഠനം നട ൽ, പ തി
Hവർ ന>Dെട
േരഖ/Hമാണം
തqാറാ:ൽ,
േHാജr്
റിേ ാർ ്
തqാറാ:ൽ,
െസമിനാർ/േബാധവൽ:രണ
ക ാs്/വർ:്േഷാ ്
oട>ിയവ
നടO തിmം
അവാർtകDം/േuാളർഷിvം വിതരണം െചw തിmം, കയർ ദിനാചരണം നടO തിmം
വിനിേയാഗി
തിmമാണ് ബജ1ിൽ വിഹിതം ഉൾെ 2 ിയിരി
ത്.
കയ(ം മ1് അmബx ഉ ്പ >Dേട ം കേsാളം വി%ലെ 2O തിനായി %oതായി
fപീകരി@ േകരള കയർ മാർ:1ിംഗ് കsനി ൈHവ1് ലിമി1ഡിെR Hവർ ന>ൾ:ായി ആെക
വിഹിത ിെR ഒK ഭാഗം വിനിേയാഗി:ാം. വിവിധ സംPാന>ളിൽ oടzവാൻ ഉേ5ശി
HദർശനശാലകDെട ഡിൈസൻ, പ]ാ ല സൗകര >ൾ
എ ിവ{ം, െപാoേമഖലാ
Pാപന>Dെട േഷാ(ം നവീകരണ ിm
oല വിഹിതമാ ം |ടാെത, ആലvഴയിൽ കയർ
മ~സിയം Pാ ി
തിmമായി ആെക വിഹിത ിെR ഒK ഭാഗം വിനിേയാഗി:ാX താണ്. 202122 വാർഷിക ബജ1ിൽ 1000.00 ല ം fപ ഈ പ തി:ായി വകയിK ിയിരി h.

സഹകരണ സംഘ>ൾ െപാoേമഖലാ Pാപന>ൾ എ ിവ െട കയ(ൽ
>Dെട
•Pിരമായ ഉൽ ാദനം, വിപണനം, െതാഴി റ ് േHാ€ാഹി ി ക എ ിവ ഈ പ തി െട
ഉേ5ശമാണ്. Hചാരണം, വി നശാലകDെട നവീകരണം, േഗാഡൗ•കDെട %നK ാരണം,
വിപണിെയ റി‚
പഠനം, <തന വിപണന ത8>ൾ, ഇ-െകാേമ„് സൗകര >ൾ oട>ൽ,
ഡിൈസൻ സൗകര >Dെട നവീകരണം എ ിവ…് ഭാരത സർ:ാർ നിബxനകൾ:്
വിേധയമായി േക† വിഹിതXം േചർ ് ഉപേയാഗി:ാX താണ്. കയർെഫഡ് , േഫാമിൽ, േകരള
േ‡1് കയർ േകാർ േറഷൻ, കയർ സഹകരണ സംഘ>Dേട ം കയർേമഖല െട ം ആെക
വിˆവരവ്, ഇൻ% ്-ഔ ്% ് ലിേ;ജ് െതാഴിൽ ദിനം Š‹ി:ൽ, Aല Œംഖലയിെല Aല വർ ിത
ഉൽ
>ൾ എ ീ ഘടക>െള ആധാരമാ:ി ധനസഹായം നൽകണം. വില Pിരതാ പ തി,
ഇൻകം സേ ാർ ് uീം എ ിവ േപാെല
സമാന പ തികളിെല
•ണേഭാiാ:െള
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ഒഴിവാ ാൻ
ിേ
താണ്. ഇ ാ ഗവൺെമ ിൽ നി ം ലഭി
ധനസഹായ%െ
സം'ാന വിഹിതമാ(ം ഈ വിഹിതം ഉപേയാഗി ാ, താണ്.
2021-22 ബജ/ിൽ 0കളിൽ പറ4 5വർ%ന7ൾ ായി 700.00 ല:ം
വകയി<%ിയിരി
.

&ല
;പ

(
:
.
കയർ േമഖലയിൽ കയ?@ 7Aെട 'ായിയായ ഉ@ാദനം നിലനിർDക, വിപണനം
െമEെFGDക, അ&വഴി IGതൽ െതാഴിലവസര7ൾ JKി ക എ ീ ല: 7ൾ 0ൻനിർ%ി
5ാഥമിക സഹകരണ സംഘ7ൾ, മാ/് ആൻഡ് മാ/ിംഗ്സ്, അFS് െസാൈസ/ികൾ, േകരള
േU/് കയർ േകാർFേറഷൻ, േഫാം മാ/ിംഗ്സ് ഇ ാ ലിമി/ഡ് &ട7ിയ െപാ&േമഖലാ
'ാപന7ൾ വഴി കയറിെ (ം പി.വി.സി., റXർ അധിYിത കയർ ഉ@ 7Aെട(ം ഉ@ാദന,ം
കയZമതി(ം വിപണന,ം േ5ാൽസാഹിFി
തിന് പ തി വിഹിതം ഉപേയാഗി ാ, താണ്.
െസൈസ/ികൾ െപാ&േമഖലാ 'ാപന7ൾ എ ിവ(െട കയ?ൽF 7Aെട ['ിരമായ
ഉൽFാദനം, െതാഴി\റF് േ5ാ]ാഹിFി ക എ ിവ ഈ പ തി(െട ഉേ^ശമാണ്. പാര`ര
കയർ ഉ@ 7Aെട േ5ാ]ാഹനം, വിപണനം എ ിവaം ഒ< വിഹിതം ഉപേയാഗി ാ, താണ്.
'ാപന7Aെട വാർഷിക വിZവരവ് , ഇൻbc് –ഔc്bc് ലിേeജ്, െതാഴിൽ ദിന7ൾ JKി ൽ,
fല വർ ിത ഉ@ 7Aെട നിർgാണം എ ിവ(െട അടി'ാന%ിൽ ധനസഹായം
നിhയി ാ, താണ്.
പ തി ധനസഹായ%ിൽ എം.ഡി.എ, ഇൻകം സേFാർc് പ തി
േപാെല(i സർ ാരിെ
മZ സമാന പ തികളിjെട(i kണേഭാlാ െള ഒഴിവാ ാൻ
ിേ
താണ്. 2021-22 ബജ/ിൽ 400.00 ല:ം ;പ ഈ പ തി ായി വകയി<%ിയിരി
.
കയർ ഉൽF 7Aെട(ം ചകിരി(െട(ം വില 'ിരതa േവ ി പ തി ല: മിG .
ഉ@ 7Aെട െചലവിനnJതമായ വിലo് സംഘ7ളിൽ നി ം ഉ@ 7ൾ സംഭരി
തിന്
കയർെഫഡ്, േഫാം മാ/ിംഗ്സ് ഇ ാ ലിമി/ഡ്, േകരള േU/് കയർ േകാർFേറഷൻ എ ീ
'ാപന7െള
സpമാ
തിnം
കേ`ാള
വിലo്
വിൽ േ`ാq ാr
നKം
പരിഹരി
തിnം ഉേ^ശി
. സഹകരണ സംഘ7ൾ, െച?കിട ഉ@ാദകർ, അFS്
സംഘടനകൾ എ ിവo് 5ത :മാ(ം എsാ കയർ െതാഴിലാളികൾ ം നിയമാnJതമായി Iലി
ഉറFാ ിെ ാ ് പേരാ:മാ(ം kണം ലഭി
. കയർെഫഡ് , െക.എസ്.സി.സി, േഫാമിൽ
എ ിവ 0ഖാ ിരം വാt സാമuികൾ ് 'ാപന7Aെട വാർഷിക വിZവരവ്, ഇൻbc് ഔc്bc്
ലിേeജ്, െതാഴിൽ ദിനം JKി ൽ, fല വർ ിത ഉ@ 7Aെട ഉ@ാദനം എ ിവ കണ ാ ി
ധനസഹായം നിhയി ാ, താണ്.
fല vംഖല(െട വിവിധ ഘc7ളിൽ മ/് സമാന
പ തികളിൽ നി ം ആവർ%ിE് ധനസഹായം ഉ ാകാതിരി ാൻ 5േത കം
ിേ
താണ്.
2021-22 ബജ/ിൽ 3800.00 ല:ം ;പ േമൽFറ4 5വർ%ികൾ ായി വകയി<%ിയിരി
.
മെyാലിF് തടയാൻ കഴി( 5zതി സൗ|ദമായ പരിഹാരമാണ് കയർ }വ~ം. മാ•ക
േ5ാജ€കൾ നടFാ ക,
Uാൻേഡർഡ് എ•ിനീയറിംഗ് െമ/ീരിയലായി കയർ }വ‚ം
ഉൾെFGDക,
}വ‚െ% റിE് േബാധവത് രണം
നടDക,
ഗേവഷണ വികസന
5വർ%ന7ൾ ശlിെFGDക, ഓറിയേ ഷൻ 5വർ%ന7ൾ ശlിെFGDക, എ ിവ സമu
}വ‚ വികസന പരിപാടിയിൽ ഉൾെFG%ിയിരി
.
കയർെഫഡ് , േകരള േU/് കയർ
േകാർFേറഷൻ (െക.എസ്.സി.സി), േഫാംമാ/ിംഗ്സ് ഇ
ലിമി/ഡ്, (േഫാംമിൽ) ആല†ഴ കയർ
‡Uർ ഡവലFെമ ് െസാൈസ/ി (എ.സി.സി.ഡി.എസ് ), നാഷണൽ കയർ റിസർE് ആ ്
മാേനെˆ ് (എൻ.സി.ആർ.എം.ഐ), െപാ&മരാമ%് വrF്, ജലേസചന വrF്, തേ^ശ സŠയംഭരണ
'ാപന7ൾ, മ/് ഏജൻസികൾ എ ിവo് േമഖലകളിൽ കയർ }വ‚ 5വർ%ന7ൾ ്
വ lമായ േനc7ൾ ല: മിŒ െകാ ് േ5ാജ€കAെട അടി'ാന%ിൽ വിഹിതം
നൽകാ, താണ്. 2021-22 വാർഷിക ബജ/ിൽ 42.00 ല:ം ;പ ഈ പ തി ായി
വകയി<%ിയിരി
.
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(
: .
കയർ േമഖലയിെലസഹകരണ സംഘ
െട ഓഹരി ലധനാടി റ ശ ിെ
തിന്
ഈ പ%തി ല&'മി (.
അർഹമായ +ക ,-വ/ം ലഭി1ാ , നിലവി34 സഹകരണ
സംഘ ൾ1് നിർദി7 ഫല േളാെട ആ;നികവത്1രണ ിന്/ൈവവി%'വൽ1രണ ിന്
സാധ'ത?4 പ%തി നിർേ@ശ
െട അടിAാന ിൽ സഹായം നൽB തിന് ഉേ@ശിD(.
2021-22 ബജGിൽ 10.00 ല&ം Jപ ഈ പ%തി1ായി വകയിK ിയിരിD(.
കയർ വ'വസായ ിെL രMാം Nനഃസംഘടന?െട ഭാഗമായി ആ;നികവത്കരണQമായി
ബRെ S് വ' മായ അജM JപീകരിD തിന് സർ1ാർ ഉേ@ശിD(. പരUരാഗത കയർ
െതാഴിലാളികൾD4
സാ ഹിക
Wര&ിതതX ി/4
ഉറ ാണ്
ഈ
ആ;നികവത്കരണനയ ിെL സവിേശഷമായ Zേത'കത. സംAാന ബജG് വിഹിതം [ടാെത
എൻസി.ഡി സി വിഹിതQം ഉൾ െട െമാ ം 1,444.44 േകാടി Jപയാണ് ഈ പ%തി?െട അട`ൽ
+ക. സംഭരണ സാേ`തികവിദ', വിേകaീbത ൈഫബർ േവർതിരിെc 1ൽ, പരUരാഗത
dി ിംഗ്, െനe് േമഖലf4 സവിേശഷമായ രീതി, വ'വാസായിക dി ിംഗ് - െനe് േമഖല?െട
നവീകരണം, വ'ാവസായിക കയർ ഉൽ
ൈവവിധ'വൽ1രണം കയർ േമഖലf4 Aാപന
പിgണ എ ിവയാണ് പ%തിയിൽ ഉൾെ
ിയിh4 അi് േമഖലകൾ. എൻസിഡിസി
അംഗീകരിc പ%തി1ായി 2021-22 ബജGിൽ 1.00 ല&ം Jപ?െട േടാ1ൺ വ'വA നlിയിhM്.
:
നn െതാഴിൽ അoരീ&ം p7ിq െകാM് കയർ േമഖല?െട ഉൽ ാദന &മത
െമcെ
തിനായി അrിനിേsഷൻ, ഗേവണൻസ് ഇൻuാsvർ നവീകരിD തിനാണ് ഈ
പ%തി വിഭാവനം െചx ത്. വിവിധ ജിnകളിെല െZാജy് ഓഫീWകളിൽ നട ാേ1M സിവിൽ,
എംഇപി, ഐടി, അ/ബR ഇൻuാsvർ എ ിവ?െട നവീകരണം എ ിവയാണ്
ഉൾെ
ിയിരിD
Zവർ ന ൾ. 2021-22 ബജGിൽ ഈ പ%തി1ായി 50.00 ല&ം Jപ
വകയിK ിയിരിD(.
േകരള ിെല പരUരാഗത വ'വസായമായ ഖാദി വ'വസായം 8400 |ൽ |ൽ1ൽ
െതാഴിലാളികൾDം 5200 െന}കാർDം ഖാദി േബാർഡ് േനരിS് നട
+ം അംഗീകരിc ഖാദി
Aാപന
െട?ം
വിവിധ ഉൽപാദന ~ണി•കളി3മായി െതാഴിൽ Zദാനം െചx(. പK ി
|ൽ സം€രണം, െനe് |ൽ സം€രണം, േമഖല?െട ല' വർധനവ്, •ാമ വ'വസായ
േമഖലf4
േZാ‚ാഹനം എ ിവ ഖാദി •ാമ വ'വസായ േബാർഡിെL യഥാർ„
Zവർ ന ളിൽെ (
ല'…ംഖലയിെല വിവിധ Zവർ ന ളി†െട [ തൽ െതാഴിൽ, ന'ായമായ േവതനം,
WAിരമായ െതാഴിൽ ഉറ‡വK ൽ എ ിവയാണ് ഖാദി •ാമ വ'വസായ േമഖലയിെല വിവിധ
പ%തിക െട Zധാനല&' ൾ.
2021-22 ബജGിൽ ഖാദി •ാമ വ'വസായ േമഖലˆ് കീഴിൽ 1610.00 ല&ം Jപ
വകയിK ിയിരിD(. ഖാദി •ാമ വ'വസായ
േമഖലയിൽ 95 ശതമാനQം വനിതാ
െതാഴിലാളികളാണ്, [ടാെത പ%തികൾ വനിതാ സംരംഭകതX വികസന ിന് Zാധാന'ം നൽB(.
ഖാദി േമഖല?െട NനKŠീവന ി/ം ല'വർ%നവി/ം നവീകരണ ി/ം [ തൽ ഊ ൽ
നൽB(. ഈ േമഖലയിെല െമാ ം പ%തിക െട എŒം 13 ആണ്.

ശാ

ആ;നികവൽ1രണ ി†െട പK ി സംŽരണ േZാജ•ിെL Zവർ ന ൾ
ീകരിD തി/ം അതി†െട എnാ ഉൽ ാദന േകa ളിേലDം സമയ ബRിതമായി
191

യാെതാK തട•Qമിnാെത ൈ‘വർ വിതരണം െചx +മാണ് ഈ പ%തി?െട ,ഖ'മായ
ലക്ഷ'ം. േകരള ി3ടനീളം േകരള ഖാദി •ാമ വ'വസായ േബാർഡിന് സXoമായി വB‡തല ഖാദി
ഉൽ ാദന േകa ൾ (425 േകa ൾ, ഇതിൽ 252 എŒം |ൽ|ൽ‡ േകa
ം 173 എŒം
െനe്േകa
മാണ് )ഉM്. |ൽ ഉൽ ാദി ിD തി/പേയാഗിD
അസം•ത വ–വാണ്
ൈ‘വർ. സംAാനെ
വB‡തല ഉൽപാദന േകa ൾDം മG് ഖാദി Aാപന ൾDം
മിതമായ നിര1ിൽ നn നിലവാര,4 ൈ‘വർ വിതരണം െച—ാൻ എ•D 1യിെല പK ി
സംŽരണ ~ണിG് ല&'മി (. ഈ ആവശ'കത നിറേവ• തിന് , എ•D 1യിെല േകാSൺ
േZാസ•ിംഗ് ~ണിG് വിNലീകരിDക?ം നവീകരിDക?ം േവണം. കാർഡിംഗ് െമഷീൻ, സിം˜™്
െമഷീെL šാ›് േസാൺ പരിœരണം, ഹ•മിഡിഫിേ1ഷൻ ˜ാL്, േബൽ ഷി›ിംഗിനായി ലി›ിംഗ്
േഫാർ1്, ആ™സറിക 4 ž ൈട ് കംZസർ, കാർഡിംഗിനാ?4 ൈപ ് ൈലൻ വർ1്, േŸാ
ം എക്സ്േഹാ¡ർ, ¢G്ഫീഡിംഗ് സൗകര',4 േŸാ
ം, ¤¡ർ വീ34 ക'ാ/കൾ,
ൈവദ•തീകരണം, ഇൻ¡ാേളഷൻ െചലവ് , മG് Zാരംഭ Zവർ ന െചലQകൾ, ഫാyറി പരിസരം
നവീകരി1ൽ എ ിവയാണ് 2018-19 ,തൽ ബജGിൽ ആ§¨ണം െച©+ം നിർേ@ശിc+മായ
നവീകരണ Zവർ ന ൾ. ഈ ഘടക ൾ1ായി 2018, 2019, 2020 വർഷ ളിൽ ഭരണാ/മതി
ലഭിq.
2021-22ൽ dിൽ ഓവർ െചലQകൾDം Nതിയ
േZാജªകൾ േചർD തി/മായി
േമൽ റ« Zവർ ന ൾ1ായി 110.00 ല&ം Jപ വകയിK ിയിരിD( .
ഖാദി •ാമ വ'വസായ േബാർഡ് ഓഫീസിെL?ം ജിnാ ഓഫീWക െട?ം Zവർ നം
െമcെ
തിെL ഭാഗമായി ഇ-ഫയലിംഗ് ,ഇ-¬ാ1ിംഗ് ,വിവര
െട ഡിജിGൈലേസഷൻ
ഉൾെ െട?4 ഓഫീസ് ഓേSാേമഷൻ Nേരാഗമിq െകാMിരിD(.വിൽ ന, സംഭരണ ശാലകൾ,
ഔS്െല•കൾ എ ിവ?െട നട ി ിനായി േബാർഡ് ഇതിനകം തെ
േസാ® െവയ¯കൾ
വികസി ിെc
ിhM്. എc്ആർ മാേനെ°Lി/ം അ1ൗ±കൾDമാ?4 Nതിയ െമാഡ² കൾ
സി-ഡാ1ിെL സഹായേ ാെട വികസി ിെc
. 2021-22 ൽ ഐടി വB‡മായി [ടിയാേലാചിc്
ഒK ഐടി മാ¡ർ ˜ാൻ അടിAാനമാ1ി അെ1ൗMിംഗ് , എc്ആർ മാേനെ°L്, േ¡ാ1്, വിൽ ന,
മാർ1Gിംഗ്, മG് ഇ-ഗേവണൻസ് Zവർ ന ൾ എ ിവ?മായി ബRെ S എnാ ബിസിനസ്
Zവർ ന
ം ബാ1് എൻഡ് ഓഫീസ് Zവർ ന
ം ഉൾെ1ാ´
ഖാദി േബാർഡിെL
സµർŒ ഡിജിൈGേസഷൻ ഈ പ%തി വിഭാവനം െചx(.
ഐടി േസാ›് െവയർ, ഹാർഡ്െവയർ, അ/ബR Zവർ ന ൾ എ ിവ
ഉൾെ1ാ´
എnാ Zവർ ന ൾDം 2021-22 ബജGിൽ 50.00 ല&ം വകയിK ിയിരിD(.

ഖാദി •ാമവ'വസായ ഉ¶
െട വിൽ ന െമcെ
തിന് സഹായിD തി/ം
അതി†െട ഖാദി •ാമ വ'വസായ ഉൽ
െട വിപണി ശ ീകരിDക എ +മാണ് ഈ
പ%തി?െട ,ഖ' ലക്ഷ'ം. നിലവി34 വിൽ ന േകa
െട?ം/ഖാദി •ാമ സൗഭാഗ'?െട
സംഭരണ ശാലക െട?ം നവീകരണQം ആ;നികരണQം, Zധാന വിൽ ന ശാലകളിൽ ¡ിcിംഗ്
െമഷീ/ക ം ¬യൽ ,ക ം അവതരി ിD +ം പ%തി Zകാരം വിഭാവനം െചx(.
2021-22 ബജGിൽ 50.00 ല&ം Jപ പ%തി1ായി വകയിK ിയിരിD(.
ഖാദി •ാമ വ'വസായ േബാർഡ്
നട
425 ഖാദി ഉത്പാദന േകa ൾ
സംAാന M്.അത'ാ;നിക അടിAാനെസൗകര'
ം |തന
സാേ`തികവിദ'ക ം
ഉപേയാഗിc് ഈ ഉൽപാദന േകa ൾ നവീകരിേ1M+M്. ഖാദി ഉൽപാദന േകa െള
േകaീകരിq4 നവീകരണ/സാേ`തിക നവീകരണ Zവർ ന ളി†െട ഇത് ൈകവരി1ാനാBം
1.Zീം †ം േZാസ•ിംഗ് , 2.dി ിംഗ്, 3. െനe്, 4. െപാ+ െസൗകര' േസവന േകa ൾ 5.
ല'വർ%ിത ഉൽ
ൾ 6. മ‘ിൻ, സിൽ1് +ട ി Nതിയ ഉൽ
മായി
െപാK െ
തിന് സാേ`തിക നവീകരണം, വർ1് െഷ·ക െട നവീകരണം, Zീ†ം
Zവർ ന ളിൽ സാേ`തികവിദ' നവീകരി1ൽ, dി ിംഗ്, െനe്, െപാ+ െസൗകര' േസവന
േകa ൾ, വനിതാ സൗ¸ദ െതാഴിലിട ൾ,അ/ബR സൗകര' ൾ എ ിവയാണ് ആ§¨ണം
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െച©ിh4
Zവർ ന ൾ. ¹ണനിലവാരQം ഉൽപാദന&മത?ം വർ%ി ിc് പരUരാഗത
സം€ാരെ ?ം അടിAാന തതXെ ?ം ബാധി1ാെത വ'വസായെ
ºർŒമാ?ം മാ•ക
എ താണ് ആത'oിക ഉേ@ശ'ം. ഈ പ%തിയി†െട നട ിലാD
Zവർ ന ൾ വ' മായ
ല&'
ം നിരീ&ി1ാQ
ടാർെജ•ക ,4 വിശദQം സമ•Qമായ േZാജ•് നിർേ@ശ െള
അടിAാനമാ1ി?4തായിരി1ണം .
2021-22 ബജGിൽ 150 ല&ം Jപ ഈ പ%തി1ായി വകയിK ിയിരിD(. ഇതിൽ 15 ല&ം
Jപ ഉൽ ാദന േകa ളിെല വനിതാ െതാഴിലാളിക െട അടിAാന െസൗകര' ൾ1ാണ്.
ല'വർ%ന Zവർ ന ൾ ഉൾെ1ാ´
വB‡തല •ാമ വ'വസായ ~ണി•കൾ1്
കീഴി34 Zവർ ന ൾ ശ ിെ
തിനാണ് ഈ പ%തി ഉേ@ശിD ത്. പ നംതിSയിെല
േസാ ് ~ണിGിെL നവീകരണQം നിലവി34 ~ണി•കളിൽ Nതിയ ല'വർ%ന Zവർ ന
ം
ഇതിൽെ (. 2021-22 ബജGിൽ 50.00 ല&ം Jപ പ%തി1ായി വകയിK ിയിരിD(.
േതനീc വളർ ൽ േZാ‚ാഹി ിD തിനായി ഖാദി•ാമ വ'വസായ േബാർഡ്
േതനീcേയാട്[ടിയ േതനീc» കൾ സ¼ിഡി നിര1ിൽ ലഭ'മാDക?ം േതനീc വളർ ലിൽ
പരിശീലനം നൽBക?ം െചx(. പ നംതിS എറണാBളം േകാഴിേ1ാട് എ ീ ജിnകളിൽ ഖാദി
േബാർഡിെL കായികമായി Zവർ ി ിD
േതൻ സംŽരണ ശാലകൾ Zവർ ിD(.
2021-22 ബജGിൽ 20.00 ല&ം Jപ ഈ പ%തി1ായി വകയിK ിയിരിD(.

ഖാദി •ാമ വ'വസായ ഉൽ
ൾ ജനZിയമാD തി/ം ½ാൻഡ് െചx തി/ം
വ'ാപി ിD തി/ം വിNലമായ മാർ1G് െZാേമാഷൻ Zവർ ന ൾ ആവശ'മാണ്.
സംAാനെ ാSാെക വിവിധ ആ;നിക, ൈവവിധ' ഉൽപ
െട ഉൽപാദന ി3ം
വിപണന ി3ം ഖാദി േബാർഡ് ഏർെ SിരിD(. ഉയർ
മ‚രാധി¿ിതമായ ആ;നിക
വിപണന ിെL ഇ െ
സാഹചര' ിൽ ഈ ഉൽ
െട ZചാരണQം ജനZിയത?ം
വളെര Zധാനമാണ്.
ഓഡിേയാ വിഷXൽ, ZിL് മീഡിയ വഴി?4 Zചാരണ വിപണന Zവർ ന
ം , ഗാRി
ജയoി കXിസ് മ‚രം, ഖാദി ¤Àകൾ േZാ‚ാഹി ിDക, എ ിവ?ം
പ%തിയിൽ
ഉൾെ
ിയിരിD(.
വB ിെല ഉേദ'ാഗAർD4
പരിശീലനQം േശഷി?ം വർ%ി ി1ൽ, ഉൽപാദന
േകa ളിെല െതാഴിലാളികൾ1് വാർ ിംഗ്, dി ിംഗ്, െനe്, ZിLിംഗ്, ഖാദിയിെല ല'വർ%ിത
ഉൽ
ൾ എ ിവയി34 പരിശീലനQം,
•ാമ വ'വസായ േമഖലയിെല സമാനമായ
Zവർ ന ൾ എ ിവ?ം ഈ പ%തിയിൽ വിഭാവനം െചx(.
2021-22 ബജGിൽ 100.00 ല&ം Jപ ഈ പ%തി1ായി വകയിK ിയിരിD(, ഇതിൽ 70
ല&ം Jപ പരിശീലന ി/ം േശഷി വർ%ി ിD തി/ം മാ¨,4താണ്,[ടാെത
ഇതിെL
Zേയാജനം 70% വനിതാ െന}കാർDം െതാഴിലാളികൾDം ലഭിDം.

ഖാദി
|ൽ
|ൽ‡കാർDം
െന}കാർDം
ഉൽപാദന
േZാ‚ാഹനQം
ഖാദി
ൈകെ ാഴിലാളികൾ1്
ഉ‚വബ ?ം
നൽBക
എ താണ്
പ%തി?െട
ല&'ം.േമഖല/Aാപന ളിെല വാർഷിക ഉൽപാദന, വിൽപന വി•വരവ്, ഉൽ
ളിെല
ല'വർ%നവ്, ല' …ംഖലയിെല ഇൻNS് ഔS്NS് ലിേ`ജ് കണ1ാ1ി െതാഴിൽ p7ി1ൽ
എ ിവെയ അടിAാനമാ1ിയാണ്
ഇത് കണ1ാD ത്. എnാ വർഷQം ഖാദി
കരെകൗശലെ ാഴിലാളികൾDം ഖാദി |ൽ |ൽ‡കാർDം ഉ‚വ േZാ‚ാഹനം സർ1ാർ
Zഖ'ാപിD(, Zേത'കിqം ഓണം സീസണിൽ, ഉൽപാദന ആ/[ല'
ം നൽB(. ല'
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ംഖലയിെല മേ െത ി ം പ തികളി െട നൽകിവ
സഹായ വിതരണ ഇര ി!് ഒഴിവാ%ാൻ
' ിേ%(താണ്.
2021-22 ബജ ിൽ 500.00 ല/ം 0പ ഈ പ തി%ായി വകയി 2ിയിരി34.
സം5ാനെ2 ഖാദി വികസന 7വർ2ന9ളിൽ ഏർെ! ിരി3
ഖാദി സഹകരണ
സംഘ9<െട=ം 5ാപന9<െട=ം >ന ?ീവനമാണ് പ തി=െട 7ധാന ല/Bം. ഖാദി
സഹകരണ സംഘ9ളിെല=ം 5ാപന9ളിെല=ം നവീകരണ 7വർ2ന9ളി െട ഇത്
ൈകവരി%ാനാDം 1. 7ീ ം േ7ാസEിംഗ് , 2.Gി ിംഗ് 3.വീവിംഗ് 4.JലBവർ ിത ഉൽ! 9ൾ 5.
വBാവസായിക ഇൻNാOPർ 6. മRിൻ ഉത്പാദനം 7. സിൽ%് ഉത്പാദനം 8.െപാU െസൗകരB
േസവന േകW9ൾ എ ിവYാണ് ഊ ൽ നൽD ത്. സമ[മായ >ന ?ീവന പാേ%\കെള
അടി5ാനമാ%ി, ^_തൽ െതാഴിലവസര9ൾ `aി3ക,അടി5ാന സൗകരBവികസനം,7ീ ം
7വർ2ന9ളിൽ സാേ തികവിദB നവീകരി%ൽ, Gി ിംഗ്, െനb്, cീ സൗഹാർd െതാഴിലിട9ൾ,
മRിൻ, സിൽ%് എ ിവ=െട ഉത്പാദനം െമeെ!_fക, Uട9ിയവയി െട 2020-21 ൽ ഖാദി
സഹകരണ സംഘ9െള=ം 5ാപന9െള=ം >ന ?ീവി!ി%ാൻ േബാർഡ് ഉേdശി34. മ ്
വിവിധ േകW സർ%ാർ,തേdശസjയം ഭരണ 5ാപന9<െട
പ തികളി െട=l സഹായ
വിതരണ2ിൽ ഇര ി!് ഉ(ാകാതിരി%ാൻ ' ി%ണം.
2021-22 ബജ ിൽ ഈ പ തി%ായി 150.00.ല/ം 0പ വകയി 2ിയിരി34
മmരാധിnിത വിലY് oണനിലവാരpl ഉൽ! 9ളി െട മിനിമം േവതനqം r5ിര
െതാഴി ം ഉറ!ാ3
>തിയ െതാഴിൽ `aി3കയാണ് പ തിയി െട
ല/Bമി_ ത്.
തിരെt_%െ! പuായfകളിെല cീകൾ, ശാരീരിക ബൗ ിക ൈവകലBplവർ, Uട9ി
vർബല വിഭാഗ2ിൽെ!
5000 േപർ%് wxർ മാyകയിൽ 3000 ചർ%ക<ം 2000
തറിക<ം5ാപി{െകാ(് പതിJ ാം പuവmര കാലയളവിൽ >തിയ െതാഴിൽ സാധBത
ഉറ|വ 2ാൻ വിഭാവനം െച}ി~lതാണ് ഈ പ തി.
എ) >തിയ തറികൾ 5ാപി3ക=ം 50% വനിതാ oണേഭാ€ാ%െള ല/Bമി ് ഖാദി
െതാഴിലാളികൾ%് ൈന>ണB പരിശീലനqം സാേ തിക മാർ•നിർേdശqം നൽDക.
ബി) നിലവി l തറികൾ, അവ=െട ഘടക ഭാഗ9ൾ, ഉപകരണ9ൾ എ ിവ=െട
നവീകരണം, 7ാരംഭ ഉൽപാദന2ിƒl അസം„ത വ…%ൾ, ൈന>ണBവികസനം, 50 ശതമാനം
വനിതാ oണേഭാ€ാ%െള ല/Bമി ് ഖാദി േമഖലയിെല േചാദന2ിെ† േന 9ൾ െകാ‡ തിന്
സാേ തിക മാർ•നിർേdശം നൽDക.
2021-22 ബജ ിൽ ഈ പ തി%ായി 70.00 ല/ം 0പ വകയി 2ിയിരി34.
ഖാദി പ ിന് േകരള2ി ടനീളം നˆ വിപണി=(്. േകരള2ിെല ഖാദി ഉൽ! 9<െട
െമാ2ം വിൽ!ന=െട 30% ഖാദി സിൽ%ാണ്. എ ാൽ സം5ാന2് പ ിെ† ഉൽ!ാദനം
താരതേമBന Dറവാണ്. ഖാദി സിൽ%് െനb് േമഖലെയ ശ€ിെ!_fകയാണ് പ തി=െട ല/Bം.
അ വി%ര, ‰ഴി3Š, 'ീ‹Œ>രം എ ിവിട9ളിൽ നിലവി l ഖാദി സിൽ%് െനb് •ണിŽകൾ
ശ€ിെ!_2ാƒം തറികൾ, ആ•സറികൾ, സാേ തിക നവീകരണം, അƒബ‘ 7വർ2ന9ൾ
എ ിവയി െട ഖാദി സിൽ%ിെ† ഉത്പാദനം വർ ി!ി%ാƒം േബാർഡ് ഉേdശി34.
2021-22 ബജ ിൽ പ തി=െട വിഹിതമായി 60.00 ല/ം 0പ വകയി 2ിയിരി34.
നഗര [ാമ 7േദശ9ളിൽ െതാഴിലവസര9ൾ `aി%ാൻ ഈ പ തി ല/Bം വ’4.
ബാ ് ധന സഹായം ലഭBമാ3
പ തികൾ%ായി െച“കിട സംരംഭകർ3ം പര”രാഗത
െതാഴിലാളികൾ3ം വBവസായ വാണിജB വD!് അംഗീകരിe മാർ• നിർേdശ9ൾ%് വിേധയമായി
െ7ാജ•് വിശകലനം െച}് മാർജിൻ മണി സ–ിഡി നൽD തിന് പ തി വിഭാവനം െച‡4.
ഈവർഷം പ തി നട!ിലാ%ാൻ ഖാദി[ാമ േബാർഡ് pൻവർഷ9ളിെല പരിപാടിക<െട 7കടനം
വിലയി fക=ം ആവശBമായ തി 2 കൾ മാർഗേരഖയിൽ ഉൾെ%ാlിേ%(Uമാണ്. 2021-22
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കാലയളവിൽ 700 >തിയ [ാമ വBവസായ •ണിŽക<ം 3500 >തിയ െതാഴിലവസര9<ം `aി%ാൻ
േബാർഡ് ഉേdശി34. 50 ശതമാനം വനിതാ oണേഭാ€ാ%െള ല/Bമി ് അർഹരായ
സംരംഭകർ%് മാർജിൻ മണി (സ–ിഡി), ഇഡിപി പരിശീലനം, വിപണന സൗകരB9ൾ എ ിവ
േബാർഡ് നൽDം.
2021-22 ബജ ിൽ ഈ പ തി%ായി 200.00 ല/ം 0പ വകയി 2ിയി~(് .
ഖാദി ഉൽപാദന2ി ം വിപണന2ി ം ഏർെ! ിരി3
29 ഖാദി 5ാപന9ൾ
േകരള2ി (്. 7629 šൽšൽ3 വ ം 5578 െന›കാ ം ഖാദി േമഖലയിൽ േജാലി െച‡4. ഈ
പ തിയി െട േകരള2ിെല ഖാദി കരെകൗശല െ2ാഴിലാളിക<െട െതാഴിൽ നില
െമeെ!_f തിനായി wxർ അധിnിത വികസന പ തി നട!ാ%ാൻ േബാർഡ് ഉേdശി34.
7തിവർഷം 8 wx“കേളാ_^ടി=l ഒ ബœവർഷ േ7ാ[ാമായാണ് പ തി 0പകൽ!ന
െച}ിരി3 ത്. ഓേരാ wxറിെ†=ം പരിധിയിൽ െകെകവിബി, െകവിസി, എൽഎസ്ജിഡി
എ ിവY് കീഴിൽ നിലവി l എˆാ ഖാദി •ണിŽക<െട=ം ഏേകാപനം ഈ പ തി വിഭാവനം
െച‡4, ഒ!ം ഓേരാ wxറി ം നിലവി l •ണിŽകൾ നവീകരി%ാƒം െതാഴിലാളിക<െട
െതാഴിൽ സൗകരB9ൾ ശ€ിെ!_2ാƒം ല/Bമി~l ഏകീ‹ത വികസന പ തി നട!ിലാ3ം.
>തിയ െതാഴിലവസര9ൾ `aി3 തിƒം ഉൽപാദനം വർ ി!ി3 തിƒം ^_തൽ ഖാദി
കരെകൗശലെ2ാഴിലാളികെള ഉൾെ%ാž തിƒം >തിയ വർ%് െഷŸകൾ ആവശBമാണ്.
േകWേമഖലയിെല സഹായം െകവിഐസി pേഖന “ഖാദി കരെകൗശലെ2ാഴിലാളികൾ%ാ=l
വർ%് െഷഡ് പ തി” (േകW പ തി –സ്£¤തി)യിൽ നി ് ലഭി34. അടി5ാന െസൗകരB
വികസനം, പരിശീലനം, വിപണന സൗകരB9ൾ എ ിവ’l ഫ(് സം5ാന സർ%ാരിൽ നി ്
ലഭി3ം. 2021-22 ൽ സം5ാന സർ%ാരിൽ നി4ം 7ാഥമിക സഹായമായ അസം„ത
വ…%<െട സഹായqം സാേ തിക സഹായqം, 8 §!് വർ%് െഷŸകൾ3l
സഹായം
െകവിഐസി, തേdശ സjയംഭരണ വD!് എ ിവയിൽ നി4l ധനസഹായേ2ാെട നൽകാƒം
േബാർഡ് ഉേdശി34.
2021-22 ബജ ിൽ 100.00 ല/ം 0പ പ തി%ായി വകയി 2ിയി~(്
ഉയർ കയŽമതി JലBplതിനാൽ വിേദശനാണBം േന_ തിൽ ക¨വ(ി വBവസായം ഒ
7ധാന പ ് വഹി34, ^ടാെത ഇതിെ† സം©രണം ^_തൽ െതാഴിൽ അധിnിതമാകയാൽ
^_തൽ െതാഴിലവസര9ൾ നª4. ഇ«Bയിെല 7ധാന ക¨വ(ി ഉൽപാദകരിൽ ഒ ാണ്
േകരളം. േകരള2ിെല ക¨വ(ി സം©രണ2ിെ†=ം കയŽമതി=െട=ം േകWമായി െകാˆം ജിˆ
അറിയെ!_4. േകരള2ിൽ ഈ വBവസായ2ിൽ 3 ല/2ിലധികം െതാഴിലാളികൾ േജാലി
െച‡4. അതിൽ 90 ശതമാന2ിലധികം cീകൾ ആണ്. േകരള2ിെല ക¨വ(ി വBവസായം
ഇേ!ാൾ 7തിസ‘ി േനരി_കയാണ്. നിരവധി
ക¨വ(ി ഫാ•റികൾ
‰ ികിട3ക=ം
തൽഫലമായി ആയിരകണ%ിന് െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽരഹിതരായിരി3ക=മാണ്.
േവ(¬ അസം„ത വ…%<െട അഭാവം, ഉയർ ഉൽപാദനെeലവ് , നവീകരണ2ിെ†
അഭാവം, വിപണന2ിന് 7-9ൾ എ ിവയാണ് േകരള2ിെല ക¨വ(ി വBവസായം േനരി_
7ധാന 7-9ൾ. േമൽ!റt 7-9ൾ പരിഹരി3ക എ താണ് ക¨വ(ി േമഖലയിെല
പ തിക<െട ല/B9ൾ.
െതാഴിൽ
നaെ!ടാെത
ഉൽപാദന/മത
വർ ി!ി3 തിന്
ഫാ•റിക<െട
യ®വൽ%രണം, ആ¯നികവൽ%രണം, ക¨വ(ി ഉൽപാദന2ിൽ സjയംപരBാ°ത േന_ തിന്
ഉയർ വിളവ് നൽD ക¨വ(ി ൈതകൾ ന_ക, >തിയ വിപണന ത®9ൾ, മ ് രാജB9ളിൽ
നി ് അസം„ത വ…%ൾ േകരള ക¨വ(ി േബാർഡ് വഴി വാ9ൽ എ ിവYാണ് ഈ
േമഖലയിൽ ഊ ൽ നൽകിയിരി3 ത്.
2021-22 ബജ ിൽ ക¨വ(ി േമഖലYായി 5,530.00 ല/ം 0പ വകയി 2ിയി~(്.
1
2

േകരള സം5ാന ക¨വ(ി വികസന
േകാർ!േറഷൻ
കാെപ•്
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600
550

3
4

േകരളം േx ് ഏജൻസി േഫാർ
എ•്പാൻഷൻ ഓഫ് കാഷ± കൾ ി
േവഷൻ
േകരള കBാഷ² േബാർഡ് ലിമി ഡ്

650
3730

സർ%ാരിെ†
‰ർണ
ഉടമ5തയി l
ക”നിയാണ്
െക.എസ്.സി.ഡി.സി.
െതാഴിലാളിക<െട താൽപരB9ൾ സംര/ിe് െകാ(് അവർ%് പരമാവധി െതാഴിലവസര9<ം
നിയമ7കാരpl ^ലി=ം, മ ് ആƒ^ലB9<ം ലഭBമാ3 തിനായി ക¨വ(ിേമഖലയിൽ ഒ
മാyകാ െതാഴിൽദാതാവായി ക”നി 7വർ2ി34.
േ7ാസEിംഗ് ³ാ´കൾ, ഉപകരണ9ൾ, അടി5ാന സൗകരB9ൾ എ ിവ ഉൾെ!െട
െക.എസ്.സി.ഡി.സി=െട ഫാ•റികളി l സൗകരB9ൾ വർധി!ി{ം ആ¯നികവൽ%രി{ം
ഉത്പാദന സൗകരB9ൾ വർ ി!ി{ം ഉൽ!ാദന/മത ൈകവരി3കയാണ് പ തി=െട ല/Bം.
േമാഡൽ ഫിˆിംഗ് േxഷƒക<െട 5ാപനം, െഷˆിംഗി ം, പീലിംഗി ം,
േ[ഡി9ി ം
യ®വത്കരണം, നിലവി l െക ിട9<െട നവീകരണം, മ ് സൗകരB9ൾ എ ിവ=ം ഈ
പ തിയിൽ വിഭാവനം െച‡4. 2021-22 ബജ ിൽ 550.00 ല/ം 0പ ഈ പ തി%ായി
വകയി 2ിയിരി34. cീ െതാഴിലാളിക<െട െപാU സൗകരB9ൾ `aി3 തിനായി പ തി
വിഹിത2ിെ† 10 ശതമാനം വകയി 2ിയിരി34.
ഈ പ തി pേഖന ‘സി.ഡി.സി’ µാൻഡഡ് കൺസ²മർ പാ%Žക<െട വിൽ!ന
വർ ി!ി3 തിƒം േകരള2ിനകfം ഇ«Bയി ം വിേദശfം െമeെ! മാർജിൻ ലഭBമാD മ ്
JലBവർ ിത ഉത്പ 9ളായ കBാഷ² ബി ്സ്, കാഷ² ·!്, കBാഷ² പൗഡർ, കBാഷ² വി , േചാേw ്
േകാ ഡ് കBാഷ² എ ിവ=െട േ7ാmാഹനqമാണ് വിഭാവനം െച‡ ത്. സിഡിസി µാൻഡിെന
സംബ‘ിe അവേബാധം `aി3 തിƒം െതരെt_%െ! മാധBമ9ളി െട പരസB9ൾ,
µാൻഡ് േലായൽ ി `aിe് ഉത്പ 9ൾ മാർ% ിൽ പരി‰ർണമാ=ം വിൽപന നടf തിനായി
വിവിധ9ളായ.വിൽപന േ7ാmാഹന 7വർ2ന9ൾ നടfക, 7ധാനെ!
ഭ/B
എ•ിബിഷƒകളിൽ പെ _3ക, അ«ാരാ¸ മാർ% ിൽ വB€മായ മാർ% ിംഗ് ത®9ൾ
നട!ിലാ3ക, എˆാ നിലയി pl വിതരണ
ംഖലയി ം സിഡിസി ഉത്പ 9ൾ
േ7ാmാഹി!ി3 തിനായി ല/Bം വ{l േ7ാmാഹനം നൽDക, 7ാരംഭ വിതരണം, ആ¯നിക
േ¹ഡ് ഔ ്െലŽകളിൽ ലിxിംഗ് ഫീ, അവശB േxാ%ിെ† ലഭBത ഉറ|വ fക, µാ†് 0പീകരണം
എ ിവയാണ്
2021-22 ൽ
നട!ിലാ%ാƒേdശി3
7വർ2ന9ൾ. 2021-22 ബജ ിൽ
പ തി%ായി 50.00 ല/ം 0പ വകയി 2ിയിരി34.
വBവസായ വD!ി l സഹകരണ േമഖലയിെല ക¨വ(ി സം©രണ •ണിŽക<െട
അെ!•് േകWമാണ് കBാപ•്. അസം„ത ക¨വ(ി സംഭരണം, അവ 7ാഥമിക
െസാൈസ ികൾ%് വിതരണം െച»ൽ, സം©രണം നട2ിയ ക¨വ(ിപരി!് വിപണനം നട2ി,
െതാഴിലാളികൾ%് Uടർeയായ െതാഴി ം െതാഴിൽ rര/=ം നൽകി അവ െട ^ലി
സംര/ി{െകാ(് 7ാഥമിക സഹകരണ െസാൈസ ിക<െട 7വർ2ന9ളിൽ ' െച 2ി
അവെയ സംര/ി3കയാണ് കBാപ•് െച‡ ത്.
സം©രണ ³ാ´കൾ, ഉപകരണ9ൾ, അടി5ാന സൗകരB9ൾ എ ിവ ഉൾെ!െട
ഫാ•റികളിൽ ഉl സൗകരB9ൾ വർധി!ി{ം. ആ¯നികവൽ%രി{ം ഉ¼്പാദന സൗകരB9ൾ
വർ ി!ി{ം ഉൽ!ാദന/മത ൈകവരി3കയാണ് പ തി=െട ല/Bം. േമാഡൽ ഫിˆിംഗ്
േxഷƒക<ം െവയർ ഹൗrക<ം 5ാപി3ക, െഷˆിങ് യ®വൽ%രണം, പീലിംഗ്, േ[ഡിംഗ്
യ®വത്കരണം, നിലവി l െക ിട2ിെ† നവീകരണം, അƒബ‘ അടി5ാന സൗകരB9ൾ
196

എ ിവയാണ് പ തിയിൽ പരിഗണിeിരി3 ത്. 2021-22 ബജ ിൽ പ തി%് 500.00 ല/ം 0പ
വകയി 2ിയിരി34. cീ െതാഴിലാളിക<െട െപാU സൗകരB9ൾ `aി3 തിനായി പ തി
വിഹിത2ിെ† 10 ശതമാനം വകയി 2ിയിരി34

കBാെപ•് ത9<െട µാ†ിെ† േപര് “കBാെപ•് കാഷ²” എ ് 7ഖBാപി3ക=ം
ഉപേഭാ€ാ%െള ല/Bമി~െകാ(് oണേമ¾=l ഉ¼്പ 9ൾ വിപണനം െച‡ തിന്,
ആരംഭി3ക=ം െച¿. വിപണിെയ ല/Bമി~െകാÀl പരിപാടികളായ എ•ിബിഷƒകൾ,
പരസB9ൾ, െമeെ!
പാYിംഗ് രീതികൾ അവലംബിe് ഉത്പ 9<െട oണനിലവാരം
ഉറ|വ 2ി ലാഭം വർധി!ി3ക, മƒഷBെ† ആേരാഗB2ിƒം Nാൈuസി വിൽ!ന3ം 7േതBക
pൻÁ%ം നൽകിെ%ാ(് 7ചാരണ പരിപാടി നടfക എ ിവ ല/Bമി_4. പരസBം, 7ചാരണ
7വർ2ന9ൾ, വിൽ!ന േ7ാmാഹന 7വർ2ന9ൾ എ ിവയാണ് നട!ിലാ3 തിന്
ഉേdശി3
7വർ2ന9ൾ. ഗവൺെമൻറ് ഔ ്െലŽകൾ, എ•ിബിഷƒകൾ Uട9ിയ വിവിധ
റിൈ ൽ മാർ% ്
ംഖലകളി െട അഭB«ര അ«ർ േദശീയ വിപണികളിൽ കBാപ•് µാ†ഡ്
ക¨വ(ി=െട ഉ മന2ിനായി ബ‘െ!
െചലqകൾ വഹി3 തിനാണ് പ തി
ല/യമി_ ത്. 2021-22 ബജ ിൽ പ തി%ായി 50.00 ല/ം 0പ വകയി 2ിയിരി34.
ആഭB«ര ഉത്പാദന2ിെല Dറq Jലം അസം„ത ക¨വ(ി=െട അപരBാ°തയാണ്
ക¨വ(ി വBവസായം േനരി_
7ധാന 7തിസ‘ി. ഈ 7തിസ‘ി തരണം െച‡ തിനായി,
െമeെ! രീതിയിൽ അസം„ത ക¨വ(ി ഉത്പാദി!ി3 തിനായി അത±ൽപാദന േശഷി=l
ക¨മാവിൻ ൈതകൾ ‹ഷിെച}് ഉത്പാദന/മത വർധി!ിe് സം5ാനെ2 ക¨മാവ് ‹ഷി
െച‡ 7േദശ9<െട വBാ°ി വർ ി!ി3 തിനായി ാണ് െകഎസ്.എ.സി.സി 5ാപിeി~lത്.
ക¨വ(ി േതാ 9ൾ 5ാപി3ക ക¨വ(ി ³ാേ†ഷൻ, p െ2ാ ക¨മാവ് പ തി,
ൈഹ െഡൻസി ി ³ാ†ിംഗ് എ ീ 7വർ2ന9ളി െട ആഭB«ര അസം„ത ക¨വ(ി=െട
ആവശB9ൾ നിറേവŽ തിനായി ക¨മാവ് ‹ഷി േ7ാmാഹി!ി3കയാണ് പ തി ല/Bമി_ ത്.
നിർേdശി%െ!
7വർ2ന9ൾ
െക.എസ്.എ.സി.സി,
തേdശസjയംഭരണ5ാപന9ൾ,
‹ഷിവD!് എ ിവ=െട സഹായേ2ാെട ആഭB«ര അസം„ത ക¨വ(ി=െട ഉത്പാദനം
7േതBകമായ ല/B9േളാ_ം ഉേdശ9േളാ_ം ^ടി നട!ിലാ3 തിന് ല/Bമി_4.
അസം„ത
ക¨വ(ി=െട
ആഭB«ര
ലഭBത
വർ ി!ി3 തിനായി
ക¨വ(ിേ2ാ qം മാyക ക¨വ(ി ഫാpം വികസി!ി3കയാണ് പരിപാടി ല/Bമി_ ത്.

മാyക

മാyകാ
േതാ ം
വികസി!ി3 തിന്
െപാUേമഖലാ
5ാപന9ൾ/സർ%ാർ
5ാപന9ൾ/ഏജൻസികൾ എ ിവ െട ൈകവശpl 5ല9ൾ തിരെt_3ം. ക¨വ(ി
േമാഡൽ ഗാർഡന് കീഴിൽ സർ%ാർ വD|ക<െട=ം മ ് 5ാപന9<െട=ം തരി¨നില9ളിൽ
േതാ 9ൾ 5ാപി%ാൻ ഉേdശി34. ഉടമ5ാവകാശം മാ ാെത, >തിയ സാേ തിക വിദBക<ം
അത±¼ാദന േശഷി=l പലതരം [ാÃക<ം ഉപേയാഗിe് ക¨വ(ി േമാഡൽ ഗാർഡൻ
വികസി!ി%ാൻ െകഎസ്എസിസി ഉേdശി34.
ഉയർ
സാWത (200 ൈതകൾ/െഹ•ർ), സാധാരണ സാWത (100 ൈതകൾ/ െഹ•ർ)
ഉl ൈതകൾ ന_ തിന് 100 0പ നിര%ിൽ സാ”2ിക സഹായം 60:20:20 എ
അƒപാത2ിൽ J ് തവണകളായി ൈതക<െട നിരീ/ണ2ിെ†=ം നിലനിൽ!ിെ†=ം
അടി5ാന2ിൽ J ് വർഷെ2 കാലയളവിൽ കർഷകർ%് നൽDം. ഇ2രം സഹായ9ളിൽ
നടീൽ വ…%<െട െചലവ്, Åമി ത»ാറാ%ൽ, ൈതകൾ വളർ2ിെയ_3 തിƒl െചലവ്
എ ിവ ഉൾെ!_4. ഈ 7വർ2ന9ൾ%ായി 2021-22 ബജ ിൽ 100.00 ല/ം 0പ
വകയി 2ിയിരി34.
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സjകാരBേമഖല, D_ംബ'ീ •ണിŽകൾ, സ
സംഘടനകൾ, വB€ികൾ, എ ിവ െട
അധീനതയി l Åമിയിൽ മാyകാ ക¨വ(ി ‹ഷിയിട9ൾ വികസി!ി3 തിന് നിÆയി%െ!
പരിധിയിൽ ഉൾെ!_
Åമിയിൽ ‹ഷി െച‡ വർ%് െചടി%് 100 0പ എ നിര്%ിൽ സഹായം
നൽകം. ഇത് ഉയർ
സാWതÇായി (െഹ•റിന് 200 ൈതകൾ) എ
നിര%ി ം സാധാരണ
സാWതYായി (െഹ•റിന് 100 സസB9ൾ) എ
രീതിയിൽ ‹ഷി െച‡ വർ3ം നിര3കൾ
ബാധകമാണ്. നടീൽ വ…%<െട െചലവ് , Åമി ‹ഷി%ായി ത»ാറാ%ൽ, പരിപാലനെeലവ് എ ിവ
വഹി3 തിന് ഒ ൈതY് 100 0പാ നിര%ി l സഹായം 3 വർഷെ2 കാലയളവിേല%്
60:20:20 എ അƒപാത2ിൽ നൽDം 3 വർഷ%ാലം െചടി േവ(രീതിയിൽ വള 4െ(4ം,
സമയfl േമൽേനാ ം നട34െ(4ം ഉറ!ാേ%(താണ്. മാyകാ ക¨വ(ിേ2ാ 2ിƒം
മാyകാ ക¨വ(ി ഫാമിƒpl 7വർ2ന9ൾ%ായി 340.00 ല/ം 0പ വകയി 2ിയിരി34.
II) .
നടീലിെ† 2, 3 വർഷ9ളിൽ മാyകാ ക¨വ(ി ഫാpകൾ പരിേപാഷി!ി3 തിƒl
െചലവ്,
[ാÃകൾ
പരിപാലി3 തിനായി
5ാപന9ൾ/െപാUേമഖലാ
5ാപന9ൾ/ഏജൻസികൾ എ ിവY് വിതരണം െചേ»(U(്. 7ാരംഭ വർഷ9ളിെല 60
ശതമാനം ഒഴിെക 2, 3 വർഷ9ളിൽ 20:20 എ
അƒപാത2ിൽ സസB9<െട നിരീ/ണqം
നിലനിൽ|ം അടി5ാനമാ%ിയായിരി%ണം ധനസഹായം നൽD ത്.
2019-20 ൽ ന ൈതകൾ%് പരിപാലി3 തിനായി രÀം J4ം വർഷ9ളിൽ കർഷകർ%്
ഒ [ാÈിന് 20 0പ വീതം ധനസഹായം ആവശBമാണ്. 2019-20 കാലയളവിൽ ‹ഷിയിട9ളിൽ ന
ൈതകൾ%് വളർf തിƒl J ാം വർഷ2ിെല സ–ിഡി സസB9<െട യഥാർÉ
നിലനിൽ!ിെന അടി5ാനമാ%ി വിതരണം െചേ»(താണ്. 2021-22 ബജ ിൽ ഒ [ാÈിന് 20
0പ നിര%ിൽ സ–ിഡി നൽD തിന് 40.00 ല/ം 0പ വകയി 2ിയിരി34.
2020-21 ൽ ന ൈതകൾ പരിപാലി3 തിനായി രÀം, J4ം വർഷ9ളിൽ കർഷകർ%്
ഒ [ാÈിന് 20 0പ, വീതം ധനസഹായം നൽേക(U(്. 2020-21 കാലയളവിൽ ‹ഷിയിട9ളിൽ
ന ൈതകൾ%് പരിപാലന2ിന് ര(ാം വർഷെ2 സ–ിഡി സസB9<െട യഥാർÉ
നിലനിൽ!ിെന അടി5ാനമാ%ി വിതരണം െചേ»(താണ്. ഒ [Èിന് 20 0പ എ നിര%ിൽ
സ–ിഡി നൽD തിന് 60.00 ല/ം 0പ 2021-22 ബജ ിൽ വകയി 2ിയിരി34.
ക¨മാവ്
‹ഷി
െപാUജന9ൾ%ിടയിൽ
7ചരി!ി3 തിനായി,
D_ംബ'ീ,
എം.ജി.എൻ.ആർഇ.ജി.എസ്, Ê<കൾ/േകാേളജ് വിദBാർÉികൾ/റസിഡൻസ് അേസാസിേയഷൻ,
െപാUജന9ൾ എ ിവർ%് ക¨വ(ി ൈതകൾ സൗജനBമായി വിതരണം െച»ാൻ വിഭാവനം
െച‡4. 2021-22 ബജ ിൽ ൈതക<െട െചലqകൾ, ഗതാഗത െചലqകൾ എ ിവ ഉൾെ!െട
ക¨വ(ി [ാÃകൾ വിതരണം െച‡ തിന് 50.00 ല/ം 0പ വകയി 2ിയിരി34.
നടീൽ രീതികൾ 7ചരി!ി3 തിന് പരിശീലനqം, െസമിനാ“കൾ നടf തിƒം, ക¨മാവ്
³ാേ†ഷെ† പരിപാലനqം സംര/ണ രീതിക<ം, ËശBമാധBമ9ൾ, Ì3കൾ, േµാഷ“കൾ
pതലായവ pഖാ«രം ഉl േബാധവൽ%രണ പരിപാടികൾ എ ിവ നട!ാ3 തിന് ഏജൻസി
ഉേdശി34. പരിശീലനം, 7ചരണം, നട!ിലാ%ൽ, മിഷൻ മാേനെÍ†്, പ തി നട2ി!ിനാ=l
മ ് അƒബ‘ െചലqകൾ എ ിവ ഇതിൽ ഉൾെ!_4. 2021-22 ബജ ിൽ ഈ ഘടക2ിന് 60.00
ല/ം 0പ വകയി 2ിയിരി34.
സം5ാനെ2 ക¨വ(ി വBവസായം അഭിpഖീകരി3
വിവിധ9ളായ 7-9ൾ
പരിഹരി3 തിന് ഒ 7േതBക ഉേdശBയാനമായി ൈ7വ ് ലിമി ഡ് ക”നിയായി േകരള കാഷ²
േബാർഡ് 0പീകരി%െ! ത്. ഇതിൽ 49 ശതമാനം ഇകjി ി വിഹിതം േകരള സർ%ാരിേ†=ം ബാ%ി
51 ശതമാനം െക.എസ്.സി.ഡി.സി, കBാപ•് മŽ സമാന ഏജൻസികൾ, വB€ികൾ എ ിവരിൽ
നി4ം േശഖരിeാണ് 0പവത്കരിeിരി3 ത്. ഇ«Bയിൽ നിേ ാ വിേദശ2് നിേ ാ അസം„ത
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ക വ ി സംഭരി ക ം ഇറ മതി െച ക ം, സം രണം, ല വർ നവ് എ ിവ നട ി
ഇ! യി#ം വിേദശ'ം വിപണന)ം നട'ക, ന ായമായ വിലയിൽ അസം.ത ക വ ി
ആഭ !രമായി സം രി
വർ0് നൽ1ക, 2ഉടമകൾ, സം രണം നട' വർ, മ5് പ6ാളികൾ
എ ിവെരെയ8ാം ഉൾെ9: ി ക മാവിെ; ശാ<ീയമായ >ഷിെയ േ@ാAാഹി9ിC്
ആഭ !രമായി അസം.ത ക വ ി െട ഉൽ9ാദനം വർ ി9ി ക എ ിവയാണ് കDനി െട
@ധാനലF Gൾ.
ഓേരാ വർഷ)ം പരമാവധി 300 ദിവസം െതാഴിൽ നൽ1 തിന് 8 ലFം ടൺ അസം.ത
ക വ ി ആവശ മാണ്, എ ാൽ ആഭ !ര ഉത്പാദനം 85,000 ടൺ മാNമാണ്. വ വസായം,
ക വ ി ഉൽപാദി9ി
മ5് രാജ Gളിൽ നിPQ അസം.ത ക വ ി ഇറ മതിെയ
വലിയേതാതിൽ ആRയി P. അസം.ത ക വ ി െട ദൗർലഭ )ം @വർ ന ലധന ിെ;
അഭാവ)ം നിരവധി സംTരണ UണിVകെള ബാധി ക ം അവ ഒPകിൽ YZി ഇ:കേയാ
അെ86ിൽ 1റ[രീതിയിൽ മാNം @വർ നം നട'കേയാ െച P. ഇറ മതി െച\
അസം.ത ക വ ി െട 80 ശതമാനം ]ക ം േ^ാ0് എ ിയ ഉടൻ േകരള ക ാഷ` േബാർഡിന്
നൽേക ] ്. േകരള ക ാഷ` േബാർഡിൽനിPം ക വ ി വാb വർ0് അഡcാൻസ് ]ക
നൽ1 തിdQ
േശഷിയി8.
അസം.ത
ക വ ി െട
തടeമി8ാ
വാGൽ
ഉറfവg' തിന് േകരള ക ാഷ` േബാർഡിന് റിേവാൾവിംഗ് ഫ ് നൽകി വgP..
െപാ]േമഖലയി#ം
സcകാര േമഖലയി#ം
ക വ ി
സംTരണ
UണിVകkെട
ഉപേയാഗ ിനായി 20,000 ടൺ അസം.ത ക വ ി സംഭരി ക എ താണ് 2021-22 ൽ
നിർേnശിCിoQ ഭൗതിക ലF ം. ഇ]വഴി െകഎസ്സിഡിസി ലിമി5ഡിdം േകരള േ^5് ക വ ി
വർേ0p് അെപq് ഇൻഡrിയൽ േകാ-ഓ9േറ5ീവ് െസാൈസ5ി ലിമി5ഡിdം കീഴി#Q ക വ ി
സംTരണ UണിVകൾ0് ഒg വർഷ ിൽ 1റ[ത് 200 ദിവസെമ6ി#ം @വർ ി0ാൻ കഴി ം.
അ]വഴി െതാഴിലാളികൾ0് േജാലിയി#ം േവതന ി#ം ]ടർC ഉ ാ)ം.
ക വ ി സം രണ വ വസായ ിന് tട0മി8ാെത അസം.ത ക വ ി
ലഭ മാ
തിന് 2021-22 ബജ5ിൽ 3730.00 ലFം vപ റിേവാൾവിംഗ് ഫ ് എ രിതിയിൽ ഈ
പ തിയിൽ വകയിg ിയിരി P.
െതാഴിലവസരGൾ xyിടി
തിന് ഊ ൽ നൽ1 േതാെടാ9ം പരി{ിതി സൗ|ദ)ം
{ായി മായ സാD ിക വളർC ൈകവരി
തി}െട നിേFപ സൗ|ദ സം{ാനമായി
േകരളെ
മാVക എPQതാണ് സം{ാന ിെ; ലF ം. ഈ ലF ം ൈകവരി
തിനായി
വ വസായ വ19ിെ; കീഴിൽ വg വിവിധ ഏജൻസികൾ, സം{ാന ് ഒg നിേFപ സൗ|ദ
അ!രീFം xyി
തിന് tൻൈക എ: P. േകരള സം{ാന വ വസായ വികസന
േകാർ9േറഷൻ ലിമി5ഡ് (െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി), േകരള വ വസായ പ‚ാ ല വികസന
േകാർ9േറഷൻ (കിൻƒ), െസ;ർ േഫാർ മാേനെ„;് െഡവല9്െമൻറ് (സി.എം.ഡി), പ…ിക് െസ†ർ
റീr‡്ചറിംഗ് ആ;് ഇേ;ണൽ ഓഡി5് േബാർഡ് (റിയാബ് ), ബ`േറാ ഓഫ് പ…ിക് എ;ർൈ@സസ്
(ബിപിഇ) എ ീ ഏജൻസികൾ/വ1fകളാണ് ഇട ര)ം വ#]മായ വ വസായGളിൽ
ഉൾെ9: ത്. 2021-22 വർഷ ിൽ ഇട ര)ം വ#]മായ വ വസായGൾ എ
േമഖല‰ായി
668.06 േകാടി vപ വകയിg ിയിരി P.
ഏജൻസി തിരി‹Q വിശദാംശGൾ താെഴ
െകാ: ിരി P.
േകരള ിെല ഇട ര)ം വ#]മായ വ വസായGൾ0് ആവശ മായ അടി{ാന
സൗകര വികസനം ലF മാ0ിെ0ാ ് 1961 ൽ {ാപിC @ധാന വ വസായ നിേFപ േ@ാAാഹന
ഏജൻസിയായ െകഎസ്ഐഡിസിവ ,◌ാപാര ആശയGൾ വികസി9ിെC:
തിdം @ാേയാഗിക േ@ാജ†്
കെ ' തിdം സcകാര നിേFപGെള ആകർഷി
തിdം േ@ാAാഹി9ി
തിdം ധനസഹായം
നൽ1 തിdം മാർ•നിർേnശം നട9ിലാ
തിdമാ Q സമŽമായ േസവനGൾ @ദാനംെച P .
സം{ാന ് നട'
നിേFപGൾ0ാ Q സിംഗിൾ േപായി;് േകാ ാ†് ആയി
@വർ ി‹െകാ ് േകരള ിെ; വ വസായ സാD ിക വികസന ിന് ആവശ മായ
ത•@ധാനമായ പല വ വസായ പ‚ാ ല പ തികൾ ം െക എസ് ഐ ഡി സി ]ട0ം 1റി‹ .
സം{ാന ് വ വസായGkെട േ@ാAാഹന ിdം നിേFപGൾ •ഗമമാ
തിdമായി
താെഴ പറ
പ തികൾ0ായി .ലFം vപ വകയിg ിയിരി P 10900.00 ബജ5ിൽ 22-2021
ഇതിൽ ലFം 200.00 vപ ൈലഫ് സയൻസ് പാർ0്, ബിസിനസ് ഇൻ1േബഷൻ െസ;ർ
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കാ നാട്, റ ർ പാർ ് ക ർ, സിയാൽ േമാഡൽ റ ർ ക നി, േകാ യം എ
ീകൾ ് െപാ! സൗകര$ ൾ ഒ&' തിനായി നീ ിവ)ിരി'*.

ിവിട

ളിൽ

സം,ാനേ-.് /0തൽ നിേ1പ ൾ ആകർഷി'കവ$വസായ വികസന
,
നടപടി4മ ള◌് ല7കരി'കേകരളെ- വ$വസായ നിേ1പ സൗ8ദ സം,ാനമാ ിമാ: ,◌ുക
എ ീ ല1$ ൾ < ിൽ ക=െകാ>് െക എസ് ഐ ഡി സി ് താെഴ പറA Bവർ-ന ൾ
നടCിലാ' തിനായി 2021-22 ബജ:ിൽ 130000. ല1ം Gപ വകയി&-ിയിരി'*.
ഉൽപാദനേമഖലയിJം
മ:്
വളർ*
വ&
േമഖലകളിJ<K
മൾ ി
െസLറൽ
േദശീയ ' തിനായിശീയ നിേ1പ െള ആകർഷിഅPർേദ/2021-22 കാലഘ -ിൽ Bേത$ക
പരിപാടികൾ ആവിRരി)് നടCിലാ' തിന് െക .*നൽT സി ഊ ൽ.ഡി.ഐ.എസ്.
i. സം,ാനെ-ാ ാെക േകV ബി ഇനിേഷ$:ിYം .ഡി.ഒ.സം,ാന സർ ാ&കWെട ഇ .പരിRരണYം നടCാ ൽ
ii. സം,ാന-ിന് െമ)െC റാ[ി ിനായി ബിസിനസ് പരിRരണ കർ\ പ]തി 2020
നടCിലാ'ക.
iii. ബ_െC വെര ഉൾെC0-ി ഫലBദമായ േയാഗ ൾ നടbക.
iv.
cിയറൻസ് നടപടി4മ ൾ ല7കരി' തിന് ഓൺൈലൻ ഏകജാലക cിയറൻസ്
സംവിധാനYം െപാ! അേപ1 േഫാറ Wം .(എഫ്.എ.സി)
v.
അവേശഷി'
വTlകെളAം ഏജൻസികെളAം െക സmിnിേല ് സമനmയിCി'കAം
അ!േപാെലതെ
നിലവിJK ൈലസൻoകൾഎ ിവ അംഗീകാര ൾ/pകൾെപർമി/
.ആവിRരി'കAം െചtക q!' തിrK വ$വ,കൾ
vi.
സം,ാന തല-ിJം ജിuാതല-ിJം ഇൻെവv്െമw് Bേമാഷൻ െഫസിലിേ:ഷൻ െസൽ
,ാപി'കAം വിജയകരമായ Bവർ-നYം െകസmിnിന.◌ായി േശഷി വർ]ിCി Jം
vii. ഇwലിജw് ബിൽഡിംഗ് xാൻ മാേനെyw് സിvം
i. വിവിധ മാധ$മ ളിzെട െമ)െC {ാൻഡ് േBാ|ാഹിCി' തിെw ഭാഗമായി
അrേയാജ$മായ മാർ :ിംഗ്.ഇനിേഷ$:ീYകൾ Bേമാഷണൽ/
ii. േ{ാഷ•കWം ല€േലഖകWം അ)ടി'ക, സം,ാനെ- അrേയാജ$മായ നിേ1പ
േകVമായി േBാ|ാഹിCി' തിനായി വീഡിേയാകൾ •‚ി'ക.
iii. ബിസിനസ് മീpകWം േറാഡ് േഷാകWം.
i. േകരള-ിെw േന
Wം അവസര Wം BചരിCി' തിന് സം,ാന-ിനകbം
qറbം െസമിനാ•കൾ.സംേവദനാƒക െസഷrകൾ !ട ിയവ സംഘടിCി'ക/
ii. അPാരാ„ റ ർ സേ\ളനം.
സംരംഭകർ ്, ഉത്പ
നിർ\ാണം/വ$ാപാരം/സർ…ീസ് സംരംഭ ൾ എ ിവ.ായി
ഉപേയാഗി - രീതിയിൽ വ$വസായ പാർ'കൾ വികസിCി ാrK †മ-ിലാണ്
െകഎസ്ഐഡിസി. താെഴ പറA
വ$വസായ പാർ'കWെട പ]തി Gപീകരണം,
ഡിപിആർ, പിഎംസി, െBാകmയർെമw് െചലവ്, വിലയി&-ൽ െചലYകൾ എ ിവ
വഹി' തിന് േവ>ിയാണ് ഈ പ]തി.
(എ) െകഎസ്ഐഡിസി ഇൻഡˆിയൽ േ‰സ്,കാസർേഗാഡ്
(ബി) ഇലേŠാണിക് ഹാർഡ് െവയർ പാർ ് ,ആ ‹ർ
(സി) േകാ ന ് ഇൻഡˆിയൽ പാർ ്, T:$ാടി
(ഡി) മൾ ി-േBാഡŒ് ഇൻഡˆിയൽ പാർ ്, വയനാട്
(ഇ) ഇൻഡˆിയൽ മ•സിയം ആൻഡ് െBാഡ1ൻ െസwർ, േകാഴിേ ാട്
(ഫ) െകാ)ി ബാംŽർ ഇൻഡˆിയൽ േകാറിേഡാർ (െകാ)ി-പാല ാട് നിംസ് )
(ജി) മ:് qതിയ േBാജ•കൾ.
നിേ1പ ൾ oഗമമാ' തിനാAK വിവിധ Bവർ-ന
ധാരണാപ•Yമായി ബ_െC !ടർനടപടികWം.

Wം ‘അസw് 2020’ ൽ ഒCി

ഒ& ബിസിനസ്/േBാജŒിെw ആശയGപീകരണ ഘ -ിൽ നി ് വിqലീകരണ/
െ‘യിൽ-അC് ഘ -ിേല ് െകഎസ്ഐഡിസിAെട vാർ ്-അC് സേCാർ ് ഉദ$മ െള
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എ ി
നിർേ"ശി
വകയി/
വകയി/

തിന്, 2021-22 കാലയളവിൽ െകഎസ്ഐഡിസി വെട പറ
വർ ന ൾ
$. അ രം വർ ന ൾ നട)ിലാ
തിനായി 1100.00 ല*ം +പ ബജ.ിൽ
ിയി01്.
ഇതിൽ നി$ം 120.00 ല*ം +പ 3ീകൾ 5 പ6തികൾ7ായി
ിയിരി $.
30 8തന 9ാർ:് അ;കൾ7് സീഡ് ഫ1് സഹായം
5 9ാർ:;കൾ7് െ>യിൽഅ)് സേ)ാർ:്സീഡ് ഫ1് സഹായം ലഭിAി05 BണിDകൾ7് സംേവദനാFക മീ.ിംഗ് െമJറിംഗ് /
.കൾസേ)ാർ0
െമJറിംഗ്, ഒഫീഷMൽ േലാN് ഇവOകൾ, മീഡിയ പPിസി.ി എ ിവQായി ഒ/
െവബ് േപാർ:ൽ വികസി)ി $
കാ7നാട് .ഐ.ബി.സി ടി.ഡി.ഐ.എസ്.െക ,Sാപി ക.
ടിബിഐ Sാപി
തിന് േഹാ9് ഇൻ9ി.U0കൾ 5 സഹായം.

വിVലീകരണം, നവീകരണം, സർ:ിഫിേ7ഷൻ, അWഡിേ.ഷൻ,
വർ ന Xെട
ൈവവിധMവൽ7രണം എ ിവയി[െട േകരള ിെല വനിതാ സംരംഭക/െട ബിസിനസ്
സംരംഭ ൾ വർ6ി)ി
തി\5 സാ] ിക സഹായ പ6തി. വിപണിയിൽ െമAെ):
^ശMപരതQായി വനിതാ സംരംഭകെര അവ/െട വർ ന ൾ വർ6ി)ി7ാൻ ഇത് സഹായി ം.
2021-22 കാലയളവിൽ 200.00 ല*ം +പ പ6തി7ായി വകയി/ ിയിരി $.
തി/വന_Vരം ജി`യിെല േതാ Qലിനab5 െവയി[ർ വിേ`ജിൽ 260ഏ7ർ Sല ്
ൈലഫ് സയൻസ് പാർ7് Sാപി
തിനായി സർ7ാർ ഭരണാ\മതി നൽകിയി/$അടിSാന .
േമഖലയിെല വMവസായ Xെട ം ഗേവഷണൈലഫ് സയൻസ്വികസന Sാപന Xെട ം
fമിശാ3പരമായ ഒ/ g9ർ Sാപി
തിനാണ് പ6തി വിഭാവനം െചiിരി
ത്. അതിേവഗം
വള/
ൈലഫ് സയൻസ്/ബേയാെടേjാളജി/നാേനാെടേjാളജി േമഖല െട ആവശM ൾ
സാധി
തി\ം
ഈ
േമഖലകളിൽ
വൻേതാതിm5 നിേ*പnം െതാഴിലവസര Xം
വർ6ി)ി
തി\ം പാർ7് Sാപി
തി[െട സാധി $. പ6തി െട ആദM ഘ: ിനായി
വിഭാവനം െചi 75 ഏ7റിൽ 70 ഏ7ർ fമി ം ര1ാം ഘ: ിൽ 86.07 fമി ം ഇതിേനാടകം തെ
ഏെ.ab കഴിqി01്. മാ9ർ rാൻ തsാറാ7ി അത\സരിA് േകാടി +പ െചലവഴിA് 12
അടിSാനസൗകരM വികസനം uർ ിയാ7ിയി01്. ൈവദvതി, ജലവിതരണം ഉൾെ)െട 5
അടിSാന സൗകരM വികസന x ികൾ uർ ീകരിyവ/$നി$5 രിൽേകz സർ7ാ .
സി െട ം വിഹിതnം േടം േലാ}മാണ് .ഡി.ഐ.എസ്.JിെJ ം െകേകരള ഗവൺെമ ,{ാJ്
െസJർ േബഷൻബേയാെടക് ഇൻ€ .പ6തി െട
ധാന സാ] ിക േ~ാത•കൾ
െട ധന സഹായ ിന്േകാടി +പ 12 Sാപി
തിന്േകz സർ7ാരിെJ ബേയാെടേjാളജി
വ•)് അംഗീകാരം നൽകിയി01്.
േകരള െവ.റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് Bണിേവ‚ി.ി െക)- വാ„ൈലഫ് സയൻസസ് (
ഇˆമായി ബ‰െ): .Sാപി $ കം േലണിംഗ് െസJർറിസർA് ഷണൽപാർ7ിൽ ഒ/ †ാൻേ‡
െക:ിട നിർŠാണം uർ ിയായി, റിസർA് കം േലണിംഗ് െസJർ ഏ ിൽ Œതൽ വർ നം 2018
േപാളി>ിൻ ൈലഫ് സയൻസസ് ഇ_M ൈ വ.് ലിമി.ഡ് എ .ആരംഭിyഒ/ 9ാർ:് അ)് ക]നി
അവ/െട ഗേവഷണ .വികസന വിഭാഗം പാർ7ിൽ Sാപിyബേയാെടക് ലാബ് & അ•ിനിേŽ.ീവ് േPാ7ിെJ െമ7ാനി7ൽ, ഇല•ി7ൽ & rംബിംഗ്
േജാലികൾ uർ ീകരി ക (എംഇപി), പിഎംസിയിൽ ഏർെ)a ˆൾെ)െട 5, ഇെ ാേവഷൻ കം
ഇൻ•േബഷൻ െസJറിെJ നിർŠാണം ,3,00,000 ചˆര• അടി വി‘ീർ’Œ5, 136 േകാടി +പ
നിർമാണ െചലവ് വ/ ഇെ ാേവഷൻ ടവറിെJ െക:ിട നിർŠാണ വർ ന ൾ എ ിവയാണ് ,
2021-22 ൽ നട)ാ7ാൻ ഉേ"ശി
ധാന പരിപാടികൾ. ഇതിനായി 2021-22 വാർഷിക ബജ.ിൽ
ല*ം 2400.00 +പ സംSാന വിഹിതമായി വകയി/ ിയിരി $.
െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി ം •ീ ചി ിര തി/നാൾ ഇൻ9ി.U:് േഫാർ െമഡി7ൽ സയൻസ്
ആJ് െടേjാളജി (എസ്.സി..ി.ഐ.എം.എസ്..ി)
മാ 5 സം ” സംരംഭമായി ൈലഫ്
സയൻസ് പാർ7ിൽ െമഡി7ൽ ഡിൈവസസ് പാർ7് Sാപി $. െമഡി7ൽ സാേ•തിക
വിദM, െടേjാളജി ഇൻകvേബഷൻ, ബിസിന–് ഇൻകvേബഷൻ, െമഡി7ൽ ഉപകരണ Xെട
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നിലവാര പരിേശാധന, ഉൽപാദനം എ ീ േമഖലകളിൽ വികസിCി) അറിYം േശഷിAം ലഭ$മാ'ക
എ താണ് ഈ പ]തിAെട Bധാന ല1$ം. േകVസർ ാ&ം േകരള സർ ാ&ം സംA’മായി
ധനസഹായം നൽT
ഈ പ]തിAെട കണ ാ െC ി“K െചലവ് 230 േകാടി Gപയാണ്.
,ാപനം സmയം പര$ാ”തയിൽ എb ത് വെര ഉപകരണ ൾ വാ• തിrം, നട-ിl
പരിപാലന െചലYകൾ'ം
ഇP$ാ ഗവെ–wിൽ നി ് ധനസഹായം ലഭി' തിന് നീതി
ആേയാഗിൽ നി*ം തതm-ിൽ അംഗീകാരം ലഭി—. അടി,ാന സൗകര$ ൾ' േവ>ിയാണ്
സം,ാന സർ ാരിെw ഫ>്. 30.05.2019 െല ജി.ഒ (ആർ.ടി) 475/2019/ഐ.ഡി Bകാരം േBാേ ാ
ൈടCിംഗ് & ഇൻTേബഷൻ െസwർ, വിžാന വിഭവ േകVം, ആനിമൽ ഹൗസ് !ട ിയ
െക ിട Wെട നിർ\ാണ-ിനായി ഭരണാrമതി ലഭി)ി“>്. 2021-22 ബജ:ിൽ 2400.00 ല1ം Gപ
പ]തി.ായി വകയി&-ിയിരി'*.
പാല ാട് ജിuയിെല q!േŸരി കിഴ ് വിേuജിൽ 34.45 ഏ ർ ,ല-് ഒ& ൈല:്
എൻജിനീയറിംഗ് ഇൻഡˆിയൽ പാർ ് െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി വികസിCിെ)0-ി“>്. േറാഡ്,
ഇലŠി ൽ ഡിˆിബ•ഷൻ ൈലൻ, േകാമൺ ാൻേ¡ാർമ•കൾ, ഓവർ െഹഡ് വാ ർ ടാ[്,
കള1ൻ േപാ>് !ട ിയ അടി,ാന സൗകര$ ൾ ഈ ,ല-് വികസിCിെ)0-ി“>്.
56,000 ച!ര† അടി വിസിതീർ£<K vാൻേഡർഡ് ഡിൈസൻ ഫാLറി (എസ്.ഡി.എഫ് ) ഒ ാം
ഘ മായി ¤ർ-ീകരി—. ര>ാം ഘ മായി 61,000 ച!ര† അടി വി¥ീർ£<K എസ്.ഡി.എഫ് 9,900
ച!ര† അടി വി¥ീർ£-ിJK കാwീൻ കം ബാ[ിംഗ് െക ിടം എ ിവAെട നിർ\ാണം
qേരാഗമി'*. ഇൻഡˆിയൽ പാർ ് vാർ C് ,ാപന ൾ'ം നിലവിJK ¦ണിpകWെട
വിqലീകരണ-ിrം ബിൽ:് അC് ,ലം നൽTകAം നിേ1പകർ ് ആശmാസ ഇടം / പരി,ിതി
നൽTകAം െചtം. 2021-22 വാർഷിക പ]തിയിൽ താെഴ പറA
Bവർ-ന ൾ
നടCിലാ' തിന് 500.00 ല1ം Gപ വകയി&-ിയിരി'*.
61,000 ച!ര† അടി വി¥ീർ£-ിJK എസ്.ഡി.എഫ് 2 െക ിട-ിെwAം 9,900
ച!ര† അടി വി¥ീർ£-ിJK കാwീൻ കം ബാ[ിംഗ് െക ിട-ിെwAം നിർ\ാണം
¤ർ-ീകരി'ക.
<§േവലി' പകരം ¨pമതിൽ ,ാപി'ക, ജലവിതരണ ©ംഖല ,ാപി'ക.
െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി വ$ാവസായിക വളർ)ാ േകVം പKിlറം, േചർ-ല; പKിlറം
അ&' ി േറാഡിന് ഇ&വശbമായി 278.78 ഏ ർ ,ല-് വ$ാപി— കിട'*. വ$വസായ
വളർ)ാ േകVമായ േചർ-ലയിൽ vാൻേഡർഡ് ഡിൈസൻ ഫാLറി െക ിട ൾ, ബാ«കൾ/
േഷാlകൾ എ ിവ¬K വാണിജ$ െക ിട ൾ ,ാപി ാൻ െകഎസ്ഐഡിസി നിർേ-ശി'*.
െമാ-ം 35,000 ച!ര† അടി വി¥ീർ£<K എസ്ഡിഎഫ് െക ിടYം ബാ«കൾ/േഷാlകൾ ായി
30,000 ച!ര† അടി വാണിജ$ ,ലYം ആദ$ ഘ മായി നിർേ-ശി'*. നിർ-ി‚ വാണിജ$ ബിൽ:്
അC് ,ലം Bതിമാസ അടി,ാന-ിൽ വ$ാവസായിക ¦ണിpകൾ ് പാ -ിന് നൽകാം. 202122 ബജ:ിൽ 800.00 ല1ം Gപ പ]തി ായി വകയി&-ിയിരി'*.
കിൻ®യിൽ നി*ം പാ -ിെന0-് കാ നാട് ഇൻേഫാ പാർ ിr സമീപ-ായി 1.52
എ ർ ,ലമാണ് െകഎസ്ഐഡിസി ് ഉKത്. ബിസിനസ് ഇൻTേബഷൻ/െടക്: ബിസിനസ്
ഇൻTേബ:•കൾ ായി 1,54,753 ച!ര† അടി ബിൽ:് അC് ,ലം നിർ\ി ാൻ
െകഎസ്ഐഡിസി നിർേ-ശി—. ഇൻക°േബഷൻ സൗകര$-ിെw ഉേ-ശ$ം ഇത് വർ ്സ്െപയ്സ്,
െമwർഷിC്, വിദ$ാഭ$ാസം, vാർ ് അlകൾ / ആക്സിലേറ:•കൾ അെu[ിൽ സംരംഭകർ ്/
നിേ1പകർ ് Bേവശനം നൽT*. േമൽCറ± സൗകര$ ൾ ബിസിനസിെw Bാരംഭ
ഘ -ിൽ Tറ± െചലവിൽ Bവർ-ി'േ ാൾ; ക നികെളAം ആശയ െളAം
GപെC0-ാൻ അrവദി'*. നിർ-ി‚ െക ിടം ബിസിന²് ,ാപന ൾ ് Bതിമാസ വാടക
അടി,ാന-ിൽ േജാലി െച³ാrK ഇടം, ബിസിന²് ,ാപന-ിrK വാണിജ$ ഇടം, vാർ ്അC് ¦ണിpകൾ'K ബിസിനസ് ഇൻTേബഷൻ/ആ´ിലേറഷൻ സൗകര$ം എ ിവ അrവദി'ം.
െകഎസ്ഐഡിസി െകാ)ി റീജിയണൽ ഓഫീoം ഈ െക ിട-ിൽ ഉൾെ ാ§ം. 2021-22 ബജ:ിൽ
1000.00 ല1ം Gപയാണ് പ]തി ായി വകയി&-ിA“Kത്.
റ ർ അധിµിത വ$വസായെ- േBാ|ാഹിCി' തിനായി ക രിൽ റ ർ അധിµിത
¶ല$വർ]ിത ഉൽപ
നിർമാണ ക നി ആരംഭി ാൻ േകരള സർ ാർ നിർേ-ശി'*. ക ർ
ജിuയിെല മലC -് നിർ-ി‚ നിർമാണ ¦ണി:ിനായി വിശദമായ േBാജL് റിേCാർ ് ത³ാറാ ാൻ
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െക.എസ്.ഐ.ഡി.സിെയ ¨മതലെC0-ി. ·വികസന-ിrം മ:് വ$ാവസായിക അടി,ാന
സൗകര$ ൾ ഒ&' തിrമായി 2021-22 ബജ:ിൽ 500.00 ല1ം Gപ വകയി&-ിയിരി'*.
സർ ാർ ഓഹരി 26 ശതമാനYം ബാ ി സmകാര$ നിേ1പക&െട വിഹിതYം േചർ-്
‘സിയാൽ‘ േമാഡലിJK ഒ& ക നിയാണ് േകരള റബർ ലിമി:ഡ്. ഇത് “ലാ:´്”
അടി,ാനമാ ിAK ഉൽC
Wെട ഹ ാAം “അ<ൽ” േമാഡലിൽ സmാഭാവിക റ ർ
സംഭരണ-ിrK സഹകരണ സംഘമാAം Bവർ-ി'ം. സം,ാന-് റ ർ അധിµിത
¶ല$വർ]ിത ഉൽപാദന-ിന് േBാ|ാഹനം നൽകിെ ാ>് റ ർ േമഖല.് /0തൽ Bാധാന$ം
നൽകാൻ 1,050 േകാടി GപAെട ഒ& ¸ഹത് പ]തി നടCാ ാൻ സർ ാർ ഉേ-ശി'*. 3
ഘ മായി നടCാ ാനാണ് പ]തി വിഭാവനം െചt ത്. പ]തിAെട ആദ$ ഘ -ിൽ േസാളിഡ്
ഒടിആർ ടയ•കWം (50 െമ ിക് ടൺ), ഹീ:് െറസിvൻസ് ലാെ:´് െ•¹ം (10 െമ ിക് ടൺ /
Bതിദിനം) നിർ\ി ാൻ ക നി വിഭാവനം െചt*. ആദ$ ഘ -ിനായി വിഭാവനം െചt
പ]തികWെട െചലവ് 200 േകാടി ആണ്. ര>ാം ഘ -ിൽ േസാളിഡ് ഒടിആർ ടയ•കWെട േശഷി
Bതിദിനം 100 െമ ിക് ട£ായി ഉയർbകAം 50 െമ ിക് ടൺ ന•മാ:ിക് ഒടിആർ ടയ•കൾ
,ാപി'കAം െചtം. ര>ാം ഘ -ിന് 425 േകാടി Gപയാണ് െചലവ്. ¶ ാം ഘ -ിൽ
േസാളിഡ് ഒടിആർ ടയ•കWെടAം ന•മാ:ിക് ഒടിആർ ടയ•കWെടAം ഇൻvാൾ െചº േശഷി
Bതിദിനം 50 െമ ിക് ട£ായി ഉയർbം. െമാ-ം പ]തി െചലവ് 1050 േകാടി ആണ്. ആദ$
ഘ -ിനായി 2021-22 ബജ:ിൽ 450.00 ല1ം Gപ വകയി&-ിയിരി'*.
െടൽക് അംഗമാലി ് സമീപം അേBാ)് േറാഡ് ഉൾെCെട 11.71 ഏ ർ ,ലമാണ്
െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി ഉKത്. ഈ ,ല-് vാൻേഡർഡ് ഡിൈസൻ ഫാLറി െക ിട ൾ
,ാപി ാൻ െകഎസ്ഐഡിസി നിർേ-ശി'*. 2 ല1ം ച!ര† അടി വി¥ീർ£<K
എസ്ഡിഎഫ് െക ിടം ആദ$ ഘ -ിൽ നിർമി ാൻ നിർേ-ശി'*. ബിൽ:് അC് േ‰സ്
ബിസിനസ് എwർൈBസസിന് സൗകര$Bദമായ ഇടം/അടി,ാന സൗകര$ ൾ എ ിവ
ത³ാറാTെമ ് Bതീ1ി'*. 2021-22 ബജ:ിൽ 250.00 ല1ം Gപ പ]തി ായി
വകയി&-ിയിരി'*.
(
)
1979-ൽ േകരള സർ ാരിെw േ‰ാൺസർഷിേCാെട ആരംഭി) ഒ& സmയം ഭരണ
,ാപനമാണ് െസwർ േഫാർ മാേനെyw് ഡവലC്െമw് (സി.എം.ഡി). പഠനം, പരിശീലനം,
ഗേവഷണം, Bസി]ീകരണ ൾ എ ിവയിzെട മാേനെyw് നയ Wം Bവർ-ന Wം
സ¼‚മാ'ക എ*Kതാണ് ഇതിെw Bധാന ല1$ം. പരിശീലനപരിപാടിയിൽ 20
ശതമാനെമ[ിJം ീകWെട പ[ാളി-ം ഉറlവ&േ->താണ്. 2021-22 വർഷ-ിൽ താെഴCറA
Bവർ-ന ൾ ായി 129.00 ല1ം Gപ വകയി&-ിയിരി'*.

1.

എ

ബി
2

േകV, സം,ാന, Bാേദശിക തല-ിJK സർ ാ&കെള സി.എം.ഡി
സഹായി'കയാണ് െചt ത്. േകരള-ിെല വ$ാവസായിക മാേനെyw്
പരി,ിതി വ$വ,കൾ ് Bസ’മായ വിലയി&-ൽ, ആഘാത
നിർ£യ പഠനം, വ$’മായ കാ½Cാേടാ0/ടിയ മ:് ൈപല:് പരിപാടികൾ
എ ിവ ായി !ക വകയി&-ിയിരി'*.
വിവിധ തര-ിJK പ]തികൾ ആ¾•ണം, നടCാ ൽ,
നിരീ1ണം, വിലയി&-ൽ എ ിവയിൽ ഏർെC ിരി'
േകരള
സർ ാ&മായി േചർ ് Bവർ-ി'
ഉേദ$ാഗ,&െട േശഷി
വർ]ിCി' തിനായി ഒ& േBാജL് മാേന¿െമw് ഹാൻഡ് À ്
വികസിCി'ക.
േകരള-ിെല വ$വസായ വികസനം ഇ െല, ഇ ്,നാെള ഇതിെന
'റി—K ഒ& പഠനം.
എ)്ആർ വികസനം ഉൾെCെടAK അടി,ാന സൗകര$ Wെട
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70.00

എ
ബി
സി

ിേ ർ ൽ / പരിപാലനം
തിയ േഹാ ലിെ നിർ ാണം
ഓൺൈലൻ പരിശീലന &ാ'്േഫാം *+ി ൽ
നിലവി./ ഓഫീ0ക2െട േശഷി വർ5ി6ി ൽ

59.00

സം7ാന8് വ9വസായ:ൾ 7ാപി<=തിന് ആവശ9മായ അടി7ാന സൗകര9:ൾ
ലഭ9മാ ിCം, സDകാര9 നിേEപം േFാGാഹി6ിHം, െതാഴിലവസര:ൾ *+ിHെകാJം
സം7ാന8് വ9ാവസായിക വികസനം തDരിതെ6KLക എ= ലE9േ8ാെടയാണ് 1993-ൽ
േകരള വ9വസായ പNാ8ല വികസന േകാർ6േറഷൻ സംരംഭകർ ് .SപീTതമായത് (കിൻQ)
വ9വസായം UടV=തിന് ആവശ9മായ എWാ സൗകര9:േളാK ടിയ വ9വസായ പാർ<കൾ,
ടൗൺഷിXകൾ, േസാYകൾ Zതലായവ Sപീകരി<=തി[െട സം7ാനെ8 വ9ാവസായികമായി
പിേ=ാ ം നിൽ<= Fേദശ:2െട സാ]8ിക വികസനം സാ59മാ<ക എ=താണ് കിൻQ
Fേത9കമായി ലE9ം വ^=ത്22-2021 .-ൽ താെഴ പറC= Fവർ8ന:ൾ ായി ലEം 00..30253
Sപ വകയിc8ിയിരി<d .ഇതിൽ ലEം 300.00 Sപ കിൻQ ഫിലിം ആ ് വീഡിേയാ പാർ ്
കഴg ം , െകാ ിപാർ ് െപേjാെകമി ൽകിൻQ , കളമേiരി െകാ ി ൈഹെട ് പാർ ്കിൻQാ ,
lിയൽ ഇ േk'ഡ് ഇൻഡകിൻQാ & െടm്'യിൽസ് പാർ ് കnിേ ാട് കിൻQാ , പാല ാട് ,
കqർ
മ pർപാർ ് oിയൽഇൻഡഎ=ിവിട:ളിൽ rീകൾ ് െപാU സൗകര9:ൾ
ഒc<=തിനായി നീ ിവ ിരി<d.
നിലവി./ ജലവിതരണ പ5തിെയ വി ലെ6KL=തിuം, അUവഴി പാല ാട്
ജിWയിെല കിൻQാ വ9വസായ പാർ<കളായ കിൻQ െടm്ൈ'ൽ പാർ ്, ഇ േk'ഡ്
ഇൻQാlvർ പാർ ്, െമഗാ xഡ് പാർ ്, ഉഴലപതി പാർ ് എ=ിവിട:ളിെല വർ5ി ജല
ആവശ9ം പരിഹരി<=തിuമാണ് പ5തി ലE9മിK=ത്. അKL/
ഴയിൽ
തിയ ഒc
ജലേzാത{് വികസി6ി<=തിuം, ഉറവിട8ിൽ നിdം പാർ ിേല ് പ]് െച}=തിu/
സംവിധാനം
7ാപി<=തിuം
പാർ ിൽ
ഒc
വാ ർ
jീ'്െമ ്
സംവിധാനം
സ•മാ<=തിuമായി പ5തി ലE9മിKd.
ടാെത, പാല ാട് ജിWയിെല കnിേ ാട് വ9വസായ പാർ ിൽ മല€ഴ റിസർേവായറിൽ
നിdം 10 എം.എൽ.ഡി ജലവിതരണ പ5തിCം നട6ിലാ<=തിന് ഉേ•ശി<d. േFാജ‚് െടൻഡർ
െച}കCം വർ ് അവാർഡ് െച}കCം െചƒ. ഒc വർഷ8ിu/ിൽ പ5തി „ർ8ിയാ ാൻ
കഴിCെമ=് FതീEി<d. 2021-22 വർഷെ8 ബജ'ിൽ പ5തി നട8ി6ിനായി 500.00 ലEം Sപ
വകയിc8ിയിരി<d.
പാർ ിu/ി.ം …ാർ ് സി'ിയി.മായി വിവിധ വ9വസായ †ണി‡ക2െട ആവശ98ിനായി
കാ നാട് വ9വസായ Fേദശേ8</ വ9വസായ ജലവിതരണ പ5തി െമ െ6K8ാൻ
ഉേ•ശി<d. ആ.വയിൽ കിണർ നിർ ി<=തിനായി 0.48 ഏ ർ 7ലം കിൻQ കെ‹LകCം
െചƒ. കി'്േകാ എnിനീയറിംഗ് കൺസൾ ായി ഏർെ6 ിരി<കയാണ് , അവർ അŒിമ
റിേ6ാർ•കൾ കിൻQŽ് സമർ6ിH. 45 എംഎൽഡി േശഷിC/ ജലവിതരണ സംവിധാനം
വികസി6ി ാൻ കിൻQ നിർേ•ശി<d, ഇത് 2 വർഷ8ിu/ിൽ „ർ8ിയാ•െമ=് FതീEി<d.
6,519 ലEം Sപയാണ് പ5തി െചലവ് കണ ാ<=ത്. 2021-22 ബജ'ിൽ 1500.00 ലEം Sപ
പ5തിŽായി വകയിc8ിയിരി<d.
േകരള8ിെല ഇK ി ജിWയിെല െതാK ഴയിെല Z ം എ= 7ല8് ഒc ൈ‘സ് പാർ ്
7ാപി ാൻ കിൻQ നിർേ•ശി<d. 14.67 ഏ ർ വി“തിC/ ൈ‘സ് പാർ ് വികസി6ി<ം,
എസ്എംഇ ൈ‘സ് / xഡ് േFാസ{ിംഗ് †ണി‡കൾ ് 11.28 ഏ റിേല ് അuവദി<=തിനായി
20 േ&ാ•കൾ വികസി6ി<ം. നിർ•ി+ സ്ൈപസ് പാർ ിu/ിെല േറാ”കൾ, ൈവദ•തി വിതരണ
–ംഖല, ജലവിതരണം, െ˜യിേനജ്, മലിനീകരണ നിയ™ണ സൗകര9:ൾ, െടലിക šണിേ ഷൻ
/ ൈസബർ െസ ർ / േഡാക•െമേ ഷൻ െസ ർ, ബാ›്, േറാ െമ'ീരിയൽ േ ാേറജ് സൗകര9ം,
മാർ 'ിംഗ് ഔ ്െല‡കൾ കെഫ'ീരിയ, േകാൺഫറൻസ് •ം, മലിനജല സംžരണŸം, മാലിന9
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നിർമാർജന സൗകര ം എ
വകയി&'ിയിരി().

ിവ ഉ

ാ ം. 2021-22 ബജ ിൽ 465.00 ല

ം

പ പ"തി$ായി

കഴ+,'് കിൻ/ ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിേയാ പാർ5ിൽ 4.55 ല ം ച7ര8യടി െക,ിടം
നിർ;ി5ാ<= 8മ'ിലാണ് കിൻ/. ഇതിൽ കഴ+,'് െക.എഫ്.വി.പി യിെല 25 ഏ5ർ
െസസ് ഏരിയയിൽ ഒ ാം ഘ,മായി 2.39 ല ം ച7ര8 അടി നിർമാണം Fർ'ിയായി. ര ാം
ഘ,'ിൽ, 2.17 ല ം ച7ര8യടി വിIീർണJ= െക,ിട'ിെK നിർ;ാണം Fർ'ീകരണ
ഘ,'ിലാണ്. ഏകേദശം 93,000 ച7ര8യടി ഫങ്ഷണൽ െPയ്Q= Rതിയ െക,ിട'ിന്
ഐ.ടി, ഐ.ടി.ഇ.എസ് േമഖല$് Uാധാന ം നൽകാൻ കഴിWം, അ7വഴി കയXമതി(ം േനരിY=
വിേദശ നിേ പ'ി<ം വഴിെയാ&(ം. 1,500 ലധികം ആZകൾ5് േനരി,് െതാഴിൽ \]ി( തി<ം
ഇത് കാരണമാ^). 2021-22 ബജ ിൽ 700.00 ല ം പ പ"തി5ായി വകയി&'ിയിരി().
െപേ_ാ െകമി5ൽ വ വസായ`ൾ ആരംഭി( തിനായി െകാbിയിൽ ബി.പി.സി.എcിേനാട്
േചർ)= 600 ഏ5ർ dലം കെ 'ി. 481 ഏ5ർ dലം കിൻ/$് ൈകമാgകWം ഇതിെK
രജിേhഷൻ നടപടികൾ Fർ'ിയാ^കWം െചi. ഇതിൽ 170 ഏ5ർ dലം ഇതിേനാടകം തെ
ബി.പി.സി.എcിന് അ<വദിbിY ് dലെമj( തി<= െചലവ് ഉൾെkെട ആെക പ"തിWെട
െചലവ് 1,864 േകാടി പയാണ്. പ"തി 3 വർഷ'ി<=ിൽ Fർ'ീകരി( തിന് ല മിj).
പ"തി കിഫ്ബിWെട ധനസഹായ'ാൽ നടkിലാ( തിനാൽ 1000.00 ല ം
പ 2021-22
ബജ ിൽ,
mമിWെട
വികസനം,
അ<ബn
Uവർ'ന`ൾ
7ട`ി
എെopിqം
അവേശഷി()െ pിൽ അതി< േവ ി വകയി&'ിയിരി()
കിൻ/Wെട നിലവിq= ചില വ വസായ പാർ(കളിൽ േറാഡ്, ൈവദtതി വിതരണ
സംവിധാനം, ജലവിതരണ സംവിധാനം, മാലിന സംuരണ സൗകര `ൾ 7ട`ിയ അടിdാന
സൗകര `ൾ െമbെkjv തിന് ഉേwശി(). താെഴ പറW
വ ാവസായിക പാർ(കZെട
അടിdാന സൗകര വികസന'ിന് 2021-22 ബജ ിൽ 600.00 ല ം പ വകയി&'ിയിരി().
എ)
മ,yരിെല കിൻ/ ഇൻഡhിയൽ പാർ5ിൽ അടിdാന സൗകര `Zെട നവീകര
ണം- പ"തി െചലവ് -550 ല ം
ബി) നാjകാണി കzരിെല കിൻ/ പാർ5ിെല എസ്ഡിഎഫിെK സൗകര `Zെട
നവീകരണം-പ"തി െചലവ് -650 ല ം
ബേയാ ൈഡേവ{ി ി( േകാ,ം ത,ാ'വിധ'ിൽ ‘ഫാം j കk്’ എ
ആശയം
േUാ|ാഹിkി}െകാ ് കാർബൺ ന•_ൽ മലബാർ േകാഫിWം മX സംേയാജിത കാർഷിക
ഉൽപ `Zം പരിേപാഷിkി( തിന് ഒ& സംേയാജിത േകാഫി ആൻഡ് കാർഷിക ഉൽപ
സംuരണ പാർ5് വികസിkി( തിന് കിൻ/ ഉേwശി(). കർഷകർ, പരിdിതി, സ€ഹം,
സംരംഭകർ എ ീ വിഭാഗ`ൾ5് UേയാജനUദമായ രീതിയിൽ ‚ാKിംƒം ഉൽപ `Zെട
വിപണന ം ഉൾെkെട സ„ർ… €ല †ംഖലയിൽ Qdിര കാർഷിക രീതികZം €ല വർ"ിത
Uവർ'ന`Zം േUാ|ാഹിkി( തിന് ഇ7€ലം സാധ മാ^). പാർ5ിനായി dലം
ഏെ j( തി<ം പ‡ാ'ല സൗകര വികസന'ി<മായി 2021-22 ബജ ിൽ 1000.00 ല ം പ
വകയി&'ിയിരി().
dലപരിമിതിW= േകരളം േപാq= ഒ& സംdാന'് സˆകാര േമഖലWെട പpാളി'ം
േUാ|ാഹിkി} െകാ ്, വ വസായ വികസനെ' തˆരിതെkjvകWം, വൻേതാതിq=
വ വസായ ‰Šർ പവൽ5രിb് ഏഷ യിെല തെ
ഏ ം ആകർഷകമായ ഒ& ബിസിന‹്
നിേ പ സംdാനമാ5ി േകരളെ' മാXക എ)=താണ് ഐഡിഇസഡ് പ"തിWെട Uധാന
ല ം. സംdാന'് മൾ,ി പർkസ് വ വസായ േസാŒകൾ വികസിkി( തിന് സർ5ാർ
ഉേwശി(). െകാbിWം മംഗലാRര ം ത;ിൽ ബnിkി(
വ വസായിക ഇടനാഴി എ
പ"തിWമായി ഈ പ"തി സമനˆയിkി(). മലബാർ േമഖലWെട ആകമാനJ= വളർbെയ ഇത്
തˆരിതെkjvം. സംdാന'് വിവിേധാേwശ വ വസായ േമഖല വികസിkി( തിന് വിവിധ
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േദശ ളിലായി ആെക 5,366 ഏ
ലാ ് ബാ കൾ
പീകരി !തിന് ആ$%ണം
െച)ി*+്.
െച കിട വ/വസായ പാർ ിെ വി2ലീകരണ3ിെ ഭാഗമായി കാസർേഗാഡ് ജി9യിൽ
21.07 ഏ ർ ?ല@ം വയനാടിൽ 200 ഏ ർ ?ല@ം ഏെAB ാൻ കിൻD ഉേFശി G. 2021-22
ബജAിൽ 1000.00 ലHം പ പIതി ായി വകയിJ3ിയിരി G.
വ/ാവസായിക പാർ കൾ/ടൗൺ ഷിOകൾ/േസാPകൾ എ!ിവ ?ാപിR് സം?ാന3്
വ/ാവസായികമായി പിേ!ാ ം നിൽ !
േദശ Sെട സാT3ിക വികസനം കിൻD
േ ാUാഹിWി G. ഇത് സംരംഭകർ ് ഒJ വ/വസായം ആരംഭി !തിന് ആവശ/മായ മി
സൗകര/ Sം നൽZG. ഇ[/\ക]ം മ നാടൻ ഇ[/ാ ാർ ിടയി^ം കിൻD എ! _ാൻഡ്
ചരിWി !തിനായി സമ`മായ മാർ Aിംഗ് _ാ ് ബിൽഡിംഗ് ഉൾെWെടa
ബിസിനസ്
േ ാUാഹന പരിപാടികൾ ഇ!െ3 ആവശ/കതയാണ്.
േറാഡ് േഷാകൾ, െസമിനാ കൾ, വൺ B വൺ മീAിcകൾ, ബി B ബി മീAിcകൾ, വിവിധ
െസമിനാ കളി^ം േകാൺഫറൻfകളി^ം പെgB ക, hBതൽ വ/ാവസായിക നിേHപ ൾ
േകരള3ിേല\് െകാiവJ!തിനായി കിൻDaെട സൗകര/ ൾ മാർ A് െചj!തിന്
വ/വസായ hടി ാkകൾ സംഘടിWി ക, സാേgതിക ഇടെപട^കളിmെട കിൻDaെട _ാൻഡ്
വർIിWി ൽ nട ിയ
വർ3ന ൾ ായി കിൻD ഉേFശി G. പIതി
പീകരണം,
ഡി.പി.ആർ, പി.എം.സി, െ ാകoയർെമ ് െചലവ്, വിലയിJ3ൽ െചലവ് എ!ിവaം പIതിയിൽ
ഉൾെWB3ിയി*+്. pകളിൽ പറq പരിപാടികൾ ായി 2021-22 ബജAിൽ 403.00 ലHം
പ
വകയിJ3ിയിരി G.
മാലിന/ സംsരണ tാ ്, മലിനജല uIീകരണ tാ ്, ഇൻസിനേറA കൾ എ!ിവ
ഉൾെWB! സമ` മാലിന/ സംvരണ സംവിധാന ൾ കിൻD പാർ കളിൽ ?ാപി ാൻ
ഉേFശി G. പാല ാട് കിൻD ഇ േ`Aഡ് ഇൻഡwിയൽ ആൻഡ് െടx്ൈAൽ പാർ ിൽ
എzിപി, കിൻD െടേ{ാ ഇൻഡwിയൽ പാർ ,് കാ േ|രിയിൽ ഇ.Aി.പി, കിൻD ഇ ർനാഷണൽ &
അWാരൽ പാർ ് തിJവന[2ര3് ഇ.Aി.പി എ!ിവ ?ാപി ം. ഈ പIതി ായി 2021-22
ബജAിൽ 285.00 ലHം പ വകയിJ3ിയിരി G.
െനൽ€ഷി, അരി ഉ•ാദനം, മA് അ‚ബƒ „ല/ വർIിത വർ3ന ൾ nട ിയവയിൽ
f?ിരത ൈകവരി !തിന് ‘സംേയാജിത ൈറസ് െടേ{ാളജി പാർ കൾ’ േപാ^
?ാപന ൾ ്
പ…ാ3ല
സൗകര/ം
ഒJേ +ത്
ഇ!െ3
ആവ
ശ/കതയാണ്. ഈ േദശ ളിെല ാേദശിക കാർഷിക സ„ഹ3ിന് ഗണ/മായ േന† ൾ
ലഭ/മാ വാൻ ഇn„ലം സാധി െമ!് തീHി G.
പാല ാട്, ആലOഴ സംേയാജിത ൈറസ് െടേ{ാളജി പാർ ിെ
വികസനം കിൻDെയ
ˆമതലെWB3ിയി*+്. െന9്/അരി ഉ•ാദന „ല/ ‰ംഖലയിെല ഏകീ€ത സംവിധാനമാaം അതാn
ജി9കളിെല െന9് ഉ•ാദകെരaം ബƒെW† വ/വസായ സംരംഭകെരaം സഹായി കaം െചjG.
ആ‹നിക അരി മിൽ, െവയർ ഹൗസ്, ൈവദŒതി, ജലം, ഇ.Aി.പി, •ണനിലവാര പരിേശാധനാ ലാബ്,
സാേgതിക സഹായ േകŽ ൾ, ഗതാഗത സൗകര/ ൾ, മാർ Aിംഗ് സൗകര/ ൾ,
അ‚ബƒപാർ കൾ nട ിയ പ…ാ3ല സൗകര/ േളാBhടിയ പാർ കളിൽ െന9്
സംvരണം, „ല/വർIിത ഉൽപ! ൾ എ!ിവ\ായി
േത/ക േമഖലകSം ഉ+ായിരി ം.
സംരംഭകെര „ല/ വർIിത •ണി•കൾ ?ാപി ാൻ അ‚ബƒ പാർ കൾ േ ാUാഹിWി ം.
െപാn സoകാര/ പgാളി3 മാ‘കയിൽ nട ാൻ ഉേFശി ! ഈ പാർ ിൽ ഗവൺെമ ് pഖ/
ഓഹരി ഉടമയായിരി ം. അേതാെടാWം വാല“ െചയിൻ നിേHപകJെടaം അnവഴി, ഇnമായി
ബƒെW† വിഭാഗ Sെട നി2ണതെയ േയാജനെWB]!തി‚ം കഴിaG. പIതി െചലവ് 4230
േകാടി എ!ാണ് കണ ാ !ത്. പാേ ജിെ
വർ3ന3ിനായി െടൻഡ കൾ HണിRി*+്.
ഈ പIതി ായി 2021-22 ബജAിൽ 2000.00 ലHം പ വകയിJ3ിയിരി G.
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ഇലേ ാണി ്, െസസ് േഫാർ ഐ.ടി, ഐ.ടി.ഇ.എസ്, െജം ആ ് വലറി േസാൺ,
വിദ ാഭ ാസ േമഖല, ഇെ!ാേവഷൻ േസാൺ, ബേയാെടക് േസാൺ, െപാ( വ വസായം എ!ിവ
ഉൾെ+,! ൈഹെടക് പാർ/് 240 ഏ/ർ 4ല5് കിൻ6 വികസി+ിെ7,5ി89്. സീ േപാർ;്,
എയർേപാർ;് േറാഡിൽ നി?ം ൈഹെടക് പാർ/ിെ അതിർ5ിയിേലBC (400 മീEർ) 4 വരി
പാതHെട നിർIാണJം ൈഹെടക് പാർ/് അതിർ5ി Kതൽ സബ് േLഷൻ ജംഗ്ഷൻ (1000 മീEർ)
വെരHC ൈവE് േടാ+ിംഗ് േറാഡ് വികസി+ി/ൽ/വീതി P;ൽ എ!ിവHം ഈ പRതി Sകാരം
നട+ാ/ാൻ ഉേTശിB?. ഭരണപരമായ അVമതി ലഭിW. പRതി Sാരംഭ ഘ;5ിലാണ്. ര9്
വർഷ5ിVCിൽ പRതി Yർ5ീകരിBെമ!ാണ് SതീZിB!ത്. 2021-22 ബജEിൽ 200.00 ലZം
[പ ഇതിനായി വകയി\5ിയിരിB?.
25 എംഎൽഡി വ ാവസായിക ജലവിതരണ പRതിക^മായി ബ_െ+;്, 25 എംഎൽഡി
േശഷിHC ജല `Rീകരണ aാ ് കിൻ6 സംേയാജിത വ വസായ െട ്ൈEൽ പാർ/്, പാല/ാട്
4ാപി/ാൻ കിൻ6 ഉേTശിB?. ര9് വർഷ5ിVCിൽ പRതി Yർ5ീകരിBെമ!ാണ്
SതീZിB!ത്. പRതി/ായി 2021-22 ബജEിൽ 300.00 ലZം [പ ഇതിനായി
വകയി\5ിയിരിB?.
വിവിേധാേTശ വ വസായdൾ/ായി വയനാട് ജിeയിൽ ഒ\ വ വസായ പാർ/്
4ാപി/ാൻ കിൻ6 ഉേTശിB?. വ വസായ പാർ/് 4ാപിB!തിനായി വയനാട് ജിeയിെല
മനgവാടി താh/ിെല തവിiാൽ വിേeജിൽ 200 ഏ/ർ 4ലം ഏെE,B!തിVC
ഒ\/5ിലാണ് കിൻ6. അടി4ാന സൗകര dൾ കിൻ6 നൽkം. പRതി/ായി 2021-22
ബജEിൽ 300.00 ലZം [പ വകയി\5ിയിരിB?.
െചൈ!-െബംഗh\ വ ാവസായിക ഇടനാഴി പRതിHെട ഭാഗമായി െകാ7ി-പാല/ാട്
ൈഹെടക് ഇൻഡnിയൽ േകാറിേഡാറിനാHC സം4ാന5ിെ പRതി േദശീയ വ വസായ
ഇടനാഴി വികസന, നിർoഹണ pL് (എൻ.ഐ.സി.ഡി.ഐ.ടി) അംഗീകരിW. ഉൽപ! നിർIാണം,
കാർഷിക സംqരണം, േസവനം, കയrമതി അധിsിത tണിrകൾ എ!ീ േമഖലകളിൽ നിേZപം
തvരിതെ+,5ി സാw5ിക െതാഴിൽ രംഗdളിൽ പരമാവധി വളർ7ൈകവരിB!തിന് െകാ7ിബാംxർ വ വസായ ഇടനാഴിHെട സാZാത്കാരേ5ാെട സാധ മാkം. ഇ(yലം സംേയാജിത
ഉൽപ! നിർIാണ zL{കൾ ഉ9ാJകHം അ(വഴി ഐ.ടി, ബേയാെടേ|ാളജി, ൈലഫ് സയൻസ്
എ!ിവ ഉൾെ+െടHC നിർIാണ Sവർ5നdൾ തvരിതെ+,}!തിVം കഴിH?. പാല/ാട്
ജിeയിൽ െSാജ~ിെ ഒ!ാം ഘ;മായി 10,000 േകാടി നിേZപം ആകർഷി/ാVം അ(വഴി 22,000
േപർ/് േനരി;് െതാഴിൽ ലഭ മാ/ാVം, S•5ിHെട (ട/ം Kതൽ 5 വർഷ5ിVCിൽ 80,000
േപർ/് പേരാZമായി െതാഴിൽ നൽകാVം കഴിHെമ!് SതീZിB?. സം4ാന5ിന് നിkതി
വ\മാനം Sതിവർഷം 585 േകാടി [പയാണ് SതീZിB!ത്. 3,000 േകാടി [പ•് എംഎസ്എംഇ
നിേZപം നട}കHം എംഎസ്എംഇയിൽ നി?C വ\മാനം Sതിവർഷം 1,400 േകാടി
[പയായിരിBകHം െച‚ം.
െക.എസ്.ഐ.ഡി.സിHം കിൻ6Hം ഉൾെ+,! ഒ\ Sത ക ഉേTശ യാനം [പീകരിBം.
പRതി നട+ാB!തിനായി ഏകേദശം 2,000 ഏ/ർ 4ലം പാല/ാട് ജിeയിൽ കിൻ6
കെ95ിയി89്. ഇതിൽ 1,000 ഏ/ർ 4ലം aാൻ ഫ9് ഉപേയാഗിWം ബാ/ി 1,000 ഏ/ർ
കിഫ്ബി ഫ9് ഉപേയാഗിWം ഏെE,േ/9(9്. പRതി/ായി 2021-22 ബജEിൽ
[പ വകയി\5ിയിരിB?.
വ വസായ വk+ിെ
കീഴിൽ Sവർ5ിB! റിയാബ് , സം4ാനെ5 െപാ(േമഖലാ
4ാപനd^െട പരിƒരണ Sവർ5നdൾ നട+ിലാB!തിനായി 4ാപി7താണ്. െപാ(േമഖലാ
4ാപനd^െട Sകടന നിരീZണം ശ„ിെ+,}ക, െപാ(േമഖലാ 4ാപനdളിൽ സമയബ_ിതമായി
ഓഡിE് Yർ5ീകരണം, െപാ(േമഖലാ 4ാപനdളിെല എeാ തലdളി†ം േശഷി വർRി+ി/ൽ,
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െപാ(േമഖലാ 4ാപനdളിൽ Sസ„മായ ഐടി സംരംഭdൾ നട+ിലാ/ൽ എ!ിവHെട
നിരീZണം (ട\?. താെഴ+റH! Sവർ5നdൾ നട+ിലാB!തിനായി 2021-22 ബജEിൽ
550.00 ലZം [പ വകയി\5ിയിരിB?.

റിയാബിെ
െചയർമാേ Hം െസ‡;റിHേടHം Sതിവാര
അവേലാകനേയാഗം
വ വസായ വk+് മ‰ിHെടHം അഡീഷണൽ ചീഫ്
െസ‡;റിHേടHം േനŠതv5ിൽ എeാ
െപാ(േമഖലാ4ാപനd^െടHം അവേലാകന േയാഗdൾ
എeാ െപാ(േമഖലാ 4ാപനd^െട അ/ൗ‹ക^ം ഓഡിE്
അവേലാകന േയാഗd^ം

7.00
4.00
3.00
32.00

െSാേ+ാസ†ക^െട സാേŒതിക വിലയി\5†കൾBം
നിർoഹണ5ിVേശഷKC yല നിർ•യം, ഇ ലിജൻസ്
മാർ/E് െനE് വർ/് ഇനിേഷ Eീവ് ഉൾെ+െടHCവ
എ!ിവ•ായി വിദŽ\െട േസവനം സാധ മാ/ൽ.

1

െചയർമാൻ/ഡയറ~ർ േബാർഡ് അംഗdൾ എ!ിവ\െട
േകാർ+േറE് ഗേവണൻസ് പരിശീലന പരിപാടികൾ

10.00

2

വ വസായ
വk+ിന്
കീഴി†C
െപാ(
േമഖലാ
4ാപനdളിെല
ജീവന/ാ\െട
കാര ZമതHം
ഉൽ+ാദനZമതHം
െമ7െ+,}!തിനായി
എeാ
ജീവന/ാർBം
പരിശീലന ആവശ കത വിലയി\5ലിെ
അടി4ാന5ിൽ പരിശീലനം നൽകൽ
േദശീയ
അgർേദശീയ
വി•ാന
േശഖരdളായ
ഐ.ഐ.എ•കൾ,
ഐ.ഐ.Eി.കൾ,
ഐ.പി.ഇ,
ബി.ആർ.പി.എസ്.ഇ, ഡി.പി.ഇ, നാഷണൽ േSാഡ‘ിവിEി
കൗൺസിൽ, ഏഷ ൻ െSാഡ‘ിവിEി ഓർഗൈനേസഷൻ,
ഒ.ഇ.സി.ഡി KതലായവHമാHC സഹകരണം
വിദഗ്ധ 4ാപനdൾ/കൺസൾ;’മാർ (ടdിയവ\െട
സഹകരണേ5ാെട െപാ(േമഖലാ 4ാപനd^െട സമ“
”ന\Rാരണ പRതികൾ/ഭാവി ബിസിനസ് aാVകൾ
(ടdിയവ ത•ാറാ/ൽ

25.00

3

4

1
െപാ(േമഖലാ4ാപനd^െട
െമാ55ി†C
കാര Zമത
െമ7െ+,}!തിനായി പിഴവിeാ5 ഇടപാ,ക^ം, ഉൽപാദനJം
സാധ മാB!തിനായി ഒ\ ബിസിനസ് മാേനെ–ൻറ് േസാ—്െവയർ
വികസി+ിBക എ!താണ്
പRതിെകാ9്
ലZ മി,!ത്.
ബിസിനസ്, സാേŒതികവിദ Hമായി ബ_െ+; മാേനെ– ്
Sവർ5നdൾ, േസവനdൾ മVഷ വിഭവdൾ (ടdിയവ
ൈകകാര ം െച‚!തിനായി െപാ(േമഖലാ4ാപനdൾ/് ഒ\
ഇ േ“Eഡ് ആaിേ/ഷൻ ഉപേയാഗിB!തിന് ഇത് yലം
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25.00
50.00

75.00

2
3

4
5
ഇ

1

സാധ മാ ം. ഐ.ടി വ ിെ
ഇ-ഗേവണൻസ് േ ാജ ിെ
മാ ക മായി േയാജി
തര"ിലായിരി$ണം ഇ.ആർ.പി
െസാല(ഷൻസ് നട ിലാേ$+ത്.
െപാ-േമഖലാ /ാപന01െട തൽസമയ നിരീ4ണ
സംവിധാന"ിനായി െവൈ67് െമ8െ 9":ം പരിപാലന;ം
മ7് ഓൺൈലൻ േഡ7ാേബസ് മാേനെ@ ് ആവശ 01ം
ഓൺൈലൻ വിഭവ0ൾ/ഡിജി7ൽ ൈലGറികൾ എ ിവ െട
സഹായേ"ാെട
ആKനിക
സാേLതിക
വിദ മായി
ബNെ O സാേLതിക/മാേനെ@ ് േജർണ:ക1ം റഫറൻസ്
െമ7ീരിയ:ക1ം
കംപ(Oർ, ൈലസൻST േസാU് െവയVകൾ എ ിവ െട
െമയി നൻSം നവീകരണ;ം മ7് ഐ.7ി ഇൻWാXYVം.
പ\ിക് െസ ർ ഗേവണൻസിെന സംബNി8് റിേ ാർ]കൾ
ത^ാറാ$:ം സി_ീകരണ;ം
സഹകരണ ഗേവഷണ;ം വികസന;ം
ഇ` യി:ം വിേദശabT
ശc സർവകലാശാലക1മാ ം
അ$ാദമിക് /ാപന01മാ T പLാളി""ിൽ െപാ-േമഖലാ
/ാപന0ളിൽ
ഗേവഷണ-വികസന
പ_തികൾ T
സഹകരണ0ൾ േ ാൽസാഹി ി ക

20.00
7.00
10.00
7.00

275.00

തf ധാനമായി ഒ7 തവണ hലധന സഹായ"ിiെട െടj്ൈ7ൽ േമഖല ഉൾെ െട
വ വസായ വ ിന് കീഴി:T െപാ- േമഖലാ /ാപന01െട mനnoീവന"ിനായി ഒn പ_തി
റിയാബ് bേഖന നട ിലാ
തിനായി വ വസായ വ ് തീnമാനി8ി]+്. pസqകാല – ദീർഘകാല
ല4 0ൾ
കണ$ിെല9aെകാ+്
രsതര"ി:T
കർtപ_തികളാണ്
പതിh ാം
പuവൽസര പ_തിയിൽ, െപാ-േമഖലയി:ം െടj്ൈ7ൽ േമഖലയി:ം ഉT /ാപന0െള
നw"ിൽ നിxം ലാഭ"ിേല$് െകാsവn തിനായി നട ിലാ
തിന് ഉേyശി8ിരി
ത്.
zടാെത, {സqകാലയളവിേല$ായി സി$് |ണി}കൾ T െചറിയ തിn"ൽ നടപടിക1ം
നട ിലാ
തിന് ഉേyശി x.
mനn_ാരണ പാേ$ജ് നട ിലാ
തിനായി ഒn സമ• സാ€"ിക mനർ •പീകരണ
പ_തി
ഉn"ിരി‚
വേര+-+്.
ഈ
പ_തിയിൽ
റ„
നിര$ി:T-ം
ഒഴിവാ$ാനാവാ"-മായ വയബിൾ ഗ ാപ് ഫ+ിംഗ് രീതികൾ ഉൾെ േട+-ം സമ•
mനn_ാരണ പാേ$…മായി ബNെ 9േ"+-മാണ്.
†ത ദqിbഖ mനn_ാരണ കർt പ_തി താെഴ പറ
കാര 0ൾ$് മതിയായ
ഊ ൽ െകാ9േ$+താണ്.
1
2
3
4
5
6
7

8

ബാലൻസിംഗ് ഉപകരണ0ൾ നൽകൽ/ അത `ാേപ4ിത നവീകരണം.
mനർ•പീകരണ പ_തി
വർ"ന"ിൽ അˆേയാജ മായ-ം െമ8െ O-മായ
സാേLതിക വിദ െട ഉപേയാഗം.
ഉ ത hല വർ_നവ് , ഉൽ
ൈവവിധ വൽ$രണം, mതിയ ഉൽ
01െട
കെ+"ൽ.
മˆഷ േശഷി ഉൾെ െട
വർ"ന 4മത വർ_ി ി
തിനായി തf0ൾ
ആവി‰രി ക.
മˆഷ വിഭവം, പരി/ിതി, വ വഹാര വിഷയ01െട പരിഹാരം.
ലയനം, zOിേ8ർ$ൽ, സഹജീവിപരമായ തര"ി:T െപാ-േമഖലാ /ാപന01െട
വർ"നം.
വിവിധ േമഖലകളിെല ചര ക1െട ം േസവന01െട ം വിതരണം മാർ$7്
വിശകലന"ിെ അടി/ാന"ിൽ പരിഗണി ക ം അതിേŠൽ സം/ാന"ിെ
തf ധാനമായ താൽപര 0ൾ തിരി8റി ക ം െച‹ക.
െപാ-േമഖലാ /ാപന01െട ം െടj്ൈ7ൽ |ണി}ക1െട ം തരം തിരി$ലിന്
സാധ മാ
ബിസിനŒ് സാഹചര 01ം മ} ധാന കാര 01ം.
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2017-18 :ം 2018-19 :ം 2019-20 :ം 2020-21 :ം ആരംഭി8് •ർ"ീകരി$ാൻ കഴിയാ"
പ_തി െട •ർ"ീകരണ"ിˆം നിലവി:T േ ാജ•ക1െട അˆബN േ ാജ•കളായി]T
mതിയ പ_തികൾ മായി 2021-22 വാർഷിക പ_തിയിൽ 24879.00 ല4ം •പ
വകയിn"ിയിരി x.

സിപിടി യിൽ നി
മലബാർ സിമ ്സ്
ലിമി7ഡ്

•ാവൻzർ സിമ ്സ്
ലിമി7ഡ്

•ാവൻzർ
ൈട7ാനിയം
േ ാഡj് ലിമി7ഡ്

് പാO"ിെന9" ‘മി -

1ാം ഘOം ബൾ$് സിമൻറ് െടർമിന:ം
േലാജി’ിക് ഹ“ം /ാപി ക

2500.00

വാളയാർ ”ാ ിെ
വർ"ന4മത
െമ8െ 9a തിˆT പ_തികൾ.
പഴയ
േ•
സിമ ്
”ാ ിെ
mനnoീവി ി$ൽ
(2019-20
ൽ
ഭരണാˆമതി നൽകി) 4 േകാടി •പ
1000.00
െകഎസ്ഇബിയിേല$്
ൈവദ—ത
˜™ക1െട നിർtാണ;ം വിതരണ;ം. 6
േകാടി •പ

മലിനീകരണ ല›കരണ പ_തികൾ
(എഎസ് -ക - 24.00 േകാടി)

1000.00

മാലിന 0ളിൽ നിxT hല വർ_ിത
ഉൽ
0ൾ$ാ T േ ാജ•്
േകരള േ’7് മിനറൽ
െഡവലപ്െമ ്
േകാർ േറഷൻ
ലിമി7ഡ്

േകരള േ’7് žഗ്സ്
&
ഫാർമസ(Oി$ൽസ്
ലിമി7ഡ്

ഖനനം/
വർ"ന0ൾ T
”ാŸകൾ, യf0ൾ.

െžസ്ളിംഗ്
ഉപകരണ0ൾ,

എൽവിപി, എസ്വിപി, പിഎഫ്എസ്, േന
ഉൽപ 0ൾ എ ിവ െട നിർtാണം
(എഎസ് -ക - 50.00 േകാടി)
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200.00

1300.00

ഓേLാളജി & ഇt(േണാളജി പാർ കൾാഥമിക വർ"ന0ൾ- 3 േകാടി

േകരള േ’7്
ഇലേ¢ാണിj്
െഡവലപ്െമ ്
േകാർപേറഷൻ
(െകൽേ•ാൺ)

ഉൽപാദന"ിെ
നവീകരണം, െകഇസി,
െകസിസി, െകസിഎ, െകഎൽഡി ഉൽപാദന
|ണി}ക1െട സൗകര 0ൾ (2019-20 ൽ എ എസ്
-ക 9.56 േകാടി •പ നൽകി)
1000.00
ഉൽപാദന
നവീകരണം,
െകഇസി,
െകസിസി,
െകസിഎ,
െകഎൽഡി,
ഐടിബിജി
ഉൽപാദന
|ണി}ക1െട
സൗകര 0ൾ. (7.45 േകാടി$് 2019-20 ൽ
എ.എസ് നൽകി)

െമഡി$ൽ ഉപകരണ01െട നിർമാണം

െകൽേ•ാൺ
കംേപാണ ്
േകാം”j് ലിമി7ഡ്

നിലവി:T
ക ാസി7ർ
”ാ ിെ
ആKനികവൽ$രണം
എം.പി.പി
െറ ാം¤ലർ
ക ാസി7ർ
െഫസിലി7ി
/ാപി$:ം (ഭരണാˆമതി ലഭി8 -ക – 10
േകാടി •പ)

1500.00

¦ ർ ക ാസി7Vക1െട നിർtാണം.
(42 േകാടി •പ െട പ_തി വിഹിതം)
െകൽേ•ാൺ
ഇലേ¢ാ സിറാമിj്
ലിമി7ഡ്

’ീൽ ആൻഡ്
ഇൻഡXിയൽ
േഫാർജിംഗ്സ്
ലിമി7ഡ്

വ ാവസായിക
ആ”ിേ$ഷനായി
ൈവേGഷൻ
ഇൻSേല7റിെ
വികസന;ം ഉൽപാദന;ം.
െഷാർ§ർ
െമഷിൻ
|ണി7ിെ
വിmലീകരണം
(ഭരണാˆമതി ലഭി8 -ക 5 േകാടി •പ)
നവീകരണം- 6 ടൺ ഓ ൺ േഫാർജിംഗ്
ഹാമർ ഇൻ’ാേളഷൻ, െഹവി ഡ(Oി
വിഎംസി ൈഡ സിLിംഗ് െമഷീൻ
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50.00

1262.00

’ീൽ ഇൻഡXീസ്
േകരള ലിമി7ഡ്

ഓേOാകാ’്

യf
|ണി}ക1െട
ഇൻ’ാേളഷˆം
ഫൗ+റി |ണി7്, ഒ7 ാല"് അധിക
യf0ൾ /ാപി ക.

േനാൺ-െഫറസ്
േകാ ർ
അേലായ് ,
അ:മിനിയം
കാ’ിംഗ്
എ ിവ െട
നിർtാണം (ഭരണാˆമതി ലഭി8 -ക 10
േകാടി •പ)
ഓേOാകാ’ിെ

െമ7ൽ ഇൻഡXീസ്
ലിമി7ഡ്

േകരള േ«സ്
ആൻഡ് സിറാമിക്
േ ാഡ ് ലിമി7ഡ്

ഓ ൺ ൈഡ അ:മിനിയം േഫാർജിംഗ്
സൗകര ം (2020-21 ൽ h ് േകാടി •പ¨്
ഭരണാˆമതി നൽകി.)

ിവ

1000.00

300.00
േകാ$നO് േ ാസŒിംഗ് |ണി7് 2-ാം ഘOം
01െട നിർtാണം

സിറാമിj് 3-ാം ഘOം. (ഭരണാˆമതി ലഭി8 -ക 10
േകാടി •പ)
1500 ടൺ േശഷി വിmലീകരണം. (\ാuിംഗ്
ആൻഡ് റിൈഫനിംഗ്, െസ7ിംഗ് & \ീ8ിംഗ്
ഫിൽേ•ഷൻ ”ാ ്.)

േകരള ഇല¢ി$ൽ
ആൻഡ് അൈലഡ്

292.00

ഡിേ ാകൾ

ഇ-ഓേOാകൾ, ഇ റി4, ഇ ªOർ എ
നിർtി
തിˆT സൗകര "ിെ
വിmലീകരണ;ം നവീകരണ;ം.

hല വർ_ിത ഉൽ
േകരള
ലിമി7ഡ്

1000.00

നവീകരണം.

േഷാ
©bകൾ/ ാേദശിക
എ ിവ സoീകരി ക
േകരള
ഓേOാെമാൈബൽസ്
ലിമി7ഡ്

700.00

മാമല, +റ |ണി}ക1െട mനn_ാരണം.
(ഭരണാˆമതി ലഭി8 -ക 18 േകാടി •പ).)
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1000.00

എൻജിനീയറിംഗ്
ക നി ലിമി ഡ്

3ാേകാ േകബിൾ
ക നി ലിമി ഡ്

3ാൻേHാർമർ
ആൻഡ് ഇല ി ൽ
േകരള ലിമി ഡ്
(െടൽക് )
>ൈണ ഡ്
ഇല ി ൽ
ഇൻഡQീസ്
ലിമി ഡ്

1100.00
ഇല ി ൽ
വാഹന ൾ
േമാേ ാ ക!െട ഉൽപാദനം. (ഭരണാ+മതി
ലഭി- .ക 10 േകാടി 1പ)
തി5വ6, ഇ5 നം 8ണി9ക!െട
ആ;നികവൽ രണം (ഭരണാ+മതി ലഭി.ക 10 േകാടി 1പ)
1000.00
തി5വ6 8ണി ിൽ േവാൾേ ജ് േ<ണി
11/33/66 െ= >ജി, എബി േകബി!കൾ
നിർ@ി Aതി+
സിസിവി ൈലൻ
(ൈE െകയർ െടേFാളജി).
വിപിഡി IാJകൾ Kാപി L
(ഭരണാ+മതി ലഭി- .ക 10 േകാടി 1പ)

നവീകരണ
MവർNന !ം
നവീകരണPം

500.00

െOയിൻ
250.00

േപാളിമർ
ഇൻRേല ർ
നിർ@ാണം,
േമാേ ാർ Sാർ ർ നിർമാണPം വികസനPം

MVരാം മിൽസ്, െച Xർ
േകാ യം െടT്ൈ ൽസ്, ഏ9മാZർ
േകാമള[രം \ിAിംഗ് & വീവിംഗ് മിൽസ്,
ആല]ഴ
േകരള
േS ്
എടരിേകാട് െടT്ൈ ൽസ്, മല]റം
െടT്ൈ ൽ
മലബാർ \ിAിംഗ് & വീവിംഗ് മിൽസ്
േകാർപേറഷൻ
േകാഴിേ ാട്
ലിമി ഡ്
ൈഹെടക് വീവിംഗ് മിൽസ്, ക_ർ
ഉ`മ െടT്ൈ ൽ മിൽസ്, കാസർേഗാഡ്
സി എ ആർ ഡി ി, തി5വനa[രം
ഇആർപി
സംവിധാന ൾ
െഹഡ്
ഓഫീസിeം 8ണി9കളിeം ഐഎസ്ഒ
(Iാ=്, െമഷിനറി, െക ിട ൾ, മ ്
അടിKാന സൗകരj ൾ എAിവ>െട
അ k lണിക!ം പരിപാലനPം)
സീതാറാം
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2300.00

െട ്ൈ ൽസ്
റിംഗ് െ യിം െമഷീ കൾ -11, സിം ്
െമഷീ കൾ -3, ഓേ ാേകാണർ -2, ടിഎഫ്ഒ
െമഷീൻ -5, ഇല#ി$ൽ വർ$്സ്, െപാളി)
നീ$+ം
,തിയ
നിർമാണ.ം
െക ിട
പരിപാലന.ം.
2ിവാൻ3ം 4ി5ിംഗ്
,തിയ ഓ6ൺ എ8ി 9 :ി6േറ റി
മിൽ
െമഷീ കൾ. (ഭരണാ മതി ലഭി< =ക 10
േകാടി ?പ)

കരകൗശല വികസന
േകാർപേറഷൻ
(േകരള) ലിമി ഡ്

േകരളEിൽ കരകൗശല വികസനEിനായി
“കരകൗശല സൗFദ പHതി െഹഡ്
ഓഫീസിൽ ഡിൈസൻ െസ8Jം ഓഫീസ്
ഓേ ാേമഷ ം

250.00

300.00

300.00

കരകൗശല അധിMിത ഇ8ീരിയർ
ഫർണിഷിംഗ്
േകരള േN ് ബാംP
േകാർപേറഷൻ

െകൽപാം

Qള
അടിRാനമാ$ിS9
Tീൻ
േ:ാേ ാേ$ാൾ ഓഫീസ് ഉപകരണVWെട
ഉത്പാദനം.
ശർ$ര നിർമാണ Xണി ് (ഭരണാ മതി
ലഭി< =ക 10 േകാടി ?പ)

250.00

75.00

ഈZ6ന ഇല േ[ാ നിർ\ാണം

േഫാറN്
ഇൻഡ[ീസ്
തി]വിതാം^ർ
ലിമി ഡ്

_ടിെവ9 പHതി ക\ീഷൻ െചab
(ബാ$ിS9 േജാലി)
ബാൻഡ് േസാSെടSം ൈഹ എൻഡ്
സിഎൻസി െമഷീനിെ8Sം സംഭരണം

േകരള dാൾ
ഇൻഡ[ീസ്
ഡവലപ്െമ8്

ഉൽപാദന XണിeകWെട നവീകരണം.
(ഭരണാ മതി ലഭി< =ക 10 േകാടി ?പ)
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200.00

750.00

േകാർപേറഷൻ
(സിഡ്േകാ)

േകരള േN ്
ഇൻഡ[ിയൽ
എ8ർൈ:സസ്
ലിമി ഡ്

വhാവസായിക എേNeകWെടSം
പാർiകWെടSം നവീകരണം
െകഎസ്ഒ-ലികjിഡ് േസാkം
േസാ6് നിർ\ാണ Xണിeം.

സാlിൾ
500.00

െകാ<ി ഇ8ർനാഷണൽ കെmnർ ൈ
േNഷൻ-അധിക ഇൻ ാ[oർ.
െപാ=േമഖലാ RാപനVൾi9 :വർEന qലധന പിrണ.

്
3000.00

വhവസായ വ_6ിെ8 നിർേtശVൾiം നിയuണEി ം വിേധയമായി ഒ]
വിദഗ്ധസമിതിSെട വിലയി]Eലിെ8Sം vപാർശSെടSം അടിRാനEിൽ റിയാബിെ8
ഏേകാപനEിxെട ,ന]Hാരണ പാേ$yകൾ നട6ിലാേ$mതാണ്,
പzിക് എ8ർൈ:സസ് േബാർഡിെ8 ഒ] െസ{േ റിയ ് ആയി ാണ് ബ}േറാ ഓഫ്
പzിക് എ8ർൈ:സസ് :വർEിi5ത്. ഈ Rാപനം നയ?പീകരണEി+ം, െപാ=േമഖലാ
RാപനVളിെല േപ~ണൽ ആൻഡ് േലബർ മാേനെ•8ി+ം നിേ€പ തീ]മാനVളി+ം
സർ$ാരിെന സഹായിib. 2021-22 വാർഷിക പHതിയിൽ 95.00 ല€ം ?പ താെഴ6റS5
:വർEനVൾ$ായി വകയി]Eിയിരിib.
െപാ=േമഖലാ RാപനVളിെല „6ർൈവസറി/മാേനജീരിയൽ വിഭാഗEിെല ഉേദhാഗR]െട
െതാഴി+മായി ബ†െ6 ് കാലാ ‡തമായ റി ഷർ പരിശീലന പരിപാടികൾ നടEാനാണ് ഈ
പHതിെകാm് ഉേtശിi5ത്. ^ടാെത, െപാ=േമഖലാ XണിeകWെട ആവശhVൾ$ സരി)9
മാേനെ•8് ൈവദˆhQ9 ഒ] ^ ം ഉേദhാഗRെര സ‰മാiക വഴി െപാ=േമഖലാ
RാപനVൾ ശŠിെ6‹Œ5തി ം പHതി ല€hമി‹b. േകാർ6േറ ് ഗേവർണൻസ്, േകാർ6േറ ്
ഫിനാൻസ്, ഇേമാഷണൽ ഇ8ലിജൻസ് , ആ•നിക :വർEനVൾ, മാേനെ•8്, സാേŽതിക
വിദhകൾ എ5ീ േമഖലകളിെല മിക< :വർEനVെള സംബ†ി<ാണ് പരിശീലനം നൽ_5ത്.
പരിശീലനEിെ8 ആവശhകത വിശകലനം െച•് ല€hമി പരിപാടികWെട അടിRാനEിൽ
വhവസായ വ_6ിെ8 കീഴില•ാE വിവിധ െപാ=േമഖലാ RാപനVളിൽ പരിശീലന പരിപാടികൾ
നടŒ5തിനാണ് ‘H േക’ീകരിi5ത്. േമൽപറ“ :വർEനVൾ$ായി 2021-22 ബജ ിൽ
?പ വകയി]Eിയിരിib.
:”Vൾ Qൻ^ ി മന•ിലാ$ി, അ േയാജhമായ പരിഹാരം കാ–5തിന് െപാ= േമഖലാ
RാപനVെള
:ാ—മാi5തിനായി
സംRാനെE
െപാ=േമഖലാ
RാപനVWെട
:വർEനVൾ െമാEEിൽ അവേലാകനം നടEി വാർഷിക അവേലാകന റിേ6ാർ ് ബി.പി.ഇ
ത˜ാറാ$ി വ]b. െപാ=േമഖലാ RാപനVൾ Qൻകാല വാർഷിക അവേലാകന റിേ6ാർ™കളിൽ
നിb9 പാഠQൾെ$ാm് അവർ$ായി ,ന]Hാരണ പHതികൾ, ഭാവി ബിസിന•് ാ കൾ
ത˜ാറാi5തി ം :വർEനം വിലയി]Eലി മായി 2021-22 വാർഷിക ബജ ിൽ 50.00 ല€ം ?പ
വകയി]Eിയിരിib.
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സം
ാന െപാ േമഖലാ
ാപന ൾ ായി മിക മാേനജീരിയൽ േപ ണൽ േപാളിസി
ആവി രി
തി"ം #േത$കി%ം ഉയർ
മാേനെ()് ത+ികകളിേല , നിയമന ൾ ്
സർ ാരിെന ഉപേദശി
തി"ം െസല/ൻ #1ിയയിൽ 23തൽ 4താര$ത5ം 6ത$ത5ം
ഉറ8ാ
തി"മായി േകരള പ9ി ് എ)ർൈ#സസ് െസല/ൻ േബാർഡ് (െക.പി.ഇ.എസ്.ബി)
സർ ാർ Bപീകരി%. സം
ാന െപാ േമഖലാ
ാപന ളിൽ മാേനജിംഗ് ഡയറDർ/ചീഫ്
എHികIJീവ് ഓഫീസർ ട ിയ തMികകളിേലN, ഉേദ$ാഗ
െര െതെരെO3 ക എ താണ്
െക.പി.ഇ.എസ്.ബി 5െട #ധാന Qമതല. േകരള പ9ിക് എ)ർൈ#സ് െസല/ൻ േബാർഡിെ)
#വർRന ൾ ഏേകാപി8ി
ത് ബി.പി.ഇ ആണ്. െക.പി.ഇ.എസ്.ബി 5െട #വർRനTമായി
ബUെ8J െചലTകൾ ായി 2021-22 ബജYിൽ 20.00 ല/ം Bപ വകയിZRിയിരി [.

2021-22 വർഷRിൽ താെഴ8റ5
വകയിZRിയിരി [.
2021-22 വർഷRിൽ
വകയിZRിയിരി [.
1
2
3
4
5
6
7
8

പ^തികൾ നട8ിലാ

താെഴ8റ5

#വർRന

തിനായി 132.00 ല/ം Bപ

ൾ ായി

40.00

ല/ം

Bപ

ധാ പര$േവഷണRിനായി െറ െണസൻസ് സർേa
കbർ ജിcയിൽ േബാൈHY് അeമിനസ്/ലാYൈറY്, ൈചനാ േf ,
Qhാi്കc് കെjk തി", പാല ാട് ജിcയിെല വാളയാറിൽ
വിശദമായ പര$േവഷണ ൾ
സം
ാനR് ഉേപ/ി െ8J കlാറികmെട വിവര േശഖരണം
സം
ാനR്
ൈടൽnിക്
േf5,
#േദശ െള
/ 40.00
കെjk തി", സർേa
മY് ശാo
ാപന mമായി സഹകരി ് പഠന ൾ
ഫീൽഡ് ഉപകരണ ൾ sകൾേജർണ/ൈലnറി rMക ൾ ,
ട ിയവ വാ ൽ
െകമി ൽ ലേബാറJറി
മിനേറാളജി5ം രt പരിേശാധന ലേബാറJറി5ം

ജിേയാളജി, ഖനനം, പാരി
ിതിക വിഷയ ൾ, ജി.ഐ എസ്, ഇ-ഗേവർണൻസ് vതലായ
േമഖലകളിൽ സാേwതിക മിനിxീരിയൽ വിഭാഗRിൽെ8J ഉേദ$ാഗ
ർ ് അവZെട സാേwതിക
കഴിവ് വർ^ി8ി
തിന് പരിശീലനം നൽz തിനായി വz8് ഉേ{ശി [. മീYിം|കൾ,
വർ ്േഷാ}കൾ/െസമിനാ~കൾ,
പരിശീലന ൾ,
േഡാക•െമേ)ഷൻ
എ ിവ
സംഘടി8ി
തി"ം/പെw3
തി"മാ5,
െചലTകൾ
ഈ
പ^തിയിൽ
ഉൾെ83Rിയിരി [. 2021-22 വർഷRിൽ ഇതിനായി 5.00 ല/ം Bപ വകയിZRിയിരി [.

സം
ാനെR 14 ജിcകളിsം േകരള ഓൺൈലൻ ൈമനിംഗ് െപർമിY് അവാർഡിംഗ്
സർaീസസ് – ‘േകാംപാസ്’ എ
ഇ-ഗേവർണൻസ് പ^തി ഫല#ദമായി നട8ിലാ ി വZ[.
ഇതിൽ േസാ…്െവയർ വികസനRി"ം പരിപാലനRി"ം, ഹാർഡ് െവയറി"ം െനY്
വർ ി ി"മാ5, എ.എം.സി, ഹാർഡ് െവയർ െമ െ83Rൽ, േസാ…് െവയ~കmെട 4ര/ാ
ഓഡിYിംഗ്, പരിശീലനം, േഡാ െമേ)ഷൻ, െവൈ†Y് പരിപാലന െചലവ് എ ിവ ഈ +ീമിൽ
ഉൾെ83Rിയിരി [. ഇ-ഓഫീസ് നട8ിലാ sം ഈ പ^തിയിൽ ഉൾെ83Rിയി‡j്. vകളിൽ
നിർേ{ശി ി‡, #വർRന ൾ ായി 2021-22 ബജYിൽ 62.00 ല/ം Bപ വകയിZRിയിരി [.
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ശാoീയ ഖനന ഉദ$മ ൾ നിർaഹി
തി"ം നിയ‰ി
തി"മായി ഐ.ടി അധിŠിത ഗേവണൻസ്
െസാലIഷൻ ഉൾെ8െട5, ഗേവണൻസ് ഇൻ‹ാŒറിെ) ആ•നികവൽ രണRിനായി 2021-22 ബജYിൽ
25.00 ല/ം Bപ വകയിZRിയിരി [.

േകരളെR vൻ നിരയിs, ഒZ ഐ.Yി േക•മാ ി മാ•ക5ം അ വഴി #ത$/Tം
പേരാ/Tമായ െതാഴിലവസര ൾ ‘’ി ക, ഐ.സി.Yി വികസനRിന് അ"2ലമായ ഒZ
പരി
ിതി ‘’ി ക, വിദ$ാഭ$ാസം, ൈവദഗ്ധ$ം എ ിവയിeെട “തനമായ സാേwതിക വിദ$
വികസി8ി
തി"ം ആവശ$ാ"‘ത മ"ഷ$ വിഭവേശഷി വർ^ി8ി ക5ം, അ വഴി േകരളെR
ഐ.Yി േക•മാ ി മാYി 23തൽ നിേ/പ ൾ േകരളRിനകk നി[ം rറkനി[ം
ആകർഷി ക5ം െച”ക എ[,താണ് 2017 െല ഐ.Yി േപാളിസി5െട #ധാന ല/$ം.
അ–ാരാ— നിലവാരRിൽ വി˜ാനാധിŠിത സiദ്ഘടന, ഇ ഗേവർണൻസിനാ5,
പ™ാRല സൗകര$ ൾ, “തന #വർRന ളിൽ ഊ ൽ
നൽzക എ ിവ
ല/$മി‡െകാjാണ്
ഈ
േമഖലയിെല
േ#ാœാvകmം
പ^തികmം
നട8ിലാ
ത്.
ആ•žണRി"ം
തീZമാനെമ3
തി"v, ഉപാധിയായി #വർRി ാൻ കഴി5
ഒZ
സംേയാജിത ഡയമj് Ÿബിലി േ ഷ$ൽ േഡYാ േപാർJലിെന സ¡മാ
തി"ം പ^തികാലR്
ഉേ{ശി [.
െക.എസ്.ഐ.Yി.എം,
ഐ.ഐ.ഐ.Yി.എം.െക,
ഐ.സി.േഫാസ്,
െടേ¢ാപാർ ്,
ഇൻേഫാപാർ ്, ൈസബർപാർ ്, െക.എസ്.ഐ.Yി.ഐ.എൽ, േകരളാ xാർJ് അ8് മിഷൻ
(െക.എസ്.5.എം) െസ)ർ േഫാർ ഡവലപ്െമ)് ഓഫ് ഇേമജിംഗ് െടേ¢ാളജി (സി.ഡിY് ), ഡിജിYൽ
£ണിേവഴ്സിYി എ ിവയാണ് ഇൻഫർേമഷൻ െടേ¢ാളജി േമഖല5െട കീഴിൽ വZ
#ധാന
ഏജൻസികൾ. xാർJ് അ8് മിഷൻ, ഐ.ഐ.ഐ.Yി.എം.െക, ഐ.സി േഫാസ് എ ിവയിeെട
വനിതാ സംരംഭകതl വികസനRിന് #േത$കം ഊ ൽ നൽz[. െക.എസ്.ഐ.Yി.ഐ.എൽ ",
നബാർഡ് സഹായമായ 2590.00 ല/ം Bപ ഉൾെ8െട വിവര സാേwതിക വിദ$ാ േമഖല¤ായി 202122 ബജYിൽ 52525.00 ല/ം Bപ വകയിZRിയിരി [.
ഐടി േമഖല¤് കീഴിs, ഏജൻസി തിരി%, ഫ¥കൾ Qവെട നൽകിയിരി [

െകഎസ്ഐYിഎം

12513 00

ഐഐഐYിഎം-െക

2000 00

ഐസിേഫാ¦്

750 00

െടേ¢ാപാർ ്

2405 00

ഇൻേഫാപാർ ്

3555 00

ൈസബർപാർ ്

1237 00

െകഎസ്ഐYിഎൽ

20190 00

േകരള xാർJ് അ8് മിഷൻ

6875 00
600 00

സി-ഡിY്
ഡിജിYൽ £ണിേവഴ്സിYി(rതിയത് )
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2400.00

ഐ.Yി വz8ിെ) വിവിധ സംരംഭ mെട നിർവഹണ Qമതല5, േകരളാ സർ ാരിെ)
വിവര സാേwതിക വിദ$ വz8ിന് കീഴിൽ വZ
ഒZ സlയംഭരണ ഏജൻസിയാണ്
െക.എസ്.ഐ.Yി.എം. ഇ ഗേവണൻസ്, മ"ഷ$വിഭവേശഷി വികസനം, പൗരൻമാർ ം സർ ാരി"ം
ഇടയിൽ വിവര ൾ ൈകമാ~ക, സർ ാZം വ$വസായTം ത§ിs, സiർ vഖമായി
#വർRി ക, ഡിജിYൽ വിടവ് നികkക, നിേ/പ ഇടെപടsകൾ, ഭരണ നിർaഹണRിൽ
േവഗത, 4താര$ത എ ിവ ഉറ8ാ ക എ ി െന5, #വർRന ളാണ് െക.എസ്.ഐ.Yി.എം.
നടk ത്. 2021-22 ബജYിൽ താെഴപറ5
പ^തി ായി 12133.00 ല/ം Bപ
വകയിZRിയിരി [.
ഐ.Yി മിഷെ) എcാ ഇ ഗേവണൻസ് സംരംഭ ൾ മായി (അ/യ, എസ്.ഇ.എം.Yി
സിYിസൺ േകാൾെസ)ർ, െക.എസ്.ഡി.ഐ, വിവിധ പ^തികൾ ാ5, േ#ാജD് മാേനെ()്
£ണി•കൾ (5.ഐ.ഡി, ഇ െ#ാകlർെമ)് ) 55,000 ച ര¨ അടി വിMീർhv, െകJിടനിർ§ാണ
©ർRീകരണRിെ) അ–ിമഘJRിലാണ്. 08.03.2019 െല ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം.51/2019/ഐ.Yി.ഡി
#കാരം െമാRം 32.82 േകാടി െചലവിൽ െസ)ർ േഫാർ ഇ-ഗേവണൻസ് നിർമാണRിന് സർ ാർ
r
ിയ ഭരണാ"മതി നൽകി. കൺ¬/ൻ െസ)ർ േഫാർ ഇ ഗേവണൻസിെ) പാേ ജ് II
േജാലികൾ നിർaഹി
ഏജൻസിയായി െകഎസ്ഐടിഎലിെന നിയമി%. ഘJം I സിവിൽ
േജാലികൾ, ൈഹ ൈസഡ് ഇല-ി ൽ േജാലികൾ, എംഇപി എ ിവ ©ർRിയായി. രjാം
ഘJRിെല േലാ ൈസഡ് ഇല-ി ൽ േജാലികmെട 60%, ഇ)ീരിയർ ഫർണിഷിംഗ് േജാലികൾ
©ർRിയായി. പിഎംസി ചാർ¯കൾ, കൺസൾJൻസി ചാർ¯കൾ vതലായ അ°ിനിേ¬Yീവ്
െചലTകൾ, ബാലൻസ് േഫസ് 1, ഘJം II േജാലികൾ എ ിവ പ^തിയിൽ ഉൾെ83[.
െകഎസ്ഐടിഎംെ) ആ
ാനം ഒZ വർഷRി",ിൽ െസ)ർ േഫാർ ഇഗേവണൻസിേല ് മാYാൻ ഒZ±[. സിxം അ°ിനിേ¬ഷെ) ഭാഗമായി, ഐടി ഹാർഡ്െവയർ /
േസാെ…lയർ ഇന ൾ േശഖരി ക, ഐടി ഇതര ഇൻ‹ാ¬Œർ നട8ിലാ ക / നവീകരി ക,
എഎംസി ചാർ¯കൾ, #വർRന െചലTകൾ എ ിവ5ം പ^തി #കാരം വിഭാവനം െച”[.
vകളിൽ
പറO
#വർRന ൾ ായി
2021-22
ബജYിൽ
620.00
ല/ം
Bപ
വകയിZRിയിരി [.
സം
ാന തല
ാനR്
ിതി െച”
രj് ഡാYാ െസ)~കളാണ് എസ്.ഡി.സി 1
(േകാ-ബാw് ), എസ്.ഡി.സി 2 (െടേ¢ാപാർ ് ).
ജി.3.ജി, ജി.3.സി, ജി.3.ബി േസവന ൾ
തട¦മിcാെത ലഭ$മാ
തിനായി സം
ാനതല ഇ-ഗേവണൻസ് ആ²ിേ ഷ"കൾ േഹാx്
െച” തിന് ഡാYാ െസ)~കൾ െപാ വായ 4ര/ിത ഐ.ടി ഇൻ‹ാ¬ചർ നൽz[. നിലവിൽ
എസ്.ഡി.സി 1ൽ #വർRി
െകJിടം r തായി Bപീകരി
േകരളാ ബാwിന്
ൈകമാേറjതിനാൽ എസ്.ഡി.സി 1 േകാ-ബാw് ടവ~കളിൽ നി ് എസ്.ഡി.സി 2 ന് അ3Rായി
െടേ¢ാപാർ ിേല¤് മാYാൻ ഉേ{ശി [. ഇത് കണ ിെല3R്, ഐ.ടി, ഐ.ടി ഇതര
ഇൻ‹ാ¬ച~കൾ
സ¡മാ
തിനായി
െടേ¢ാപാർ ിൽ
23തൽ
ലസൗകര$ം
ലഭ$മാേ j j്. എസ്.ഡി.സി 2 വിrലീകരി
ൾെ8െട5, #വർRന ൾ ഇതിൽ
ഉൾെ83[.
ഐ.ടി യിൽ, ശരിയായ ഡിസാxർ റി വറി, ബിസിനസ് കjിനIയിYി ²ാൻ എ ിവ¤ായി
െക.എസ്.ഐ.ടി.എം
നിലവിs,
േകാഴിേ ാട്
െനY്
വർ ്
ഓ8േറYിംഗ്
െസ)ർ,
െക.എസ്.ഐ.ടി.എം െ) ഉടമ
തയിൽ തെ 5, ഒZ എ)ർൈ#സ് fാ¦് ഡിസാxർ
റി വറി െസ)റാ ി മാYാൻ ഉേ{ശി [. രj് എസ്ഡിസികളിൽ ©ർRിയാ ാൻ ഉേ{ശി
#ധാന #വർRന ൾ, ബിസിന¦് ടരാനായി ഒZ സമീപ ൈലൻ ഡിസാxർ റി വറി
െസ)റായി (ഡിആർ) പരിവർRനം െച” തി", ഐടി ഇതര ഇൻ‹ാ¬Œർ തരംതിരി ക,
സം
ാനRിന3k, ഒZ അ–രീ/Rിൽ വി³ര ഡിആർ സൗകര$ം നട8ിലാ ക,
നവീകരി ക എ ിവയാണ്. fൗഡ് െസർവ~കൾ, െനY്വർ ് ഇൻ‹ാ¬Œർ ശ´ിെ83Rൽ,
െസർവർ ഫാം ഏരിയ5െട വിrലീകരണം, എസ്എഎൻ പർേ സ്, േട8് ബാ 8് പരിഹാരം. ഐടി,
ഐടി ഇതര ഘടക mെട എഎംസി, സംഭരണ #µ ൾ ൾ , പരിഹാരം fൗഡ്
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ഇൻ ാ
ർ നവീകരണം, െന ്വർ ് ഇൻ ാ
ർ നവീകരണം, സിവിൽ, ഇല ി ൽ,
ഇല ി ൽ ഇതര വ
െട വാ ൽ, പരിപാലനം,
വർ നെ!ലവ് "ട ിയവ$%
വ&വ'കളാ)%ത്. 2021-22 ബജ ിൽ 0കളിൽ പറ2ിരി34 പ5തികൾ ായി 5300.00 ല9ം
:പ വകയി; ിയിരി3<.
ഒ; >ര9ിത ഇൻ?ാെന ി@െട െകസAാൻ രB ഡാ ാെസDEകെള അനGമായി
ബIിJി!് വിവിധ ളായ, സർ ാ;ം സർ ാ;ം തLിMം, സർ ാരിNം പൗരൻമാർ3മിടയിM%
േസവന ൾ നൽQ4തിന് എസ്.ഡി.സി.യിM% െന ് വർ ് സംവിധാനം സാധ&മാ3<.
നിലവിൽ, വിവിധ സർ ാർ വQSകളിലായി 4,000 സർ ാർ 'ാപന ൾ െകസAാNമായി
ബIിJി!ിVW്. തി;വനGXരം, െകാ!ി, േകാഴിേ ാട് െന ് വർ ് ഓJേറ ിംഗ് േക\]മായി
ബIിJി!് 14 ജി^ാ േപാSകളിേല3ം 152 േ_ാ ് േപാSകളിേല3ം 63 മിനി േപാSകളിേല3ം
െകസAാൻ വ&ാപിJി!ിരി3<. abEകൾ മാ ി'ാപി ൽ, സAിcകൾ, dടിഎം (fണിൈഫഡ് െi ്
മാേനെjD് ) വാ ൽ, പിഒപി (േപായിൻറ് ഓഫ് െ െസൻസ് ) 'ല ളിെല സിവിൽ/ ഇല ി ൽ
െമയിDനൻസ്
വർ ന ൾ ഉൾെJെടd% െന ്വർ ിെD നവീകരണം nർ ിയായി.
ഒപ് ി ൽ ൈഫബർ വഴി സിവിൽ േoഷNകളിെല സഹ'ാപന ഓഫീ>കളിേല ്
െക.എസ്.ഡ_r.എൻ കണsിവി ി വ&ാപിJി34തിന് 10 സിവിൽ േoഷNകളിൽ കാtസ് ലാൻ
നടJാ ൽ nർ ിയായി.
ഐ. ി അടി'ാന സൗകര& ൾ, എ.എം.സി, കൺസൾbൻസി, ഓഡി ിംഗ്, ബാൻഡ്
വിഡ് ് െചല]കൾ, ലാൻ / ഒഎഫ്സി േകബിളിംഗ് േജാലികൾ, ൈസ ് തxാറാ ൽ േജാലികൾ,
േ ാജy് മാേനzെമD് fണി ് െചല]കൾ, ഏ ]ം Xതിയ െന ്വർ ് സാേ|തികവിദ&കളിെല
ൈനXണ& നവീകരണം വർ ന െചല]കൾ എ4ിവ~ായി 2021-22 ബജ ിൽ 1600.00 ല9ം :പ
വകയി; ിയിരി3<.
വിവരസാേ|തിക വിദ&യിൽ അധി•ിതമായ േസവന
െട €ണനിലവാര]ം ലഭ&തdം
െമ!െJ‚ƒ4തിനായി ഭരണ സിരാ േക\മായ ഗവൺെമD് െസ„േbറിയ ിൽ ഒ.എഫ്.സി
(ഒപ് ി ൽ ൈഫബർ േകബിൾ) അടി'ാനമാ ിd%
െന ് വർ ് ആർ ിെട ്ചറാണ്
െസകAാൻ. ഐ. ി അNബI ഹാർഡ് െവയEം േസാ†് െവയEം വാ Mം എ.എം.സിdം,
കണyിവി ി ചാർ‡കൾ, ഇDർെന ് പാb ിെന‚
ൈലൻ, േപായിD് ‚ േപായിD് ലീസ്ഡ്
ൈലൻ ചാർzകൾ, പ_ിക് ൈവൈഫ ചാർ‡കൾ, വിഡിഐ പരിഹാരം, വർ ന െചല]കൾ
എ4ിവ~ായി 2021-22 ബജ ിൽ 400.00 ല9ം :പ വകയി; ിയിരി3<.
2000 ൈവ.ൈഫ േഹാb്േˆാVകൾ 'ാപി!് ഗവൺെമD് േസവന ൾ പൗര‰ാർ ്
ലഭ&മാ3ക എ4താണ് പ5തിയി@െട ല9&മി‚4ത്. നിലവിൽ, സം'ാനƒടനീളം 2000 ൈവൈഫ േഹാb്േˆാVകൾ 'ാപിc, തിദിനം പരമാവധി 44000 അദAിതീയ സŠർശക;ം തിദിനം 8
ടിബി വെര ഡാ ഉപേഭാഗ]ം ഉW്. െക-ൈഫ •ംഖലയി@െട •‚തൽ േസവന ൾ െകാBവരിക,
0ഖ 'ല ളിൽ ൈവൈഫ കവേറജ് വർ5ിJി3ക, തീരേദശ മ•&ബIന ‘ാമ ളിൽ ൈവൈഫ േഹാb്േˆാVകൾ 'ാപി3ക, സം'ാനെ ാbാെകd% പിേ4ാ
േഗാi‘ാമ ൾ
എ4ിവ 2021-22 കാലഘb ിൽ നിർേ“ശി െJbിV%
ധാന
വർ ന ളാണ്. സർ”ീസ്
െ ാൈവഡർമാർ3%
വർ ന
പരിപാലന
െചല]കൾ,
പ_ിക്
ൈവ-ൈഫ
േഹാb്സ്േപാVകൾ, Xതിയ മീ ർ കണ9ൻ, ഇല ി ൽ ആക്സസറികൾ, ൈവദrതി ചാർzകൾ,
െകഎഫ്ഐ •ാൻഡിംഗ്, പ_ിക് ൈവ-ൈഫെയ3റിc% പൗര‰ാ;െട അവേബാധം,
െകഎഫ്ഐ$% െമാൈബൽ ആ–ിേ ഷൻ വികസിJി ൽ, േതർഡ് പാർbി ഓഡി ർ(ടിപിഎ)
പണമട~ൽ,
വർ ന െചല]കൾ എ4ിവ~ായി 2021-22 ബജ ിൽ 1400.00 ല9ം :പ
വകയി; ിയിരി3<.
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ഒ; സAത— –ാ ്േഫാമി@െട ˜െരd% െലാേ ഷNകൾ ബIിJി ാനായി ഓഡിേയാdം
വീഡിേയാdം സംേയാജിJി!്, േകാൺഫറൻസ്/ചർ! എ4ിവ നടƒ4 ഒ; സാേ|തിക വിദ&യാണ്
വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസിഗ്. െക.എസ്.ഐ. ി.എം ഓേരാ വർഷ]ം 2000 വീഡിേയാ
േകാൺഫറൻ>കൾ നടƒ<. ഇേJാൾ വി.സി •ംഖല േകരള ിMടനീളം വിവിധ സർ ാർ
വQSകളിേല~് വ&ാപിJി3കയാണ്. 0തിർ4 സർ ാർ ഉേദ&ാഗ'ർ ് വി˜ര പ|ാളിക മാdം
ഓഫീസ് 'ല
മാdം •ടി ാ™ നട ാൻ വിസി ഇൻ ാ
ർ വളെര ഉപേയാഗ ദമാണ്.
ഐ.ടി ഹാർഡ് െവയർ/േസാ†് െവയർ എ4ിവ ഉൾെJെട നിലവിM% വി.സി സൗകര&
െട
സംര9ണം, ഐ.ടി ഇതര ഇൻ ാ !Eകൾ ാd% െചലവ് നടJിലാ ൽ, വി.സി േടാbൽ
െസാലšഷൻ, െ ാൈവഡർ3% െപെ›D്,
വർ ന െചല]കൾ എ4ിവ~ായി 2021-22
ബഡ്ജ ിൽ 60.00 ല9ം :പ വകയി; ിയിരി3<.
െസർb് ഇG&dെട മാœകയിൽ വിവിധ ളായ ൈസബർ െസകšരി ി വിഷയ ൾ
ൈകകാര&ം െച•4തിനാd% അടിയGിര പ5തി നടJിലാ34തിN% žമതല േസർb്
േകരള~ാണ്. വിവിധ വQSകൾ/ഏജൻസികൾ ൈസബർ >ര9ാ ഭീഷണി സംഭവ ളിൽ നി4്
സംര9ണം, കെW ൽ,
തികരണം എ4ിവ~ായി ഉ രവാദി െJb വിവര >ര9ാ
വിദഗ്ധർ
വർ ി34 േക\മാണ് െസർb്-െക. ഐ. ി, ഐ. ി ഇതര ഇൻ ാ
്ചർ,
എ.എം.സി, കണsിവി ി, േസാെ†Aയർ/ഹാർഡ്െവയർ, വിഎ/െസകšരി ി ഓഡി ് Ÿ ക െട
സംഭരണം,
വർ നെചല]കൾ എ4ിവ~ായി 2021-22 ബജ ിൽ 80.00 ല9ം :പ
വകയി; ിയിരി3<.
െതരെ2‚ െJb വQSകൾ ് േവWി വിവിധ ളായ വിവരദായകേസവന
ം, പരാതി
പരിഹാര േസവന
ം ഗവൺെമD് േകാൺടാy് െസDർ നൽQ<. െപാ"ജന ൾ ്
ാപ&മാQ4തര ിൽ സി ിസൺ േകാൾ െസDർ ഇേJാൾ XനർനിർLാണഘb ിലാണ്.
നിലവിM% പ ാ ലസൗകര& ൾ ശ¡ിെJ‚ƒ4തി@െട ലഭ&മാQ4 േസവന
െട എ¢ം
വർ5ിJിc െകാBം •‚തൽ േസവന ൾ പൗര‰ാർ ് ലഭ&മാ3വാNം േവWി േകാൺടാy്
െസDറിെന Xനർ വിഭാവനം െചേxW"W്. ജിസിസി ഇേJാൾ 66 ലധികം സർ ാർ വQSകൾ,
സംഘടനകൾ, േ ാജ£കൾ "ട ിയവ~് േസവനം നൽQ<. ജി.സി.സി പ ാ ല സൗകര&ം
െമ!െJ‚ ൽ, എ.എം.സി െചല]കൾ, Xതിയ വQJ് േസവന
െട സംേയാജനം, േമാഷണൽ
വർ ന ൾ,
വർ ന െചല]കൾ എ4ിവ~ായി 2021-22 ബജ ിൽ 140.00 ല9ം :പ
വകയി; ിയിരി3<.
പ_ി ് ഓഫീസിMം വികാസ്ഭവൻ െകbിട ിൽ ഒപ് ി ൽ ൈഫബർ ബാ ് േബാണി@െട,
ഒ; േo ്-ഓഫ്-ദ-ആർb്
േ ർഡ് െന ് വർ ് 'ാപി!് വർ ിc വ;<. വQSകൾ
തLിM% കണsിവി ിdം, െകസAാNമാd% കണyിവി ിdമാണ് പ5തിdെട ല9&ം. പ_ിക്
ഓഫീസ് സ0!യ ിൽ 8 വQSക ം വികാസ് ഭവൻ സ0!യ ിൽ 17 വQSക ം നിലവിMW്.
ഏകേദശം 1700 അGിമ ഉപേയാ¥ സംവിധാന ൾ ് ഈ േ ാജs് വഴി േസവനം നൽQ<.
ഐ. ി, ഐ. ി ഇതര ഉപകരണ ൾ3% എ.എം.സി, പ_ിക് ഓഫീസിെലdം വികാസ് ഭവനിെലdം
േസാ†് െവയർ ൈലസൻസിെD X" ൽ, േബാധവൽ രണ പരിശീലന പരിപാടി,
വർ ്േഷാSകൾ, വർ ന പരിപാലന ചാർzകൾ എ4ിവ~ായി 2021-22 ബജ ിൽ 30.00 ല9ം
:പ വകയി; ിയിരി3<.

“എ^ാവർ3ം ഒ; ഗവൺെമൻറ് എ4 അNഭവം നൽQ4തിന്, അNേയാജ&മായ ഐസി ി .
്ചEകൾഇൻ ാ, ആ–ിേ ഷNകൾ എ4ിവ വഴി െമ!െJb ഭരണനിർവഹണ „ിയകൾ,
വർ ന രീതികൾ, എ4ിവ ഏ ]ം മിക!താ3ക” എ4താണ് ഡിജി ൽ േകരള
ആർ ിെട റിെD കാ™Jാട്പരˆരം ബIെJb ഒ; സ§ഹെ
¨©ി3ക ., എ^ാ െവർചAൽ
േസവന
ം ജന
െട വാസ'ല ് ലഭ&മാ34തി@െടdം അNേയാജ&മായ –ാ ്േഫാ0കൾ
¨©ി!് എ^ാവർ3ം ഡിജി ൽ സൗകര& ൾ ാªമാ34തിN0% ഒ; –ാ ്േഫാം ധാനം
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െച•4തി@െട േലാകനിലവാര ിM% കണyിവി ി േസവന ൾ ദാനംെച•<പരിശീലനം .,
പി«ണാ –ാ ്േഫാ0ക െട വികസനം, ¬ാസ് ആർ ിെട റൽ ഗേവണൻസിMം േയാഗ ളിMം
മിക!ത് 'ാപി ൽ എ4ിവ ായി ല9ം :പ വക 400.00 ബജ ിൽ 22-2021യി; ിയിരി3<..
ഒ; െപാ" േസവനേക\ം 0േഖന എ^ാ സർ ാർ േസവന
ം സാധാരണ ാ;െട
അ‚ ് കാര&9മമാdം >താര&മാdം, വിശA®തേയാ‚ം •ടി താ ാ]4 െചലവിൽ
ലഭ&മാ34തിനാണ് ഇG&ാ ഗവൺെമDിെD എൻ.ഇ.ജി.പി പ5തിdെട കീഴിൽ എസ്.എസ്.ഡി.ജി
നടJാ ിയത്. െവബ്ൈസ ് Xതിയ –ാ ്േഫാമിേല ് മാ¯കdം നവീകരി3കdം െച•ക,
െസകšരി ി ഓഡി ് ചാർzകൾ, ഹാർഡ്െവയർ അJ് േ‘േഡഷൻ, എഎംസി, ഇ-സാ|ൻ
ൈമേ‘ഷനിേല3% എസ്എസ്ഡിജി, നടJാ ൽ െചല]കൾ എ4ിവ°ായി 2021-22 ബജ ിൽ
50.00 ല9ം :പ വകയി; ിയിരി3<.

ജി^ാതല ിൽ,
പൗരേസവന
െട
ഏകീ±ത]ം ഓൺൈലNമായ
വിതരണം
ല9&മിVെകാW് ‘ഡിജി ൽ ഇG&’ പ5തിയിൽ ഉൾെJ‚ ി നടJിലാ34 ഒ; മിഷൻ രീതിയിM%
പ5തിയാണ് ഇ-ഡി ിy്. ജി^ാ,താ@ ് അെ^|ിൽ വിേ^ജ് തല ിൽ ജി^ാ ഭരണ•ടം
നൽകിയിV% ബാ ്എD് കtšbർ വത്കരണം 0ഖാGരം ഉയർ4 േസവന സംവിധാന ൾ
വിതരണം െചxാNം െപാ"േസവന േക\ ളി@െടdം േo ് േപാർbലി@െടdം ഈ േസവന ിെD
ഓൺൈലൻ ലഭ&ത ഉറJാ3വാNം പ5തി ല9&മി‚<. സം'ാന ് ഒbാെക 26 റവനš
സർbിഫി ¯കൾ ഇ-ഡി ിy് വഴി ഇേJാൾ ലഭ&മാണ്. നിലവിM%
വർ ന ൾ
െമ!െJ‚ƒവാൻ ഐ. ി.സി അടി'ാന സൗകര& ൾ3ം എ.എം.സി, അNബI ചാർ‡കൾ
എ4ിവ~ായി 2021-22 ബജ ിൽ 504.00 ല9ം :പ വകയി; ിയിരി3<.
ഗവൺെമD്
െ ാകAയർെമD്
വർ ന ളിൽ
>താര&തdം
കാര&9മതdം
ഉറSവ;ƒ4തിNം അവ തൽസമയം നിരീ9ി34തിNം ഇG&ാഗവൺെമDിെD എൻ.ഇ.ജി.പി
പ5തിdെട കീഴിM% ഒ; മിഷൻ േമാഡ് പ5തിയാണ് ഇ.ജി.പി. 53 സർ ാർ വQSക ം, 216
െപാ"േമഖലാ 'ാപന
ം/സർ ാർ ഏജൻസിക ം െപാ"വായ ഇ-െ ാകrർെമD് സംവിധാനം
ഉപേയാഗി3<. ഇ.ജി.പിdെട ശരിയായ നട ിJിNം നിരീ9ണ ിNമായി ഒ; െ ാഫഷണൽ
േ ാ‘ാം മാേനെjD് fണി ് (പി.എം.d), സ²മാ ിയിVW്. സിപിആർസിഎ³് േപാർbലിെD
പ ാ ല, സാേ|തിക നിലവാരം ഉയർƒ4തിNം, ഐ. ിdമായി ബIെJb ഹാർഡ് െവയEം
േസാ†് െവയEക ം വാ´4തിNം, എ.എം.സി, ഇDർെന ് ലീസ് ൈലൻ, േപായിD് ‚ േപായിD്
ലീസ് ൈലൻ ചാർ‡കൾ, മ¯ അNബI വർ ന ൾ എ4ിവ$മായി 2021-22 ബജ ിൽ 100.00
ല9ം :പ വകയി; ിയിരി3<.
സർ ാർ വQSക െട
വർ ന ൽ ൈകകാര&ം െച•4തിനായി
േത&കം
:പകൽJന െചµ ഡിജി ൽ വർ ് േ¶ാ മാേനെjD് സംവിധാനമാണ് ഇ-ഓഫീസ്. െമാൈബൽ
വിർചAൽ ഡിജി ൽ ഓഫീസ് സംവിധാന ി@െട, •‚തൽ ഫല ദ]ം >താര&]മായി ഓഫീസ്
നടപടികൾ െമ!െJ‚ƒ4തിന് ഇ-ഓഫീസ് ല9&മി‚<. ഇ-ഓഫീസിെD ഏ ]ം Xതിയ
െവർഷനിൽ ഫയMക ം/രസീ"ക ം ഒ; ഓഫീസിൽ നി<ം മെ ാ4ിേല ് ൈകമാറാൻ
സാധി3കdം അ"വഴി േപJറിെD ഉപേയാഗം Qറ$വാNം >താര&മാ3വാNം സാധി3<. വ;ം
വർഷ ളിൽ താ@3കളിMം ‘ാമതല ളിMം ഇ-ഓഫീസ് വ&ാപിJി ാൻ സർ ാർ തീ;മാനിc.
ഐടി േകാർ ഇൻ ാ
ർ, െസർവർ വാ ൽ / നവീകരണം / പരിപാലനം, േസാ†് െവയറിെD
വികസനം, അNബI െചല]കൾ എ4ിവയാണ് നിർ“ി© വർ ന ൾ. ഇതിനായി 2021-22
ബജ ിൽ 800.00 ല9ം :പ വകയി; ിയിരി3<.
വQSകൾ, പൗര‰ാർ ് •‚തൽ പൗര േക\ീ±തമായ േസവന ൾ നൽQ4തിന്
വQSകെള േ ാ•ാഹിJി3കdം ാªമാ3കdം െച•4തിനാണ് സം'ാന സർ ാർ, ഇഗേവണൻസ് അവാർ·കൾ ഏർെJ‚ ിയിരി34ത്. യാiാ െചലവ് , അവാർഡ് േനാമിേനഷൻ,
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െതരെ
്
ിയ, അവാർഡ് െചല കൾ, ഇ-ഗേവണൻസ് േന
െള!റി#$ %&്
സി'ീകരണം എ+ിവ&ായി 2021-22 ബജ1ിൽ 10.00 ല4ം 5പ വകയി78ിയിരി!9. ഏ1 ം
മിക< അ4യ േക= ൾ!ം >ാഫി@A$ BരCാര Dം ഇതിൽ ഉൾെ 8ിയിരി!9.
സംFാനെ8 രാGീയ ം ഭരണപര മായ അതിർവരIകൾ,
Jതിവിഭവ ൾ,
ഗതാഗതം, അടിFാന സൗകരMവികസനം, ജനസംഖM ശാPം, കാർഷിക-സാRഹിക സTദ്
വMവF Vട ിയവWമായി ബXെ
വിവര ൾ ൈകമാZ+തി@ം ഉപേയാഗി!+തി@ം
ഉപേഭാ[ാ&െള സഹായി!+ ഒ7 ഇൻറർെന1് അടിFാന ജിേയാ േ]ഷMൽ േഡ1ാ ഡയറ^റി
ആണ് േകരള സംFാന േ]ഷMൽ ഡാ1ാ ഇൻ`ാabർ (െക.എസ് ഡി.ഐ). േദശീയ േ]ഷMൽ
ഡാ1ാ ഇൻ`ാabർ പ'തിWെട മാfകയിൽ ഏെ1 &ൽ, സംgരണം, സംഭരണം, വിതരണം,
േ]ഷMൽ േഡ1ാWെട ഉപേയാഗം െമ<െ 8ൽ എ+ിവhം േവiിയാണ് െക.എസ് ഡി.ഐ
Fാപി<ിj$ത്. എkാ വlmകDം Fാപന Dം ത ൾ ൈകകാരMം െചn+ ജി.ഐ.എസ്
ഡാ1ാകൾ െക.എസ്.ഡി.ഐ Wമായി പo വh+തിന് ഉ8രവാദി8pAi്. 20 വlmകളിൽ നി+്
െക.എസ്.ഡി.ഐ വിവര ൾ േശഖരി#. നിലവിൽ 39 സർ&ാർ വlmകളിൽ നി9$
sണേഭാ[ാ&ൾ ഉൾെ െട 300 ലധികം sണേഭാ[ാ&ളാണ് െക.എസ്.ഡി.ഐ യിu$ത്. ലാബ്
(േസാv് െവയർ, ഹാർഡ് െവയർ) നവീകരണം, േപാർ ൽ നവീകരണം, ജിഐഎസ് ഇwേxഷൻ
yളിംഗ് െഡവലപ്െമൻറ്, മാ ് ജനേറഷനായി േറാ>ർ ഇേമജ് േ ാസzിംഗ്, ഹാർഡ്
െവയർ/േസാv് െവയർ എ+ിവWെട എ.എം.സി എ+ിവ|ായി 2021-22 ബജ1ിൽ 50.00 ല4ം 5പ
വകയി78ിയിരി!9.
എkാ ഗവൺെമw് േസവന Dം ഉപേഭാ[ാ&Dെട വിരൽ VTിൽ േയാജനെ ~+
ഒ7 ഏകീJത െമാൈബൽ ആ•ിേ&ഷൻ ‘എം-േകരളം’ േകരള േ>1് ഇൻഫർേമഷൻ െടേ€ാളജി
മിഷൻ (െക.എസ്.ഐ.1ി.എം) 5പകൽപന െചnകWം വികസി ി!കWം െച•ിji്. ‘എംേകരളം’െമാൈബൽ ആ•ിേ&ഷ@മായി Bതിയ േസവന ൽ സമനpയി ി!ക, ബXെ ‚ര4ാ
ആഡിƒകDം േ ാജ^് മാേനെ„w് …ണി1ിെw െചലവ്, എസ്.എം.എസ് േഗ1് േവ, `യിം വർ&്
5പകൽപന െചnക എ+ിവയാണ് ഈ പ'തിയിൽ ഉൾെ 8ിയിj$ വർ8ന ൾ. ഈ
പ'തി|ായി 2021-22 ബജ1ിൽ 140.00 ല4ം 5പ വകയി78ിയിരി!9.
ആധാർ, രാജMെ8 എkാ ജനവിഭാഗ Dെട ഡിജി1ൽ ഐഡwി1ി ആയി മാZകWം
നിലവിൽ നിരവധി സർ&ാർ വlmകൾ/Fാപന ൾ, ഇത്
േയാജനെ ~9i്.
തിരി<റിW+തി@ം, വിവിധ ആ@‡ലM Dം േസവന Dം എD 8ിൽ ലഭMമാl+തി@ം ഇത്
വMാപകമായി ഉപേയാഗി&െ 9. Wഐഡിഎഐ ഓഫർ െചn+ ഇ-െക.ൈവ.സി േസവന ൾ
വാ‰ാനം െചn+തി@$ ഒരംഗീJത ഏജൻസിയാണ് േകരള േ>1് ഐ.ടി മിഷൻ.
ആധാർ പ'തി|ായി Wഐഡിഎഐ യിൽ നി+് ഐസി.1ി,ഐ.ഇ.സി അസി>ൻസ്
ലഭMമായി79. ഈ സഹായം െക.എസ്.ഐ.1ി.എŠി@ം മ1് സമാനമായ പ‹ാളികൾ!ം നൽl+ത്
Wഐഡിഎഐ അ 8ിെട നിർ8ിെവ<ിരി!കയാണ്. സർ&ാർ പ'തികൾ&് ആധാർ ഒ7
ഐഡwി1ി ആയതിനാൽ, Wഐഡിഎഐ സർ!ലZകൾ അ@സരി<് ഇത് നട ാേ&iVi്.
ആധാർ ഡാ1 വാൾ ്, ആധാർ ഹാർഡ്െവയർ, ‚ര4ാ െമാഡŒൾ നട ാ&ൽ െചല കൾ,
ആധികാരികത ഉറ ാ!+തിന് ഇ- െക.ൈവ.സി േസവന ൾ എ+ിവ|ായി 2021-22 ബജ1ിൽ
150.00 ല4ം 5പവകയി78ിയിരി!9.
ഇൻഡMാ ഗവൺെമwിെw ഓ ൺ േഡ1ാ സംരംഭെ8 പി•ണh+തി@$ ഒ7 •ാ1്
േഫാം ആണ് ഓ ൺ ഗവൺെമw് േഡ1ാ •ാ1്േഫാം (ഒ.ജി.ഡി). ഡാ1ാ, േരഖകൾ, േസവന ൾ,
ഉപകരണ ൾ, െപാV ഉപേയാഗ8ിനാW$ ആ•ിേ&ഷ@കൾ എ+ിവ സി'ീകരി!+തിന്
േക= ഗവൺെമw് മŽാലയ ൾ/വlmകൾ അവ7െട േപാർ ൽ ഉപേയാഗി&ാൻ ഉേ•ശി!9.
പൗരൻമാ7െടWം മƒ വlmകDെടWം ഉപേയാഗ8ിനായി വിവിധ വlmകളിൽ നി9$ ഡാ1ാ
െസƒകൾ അപ് േലാഡ് െചn+തിന് േകരള ഒ.ജി.ഡി ‘േകരള.േഡ1.ജിഒവി.ഇൻ‘ എ+ ഒ7 േതMക
െവബ് ൈസ1് 5പകൽപന െച•. ഐ.ടി അടിFാന സൗകരM ൾ!ം നട ാ&ൽ
െചല കൾ!മായി 2021-22 ബജ1ിൽ 25.00 ല4ം 5പ വകയി78ിയിരി!9.
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ഒ7 ‡ര|് കീഴിൽ അധിക െചല കൾ ‡ടാെത ഗവൺെമwിേല&് ഉ$ എkാ നിlതികDം
മ1് lടി“ികകDം ഒ7 ഏകജാലക സംവിധാനം വഴി കŒ ഇkാെത അടh+തിന് പൗര”ാർ&്
സൗകരMെമാ7!+ െക.എസ്.ഐ.1ി.എം െw നിലവിu$ ഒ7 പ'തിയാണ് `i്സ്. `i്സ്
േക= ൾ േതMകമായി ഉപേയാഗി# െകാiിരി!+ ‘`ീസ്’ എ+ ആ•ിേ&ഷൻ ഇേ ാൾ ഇഡിaി^് ആ•ിേ&ഷ@മായി
സമനpയി ി!കWം, വിവിധ േപെ•w് േസവന ൾ അ4യ
െസwZകൾ വഴിWം ഇ-ഡിaി^് പ–ി&് േപാർ ലി—േടWം പൗര”ാർ&് ലഭMമാlം. 30-9-2017 െല
ജിഒ (ആർ.ടി നTർ 230/2017 ഐടിഡി
കാരം സംFാന8് `i്സ് െസൻറZകൾ
BV&ി ണിയാ@ം നവീകരി&ാ@ം സർ&ാർ അ@മതി നൽകിയിji്. എkാ ജിkകളിuം ഈ
വർ8ന ൾ Bേരാഗമി!9Ai്. എ.എം.സി, വർ8ന പരിപാലന െചല കൾ, `i്സിെന
സpയം പരMാ˜തയിേല|് പരിവർ8നം െചnക എ+ിവ|ായി 2021-22 ബജ1ിൽ 125.00 ല4ം 5പ
വകയി78ിയിരി!9.
േയാഗMതW$ ഐ.1ി …ണിƒകൾ&് േ ാ™ാഹന പ'തികൾ നട ിലാ!+ത് ഐ.ടി
മിഷന് കീഴിu$ ഐ.പി.എം.സി യാണ്. േകരളെ8 നšെട രാജMെ8 ഏ1 ം ആകർഷകമായ
ഐ.1ി േക= ളിൽ ഒ+ാ&ി മാƒകയാണ് പ'തിWെട ല4Mം. ഐ.പി.എം.സി Wെട കീഴിൽ
വ7+ വർ8ന ൾ&ായി 2021-22 ബജ1ിൽ 15.00 ല4ം 5പ വകയി78ിയിരി!9.
െമ<െ Vം
കാരM4മ മായ
മാർ&1ിംഗ്/കŠŒണിേ&ഷൻ
സംവിധാന8ി—െട
സാധാരണജന ൾ!ം ഉേദMാഗFർ!ം സംFാനെ8 ഇ-ഗേവണൻസ് പരിപാടികെള!റി#ം
അതി—െട സാധാരണ പൗര”ാർ&്
ലഭMമാl+ േസവന െള!റി#ം അവേബാധം
നൽേകiVi്. പരസMം, േ]ാൺസർഷി ്, ഇവ›് േ ാ™ാഹന േകാളാ1Zകൾ,
ചാരണ
വർ8ന ൾ, െപാVജനസTർ&ം എ+ിവ|ായി 2021-22 ബജ1ിൽ 60.00 ല4ം 5പ
വകയി78ിയിരി!9. വകയിരി8ിയിj$ വിഹിത8ിെw 10 ശതമാനം Pീകെള േക=ീകരി#$
പരിപാടികൾ&ായി വിനിേയാഗി&ണം.

ഇ-ഗേവർണൻസിെന സംബXി<് സRഹ8ിൽ െപാV അവേബാധ ം അംഗീകാര ം
•žി!+തി@ം, ഉേദMാഗF വിഭാഗ Dെട ാ˜ിWം അറി ം വർ'ി ി!+തിെw ഭാഗമായി,
വിവിധ പരിപാടികൾ െക.എസ്.ഐ.ടി.എം ആŸ ണം െച•ിji്. പരിശീലനം, സർ ിഫിേ&ഷൻ,
േശഷി വർ'ി ി&ൽ, േകരള-െസർ ിെw അവേബാധം Vട ിയവ|ായി 2021-22 ബജ1ിൽ 20.00
ല4ം 5പ വകയി78ിയിരി!9. വകയിരി8ിയിj$ വിഹിത8ിെw 10 ശതമാനം Pീകെള
േക=ീകരി#$ പരിപാടികൾ&ായി വിനിേയാഗി&ണം.
ഇ-ഗേവർണൻസിൽ ഡിേ•ാമ/ഡിxി പരിപാടികൾ ആരംഭി<് വM[ിതല8ിൽ കാരM4മത
വർ'ി ി!+തിന് സംFാന ഗവൺെമw് തീ7മാനി<ിji്. ഇതിേനാട@ബXി<്, ഐ.എം.ജി Wം
ഐ.ഐ.ഐ.1ി.എം.െകWം സംW[മായി ഇ ഗേവർണൻസിൽ പി.ജി ഡിേ•ാമ േകാ¡് നട~+തിന്
തീ7മാനെമ 8ിji്. സംFാന8് നട~+ വിവിധ ഇ ഗേവർണൻസ് പ'തികൾ എ െന
ൈകകാരMം െച¢ണെമ+്
പ‹ാളികൾ&് അവേബാധം നൽlകയാണ് േകാ¡ിെw ല4Mം.
ഐഐഐ1ിഎംെക യി—െട ഗവൺെമw് ഉേദMാഗFർ&് പി.ജി ഡിേ•ാമ േകാ¡ിന് ഫീസ്
ഇന8ിൽ 2021-22 ബജ1ിൽ 14.00 ല4ം 5പ വകയി78ിയിരി!9.
സംFാന സർ&ാർ വlmകളിെല വിവിധ ഇ ഗേവർണൻസ് പ'തികൾ
5പീകരി!+തി@ം നട ിലാ!+തി@ം പരിപാലി!+തി@മായി ഒ7 ശ[മായ ഇൻ-ഹൗസ്
ടീമായി വിർചpൽ ഐ.1ി േകഡർ വർ8ി!ം. ഐ.1ി, ഇ ഗേവർണൻസ് പരിശീലനം വിBലമായ
രീതിയിൽ ഗവൺെമw് വlmകളിൽ നട~+തി@ം, വിവിധ വlmകളിൽ വിർചpൽ ഐ.1ി േകഡർ
ടീAകൾ 5പീകരി<് വlmകളിെല ഇ ഗേവർണൻസ് പരിപാടികDമായി AേTാ ് േപാl+തിനാണ്
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ഉേ ശി
ത്. േലാജി ി ് ഉൾെ െട
ബജ"ിൽ 40.00 ല%ം 'പ വകയി)*ിയിരി

പരിശീലന പരിപാടികൾ നട
+.

തിനായി 2021-22

േകരളാ േ "് ഐ."ി മിഷനാണ് സം2ാന ടനീളം അ%യ േക45ൾ
സ6ീകരി7ിരി
ത്. ഐ.സി."ി േസവന5ൾ സം2ാനെ* 89വൻ ജന5ൾ ം
;ാ<മാ
തി=ം ഡിജി"ൽ വിടവ് നിക
തി=മാണ് പ?തി ല%@മിA ത്. ഇേ ാൾ 14
ജിCകളിലായി ഒ) പEായ*ിൽ രF് എ
ശരാശരി നിരHിൽ 2,906 അ%യ േക45ൾ
;വർ*ി +F്. ഈ അ%യ േക45ൾ വിവിധ5ളായ പൗര േസവന5ൾ നൽP+F്. താെഴ
പറ
;വർ*ന5ൾHായി 2021-22 ബജ"ിൽ 350.00 ല%ം 'പ വകയി)*ിയിരി +.
വകയിരി*ിയിU
വിഹിത*ിെW 10 ശതമാനം Xീകെള േക4ീകരിY
പരിപാടികൾHായി
വിനിേയാഗിHണം.
അ%യ േ "് േ;ാജ[് ഓഫീസ്- 2ാപന െചല_കൾ.
ജിCാ േ;ാജ[് ഓഫീസ് - ജിCയിെല ;വർ*ന െചല_കൾ.
സം2ാന, ജിCാതല ;ചാരണ_ം വർH് േഷാ`ം െസമിനാaകbം ഉൾെ െട
;േമാഷണൽ ;വർ*ന5ൾ
ജി 2 സി/ബി 2 സി േസവന5ൾ നട ിലാ
തിനായി അ%യ സംരംഭക)െട
പരിശീലന_ം േശഷി ം വർ?ി ി ക
അ%യ േസവന നിരH് ചാർe് േബാർഡ്, എസിഇകൾ
ഐഡി കാർfകൾ, അ%യ
സംരംഭകതg സർeിഫിHhകൾ എ ിവ നൽPക.
ഹാർഡ്െവയർ നവീകരണം
150 അ%യ േക45ൾHായി ടാബ് പിസികൾ വാi+ (ഇതിനകം 2,650 ടാkകൾ
േശഖരിY)
എംഐഎnം അ%യ െവബ്ൈസhം നവീകരി +.

ഗവൺെമW് െസqേeറിയ"ിൽ ഇ ഗേവർണൻnം കrseൈറേസഷ=ം നട ിലാ
തിന്
tമതല
േനാഡൽ എജൻസിയാണ് ഐ."ി െസൽ. എCാ തല*ിu8
ഉേദ@ാഗ2ർ ം
മലയാളം wണീേകാഡിuം ഇ ഗേവർണൻസിuം ഐ."ി െസൽ പരിശീലനം നൽP+. കാര@േശഷി
വികസന പരിപാടികൾ ം ഇ-ഗേവർണൻസിൽ വർH്േഷാ`കൾ/െസമിനാaകൾ, പരിശീലന
സാമxികൾ/ ഉപകരണ5ൾ എ ിവ നൽP തി=മായി 2021-22 വർഷെ* ബജ"ിൽ 30.00 ല%ം
'പ വകയി)*ിയിരി +.

ഐ."ി സംബyമായ സയൻസ് , െടേzാളജി, മാേനെ{W് േമഖലകളിൽ |? േക4ീകരിY
െകാF് മികവിെW േക4മായ ഒ) ;ധാനെ e 2ാപനമാണ് 2000 ൽ 2ാപി7
ഐ.ഐ.ഐ."ി.എം-െക. അൈ}ഡ്
ഇൻഫർേമഷൻ െടേzാളജി ആW് മാേനെ{Wിൽ
േമഖലകളിെല അധ@ാപനം, പരിശീലനം, ഗേവഷണം എ ിവയി•െട മികവിെW േക4മായി
മാറണെമ താണ് 2ാപന*ിെW ദൗത@ം. ഐഐഐ"ിഎംെക െയ ഡിജി"ൽ wണിേവ€ി"ി
മാh തി= നടപടികൾ സർHാർ തല*ിൽ നട+ വ)+. മ=ഷ@ വിഭവ േശഷി ം മ"് 2ാവര
ജംഗമ സg Hbം wണിേവ€ി"ിH് ൈകമാa തി=
നടപടികൾ തീ)മാനിേHFതാണ്. 2021-22
ബജ"ിൽ, താെഴ പറ
ഘടക5ൾHായി 2000.00 ല%ം 'പ വകയി)*ിയിരി +.

224

െടേ ാസി ിയിെല ഐഐഐ ിഎം-െക കാ സ്
ഡിജി ൽ സർ കലാശാലയായി
പാ രെ .
എ.ഐ.സി.ടി.ഇ/!.ജി.സിയിൽ
നി#്
അ%മതി
േന(#തിനായി
)ർ*+ം
സ,ത-+മായ
െറസിഡൻഷ1ൽ കാ സ് ആണിത്.
അ4ിനിേ5 ീവ്,
ൈല9റി
േ:ാ;്
< ർ5=ർ േജാലിക>െട നിർ?ാണം
ഇേ@ണൽ ഫർണിഷിംBമായി ബDെ E
കരാFകാGെട തീർ ാ;ാH ബിIക>െട
തീർ ാ;ൽ,
ൈല9റി,
ലേബാറEറി
എ#ിവJK ഫർണിLർ, െഡസ്ക്േടാMകൾ /
േടാMകൾലാപ്, ലാൻ, െന ്വർ;ിംഗ് എ#ിവ
േപാPK ഫർണിLFകൾ.

2

3

4

െകാLി Rണിേവഴ്സി ി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ്
െടക്േനാളജി!മായി (Wസാ ് ) അഫിലിേയ ് െചZ
പി.ജി, പിഎL്ഡി േ[ാ\ാ]കൾ ഐഐഐ ിഎം-െക
നട^_. പഠന [aിയെയ സഹായിc#തിന്
വിദ1ാർeികൾ, ഗേവഷകർ, ഫാ;ൽ ി അംഗfൾ
എ#ിവGെട വിവര ആവശ1fൾ നിറേവg#തിനായി
സൗകര1f>ം
േസവനf>]K
അത1ാiനിക
ൈല9റി
സംവിധാനമാണ്
ഇൻkി lEി%Kത്.
വിദ1ാർeിക>െട ആവശ1fൾ പരിഹരിc#തി%ം
സർവകലാശാല
മാനദmfൾ;%nതമായി
[തീoിc# മാനദmfൾ പാലിc#തി%ം ഓേരാ
വർഷ+ം
േശഖരം
വർqി ിേ;rsr്.
ഇറിേസാtക>െട
െചല+ം
ഈ
വ1വvയിൽ
ഉൾെ (_
െസ@ർ േഫാർ റിസർL് ഇ#േവഷൻസ്
ഇൻkി lE് വഴി ആരംഭിL ഗേവഷണ-വികസന
പqതികൾ )ർHിയാcക
ഇലേ}ാണിക് ഇൻWേബ ർ േ[ാജ~് & േമ;ർ വിേ•ജ്

1500.00

50.00

300.00
150.00
0

സംvാന സർ;ാരിെ@ ഐടി നയമ%സരിL്, ഐഐഐടിഎംെകെയ ഐടി
േമഖലയിെല ഗേവഷണ വികസനHിെ@!ം പഠനHിെ@!ം മികവിെ@ േക•മാ;ി മാgക
എ#താണ് ലo1fളിെലാ#്, (2018-19) ബജ ് [സംഗHിൽ, ഐഐഐടിഎംെക െയ ഒG
സർവകലാശാലയായി പരിവർHനം െചƒാൻ സർ;ാർ [ഖ1ാപനം ഇറ;ി. 2018-19 കാലയളവിൽ
സർ;ാർ ഒG സർവകലാശാലയായി „നർനിർമിc#തിേല;് സാ Hിക സഹായമായി 5000
ലoം േകാർ സ് ഫr് ഒ Hവണയായി ബജ ിൽ വകയിGHി.
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ഐഐഐടിഎം-െക ഒG സംvാന ഡിജി ൽ സർ കലാശാലയാ;ി പരിവർHനം െച…ക,
അ(H 4 വർഷHി%Kിൽ vാപനHിെ@ വിദ1ാർeിക>െട എ*ം നിലവിെല 200 ൽ നി#് 1000
Hിൽ †(തൽ വർqി ിcക, „തിയsം ‡തന+മായ േകാtക>ം വിഭി# സാേˆതികവിദ1കളിൽ
പരിശീലന പരിപാടിക>ം ആരംഭിcക. ‡തന ഗേവഷണ+ം സംരംഭകത,+ം വളർHിെയ(cക,
ഡിജി ൽ സാേˆതികവിദ1!െട വിശാലമായ െഡാെമയ്%കളിൽ വ1വസായ-വിദ1ാഭ1ാസ
സഹകരണം ശ‰ിെ (^ക എ#ിവ ലo1മിEാണ് സർവകലാശാല സŠീകരിLിരിc#ത്.
അ;ാദമിക്, മാേനെ‹@് സംവിധാനം ശ‰ിെ (^#തി%ം [േമാഷണൽ
െചല+കൾcം ഗേവഷണHി%ം വികസനHി%ം സഹായകമായ vാപന േകാർ സ് ഫrിെ@
ബാലൻസ് sകയായി 2021-22 ബജ ിൽ 2000.00 ലoം
പ വകയിGHിയിരിc_. ഡിജി ൽ
സയൻസ് ഇെ#ാേവഷൻ ആൻഡ് െടേ ാളജിയിൽ ഗേവഷണ-വികസന പqതികൾ
ഏെ (c#തിന് 400 ലoം പ അധികമായി നൽകിയി r് .

2009 ൽ രജിkർ െചZ ഐസിേഫാസ്, സ,ത-/ഓ ൺ േസാ•് േസാ‘് െവയറിെല
േലാകHാകമാന]K ക’പി(Hfേള!ം ]േ# fേള!ം ഉപേയാഗെ (^#തി%ം സർ;ാർ,
അ;ാദമിക് vാപനfൾ, േകരളHിേല!ം ഇ 1യിേല!ം ജനfൾ;് [േയാജനെ (^#തി%ം
േഫാസ് ക?lണി ി അംഗfൾ, vാപനfൾ, kാർE് അMകൾ, സംരംഭfൾ എ#ിവ വഴി
േ“ാബൽ േഫാസ് ”വ്െമ@ിന് സംഭാവന നൽW#തി%മാണ് ലo1മി(#ത്. 2021-22 ബജ ിൽ
750.00 ലoം പ താെഴ പറ!# [വർHനfൾ;ായി വകയിGHിയിരിc_

1

2
3

4
5

ഔE്റീL് പരിപാടികൾ
ഇവാ–ൈലേസഷൻ/ക?lണി ി പരിപാടികൾ
െപാsവായ പരിപാടികൾ
ഐ.സിേഫാസ്
അടിvാന
സൗകര1ംഓഫീസ്
[വർHന+ം/പരിപാലന+ം ഐ.ടി സിk+ം ൈല9റി!ം
േസാഷ1ൽ കംപlEിംഗ്
അസിkീവ് െടേ ാളജി
[ാേദശിക ഭാഷാ കംപlEിംഗ്
െജ@ർ
& െടേ ാളജി- െജ@ർ & സാേˆതികവിദ1
ഹാ;േHാൺ, േജാലിയിേല;് മട˜ക, വനിതാ വി@ർ
™ൾ/സ?ർ ™ൾ, െവർച,ൽ പരിശീലനം/സ,തേസാ‘് െവയർ ഇൻkാൾ െച…#തി%K പരിശീലന+ം
െഫേലാഷിMം.
( 50 ലoം പ െജൻഡർ െടേ ാളജി;് മാšമായിEാണ് ).
ഓ ൺ ഹാർഡ് െവയർ-ഐ.ഒ. ി, എL്.ഡ:l,
േഫാസ് െസാലlഷൻ േക•ം (േഫാസ് െസാലlഷൻസ് – ഇ –
ഗേവൺസ്/കൺസൾEൻസി, സി.ഒ.ഇ/ലാബ് )

40.00
60.00
300.00

150.00
200.00

രാജ1െH [ധാന ഐ. ി ലo1vാനം ആയ െടേ ാപാർ;് അഥവാ ഇലേ}ാണി•്
െടേ ാളജി പാർ;്-േകരള സർ;ാരിെ@ കീഴിPK സ,യംഭരണ vാപനമാണ്. നിലവിൽ
െടേ ാപാർ;് 410 ക നികളിലായി 60,000 !വ ഐ.ടി, ഐ. ി.ഇ.എസ് െ[ാഫഷണPകൾ;്
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െതാഴിൽ നൽW_. െടേ ാപാർ;ിെ@ [വർHനfൾ;ായി 2021-22 കാലയളവിൽ 2405.00 ലoം
പ വകയിGHിയിരിc_.

1.

ഐ.ടി പാർcകളിPം എസ്.എം.ഇ േമഖലകളിPം മാർ; ിംഗ്,
[േമാഷണൽ [വർHനfൾ.

100.00

വീടിന(H് [വർHിcക: ഡിമാൻഡ് വിലയിGHPം അ ിമ
vാനf>ം, ഓൺേബാർഡിംഗ്, നിേoപ പˆാളികൾcം
[വർHനfൾcം ധനകാര1fൾc]K ഒG ചEŸടിൽ എHിേLGക,
േസാെ‘,യർ
ാ ്േഫാം
തിരെ¡(;ൽ,
ഡ:¢എൻഎL്
സഹ[വർHകർcK മാനദmfൾ aമീകരിcക, േസവന
പˆാളികെള തിരിLറി!ക!ം അവെര ഓൺേബാർഡ് െച…ക!ം
െച…ക, ൈപല ് െലാേ;ഷ%കൾ തിരിLറി!ക!ം „റHിറcക!ം
െച…ക, [വർHി ിc#തി%ം ]േ#ാE് െകാ’േപാW#തി%ം
േ[ാ\ാം മാേന£െമ@് Rണി ് സŠമാcക
vലേമെ (;ൽ/എൽ.എ.ആർ േക¤കൾ
എ) vലേമെ (;ൽ/എൽ.എ.ആർ േക¤കൾ-െടേ ാസി ി
ബി) vലേമെ (;ൽ/എൽ.എ.ആർ േക¤കൾ-ഘEം 2
സി) എൽ.എ.ആർ േക¤കൾ-ഘEം 3

2

3.

305.00

2000.00

ഐ.ടി, ഐ.ടി.ഇ.എസ് ക നികൾ;് ആവശ1മായ േk ്- ഓഫ് - ആർE് അടിvാന
സൗകര1fൾ n¦ിcകയാണ് ഇൻേഫാപാർ;ിെ@ ലo1ം. ഇൻേഫാപാർcക>െട മാർ; ിംഗ് ,
§മി ഏെ (;ൽ, േഹാം െഫസിലി ി;് സമീപ]K വർ;് വികസി ി;ൽ എ#ിവ;ായി 2021-22
ബജ ിൽ 3555.00 ലoം പ വകയിGHിയിരിc_.

(
1

ഇൻേഫാപാർcകളിെല മാർ; ിംഗ്, [േമാഷണൽ
[വർHനfൾ

2

§മി ഏെ (;ൽ - ഏെ (c# vലHിന് എൽ എ ആർ
- ഘEം II

3

വീടിന(H് [വർHിcക

)
100
3355
100

മലബാർ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ അവസരfൾ വർqി ിc#തി%ം േസാ‘് െവയർ, േസാ‘്
െവയർ
േസവനf>െട
കയgമതി
േ[ാൽസാഹി ിc#തി%ം
വർqി ിc#തി%ം
ഐ. ി./ഐ. ി.ഇ.എസ്. നിേoപകർ;് ആവശ1മായ അടിvാന സൗകര1fൾ Wറ¡ െചലവിPം
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ഉയർ# നിലവാരHിPം ലഭ1മാcകയാണ് ൈസബർ പാർ;ിെ@ ലo1ം. 2021-22 ബജ ിൽ താെഴ
പറ!# [വർHനfൾ;ായി 1237.00 ലoം പ വകയിGHിയിരിc_.
നിലവിPK ഇൻ¨ാ5=ർ നവീകരിc_
െട ിൾ േറാഡിെ@ നിർ?ാണം
സം!‰ മതിലിെ@ നിർ?ാണം
ൈസബർപാർ;ിൽ [ധാന [േവശന കവാടHിെ@
നിർ?ാണം
ഘEം I, II, III എ#ിവ!െട ¤vിരമായ വളർL
േസാളാർ േമൽŸര
[േവശന കവാടHിൽ ബസ് േബകൾ
കാ സിെല മാലിന1 സം©രണ സംവിധാനം
ഘEം I, II, III െല vലHിെ@ വർqനവ്
െസസ് ഇതര [േദശH് „തിയ ഐടി െകEിടHിെ@
നിർ?ാണം [ാരംഭ [വർHനം വീടിന(H് [വർHിcക േ[ാ\ാം മാേന£െമ@് Rണി ് („തിയത്) സŠമാcക
മാർ; ിംഗ്, 9ാൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, െ[ാേമാഷൻ [വർHനfൾ

900.00

37.00

200.00

100

സംvാനെH ഐ. ി./ഐ. ി.ഇ.എസിൽ അടിvാന സൗകര1fൾ n¦ിc#തിന്
േവrി
പീകരിL െപാsേമഖലാ vാപനമാണ് േകരള േk ് ഇൻഫർേമഷൻ െടേ ാളജി
ഇൻ¨ാ5«ർ ലിമി ഡ് (െക.എസ്.ഐ. ി.ഐ.എൽ). §മി ഏെ (H് അടിvാന സൗകര1fളായ
ൈവദ¢തി, ജലം, േറാ¬കൾ എ#ിവ നിർ?ിL് §മി!െട ”ല1ം വർqി ിcക, [േത1ക സാ Hിക
േമഖല പദവി േനടിെയ(cക sടfിയവ!ം സർ;ാർ അംഗീകാരം ആവശ1മായ നടപടിക>ം
േനടിെയ(c#േതാെടാ ം സ,കാര1 സംരംഭകർ;് ഐ. ി. പാർcകളിPം ഐ. ി. െസ¤കളിPം
ബിസിനസ് സംരംഭfൾ ആരംഭിc#തിനായി വികസി ിL §മി ലഭ1മാcക എ#ിവയാണ്
െക.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ-െ@ ബിസിനസ് േമാഡൽ. താെഴപറ!# [വർHനfൾ;ായി 2021-22
ബജ ിൽ 20190.00 ലoം പ വകയിGHിയിരിc_. ഇതിൽ 2590.00 ലoം പ നബാർഡ്
ധനസഹായമാണ്.

1.
വ1വസായHിന് ആവശ1മായ ഉയർ# നിലവാരHിPK ൈന„ണ1
വികസന പരിപാടികൾ ഒ െ E [േദശfളിൽ ലഭ1മാc# േk ്-ഓഫ്
-ആർE് െടേ ാളജി അടിvാനമാ;ിയ ഒG പഠന ാ ് േഫാം ആണ്
©ിൽ െഡലിവറി ാ ് േഫാം.
ഈ ാ ് േഫാം, സംvാനെH
എ–ിനീയറിംഗ് േകാേള£കെള ഐ. ി പാർcക>മായി ഒG െടലി
സാ#ിധ1ം വഴി ബDി ിc_. ഒG വർഷം ഏകേദശം 50,000
വിദ1ാർeികൾ;് െടലി സാ#ിധ1 -ംഖലവഴി 150 ൈഹെട;്
®ാ¯കളി°െട ൈന„ണ1 വികസന പരിശീലനം നൽകാൻ ഇതി°െട
സാധ1മാW_.
വിദ1ാർeിക>െട
െതാഴിൽ
സാധ1ത
വർqി ിc#തിനായി ൈമനർ ഡി\ി, വിവിധ സർEിഫിേ;ഷൻ
േ[ാ\ാ]കൾ, വിദ±Gെട [ഭാഷണfൾ എ#ിവ ഇതിൽ ഉൾെ (_.
ഈ
ാ ്േഫാമിന് അതിെ@
പകൽ നയിൽ അ–് [ധാന
െലയFക>r്, (1) െന ്വർ;് ബാ;്േബാൺ (2) ൈഹെടക് ®ാസ് ²]കൾ
(3) െടലി സാ#ിധ1 പരിഹാരം (4) പഠന മാേന£െമ@് പരിഹാരം, (5)
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1000.00

അവേബാധജന പഠന െമാഡ കൾ
11.01.2017 ൽ 91.16 േകാടി പ ് ഭരണാ$മതി ലഭി'. 75 േകാേള*കളിൽ
ഇ,ീരിയർ ഫർണിഷിംഗ്, ഇൻ5ാ6ചർ എ9ിവ :ർ;ിയായി. 2021-22
കാലഘ=;ിൽ പ>തി :ർ;ീകരി?ാൻ ഉേAശിCD. നൽകിയിEF
Gക ബാലൻസ് േIാജJ് െചലവ് നിറേവL9തിനാണ്.
2.
െപാG ജനMൾCം സർ?ാർ NാപനMൾCം (30,000) അതിേവഗ
കണJിവിRി നൽകാ$ം സംNാനെ; സാS;ികമായി പിേ9ാ?ം
നിൽC9വർ?് സൗജന ഇ,ർെനR് നൽകാ$ം ലU മിEF ഒW ഐടി
േകാർ ഇൻ5ാ6Yർ േIാജJ് ആണ് െകേഫാൺ. ഒW സം\]
സംരംഭ കSനിയായ േകരള ൈഫബർ ഒപ്Rിക് െനR്വർ?് ലിമിRഡ്
(െക-േഫാൺ ലിമിRഡ് ) വഴി െകഎസ്ഇബിഎൽ, െകഎസ്ഐടിഎൽ,
േക` സർ?ാർ എ9ിവ ് 49: 49: 2, ഓഹരി ൈകവശeF പാേRൺ
ഉപേയാഗിf് പ>തി നടgിലാCD. െമാ;ം പ>തി െചലവ് 1532 േകാടി
പയാണ്. ഇതിൽ 823 േകാടി പ\െട െകഐഎഫ്ബി െഷയij്,
ബാ?ി Gക െകഎസ്ഇബി& േകരള സർ?ാർ വഹിCം. മാfിംഗ്
വിഹിതമായി
സംNാന
പ>തിയിൽ
നിDം
Gക
വകയിW;ിയിരിCD.

16600.00

3.
ബഹിരാകാശ സാേkതിക േമഖലയിെല അ?ാദമിക് NാപനMൾ,
ഗേവഷണ
ഓർഗൈനേസഷ$കൾ,
വാണിജ
NാപനMൾ,
nാർ=oകൾ എ9ിവ\മായി സഹകരിf് ബഹിരാകാശ സാേkതിക
ആpിേ?ഷ$കളിൽ മികവിെ, േക`ം NാപിCക. eqവൻ പ>തി\ം
രj് ഘ=Mളായി തിരിfിരിCD - ഘ=ം I, ഘ=ം II. ഏകേദശം 60,000
ചGരs അടി വിtീർണeF ഓഫീസ്, ആർ & ഡി േuാ?ിെ,
നിർvാണമാണ് ഒ9ാം ഘ= പ>തി വിഭാവനം െചw9ത്. രjാം
ഘ=;ിൽ 1.41 ലUം ചGരsയടി ഉൽപാദന േക`;ിെ, നിർമാണം
ഉൾെgxD. പ>തി\െട െമാ;ം െചലവ് 151 േകാടി
പയാണ്.
നബാർഡ് സഹായ;ിൽ അ$വദിfിEF Gക ഒ9ാം ഘ= പ>തിCം
ൈസR് വികസന Iവർ;നMൾCമാണ്. 2021-22 കാലഘ=;ിൽ
ആർഐഡിഎഫിന് കീഴിൽ പ>തി സാS;ിക സഹായം േതxD.

2590.00

സംNാന;്
സംരംഭകതy
വികസനzം
ഇൻ{േബഷൻ
Iവർ;നM ം
നടgിലാC9തിനാ\F േകരള സർ?ാരിെ, േനാഡൽ ഏജൻസിയാണ് േകരള nാർ=് അg്
മിഷൻ. േകരള;ിെല \വജനMൾCം വിദ ാർ|ികൾCം ഇടയിൽ സംരംഭകതy കഴിzകൾ
കെj}ക\ം വികസിgിCക\ം െചwക, േകരള;ിെല പരSരാഗത േമഖലകളിൽ സാേkതിക
വിദ ാഭ ാസ അടിNാന;ി~F സംരംഭക വികസന ആവശ കത s>യിൽെgx}ക,
േകരള;ിെല സാ•ഹ -സാS;ിക സം€ാര;ിന് ഉചിതമായ പരിശീലന പരിപാടികൾ
സംഘടിgിCക, സാേkതികവിദ യിൽ അധി•ിതമായ ഉൽg9M െട\ം േസവനM െട\ം
മാർ?R് കെj}ക, അ?ാഡമിക്, ഗേവഷണ-വികസന NാപനMൾ, വ വസായMൾ,
ധനകാര NാപനMൾ എ9ിവെയ പര‚രം ബƒിgിCക\ം അവർ?ിടയിൽ െനR് വർ?ിംഗ്
NാപിCക\ം െചwക, ഈ NാപനMൾ വികസിgിെfx; സാേkതിക വിദ ക െട
േവഗ;ി~F വാണിജ വത്?രണ;ിന് ഒW pാR് േഫാം NാപിCക എ9ിവയാണ് മിഷെ,
IധാനലU ം.
2021-22 വർഷെ; ബജRിൽ െകാfിയിെല െടേ…ാളജി ഇെ9ാേവഷൻ
േസാണിനായി (ടി.ഐ.ഇെസഡ് ) 1000.00 ലUം
പ\ം \വ സംരംഭകതy വികസന
പരിപാടികൾ?ായി 5875.00 ലUം പ\ം ഉൾെgെട േകരള nാർ=് അg് മിഷന് 6875.00 ലUം
പ വകയിW;ിയിരിCD.
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വ ബി ദധാരിക െട മേനാഭാവ ിൽ ശ മായ മാ ം വ
തിന് , കളമേ രിയിൽ
കിൻ! ൈഹെടക് പാർ&ിൽ 'ിതി െച)
െടേ*ാളജി ഇ േവഷൻ േസാണി0െട
ഇൻ1േബഷൻ 2വർ ന3ൾ&ായി ഒ 6തിയ പരി'ിതി 78ി9 തിനായി േകരള സർ&ാർ
േന:പരമായ പ;ാണ് വഹി9 ത്. പല േമഖലകളിെല ഇൻ1േബ ?കൾ ഒ 1ട&ീഴിലാ&ി
പBാ ല സൗകരDEം അറിEം െമHെIJ രീതിയിൽ പK വL തിൽ ഈ േസാൺ ഊ ൽ
നൽ1P. 2021-22 ബജ ിൽ 6Tതായി അവതരിIിH ‘UാർJ് അപ് ഇൻ!ാVചർ ഓXെമേYഷൻ
ഫ[ിനായി’ 1000 00 ല\ം ]പ വകയി
ിയി^[്. 6തിയ ഓഫീസ് _ാസ െകJിട ിൽ വീഡിേയാ
േകാൺഫറൻസിങ് െസാലbഷൻസ് , UാർJ് അcകൾ9ം െസYർ ഓഫ് എeലൻസിfമായി അധിക
ഇൻ!ാVചർ എ ിവLം ഓഫീസ് _ാസ െകJിട ിെY ഇYീരിയർ ഫർണിഷിംXമായി ബgെIJ
ബിh് iിയർ െച) തിfം ഈ ഫ[് ഉപേയാഗി&ാE താണ്.
വ ജന3ളിൽ സംരഭകതl സlഭാവം ശ ിെIm
തിനായി UാർJI് ഇേ&ാ സിUം
ശ ിെIm ിെ&ാ[് സാേ;തിക സംരഭ3ൾ േ2ാൽസാഹിIി9ക, സംരഭക അടി'ാന
സൗകരD3ൾ, വDവസായ3 മായി ബgെIJ 'ാപന3 മായി ബgം 'ാപി9ക,
പരി'ിതി വികസനEമായി ബgെIJ െവnവിളികൾ സംബgിH് ഗേവശണ പഠനEം,
മാർെ& ിംഗ്, വിpാനം, ആശയ സംrാരം എ ിവയാണ് ഈ പsതി െട 2ധാന ല\Dം. 202122 വർഷ ിൽ താെഴ പറ
പരിപാടികൾ&ായി 5875.00 ല\ം ]പ വകയി
ിയിരി9P.

1.
tഡൻസ് UാർJ് അപ് സേIാർJ് േ2ാuാം
കvbണി ി uാwകൾ
െഫേലാ ഷിI്
6തിയ ഐ.ഇ.ഡി.സി കൾ
നിലവിyz ഐഇഡിസികൾ&് uാY്
ഐഇഡിസികൾ&് അ{ഡിേ ഷൻ അടി'ാനമാ&ി z
uാY്
േകാേള|കളിെല വർ&്േഷാcകൾ
ലീഡ് iUർ ഐഇഡിസി&് uാY്
ഐ.ഇ.ഡി.സി ഉHേകാടി
േമ&ർ/ഡിൈസൻ െഫU്
വിദDാർ~ികൾ&് േമാJിേവഷൻ സഹായം
വിദDാർ~ികൾ&് പി•ണ മ ് വർ&് േഷാcകൾ /
UാർJI് േബാധവൽ&രണEം േന:തl പരിശീലനEം (സാൾJ്)
സാേ;തികവിദD & UാർJI് ഇവാ‚ൈലേസഷൻ േറാഡ്
േഷാകൾ
ഇെ ാേവഷൻ, േലണിംഗ്, എൻെƒെ2നർഷിI് „)ൈ◌ൽ (
എ ിവLz tഡY് െമYർഷിI്
സേvളന3ൾ േഷാcകൾവർ&് /
UാർJI് യാ†
UാർJI് ‡J്കDാˆകൾ
2വർ ന െചലEകൾ

230

400.00

2.

3

4

5

6

Šി&്- ഉപകരണ3ൾ വാ3yം മ‹zവ ം
വDതDŒ കഴിEzവർ&ായി മലcറം, വയനാട് ജിhകളിൽ
ഇൻ1േബ ?കൾ 'ാപി9P.
അfേയാജDമായ ഇൻ!ാV•റൽ uാwകൾ
െടേ*ാേലാഡ്|കൾ / ഇൻ1േബ ?കൾ9z 2വർ ന
uാY്
UാർJcകൾ&് (െrയിലcകൾ) വാടക സŽിഡി
െവർചlൽ ഇൻ1േബഷൻ േ2ാuാ•കൾ-ഫാU് െഫയിൽ/
സeീഡ്
ഗേവഷണ-വികസന
വ1cകളിെല
ഇെ ാേവഷൻ
േസാ•ക ം 2‘ 2Œാവനക ം- 3 േസാ•കൾ
ഡിൈസൻ െമഷീൻ നിർvാണ ിെല മികവിെY േക“ം /,
എആർ/ വിആർ
”Iർ ഫാബ് ലാബ്അധിക െമഷീൻ ഉപകരണ3 ം
:
എ മാ z ഗേവഷണബി സിഐടിഎംസഹകരണEം
ഫാബ് ലാബ്സ് ഓ & എം തി വന—6രം -& എറണാ1ളം
മിനി ഫാബ് ലാ˜കൾ
േകാേള|കളിെല മിനി ഫbHർ ലാ˜കൾ
UാർJcകൾ9z േസാ™് െവയർ ബാ;്
UാർJcകൾtഡY് UാർJI് 'ാപകർ/, ഫാ&ൽ ി
എ ിവർ9z എംഡിപി
വിദDാർ~ിക െട UാർJI് എe്േച‚് യാ†ാ പി•ണ /
2വർ ന െചലEകൾ
ഐഎസ്സിയിെല എവി, വിസി സിUം
ഐ.ടി സിU3ൾ
UാർJ് അI് അeിലേറ ?കൾ9z സഹായം
ഇലേ›ാണിക് ആeിലേറ ർ സമാരംഭി9P
2വർ ന െചലEകൾ

അI്/ഗേവഷണEം
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700.00

400.00

•തന ആശയ3ൾ9z uാY്
UാർJ് അcകൾ&് േപെ Y് സേIാർJ്
സീഡ് വാž
െകഎഫ്സി സീഡ് വാžLz പലിശ സബ്െവൻഷൻ
െസബി അംഗീŸത ഫ കളിേല9z സംഭാവന
എയ്‚ൽ ഇൻ1േബ ?ം എയ്‚ൽ െന ്വർ&് 78ി ം
UാർJ് അI് മാർ& ് അe¡ം െന ് വർ&ിംഗ് േ2ാuാ•കൾ
ബിസിനസ് 4 UാർJcകൾ
െകഎസ¢എvിൻ കീഴിെല പി. ആർ 2വർ ന3ൾ
െക.എസ്. .എം െY സഹകരണEം Šാwക ം
ഉൽപാദന\മത/േrൽ
എ ിവLz uാY്

1000.00

വികസനEം

1900.00

7

ാർ ് അ കൾ ് മാർ
ിംഗ് സേ ാർ ്
ാർ ് അ ് ഉൽപാദന എ ്േപാകൾ
വ വസായ േഫാറ ളിൽ ാർ ് അംഗത#ം
േദശീയ അ&ർേ'ശീയ േഫാറ ളിൽ അംഗത#ം
ാർ കെള ബിസിന*് േസവന ൾ പി+ണ-.
സം3ാനെ4 വിദ ാർ5ികൾ6ം 7വസംരംഭകർ6ം
അ&ാരാ:ാ ാർ ്അ ് ഇേ ാസി <മായി സഹകരി6>തിനായി
പരമാവധി അവസരം നൽ@ക7ം േലാക4ാകമാനBC
ാർ ്അ ്
ഇേ ാസി
Dമാ7C
സഹകരണം
വളർE>തിന്
സഹായി6ക7ം െചG..
അ&ാരാ: ബിസിനസ് കണH്
എ ്േപാഷർ പരിപാടികൾ

400.00

350.00

8
അ ാദമിക് എNർOണർഷി ് സേ ാർ ് Pീം
റിസർQ് ഇെ>ാേവഷൻ േOാSാം
ആർ & ഡി SാN്
െടേVാളജി വാണിജ വൽ രണ<ം ൈകമാ പി+ണ7ം

150.00

9
നാേനാ
ാർ ് േOാSാം, ഇൻ@േബഷൻ െന ്വർ ്,
വാർഷിക ഉQേകാടി
വനിതാ ാർ കൾ6C SാN്
ാർ കൾ ായി വി4് വാ[
െസHർ
നിർ'ി\
വനിതാ
ാർ കൾ,
]ിനി ൽ
^ല നിർ_യ ൾ,
സാേ`തിക
സർ ിഫിേ ഷaകൾ,
ൈലസൻസിംഗ്, ൈഹഎൻഡ് ശാcീയ ഉപകരണ ൾ .വികസന SാN്-എ>ിവ-C ഗേവഷണ
<മൺ േകാഫൗfർ കണg് േOാSാം
വനിതാ ാർ കൾ ായി റിസർQ് ഇെ>ാേവഷൻ േOാSാം
hഡN് മാർകi ാർ ് സേ ാർ ് േOാSാം ഐഇഡിസി))
െഫേലാഷി ം cീകൾ ് എഫ്എlം.എഫ്.
വനിതാ
ാർ കൾ, ഫാ ൽ ി,
ാർ ് 3ാപകർ
ഐഇഡിസി))

575.00

േകരള സർ ാരിെN കീഴിൽ ഗേവഷണ4ിaം പരിശീലന4ിaമായി nപം െകാf സ#യം
ഭരണ പദവി7C ഒp 3ാപനമാണ് സി-ഡി ്. ഇേമജിംഗ് െടേVാളജിയിqം വാർ4ാ വിനിമയ
വികസന4ിqBC ഗേവഷണ<ം വികസന<ം എ>തായിp. rട 4ിqC കർ4വ ം.
‘ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ’ nപീകരണം, ഫ്ളാഗ്ഷി ് പരിപാടിയായ ‘sf്സി’െN സി ിസൺ
സർtീസ് െസNuകDെട നട4ി ് എ>ി െന സം3ാന4് വിവര സാേ`തിക വിദ യിൽ
അധിvിതമായ ഭരണ നിർtഹണ Oവർ4ന ൾ ഈ 3ാപനം നട ിലാ ിയിp..
ഇൻഫർേമഷൻ െടേVാളജി െസHറിൽ സി-ഡി ിന് 2021-22 വർഷ4ിൽ താെഴ െകാy4ിരി6>
പzതികൾ ായി 600.00 ല|ം nപ വകയിp4ിയിരി6..
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1

2
3

4
5

6
7

മാേനജ്ഡ് െസക രി ി സർ ീസ് ശ ിെ
ക.
സിഡിഐടിക െട
ആ രിക
ര ാ
ച"#ട്
വികസി ി%&
ആ'ിേ(ഷൻ പരിേശാധന-ം സംേയാജന സൗകര12ം
െന ്വർ(് പരിേശാധന സൗകര1ം
െസർവ3ക െട െവർച4ൈലേസഷൻ
െവബ്ൈസ8കൾ(ാ-:
ഉ:ട(
െഡലിവറി
െന ്വർ%കൾ
എ.ആർ, വി.ആർ, എം.ആർ എAിവയിൽ മികവിെC േകDEൾ
Fാപി(ൽ.
ഗേവഷണ വികസന KവർLനE െട ഓെNേCഷൻ.
1. ഓൺ േലണിംഗ് 'ാ ് േഫാം
2. മലയാളLിനാ-: െടR് ൈമനിംഗ് Sൾ
3. സി-ഡി ിെല ഇ-െUയ്സ് ഓേ"ാേമഷൻ േസാV് െവയർ
െസക രി ി
േഡാകWെമC്
േഫാറൻസിക്
ലേബാറ"റി
(എസ്.ഡി.എഫ്.എൽ) െമZെ Lൽ
െവബ്
ചാനലിനായി
വീഡിേയാ
െKാഡ ൻ
സൗകര1ം
വർ\ി ി%ക
1. ഉ:ട( ഉത്പാദനം
2. ഉ:ട( വ1ാപനം
3. ഉ:ട( ആർൈ(വിംഗ്
സിഡിഐടിയിെല
ഡിജി ൽ
ആർൈ(വിംഗ്
െസCറിെC
അടിFാന സൗകര1E െട വർ\നവ്
സി-ഡി ിനായി ഐ.സി.ടി െക"ിട സbZയLിെC നിർcാണം
dർLിയാ%ക.
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40.00

50.00
20.00
80.00

60.00
150.00
200.00

ഒ രാജ
ിെ സാ
ിക വികസന ിന് മിക ഗതാഗത, ആശയവിനിമയ സംവിധാനം
ആവശ മാണ്. സാ
ിക വളർ
് നഗര- ാമ !േദശ$ൾ ത&ിൽ േവ() ഭൗതിക ബ-ം
ആവശ മാണ്. ഗതാഗത േമഖല ് കീഴിൽ വികസന പ3തികൾ; 5റ7ഖ$ൾ, േറാ8ക9ം പാല$9ം,
േറാഡ് ഗതാഗതം, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം, മ>് ഗതാഗത േസവന$ൾ എ@ീ 5 !ധാന തല$ളിBെട
നടCിലാDE.
ജന$9െട യാ)ാവശ $ൾ, ചരD നീGം, വിവര സാേHതിക വിനിമയം എ@ിവ
കാര Iമമായി നടJ@5 7േഖന സാ
ിക കാര Iമത, സാKഹ നീതി, പരിMിതി സംNലനം
എ@ിവ ഉറCാD@ ഒ OMിര ഗതാഗത സംവിധാനം നിർ&ിGക എ@താണ് ഗതാഗത േമഖലPെട
!ധാന ലI ം. ഗതാഗത േമഖലQR 2021-22 ബജ>ിൽ നൽകിയിUR വിഹിതം Vവെട േചർDE.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

5റ7ഖ$ൾ, ൈല>് ഹൗOകൾ,
ഷിCിംഗ്
േറാ8ക9ം പാല$9ം
േറാഡ് ഗതാഗതം
ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം
മ>് ഗതാഗത സർZീOകൾ

8013.00
91026.00
14768.00
14610.00
16008.00

5റ7ഖം, ൈല>് ഹൗസ്, ഷിCിംഗ് േമഖല തീരേദശ ജലഗതാഗത[ം േലാജി\ിG്Oമാണ്
ൈകകാര ം െച]@ത്. േകരള ിെല 17 5റ7ഖ$ളിൽ നാ_ 5റ7ഖ$ൾ വ ാപാര !വർ ന$ൾ
നടJE(്. അഴീGൽ, േബaർ, െകാbം, വിഴിcം 5റ7ഖ$ൾ എ@ിവയാണ് അവ. 5റ7ഖ വdC്,
ഹാർബർ എeീനീയറിംഗ് വdC്, ൈഹേfാ ാഫിക് സർേZ വിംഗ്, വി.ഐ.എസ്.എൽ, അഴീGൽ
േപാർi് ലിമി>ഡ് (മലബാർ ഇ ർനാഷണൽ േപാർi് ആൻറ് െസസ് ലിമി>ഡ് ) എ@ിവയാണ്
സംMാനെ
5റ7ഖ[മായി ബ-െCi !വർ ന$ളിൽ ഏർെCiിരിD@ ഏജൻസികൾ. േകരള
മാരിൈടം േബാർഡിെ nപീകരണേ ാെട, 5റ7ഖ$9ം ഷിCിംഗ് േമഖലPമായി ബ-െCi എbാ
!വർ ന$9ം നടJ@തിന് െക.എം.ബി െയ VമതലെCo ി. 5റ7ഖം, ൈല>് ഹൗസ്, ഷിCിംഗ്
േമഖല ് 2021-22 ബജ>ിൽ ഉപേമഖല തിരിqR വിഹിതം Vവെട വിശദീകരി ിരിDE.
1
2
3

5റ7ഖ വdC്
ഹാർബർ എeിനീയറിംഗ് വdC്
ൈഹേfാ ാഫിക് സർെZ വിഭാഗം

6913.00
755.00
345.00

585 കിേലാമീ>ർ ൈദർഘ 7R േകരള തീര!േദശെ
17 െചxകിട 5റ7ഖ$ൾ (ജyവരി 2018
വെര) 5റ7ഖ വdCിy കീഴിൽ !വർ ിq വ@ി @ത്. േകരള മാരിൈടം േബാർഡ് ആz് 2017
അyസരി ് {5തായി nപീകരി േകരള മാരിൈടം േബാർഡിന് കീഴിലാണ് നിലവിൽ വdCിെ
!വർ ന$ൾ ഉൾെCo@ത്. സംMാനെ
എbാ േനാൺ േമജർ 5റ7ഖ$9േടPം േമൽേനാi[ം
വികസന[ം െകഎംബിPെട Vമതലയാണ്.
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(
േകരള മാരിൈടം േബാർഡ് ആz് അടിMാനമാGി 02/02/2018 തിയതിയിെല സ.ഉ (എംഎസ് )
ന ർ 01/2018 എഫ് ആൻഡ് പി.ഡി !കാരമാണ് േകരള മാരിൈടം േബാർഡ് nപീകരി ിരിD@ത്.
സംMാനെ
േനാൺ േമജർ 5റ7ഖ$9െട വികസന ിനായാണ് േകരള മാരിൈടം േബാർഡ്
nപീകരി ിരിD@ത്. െചയർമാyം േബാർഡ് അംഗ$9ം േകരള മാരിൈടം േബാർഡിെ റീജിയണൽ
ഓഫീസിൽ 25/07/2018 ൽ Vമതല ഏെ>oJ. െചയർമാൻ, ൈവസ് െചയർമാൻ, 3 എ•്-ഓഫീേഷ ാ
അംഗ$ൾ, ഇ€ ൻ േനവിPെട !തിനിധി, ഇ€ ൻ േകാ\് ഗാർഡിെ
!തിനിധി, വിഴിcം
5റ7ഖ ിെ
ചീഫ് എ•ിക•iീവ് ഓഫീസർ തിരെco
4 അംഗ$ൾ എ@ിവരട‚@താണ്
േബാർഡ്. 5റ7ഖ !വർ ന$െള ശാƒീയമാD@തിന് മതിയായ സൗകര $ൾ ഏർെCo ി
5റ7ഖ$ളിെല സ7„ വ ാപാര[മായി ബ-െCi !വർ ന$ൾ െമ െCoJ@തിനാണ് േകരള
മാരിൈടം േബാർഡ് !വർ ിD@ത്. അ…ിനിേ†ഷൻ ഗേവണൻസ്, ഇൻ‡ാ†ˆ്ചർ എ@ിവQR
സൗകര $ൾ ഏർെCoJ@ !വർ ന$ൾ ഏെ>oD@തിന് 2021-22 ബജ>ിൽ 1.00 ലIം nപ
നാമമാ)മായി വകയി
ിയിരിDE. !വർ നIമമാdേ ാൾ േബാർഡിന് ആവശ മായ അധിക
5ക 5റ7ഖ േമഖലയിെല വകയി
ലിൽ അധികമായി േനടിേയാ മ‰ പ3തികളിൽ നിEം മാ>ി
വിനിേയാഗിD@തിBെടേയാ കെ( ാ[@താണ്.
േകരള ിെല േനാൺ േമജർ 5റ7ഖ$9െട നട ിCിനായി {5തായി nപീകരി Mാപനമാണ്
െക.എം.ബി. ഗവൺെമ ിെ
ഇ-ഗേവണൻസ് നയ ിന് അyŠതമായി ഇത് ബിസിന‹്
നടേ (5(്. നിലവിെല സാഹചര ം, 5റ7ഖ ഭരണ ി_ം ഷിCിംഗ് !വർ ന$ളി_ം ഇ-ഭരണം
അനിവാര മാDE. 5റ7ഖ അyബ- !വർ ന$ൾGായി െവബ് അധിŒിത ബിസിന‹് •ാ>്േഫാം
ŠŽിD@തിനാണ് ഈ പ3തി ഉേ•ശിD@ത്. ഭാവിയിൽ സംMാന ിനകJം രാജ
ിെ വിവിധ
ഭാഗ$9ം േലാക[ം ത&ി_R വ ാപാര !വർ ന$ൾ നടJ@തിyR ഒ ഉപാധിയായി ഈ െവബ്
േപാർiൽ !വർ ിDം. ഇനിപറP@ !വർ ന$ൾ ഏെ>oD@തിന് 2021-22 െല ബജ>ിൽ 225.00
ലIം nപ വകയി
ിയിരിDE.
ഇതിൽ 23.00 ലIം nപ വനിതാ ഉേദ ാഗM െട
ശാ‘ീകരണ ിനായി വകയി
ിരിDE

1
2
3

ഡിജി>ൽ ഫയൽ സി\ം
ഇ-ഓഫീസിനായി അടിMാന സൗകര $ൾ വാ$ൽ
ക •ixകൾ,മ>്അyബ- ഉപകരണ$ൾ, ഇലേ’ാണിക്
ഉപകരണ$ൾ വാ$ൽ

225.00

ഉൾനാടൻ ജലപാതകളിെല ഗതാഗതെ Pം ജലയാന$െളPം നിയ“ിD@തിനായി
ഉRതാണ് േകരള ഉൾനാടൻ െവ‹ൽ നിയമ$ൾ-2010. െക.ഐ.വി നിയമ$ൾ 2010
നടCിലാD@തിനായി 5റ7ഖ വdCിെന VമതലെCo ിയിരിDE. OരI, മലിനീകരണ നിയ“ണം
എ@ിവ ാPR ഉൾനാടൻ ജലപാതയിെല ജലയാന$ൾ പാലിേG( !േത ക മാനദ”$ൾ ഇതിൽ
ഉൾെGാ•E. !–തി വിഭവ$9െട ഉ രവാദി —[ം OMിര[മായ വിനിേയാഗ വികസനം
ൈകവരിD@തിന് നിയമ ിെല വ വMകൾ കർശനമായി പാലിDEെ(@് ഉറCാGാൻ 5റ7ഖ
വdC് ബാധ Mരാണ്. െക.ഐ.വി നിയമ$ൽ Oഗമമായി നടCിലാD@തിBെട, േകരള ിെ
പര˜രബ-ിതമായ ഉൾനാടൻ ജലപാതക9െട ™ംഖല šoതൽ OരIിത[ം മാലിന രഹിത[ം
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ആകർഷക ം റിസം േമഖലെയ സംബ ി ിടേ ാളം
തൽ വ മാന !വ"മായി മാ#ം.
%ര'ിത ം െചല കറ)*ം പരി,ിതി സൗ.ദ മായി ചര0ക1െട"ം യാ23ാ െട"ം
ഗതാഗത ിന് ജലപാതകെള ഉപേയാഗെ8
ാൻ സം,ാന സർ3ാ ം ഐഡ<=എഐ"ം
?വർ ി0@. താെഴ8റ"B ?വർ നCൾ ഏെF 0Bതിന് 2021-22 ബജFിൽ 200.00 ല'ം Jപ
വകയി
ിയിരി0@.
എ) െക.ഐ.വി നിയമCൾ3് കീഴിM! െറNേലFറി ?വർ നCൾ
നിയമCൾ നട8ിലാ0BതിO! ,ാപനപരമായ Pമീകരണം ശSിെ8 TBതിOം നിയമ
നിർUഹണ ിനായി പരിേശാധനകൾ നടTBതിOം ഒ
സം"S നിർUഹണ സംഘെ
Jപീകരി3ൽ, സർെU ഉപകരണC1െട പരിപാലനം, ഇ നെ ലവ്, സർെU, പരിേശാധന, അOബ
യാ2ാ െചല കൾ, എBിവ]! െചല കൾ പ^തിയിൽ ഉൾെ8
ിയിരി0@. െകഐവി
നിയമC1മായി ബ െ8_ അേന`ഷണC1ം, പഠനC1ം, മിക സbദായC1ം െകഐവി നിയമCൾ3്
കീഴിൽ ഉc്. ഇതിനായി 2021-22ൽ ബജFിൽ 100.00 ല'ം Jപ വകയി
ിയിരി0@.
ബി) െകഐവി നിയമCൽ നട8ിലാ0BതിO! അടി,ാന സൗകരd വികസനം
മാർ3ിംഗ് േബാeൾ, സർേU ഉപകരണCൾ വാCൽ, െകഐവി fീഡ് േബാ_് പാർ3ിംഗിനാ"!
െഷഡിെg നിർhാണം, പരിേശാധന യാനCൾ വാCൽ, ഡിെFൻഷൻ യാർഡിനായി ,ലം
വാiBതിO! നടപടിPമCൾ, െസക=രിFി jം, ഡിFൻഷൻ യാർഡിO! മF് സൗകരdCൾ, െജ_ി"െട
നിർhാണ ിനാണ് kമി ഏെF 3ൽ, %ര' വർ^ി8ി3ൽ, ഉൾനാടൻ ജലപാതകളിെല %ര'
സംവിധാനC1ം ഇ-രജിേlഷൻ സൗകരd ം നട8ിലാ0ക എBിവ ഉൾ8െട"! നാവിേഗഷൻ
സഹായCൾ ഈ പ^തിയിൽ വിഭാവനം െചo@. ഇതിനായി 2021-22 ബജFിൽ 100.00 ല'ം Jപ
വകയി
ിയിരി0@.
വp8ിെg സാേqതിക വിഭാഗമാണ് െമ3ാനി3ൽ എrീനീയറിംഗ് വിംഗ് (എം.ഇ.ഡt),
സംഭരണം, നിർUഹണം, *റ ഖ വp8ിന് കീഴിM! േനാൺ േമജർ *റ ഖCളിെല വാടക
ചാർvകൾ/േxാ_ിംഗ് Pാyകൾ, െPയിOകൾ മF് എzാ ഉപകരണC1െട"ം നിര0കൾ എBിവ
ഈ വിംഗിെg {മതലയാണ്. ഈ വിംഗിO കീഴിൽ രc് െമ3ാനി3ൽ എrിനിയറിംഗ് വർ3്
േഷാ|കൾ ഉc്. ഒB് െകാzം *റ ഖTം മെFാ@ േബ}ർ *റ ഖTം ആണ്.
െക.എം.ബി"െട െമ3ാനി3ൽ എrിനീയറിംഗ് വിഭാഗ ിന് കീഴിM! ഓഫീ%ക1െട"ം
വർ3് േഷാ|ക1െട"ം പരിപാലന ം നവീകരണ ം ഈ പ^തി വിഭാവനം െചo@. തട€മിzാ
ഷി8ിംഗ് ?വർ ന ിനായി െfയ#ക1ം മF് അവശd ഘടകC1ം സംഭരി0ക, ?വർ ന ിO!
ഇ നം, ഉപകരണCൾ, •ാ‚കൾ എBിവ"െട അFpF8ണി, ടƒകൾ, „ഡ്ജർ, േപാർ_്
ഉപകരണCൾ, ഐ.ടി.വി, േxാ_ിംഗ് Pാyകൾ, േസാളാർ സി…ം േപാM! †ന പേയാഗ ഊർˆ
േ‰ാതŠകൾ, …ാൻഡ്ൈബ എമർജൻസി പവർ സെ• നൽpBതിന് Œണി•കൾ/ജനേറF#കൾ,
ആവശdമായ പിŽണ സംവിധാനCൾ എBിവ ലഭdമാ0Bതിന് ഈ വർ3്േഷാ|കെള
{മതലെ8
ിയിരി0@. {വെട േചർ0B ?വർ നCൾ3ായി 2021-22 ബജFിൽ 440.00 ല'ം
Jപ വകയി
ിയിരി0@.
1
2
3

േകാഴിേ3ാട് വർ3്േഷാ8ിെല ടƒകൾ, െPയിOകൾ,
െ„ഡ്ജർ, േഫാർ3്
ലി•്, മF് ഉപകരണCൾ
എBിവ"െട വാർഷിക അFpF8ണികൾ
െകാzെ
വർ3്േഷാ8ിെല ടƒകൾ, െPയിOകൾ,
െ„ഡ്ജർ, േഫാർ3്
ലി•്, മF് ?വർ ന
ഉപകരണCൾ
എBിവ"െട
വാർഷിക
അFpF8ണികൾ
7.50 േകാടി Jപ െചലവിൽ വർ3്േഷാ|കെള
അ’ാരാ“ നിലവാര ിേല3് ഉയർTക
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4
5

െകാzെ
†തിയ വർ3്േഷാ8ിേല3് േ…ാേറജ്
റാ0കൾ,
േ…ാേറജ്
ബി@കൾ
െമFീരിയൽ
ൈകകാരdം െച”ാO! ഉപകരണCൾ എBിവ"െട
സംഭരണം
ഉപകരണCൾ, േ…ാർ ഇനCൾ *ടCിയവ
വാiBതിന്

440.00

േകരളെ
ഇ’d"െട മാരിൈടം പഠന ിെg േക–മാ0ക എB ദീർഘകാല ല'dേ ാെട
വിദdാഭdാസം, ഗേവഷണം, പരിശീലനം എBിവയി—െട സ ˜േമഖലയിൽ െതാഴിൽപരമായി
േയാഗdത"!*ം ൈവദഗ്ധd !*മായ മാനവ വിഭവേശഷി ™šി0Bതിനാണ് േകരള മാരിൈടം
ഇൻ…ിF=_് ഉേ›ശി0Bത്. ഇൻ…ിF=_ിന് നീcകര, െകാ Cœർ എBിവിടCളിലായി രc്
കാ•%ക1c്. ഇനി8റ"B ?വർ നCൾ3ായി 2021-22 െല ബജFിൽ 600.00 ല'ം Jപ
വകയി
ിയിരി0@
:
ഓഡിേFാറിയCൾ, വർ3്േഷാ|കൾ, ഫർണി #കൾ, െവൈŸ•ക1െട"ം േപാർ_Mക1െട"ം
വികസനം, ലാ ക1ം ൈല¡റിക1ം ,ാപി0BതിOം, കടൽ യാ23ാർ3ാ"! പരിശീലന
യാനCൾ *ടCിയവയാണ് പ^തിയിൽ ഉൾെ8
ിയി¢! ഘടകCൾ. 2021-22 ബജFിൽ 500.00
ല'ം Jപ പ^തി നട ി8ിനായി വകയി
ിയിരി0@.
ആവശdമായ പരിശീലനം ന£ിെ3ാc് േയാഗdരായ റിേസാ¤്േപ¤ണൽസിെന ™šി0ക, േദശീയ
അ’ർേദശീയ അഫിലിേയഷൻ കര,മാ0ക, ?േമാഷണൽ ?വർ നCൾ, പരസdCൾ ന¥ക,
േകാൺഫറൻ%കൾ, വർ3്േഷാ|കൾ, െസമിനാ#കൾ എBിവ സംഘടി8ി0ക, ഇേgൺഷി|കൾ
േ?ാ¦ാഹി8ി0ക, സ ˜ ഗേവഷണC1ം െ?ാജ§ക1ം ഗേവഷണ ഫലC1െട ?സി^ീകരണം
*ടCിയവ ഇതിൽ ഉൾെ8 @. അ’ാരാ“തല ിൽ േചർB് നി¨B തര ിM! മാരിൈടം
േകാ©കൾ ആരംഭി0BതിOം ഇൻ…ിF=_് ല'dമി @. ഈ പ^തി3ായി 2021-22 ബജFിൽ 100.00
ല'ം Jപ വകയി
ിയിരി0@. ഇതിൽ 25.00 ല'ം Jപ വനിതകൾ3ായി വകയി
ിരി0@
ഷി8ിംഗ് മാരിൈടം, അOബ
േമഖലക1െട സമª വികസനം വിഭാവനം െച«െകാc്
സർ3ാർ നട8ാ0B xാഗ്ഷി8് പ^തിയാണ് േകാ…ൽ ഷി8ിംഗ്. 2020ഓെട േറാ¬കളിൽ നിB് 20
ശതമാനം ചര0കൾ തീരേദശ ഷി8ിംഗിേല3് വഴിതിരി-വി കയാണ് ല'dം. തീരേദശ റിസം,
ഫിഷറീസ്, സ ˜ വിദdാഭdാസം, പരിശീലനം, വdവസായCൾ, േസവനCൾ എBിവ"മായി പ^തിെയ
സംേയാജി8ി3ാO! സാധdത"ം പരിേശാധി0@. െകാzം, േബ}ർ, അഴീ3ൽ *റ ഖCെള
ബ ി8ി- െകാc് തീരേദശ ചര3് നീ3ം ആരംഭി-. തീരേദശ സംവിധാനം വഴി യാ23ാെര െകാ®
േപാpBതിOം പ^തി വിഭാവനം െചo@.
തീരേദശ ഷി8ിംഗ് േ?ാ¦ാഹി8ി0BതിO!
േ?ാ¦ാഹന/സŸിഡി പ^തികൾ, ജലയാനCൾ നിർhി0BതിO! സാ• ിക സഹായം,
തീരേദശ ഷി8ിംഗ് േ?ാ¦ാഹന ിO! േകാർ8സ് ഫcിെg Jപീകരണം, തീരേദശ ജലയാനC1െട
ചാർ_റിംഗ്, അതിേവഗ ക_ മരം വാCൽ, പരിേശാധന േബാ¢കൾ വാCൽ, തീരേദശ, ഷി8ിംഗ്
മാേനജർമാർ0ം, ൈപല•മാർ0ം ?തിഫലം ന£ൽ, കൺസൾ_‚മാർ3് ഫീസ് ന£ൽ, ക…ംസിന്
േകാ…് റി3വറി ചാർˆ് അട¯ൽ, എമിേªഷൻ സൗകരdCൾ, സിഐഎസ്എഫിന് ആവശdമായ
ഫc് ന£ൽ, സാേqതിക, സാ• ിക, മാേനെ°g്, േ?ാജ§കൾ *ടCിയവ വിവിധ ±ീ കൾ3്
മാനവ വിഭവേശഷി ഉപേയാഗി0ക എBിവയാണ് ഈ പ^തിയിൽ ഉൾെ8
ിയിരി0Bത്.
െകാ ി-േകാഴിേ3ാട്, െകാ ി- തി വന’†രം, േകാവളം-കനdാpമാരി എBിവ¯ിടയിM!
തീരേദശ പാസrർ സർUീ%കൾ ആരംഭി0BതിO! ?വർ നCൾ, േകരള *റ ഖCൾ0ം,
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ല'ദ`ീപിെല *റ ഖCൾ0മിടയിM! പാസrർ യാ2കൾ, Nജറാ ്, മംഗലാ†രം, ²T0ടി
എBിവിടCളിൽ നി@! തീരേദശ ചര0 നീ3C1ം ഈ പ^തിയിൽ ഉൾെ8
ിയിരി0@.
തീരേദശ ഷി8ിംഗ് ആO ലdCൾ0ം തീരേദശ ഷി8ിംഗിOളള േ?ാ¦ാഹന ിOമായി
2021-22
ബജFിൽ 225.00 ല'ം Jപ വകയി
ിയിരി0@.

അഴീ3ൽ േബ}ർ (േകാഴിേ3ാട് ), െകാzം, വിഴി)ം, െപാBാനി, എBീ *റ ഖCളിൽ
ചര0ക1േട"ം യാ23ാ െട"ം ഗതാഗത ിെg %,ിര േBF ിന് •ാ‚ം ഉപകരണC1ം
ഉൾ8െട റിസം േമഖലയിൽ ഊBൽ ന£ിെ3ാc് ³ർ´മായ *റ ഖ അടി,ാന സൗകരdCൾ
വികസി8ി0ക എBതാണ് ഈ പ^തി"െട ല'dം. ?ധാന ശീർഷക ിന് കീഴിM! ആെക വിഹിതം
4219.00 ല'ം Jപയാണ്. പ^തിയിൽ *റ ഖാധി¶ിത ?വർ നCൾ, ·മി ഏെF 3ൽ kമി
സംര'ണം, *റ ഖ ിെg കണ¸ിവിFി ഉൾ8െട"! അOബ
അടി,ാന സൗകരdC1െട"ം
വികസനം, നാവിേഗഷൻ സംവിധാനC1െട സംഭരണം, പരിപാലനം, േxാ_ിംഗ് Pാ•്, %ര'ാ
ഉപകരണCൾ ൈകകാരdം െച”ൽ *റ ഖ ?വർ നCൾ3് ആവശdമായ അOബ
?വർ ന
സൗകരdCൾ എBിവ ഇതിൽ ഉൾെ8 @.
ക¹ർ ജിzയിെല വളപ_ണം നദിയിൽ 4 കിേലാമീFൽ ഉ!ിേല3ായി ,ിതിെച”B നദീതീര
*റ ഖമാണ് നിലവിM! അഴീ3ൽ *റ ഖം. അഴീ3ൽ *റ ഖ ് നിലവിM! സൗകരdം
വികസി8ി3ാO! നടപടികൾ *റ ഖ വp8് ആരംഭി-. ല'ദ`ീ†മാ"ം ബ ി8ി0B*ം ംൈബയിൽ
നി@ം രാജd ിെg മ• ഭാഗCളിൽ നി@ം മര ം തടി ഉºBC1ം ൈകകാരdം െചoB വാണിജd
േക–മാണ് അഴീ3ൽ *റ ഖം. െകാ ി, െകാzം *റ ഖCെള ബ ി8ി ് അഴീ3ലിെല തീരേദശ
ഷി8ിംഗ് വികസി8ി0BതിO! ?വർ നം വp8് ആരംഭി-. 230 മീFർ െബർ ്, വാർഫ്, കെc»ർ,
എBിവ ൈകകാരdം െച”ാൻ ഈ *റ ഖം ?ാ¼മാണ്. 230 മീFർ െബർ ്, വാർഫ്, കെc»ർ, ബൾ3്
ഹാൻഡിലിംഗ് ഹാർബർ െമാൈബൽ െPയിൻ, റീ ് …ാ3ർ, െവയിF് ¡ിഡ്ജ് *ടCി എzാ
സൗകരdC1ം *റ ഖ ിO!തിനാൽ ൈ„ ബൾ3്, േ¡3് ബൾ3്, കെc»ർ, േ?ാജ½് കാർേഗാ
എBിവ ൈകകാരdം െച”ാൻ ?ാ¼മാണ്.
ചാനലിൽ നി@ം പാറ നീ3ം െചoBതിO! ?േതdക െ„ഡ്ജിംഗ്, kസംര'ണ
?വർ നCൾ, ജലവിതരണം, ഐ.എസ്.പി.എസ് േകാഡ് നട8ാ3ൽ, *റ ഖ വികസനം, മF്
അOബ
വികസനCൾ എBിവയാണ് പ^തിയിെല ?വർ നCൾ. 2021-22 ബജFിൽ 350.00
ല'ം Jപ േമൽപറ) ?വർ നCൾ0ം fിൽ ഓവർ ബാധdതക1ം പ^തിയിൽ ഏെF
്
നട8ാ0Bതിനായി വകയി
ിയിരി0@.
അ’ാരാ“ ഷി8ിംഗ് ചാനലിേനാട് വെളര അ
ാണ് വിഴി)ം കാർേഗാ *റ ഖം ,ിതി
െചoBത്.
ടാെത തല,ാന നഗരമായ തി വന’†ര ിന T! *റ ഖ മാണിത്.
ഇgർനാഷണൽ ¾ാൻസ്ഷി8്െമg് െടർമിനലിെg സാമീപdം മിക
ബിസിന€് അവസരCൾ
െകാ®വരാൻ സാധdത"c്. വിഴി)ം *റ ഖം മാലിദ`ീപിേല0! പതിവ് ഷി8ിംഗ് േസവനCൾ
നിറേവ•@. ടാെത വിഴി) ് നി@ം അ’ാരാ“ ¿യിസ് േസവനC1ം ന¥@.
*റ ഖ
?വർ നCൾ3് ആവശdമായ വിവിധ സ ˜-ഭൗമ അടി,ാന സൗകരdC1െട സംര'ണം,
പരിപാലനം, വികസനം, അOബ
സൗകരdCൾ എBിവ ഈ പ^തി വിഭാവനം െചo@. 2021-22
ബജFിൽ 1100.00 ല'ം Jപ താെഴ പറ"B ?വർ നCൾ3ായി വകയി
ിയി 0@.
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1
2

സീവാർഡ് േ
് വാ റിെ റ ിഫിേ ഷൻ
ലീവാർഡ് വാർഫിെ റ ിഫിേ ഷൻ

3

വിഴി
് െചയ്!ി"# സൗകര'(ം
പാസ!ർ െടർമിന.ം, വാ0് ടവ1ം 2ാപി ൽ
െബാ#ാർ6കൾ 2ാപി89തി"ം
സി.ഐ.എസ്. എഫ് െസക=രി>ി സൗകര'ം
ലഭ'മാ89തി"ം.
25 േബാ#ാർഡ് Aൾ കBാസി>ി ടC് വാDൽ
FറGഖ ിെ അടി
് ആഴം K ൽ

4
5
6

1100.00

െകാLം FറGഖം ഒN ഇട രം PാQ് FറGഖമാണ്. െകാ0ി, ST8ടി, വരാനിരി89
വിഴി
ം ഇ ർനാഷണൽ Uാൻസ്ഷിB്െമ ് FടDിയ വലിയ FറGഖDളിേല8# Wധാന ഫീഡർ
േപായി ായി ഇത് FടNം. നിലവി.# െകാLം FറGഖം 2007 ൽ 178.5 മീ>ർ െബർെ ാെട ക[ീഷൻ
െച\.
ഈ FറGഖ ിന് 6 മീ>ർ േPാ^_്. അതിൽ കെ_`ർ ൈകകാര'ം െചbാ"#
ഉപകരണDൽ, സ്ററാ ് യാർഡ്, Uാൻസി റി െഷ6കൾ, കdംസ് ഇ.ഡി.ഐ, പാസ!ർ കം മൾ ി
പർBസ് െബർ ് സൗകര'ം
എ9ിവeG_്. FറGഖേ 8# െറയിൽ, ഉൾനാടൻ ജലപാത
കണ ിവി>ികൾ 2ാപിേ _F_്. വലിയ കB.കൾ ഉൾെ ാg9തി"ം നിലവി.#
സൗകര'Dhെട പരമാവധി ഉപേയാഗം ഉറBാ89തിതിന് FറGഖ ചാനലിെ eം അടി
ിെ eം
ആഴം jറ
ത് 10 മീ>റാeം അതി"േശഷം 12 മീ>റാeം ഉയർTകയാണ് ലl'ം. 2021-22 െല ബജ>ിൽ
1000.00 ലlം mപ താെഴBറe9 Wവർ നDൾ ായി വകയിN ിയിരി8n.
1

3

10മീ/12മീ>ർ ആഴ ിൽ ഘ ം ഘ മായി ചാനലി.ം
അടി
ി.ം െPഡ്ജിംഗ് നടBാ8ക
നാവിേഗഷൻ ഉപകരണDൾ 2ാപി89തി"ം കqാറൈ ൻ
സൗകര' ി"ം, എമിേrഷൻ േകsDൾ, െസയിൽസ്
ടാtി"ം, ഇ.ഡി.ഐ, ഐ.എസ്.പി.എസ് സംവിധാനDൾ
എ9ിവ നടBിലാ89തി"ം
Aതിയ വാർഫിെന പഴയ വാർuമായി ബvിBി89 േജാലി

4

നീ_കരയിെല Uാൻസി>് െഷഡിെ

2

നവീകരണം

െഡേലായ്>് കwനി തbാറാ ിയ വിശദമായ സാധ'ത റിേBാർ ് അ"സരി0് തീരേദശ
പാസ!ർ െടർമിനലിെനാBം ഒN സGy zറിസം േകsമായി ആല{ഴ FറGഖെ
വികസിBി89തിനാണ് ഈ പ|തി. േ
് വാ ർ, പാസ!ർ െടർമിനൽ, അ"ബv സൗകര'Dൾ
എ9ിവ വികസിBി8ം. ആല{ഴ FറGഖ ് േ
് വാ ർ, ക'ാപി>ൽ െPഡ്ജിംഗ്, െബർ ിംഗ്,
ആ}നിക പാസ!ർ സൗകര'Dhെട വികസനം എ9ിവ~ായി സാഗർമാലയിൽ ഇനം തിരി•#
ധനസഹായം േനടാ"# സാധ'തകൾ പരിേശാധി8ം.
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നിലവിൽ െച െകാ ിരി
വർ ന ൾെ ാ ം സ , കര അടി
ാന സൗകര ൾ
ഉൾെ ാ"
#തിയ &റ ഖ വികസന വർ ന ൾ ം ഈ പ+തി വിഭാവനം െച-..
മറീന/പാസ3ർ െടർമിനൽ, തീരേദശ 7റിസം ഇൻ:ാ;<ർ, =മി ഏെ?@ ൽ, AസB ് വികസനം,
ഉൾനാടൻ ജലകണFിവി?ി, വിേനാദം, േഹാHി?ാലി?ി േസവന ൾ, യാI ാർ ് സൗകര ൾ,
മാരിൈടം ഹിKറി മLസിയം, നാവിേഗഷൻ സഹായക ൾ, OരPാ ഉപകരണ ൾ, ഫ്േളാSിംഗ്
TാU്, പിയർ നവീകരണ വർ ന ൾ, മലിനജലം േശഖരിV് Wീ?്െമX് െച- തിന് ബാർZകൾ,
മറീന, &റ ഖ
വർ ന ൾ ് ആവശ മായ മ?് സൗകര ൾ എ ിവ ഇതിൽ ഉൾെ @..
േമൽപറ] വർ ന ൾ ഏെ?@
തി^ം Hിൽഓവർ &ക ന` തി^മായി 2021-22 ബജ?ിൽ
275.00 ലPം fപ വകയിg ിയിരി ..
എhാ കാലാവ
യിiം
വർ ി
&റ ഖമായി പിപിപി മാjകയിലാണ് െപാ ാനി
&റ ഖം വികസി ി
ത്. &റ ഖ ിെX വികസന ിനായി േകരള സർ ാർ മലബാർ േപാർS്സ്
ൈ വ?് ലിമി?kമായി കരാറിൽ ഏർെ Sിl ്. സർ ാgം, സBകാര പmാളികnം ദീർഘകാല
ഉടpടിqെട അടി
ാന ിൽ നിേPപ nം ആrsല nം അപകടസാധ തകnം പmി@ പരെ
അംഗീകരി െ S ഇൻ:ാ;<ർ െഡവല ്െമൻറ് േമാഡiകളിൽ ഒ ാണ് പിപിപി. മwാരാധിxിത
വർ ന ിyെട മികV സാേmതികവിദ സBീകരിzം &റ ഖ കടനം െമVെ @{ തിന് പിപിപി
േമാഡൽ സഹായകമാ|.. വhാർപാടം െടർമിനലി^ം വിഴി]ം െടർമിനലി^ം േശഷ ~ ധാന
പിപിപി &റ ഖ വികസന പ+തിയാണ് െപാ ാനി &റ ഖം. പിപിപി പ+തി
കാരം വ വ
െച•ിSിhാ
േകാം€ിെമXറി േജാലികൾ 2021-22 കാലയളവിൽ ഏെ?@ ാൻ പ+തി വിഭാവനം
െച-.. 2021-22 ബജ?ിൽ പ+തികൾ ായി 1.00 ലPം fപ നാമമാIമായി വകയിg ിയിരി ..
േബ•ർ &റ ഖം ഒg സീസണൽ &റ ഖമാണ്.
തിവർഷ ചര ് ൈകകാര ം െചകാര
ിiം യാI ാgെട എ‚ ിെX കാര
ിiം െകാVി കഴി]ാൽ ര ാം
ാനമാണ് േബ•ർ
&റ ഖ ിന് ഉ~ത്. ഇƒ qം ലPദBീ#ം ത„ിi~ ബ… ിെX ഒg ധാന േനാഡാണ് ഈ
&റ ഖം.
അ^േയാജ മായ ഒg കൺസൾSXിyെട
േബ•ർ &റ ഖ ിെX സമ‡
വികസന ിനാq~ ഒg മാKർ €ാൻ അƒിമമാ ാൻ പ+തി ഉേˆശി ..
ഈ വർഷം
&റ ഖേ
് s@തൽ ചര കൾ ആകർഷി ക എ താണ് പ+തിqെട ലP ം.
േബ•രിെല ധാന അടി
ാന സൗകര വികസനം, നിലവിi~ 300 മീ?ർ െബർ ിെX
സമീപ ് അധികമായി 175 മീ?ർ െബർ ്, ചാനലിെX ആഴം വർ+ി ി ൽ, േടണിംഗ് സർ ിnം സ
തടŠം |റ]ത് 6 മീ?ർ ആഴ ിേല ് എ ി ക, േറാഡ്/െറയിൽ കണFിവി?ിqെട വികസനം
ഭാവിയിെല വികസന ിനായി Aമി ഏെ?@
തിെനാ ം മ?് അടി
ാന സൗകര nെട വികസനം
എ ിവ ഇതിൽെ @.. ക ാപി?ൽ െŒഡ്ജിംഗ്, AസംരPണം, &റ ഖ അ^ബ… അടി
ാന
സൗകര ളായ കണFിവി?ി, സംഭരണ സൗകര ം, േസവന ൾ, നാവിേഗഷൻ ഉപകരണ ൾ
വാ• തി^ം, പരിപാലി
തി^ം, േŽാSിംഗ് TാU്, OരPാ ഉപകരണ ൾ ൈകകാര ം െച•ൽ,
&റ ഖ
വർ ന ൾ ാവശ മായ മ?് സൗകര ൾ എ ിവ േകാഴിേ ാട് &റ ഖ ്
നട ാ
തിന് ഈ പ+തി വിഭാവനം െച-.. 2021-22 ബജ?ിൽ 1493.00 ലPം fപ താെഴ റq
വർ ന ൾ ായി വകയിg ിയിരി ..
1
2
3
4

#തിയ 200മീ. വാർഫിെXqം ( കിഴ ് ഭാഗ ് ) വട ്
ഭാഗ ് 150 മീ ആർ.സി.സി. വാർഫിെXqം
നിർ„ാണം
ചാനലിെXqം അടി SിെXqം െŒഡ്ജിംഗ്
െവയർഹൗസിെX നിർ„ാണം
Aമി ഏെ?@ iം വികസനŠം
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1493.00

നീ കര, വലിയ&റ, കായം|ളം, മാനാേ ാടം, നpം, െകാ@ ”ർ, തലേ•രി, േകാഴിേ ാട്,
ക–ർ, െച—വ˜ർ, നീേലശBരം, കാസർേഗാഡ്, മേ3ശBരം എ ീ െച—കിട &റ ഖ nെട
വർ ന ിനായി വിവിധ സ
ഭൗമ അടി
ാന സൗകര nം അ^ബ… സൗകര nം
വികസി ി ക എ താണ് ഈ പ+തിqെട ലP ം. ഭാവി വികസന പ+തികൾെ ാ ം &റ ഖ ളിൽ
നിലവിi~ സൗകര ൾ പരമാവധി േയാജനെ @{ക എ താണ് േകരള മാരിൈടം േബാർഡിെX
ാഥമിക ലP ം.
2021-22 ബജ?ിൽ 500.00 ലPം fപ താെഴ റq
വർ ന ൾ ായി
വകയിg ിയിരി ..
1
2
3

=മിസംരPണ ി^ം
ഐ.എസ്.പി.എസ്
േകാഡ്
നട ിലാ
തി^ം, വികസന വർ ന ൾ ം
വലിയ&റ,
തmേ•രി,
െപാ ാനി,
െകാ@ ”ർ
എ ിവിട ളിെല
വിവിധ
െകSിട nം
പഴയ
േഗാഡൗ›കnം നവീകരി
തിന്
െŒഡ്ജിംœം, #നgപേയാഗ വർ ന nം

500.00

രാജ െ
ആദ െ
ആഴ ടൽ Wാൻസ്ഷി ്െമX് &റ ഖമാണ് വിഴി]ം അƒാരാ•
&റ ഖം. 18 മീ?റിെX സBാഭാവിക ആഴം, അƒാരാ• ഷി ിംഗ് ŸSിേല ് 10 േനാSി ൽ ൈമൽ രം,
|റ] Œഡജിംഗ് പരിപാലന െചലവ് എ ിവയാണ് വിഴി]ം അƒാരാ• &റ ഖ പ+തിqെട
ധാന ആകർഷണ ൾ.
ഭാവിയിൽ 3 മില ൻ ടി.ഇ.q/2000 മീ?ർ നീള ~ ബർ ായി
വികസി ി ാ^~ സാധ തേയാെട 1 മില ൻ ടി.ഇ.q (ഇgപത് അടി &ല മായ ¡ണി¢കൾ) കെ £ർ
ൈകകാര ം െച•ാ^~ േശഷിq~ 800 മീ?ർ നീള ~ ബർ ാണ് &റ ഖ ിെX ആദ ഘS ിൽ
ആ¤Iണം െച•ിരി
ത്. പ+തിqെട ആദ ഘS ിെX ആെക െചലവ് 7700.00 േകാടി fപയാണ്.
ഇതിൽ (i) പിപിപി ഘടകമായി 4089.00 േകാടി fപqം (ii) േ¥ ് വാSറിെX ധനസഹായമായി 1463.00
േകാടി fപqം (iii) ബാഹ അടി
ാന സൗകര ൾ ം =മി ഏെ?@ ലി^മായി 1808.00 േകാടി fപqം
(iv) പ+തി ബാധിതgെട #നരധിവാസ ി^ം െപാ&ഭരണ െചലŠകൾ മായി 340.00 േകാടി
fപqമാണ് ഉൾെ @ ത്.
ഇƒ ാ
ഗവൺെമXിെX വയബിലി?ി ഗ ാപ് (വിജിഎഫ് ) ഫേ ാെട പ¦ി ് ൈ വ?്
പാർട്ണർഷി ് (പിപിപി) മാjകയിi~ രാജ െ
ആദ െ
&റ ഖ പ+തിയാണിത്. പിപിപി
ഘടകമായ 4,089.00 േകാടി fപയിൽ 1,635.00 േകാടി fപ വിജിഎഫ് ഭാഗŠം (ഇƒ ാ ഗവൺെമX് 817.8
േകാടി fപ, േകരള സർ ാർ 817.2 േകാടി fപ) 2454.00 േകാടി fപ ഇത് വികസി ി
കpനിയായ
അദാനി േപാർS് ലിമി?ഡിെX നിേPപ വിഹിതŠം ആണ്.
എ) 600 മീ?ർ നീള ~ േ¥ ് വാSർ (ലP ം 3100 മീ?ർ), ബി) 33 െഹFർ =മി വീെ @ ൽ
(ലP ം 53 െഹFർ), സി) 800 മീ?ർ ബർ ിനാq~ ൈപiകൾ 615 എ‚ം (ലP ം 615 എ‚ം), ഡി)
േ¥ ് വാSറി^~ 10400 അേTാേപാkകൾ II (ലP ം ഏകേദശം 17,000 എ‚ം), ഇ) െബർ ി^
േവ ിq~
;<്ചറൽ ഘടക nെട
ീകാKിംഗ് േജാലികൾ, (11 െക വി ഇല¨ിക് ൈലൻ
©ർ ിയായി), 3.3 എംഎൽഡി വാSർ Wീ?്െമX് €ാX് (
ാപിz.), ª¢ മതിiകnെട നിർ„ാണം,
എൻഎV് 66 േല ് കണFിവി?ി ായി =മി ഏെ?@ ൽ (95 ശതമാനം ©ർ ിയായി), െറയിൽെവ
കണ«ിവി?ിqെട ാഥമിക േജാലികnം അ^ബ… േജാലികnം (#േരാഗമി .) &ട ിയവയാണ്
വിഴി]ം &റ ഖ ിെX നിലവിെല നിർ„ാണ #േരാഗതി.
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2021-22 ബജ?ിൽ 1.00 ലPം fപ നാമമാIമായി വകയിg ിയിരി .. പ+തിെയ േമജർ
ഇൻ:ാ;<്ചർ െഡവല ്െമX് േ ാജFിെX പSികയിൽ ഉൾെ @ ിയിl ്. പ+തിെVലവിെX
സം
ാന വിഹിതം നിറേവ¢ തി^~ ഫ¬കൾ യഥാർ- ആവശ മ^സരിV് ‘േമജർ
ഇൻ:ാ;<്ചർ െഡവ®്പ്െമX് െ ാജ¯കൾ’ എ
ശീർഷക ിൽ നൽകിയിl~ വിഹിത ിൽ
നി.ം ലഭി
താണ്.

േകരള ിX വട ൻ ഭാഗ{ം കർണാടകqെട െത ് ഭാഗ{ ~ &റ ഖ ആവശ ൾ
നിറേവ¢ക എ
ഉേˆശേ ാെട അഴീ ലിൽ ഒg ‡ീൻ ഫീൽഡ് േപാർS് (ഔSർ ഹാർബർ)
വികസി ി ക എ താണ് പ+തിqെട ലP ം.
&റ ഖം സ ാധിxിത വ വസായ ിന്
കാര Pമമായ സൗകര ൾ ഒg ക വഴി ഉൾനാടൻ വ ാവസായിക വികസന ിന് സBാധീനം
െചi{ക എ &ം ഇതിെX ഒg ലP മാണ്.
കpനി ആF് 2013 കാരം fപീകരിV േകരള സർ ാരിെല &റ ഖ വ| ിന് കീഴിiളള േത ക
ഉേˆശ യാനമായ അഴീ ൽ േപാർS് ലിമി?ഡ് (അഴീ ൽ ഔSർ ഹാർബറിെXqം) ഫീഡർ &റ ഖ ിX
വികസനം 100.00 േകാടി fപqെട അംഗീ±ത ²ലധനേ ാെട ഏെ?@ ് ആരംഭി ം. &റ ഖ ിെX
ആ¤Iണം, fപകൽ ന, ആവശ മായ Kാ?LSറി ³ിയറൻസ്, വിഭവസമാഹരണം, വികസനŠം
&ടർ.~ വർ ന nം ഉചിതമായ വർ ന മാjകqെട അടി
ാന ിൽ കpനി േമൽേനാSം
വഹി ം. sടാെത, ഈ േമഖലയിെല അƒാരാ•ീയമായി അംഗീകരി െ S മികV രീതികൾ
സBീകരി കqം െച-ം. ഘSം 1ഉം 2ഉം 12.6 മീ?ർ (െഡ´് ), ² ാം ഘS ിൽ 14.5 മീ?ർ വെര ആഴ ~
ക iകൾ ൈകകാര ം െച-.. 3 ഘS ളിലായി 3,698.00 േകാടി fപ (2,263 േകാടി fപ+ 688 േകാടി
fപ +747 േകാടി ) യാണ് നിലവിൽ കണ ാ ിയ പ+തിെVലവ്. ². ഘS ളിiമായി നാഷണൽ
ൈഹെവqമായി േറാഡ് ബ…ി ി ാ^~ പ+തി െചലവ് 103.00 േകാടി (48 േകാടി fപ+ 2 േകാടി fപ+
53 േകാടി fപ) ആണ്. െറയിൽ കണ«ിവി?ി നട ാ ാൻ തീgമാനിVിരി
ത് ² ാം ഘS ിലാണ്.
=മി ഏെ?@
തി^ം വികസനം, സംരPണം, #നരധിവാസം, ¡Sിലി?ി ഡവല ്െമX് (ൈവദµതി,
ജലവിതരണം) ഇഐഎ ³ിയറൻസ് (KാSLSറി ഫീസ് ), ഔS്േസാ¶ിംഗ്, കൺസൾSൻസി െ ാജF്
മാേനെ·X് എ ിവ¸ായി &ക വകയിg ിയിl ്. 2021-22 ബജ?ിൽ മലബാർ ഇXർനാഷണൽ േപാർS്
ആX് െസസ് ലിമി?ഡിനായി 500.00 ലPം fപ വകയിg ിയിരി ..
രാജ
ിെX 7,500 കിേലാമീ?ർ നീള ~ കടൽ ീരെ
പരമാവധി േയാജനെ @ ി
&റ ഖാധിxിത വികസനം വിഭാവനം െചേക¹േമഖല പ+തിയാണ് സാഗർമാല പ+തി.
സാഗർമാല ര ് രീതിയിൽ സഹായം ന`.. െŒഡ്ജിംഗ്, േ¥ ് വാSർ നിർ„ാണം, െബർ ്
നിർ„ാണം, നവീകരണം തലായ &റ ഖ ളിെല വികസന ിന് ഘടകം തിരിz~ സാp ിക
സഹായം ന` താണ് ഒ ാമേ ത്. &റ ഖ nെടqം അ^ബ… അടി
ാന സൗകര nെട
വികസന ിൽ ഉൾെ Sിl~ എസ്.പി.വികൾ ് ഇകBി?ി പിºണ ന`ക എ താണ് ര ാമെ
രീതി.
ഈ സാp ിക വർഷ ിൽ െകാhം, േബ•ർ &റ ഖ ളിൽ െബർ ് നിർ„ാണ ി^ം, ചാനൽ,
േബസിൻ എ ിവqെട െŒഡ്ജിംœം സാp ിക സഹായം ലഭി ാ^~ സാധ തകൾ &റ ഖ വ| ്
പരിേശാധി .. സർ ാരിെX അംഗീകാരെ
അടി
ാനമാ ി സാഗർമാല¸് കീഴിi~ േക¹
സഹായം െ ാജF് േമാഡിലായതിനാൽ േക¹സഹായം ലഭ മാ
തിനായി 2021-22 ബജ?ിൽ ഈ
പ+തി ായി
സം
ാന വിഹിത ിനാqം േക¹ വിഹിത ിനാqം 1.00 ലPം fപ വീതം
നാമമാIമായി വകയിg ിയിരി ..
േകരള സർ ാരിെല ഫിഷറീസ് വ|
വർ ന ൾ. ഫിഷറീസ്, േപാർS്, 7റിസം
എ3ിനീയറിംഗ് വർ ി .. sടാെത, ഇത്
പരിപാലി കqം െച-.. സ േമഖലയിൽ

ിന് കീഴിലാണ് ഹാർബർ എ3ിനിയറിംഗ് വ| ിെX
വ|»കnെട ഒg േസവന ഏജൻസിയായി ഹാർബർ
എhാ മw ബ…ന &റ ഖ െളqം നിയ¼ി കqം
അടി
ാന സൗകര വികസനം ½¾ി
തി^~
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#തിയ രീതികnം സാേmതിക വിദ qം അേനBഷി ക, പര േവPണം െച-ക, വികസി ി ക,
നട ിലാ ക എ ിവയാണ് വ| ിെX ധാന ദൗത ം. ഫീഷറീസ് വ| ്, &റ ഖ വ| ്, 7റിസം വ| ്
എ ിവqെട തീരേദശ േമഖലയിെല വർ നം െമVെ @{ തിന് വ| ് സാേmതിക സഹായം
ന`.. 2021-22 ബജ?ിൽ &റ ഖ േമഖലയിൽ എV്.ഇ.ഡി വഴി നട ാ
തിനായി താെഴ റq
പ+തികൾ ഉൾെ @ ിയിl ്.
ഹാർബർ എ3ിനീയറിംഗ് വ| ിന് സം
ാന ് 36 ഓഫീOകൾ (24 സബ് ഡിവിഷണൽ
ഓഫീOകൾ, 8 ഡിവിഷണൽ ഓഫീOകൾ, 3 സർ ിൾ ഓഫീOകൾ, സിഇ.ഒ ഓഫീസ് ) ഉ ്. ഭരണ
നിർ¿ഹണം, െ ാജF് മാേനെ·X് േശഷി എ ിവ വർ+ി ി
തിന് എV്ഇഡിെയ സÀമാ ക
എ താണ് ഈ പ+തിqെട ലP ം. എV്ഇഡിqെട ഭരണപരŠം അ^ബ…Šമായ അടി
ാന
സൗകര ൾ, പരിശീലനം, േശഷി വർ+ി ി ൽ, ഇ-ഗേവണൺസ്, എV്ഇഡിqെട ഗേവഷണവികസന
വർ ന ൾ എ ിവ ഈ പ+തിയിൽ ഉൾെ @.. ഇത് &ടർ ് െകാ ിരി
പ+തിയാണ്. 3 ശീർഷക ളിലായാണ് ഈ പ+തി ് &ക വകയിg{ ത്. പ+തിqെട ഘടക ൾ
താെഴ വിശദമാ ിയിരി ..
അടി

ാന സൗകര വികസന

വർ

ന

ൾ

മേ3ശBരെ
സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിെX നിർ„ാണം, കമേലശBരെ
ൈട ് II
കBാർേS¶്, േകാഴിേ ാട് േബ•രിെല ഗേവഷണ ിനാqളള #തിയ ഓഫീസ്
െകSിട ിെXqം സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫിസിെXqം നിർ„ാണം, െചhാനെ
സബ്
ഡിവിഷൻ ഓഫീസിെX നിർ„ാണം, വിഴി]െ
ഗK് ഹൗസിെX നിർ„ാണം,
കമേലശBരെ
കBാർേS¶ിെX അ?|? ണികൾ.
വിവിധ ഓഫീOകളിൽ േസാളാർ പവർ €ാÁകൾ
ാപി ൽ
ൻ വർഷ ളിൽ ആരംഭിV േ ാ‡ാ കൾ/െ ാജ¯കnെടqം Hിൽ ഓവർ േപെÂൻറ് ന` തിന്
പ+തി ലP മി@.. േമൽ പറ] ഘടക ൾ നട ിലാ
തിനായി 2021-22 ബജ?ിൽ 600.00 ലPം
fപ വകയിg ിയിരി ..
അംഗീ±ത
ാപന ളിyെട പരിശീലനം ന`കqം ഓഫീസ് അÃിനിേ;ഷൻ അടി
ാന
ഡിജി?ൽ പÄാ ലം ഉറ ാ കqം െച- തിyെട ഹാർബർ എ3ിനീയറിംഗ് വ| ിെല
ഉേദ ാഗ
gെട േശഷി വർ+ി ി
തിന് ഉേˆശിz~താണ് ഈ ഘടകം. പരിശീലനം,
വർ േഷാ»കൾ, െസമിനാ—കൾ, പഠന സÆർശന ൾ, ഇ-ഭരണŠമായി ബ…െ S വർ ന ൾ,
ഐടി ഇൻ:ാ;<്ചർ, എV്.ഇ.ഡി ഓഫീOകളിൽ ബേയാ െമWിക് പ3ിംഗ്, ഇൻറർെന?് ചാർZകൾ,
േസാU് െവയ—കൾ, ൈലസൻOകൾ #& ൽ എ ിവ ഇതിൽ ഉൾെ @..
1. എV്.ഇഡിqെട 3 സർ ിൾ ഓഫീOകളിiം 8 ഡിവിഷൻ ഓഫീOകളിiം ഇ-ഓഫീസ് നട ാ ൽ
2. ഹാർബർ എ3ിനീയറിംഗ് വ| ിെX എhാ ഓഫീOകളിiം ആധാർ ബേയാ െമWിക് പ3ിംഗ്
സിKം നട ാ ക
3. Hാർ ്, ൈ സ്, ഐേ ാമിസ്, ബിംസ്, ബാംസ്,സിഎംഒ േപാർSൽ, €ാൻ െHയ്സ് &ട ിയ
എhാ ഓൺൈലൻ ആ€ിേ ഷ^കൾ മായി ഇൻറർെന?് ചാർÇകൾ
4. എV്ഇഡി ഉേദ ാഗ
ർ ് അംഗീ±ത
ാപന ളിൽ പരിശീലനം നൽകൽ
5. േശഷി ഉയർ ൽ േ ാ‡ാ കൾ, വർ ്േഷാ»കൾ, സാേmതിക െസമിനാ—കൾ എ ിവ
സംഘടി ി ക
6. ഇƒ ക{ം #റ{ ~ &റ ഖ ളിേല ് മ?് ഓഫ് േഷാർ തീര േദശ ളിേല
~ ഫീൽഡ്
സÆർശനം
7. ഐടി ഹാർഡ് ആX് േസാU് െവയ—കnെട സംഭരണം
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േമൽപറ
ഘടക
വകയി!"ിയിരി $.

ൾ

നട ിലാ

തിനായി

2021-22

ബജ ിൽ

100.00

ല

ം

പ

2021-22 ബജ ിൽ ഇനി റ& ഘടക ൾ ഉൾെ )$
i) *$ സർ-ിൾ ഓഫീ1കളി3ം 4ണനിലവാര നിയ6ണ ലാ7ക8െട നിർ9ാണം, ii) ഓേ<ാ കാർഡ്,
?ാഡ് േ@ാ, റിവ ്, ഇ ാബ്സ് േപാ3A ഡിൈസൻ േസാD് െവയർ വാ ൽ iii) പEതിക8െട
ഗേവഷണHം ആJKണHം പീകരണHം iv) ഗേവഷണ വികസന െചലHകൾ സഹിതNA Oതന
പEതിയികളിൽ, Pതിയ സാേQതിക വിദSകൾ സTീകരി ക v) െ@ാജUക8െട േഡാകVെമേWഷൻ vi)
പഠന െള&ം, സർെYകെള&ം സംബZി[ P\ക ൾ വാ] തി^ം, ൈല_റി&െട നിലവാരം
ഉയർ` തി^ം, vii) 4ണനിലവാര നിയ6ണ ലാബിനാ&A സർെY സാമaിക8ം ഉപകരണ 8ം
വാ] തി^ം viii) 4ണനിലവാര"ിൽ ഗേവഷണ"ി^ം, ഡിൈസനി ി^ം ആവശSമായ സഹായം
െചc തിനായി ഇേWൻസിെന നിയമി ക dട ിയ ഘടക ൾ ഉൾെ )$. 2021-22 ബജ ിൽ
Nകളിൽ Jചി ി[ പEതികൾ-ായി 55.00 ല ം
പ പEതി നട"ി ിേല-ായി
വകയി!"ിയിരി $.
ൈഹേfാaാഫി-് സർെYക8െട ആവശSകതകൾ നിറേവg തിനായി േകരള
dറNഖ വi ിെW ഒ! ഘടകമായി 1967 ൽ ൈഹേfാaാഫി-് സർെY വിംഗ്
പീകരിn.
തടoമിpാ" നാവിേഗഷൻ ഉറ ാ
തിന് തീരേദശ"ിെW സTഭാവം മനoിലാ
തിനായി വിംഗ്
@ീ & േപാ?് െfഡ്ജിംഗ് സർെYക8ം, @ീ-േപാ?് മൺJൺ സർെYക8ം നട`$. ഹാർബർ
എtിനീയറിംഗ് ഡി ാർ<്െമW്, ഫിഷറീസ് ഡി ാർ<്െമW്, മ ് സർ-ാർ ഓർഗൈനേസഷ^കൾ
എ ിവ&െട ൈഹfാaാഫിക് സർെY ആവശSകതക8ം, നാവിേഗഷൻ ചാർ<് അപ്േഡ ്
െചc തിന് െഡറാvണിെല േദശീയ ൈഹേfാaാഫിക് ഓഫീസ് (ഇxSൻ േനവി) ആവശSെ )
ൈഹേfാaാഫിക് വിവര ൾ തyാറാ-3ം ഈ വിംഗ് നിർYഹി $.
ൈഹേfാaാഫിക് ഡാ ാ േശഖരി
തിന് േവ{ി&ളളതാണ് ഈ പEതി. dറNഖ ൾ,
കനാ3കൾ, ജലപാതകൾ എ ിവയിൽ പലതവണ െfഡ്ജിംഗ് നടേ-{തായി|{്. െfഡ്ജിംഗ്
ആJKണം െചyാ^ം നട"ാ^ം }തSമായ ൈഹേfാaാഫിക് ഡാ ാ ആവശSമാണ്. }തSമായ
ൈഹേfാaാഫിക് ചാർ|കൾ തyാറാ-ാ^ം ഈ പEതി ല Sമി)$. }തSമായ ഡാ ാ&െട
സഹായേ"ാെട, േവഗ"ി^ം ചി<യായdമായ െfഡ്ജിംഗ് നട"ാ^ം അതി~െട തടoമിpാ"dം
1ഗമHമായ ജലഗതാഗതം ഉറ• വ!"ാ^ം കഴി&ം.
െ@ാജ•് സർെYകൾ, സർേYയാന 8െട പരിപാലനം, ഇൻ‚റൻസ്, േകരളതീര"ിെW
ഡിജി ൈലേസഷൻ, ഉൾനാടൻ നാവിേഗഷൻ സർേYകൾ, ജലാശയ 8െട വിവരേശഖരണHം
സാധSതാ പഠനHം, ൈഹേfാaാഫിക് ചാർ<് തyാറാ-ൽ, ൈടഡൽ വിവരേശഖരണം, െfഡ്ജ്
േവാളിയം കണ „<ൽ എ ിവ ഈ പEതിയിൽെ )$.
ൈഹേfാaാഫിക് സർേY (45 എ†ം), െ@ാജ‡് സർേY (25 എ†ം), െമയിWനൻസ് ആൻഡ്
ഇൻ‚റൻസ് ഓഫ് സർേY െവoൽസ് (5 എ†ം), വാ<ർ െമേˆാ സർെY (1എ†ം), പരിശീലനHം,
വർ-്േഷാ•ം സർെY േസാ‰് െവയർ (2എ†ം), ഡാ ാ െ@ാസസി]ം, ചാർ<് തyാറാ-3ം (100എ†ം)
എ ിവ പEതി&െട ഘടക ളാണ്. േമൽപറ
@വർ"ന ൾ-ായി 2021-22 ബജ ിൽ 95.00 ല ം
പ വകയി!"ിയിരി $.
േകരള ഇൻ?ി Š<് ഓഫ് ഓഷSാേനാaഫി ആൻഡ് അഡTാൻസ്ഡ് ?ഡീസ് (കിഹാസ് ) 03-2-2014
തീയതിയിെല സ.ഉ (ആർ. ി) നŒർ 97/2014 എഫ് & പിഡി @കാരം പീകരി ക&ം േകരള Žണിേവ•ി ി
ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആW് ഓഷSൻ ?ഡീസിെW (iേഫാസ് ) കാŒസിൽ ഒ! െസാൈസ ിയായി
@വർ"ി ക&ം െചc$. ഈ വിഭാഗ"ിെല േബസിക് ൈഹേfാaാഫിക് സർെവ േകാ•്, േടാ<ൽ
േ?ഷൻ സർെY േകാ•്, െട•ി-ൽ ?ാഫി^A പരിശീലനം എ ിവ ൈഹേfാaാഫിക് സർെവ
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ഇW?ി<Š<് നട`$. ൈഹേfാaാഫി സംബZമായ േമഖലയിൽ േജാലി െചc മ ് വi•കളിെല
ഉേദSാഗ‘ർ-് ആവശSാടി‘ാന"ിൽ പരിശീലനം ന’ാ^ം ഇൻ?ി<Š<് ഉേ“ശി $.
േകാ”കൾ Pനരാവി•രി
തി^ം ‘ാപനശാ–ീകരണ @വർ"ന ളി~െട @ശ\
Žണിേവ•ി ികളിൽ നി ് അഫിലിേയഷൻ േന) തി^ം ഈ പEതി ല Sമി)$.
1
2

ആ—നിക സർേY (ഉപകരണ 8ം േസാ‰് െവയ˜ക8ം)
വാ]ക
‘ാപന"ിെല അടി‘ാന സൗകരS വികസനം
ശ–ിെ )`ക

2021-22 ബജ ിൽ Nകളിൽ പറ& @വർ"ന ൾ-ായി 15.00 ല
ഇതിൽ 1.5 ല ം പ വനിതകൾ-ായി വകയി!"ിരി $

ം

15.00

പ വകയി!"ിയിരി

$.

ൈഹേfാaാഫിക് സർെY വിംഗ് പതിവായി ൈഹേfാaാഫിക് സർെYകൾ നട`ക&ം
നാവിേഗഷൻ ഗേവഷണ വികസന ആവശS ൾ-ായി ഡാ &ം ചാർ|ക8ം തyാറാ-ി നšക&ം
െചc$.
}തSമായ ഡാ ാ േശഖരി
തിനായി സർെYകൾ നട"ാൻ ആ—നിക സർെY
ഉപകരണ 8ം േസാ‰് െവയ˜ം ആവശSമാണ്. dറNഖ ൾ മ›SബZന dറNഖ ൾ ജലപാതകൾ
എ ിവ&െട വികസന"ി^ം ൈഹേfാaാഫിക് ഡാ അതSാവശSമാണ്. ൈഹേfാaാഫിക്
സർെYœായി ആ—നിക സർെY ഉപകരണ ൾ ന’ാനാണ് പEതി ല Sമി) ത്.
ആ—നിക സർെY ഉപകരണ ളായ എേ-ാ സൗ{ർ, അ{ർ വാ<ർ േഫാേ<ാaാഫി ഇൻ•െമW്,
ഡിജിപിഎസ്, 2 േžാ<ർസ് dട ിയവ ഈ Ÿീമിൽ ഉൾെ )"ിയി|{്.
2021-22 ബജ ിൽ
താെഴ റ& @വർ"ന ൾ എെ )
തിനായി 50.00 ല ം പ വകയി!"ിയിരി $.
1
2
3

േžാ<˜കൾ വാ ൽ
േബ ർ ഓഫീസിേല A Pതിയ ഡിജിപിഎസ്
ഒ! എേ-ാ സൗ{ർ വാ ൽ

50.00

ൈഹേfാaാഫിക് സർെY വിംഗിൽ 7 സർെY ജലയാന 8ം ഡിംഗിക8ം ഉ{്. ൈഹേfാaാഫിക്
സർെYക8െട
@വർ"ന ൾ
വർEിnെകാ{ിരി
തിനാൽ,
നിലവി3A
യാന 8െട
അ i ണിക8ം നവീകരണHം ആവശSമാണ്.
സർെY ജലയാന ൾ Pd-ി ണിയാ^ം
Pന‘ാപി-ാ^ം
സൗകരSെമാ!-ാ^ം
ആ—നിക
സർെY
െവസ3കൾ
ഉപേയാഗി[്
ൈഹേfാaാഫിക് സർെY വിംഗിെന സ¡ീകരി-ാ^മാണ് ഈ പEതി െകാ{് ഉേ“ശി
ത്.
എംവി, ജലഗേവഷിണി എ
സർെY െവoലിെW @േതSക അ i ണി, ഡിംഗിക8െട
പരിപാലനം, ജീവൻര ാ ഉപകരണ ൾ വാ ൽ എ ിവ പEതിയിൽ ഉൾെ )"ിയി|{്.
താെഴ റ&
@വർ"ന ൾ ഏെ )
തിനായി 2021-22 ബജ ിൽ 100.00 ല ം
പ
വകയി!"ിയി! $.
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1
2
3

തിയ ട ിൻ യിസ് െവ ലിെ േ ജ് െപെ ൻ്
(1 എ ം)
െവ
ക!െട അ#$#%ണികൾ (2 എ ം)
ഉൾനാടൻ ജലയാന,!െട അ#$#%ണികൾ (3
എ ം)

100.00

ൈഹേ/ാ0ാഫിക് സർെ3 വിംഗിന് 7 ഓഫീ8ക!9്, ;ടാെത ഇത് നിരവധി േബാ@് െഷൽ@Cക!ം
പരിപാലിDE.
FG് ഓഫീ8കൾH് (തിIവനJ രം, േകാഴിേHാട്, െകാL,Mർ) സ Jമായി
െക@ിട,!9്, മ#് 4 ഓഫീ8കൾ മ#് സർHാർ വ$Pക!െട/ഏജൻസിക!െട ഉടമSതയി T
െക@ിട,ളിൽ VവർWിDE. ഓഫീസ് െക@ിട,ൾ നX നിലയിൽ നിലനിർYGതിന്, നവീകരണZം
സിവിൽ േജാലിക!ം ആവശ]മാണ്.
ഓഫീ8ക!െട^ം േബാ@് െഷൽ@Cക!െട^ം ശരിയായ
പരിപാലനWിനാണ് ഈ പ`തി. െകാXം മൈറൻ സർെ3യർ ഓഫീസിെല പഴയ െക@ിടWിbT
സിവിൽ േജാലികൾ, സർെ3 യാന,ൾ െബർW് െചdGതിbT തിയ േബാ@് െജ@ി എGിവ
പ`തിയിൽ ഉൾെ%LWിയിe9്. VവർWന,ൾ ഏെ#LDGതിനായി 2021-22 ബജ#ിൽ 25.00 ലgം
hപ വകയിIWിയിരിDE.
എi്എസ്ഡkിവിെ VlിയകൾDം VവർWനWിbmT ഒI ഡിജി#ൽ പരിഹാരമാണ് ഈ
oീമിെ
Vധാന ലg]ം. ഡിജി#ൽ േമാഡൽ ഡാ#^െട േVാസ ിംpം, ദാതാHൾDം
അനലിrകൾDം ഗേവഷകർDം ഇടയിൽ തട മിXാW ഡാ# ൈകമാ#Zം ആsനിക മൈറൻ
സർെ3യി ം
ഗേവഷണWിbം അനിവാര]മാണ്.
അതിനാൽ ഡാ# െVാ ്സിംഗ്/ചാർeകൾ
തtാറാHൽ ൈഹേ/ാ0ാഫി േമഖലയിെല ഡാ#ാ ൈകമാ#ം എGിവ ഡിജി#ൽ vാ#്േഫാമിേലH്
മാേ#9w9്. െവബ് അധിxിത സംവിധാനം നിലവിൽ വGാൽ സർെ3^െട േവഗത, ചാർeകൾ
തtാറാHൽ, ഡാ# ൈകമാ#ം എGിവ െമiെ%Lം. ഇതിനായി ഐടി മിഷെ മാർzനിർേ{ശേWാെട
ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനZം ഇ-ചാർ@ിംഗിെ വികസനZം നട%ാHൽ ആവശ]മാണ്.
ഡാ#ാ േVാസസ് െചdGതിbT െവബ് അധിxിത േസാ|് െവയർ, ഇ-ചാർ@ിംഗ്, ഇഫയലിംഗ്, സാേ}തിക ജീവനHാർDT പരിശീലനം, ഐ #ി ഹാർഡ്െവയർ, േസാ|്െവയർ എGിവ
ഈ പ`തിയിൽ ഉൾെ%LWിയിe9്. ഈ പ`തിHായി 2021-22 ബജ#ിൽ 60.00 ലgം hപ
വകയിIWിയിരിDE.
േറാഡ് പ•ാWല സൗകര] pണനിലവാരം െമiെ%LWി ഗതാഗത സൗകര],ൾ
അഭി‚`ിെ%LYGേതാെടാ%ം ഗതാഗത െചലZം, ഗതാഗത സമയZം $റƒGതിനാണ് പതിFGാം
പ„വ…ര പ`തിയിൽ ഊGൽ നൽ$Gത്. സംSാന പാതകൾ, Vധാന ജിXാ േറാ‡കൾ,
സംSാനപാതക!െട^ം
Vധാന
ജിXാ
േറാ‡കളിെല^ം
പാല,!െട
നരധിവാസം/
നർനിർˆാണം, േറാഡ് 8രg, ഗേവഷണ-വികസനം, പരിശീലനം, േശഷി വർ`ി%ിHൽ, ‰തന
സാേ}തികവിദ]കൾ എGിവയാണ് ഈ േമഖലയിെല Vധാന VവർWന,ൾ.
ഈ േമഖലയിെല Vധാന VവർWന,ൾ താെഴ പറ^Gവയാണ്:
(1) േദശീയ, ൈഹേവ, മലേയാര ൈഹേവ, തീരേദശ ൈഹേവ വികസനം
(2) സംSാന പാതകളിെല^ം, Vധാന ജിXാ േറാ‡ക!െട^ം പാല,!െട^ം നിർˆാണZം
െമiെ%LW ം.
(3) േകരള ൈഹേവ റിസർi് ഇൻ ി#‹@് െസ ർ ഓഫ് എŒലൻസ് ആയി ഉയർWൽ.
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(4) ൈബപാ•ക!െട നിർˆാണം, േദശീയപാതകെള നഗര,!മായി ബŽി%ിDG േറാ‡ക!െട
നിർˆാണം, വിമാനWാവള- wറmഖ േറാ‡കൾ, ശബരിമല േറാഡ് പ`തി, േറാ‡കൾ,
െറയിൽെവ എGിവ^െട 8രgാ പ`തികൾ
(5) േകരളാ െറയിൽ ഡവലപ്െമ ് േകാർ%േറഷൻ (െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ) എG സം^•
സംരംഭം mേഖന െറയിൽെവ വികസനം.
(6) പരിശീലനZം, കാര]േശഷി വികസനZം, ഗേവഷണ വികസന VവർWന,ൾ
െപാwമരാമW് വ$%് (േദശീയ പാതകൾ), െപാwമരാമW് വ$%് (േറാ‡ക!ം പാല,!ം) എGീ
വ$Pകളാണ് േറാ‡ക!ം പാല,!ം േമഖലയിൽ ഉൾെ%LGത്. V•ത േമഖല‘് വകയിIWിയ
91,026.00 ലgം hപയിൽ 9,594.00 ലgം hപ പി.ഡk‹.ഡി (എൻ.എi് )bം, 81,432.00 ലgം hപ
(20,000.00 ലgം hപ ഇഎപി, 25,941 ലgം hപ നബാർഡ് സഹായം എGിവ ഉൾെ%െട) പി.ഡk‹.ഡി
(ആർ&ബി) ƒമാണ്.
േറാ‡ക!ം പാല,!ം േമഖലയിൽ സംSാന പാതകൾ, Vധാന ജിXാ േറാ‡കൾ, േദശീയ
പാതകൾ എGിവ ഉൾെ%LE.

ഗതാഗത pണനിലവാരം െമiെ%LYG രീതീയിൽ സംSാന പാതക!െട വികസനമാണ് ഈ
പ`തി ലg]മിLGത്. 185 കിേലാമീ#ർ േറാഡ് പണി “ർWിയായി, 415 കിേലാമീ#ർ V‚Wികൾ
േരാഗമിDE.
360 കി.മീ. േറാ‡കൾ സംSാന പാതക!െട നിലവാരWിേലH് ഉയർYGതിbം ”ിൽ ഓവർ
കˆി#്െമ ിbം ഈ പ`തി വിഭാവനം െചdE.
2021-22 ബജ#ിൽ 5420.00 ലgം hപ പ`തിHായി വകയിIWിയിരിDE.
സംSാന പാതകളിെല പാല,!െട^ം ക •ക!െട^ം നിർˆാണം/ നർനിർˆാണമാണ് ഈ
പ`തിയിൽ ഉേ{ശിDGത്. പാല,!െട^ം/ക •ക!ട^ം
നർനിർˆാണം/ FലധനാടിSാന
അ#$#%ണികൾ, സംSാന പാതകളിെല
തിയ പാല,!െട നിർˆാണം, നിലവി T
പാല,!െട^ം/ക •ക!ട^ം Vേത]ക സംരgണ പ`തികൾ എGിവ^ം ഇതിൽ ഉൾെ%LE. 11
പാല,!െട / ക •ക!െട നിർˆാണZം ”ിൽ ഓവർ കˆി#്െമ–ം ഇതിൽ ഉൾെ%LE.
2021-22 ബജ#ിൽ 4360.00 ലgം hപ പ`തിHായി വകയിIWിയിരിDE.
വർ`ി—വIG ഗതാഗതാവശ],ൾHb˜തമായി നിലവി T േറാഡ് അടിSാന
സൗകര],ളിൽ ഉ9ാ$G അമിതമായ ആയാസം ല™കരിDGതിനായി Vധാന ജിXാ േറാ‡കളിൽ
ആവശ]മായ അ#$#%ണികൾ (ബി.എം/ബി.സി & സിമ ് േകാൺlീ#് േറാഡ് ) നടYകയാണ് ഈ
പ`തി^െട ഉേ{ശ]ം. V›തിദW റœറിെ ഉപേഭാഗം വർ`ി%ിDGതിനായി േറാ‡നിർˆാണ
VവർWന,ളിൽ
റœൈറസ്ഡ്
ബി•െമൻ
െടേžാളജി^ം,
vാ ിHിെ
ഉപേഭാഗം
വർ`ി%ിDGതിbം ഉേ{ശിDE. 5.5 മീ#റിൽ $റവ് വീതി^T 15,711 കി.മീ#ർ Vധാന ജിXാ േറാ‡കൾ,
5.5 മീ#റിേലH് വർ`ി%ിDGതിbേ{ശിDE. Ÿാഫിക് ബാ ല]മbസരിi് Vധാന ജിXാ േറാ‡കെള
ഐആർസി
ാൻേഡർ‡കളിേലH് ഉയർWാbം േജ]ാെമŸിക് കറgൻ നടWാbം wക വിഭാവനം
െചdE. 1261 കിേലാമീ#ർ േറാഡ് അ#$#%ണി VവർWന,ൾ “ർWിയായി, 964 കിേലാമീ#ർ
േജാലികൾ േരാഗമിDE. ഗതാഗത ആവശ]കത വർ`ിiwFലം ¢`ിm@് $റƒGതിന് നിലവി T
Vധാന ജിXാ േറാ‡കളിൽ ബിഎം, ബിസി VവർWന,ൾ നടYGwം പ`തിയിൽ ഉൾെ%LGത്
;ടാെത ശിവഗിരി മഠWിേലDT 2 േറാ‡കൾ മാ¤കാ േറാ‡കളായി വികസി%ിDGതിbT 10.00
േകാടി hപ^ം ഇതിൽ വകയിIWിയിരിDE.
2021-22 ബജ#ിൽ 5759.00 ലgം hപ പ`തിHായി വകയിIWിയിരിDE.
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ധാന ജി ാ േറാ കളിെല പാല
െട ം ക ക െട ം നിർ ാണം / നർനി ാണമാണ്
ഈ പ തിയിൽ വിഭാവനം െച'(ത്. *മി ഏെ,-.(തി/0 െചലവ്, നവീകരണം, നർനിർ ാണം,
നിലവി 0 പാല
െട ം ക ക െട ം േത4ക സംര6ണ വർ7ന
ം ജി ാ േറാ കളിെല
തിയ പാല
ം ഇതിൽ ഉൾെ;-<.
2021-22 ബജ,ിൽ 5797.00 ല6ം ?പ പ തി@ായി വകയിA7ിയിരി.<. ഇതിൽ, 3000.00
ല6ം ?പ ഏനാ7് പാലം തകർ(തിെB അടിDാന7ിൽ 2017-18 ൽ കെI7ിയ അടിയJിര
നരധിവാസം
ആവശ4M0
പാല
െട ം,
കല ക െട ം
നിർ ാണ7ിനായി
വകയിA7ിയിരി.<.
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX Mതൽ XXVവെര, നിലവിൽ നട;ിലാ@ി വA( േറാ ക െട
വർ7ന ൾ Rർ7ീകരി.(തി/ം ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. XXVIെല
തിയ
S7ികൾ
ഏെ,-.(തി/ം, ഇൻെവUിേഗഷൻ െചലXകൾ.മായാണ് വിഹിതം വകയിAZ(ത്.
2021-22 ബജ,ിൽ 15,941.00 ല6ം ?പ പ തി@ായി വകയിA7ിയിരി.<.
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX Mതൽ XXVവെര, നിലവിൽ നട;ിലാ@ി വA(
വർ7ന ൾ Rർ7ീകരി.(തി/ം ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. XXVIെല
തിയ
ഏെ,-.(തി/ം, ഇൻെവUിേഗഷൻ െചലXകൾ.മായാണ് വിഹിതം വകയിAZ(ത്.
2021-22 ബജ,ിൽ 10000.00 ല6ം ?പ പ തി@ായി വകയിA7ിയിരി.<.

പാല
െട
S7ികൾ

െകാ[ി \റMഖം Mതൽ െകാ[ി അJർേദശീയ വിമാന7ാവളം വെര 0 ആ_നിക
ൈഹെവ െട നിർ ാണം േകരള സർ@ാർ ആർ.ബി.ഡി.സി.െക െയ ഏൽ;ി[ിaI്. വിമാന7ാവള –
\റMഖ േറാഡിെB ഒ(ാം ഘd നിർ ാണം, കരി ാ[ിറ Mതൽ കളമേeരി വെര 13.5 കി. മീ,ർ
ൈദർഘ47ിൽ രfവരി പാതയായി 2003-ൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. നിർ ാണം Rർ7ീകരി[ിaI്.
എ[്എംടി Mതൽ വിമാന7ാവളം വെര 0 രIാം ഘd േറാഡിെന 3 വിഭാഗ ളായി തിരി[ിരി.<:.
വിഭാഗം എ - എ[്എംടി Mതൽ മഹിളാലയം വെര
വിഭാഗം ബി - മഹിളാലയം Mതൽ െചാiര വെര (Rർ7ിയായി)
വിഭാഗം സി – ചൗവര Mതൽ വിമാന7ാവളം വെര
െപരിയാറിന് noെക 0 രI് പാല ൾ (മഹിളാലയം Mതൽ െചാiര വെര) ഉൾെ;െട 0
െസ6ൻ ബി ഇതിനകം Rർ7ിയായി. എ വിഭാഗ7ിെല എ[്എംടി Mതൽ േനവൽ ആർമെമB് ഡിേ;ാ
(എൻഎഡി) വെര 0 േറാഡ് ഭാഗ7ിെB വർ7നം േരാഗമി.<. േറാഡിെB ഈ ഭാഗ7ിെB
നിർ ാണം Rർ7ിയാ.(തിന് എ[്എംടി െട ം എൻഎഡി െട ം (NAD) ഉടമDതയി 0 *മി
ലഭി.ം. എൻഎഡി Mതൽ മഹിലാളയം വെര 0 െസ6ൻ എ-യിെല ബാലൻസ് വർ@് കിഫ്ബി
പ തിയിൽ ഉൾെ;-7ിയിaI്. എ, ബി െസ6/കൾ Rർ7ിയാ@ിയ േശഷം െസ6ൻ സി
ഏെ,-.(താണ്.
െസ6ൻ എ പാേ@ജ് I (എ[്എംടി Mതൽ എൻഎഡി വെര) Rർ7ിയാ.(തിന് 2021-22
ബജ,ിൽ 1500.00 ല6ം ?പ പ തി@ായി വകയിA7ിയിരി.<.
വിവിധ ഘd ളിലായി വികസി;ിqവA( ശബരിമല
േറാ കളിൽ ബാ@ി 0വ െട
വികസന വർ7ന ൾ, നിലവാരം ഉയർ7ൽ എ(ിവ ഇJ4ൻ േറാഡ് േകാൺsസ് നിലവാര7ിൽ
വികസി;ി.(തിനാണ് വിഹിതം വകയിA7ിയിരി.(ത്. ശബരിമല
േദശ ളിെല വലിയ
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അ
ണികൾ ് 09/09/2020 െല ജി.ഒ (ആർ ി) ന ർ 722/2020/പിഡ ഡി, !കാരം 25 േകാടി
(പ)െട
ഭരണാ+മതി നൽകിയി01്, !23ികൾ െടൻഡർ നടപടിയിലാണ്. !23ികൾ
നട ിലാ56തിനായി 2021-22 ബജ ിൽ 1760.00 ല9ം (പ പ:തി ായി വകയി<3ിയിരി5=.
തി<വന>?രം, െകാ@ി, െകാAം, േകാഴിേ ാട്, CDർ എ6ീ അG് !ധാന നഗരJളിെല
Lാഫിക് െഞ< ം പരിഹരി56തി+ം െപാPമരാമ3് വ ് േറാRകSമായി ബTെ U6 ലിV്
േറാRകSെട ഗതാഗത സൗകരYJൾ െമ@െ UZ6തിന് ഈ പ:തി ഉേ]ശി5=. നിലവി_`
േറാRകളിൽ ബിഎം & ബി സി /സിമa് േകാൺcീ ിംഗ്, പാലJൾ/ക_dകSെട നിർeാണം, ?തിയ
ലിV് േറാRകSെട നിർeാണം, fമി ഏെ U56തി+` െചലവ്, സാധYതാ പഠനം എ6ിവ സമj
നഗര െമാബിലി ി പ:തി)െട അടിkാന3ിൽ വിഭാവനം െചl=.
ഇതിനായി 2021-22 ബജ ിൽ 250.00 ല9ം (പ പ:തി ായി വകയി<3ിയിരി5=.
െതരെnU െ o സംkാന പാതകൾ, !ധാന ജിAാ േറാRകൾ എ6ിവ ശാpീയമായി
വികസി ി ൽ, നട ാതകൾ, േഷാൾഡrകൾ, sഡ്പാZകൾ, ക_dകൾ, പാലJൾ, െtയി+കൾ
uoിലി ി ഡvകൾ, േറാഡ് wര9ാ !വർ3നJൾ എ6ിവയാണ് ഈ പ:തിയിൽ വിഭാവനം
െചl6ത്.
“റീഹാബിലിേ ഷൻ പാേ ജ്”, “അപ്jേഡഷൻ പാേ ജ്” എ6ീ രx പാേ yകളായാണ്
പ:തി നട ിലാ56ത്. റീഹാബിലിേ ഷൻ പാേ ജിൽ നിലവി_` േറാRകSെട വികസനം fമി
ഏെ U ാെത നട ിലാ56തി+ം, അപ്jേഡഷൻ പാേ ജിൽ േജYാെമLി ൽ കറ9+ം ജംഗ9ൻ
വികസന3ി+ം മാzമായി fമി ഏെ UZ വികസനം നടZ6തി+ം വിഭാവനം െചl=.
റീഹാബിലിേ ഷൻ പാേ ജ് െപാP സ{കാരY പVാളി3േ3ാെട ധനകാരY kാപനJളിൽ നി=`
സാ 3ിക സഹായം ലഭYമാ ിെ ാ1് ബി. ഒ. ടി അന{ ി !കാരം െചl6തിനാണ് ഉേ]ശി56ത്.
?നരധിവാസ പാേ ജ് സംബTി@ േറാRകSെട വിവരJൾ താെഴ േചർ5=.
വിദYാനഗർ - മ}ാടി-സീതാംേഗാളി േറാഡ്, കാസർേഗാഡ് (9.40 കി.മീ)
ഉ ള - കനിയാറ േറാഡ് കാസർേഗാഡ് (15.60 കി.മീ)
കാnിര `ി-കാnിരം കവല േറാഡ് (ശബരിമല-െകാൈട നാൽ േറാഡ് ) േകാoയം (36.10
കി.മീ)
െവ`നാട്-ആരYനാട്-െച @ൽ േറാഡ് തി<വന>?രം (21.90 കി.മീ)
‚ിൽ ഓവർ േപെ„aിനായി 2021-22 ബജ ിൽ 144.00 ല9ം (പ പ:തി ായി
വകയി<3ിയിരി5=.
തലkാന നഗര േറാഡ് വികസന പ:തി നട ാ ിയ പിപിപി (അന{ ി) മാCകയിൽ
അ+േയാജYമായ വാറaി വYവkയിൽ പരമാവധി േറാRകൾ …ണനിലവാരം ഉറ†വ<3ി
നഗരJളി_ം നിർeി56തിനായി െപാPമരാമZ വ ് ഉേ]ശി5=.
െപാP കൺെസഷൻ കരാർ !കാരം നിർeാണ !വർ3നJൾ ‡ർ3ിയാ ി 180
ദിവസ3ി+ േശഷം ആദY ആന{ി ി െപെ„a് നൽേക1P1്. 2021-22ൽ ആന{ി ി അട‰6തി+`
സാ 3ിക !തിബ:ത Šവെട നൽകിയിരി5=:
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2021-22

പാേ ജ് -എ (പരിഷ് രി@ത് )
വിദYനഗർ - ൈമപാഡി - സീതാംേഗാളി േറാഡ്, കാസർേഗാഡ് (9.40 കിേലാമീ ർ)
ഉ ാല - കനിയാന േറാഡ്, കാസർേഗാഡ് (15.60 കിേലാമീ ർ)
പാേ ജ് – ബി
കാGിര `ി - കാnിരം - കവല േറാഡ് (ശബരിമല - െകാൈട നാൽ
േറാഡ് ), േകാoയം (36.10 കിേലാമീ ർ)
െവ`നാട് -ആരYനാട് – െച @ൽ േറാഡ്, തി<വന>?രം (21.90 കിേലാമീ ർ)

2021-22 ബജ ിൽ
വകയി<3ിയിരി5=.

ആന{ി ി

േപയ്െമ•കൾ ായി

5886.00

ല9ം

(പ

പ:തി ായി

?തിയ പ:തികSെട)ം, പരിപാടികSെട)ം സാധYതാ പഠനJSം, ഇൻെവŽിേഗഷ+ം,
നടZ6തിനാണ് വിഹിതം വകയി<3ിയിരി56ത്. െക.എ@്.ആർ.ഐ, നാ ്പാക് എ6ീ
kാപനJൾ വഴി)ം, മ ് ഏജൻസികൾ എ6ിവ •േഖന)ം നടZ6 ഇൻെവŽിേഗഷൻ
!വർ3നJൾ, ഡി.പി.ആർ., (പകൽ ന െചല’കൾ, ഇൻെവŽിേഗഷൻ !വർ3നJളിൽ
ആക“ികമായി ഉ1ാ 6 െചല’കൾ എ6ിവ)ം ഇതിൽ ഉൾെ U=.
wര9ിത’ം ദീർഘകാലം നീxനിൽ56Pമായ ഗതാഗത സംവിധാന3ിനായി സമj
ഗതാഗത പ:തി)ം േറാഡ് •ംഖല വികസന പ:തി)ം എAാ ജിAകളി_ം, !േതYകി@് േകാർ േറഷൻ
!േദശJളിൽ ത–ാറാ56തിന് ഈ വിഹിതം ഉപേയാഗി ാ’6താണ്.
2021-22 ബജ ിൽ 350.00 ല9ം (പ പ:തി ായി വകയി<3ിയിരി5=.
െതരെnU െ o മലേയാര പാതകെള സംkാന പാതകSെട നിലവാര3ിേല—്
ഉയർZ6തിന് ഉേ]ശി˜`താണ് ഈ പ:തി. േകരള3ിെa കിഴ5 ഭാഗZ™ടി െത ് വട ്
kലJെള തeിൽ ബTി ി56തിന് ഏകീšത നിലവാര3ി_` േറാഡ് നിർeി56തിന്
ല9YമിU=. മലേയാരപാത)െട ആെക ൈദർഘYമായ 1251 കി.മീ റിൽ, !ധാന !23ികൾ
കിഫ്ബി)െട സഹായേ3ാെട ഏെ U ാൻ തീ<മാനി@ി01്.
›6് ജിAകളിൽ, കിഫ്ബി ഏെ U56തിന് • ്, നിലവിൽ നട= വ<6 !23ികൾ
‡ർ3ിയാ56തിന് 2021-22 ബജ ിൽ 15.00 ല9ം (പ പ:തി ായി വകയി<3ിയിരി5=.
േലാക ബാV് സഹായേ3ാെട)` േകരള സംkാന ഗതാഗത പ:തി)െട ര1ാം ഘo
!വർ3നJൾ ാണ് Pക വകയി<Z6ത്. പ:തി)െട െമാ3ം അടVൽ Pക 445 മിലYൺ
).എസ്. േഡാളറാണ് (2403 േകാടി (പ). അതിൽ വാ}ാ ഘടകം 216 മിAYൺ ).എസ്. േഡാളറാണ്.
fമി ഏെ U ൽ വിഹിത’ം, uoിലി ികൾ മാœ6തിെനാഴിെക)` സഹായ3ിെa അ+പാതം 56 : 44
എ6 cമ3ിലാണ്.
363 കി.മീ ർ േറാRകSെട നിലവാരം ഉയർ3ൽ, േറാR wര9ാ !വർ3നJൾ,
kാപനJSെട ശാ•ീകരണം എ6ിവയാണ് േകരള സംkാന ഗതാഗത പ:തി)െട ര1ാംഘo
!വർ3നJളിൽ ഉൾെ U6ത്.
പ:തി)െട !ധാന ഘടകJൾ:
1.

പര രാഗത ഇനം േറ ് കരാർ !കാരം േറാഡ് െമ@െ U3ൽ (281 കി.മീ)- 322 മിAYൻ
).എസ് േഡാളർ
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2. ഇപിസി കൺž9ൻ രീതിയിൽ േറാഡ് െമ@െ U3ൽ
േഡാളർ

(82 കി.മീ) - 91 മിAYൻ ).എസ്

1. േസഫ് േകാറിേഡാർ െഡേമാൺേžഷൻ േ!ാജŸ് വികസനം (80 കി.മീ)
2. ചലG് ഫ1് (!ാേദശിക !23ികൾ നട ിലാ56തിനായി)
3. േറാഡ് wര9ാ മാേനെ a്, േശഷീ വികസനം, േകരള േറാഡ് wര9ാ അേതാറി ി
(െകആർഎസ്എ), മ ് അ+ബT kാപനJൾ എ6ിവ)െട ശാ•ീകരണം.
1. േറാഡ് േമഖല)െട നവീകരണം -10 മിലYൺ )എസ് േഡാളർ
2. പ ി ് ഇൻഫർേമഷൻ മാേനെ a് സംവിധാന3ിെa വികസനം
3. േശഷീ വികസന’ം പരിശീലന’ം
4. മ ് പഠനJSം സാേVതിക സഹായ’ം

1
2
3

4

5
6

7
8
9

).ജി-1 കാസർേഗാഡ്കാnJാട് േറാഡ്
(27.78 കി.മീ)
).ജി 2- പിലാ3റ –
പാ ിനിേ¡രി േറാഡ്
(20.90 കി.മീ)
).ജി 3 എ-തലേ¡രികളേറാഡ് േറാഡ്
(28.80 കി.മീ)
?ന:cമീകരി@ത്
).ജി 3 ബി-കളേറാഡ്
–വള’പാറ േറാഡ്
(25.20 കി.മീ)
?ന:cമീകരി@ത്
u.ജി െചJ¢ർ ഏœമാ£ർ േറാഡ്
(47.70 കി.മീ)
u.ജി 4 എ തി<വAൈബ ാസ് (2.3 കി.മീ)
u.ജി 4 ബി തി<വA
ടൗൺ (2.00 കി.മീ)
u.ജി 5- ഏœമാ£ർ›വാœ?ഴ േറാഡ് (40.96
കി.മീ)
u.ജി 6-െപാൻ 6ംെതാU?ഴ േറാഡ് (50
കി.മീ)

114.00

122.85

100 ‡ർ3ീകരി˜

102.00

101.62

100 ‡ർ3ീകരി˜

156.00

104.81

200.00

191.46

288.00

278.35

37.03

16.55

7.77

4.83

159.00

164.71

100 ‡ർ3ീകരി˜

270.00

223.25

100 ‡ർ3ീകരി˜
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63.74 ?ന:cമീകരി˜. 2020
ഡിസംബർ
‡ർ3ിയാ െമ6്
!തീ9ി5=
86.49 ?ന:cമീകരി˜. ഇരിoി
പാല3ിെa
‡ർ3ീകരണ
തീയതി 31.12.2020 ഉം
™0?ഴ—് 30.4.2021 ഉം
ആണ്.
100 ‡ർ3ീകരി˜
51.12 ?ന:cമീകരി˜. 2020
ഡിസംബർ
‡ർ3ിയാ െമ6്
!തീ9ി5=.
98 ‡ർ3ീകരി˜

.ജി 7-െപ
ിലാവ്െപരി ൽമ
േറാഡ് (39.37 കി.മീ)
കഴ !ം-അ$ർ (േസഫ്
േകാറിേഡാർ
െഡേമാൺേ(ഷൻ
േ+ാജ,് )

10
11

8.11

7.58

100

ർ

ീകരി

146.67

122.51

100

ർ

ീകരി

/ന1ർ - െപാൻ23ം േറാഡ് (82 കി.മീ) (3 കരാർ പാേ78കൾ)- പി.പി.പി. േമാഡിൈഫഡ്
ആന<ി=ി പ>തിയിൽ ഉൾെB! േറാCകDെട നിലവാരം ഉയർF3 +G ികൾ ഇ.പി.സി േമാഡിേല7്
പരിവർ നം െചJ. നിർമാണ െചലവ് 765.44.00 േകാടിയാണ്. ബാMിെN സഹായം 52 മിPQൻ R.എസ്
േഡാളർ (364 േകാടി തFലQം). ഇപിസി േമാഡിൽ നടBാU3 +G ിയിൽ, ബാ7ി Vക നിർWാണ
ഘ! ിYം (24 മാസം) 5 വർഷെ
ഡിഎൽപി കാലയളവിYം സം\ാനം വഹിേ7]താണ്.
കരാർ Vക
^.
(`പ
അവ\
പാേ78ം നീള_ം
നം.
േകാടിയിൽ)
1
/ന1ർ- േകാ3ി േറാഡ് (പാേ7ജ് 8 എ) 237.94
അംഗീകാരപbം
നീളം 29.84 കി.മി
/റെBcവി7ണം
2
3

േകാ3ി -dാേeരി േറാഡ് (പാേ7ജ് 8 ബി) നീളം 30.16 കി.മി
dാേeരി -െപാൻ23ം േറാഡ് (പാേ7ജ് 8
സി) - നീളം 22.17 കി

279.00

ഭൗതിക േന!ം 3%

ഭൗതിക േന!ം
11.52%

െട]ർ വിലയി
ഘ!ം

ൽ

ഇതിൽ i3് ഉപ ഘടകjൾ ഉൾെ7ാkl
കഴ !ം - െവmാറiട് - അ$ർ െസnനിെല +ധാന ഭാഗം തിരെmc ്, അതിൽ 80
കിേലാമീ=ർ േസഫ് േകാറിേഡാർ +വർ നjൾ അ ാരാq േറാഡ് rരnാ മാർsjൾ7്
അtസരിe് േറാഡ് rരnാ േശഷി വർ>ിBിU3തിന് ഉേvശിUl. എസ് സിഡിപി
ർ ീകരി .
- +ാേദശിക േറാഡ് ഉപേയാx േy7്േഹാൾഡർ
z{കDം ഡിആർഎസ്സികDം, െകആർഎസ്എ, പിഡ|}ഡി, െകഎസ്ടിപി എ3ിവ തWിY~
സഹകരണേ ാെട •തന േറാഡ് rരnാ നിർേദശjൾ ആവി€രി7ാനാണ് ചല•് ഫ]്
ഉേvശിU3ത്. ‚ടിയ അപായ സാധQതR~ േറാഡ് ഉപേയാƒാ7െള ഉേvശിe് ഉയർ3
അപകടസാധQതR~ \ലjൾ ചല•് ഫ]് ലnQമിcl. േമാഡൽ േറാഡ് ഇടനാഴിയായി
െമeെBcF3തിന് 5 െ( കൾ ഡിആർഎസ്സികൾ കെ] ിയി„]്. 5.50 കിേലാമീ=ർ
പാവjാട്- േകാര{ഴ േറാഡ് പണി /േരാഗമിUl. മ=് നാല് ഇടനാഴികDെട (69 കിേലാമീ=ർ)
ഡിപിആർ ത†ാറാ7ൽ അവേലാകന ിലാണ്.
- േറാഡ് rരn
നടBാ7ൽ +വർ നjളിൽ പരിശീലനം നൽകാനായി അ ാരാq തല ിൽ പരിചയ
സ 3രായ കൺസൾ!N് െമേy‡് വിക് േറാഡ്സ്, ആേ(ലിയെയ െകഎസ്.ടി.പി
ഏർെBc ിയി„]്. േസഫ് േകാറിേഡാർ െഡേമാൺേ(ഷൻ പ>തിRെട ഡിപിആർ
ത†ാറാ7ൽ (എസ് സി ഡി പി) ഉൾെപെട േറാഡ് rരnRമായി ബ‰െB! Šമതലകളിൽ
പിഡ|}ഡി-Rെട േറാഡ് rരnാ െസPിെല എ•ിനീയർമാർ7് പരിശീലനം നൽകിയി„]്.
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േകരള ൈഹേവ റിസർ ് ഇൻ ി ിെന (െകഎ ആർഐ)
്
േറാഡ് , േറാഡ് ഗതാഗത
േമഖലയിെല സ$യം ഭരണാധികാര േക)മായി *നർനിർ+ി,-തി.ം ആർ&ഡി, ക$ാളി ി കൺേ0ാൾ,
*തിയ / 3തന േ4ാജ6കൾ ൈപല8െച:ൽ, കൺസൾ ൻസി, േ4ാജ<് മാേന=െമ>്, ഒ&എം
4ാ<ീAകൾ, േറാCകൾ, പാലDൾ, െക ിട നിർ+ാണ േമഖല എ-ിവയിൽ 4വർFന മികവ്
വർGിHി,-തി.ം ഉേJശി,L. Nൻഗണന നൽകി ചിOാ േനPത$ം, തQപരമായ ഉപേദശം,
4Sപരിഹാര മാർTDൾ എ-ിവ നൽകിെUാV് േകരളFിെല േറാഡ് േമഖലെയ മാ8-തി.W ഒX
ഉപേദശക സമിതി/ ബൗGിക േക)മായി 4വർFിUാൻ, െകഎ ആർഐെയ
്
െസ>ർ ഓഫ്
എ]ലൻസ് (സിഒഇ) ആയി ജിഒ (എംഎസ് ) ന^ർ 53/2020/പിഡcdഡി, തീയതി 11.6.2020 ഉFരവ്
4കാരം ഉയർFി. േകരളFിെല േറാഡ് േമഖലെയ മാ8-തി.W ഒX ഉപേദശക സമിതി / ബൗGിക
േക)മായി 4വർFിUാൻ സിഒഇ നിർേJശി,L.
കൺസ ൻസി േസവനDളിൽ രV് ഘ DhV്. ഘ ം ഒ-ിൽ iാപന അവേലാകനkം
സിഒഇ/ആശയപരമായ ഘ kം. ഘ ം രV് നിർവഹണം. രVാം ഘ ം നടHിലാUാൻ 2020 ഡിസംബർ
31 വെര സമയം നീ ിനൽകിയിlV്.
2018 ൽ െവWെHാUkം മnിടി ിoം pലം തകർ- 59 േറാCകhെട *നർനിർ+ാണം /
*ന:iാപനം െകഎ ിപി ഏെ tFിlV്. ഇtUി ജിuയിെല ഏ kം േമാശമായ രV് േറാCകൾ
*നർനിർ+ി,-തിന് േലാക ബാv് ധനസഹായം നൽകി. ഇത.സരി ,് ൈപനാവ് -താ-ിUVം അേശാUവാല േറാഡ് (21 കിേലാമീ ർ), െച+-ാർ ഗwാപ് േറാഡ് (29.940 കിേലാമീ ർ), അyർെചDzർ േറാഡ് (23.80 കിേലാമീ ർ) എ-ിവ{ായി ഡിപിആർ ത:ാറാUി.െകഎസ്. ി.പി രVാം
ഘ Fിൽ മി ം വX- |കയിൽ നി-ാണ് ഈ േജാലികൾ െച:ാൻ ആ~•ണം െച€-ത്.
2021-22 ബജ ിൽ നിലവിoW 4വർFനDൾ, േറാഡ് Aര•ാ മാേനെ‚>്, iാപന
ശƒിെHtFൽ, െവWെHാUFിൽ തകർ- േറാCകhെട *നർനിർ+ാണം/*ന :iാപിUൽ
എ-ിവ{ായി 20000.00 ല•ം „പ ഇഎപി ആയി വകയിXFിയിരി,L.
േറാഡ് Aര•, െറയിൽ Aര• എ-ിവ ല•wമാUി െറയിൽേവ േമൽHാലDhെട/
അടിHാലDhെട നിർ+ാണ 4വർFനDളാണ് ഈ പGതിയിൽ ഉേJശി,-ത്. 2021-22ൽ
…ർFിയാേUV ആർഒബി 4†Fികൾ,W െചലവ്, *തിയ ആർഒബി 4വർFനDൾ
ഏെ t,-തി.W െചലവ്, ‡മി ഏെ tUൽ െചലവ്, അേന$ഷണ െചലവ് എ-ീ ആവശwDൾUാണ്
|ക വകയിXFിയിരി,-ത്. നിലവിൽ, കാ‰Dാടിൽ ആർഒബിŠെട നിർ+ാണ 4വർFനDൾ
*േരാഗമി,L, കാരിFാസ് ആർഒബിŠെട െടVർ നടപടികൾ നടL വXL. Nള‹XFി
ആർഒബി{ായി ‡മി ഏെ tUൽ …ർFിയായി, പാവDാട്, ഫേറാU്, കരമന ആർഒബികൾUായി ‡മി
ഏെ tUൽ നടപടികൾ വിവിധ ഘ Dളിലാണ്. 2021-22 ബജ ിൽ 6 ആർഒബികhെട നിർ+ാണ െചലkം
*തിയ ആർഒബികhെട അേന$ഷണെ ലkം ഈ പGതിയിൽ വിഭാവനം െച€L.
2021-22 ബജ ിൽ 1100.00 ല•ം „പ പGതിUായി വകയിXFിയിരി,L.
സംiാനെF അപകട സാധwതŠW iലDെള സംബŒി വിശകലനFിൽ, നാ ്പാU്
116 4ധാന അപകട സാധwതŠW iലDൾ തിരി റി‰ിlV്. ഇവയിൽ മിUവŠം േദശീയ
പാതകൾ, സംiാന പാതകൾ എ-ിവിടDളിoം ബാUിŠWവ മ8 വിഭാഗFിoW േറാCകളിoമാണ്.
അപകട സാധwത ഒഴിവാ,-തി.W 4വർFനDൾ, അപകട സാധwതാ ŽമFിെ>
അടിiാനFിൽ, NൻഗണനാടിiാനFിൽ (1st 2nd 3rd 4th& 5th ) െചേ:Vതാണ്. ഇവ
•സ$കാല, ദീർഘകാലാടിiാനFിoം |ടർ യാŠം, നടHാUിയ േശഷം നിരOര അവേലാകനം
നടേFVവŠമാണ്. 2020-21ൽ 2.78 േകാടി „പŠെട 31 4†FികൾU് ഭരണാ.മതി നൽകി. 21 cാU്
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േ ാ കളിൽ 11
ാ ് േ ാ കൾ ന ാ ി. 2
ാ ് േ ാ കളിൽ അപകട നിര ക െട
വിലയി
ൽ നട ി, 6 മാസെ
അപകട വിവര ൾ ലഭി! േശഷം മാ%െമ മ&് ാ ് േ ാ കളിൽ
തി
ൽ നടപടികൾ സ(ീകരി .
െക.എ!്.ആർ.ഐ, നാ&്പാക് /തലായ അംഗീ1ത 2ാപന ൾ കെ3 ിയ 116
ാ ്
േ ാ കൾ നിർ6ാർ7നം െച9 തിന് /ൻഗണനാ <മ ിൽ േറാഡ് ?ര@ാ AB ികൾ
നടCാ ാൻ ഈ വിഹിതം ഉപേയാഗി ാG താണ്.
2021-22 ബജ&ിൽ 950.00 ല@ം Kപ പLതി ായി വകയി
ിയിരി M.
കാവലിNാ
െറയിൽെവ േ<ാ?കളിൽ കാവലിനായി
ആവശQമായ െചലGകൾ വഹി
തിനാണ് ഈ പLതി. ഇതിെS
െറയിൽേവ അധി1തർ ് നൽU തിനായി Vക വകയി
ിയിരി
2021-22 ബജ&ിൽ 300.00 ല@ം Kപ പLതി ായി വകയി

ആളിെന OമതലെCടP
Aവർ ന ൾ നടCാ
M.
ിയിരി M.

തിന്
തിന്

േറാഡ് േമഖലയിൽ െകഎ!്ആർഐെയ െസSർ ഓഫ് എ[ലൻസ് (CoE) ആയി 5
വർഷ ി_`ിൽ വികസിCി ാൻ പLതി വിഭാവനം െച9M. ഗേവഷണ നവീന ആശയ െള
േAാaാഹിCി
തിന് സഹായകമായ ഒ
അcരീ@ം deി
തിനായി അ ാദമിയ,
വQവസായം, മ&് േറാഡ് േമഖലയിെല വിദഗ്ധർ എ ിവ മായി സഹകരി!് Aവർ ി ാൻ CoE
വിഭാവനം െച9M; ഈ േമഖലgെട േശഷി വർLിCി
തിന് ഒ വിhാനം പiിടൽ േവദിയാgം
ഇത് Aവർ ി M. താെഴCറg തീമാ&ിക് ഏരിയകെള അടി2ാനമാ ിയാണ് CoE Aവർ ി ത്.
1. ക(ാളി&ി അഷ(റൻ?ം കരാർ മാേനെlmം- പിഡ nഡി എoിനീയർമാർ ം കരാpകാർ ം
(േറാൾ
തിരിq`)
പരിശീലന
ആവശQ ൾ
വികസിCി ക,
എൻഎബിഎൽ
അ<ഡിേ&ഷനിrെട
sണനിലവാരം
വർLിCി ക,
നിലവിt`
മാ_വtകൾ
അപ്േഡuെച9ക,
vതിയ
സാേiതികവിദQ
േAാaാഹിCി
തിന്
മാ_വtകൾ
AസിLീകരി ക.
2. KപകൽCന/ നിർ6ാണ രീതികളിെല vVമ- േമാഡൽ ഡിപിആർ വികസിCി ക, വിശാല
അടി റ KപകൽCന, ൈസ&് സംബyമായ Az ൾ പരിഹരി
തിന് വിദ{ െട
ഡാ&ാ േബസ് വികസിCി ക, Aാേദശികമായി ലഭQമായ വ|
െട ഉപേയാഗം,
പിഡ nഡിയിൽ }ത നിർ6ാണ സാേiതികവിദQകൾ.
3. േറാഡ് അസ&് മാേന~െമS് - േകരള ിെല ൈഹേവകളിtം മ&് േറാ•കളിtം േറാഡ്
െന&്വർ ് ഡാ&ാ േബസ് ത€ാറാ ി പിഡ nഡിയിൽ േറാഡ് അസ&് മാേനജ്മS്
(ആർഎഎംഎസ് )
വികസിCി ക, െസൻസpകളിrെട പാല
െടgം േറാ•ക െടgം
ആേരാഗQ നിരീ@ണം, ക3ിഷൻ അെ••്െമmം, െക‚ിട
െട സംര@ണGം.
4. തേƒശീയ ഗേവഷണGം വികസനGം േAാaാഹിCി ക- Aാരംഭ പഠന
െട Aകടന
വിലയി
ൽ, ഗേവഷണ 2ാപന ളിtം സർ ാർ എoിനീയറിംഗ് േകാേള~കളിtം
Aാേയാഗിക ഗേവഷണം േAാaാഹിCി
തിന് ഗേവഷണ േമഖലകൾ തിരി!റിgക, വിവിധ
ഗേവഷണ 2ാപന ളിൽ CoE െചയർ/െസൽ 2ാപി ക, േദശീയ, CoE എ
ആശയം
യാഥാർഥQമാ
തിന് അcർേദശീയ സംഘടനക മായി ധാരണാപ% ൾ.
5. േറാഡ് ?ര@ാ മാേനെlS്.
താെഴപറg
ഘടക ൾ ായി ആെക 1500.00 ല@ം Kപ ഈ പLതി ായി
വകയി
ിയിരി M.
- െപാVമരാമP വUCിെല
ഉേദQാഗ2ർ ് ആ‡%ണം, നിർവഹണം, അവേലാകനം, പLതി നട ിC്, േAാജˆകൾ /
ആ‰ിക െട പരിപാലനം എ ീ േമഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽU തിനായി െAാഫഷണൽ
മാേനജ്െമS്, സാേiതിക, ഭരണ നിർŠഹണ പരിശീലനം, എ ിവ നൽU തിനായി 150.00 ല@ം Kപ
വകയി
ിയിരി M. േറാഡ്, ഗതാഗത സംവിധാന
െട vനർനിർ6ാണം, ‹ീൻ െടേŒാളജി,
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ആ•നിക നിർ6ാണം എ ിവŽ് ഊ ൽ നൽകി എൻജിനീയർ, േകാൺ‘ാ’ർ, െതാഴിലാളികൾ
എ ിവർ ് പരിശീലനം നൽകാൻ ല@Qമി“M. ഗതാഗത േമഖലയിൽ ശി”ശാലകൾ, െസമിനാpകൾ,
ഉൾെപെട േറാഡ് ?ര@ േബാധവൽകരണ പരിപാടികൾ എ ിവ സംഘടിCി
തി_` െചലവ്,
വിശദമായ േAാജ’് റിേCാർ കൾ ത€ാറാ
തിന് ഡിൈസൻ വിഭാഗ ിന് േവ3ി വ
െചലവ്,
സം2ാന ിന് അകPം vറPം പരിശീലന ിനാg` െചലവ് എ ിവgം ഇതിൽ നിMം
വഹി ാG താണ്.
േAാജˆക െട ഭാഗമായി ഗതാഗത േമഖലയിെല ഗേവഷണ വികസന പഠന ൾ, vതിയ സാേiതിക
നിർവഹണ Aവർ ന ൾ, •തന രീതികൾ, േAാജ’് രീതിയിt` vതിയ കെ3 tകൾ, –ടാെത
അേന(ഷണം, ആ‡%ണം, ഡിൈസൻ, വിശദമായ േAാജ’് റിേCാർ കൾ തയാറാ ാൻ ആവശQമായ
െചലGകൾ എ ിവ ഇതിൽ ഉൾെC“M. െക.എ!്.ആർ.ഐ, േമഖല/ജിNാ sണനിലവാര നിയ—ണ
ലാ˜കൾ എ ിവിട ളിെല ഉപകരണ
െടgം ™ാmക െടgം വാർഷിക അ&U& പണികൾ, കരാർ
െതാഴിലാളിക െട േവതനം, കൺസšമബിൾസ്, വാഹന
െട വാടക എ ിവ Aവർ ന െചലവിൽ
ഉൾെC“M.
ഗേവഷണ വികസന Aവർ ന ൾ ം, Aവർ ന െചലGകൾ മായി 2021-22
ബജ&ിൽ 250.00 ല@ം Kപ വകയി
ിയിരി M.
േറാ•കൾ, െക‚ിട ൾ, ഗതാഗതം എ ീ േമഖലകളിൽ A/ഖ ഗേവഷണ 2ാപന ൾ,
വQവസായ 2ാപന ൾ, സർവകലാശാലകളിെല പഠന ഗേവഷണ വിഭാഗ ൾ എ ിവgമായി
േചർ ് •തന സാേiതിക വിദQകൾ, പLതികൾ, പരിപാടികൾ Vട ിയവ Aാരംഭാടി2ാന ിൽ
നടP തിന് 400.00 ല@ം Kപ വകയി
ിയിരി M. പLതിക െട പരിേശാധന, sണനിലവാര
നിയ—ണം Vട ിയ ആവശQ ൾ ായി െപാVമരാമP വUC് േറാ•ക ം പാല
ം വിഭാഗം,
സബ്ഡിവിഷൻ ഓഫീ?കൾ, േദശീയപാത വിഭാഗം, െക‚ിട വിഭാഗം ആർകിെടœ് ഓഫീ?കൾ
എ ിവŽ് ആവശQ സ•ർഭ ളിൽ ഡിCാർ‚്െമS് വാഹന ൾ ഇNാ പ@ം ഒ താൽ ാലിക
സംവിധാനം എ
നില ് വാഹന ൾ വാടകŽ് ഉപേയാഗി
തി_ം 150.00 ല@ം Kപ
വകയി
ിയിരി M.
ഫീൽഡ് െലവൽ പരിേശാധനക ം സർ‚ിഫിേ ഷ_ം ?ഗമമാ
തിന് റീജിയണൽ, ജിNാ
ലാ˜കളിൽ െമാൈബൽ െടžിംഗ് ലാ˜കൾ 2ാപി
തിന് 400.00 ല@ം Kപ
വകയി
ിയിരി M.
െക.എ!്.ആർ.ഐ, റീജിയണൽ ലാ˜കൾ, ജിNാ ലാ˜കൾ എ ിവിട ളിെല നിലവിt`
ലേബാറ‚റി സൗകരQ ൾ െമ!െC“P തിന്, നിർ6ാണം/അടി2ാന സൗകരQ വികസനം, യ—
സാമ‹ികൾ വാ ൽ എ ിവ വളെര അതQാവശQമാണ്. അVെകാ , െക.എ!്.ആർ.ഐ ലാ˜കളിൽ
എൻ.എ.ബി.എൽ അ<ഡിേ&ഷൻ ലഭQമാ
തിന് AേതQക ഊ ൽ നൽU തി_ 150.00 ല@ം Kപ
വകയി PM.
2021-22 ബജ&ിൽ ഈ പLതിgെട 3 ഉപ ഘടക ൾ ായി 1500.00 Kപ ല@ം Kപ
വകയി
ിയിരി M.
സബ്ഡിവിഷൻ ഓഫീ?കൾ, ഡിവിഷൻ ഓഫീ?കൾ, സർ ിൾ ഓഫീ?കൾ, ചീഫ്
എoീനിയpെട ഓഫീസ്, ചീഫ് ആർ ിെടœിെS ഓഫീസ് എ ിവിട ളിൽ ഇSർെന&് സൗകരQ
െട
പരിപാലനGം െക.എസ്.ടി.പി. ആരംഭി! വിവര സാേiതിക വിദQാസംരംഭ ളായ എഫ്.എം.എസ്.,
ആർ.എം.എം.എസ്. എ ിവ Vടർ ് നടP തിന് ഉേƒശിq` പLതിയാണിത്.
ഇനിCറg Aവർ ന ൾ ഈ പLതിയിൽ വിഭാവനം െച9M:
ഇതിേനാടകം ആരംഭി!Vം Aവർ ന േയാഗQമായ വർ ് എžിേമ&്, ഇ-െടൻഡറിംഗ്, വർ ്
ഓർഡർ Vട ിയവgെട ഘ‚ം ഘ‚മാg` Aവർ ന ൾ ് ഇ-ഗേവണൻസ് നടCിലാ ക
Vട ിയവയാണ് ആ‡%ണം െച¢ി ` മ&് വികസന Aവർ ന ൾ
പിഡ nഡി ഓഫീ?കളിൽ ഐടി ഇൻ£ാ¤¥ർ സൗകരQ ൾ െമ!െC“Pക.
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vതിയ ഇ-ഗേവണൻസ് െമാഡš കൾ/ Aവർ ന
ം േസാ¦് െവയർ വികസനGം
I. ൈAസ് േസാ¦്െവയർ -§ ാം ഘ‚ം
II. ബേയാ െമ‘ിക് അ&Sൻസ് സിžം- (BMAS)
III. െപാV മരാമ ് െവബ് േപാർ‚ൽ അപ്‹േഡഷൻ- “WINGS”
IV. ജിഐഎസ് അടി2ാനമാ ിg` േറാ•ക െടgം പാല
െടgം അസ&്
േമാണി&റിങ് സംവിധാനം
V. ഇ ഓഫീസ് സംവിധാനം
VI. േAാജ’് മാേന~െമS് സിžം
െവബൈസ&് േAാജ’ിെS ഭാഗമായി ഒ േAാജ’് േമാണി&റിംഗ് െമാഡšൾ ത€ാറാ ിയി 3്.
െവബ് ൈസuകളിൽ നിMം േªാജˆക െട വിശദാംശ
ം നിലവിെല അവ2gം ലഭQമാ ം.
ൈAസ് േസാ¦് െവയർ സിž ിെS ഭാഗമായി ഒ േAാജ’് മാേനെlS് െമാഡšൾ വിഭാവനം
െച¢ി 3്.
െവബ് േപാർ‚tമായി ൈAസ് േസാ¦് െവയറിെS സംേയാജനGം ആ‡%ണം
െച¢ി `ത്, െവബ് ൈസ&ിന് സ(യേമവ േAാജœ് žാ&സ് വിവര ൾ നൽUവാൻ സഹായി ം.
േകാർ േറാഡ് െന&്വർ ിൽ ആർഎംഎംഎസ് നടCിലാ ൽ, Aധാന ജിNാ േറാ•ക െട
േറാഡ് രജിžർ ഡിജി&ൈലേസഷൻ, േകാർ േറാ•ക െട അസ&് മാCിംഗ്, േകാർ േറാ•കൾ ം
േനാൺ േകാർ േറാ•കൾ മായി വാർഷിക േറാഡ് െമയിSനൻസ് ഓCേറഷൻ ™ാൻ (എആർഎംഒപി)
ത€ാറാ ൽ, ഐടി സംവിധാന
െട വാർഷിക പരിപാലനം, ഇ-ഗേവണൻ?ം ഉേദQാഗ2ർ `
ഐടി പരിശീലനം എ ിവgം പLതിയിൽ ഉൾെC“ ിയി 3്.
വിവര സാേiതിക സംരംഭ ൾ, വിവര സാേiതിക വിദQാ വU«മായി ആേലാചി!് മാžർ
™ാനിെS അടി2ാന ിൽ നടCിലാ ാG താണ്.
2021-22 ബജ&ിൽ 350.00 ല@ം Kപ പLതി ായി വകയി
ിയിരി M.

െപാVമരാമ ് പാല ൾ വിഭാഗം 2716 പാല ൾ സംര@ി M. അതിൽ 622 പാല ൾ
സം2ാനപാതയിtം, 1990 പാല ൾ േമജർ ജിNാ േറാ•കൾ/ മu ജിNാ േറാ•കളിtം, 104 പാല ൾ
‹ാമീണ േറാ•കൾ/െറയിൽ േമൽCാല ൾ എ ിവിട ളിtമാണ്. ഓേരാ വർഷGം സം2ാന
പLതിയിന ിെല §ലധന Aവർ ന
െട െചലവിനാണ് Vക വകയി P ത്.
വUC്/ഏജൻസികൾ ഏെ&“ ി ` vതിയ പLതികൾ, േAാജ¬കൾ/േAാ‹ാ/കൾ
എ ിവŽായി സാLQതാ പഠന ൾ, അേന(ഷണ പഠന ൾ, ഡിപിആർ ത€ാറാ ൽ എ ിവ-`
െചലGകൾ ായി, 2021-22 ബജ&ിൽ 50.00 ല@ം Kപ പLതി ായി വകയി
ിയിരി M.

േദശീയ പാതകെള സാ® ിക AാധാനQ/` േമഖലക മായി ബyിCി
േറാ•ക െട
വീതി–‚ൽ/ശ¯ിെC“ ൽ, വളGകൾ നിവർ ൽ എ ിവയാണ് ഈ പLതിയിൽ ഉൾെC“ ത്.
സം2ാന ിെS VലQ ഓഹരി വിഹിതമായി 2021-22 ബജ&ിൽ 1.00 ല@ം Kപ നാമമാ%
വിഹിതമായി വകയി
ിയിരി M.
േക° േറാഡ് ഫ3് വിഹിതം, 2001-െല സി.ആർ.എഫ് നിയമAകാരം സം2ാന േറാ•ക െട
വികസനം/െമ!െC“ ൽ എ ിവŽാണ് വകയി P ത്. സം2ാന പാതകൾ, Aധാന ജിNാ
േറാ•കൾ എ ിവgെട വികസന ിനാണ് ഈ പLതി ല@Qമി“ ത്. നിലവിൽ, 789 കി.മി.
ൈദർഘQ/` 855.75 േകാടി Kപgെട 59 േറാഡ് AB ികൾ വിവിധ ഘ‚ ളിലായി vേരാഗമി M.
േക° സർ ാരിൽ നി ് പണം തിരി!ടവ് രീതിയിൽ ലഭി െമ തിെS അടി2ാന ിൽ
2021-22 ബജ&ിൽ 6000.00 ല@ം Kപ പLതി ായി വകയി
ിയിരി M.
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നിലവിൽ
ലം ഏെ
് നിർ ാണ
ികൾ
േരാഗമി
െകാ ം, ആല ഴ
ൈബ$ാ%ക&െട നിർ ാണമാണ് ഈ പ*തിയിൽ ഉൾെ$
ിയിരി
ത്. േക/ സം
ാന
ഗവൺെമ2കൾ (50:50) സം67മായി ഈ പ*തി6െട െചലവ് വഹി
താണ്.
ആല ഴ ൈബ$ാസിെ: (348.43 േകാടി ;പ) ആെക ൈദർഘ?ം 6.8 കി. മീ റാണ്. െകാ ാടി
ജംഗ്ഷനിൽ DടEി കളർേകാട് അവസാനി H. 16.03.2015 ന് ഇപിസി േമാഡിൽ 274.34 േകാടി ;പ
കരാർ Dക കാരം ആരംഭിR
ി േരാഗമി കയാണ്. അവേശഷി
െറയിൽേവ ഓവർ
Uിഡ്ജ് നിർ ാണVമായി ബWെ$X പണികൾY് െറയിൽേവ %രZാ ക ീഷണറിൽ നിHം
അ[മതി ലഭിRി\]്. ഇതിെ: 98.6 ശതമാനം ൈബ പാസ് േജാലികൾ ^ർ ിയായി, 2020
ഒേ`ാബറിൽ ക ീഷൻ െചbെമ ് തീZി H.
കാവനാട് cതൽ േമവരം വെര 13 കി.മീ ർ ൈദർഘ? ിൽ െകാ ം ൈബ$ാdിെ: ആെക
അടeൽ Dക 352.05 േകാടി ;പയാണ്. ഇതിൽ 3 പാലE&ം 7 കി.മീ ർ തിയ േറാfക&ം, നിലവിgh 4
കി.മീ. േറാഡിെ: വീതിiXgം ഉൾെ$ H. 27.05.2015 ന് ഇപിസി േമാഡിൽ ആരംഭിR പണി 2019 ജ[വരി
15ന് ^ർ ിയാYി ഉദ്ഘാടനം െചj.
2021-22 ബജ ിൽ 1.00 ലZം ;പ നാമമാk വിഹിതമായി വകയിl ിയിരി H. അധിക Dക
ആവശ?മായി വl
പZം ‘േമജർ ഇൻnാopർ െഡവല$്െമ:് േ ാജ`്’ എ
ശീർഷക ിൽ
നിHം ആവശ?ാ[സരണം പിൻവലിR് വിനിേയാഗിYാV താണ്.
േദശീയ പാതകെള നഗരE&മായി ബWി$ി
േറാfക&െട വികസനമാണ് ഈ
പ*തിയിൽ ലZ?മി
ത്. ധാനെ$X േകാർ$േറഷ[കൾ/ cൻസി$ാലി ികൾ, മs നഗര േദശEൾ
എ ിവിടEളിൽ േറാfകൾ ഉൾെ$െട, ൈt ഓവuകൾ, എലിേവ ഡ് ൈഹേവകൾ, ഡീവിേയഷൻ
േറാfകൾ എ ിവ6െട നിർ ാണVം ഇതിൽ ഉൾെ$ H.
cനിസി$ാലി ികളിvെട6ം േകാർ$േറഷ[കളിvെട6ം കടHേപാw േദശീയപാതക&െട നഗര
ലിe് േറാfകൾ ഈ കാലയളവിൽ വികസി$ിYാൻ ഉേxശി H.േറാfകളിൽ ലഭ?മായി\h വീതി
(ROW) വർ*ി$ിR് ഹാർഡ് േഷാൾഡർ ഏർെ$
ാ[ം, yXിലി ി േസവനEൾ h സൗകര?Eൾ,
ബസ് േബകൾ, കാൽനടയാk{h സൗകര?Eൾ, എ ിവ ഏർെ$
ി വികസി$ി
തി[h
വർ നE&ം ഈ പ*തിയിൽ വിഭാവനം െചbH.
2021-22 ബജ ിൽ 251.00 ലZം ;പ പ*തിYായി വകയിl ിയിരി H.

േദശീയ പാതകെള നഗരE&മായി ബWി$ി
േറാfക&െട %രZാ വർ നEളാണ്
ഈ പ*തിvെട ലZ?മി
ത്. േദശീയ പാതകളിെല ധാന ജംഗ്ഷ[കൾ, ബസ് േ}ാ കളിൽ
അ[ഭവെ$
ഗതാഗത lY്; ടാർ തല ിെ: വീതി വർ*ി$ിYൽ, ബസ് േബക&െട നിർ ാണം,
ഗതാഗത wlY് പരിഹരി
തര ിgh പാർYിംഗ് സംവിധാനEൾ നട$ാYൽ, നട$ാതകൾ,
സബ് േവകൾ, േമൽ$ാലEൾ, നട$ാതക&െട അരികിൽ േവലികൾ, കാൽനടYാർY് അടി$ാതകൾ,
ആകാശ$ാതകൾ, yXിലി ി േകാറിേഡാuകൾ, ജംഗ്ഷൻ െമRെ$
ൽ
ികൾ എ ിവയിvെട
ഇത് ഒl പരിധി വെര പരിഹരിYാൻ കഴി6ം.
സം
ാനെ
അപകട സാധ?ത6h
ലEെള സംബWിR വിശകലന ിൽ, നാ ്പാY്
159 ധാന അപകട സാധ?താ
ലEൾ സം
ാന ിെ: േറാഡ് •ംഖലയിൽ തിരിRറി•ി\]്.
ഇവയിൽ മിYവ6ം േദശീയപാതകൾ, സം
ാന പാതകൾ എ ിവിടEളിgം ബാYി6hവ മ ്
വിഭാഗ ിgh േറാfകളിgമാണ്.
അപകട സാധ?ത ഒഴിവാ
തി[h
വർ നEൾ, അപകട സാധ?താ ‚മ ിെ:
st
അടി
ാന ിgം, cൻഗണനാടി
ാന ിgം (1 2nd 3rd 4th& 5th ) െചേƒ]താണ്. ഇവ
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„സ…കാല, ദീർഘകാലാടി
ാന ിൽ DടർRയായി, നട$ാേY]വ6ം നിര†രം അവേലാകന ിന്
വിേധയമാYെ$േട]വ6മാണ്.
നാ ്പാY്,െക.എR്.ആർ.ഐ എ ീ
ാപനE&െട ശാˆീയ പഠനE&െട അടി
ാന ിൽ
േദശീയ ൈഹേവ അേതാറി ി ഓഫ് ഇ†?6െട വികസന
വർ നEൾY് െതരെ• Yെ$X
െo‹കെള6ം,
പരിഗണി‹h
പ*തികൾ
നട$ിലാ
തിന്
പ*തി
വിഹിതം
ഉപേയാഗിYാV താണ്.
2021-22 ബജ ിൽ 2500.00 ലZം ;പ പ*തിYായി വകയിl ിയിരി H.
േദശീയപാത കടHേപാw
ധാന നഗരEളിെല ഗതാഗത തടdEൾ ഒഴിവാYാൻ, ൈബ
പാസ് േറാfക&െട നിർ ാണം ത…രിതെ$ േ ]D]്. േദശീയ പാത കടHേപാw
ധാന
നഗരEളിൽ ൈബപാസ് േറാfകൾ നിർ ി
തിനാണ് ഈ പ*തി ഉേxശി
ത്. Œാഫിക്
പഠന ിൻെറ6ം േദശീയപാത വികസന അേതാറി ി6െട6ം വികസന
വർ നEൾY്
െതരെ• Yെ$X െopുകെള6ം ബWെ$
ി
Žത
വർ ികൾ നട$ിലാേY]താണ്.
ഇതിനായി 2021-22 ബജ ിൽ 320.00 ലZം ;പ വകയിl•H.
േദശീയ പാത വീതി iXി ചരY് ഗതാഗത ിനായി ൈബൈല[കൾ നിർ ിYലാണ് ഈ
പ*തിയിൽ ഉേxശിRി\hത്.നിലവിgh േറാfകളിേലാ,
Dതായി നിർ ിYെ$X േറാfകളിേലാ
ൈബൈല[കൾ നിർ ിYാ[േxശി H.
2021-22 ബജ ിൽ 420.00 ലZം ;പ പ*തിYായി വകയിl ിയിരി H.
% ീം േകാടതി6െട
െപാDതാൽ$ര? ഹർജി (സി) നം.13838/2010 തിƒതി 10.1.2018െല
താത്കാലിക വിധി6െട അടി
ാന ിൽ വയനാട് - ബ‘ി’ർ േമഖലയിൽ േദശിയ പാത 212ൽ രാkി
യാkാ നിേരാധനVമായി ബWെ$X് േകരള ിെല ജനEൾ േനരി
“*ിc\കൾ പരിഹരി
തിന്
േക/ േറാഡ് ഗതാഗത ൈഹേവ മ”ാലയം ചില പരിഹാര നിർേദശEൾ cേ ാX് െവ‹.
േകരള സർYാlം േദശീയ പാതാ അേതാറി ി6ം േചർ ് (50:50) അ[പാത ിൽ പeാളി
െചലവ് മാ–കയിൽ 450-500 േകാടി ;പ െചലവിൽ നിർ ിYാൻ ഉേxശി
വയനാട് -ബ‘ി’ർ
േദശിയപാത 212ൽ, േമൽ$ാല നിർ ാണമാണ് ഇതിൽ ധാനം. ഇ ര ിൽ നിർ ിYാൻ ഉേxശി
Žത പ*തി െചലവിെ: 50 ശതമാനം വഹിYാ[h സം
ാന സർYാരിെ: താൽ$ര?ം
ബ—.% ീംേകാടതി c˜ാെക ™ചി$ിRി\]്.
2021-22 ബജ ിൽ 1.00 ലZം ;പ പ*തിYായി വകയിl ിയിരി H.
1781.50 കിേലാമീ ർ šരം വl േദശീയപാത ൈകകാര?ം െചb ത് സം
ാന െപാDമരാമ ്
വw$ിെ: േദശീയപാത വിഭാഗമാണ്. സം
ാന പ*തിയിൽ ഉൾെ$
ിയി\h ›ലധന
വർ നE&െട െചലVകൾYാണ് പ*തിയിൽ Dക വകയിl ിയിരി
ത്.
വw$്/ഏജൻസികൾ ഏെ
ി\h
തിയ പ*തികൾ, േ ാജœകൾ/േ ാ•ാcകൾ
എ ിവžായി സാ*?താ പഠനEൾ, അേന…ഷണ പഠനEൾ, ഡിപിആർ തƒാറാYൽ എ ിവ{h
െചലVകൾYായി, 2021-22 ബജ ിൽ 100.00 ലZം ;പ പ*തിYായി വകയിl ിയിരി H.
േറാഡ് ഗതാഗത േമഖലയിെല വികസന പ*തികൾ ധാനമാ6ം േമാേXാർ വാഹന വw ം
േകരള സം
ാന േറാഡ് ഗതാഗത േകാർ$േറഷ[മാണ് നട$ിലാ
ത്. േറാഡ് ഗതാഗത
േമഖലžായി 2021-22 ബജ ിൽ 14,768.00 ലZം ;പ പ*തിYായി വകയിl ിയിരി H. ഇതിൽ
9991.00 ലZം ;പ േകരള സം
ാന ഗതാഗത േകാർ$േറഷ[ം, 3877.00 ലZം ;പ േമാേXാർ വാഹന
വw$ി[ം 900.00 ലZം ;പ അടി
ാന സൗകര? വികസന ി[ം നവീകരണ ി[മായി ( ീ ചിk
258

തി നാൾ േകാേളജ് ഓഫ് എ

ിനീയറിംഗ് ) വകയി

ിയിരി

.

േകരള ിെല ഏ ം വലിയ െപാ" ഗതാഗത സംവിധാനമായ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.*െട
വികസനം ഡിജി ൽ ഭരണം, ശാ0ീയ 1ീ ് മാേന2െമ3് എ4ിവയി5െട ജനകീയ ം പരി6ിതി
സൗ8ദ ം ആ:ാൻ വ<=് ഉേ?ശി
. നവീകരണ ിെ3 ഭാഗമായി, താെഴ പറAിരി 4
പരിപാടികൾ
Bൻഗണനാടി6ാന ിൽ ഏെ C ് ഈ ലEFം ൈകവരി:ാൻ ആHIണം
െചKിരി
.
െകഎസ്ആർടിസി ബസ് േMഷOകൾ/െടർമിനQകൾ/ഡിേ=ാകൾ എ4ിവയിെല അടി6ാന
സൗകരFSൾ െമTെ=CU4തിOം ബസ് േMഷൻ യാർVകൾ, ബസ് േMഷൻ െകWിടSൾ എ4ിവ
X":ി=ണിയാOം നിലവിQY ഗാേര2കൾ നവീകരി:ാOം ഉേ?ശി
.നവീകരണ ിെ3 ഭാഗമായി,
2021-22ൽ \വർ നSൾ Bൻഗണനാ ]മ ിൽ ഏെ C ് നട=ിലാ:ാOേ?ശി
.
യാർഡ് വികസന \വർ നSൾ - (തി വന_Xരം െസൻ`ൽ, കിളിമaർ, തി വന_Xരം
സി ി, േപbർ:ട, േനാർ ് പരcർ, മd=Yി, മാേവലി:ര, <മിളി, െപ eാcർ, െപാ4ാനി,
ഹരി=ാട്, കgർ, െവAാറhട്, കണിയാXരം, പാലാ, േചർ ല.
6 ജിdാ വർ:്േഷാkകlെട നവീകരണം; ചടയമംഗലം, എട=ാൾ, തി വd, ചാല ടി, കgർ,
mൽ ാൻ ബേ രി.
30 \ധാന ഡിേ=ാകൾ pാർW് േMഷOകളായി േമാടിപിടി=ി:ൽ.
വിqമBറി, േലാ:ർ, േഡാർമി റി സൗകരFSൾ എ4ിവ*ൾെ=െട മികT യാIാ സൗകരFSൾ
തrാറാ:ൽ.
X":ാടിൽ െമാബിലി ി ഹബിെ3 നിർsാണം.
(ബി) േ1ാW് tണിuകൾ - േദശീയ ശരാശരി അടി6ാന ിൽ വാഹന ഉപേയാഗം 95 ശതമാനമായി
ഉയർU4തിOം പരിപാലന \വർ നSൾ ശxിെ=CU4തിOം േ1ാW് tണിuകൾ
അതായത് എ ിൻ, Mിയറിംഗ് േബാy്, ഗിയർ േബാy്, േറഡിേയ ർ അസി, സിലിzർ െഹഡ്,
വാWർ പe്, {T് \ഷർ എയർ കം\സർ, പിപി ഷാ|്, െസൽഫ് MാർWർ, എഫ്ഐപി, ]ൗൺ,
പിനി, ഐ ബീം •z് "ടSിയവ വാSി:ൽ.
വിശദമായ േ\ാജ€് റിേ=ാർWിെ3*ം എMിേമ ് െചലവിെ3*ം അടി6ാന ിൽ \• ികൾ
ഏെ C 4തിന് 2021-22 ബജ ിൽ 3000.00 ലEം bപ പ‚തി:ായി വകയി
ിയിരി
.
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി*െട കാരFEമത വർ‚ി=ി 4തിന് ഇ-ഗേവണൻസ് പ‚തികൾ
െമTെ=Cേ z"z്. ഒ സമ… വിവര സാേ†തിക വിദFാ മാMർ ‡ാനിെ3 അടി6ാന ിൽ എdാ
ഭരണനിർവഹണ \വർ നSlം ഒെരാ
ഇ-ഗേവണൻസ് ‡ാ ്േഫാമിൽ ഉൾെ=CU4തിന്
ആവശFമായ േസാ|് െവയർ, ഹാർഡ് െവയർ പരിˆരണ \വർ നSൾ:ാണ് 2021-22ൽ "ക
വകയിരി ിയിരി 4ത്. താെഴ=റ*4 ഘടകൾ:ായി "ക വകതി
ിയിരി
:
പരി‹ർŒ കe•Wർവൽ:രണ ം ജിപിആർഎസ് സിM ിെ3 നട=ാ:Qം
ഇൻെവ3റി, അസ ്, 1ീ ് മാേനെŽ3് െമാഡ•lകൾ നട=ിലാ:ൽ
ജി•ാർ:് നട=ിലാ:ൽ
േ\ാജ•് മാേന2െമ3് െമാഡ•ൾ
2021-22 ബജ ിൽ 1891.00 ലEം bപ പ‚തി:ായി വകയി
ിയിരി
.
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െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഉേദ ാഗ
െട ൈന ണ ം, അറിവ്, കാര മത എ ിവ
െമ!െ"#$ ത് വഴി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.&െട കാര മത വർ'ി"ി( തിന് ഉേ)ശി+,താണ്
-.ത പ'തി. കാര മത വർ'ി"ി( ത് വഴി ഇ1ന
മത വർ'ി"ി2ൽ, വാഹന ഭാഗ6ൾ
ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഉപേയാഗി2ൽ, വാഹന6;െട അ<=< പണികൾ െമ!െ"#>ൽ, ഓഫീസ്
നിർAഹണം െമ!െ"#>ൽ എ ിവ ഇതിൽ ഉൾെ"#B. െക.എസ്.ആർ.ടി.സി യിൽ Cതായി
ആരംഭി! ആDനിക രീതിയിE, ബGകൾ2് േവHി വ
അ<=< പണികൾ2ാവശ മായ
പരിശീലനJം Kര ിതJം, ഇ1ന
മJമായ ൈMവിംഗിന് ആവശ മായ പരിശീലനJം ഇതിൽ
നിBം വഹി2ാJ താണ്. Nാഫ് െOയിനിംഗ് െസPർ, എQാ ഓഫീസർമാർ(ം അക$ം റ$ം
വിവിധ മാേനെSP് പരിശീലന പരിപാടികൾ നട$B. എQാ തല>ിE, ഉേദ ാഗ
െര&ം
േമഖലകെള&ം ഉൾെ"#>ി പരിശീലന െമാഡW;കൾ തXാറാ2ി ൈകവരി2ാൻ കഴി&
ല Jം
ഫലJം നിർണയി!് നട"ിലാേ2Hതാണ്. െകഎസ്ആർടിസി&െട -വർ>ന േമഖലക;മായി
ബ1െ"Z് േറാഡ് ഗതാഗത േമഖലയിെല സാധ താ പഠന6;ം പ'തി -കാരം വിഭാവനം െച\B.
2021-22 ബജ<ിൽ 100.00 ല ം aപ പ'തി2ായി വകയി >ിയിരി(B.
പരി
ിതി സൗcദ സംരംഭ6;െട&ം ഇ1നെ!ലവിെP 25 eതൽ 40 ശതമാനം വെര
=റg തിെP&ം ഭാഗമായി; നിലവിE, എ!്എസ്ഡി ബKകെള എൽഎൻജി/സിഎൻജിയിേല2്
വൻേതാതിൽ aപേഭദം വ >ാൻ െകഎസ്ആർടിസി വിഭാവനം െച\B, അCവഴി -തിമാസ
-വർ>ന നiം =റയ്2ാൻ കഴി&ം.
2021-22 ബജ<ിൽ 5000.00 ല ം aപ പ'തി2ായി വകയി >ിയിരി(B.
തി വനj രെ> kീ ചിl തി നാൾ േകാേളജ് ഓഫ് എmിനീയറിംഗ് (എസ്സിടിസിഇ) 1995
eതൽ ഒ
സrർs എmിനീയറിംഗ് േകാേളജായി -വർ>ി2ാൻ Cട6ി.ബി ദം,ബി ദാനjര
ബി ദം, േഡാtറൽ എ ീ u ് തല6ളിEം ഉയർ
നിലവാരe, എmിനീയറിംഗ് വിദ ാഭ ാസം
വാvാനം െച\
മിക! =റ!് േകാേളwകളിൽ ഒ ാണ് ഈ േകാേളജ്. േകാേളജിെP ഇേ"ാഴെ>
-േവശന േശഷി 2000 േ>ാളം വിദ ാർzികളാണ്.ഇത് സം
ാന>് േ{സ്െമPിൽ മിക!
ിരത
ലർ$ മിക! uേ ാ നാേലാ േകാേളwകളിൽ ഒ ാണ്.-േവശനം െമറി<് അടി
ാന>ിEം, ഫീസ്
ഘടന സം
ാന സർ2ാർ തീ മാനി( സ}ിഡി മാനദ~-കാരJമാണ്. േലഡീസ് േഹാNൽ,
റിസർ!് േ•ാ2്, ഓഡിേ<ാറിയം, ൈല€റി വി ലീകരണം Cട6ിയ -ധാന ഇൻ•ാ‚ƒർ
േ-ാജ„കൾ ഏെ<#( തിെല സാ†>ിക തട‡6ൾ കാരണം േകാേളജിെP വികസനം ഇേ"ാൾ
മˆഗതിയിലാണ്.
തി വനj രെ> kീ ചിl തി നാൾ േകാേളജ് ഓഫ് എmിനീയറിംഗിെന (എസ് സിടിസിഇ)
ഒ -eഖ ഗേവഷണ േക‰മാ2ി മാŠ തിന്, േലഡീസ് േഹാNൽ, ആർ ആൻഡ് ഡി േ•ാ2്,
ൈല€റി േ•ാ2ിെല രH് നിലകൾ, നാേനാ ഇലേ‹ാണിŒ്, െമ<ീരിയൽസ് ലേബാറZറി, ഇെ ാേവഷൻ
െസPർ എ ിവ&െട വികസന>ിന് സാ†>ിക സഹായം നൽകാൻ ഉേ)ശി(B.
ഇതിനായി 2021-22 ബജ<ിൽ 900.00 ല ം aപ പ'തി2ായി വകയി >ിയിരി(B.
വിശദമായ േ-ാജt് റിേ"ാർZിെP അടി
ാന>ിലായിരി2ണം -•>ികൾ ഏെ<#േ2Hത്.
നയ aപവത്കരണ>ിEം നട"ാ2ലിEം േമാേZാർ വാഹന വ="ിെന േകരള സർ2ാർ
നിയŽി(B.വ="് േമധാവി Oാൻേ•ാർZ് ക•ീഷണറാണ്. േമാേZാർ വാഹന നിയമJം ചZ6;ം
നട"ിലാ(ക, വാഹന6;െട രജിേ‚ഷൻ, നി=തി&ം ഫീKം േശഖരി(ക, ൈMവിംഗ്
ൈലസൻKകൾ അ‘വദി(ക, ഫി<്നസ് സർZിഫി2<് നൽ=ക, വാഹന6ൾ2് െപർമി<്
അ‘വദി(ക Cട6ിയ േസവന6ളാണ് വ="ിെP -ധാന -വർ>ന6ൾ. ഇതി‘ റെമ േറാഡ്
Kര ാ നടപടികൾ(ം വാഹന മലിനീകരണ നിയŽണ>ി‘ം ’#തൽ -ാധാന ം നൽ=B.
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സം
ാന>ിന് വ മാനം േനടിെ2ാ#( തിൽ േമാേZാർ വാഹന വ="ിന് -ധാന പ“ാ”,ത്.
-ാേദശിക ഗതാഗത ഓഫീKക;െട -വർ>നം ’#തൽ ജന സൗcദപരJം കാര മJമാ( തിന്
സർ2ാർ നിരവധി നടപടികൾ സ•ീകരി!് വ BH്. 2021-22ൽ നട"ിലാ2ാൻ ഉേ)ശി(
വിവിധ
പ'തികൾ താെഴ പറ&B.
താെഴ"റ&
-വർ>ന6ൾ2ായി 2021-22 ബജ<ിൽ 800.00 ല ം aപ പ'തി2ായി
വകയി >ിയിരി(B.
റഡാർ സർവയിലൻസ് സിNം-600.00 ല ം aപ- േറാഡ് Kര ാ -വർ>ന6;െട
ഭാഗമായി വ="് േചർ>ല-മ–>ി, മ–>ി –മേmശ•രം എ ീ േമഖലകെള&ം, െകാQം,
എറണാ=ളം, േകാZയം ക˜ർ, തി വനj രം Cട6ിയ അm് ജിQകെള&ം ഇതിനകം
ഉൾെ"#>ിയി™H്.എൻേഫാഴ്സ്െമP് -വർ>ന6ൾ െമ!െ"#$ തി‘ം ’#തൽ Oാഫിക്
ലംഘന6ൾ കെH>ാൻ ക ാമറകൾ
ാപി( തി‘ം േ-ാജš് നട>ി"ിനായി
സി-ഡാ2ിെന (C-DAC) കൺസൾZPായി നിയമി+. നാ<്പാക്/പിഡ•œഡി കെH>ിയ •ാ2്
േ•ാZ് േമഖലകൾ2് അ‘•തമായി 30 റഡാŸകൾ / ക ാമറക;ം അ‘ബ1 കൺേOാൾ ം
സൗകര 6;ം
ാപി( തിനാണ് Cക വകയി >ിയിരി( ത്.ബിൽ<് ഇൻ എഎംസി
വവ
-കാരം ആന•ി<ി േമാഡിൽ പ'തി നട"ിലാ( തി‘, സാ' തകൾ േമാേZാർ
വാഹന വ="് പരിേശാധി!് വ B.
- 2019
ജ‘വരി 1 ന് േശഷം രജിNർ െച¡ വാഹന6ൾ െസൻOൽ േമാേZാർ െവഹി2ിൾ ൾസ് 1989
െല 125 എ!് ൾസ് വാഹന െലാേ2ഷൻ Oാ2ിംഗ് ഉപകരണJം തിയ പ•ിക് സർവീസ്
വാഹന6ൾ2് എമർജൻസി ബZ”ം
ാപി( ത് നിർബ1ിതമാ2ി.വാഹന6ളിൽ
െലാേ2ഷൻ Oാ2ിംഗ് ഉപകരണ6ൾ
ാപി(ക എ താണ് പ'തി&െട ല ം.പ'തി
നട"ാ( ത് െപാC വാഹന6;െട ത£മയ നിരീ ണം ഉറ"ാ(ക&ം അCവഴി ¤ീക;െട
Kര
ഉറ"ാ(ക&ം െച\ം. െമ!െ"Z ¤ീ Kര ¥ായി Oാ2ിംഗ് ഉപകരണ6ൾ ’ടാെത
െപാC േസവന വാഹന6ൾ2് പാനിക് ബZ”കൾ ആവശ മാണ്. ആദ ഘZ>ിൽ, എQാ
വിദ ാഭ ാസ
ാപന6;െട ബKകളിEം പ'തി നട"ാ( ത് േരാഗമി(B.ഇത് എQാ
െപാC േസവന വാഹന6ളിEം (പിഎസ്വികൾ), ¦ഡ്സ് വാഹന6ളിEം നട"ാ2ാൻ
പ'തിയിZി™H്. പിഎസ്വികളിൽ നട"ാ2ിയതി‘േശഷം മാlേമ അവസാന ഘZം
§ർ>ിയാ’.പഴയ വാഹന6ളിൽ ഉപകരണം ഘടി"ി( തിന് സർ2ാർ ഉ>രവ്
-തീ ി(B. േസാ¨് ആൻഡ് ഹാർഡ് െവയർ നവീകരണ>ി©െട ത£മയം ഭരണപരമായ
ഇടെപടൽ നട$ തിനാണ് Cക വകയി >ിയിരി( ത്.
-െപാC സഹായേ>ാെട
Oാഫിക് നിയമലംഘകെര കെH>ി േ-ാസികWZ് െച\ക.േറാഡ് Kര ാ നിർേ)ശ6ൾ /
ഫീഡ്ബാ(കൾ ഉൾെ2ാª -േത ക പ•ിക് െവബ് േപാർZൽ വഴി ത£മയം വീഡിേയാ
«ി¬കൾ, ഇേമwകൾ എ ിവ വഴി Oാഫിക് നിയമലംഘന6ൾ പിടിെ!#>് എൻേഫാഴ് സ്െമP്
ടീമിന് അയ+െകാ#>് െപാCജന6ൾ2് വ="ിെന സഹായി2ാനാ=ം.െപാCജന6ൾ2്
പരാതി നൽകാൻ ഒ
-േത ക വാZ്സ്ആ"് ന†ർ നൽകിയി™H്. േതർഡ് ഐ
എൻേഫാ®്െമP് േ-ാജtിന് (ടിഇപി) കീഴിൽ നിർേ)ശി!ിരി( -വർ>ന6ൾ2ായി ഘZം -1
-വർ>ന6;െട േസാ¨് െവയർ വികസനം §ർ>ിയാ(ക, ഓŒിലറി ഉപകരണ6;െട
പരീ ി2Eം
ാപി2Eം, ഉപേയാ¯ സ•ീകാര ത&ം റ>ിറ2ൽ എ ിവ¥ായി 50.00
ല ം aപ വകയി $>ിയിരി(B.
-േറാഡ്
ആ°ിക;െട ൈകകാര ം െചXൽ, േറാഡപകട6ൾ സംബ1ി!
ിതി വിവരകണ(കൾ
Cട6ിയവ മാേനെSP് ഇൻഫർേമഷൻ സ±ദായ>ി©െട ബ1െ"Z വ=¬കൾ(ം/
ഏജൻസികൾ(ം
ജി.ഐ.എസ്
മാ"ിംഗ്
{ാ<്േഫാമി©െട
പരി²രി( തി‘ം,
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ഉപേയാഗി 4തിOം സാധി ം. \‘ത മാേനെŽ3് ഇൻഫർേമഷൻ സിMം (എം.ഐ.എസ് ),
വിവരസാേ†തികവിദFാ
വ<=ിെ3
േകരള
ജിേയാ
േപാർWQമായി
ബ’ി=ി 4
വിധ ിലായിരി:ണം നട=ിലാേ:zത്. വിശദമായ േ\ാജ€് റിേ=ാർW് തrാറാ 4തിOം,
റിേ=ാർW്, Xറ ിറ:ൽ, പരിˆാരSൾ, േ\ാജ€ിെ3 പതി=് അപ്േഡ ് െച“4തിOം 50.00
ലEം bപ വകയി
ിയിരി
.
ഗതാഗത േമഖലയിെല േക• സം6ാന സർ:ാ കlെട Xതിയ സംരംഭSൾ:്
അO–തമായി േമാേWാർ വാഹന വ<=ിൽ ഒ
‹ർŒ െ\ാഫഷണൽ ടീമിെന വികസി=ി ക
എ4താണ് പ‚തി*െട ലEFം. വ<=ിെല ഉേദFാഗ6ർ:് സാേ†തിക മികവ് െമTെ=CU4തിOY
ഒ െ\ാഫഷണൽ ഇം—വ്െമ3് േ\ാ…ാമാണിത്. പരിശീലന ആവശFം കെz ി കാരFEമത
വർ‚ി=ി 4 രീതിയിQY പരിശീലന പരിപാടിയാണ് ഉേ?ശി 4ത്. േമാേWാർ വാഹന നിയമSlം,
േറാഡ്
mരEാ
\വർ നSlം
ഫല\ദമായ
രീതിയിൽ
പരിചയെ=CU4തിOം
നട=ിലാ 4തിOBY പരിശീലനം ഐ.എT്.ആർ.ഡി./ഐ.ഡി.ടി.ആർ, ഐ.എം.ജി, സി.ആർ.ആർ.ഐ,
നാ ്പാക് എ4ിവ Bേഖന നൽ<4തിOം ഉേ?ശി
.
അC ിെട*zായ െവYെ=ാ: ിQം മŒിടിTിലിQം വയർെലസ് ഉപകരണSlെട അഭാവം
˜ലം േമാേWാർ വാഹന വ<=ിന് ആശയവിനിമയ ിൽ വളെരയധികം ™‚ിBšകൾ േനരിേടzിവ .
ഡി=ാർW്െമ3് ഉേദFാഗ6 െട ഉപേയാഗ ിനായി വയർെലസ് കs•ണിേ:ഷOം അOബ’
െന ്വർ:് ഇൻ•ാ›œ്ച•ം 6ാപി:ാൻ വ<=് വിഭാവനം െച“ . േനാഡൽ ഓഫീസെറ
žമതലെ=C ി പ‚തി നട=ിലാ:ാൻ ഒ സാേ†തിക സമിതി bപീകരിT് ൈപല ് ഡി›ി€് ആയി
എറണാ<ളം ജിdെയ െതരെACU.െടൻഡർ േരഖകൾ സാേ†തിക സമിതി വിലയി Uക*ം, ഈ
വർഷം തെ4 അത് നട=ാ െമ4് \തീEി ക*ം െച“ .
പ‚തി*െട ആദF ഘW നട ി=ിന് 2021-22 ബജ ിൽ 346.00 ലEം bപ പ‚തി:ായി
വകയി U ിയിരി
.
മാŸകാ െവഹി:ിൾ െടMിംഗ് േMഷOകൾ, െടMിംഗിQY ഏകീകരണ ം mതാരFത*ം ഉറk
വ U .വാഹനSlെട െമ:ാനി:ൽ ഫി ്നസ് ഉറ=ാ:ൽ, ൈ വർമാർ:് ]ിയാ¡ക
തീ മാനSൾ എC:ാൻ കഴി zാ:ൽ, അപകടSൾ <റ¢ൽ, വ<=ിെ3 \തി£ായ െമTെ=C ൽ,
ൈ വർ െടMിംഗ് ൈലസൻmകൾ നൽ<4തിൽ mതാരFത ഉറ=് വ
ൽ എ4ിവയാണ് ഈ
പ‚തിയി5െട ഉേ?ശി 4ത്. േറാഡ് mരEാ സംബ’ിT m\ീംേകാടതി കs ി നിർേ?ശSൾ
േക•േമാേWാർ വാഹന ചW ിൽ വ4 േഭദഗതികൾ \കാരം, \‘ത പ‚തി നട=ാേ:zത്
ആവശFമാണ്. നിലവിQY െടMിS് േMഷOകlെട നവീകരണ ിOം \‘ത വിഹിതം
ഉപേയാഗി:ാ 4താണ്. പിപിപി േമാഡിൽ കe•Wൈറസ്ഡ് െവഹി:ിൾ കം ൈ വർ െടMിംഗ്
േMഷൻസ് സ¤ീകരി 4തിOം, നിലവിQY െടMിംഗ് േMഷൻ നവീകരി 4തിOം, ഇതിൽ 250
ലEം bപ അ_ാരാ¥ ൈ വിംഗ് െടMിംഗ് `ാ ം ൈ വർ േകാTിംഗ് െസ3•ം 6ാപി 4തിOം
\േതFകം വകയി
ിയിരി
.
2021-22 ബജ ിൽ 500.00 ലEം bപ പ‚തി:ായി വകയി U ിയിരി
.
സം6ാന അതിർ ിയിൽ ടാy് വ മാനം ന¦െ=C4ത് തട*ക എ4താണ് പ‚തി*െട
ലEFം.ചര:് വാഹനSlെട അമിതഭാരം േറാഡപകടSൾ ം േറാഡ് ഉപരിതല ിന് േകCപാCകൾ
സംഭവി വാOം ഇടവ U . ബജ ് വിഹിതം മ ് വ<kകlമായി സഹകരിT് §മി വാSി െച:്
േപാ¨കlെട സം*x നവീകരണം ലEFമിC .ഉപേയാ© ആവശFകത, സവിേശഷതകൾ
(*ആർഎസ് ), വിശദമായ േ\ാജ•് റിേ=ാർšകൾ, ഇ-െച:് േപാM് മാേനെŽ3് സിMം നട=ാ:ൽ
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നിരീEി:ൽ, കെzªർ െമാഡ•ൾ തരം െച:് േപാ¨കൾ എ4ിവ തrാറാ 4തിOY സാേ†തിക
ഉപേദ¦ാവായി വ<=് SeMTെനžമതലെ=C ി.പ‚തി നിർേ?ശ ിെ3 വിലയി
ലിOം അ_ിമ
bപീകരണ ിOമായി എസ്സിആർബി, എൻഐസി, െകഎസ്ഐടിഎം, SeMT, നാ ്പാക്
എ4ിവയിൽ നി Y അംഗSlY ഒ സാേ†തിക സമിതിെയ നിേയാഗി«.
അടി6ാന സകരF വികസന ിOം േമാേWാർ വാഹന വ<=ിെ3 െച:് േപാ¨കlെട
നവീകരണ ിOം 2021-22 ബജ ിൽ 800.00 ലEം bപ പ‚തി:ായി വകയി U ിയിരി
.
ഭാരത സർ:ാർ അംഗീകരിT മാŸക പരിേശാധന സർWിഫിേ:ഷൻ െസ3ർ 6ാപി 4തിന്
സം6ാന വിഹിതമായി 1.00 ലEം bപ വകയി
ിയിരി
. െപാ" സ¬കാരF പ†ാളി േ ാെട
നട=ാ:ാ 4 പ‚തി:ാവശFമായ സം6ാന വിഹിത ം ഇതിൽ നി ം കെz ാം.
2021-22 ബജ ിൽ 1.00 ലEം bപ പ‚തി:ായി വകയി U ിയിരി
.
Bൻ വർഷം അOവദിT Xതിയ സബ് ഓഫീmകൾ 6ാപി 4തിനായി ആരംഭിT േജാലികൾ
ീകരി:ാൻ പ‚തി വിഭാവനം െച“ .
നിലവിൽ േമാWാർ വാഹന വ<=ിന് സബ് ഓഫീmകൾ ഇdാ
െകാേzാWി (മലkറം),
രാമനാšകര (ഫേറാ:് ), പraർ (കgർ), ചടയമംഗലം (െകാdം), പ നാXരം (െകാdം), േകാ4ി
(പ നംതിW), വർ:ല (തി വന_Xരം) എ4ിവിടSളിൽ ഉപ റീജിയണൽ ഓഫീmകൾ "റ:ാൻ
വ<=് അOമതി നൽകി. 7 6ലSളിൽ െകWിടSൾ കെz ിയിšz്. വർ:ല (തി വന_Xരം),
േകാ4ി (പ നംതിW) എ4ിവിടSളിെല സബ് ഓഫീmകൾ കsീഷൻ െച®. െകാേzാWി, രാമനാšകര
(ഫേറാ:് ), പr¯ർ, ചടയമംഗലം, പ നാXരം എ4ിവിടSളിെല സബ് ഓഫീmകlെട ഇ3ീരിയർ
ഫർണിഷിംഗ് േജാലികൾ നട
. 7 6ലSളിൽ നട െകാzിരി 4 േജാലികൾ ‹ർ ിയാ 4തിOം
അOബ’ െചല കൾ നിറേവu4തിOമാണ് "ക അOവദിTിരി 4ത്.
2021-22 ബജ ിൽ 230.00 ലEം bപ പ‚തി:ായി വകയി U ിയിരി
.

‹ർ

സം6ാനെ
ഗതാഗത സംവിധാനം േഫാസിൽ ഇ’നSെളയാണ്
\ധാനമാ*ം
ആqയി 4ത്. േഫാസിൽ ഇ’നSlെട വFാപക ഉപേയാഗം പരി6ിതി മലിനീകരണ ിOം
ആേരാഗF \°Sൾ ം ഇടയാ 4ത് ഊർ¤ ിെ3 ബദൽ മാർഗSെള റിT് ചി_ി 4തിന്
േ\രി=ി«. സം6ാന ിെ3 വികസന ലEFം കണ:ാ േeാൾ ൈവദ²ത വാഹനSളിേല Y
žവCമാ ം സ¬ാഭാവികമാണ്. പല പരിഷ്:ാര നടപടികളി5െട*ം ക³പിC Sളി5െട*ം
Bൻപ_ിയിൽ
എ ിയ
േകരളം,
സം6ാന ിെ3
ൈവദ²ത
ഗതാഗത
നയ ിOം
"ട:മിCക*zായി.ൈവദ²ത വാഹനSൾ അഥവാ ൈവദ²ത ഗതാഗതം ഇതിെ3 അC
žവCവയ്=ാണ്.സം6ാന ിെ3കരട്
ൈവദ²ത ഗതാഗത നയം സർ:ാർ അംഗീകരി«
(സർ:ാർഉ രവ് (എംഎസ്) 58/2018/ഗതാഗതം തിrതി 29.9.2018).
ആകർഷകമായ
ഇൻെസ3ീ കൾ,േഫാസിൽ
ഇ’ന
വാഹനSൾ:്
പകരം
സംവിധാന ിനായി സബ്സിഡികൾ, ൈവദ²ത വാഹനSൾ കര6മാ:ൽ, ചാർ¤ിSിന്
അടി6ാന സൗകരFSൾ, റിേ`ാ ഫി ്െമ3്, േ\ാµാഹന നടപടികളായ െഷേയർഡ് െമാബിലി ി,
അOബ’ ഗതാഗത സംവിധാനം എ4ിവ¢് Xറെമ മ ് നവീന പരിപാടികlം ഉേ?ശിTിšYതാണ് ഈ
പ‚തി.
"ട: ിൽ \ധാന ജിdകളിെല െതരെAC
6ലSളിൽ 10000 ൈവദ²ത ഓേWാറിEകൾ
ഓേരാ ഓേWാ¶ം പരമാവധി 25,000/-bപ Bതൽ
30,000/- bപ വെര ഇൻെസ3ിേവാC·ടി
െതരെAC
\േദശSളിൽ സം6ാനെ
എസ്എൽബിസി/വായ് =ാ പ‚തി മാനദ¸Sൾ:്
അO–തമായി Xറ ിറ:ാൻ ആേലാചി
.ഇതിെ3 50% ºണേഭാxാ:ൾ 0ീകളാണ് എ4്
ഭരണ വ<=് ഉറ=ാേ:zതാണ്.
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ഈ പ തിയിൽ 150.00 ല ം പ ട ി 2021-22 ൽ സം
ാന ് ൈഹ ജൻ ഇ ന
വാഹന ൾ ൈപല"് െച%ാൻ ഗതാഗത വ'(് വിഭാവനം െച*+.െപാ-ജന ൾ ിടയിൽ ഇല.ിക്
വാഹന െള ജന1ിയമാ34തി5ം അവേബാധം :;ി34തി5മായി ബ െ(< ല = ൾ
നിറേവ?4തി5ം 1വർ ന ൾ െമAെ(BC4തി5ം 2021-22 ബജ"ിൽ 1200.00 ല ം
പ
പ തി ായി വകയിDC ിയിരി3+.
സം
ാന ജലഗതാഗത വ'(്, േകരള ഷി(ിംഗ് ആH് ഇൻലാH് നാവിേഗഷൻ േകാർ(േറഷൻ
ലിമി"ഡ്, േകാJൽ ഷി(ിംഗ് ആH് ഇൻലാH് നാവിേഗഷൻ ഡി(ാർ<്െമH് എ4ീ ഏജൻസികളാണ്
സം
ാനെ
ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതPമായി ബ െ(< വികസനPം ഗതാഗത 1വർ ന Qം
നടC4ത്. 2021-22 ബജ"ിൽ ഉൾനാടൻ ജല ഗതാഗത വികസന ിനായി വകയിരി34 വിഹിതം
താെഴ െകാB ിരി3+.

1.
2.
3.

ല

ം

സം
ാന ജലഗതാഗത വ'(്
േകരള ഷി(ിംഗ് ആH് ഇൻലാH് നാവിേഗഷൻ േകാർ(േറഷൻ
ലിമി"ഡ്
േകാJൽ ഷി(ിംഗ് ആH് ഇൻലാH്നാവിേഗഷൻ ഡി(ാർ<്െമH്

2,761.00
867.00
10,982.00

സം
ാന ജലഗതാഗത വ'(ിന് താെഴ പറT4 പ തികൾ ായി 2021-22 ബജ"ിൽ 2761.00
പ വകയിDC ിയിരി3+.

എസ്ഡWXടിഡിTെട ഭരണം, ഗേവണൻസ്, 1വർ ന േശഷി എ4ിവ വർ ി(ി3കയാണ്
പ തിTെട ല =ം വിവിധ വിഭാഗ ളിലായി െടർമിനൽ സൗകര= ൾ വർ ി(ി34തിനാണ് 1[ത
വിഹിതം വകയിDC4ത്. താെഴ(റT4 ഘടക ൾ ]ടാെത ഇേ(ാൾ നട+െകാ^ിരി34
േ1ാജ_കQെട `ിൽ ഓവർ -ക (2020-21) നൽ'4തി5ം ഈ വിഹിതം ഉപേയാഗി ാP4താണ്.
2 േJഷൻ ഓഫീeകൾ / ഡി(ാർ<്െമH് േബാ<് െജ<ികൾ നവീകരണം/ ന4ാ ൽ
എറണാ'ളCം ആലgഴയിhം iീകൾ ായി വിjമ റി
േബാ<്, യാk ാർ3l eര ാ ഉപകരണ ൾ വാ ി ൽ
2021-22 ബജ"ിൽ 180.00 ല ം പ പ തി ായി വകയിD ിയിരി3+.
ജലഗതാഗത േമഖലയിൽ n- ിയ eര ാ നിലവാരം, ഇ ന മത എ4ിവTമായി
ബ െ(<് nതിയ േബാoകൾ വാp4തിനാണ് പ തി വിഭാവനം െചqിolത് ര^് േസാളാർ
േബാoകൾ, ഒD ഇല.ിക് േറാ േറാ, വാT നിറA അs് ഡിംഗി േബാ<്, അs് nതിയ 30 പാu് ൈഹ
`ീഡ് േബാ<്, ചര ് ഗതാഗത ിന് ഒD ബാർv് എ4ിവ ആദ= സംരംഭമാTം ഉൾെ(B+. േബxർചാലിയം y<ിെല കടCവl േസവനെ 3റിzl സാധ=താ പഠനം, ആലgഴ േമഖലയിെല ഇല.ിക്
േബാ<് േസവന ൾ `ിൽ ഓവർ പ തികൾ എ4ിവ|ം ഈ വിഹിതം ഉപേയാഗി ാP4താണ്.
2021-22 ബജ"ിൽ 2200.00 ല ം പ പ തി ായി വകയിD ിയിരി3+.
പണിശാലാ സൗകര= ൾ െമAെ(BCക, ആലgഴ, അയി<ി, േതവര എ4ിവിട ളിൽ
നിലവിhl }4് േഡാ ് യാർ~കQെട നവീകരണPം nനD ാരണPം, നിലവിൽ നട+വD4
പ തികQെട `ിൽ ഓവർ -ക നൽ'4തി5ം ഈ വിഹിതം ഉപേയാഗി ാP4താണ്.
2021-22 ബജ"ിൽ 165.00 ല ം പ പ തി ായി വകയിD ിയിരി3+.
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തടിവാ ൽ, മൈറൻ എൻജി കൾ,
ിയറിംഗ് ഗിയർ േബാ കൾ, യ
ൾവാ ൽ,
സി.എൻ.ജി./എൽ.എൻ.ജി., ഇല"ി#ൽ ഫ%വൽ രീതിയിേല#് വ()തല േബാ*കൾ മാ+ാൻ
ആവശ.മായ സാേ/തിക ഘടക ൾ, തടി േബാ*കൾ, എഫ്ആർപി,
ീൽ േബാ*കൾ എ2ിവ3െട
അ+(+6ണികൾ#് ആവശ.മായ മ+് െമഷി കൾ എ2ിവയാണ് പ9തി ഉേ;ശി<2ത്. പതി=2ാം
പ9തി#ാല>് നിലവി@A ഡീസൽ േബാ*കൾ ഘCംഘCമായി സി.എൻ.ജി/എൽ.എൻ.ജി./ ഇല"ി#ൽ
രീതിയിേല#് മാD2തിന് ലE.മിFG.
ഓേരാ വർഷIം 10 തടി േബാ*കൾ വീതം KL#ി
പണി32തിെM ഭാഗമായി 30M3 തടി വാO2തി ം ഈ വിഹിതം ഉപേയാഗി#ാI2താണ് . 3
എൻജി കൾ, 6 ഗിയർ േബാ കRം െSയTകRം, വ()തല േബാ*കളിൽ 3 ൈഹേVാളിക് പവർ
ിയറിംങ്, 5 െവൽഡിംഗ് െമഷീ കൾ, 2 ഷിയറിംഗ് െമഷീ കൾ, 3 െപയിMിംഗ് െമഷീ കൾ
വാO2തി ം, Sിൽ ഓവർ Lക നൽ(2തി ം ഈ വിഹിതം ഉപേയാഗി#ാI2താണ്.
2021-22 ബജ+ിൽ 216.00 ലEം Yപ പ9തി#ായി വകയിZ>ിയിരി<G.
ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം, തീരേദശ ക6ൽ ഗതാഗതം, ജലാധി]ിത ^റിസം, വിേനാദ
_വർ>ന ൾ എ2ിവ3െട നട6ാ#ലിൽ േകരള>ിെല `ൻ നിരയി@A ഒZ bാപനമാണ്
േകരള ഷി6ിംഗ് ആM് ഇൻലാൻഡ് നാവിേഗഷൻ േകാർ6േറഷൻ ലിമി+ഡ് (െകഎസ്ഐഎൻസി).
ഇത് ഉൾനാടൻ ജലപാതകളിൽ യ വത്fത ചര#് ഗതാഗത _വർ>ന ൾ നടhG. േകരള
ഷി6ിംഗ് ആM് ഇൻലാൻഡ് നാവിേഗഷൻ േകാർ6േറഷൻ ലിമി+ഡിെM _വർ>ന ൾ#ായി 202122 ബജ+ിൽ 867.00 ലEം Yപ വകയിZ>ിയിരി<G.
നടGെകാmിരി<2 േ_ാജnകളായ 300 െമpിക് ടൺ പി ഒ എൽ ബാർജിെM നിർrാണIം, 300
െമpിക് ടൺ ആസിഡ് കാരിയർ ബാർജിെM നിർrാണIം 2020-21െല പ9തി വിഹിതം ഉപേയാഗിs്
tർ>ിയാ<ം. ഇതിനായി 2021-22 ബജ+ിൽ Lക വകയിZ>ിയിCിu.
േകരള>ിെല ഉൾനാടൻ ജലമാർv>ിwെട വലിയ േതാതിൽ ചര#് നീ<2തി A ബാർxകRെട
നിർrാണം tർ>ിയാ#ാനാണ് ഈ പ9തി. െകാsിയിൽ നിGം ചവറയിെല േകരള മിനറൽസ്
ആM് െമ+ൽസ് ലിമി+ഡിന് (െകഎംഎംഎൽ) ഫർണസ് ഓയി@ം ൈഹേVാേyാറിക് ആസിzം
െകാ{ േപാ(2തിന് രm് ബാർxകRെട നിർrാണ പ9തി 2017-18 വർഷെ> ബജ+ിൽ
ഉൾെ6F>ിയിZG. നിർrാണ _വർ>ന ൾ Kേരാഗമി<G. േറാ#് േഫാേ|+്, സൾഫർ
Lട ിയ ബൾ#് വ}#Rെട ആവശ.കതയിൽ ഇേ6ാൾ ഗണ.മായ വർ9നവ് ഉmായി*m്.
അതിനാൽ 450.00 ലEം Yപ െചലവിൽ ബൾ#് ബാർജ് നിർrി#ാൻ വ(6് ലE.മിFG.
ഇതിനകം തെ2 450.00 ലEം Yപ€് പ9തി നട6ിലാ#ാനായി േകരള സർ#ാരിെM ഭരണാ മതി
ലഭിsി*m്. എ2ാൽ നാളിLവെര പ9തി വിഹിതം ലഭ.മായിCിu. 2021-22 ബജ+ിൽ പ9തി
tർ>ീകരണ>ിനായി 450.00 ലEം Yപ സംbാന വിഹിതമായി വകയിZ>ിയിരി<G.
200 പി.എഎ•് ‚യിസ് െവƒൽ െനെഫർCി+ി െകഎസ്ഐഎൻസി കrീഷൻ െച„. ക6ലിന്
…രEിതമായ െബർ>ി ി ം _വർ>ന>ി ം ഏകേദശം 3 മീ+ർ ആഴം ആവശ.മാണ്.
െകാsിയിെല ൈഫൻ ആർട്സ് ഹാളിന് സമീപ`A bലം ഇതിനായി കെm>ിയി*m്.
ജലേസചന വ(6ിെM ൈകവശ>ി@A ഈ bലം പാC>ിെനF>് െഫറി െടർമിനൽ
നിർrി#ാൻ ജലേസചന വ(6് അ മതി നൽകിയി*m്.
ഷി6ിംഗ് ചാന@കളിേല<A
_േവശന>ിന് െകാsി േപാർC് p ിൽ നിGം അഗീകാരം ലഭിˆ. 24.9.2019 െല സ.ഉ (എംഎസ് )
നŠർ. 7/2019/സിഎസ്ഐഎൻഡി ഉ>രവ് _കാരം െഫറി െടർമിനൽ നിർrാണ>ിന് 740.00
ലEം Yപ െചലവാ<2തിന് ഭരണാ മതി സർ#ാർ ന‹ിയി*m്. െടർമിനൽ നിർrാണം ‚യിസ്
ക6ലായ െനെഫർCി+ി, 1200 െമpി#് ടൺ പി.ഒഎൽ ബാർജ് എ2ിവ3െട …രEിതമായ
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െബർ ിം ം വർ ന ം സാധ മാ ം. െടർമിനൽ െക ിട ിെ
െജ ി/െബർ ്/ ാ ്േഫാം
എ!ിവ നിർ"ി !തി$ം 2020-21 ബജ ിൽ 468.00 ല,ം -പ വകയി0 ിയി01. 2021-22
ബജ ിൽ 272.00 ല,ം -പ െടർമിനൽ െക ിട ിെ
െജ ി/െബർ ്/ ാ ്േഫാം എ!ിവ
നിർ"ി !തിനായി വകയി0 ിയിരി 1.
േതാ4ംപടിയിെല 5ിപ് േവ, െകാ6ിൻ േപാർ ് 89ിൽ നി1 ദീർഘകാല പാ
ിെന= ്
െകഎസ്ഐഎൻസി ?െട കീഴിലാണ് വർ ി !ത്. 5ിപ് േവ?െട ടിൽ ിംഗ് Cിഡ്ജ് EFGി
പണിത് നിലവിHI സൗകര Kൾ നവീകരി !തിനായി 2021-22 സാM ികവർഷം 145.00 ല,ം
-പ വകയി0 ിയിരി 1.
ഊർQ കാര ,മത, പരിRിതി സൗഹാർTം, Uര, എ!ിവ കണGിെല= േMാൾ
ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം കാര ,മ ം ഫല ദ മായ ഗതാഗത ഉപാധിയാണ്. േദശീയ ജലപാത 3
െന ബYിZി ! െവ9് േകാ9് കനാലിെ വികസന ിന് േകരളം \ൻഗണന ന]1. െവ9്
േകാ9് കനാൽ ഫീഡർ കനാHകൾ എ!ിവ സംRാനെ
ജലപാതകളിൽ ഉൾെZ=1.
ഉൾനാടൻ ജലപാതക^െട ആെക നീളം 1687 കിേലാമീ റാണ്. വടG് നീേലശaരെ
െതG്
േകാവള മായി ബYിZി ! െവ9് േകാ9് കനാലിന് (ഡcdസിസി) മാഹി ം വളപ ണ ി$ം
ഇടയിൽ 26 കിേലാമീ ർ കരഭാഗKൾ ഒഴിെക 590 കിേലാമീ ർ jര\k്. ബാGി ഭാഗKൾ ഫീഡർ
കനാHകളാണ്. െകാlം \തൽ േകാഴിേGാട് വെര ഇൻലാൻഡ് വാ ർേവസ് അേതാറി ി ഓഫ്
ഇo ?െട?ം (ഐഡcdഐഐ) ബാGി?Iവ സംRാന ജലപാത?െട?ം കീഴിലാണ്.
സംRാനെ
ജലപാത സംവിധാനം p!് ഘ Kളിലായി വികസിZി !തിന് പqതികൾ
തrാറാGിയിsk്.
ഘ ം 1- ലഭ മായ tമിയിൽ ഡcuസിസി സാധ മായ വീതിയിൽ വികസിZിGാൻ കഴി?!വ 2020ൽ
vർ ിയാ ം
ഘ ം2- wടിേയ Gാ0െട Eനരധിവാസം, tമി ഏെ = ് കനാൽ വീതി y ൽ എ!ിവ 2020-22ൽ
vർ ിയാ ം.
ഘ ം3- കാസർേഗാഡ് ജിlയിെല േബGൽ വെര െവ9് േകാ9് കനാലിെന നീsക, ഫീഡർ
കനാHക^െട വികസനം, ചരG് ഗതാഗതം, {റിസം സൗകര Kൾ എ!ിവ|I അടിRാന
സൗകര Kൾ എ!ിവ 2022-25 കാലയളവിൽ സQീകരി ം.
\}വൻ സമയ ഗതാഗതം
സാധ മാ !തിന് ~ാർ ് ജലപാതകൾGായി നാവിേഗഷൻ സഹായK^ം സി•Hക^ം
Rാപി ം.
േകരള ിെല ഉൾനാടൻ ജലപാതക^െട (നി?€ േദശീയ ജലപാതകൾ ഒഴിെക) വികസന ം
അ$ബY അടിRാനസൗകര K^ം സംRാന പqതി വിഹിത ം നബാർഡ് സഹായ ം
ഉപേയാഗി6് നടZിലാ !തിന് സിഎസ്ഐഎൻ ഡിZാർ ്െമ ിെന •മതലെZ= ിയിsk്.
െവ9് േകാ9് കനാലിെ സംRാന ജലപാത ഭാഗKളായ േകാവളം \തൽ െകാlം വെര?ം
േകാഴിേGാട് \തൽ നീേലശaരം വെര?\Iവ?െട വികസന ിനായി കിഫ്ബി സഹായേ െട
പqതികൾ നടZിലാ !തിന് കaിൽ എ! േത ക ഉേTശയാനം -പീകരി6് വർ ി6് വ01.
ഇതി$ Eറെമ, പാലKൾ, നാവിേഗഷൻ േലാ കൾ, കാൽനട േമൽപാലKൾ FടKിയവ?െട
Eനർനിർ"ാണം, േബാ ് െജ ിക^െട?ം െടർമിനHക^െട?ം നിർ"ാണം, ഫീഡർ ലിƒ് കനാHകൾ
എ!ിവ?െട വികസനം, നാവിേഗഷൻ സംവിധാനKൾ ഒ0Gൽ FടKിയവ?ം അവ?െട
അ w Zണിക^ം സിഎഐഎൻഡി ഏെ = ക?ം അവ നടZിലാG!തിൽ ജലേസചന വwZിെ
ഉൾനാടൻ നാവിേഗഷൻ വിഭാഗെ
•മതലെZ=„ക?ം െച…. വികസന പരിപാടി ഘ ം
ഘ മായി സംഘടിZിG1. 2020 ൽ അവസാനി ! ആദ ഘ
ിൽ നിലവിHI വീതിയിൽ
കനാHകൾ
സ†ാരേയാഗ മാGണം.
ആദ
ഘ
ിൽ
നി‡യി6ിsI
ല, ം
ൈകവരി !തിനായി വികസന വർ നKൾ ‰മീകരി6ിരി 1.
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പqതി?െട ല, Kൾ താെഴZറ?!വയാണ്.
1. വലിയ ജലയാനKൾG് സ†രി !തിന് തിര‡ീന ം ലംബ മാ?I തടŠKളിlാ
രീതിയിൽ േറാഡ് േമൽ പാലKൾ, കാൽനട േമൽപാലKൾ, െറയിൽെവ േമൽപാലKൾ, കനാൽ
േ‰ാസിം കൾ എ!ിവ േപാHI േ‰ാസ് ‹Œ്ച•കൾ മാ ിRാപിGൽ.
2. വികസന വർ നKൾ vർ ിയായ RലKളിൽ െടർനിനHക^െട?ം െജ ിക^െട?ം
നിർ"ാണം നട ി?ം നിലവിൽ
വർ ന,മമായ െജ ികൾ/െടർമിനHകൾ എ!ിവ?െട
നിലവാരം െമ6െZ= ി?ം യാŽGാ0െട?ം ചര ക^െട?ം ഗതാഗതം Uഗമമാ ക.
3. െവ9് േകാ9് കനാHമായി ബYിZി ! ഫീഡർ കനാHകൾ വികസിZി !തി•െട y=തൽ
ചരG്
ഗതാഗതം
ആകർ,ി ക?ം
വാണിജ
വിേനാദസ†ാര
സാധ തകൾ
ഉപേയാഗെZ=„ക?ം െച•ക.
താെഴZറ?! വർ ികൾGായി Fക 2021-22 ൽ ബജ ിൽ മാ ി വ6ിരി 1
എ) \ൻപ് നട ിയ വികസന / നവീകരണ േജാലിക^െട ‘ിൽ ഓവർ േപെ’ ് നൽw!തി$ം
•വെട േചർ ിsI വർ ിക^െട pലധന പരിപാലനം / വികസന വർ നKൾ എ!ിവ“ായി
Fക വകയി0 ിയിരി 1.
i) േകാവളം-െകാlം െ‹6് (െചേ”ജ് 0.00 കിേലാമീ ിർ \തൽ 74.14 കിേലാമീ ർ വെര)
ii) േകാഴിേGാട്-വടകര റീ6് (െചേ”ജ് 402.18 കിേലാമീ ർ \തൽ 450.08 കിേലാമീ ർ വെര)
iii) വടകര-മാഹി റീ6് (െചേ”ജ് 450.08 കിേലാമീ ർ \തൽ 467.69 കിേലാമീ ർ വെര) (കരഭാഗം).
കനാൽ ശ€ിെZ= Hം ആഴം ys!തി$മാ?I വർ നK^ം ഉൾെZ=1
ബി) വടകര-മാഹി റീ6ിെ p!ാം ഭാഗെ
പറMിൽ േദശ ് പാർശa ഭി ി ബലെZ= ൽ (850
മീ ർ) േപാHI Eതിയ വികസന വർ നKൾ ഏെ = ക.
സി) േ‰ാസ്-‹Œ്ച•ക^െട നിർ"ാണം.
കെk ിയ 240 ഓളം RലKളിൽ േറാഡ് േമൽപാലKലൾ, കാൽനട േമൽപാലKൾ
െറയിൽെവ േമൽപാലKൾ, കനാൽ േ‰ാസിം കൾ എ!ിവ ആവശ മായ നീള ിHം െപാG ിHം
Eനർനിർ"ി ക. ഇനിZറ?! വർ നKൾGായാണ് 2021-22 സാM ിക വർഷ ിൽ Fക
നീGിവ6ിരി !ത്
കാസർേഗാഡ് ജിlയിെല നM ാർGൽ േലാG്
കാസർേഗാഡ് ജിlയിൽ 45 മീ ർ വി•ീർ–\I y Gടവ് കാൽ നടപാല ിെ
Eനർനിർ"ാണം
തിരി6റി— െ‹˜കളിെല മ ് ‹Œ•കൾ
ഡി) െജ ി, കാർേഗാ െടർമിനHകൾ എ!ിവ?െട നിർ"ാണ ം നവീകരണ ം
വികസന
വർ നKൾ vർ ിയായ RലKളിൽ െടർമിനHക^െട?ം െജ ിക^െട?ം
നിർ"ാണ ം
വർ ന,മമായ െജ ികൾ/െടർമിനHകൾ എ!ിവ?െട നവീകരണം എ!ിവ
\ൻഗണനാടിRാന ിൽ നടZിലാ !തിന് ഈ പqതി വിഭാവനം െച•1. എസ്ഡšടിഡി,
െകഎസ്ഐഎൻസി, {റിസം വwZ് എ!ിവ?െട നിർേTശKൾG$സരി6് സാധ ത?I
RലKൾ കെk ണം.
2021-22 ൽ തി0വനoEരെ
ആ ളം, േകാവളം, വIGടവ്
എ!ിവിടKളിൽ വിേനാദ സ†ാര ആവശ KൾGായി 3 പാസ†ർ െജ ികൾ നിർ"ിGാ$ം
\ൻഗണനാടിRാന ിൽ നിലവിHI െജ ികൾ EFGിZണിയാ$ം ഉേTശി 1.
ഇ) െവ9് േകാ9് കനാലിെ \}വൻ ഭാഗ„ം നാവിേഗഷൻ സംവിധാനKൾ നൽേകkFk്. 202122ൽ ക›ർ-േകാ 4റം റീ6ിെല െകാ ി-വളപ ണം ഭാഗ ് (കായൽ) നാവിേഗഷൻ സഹായKൾ
നൽകാൻ ഉേTശി 1.
എഫ് ) െവ9് േകാ9് കനാലിെ വിവിധ േദശKളിൽ അധിക œമി ഏെ =Gൽ
ഉൾനാടൻ ജലമാർ•Kളിൽ നിർTിž വീതി ഉറZാGാൻ വിവിധ ഭാഗKളിൽ œമി ഏെ =Gൽ
ആവശ മാണ്.
ജി) ഫീഡർ കനാHക^െട/ലിƒ് കനാHക^െട വികസനം
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ഫീഡർ കനാhകQെട വിവിധ
ല ളിൽ കഴി• വർഷം ഏെ"B
േജാലികൾ3l `ിൽ
ഓവർ േപെ€•ം കനാലിെല അടി
ാന സൗകര= പരിപാലന 1വർ ന ൾ3മായി 2021-22
ബജ"ിൽ -ക നീ ിവAിരി3+.
േമൽപറ• ഘടക ൾ നട(ിലാ34തിനായി ആെക 7,281.00 ല ം
പ 2021-22 ബജ"ിൽ
വകയിD ിയിരി3+.
വലിയ േതാതിhl ചര ് ഗതാഗത ിനായി ഉൾനാടൻ ജലപാതകൾ ഉപേയാഗി34തിന്
ജലയാന െള ആകർഷി ാൻ േ1ാ„ാഹന ൾ നൽകാൻ ഈ പ തി ഉേ…ശി3+. ചര ്
നീ
ിനായി ജലപാതകQെട ഉപേയാഗം വർ ി(ി34തി†െട േറാഡ്
ഖാ‡ിര l
ചര3നീ
ിെH സˆർ…ം 'റ‰ാൻ സഹായകമാ'ം. പ തിTെട ഘടക ൾ 1.ഉൾനാടൻ
ജലയാന ൾ
നിർˆി34തി5l
}ലധന
സŠിഡി/േ1ാ„ാഹന ൾ,
2.
nതിയ
സംരംഭ ൾ ായി ഉൾനാടൻ ഷി(ിംഗ് 1േമാഷ5l േകാർ(സ് ഫ^ിെH
പീകരണം,
3.ഉൾനാടൻ ജലയാന Qെട ചാർ<റിംഗ്, അതിേവഗ ജലയാന ൾ/ പരിേശാധനാ േബാoകൾ
െക.ഐ.വി നിയമPമായി ബ െ(< 1വർ ന ൾ 4. സം
ാന ിെH ഇൾനാടൻ ഷി(ിംഗ്
േ1ാ„ാഹി(ി34തിന് ആവശ=മായ മ"് 1വർ ന ൾ. ഈ പ തി ായി 2021-22 വർഷ ിൽ
1.00 ല ം പ നാമമാkമായി വകയിD ിയിരി3+.
ഇൻലാൻഡ് വാ<ർ അേതാറി<ി ഓഫ് ഇ‡=, സം
ാന ജല ഗതാഗത വ'(്, െകഎസ്ഐഎൻസി,
•റിസം വ'(്, മ"് സാധ=തTl പŽാളികൾ എ4ിവDെട 1വർ ന ൾ ഉൾെ(B ി സം
ാന
ജലപാത‰ായി സമ•മായ വികസന മാJർ •ാൻ ത%ാറാ ക എ4താണ് പ തിTെട 1ധാന
ല =ം. ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത േമഖല‰ായി ഒD സംേയാജിത ബിസിന‘് മാ’ക :;ി34തിന്
ൈഹേ ാ•ാഫിക് സർെ“കQം ആവശ=മാണ്. പ”ിമ തീര കനാhമായി ബ ി(ി34
ഫീഡർ/ലിŽ് കനാhകQെട വികസനPം 1ധാന േക• ളായ വാണിജ= േക• ൾ, -റ ഖ ൾ
•റിJ് േക• ൾ എ4ിവTം തിരിAറിേയ^താണ്. സർെ“ സാധ=താ പഠനം, ആ–kണം,
പകൽ(ന, ജലപാതകളിൽ ഫല1ദPം കാര= മPമായ ഗതാഗത സംവിധാനം ഒD34തിന്
ഡിപിആർ ത%ാറാ ൽ -ട ിയ 1വർ ന ൾ ായി 2021-22 ബജ"ിൽ 200.00 ല ം
പ
വകയിD ിയിരി3+.
2021-22 ബജ"ിൽ 3500.00 ല ം
പ നബാർഡിെH ധനസഹായമായി ˜വെട േചർ34
പ തി ഘടക ൾ നട(ാ34തിനായി വകയിD ിയിരി3+.
എ) തീ^ാ(ടി േറാ~പാലം
ബി) െവ<ം കാൽനട(ാലം
സി) െവ<ം-ചിെ"nറ
കാൽനടപാലം
ഡി) സലഫി നഗർ കാൽനടപാലം
ഇ) മ•ളാം(ടി കാൽനട(ാലം
എഫ് ) nതിയകടgറം-കാലാട് കാൽനട(ാലം
ജി) nതിയകടgറം കാൽനട(ാലം
എA് ) അ™ഡി കാൽനട(ാലം
2021-22 കാലയളവിൽ നട(ാ34തിന് മ"് ഗതാഗത േസവന േമഖലയിൽ താെഴ(റT4
േ1ാജ_കൾ കെ^ ിയിo^്.
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മി ഏെ
ൽ, നരധിവാസ വർ ന ൾ,
തായി പീകരി ടിയാൽ ക!നി ്
സർ ാർ ഇക$ി ി ഉൾെ&െട ദീർഘകാല വികസന*മായി ബ,െ&-താണ് ഈ പ0തി. 15.12.2018
തീയതിയിൽ ജിഒ (എംഎസ് ) ന!ർ 72/2018 / 8ാൻസ് കാരം, തി:വന; രം ഇ<ർനാഷണൽ
എയർേപാർ-് ലിമി ഡിെന (ടിയാൽ) ൈ വ ് ലിമി ഡ് ക!നിയായി രജിAർ െചC് ഒ: എDിവി
പീകരി ാൻ സംEാന സർ ാർ തീ:മാനിF. െകഎസ്ഐഡിസി എംഡി ഒ: എസ്പിവി ക!നി
എH നിലയിൽ ഇതിെന രജിAർ െചIHതിന്, ആവശLമായ നടപടികൾ സ$ീകരിMം.
നിർ0ിN വർ
ൾ താെഴ പറQHവയാണ് :
തി:വന; രം വിമാന ാവള ിെ< ദീർഘകാല വികസന ിനായി േപ- വിേTജിൽ 18
ഏ ർ മി ഏെ
ൽ.
ടിയാലിെ< ഇക$ി ി വിഹിതം.
2021-22 ബജ ിൽ നാമമാY വിഹിതമായി 1.00 പ വകയി: ിയിരിMZ.

േകാഴിേ ാട് വിമാന ാവള വികസന*മായി ബ,െ&-് റൺെവ ദീർഘി&ി ൽ, െടർമിനൽ
വികസനം എHിവ\ായി
മി ഏെ
ൽ,
നരധിവാസ
വർ ന ൾ എHിവയാണ്
ഉൾെ&
ിയിരിMHത്. 24.10.2016 െല ജി.ഒ (എം.എസ് ) നം.66/10/2016 8ാൻസ് കാരം 137 ഏ ർ മി
െടർമിനൽ വികസന ിbം, 248.3 ഏ ർ
മി റൺെവ വികസന ിbം 100 ഏ ർ
മി
നരധിവാസ ിbം (ആെക 485.3 ഏ ർ) ഏെ MHതിന് ജിT കളdെറ eമതലെ&
ിയിfg്.
2021-22 ബജ ിൽ നാമമാY വിഹിതമായി 1.00 ലhം പ വകയി: ിയിരിMZ.
കiർ വിമാന ാവള ിെ< അടിEാന സൗകരL വികസന ിനാQl പ0തിയാണിത്.
വർ ന നNം നിക ൽ േ ാജmകnെട Dിൽ ഓവർ, റൺേവ വികസനം 4000 മീ റായി
വർ0ി&ിMHതിന് മി ഏെ
ൽ ക ട ിയവ ഇതിൽ ഉൾെ& Z.
2021-22 ബജ ിൽ നാമമാY വിഹിതമായി 1.00 ലhം പ വകയി: ിയിരിMZ. അധിക ക
ആവശLമായി വ:H പhം “േമജർ ഇൻpാqrർ െഡവs്പെമ<് േ ാജd്”(എം.ഐ.ഡി.പി) എH
ശീർഷക ിൽ നിZം ആവശLാbസരണം പിൻവലി ് വിനിേയാഗി ാ*Hതാണ്.
െകാ ി നഗര ിെല ഗതാഗത u ൾ പരിഹരിMHതിനായി േകരള സർ ാരിെ< ഒ:
vാഗ്ഷി&് പ0തിയാണ് െകാ ി െമേ8ാ െറയിൽ പ0തി (െക.എം.ആർ.പി). ഭാരത സർ ാരിെ<Qം,
േകരള സർ ാരിെ<Qം സംQx സംരംഭമായ yത പ0തി െകാ ി െമേ8ാ െറയിൽ പ0തി എH
െDഷLൽ പർ&സ് െവഹി ിളിzെടയാണ് നട&ിലാMHത്. 5181.79 േകാടി പ അട|ൽ വ:H ഈ
പ0തി ് 2012 }ൈലയിൽ േക~ ഗവൺെമ<് അbമതി നൽകി. ഭാരത സർ ാർ, േകരള സർ ാർ,
െക.എം.ആർ.എൽ എHിവQമായി ഒ•വ ഒ: Yികhി ഉട!ടി കാരം ഡൽഹി െമേ8ാ െറയിൽ
േകാർ&േറഷൻ ലിമി ഡാണ് (ഡിഎംആർസി) ഈ പ0തി നട&ിലാMHത്. വിശദാംശ ൾ താെഴ
െകാ MZ.

ഘ-ം I

ആ€വ –േപ- (22 േAഷbകൾ)
റീ ് -–I
ആ€വ ‚തൽ
പാലാരിവ-ം

25.612
13.4
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(

5687.79
ിയ 19.06.2017ന് കƒീഷൻ
െചലവ്) െച„.

റീ ് - II എ

റീ ് - IIബി

റീ ് - IIസി
ഘ ം I (എ)

(11േ ഷ കൾ)
പാലാരിവ ം തൽ
മഹാരാജാസ്
േകാേളജ്
(5 േ ഷ കൾ)
മഹാരാജാസ് തൽ
ൈത%ടം
(6 േ ഷ കൾ)
ൈത%ടം തൽ
േപ (1
േ ഷ കൾ)
േപ –എസ്.എൻ
ജംഗ്ഷൻ
(ദീർഘി;ി6ൽ)

3.10.2017 ന് ക ീഷൻ
െച"

4.96

5.65

1.29
1.88

ഘ ം I (ബി )

എസ്.എൻ
ജംഗ്ഷൻ തൽ
CDണിEറ

1.2

ഘ ം II

െജഎൽഎൻ
േ ഡിയം തൽ
ക6നാട് ഐടി
സിHി

11.0

03.09.2019 ന് ഉദ്ഘാടനം
െച*ക+ം 04.09.2019 ന്
വാണിജ- .വർ0നം
ആരംഭി3ക+ം െച"
4ർ0ിയാ6ി
.വർ0ന0ിന്
ത7ാറാണ്
710.93
2021-22
(=>6ിയ അവസാനേ0ാെട
െചലവ്) ക ീഷൻ െച*െമ@്
.തീAി3B
355.70
2021-22
അവസാനേ0ാെട
ക ീഷൻ െച*െമ@്
.തീAി3B.
1957.05

2021 ഡിസംബേറാെട
.ാരംഭ േജാലികൾ
4ർ0ിയാLെമ@്
.തീAി3B

റൺെവ വികസന0ി N സംOാന വിഹിതം, Pമി ഏെHR6ൽ, ഇകTിHി (െക.എം.ആർ.എൽ.), മH്
.U0ികൾ എ@ിവVാണ് >ക വകയിW0ിയിരി3@ത്. 2021-22 താെഴ;റ+@
.U0ികൾ
നട;ിലാ6ാൻ ഉേYശി3B:
1. േപ -എസ്എൻ ജംഗ്ഷൻ - സിവിൽ വർ6്സ് (ഘ ം I എ)
2. എസ്എൻ ജംഗ്ഷൻ - CDണിEറ - സിവിൽ വർ6്സ് (ഘ ം I ബി)
3. ര]ാം ഘ ം - െജഎൽഎൻ േ ഡിയം - ക6നാട് ഐടി സിHി
4. .വർ0നപരമായ ന_ം
5. ഒ@ാം ഘ 0ിനായി െകഎസ്സിബി+െട+ം ഹഡ്േകാ+െട+ം എഎഫ്ഡി വാc+ം െഡH്
സർവീസിംdം തിരി ടeം.
6. ഒ@ാം ഘ 0ിനായി കാനറ ബാgി ം hണിയൻ ബാgി ം പലിശ അടVൽ
േപ യിൽ നി@് CDണിEറ െടർമിനലിേല6്, േകരള സർ6ാരിെi ഗ-ാരൻറിേയാെട 485.78
േകാടി lപ ആm ബാgിൽ നി@് വായ്പാ സൗകര-ം ലഭി3@തിന് െകഎംആർഎoിന് .ാഥമിക
അ മതി ലഭിq. യഥാrമം ഘ ം I എ & I ബി േ.ാജsകൾ6് hണിയൻ ബാtം കാനറ ബാtം 730.00
േകാടി lപ+െട വാcാ സൗകര-0ിന് അ മതി നൽകി.
2021-22 ബജHിൽ നാമമാu വിഹിതമായി 1.00 ലAം lപ വകയിWതിയിരി3B. അധിക >ക
ആവശ-മായി വW@ പAം ‘േമജർ ഇൻwാxyർ െഡവല;്െമi് േ.ാജz്’ എ@ ശീർഷക0ിൽ
നിBം ആവശ-ാ സരണം പിൻവലി ് വിനിേയാഗി6ാe@താണ്.

െകാ ി െമേ{ാ െറയിൽ േകാർ;േറഷൻ ലിമിHഡ് (െക.എം.ആർ.എൽ), ജർ ൻ സാ}0ിക
Oാപനമായ െക.എഫ്.ഡ~•.-െi സഹായേ0ാെട 682.01 േകാടി lപ െചലവിൽ െകാ ി ജല െമേ{ാ
പ€തി നട;ിലാ3@തി േYശി3B. ഇതിൽ 102.30 േകാടി lപ സംOാനം വഹി3B. (Oലം
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ഏെHR6ൽ ഇതിൽ ഉൾെ;R@ിo). െകാ ി നഗര0ിെല 16 •‚കളിലായി 38 െജ ികൾ ഉൾെ;R@ 76
കി.മീ. ഉൾനാടൻ ജല ഗതാഗത വികസനമാണ് ഈ പ€തി വിഭാവനം െച*@ത്. െകാ ിയിെല
നിലവി„N ഗതാഗതെ0 =നW…ീവി;ി ് െപാ>ഗതാഗതം, െകാ ി െമേ{ാ, ബസ് ഗതാഗതം,
എ@ിവ+െട സംേയാജനം താെഴ;റ+@ ഘടക†ൾ ഉൾെ;R0ി വികസി;ി3@തിനാണ്
ഉേYശി3@ത്.
ജലമാർഗ†‡െട വികസനം, െടർമിന„കളിേല3N േറാˆകൾ, േബാ ് യാർˆകൾ, അടിയ‰ിര
സമയ വാഹന†ൾ, ഒW ഓ;േറഷൻ നിയ‹ണ േകŒം, വാ ർ െമേ{ാ േ.ാജ•ിന് ആവശ-മായ
വാർ0ാവിനിമയ പŽാ0ല സൗകര-†ൾ >ട†ിയവ േ.ാജ•ിെi പരിധിയിൽ ഉൾെ;RB. ഒ@ാം
ഘ 0ിൽ 19 െടർമിന„കൾ, ഘ ം II ൽ ബാ6ി ഉNവ+ം. ഒ@ാം ഘ ം 2021 ജ വരിയിൽ ക ീഷൻ
െച7ാൻ കഴി+െമ@് .തീAി3B.
2021-22 ബജHിൽ നാമമാu വിഹിതമായി 1.00 ലAം lപ വകയിW0ിയിരി3B. അധിക >ക
ആവശ-മായി വW@ പAം ‘േമജർ ഇൻwാxyർ െഡവല;്െമi് േ.ാജz്’ എ@ ശീർഷക0ിൽ
നിBം ആവശ-ാ സരണം പിൻവലി ് വിനിേയാഗി6ാe@താണ്. െകാ ിയിെല സംേയാജിത ജല
ഗതാഗത0ിെi ഇഎപി ഘടകമായി 10000.00 ലAം lപ വകയിW0ിയിരി3B.

തിWവന‰=രം, േകാഴിേ6ാട് നഗര†ളിൽ ൈലH് െമേ{ാ പ€തി നട;ിലാ3@തിനായി
11.09.2015-െല ജി.ഒ (എം.എസ് ) ന}ർ 74/2015/പി.ഡ~•.ഡി. .കാരം സർ6ാർ അംഗീകാരം നൽകി.
ഇതിെi ആെക പ€തി െചലവ് (തിWവന‰=രം & േകാഴിേ6ാട് ) 6,728 േകാടി lപയാണ്. ഇതിൽ
സംOാന സർ6ാരിെi വിഹിതം 1,619 േകാടി lപ+ം, ഭാരത സർ6ാരിെi വിഹിതം 1,278 േകാടി
lപ+ം, കടം 3,831 േകാടി lപ+മാണ്. ഇ‰-ാ ഗവൺെമ‘് ഓഗ ് മാസം 2017 ൽ =റ0ിറ6ിയ െമേ{ാ
െറയിൽ നയ.കാരം, =തിയ െമേ{ാ നിർ ി6ാൻ ഇ‰-ാ ഗവൺെമiിെi സഹായ0ിന് .’ത നയം
പിൻ>ടേര]>]്. അതിനാൽ േഭദഗതി വW0ിയ െ.ാേ;ാസൽ സംOാന ഗവൺെമiിെi
അ മതി കി ിയതി േശഷം ഭാരത സർ6ാരിെi അംഗീകാര0ി ം സാ}0ിക സഹായ0ി മായി
അയ“@>മാണ്. നിലവിൽ പ€തി െചലവ് യഥാrമം േകാഴിേ6ാട് 2,773 േകാടി lപ+ം
തിWവന‰=രം ൈലH് െമേ{ാ സി ം 4,673 േകാടി lപ+മാണ്. .’ത .വർ0ന†ൾ
=േരാഗമിqവWB.
2021-22 ബജHിൽ 50.00 ലAം lപ ഡിപിആർ െചലവ് , പിഎംസി െചലവ്, .ാരംഭ .U0ികൾ
>ട†ിയ െചലeകൾ6ായി വകയിW0ിയിരി3B.
അടിയ‰ിര
ഘ †ളിൽ
ആ‡കെള
ഒഴി;ി ്
മാ”@തി ം,
വിേനാദ
സ•ാര
.വർ0ന†ൾ3മായി െഹലിപാˆകൾ/ െഹലിേപാർ‚ക‡െട വികസനം ആവശ-മാണ്. സാേgതിക
സാ}0ിക പഠന0ിെi അടിOാന0ിൽ സംOാന0് സാധ-ത+N Oല†ളിൽ
െഹലിപാˆകൾ/െഹലിേപാർ‚കൾ വികസി;ി3@തിന് 2021-22 ബജHിൽ 50.00 ലAം lപ
പ€തി6ായി വകയിW0ിയിരി3B.

`
േകരള0ിെല .ധാനെ; െറയിൽെവ പ€തികൾ േകŒ ഗവൺെമ‘ം, േകരള ഗവൺെമ‘ം
സം+˜മായി െചലവ് വഹി3@ രീതിയിൽ േയാജി ് നട;ിലാ3@തിനായി ഒW സം+˜ സംരംഭം
“േകരള െറയിൽ ഡവല;്െമi് േകാർ;േറഷൻ” (െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ) lപീകരി ി‚]്. 51 ശതമാനം
േകരള സർ6ാർ ഇകTHി വിഹിതeം 49 ശതമാനം േകŒ വിഹിതeമായി രജി ർ െച™ി‚N സം+˜
സംരംഭ0ിൽ േകരള0ിൽ വരാനിരി3@ താെഴ പറ+@ െറയിൽേവ പ€തികൾ šടി ഉൾെ;RB.
നട;ാ3@ .ധാന പ€തികൾ:
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തിWവന‰=രം തൽ കാസർേഗാഡ് വെര 532 കിേലാമീHർ “സിൽവർ ൈലൻ” െസമി ൈഹ
›ീഡ് െറയിൽ പാത+െട നിർ ാണം. ഇകTിHി >ക 500.00 േകാടി lപ. ഏകേദശ പ€തി
െചലവ് 56,443.00 േകാടി lപ.
തലേœരി+ം ൈമ•Wം ത ിൽ മന‰വാടി വഴി =തിയ േžാഡ് േഗജ് (ബിജി) ൈലനിെi
നിർ ാണം - Pമി ഏെHR6ൽ - 10.00 േകാടി lപ.
നിലŸർ തൽ ന•ൻേഗാഡ് വെര =തിയ ബിജി ൈലനിെi നിർ ാണം - 10.00 േകാടി lപ.
േറാഡ്, െറയിൽ രAVായി െറയിൽ േമൽ/ അടി;ാലം നിർ ാണം.
2021-22 ബജHിൽ നാമമാu വിഹിതമായി 1.00 ലAം lപ വകയിW0ിയിരി3B. അധിക >ക
ആവശ-മായി വW@ പAം “േമജർ ഇൻwാxyറൽ ഡവലപ്െമi് േ.ാജ¡കൾ” (എംഐഡിപി) എ@
ശീർഷക0ിൽ നിBം പിൻവലി ് വിനിേയാഗി6ാe@താണ്.
േകŒ സർ6ാരിെi െമേ{ാ െറയിൽ നയ0ിൽ, ഒW ഏകീ¢ത െമേ{ാെപാളിHൻ {ാൻേ›ാർ ്
അേതാറിHി (+എംടിഎ) lപീകരി3@ത് െമേ{ാ െറയിൽ പ€തികൾ6് ആവശ-മാണ്. െകാ ി െമേ{ാ
െറയിലിെi ര]ാം ഘ വി=ലീകരണം േകŒ0ിെi പരിഗണനയിലായതിനാൽ, ഒW െമേ{ാെപാളിHൻ
{ാൻേ›ാർ ് അേതാറിHി lപീകരിേ6]ത് േകരള സംOാന0ിന് അത-ാവശ-മാണ് . േകരള
െമേ{ാെപാളിHൻ {ാൻേ›ാർ ് അേതാറിHി (െകഎംടിഎ) നിയമം 2018 േകരള സംOാന നിയമസഭ 2019
നവംബറിൽ പാസാ6ി. നഗര െമാബിലിHി .േദശ†ളിെല നഗര ഗതാഗത0ിെi വികസനം,
.വർ0നം, പരിപാലനം, നിരീAണം, േമൽേനാ ം എ@ിവV് ഉ0രവാദെ; ഒW ഏേകാപന
അേതാറിHിയാണ് ഇത്.
െകഎംടിഎ നിയമ.കാരം, ഉയർ@ ജനസംഖ-+ം വാഹന സാŒത+ം ഉN തിWവന‰=രം,
െകാ ി, േകാഴിേ6ാട് എ@ീ ¤@് .ധാന നഗര†ളിൽ െമേ{ാെപാളിHൻ {ാൻേ›ാർ ് അേതാറിHികൾ
lപീകരി ് നഗര െമാബിലിHി ഏരിയകളായി .ഖ-ാപി3ം. ഗതാഗത ഏകീകരണം, നിര6് പരി¥രണം,
ബസ് ഗതാഗത സംവിധാന0ിെi നവീകരണം, =തിയ പാർ6ിംഗ് Oല†ൾ Oാപി3ക, സിംഗിൾ
ടി6Hിംഗ് സംവിധാനം എ@ിവ ഇiലിജi് {ാൻേ›ാർ ് സി 0ി¦െട ആ‡കൾ6് ഉപേയാഗി6ാൻ
കഴി+ം.
അേതാറിHി6ായി അ§ിനിേxHീവ്, ഗേവണൻസ് എ@ീ സൗകര-†ൾ ഒW6ാൻ പ€തി
വിഭാവനം െച*B. 2021-22 ബജHിൽ 250.00 ലAം lപ പ€തി6ായി വകയിW0ിയിരി3B.
സംOാനെ0 അ‰ാരാ¨ വിമാന0ാവള†‡െട ഫീഡർ േപാർ‚കളായി .വർ0ി6ാ ം
©റിസം േ.ാªാഹി;ി6ാ ം െതാഴിൽ വർ€ി;ി6ാ ം .ാേദശിക വളർ െയ സ«ലിതമാ6ാ ം
സംOാന സർ6ാർ ഇR6ി, വയനാട്, കാസർേഗാഡ് ജിoകളിൽ എയർxിDകൾ Oാപി6ാൻ
ഉേYശി3B.റൺേവ (േനാൺ ഇൻ¬െമi് തരം), എയർ rാ-് പാർ6ിംഗ് േബ, പാസ•ർ െടർമിനൽ
ബിൽഡിംഗ്, കാർ പാർ6്, സിHി ൈസഡ് സൗകര-†ൾ, Pമി ഏെHR6ൽ െചലവ് എ@ിവ
ഘടക†ളിൽ ഉൾെ;RB.
1. ഇR6ി ജിo
- 200.00 ലAം lപ
2. വയനാട് ജിo
- 125.00 ലAം lപ
3. കാസർേഗാഡ് ജിo - 126.00 ലAം lപ
പ€തി ആശയപരമായ ഘ 0ിലാണ് , സാേgതിക സാ}0ിക പഠനെ0 അടിOാനമാ6ി
ഇത് ഉറ;ാേ6]>]്, šടാെത ഉഡാൻ ®ീമിന് കീഴിൽ േകŒ സർ6ാരിൽ നി@് >ല- വിഹിതം
ലഭി3െമ@് .തീAി3B. .ാരംഭ .വർ0ന†ൾ, ഡിപിആർ െചലeകൾ, Pമി ഏെHR6ൽ,
വികസനം എ@ിവ ആരംഭി3@തിന് 2021-22 ബജHിൽ 451.00 ലAം lപ പ€തി6ായി
വകയിW0ിയിരി3B.
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ഈ പ€തി ആശയപരമായ ഘ 0ിൽ മാuമാണ് , സാേgതിക സാ}0ിക, പാരിOിതിക
ആഘാത പഠന†െള അടിOാനമാ6ി ഇത് ത7ാറാ6ണം. നിർ ാണ .U0ികൾ, മH് ത7ാെറR;്
േജാലികൾ ആരംഭി3@തി ം ഡിപിആർ/സാധ-താ പഠനം നടE@തി ം 2021-22 ബജHിൽ 200.00
ലAം lപ പ€തി6ായി വകയിW0ിയിരി3B.

െകഎംആർഎoിെi എൻഎംടി, േസാ-് െമാബിലിHി സംരംഭ†ൾ എ@ിവV് േകരള സർ6ാർ
അ മതി നൽകിയി‚]്. െമേ{ാ േ ഷ കളിേല3N
രAിത കാൽനട നട;ാതകൾ, ൈസ6ിൾ
{ാ3കൾ, േഡാ6ിംഗ് സൗകര-ം എ@ിവ നൽകിെ6ാ]് യാu6ാർ6് എ‡;0ിൽ െമേ{ാ
േ ഷ കളിൽ .േവശി6ാൻ എൻഎംടി േ.ാ¯ാ കൾ വിഭാവനം െച*B. െമേ{ാ+െട യാuാ
നിര6് െമ െ;Rക+ം ത°ലം െഫയർ േബാ±് വWമാനം െമ െ;Rക+ം െച*ം. šടാെത എൻഎംടി
.U0ികൾ6് സTാധീന N Oല†ളിൽ പരസ-†ൾ, പാർ6ിംഗ് ഫീസ് എ@ിവയി¦െട അധിക
ഇതര െഫയർ േബാ±് വWമാനം സാധ-മാ3ം.
ജംഗ്ഷൻ, െ²യിൻ, ³ട്പാ0് െമ െ;R0ൽ, മീഡിയൻ ലാൻഡ്േ®;്, എലാേ ാെമറിക്
െപയിiിംഗ്, േറാഡ് സിേ´ജ് , െമേ{ാ, െറയിൽ കണ•ിവിHി, നഗര ഇടം നിർ ാണം, .ധാന േറാˆകൾ,
h ിലിHി ഷി-ിംഗ്/വിതരണം, െതWവ് ൈലH് µ¶കൾ Oാപി6ൽ എ@ിവയാണ് പ€തി+െട .ധാന
ഘടക†ൾ.
പ€തി+െട ആെക െചലവ് 239 േകാടി lപയാണ്. ഇതിൽ സർ6ാർ വിഹിതം 36.46 േകാടി
lപയാണ്. ബാ6ി 27 ദശലAം hേറാ“ (202.54 േകാടി lപ) ഏജൻസ് wാൈgസ് ഡി ഡവലപ്െമi്
(എഎഫ്ഡി)” Oാപനം നൽL@താണ്. ഗവൺെമ‘ം എ.എഫ്.ഡി+ം ത ി„N െrഡിH് െഫസിലിHി
കരാർ 2019 ഡിസംബർ 27 ന് ഒDവq.
2021-22 ബജHിൽ 5000.00 ലAം lപ ഇഎപി ഘടകമാ+ം, 1.00 ലAം lപ സംOാന
വിഹിതമാ+ം നൽകിയി‚N േമാേ ാർ ഇതര ഗതാഗത പ€തി, െകഎംആർഎൽ േഖന നട;ിലാ3ം.
വWമാനeം െതാഴിലവസര†‡ം ·_ി3@തി¦െട ഏെതാW .േദശ0ി ം സ«ലിതeം
Oിരeമായ അഭിU€ി വിേനാദസ•ാരം സാധ-മാ3B. 2021 ആLേ}ാേഴ3ം വിേദശ വിേനാദ
സ•ാരിക‡െട വരവ് ഇര ിയാ6ാ ം ആഭ-‰ര വിേനാദസ•ാരിക‡െട എ¸0ിൽ 50 ശതമാനം
വർ€നeമാണ് േകരള വിേനാദസ•ാര നയം 2017 ലA-മിR@ത്. =തിയ ലA-†ൾ, ഉൽപ@†ൾ,
വിപണികൾ, =തിയ വിേനാദസ•ാര സംഘ†ൾ എ@ിവ കെ]Eക, =തിയ ത‹†ൾ ഏെHR0്
വിപണി നവീകരി3ക, =തിയ ലA-†ൾ ഉറ;ാ3ക എ@ിവയി¦െട വിേനാദസ•ാര േമഖലയിെല
െവ¹വിളികൾ േനരിRക എ@താണ് പതി¤@ാം പ•വªര പ€തി+െട ലA-ം. േകാവിഡ് -19 കാരണം
സംOാനെ0 വിേനാദ സ•ാര വ-വസായം വളെര അധികം ന_ം േനരി‚ െകാ]ിരി3കയാണ് .
സംOാനെ0 വിേനാദ സ•ാര hണി”കൾ .വർ0ന രഹിതeം െതാഴിൽ, വWമാനം എ@ിവ+െട
അഭാവeം േനരിRB. പതി¤@ാം പ•വªര പ€തി+െട ആദ- നാ„ വർഷ†ളിൽ വിേനാദസ•ാര
േമഖലയിെല വിവിധ പ€തികൾ നട;ാ3@തിന് 141424.00 ലAം lപ ബജH് വിഹിതമായി
വകയിW0ിയിWB. 2021-22 ബജHിൽ വിേനാദ സ•ാര സംരംഭകർ, െതാഴിലാളികൾ എ@ിവെര
ലA-ം വqെകാ]് ഈ േമഖലയിെല ന_െ; .വർ0നം =നW…ീവി;ി3@തിനായി =തിയ
സംരംഭ†ൾ ഉൾെ;R0ിയിരി3B. 2021-22 ബജHിൽ വിേനാദസ•ാര േമഖലയിെല 22 പ€തികൾ
നട;ിലാ3@തിന് 32014.00 ലAം lപ വകയിW0ിയിരി3B.
2021-22 ൽ
വിഭാവനം െച™ിരി3@ .വർ0ന†‡ം പ€തി തിരിqN വിഹിതeം
താെഴെ6ാR0ിരി3B.

273

സം
ാന ് വിേനാദസ ാര േമഖല െട
ിര വികസന ിനായി വിേനാദസ ാര
വ വസായ ി ം ആതിഥ
ി ം േകരള വിേനാദസ ാര വികസന േകാർ േറഷൻ സജീവ പ&ാളി ം
വഹി(). െചലവ് പ&ിടൽ രീതിയിൽ -ധാനെ / വിേനാദസ ാര േക01ളിെല നിലവി 2
േഹാ/ ക3െട നിലവാരം ഉയർ567ൾെ െട 2 നവീകരണ പ:തികൾ 2021-22 പ:തിയിൽ
ഉൾെ ;). 2021-22 ബജ?ിൽ താെഴ െകാ; ിരി(6 േ-ാജAകൾ(ം Bിൽ ഓവർ െചലDകൾ(ം
േവEി പ:തി െട സം
ാന വിഹിതമായി 900.00 ലFം Gപ വകയിH ിയിരി().
i.
ii.
iii.
iv.
v.

േഹാ/ൽ സIJ െട നവീകരണം
േബാൾഗാ/ി പാലസ് & ഐലM് റിേസാർ/ിെM നവീകരണം
േബNലിൽ അധികം േകാേ/Pക3ം സQിRിംഗ് S3ം
െചൈ6, െറയിൻ േUാ ്സ് നവീകരണം
പറVിനികടവ് ടമറിM് Wതിയ േXാ(ം നിലവി 2 YIകൾ നവീകരണDം

സം
ാന ്
വിേനാദസ ാര
േമഖലയിൽ
സം Zസംരംഭ1ൾ
േ-ാ\ാഹി ി(6തിനായി
ാപിതമായ ഏജൻസിയാണ് േകരള ^റിസം ഇൻ`ാabർ ലിമി?ഡ്.
പ&ാളി
മാdകകൾ വികസി ിe െകാE് വിേനാദസ ാര േമഖലയിെല അടി
ാന സൗകര
വികസന ിൽ ഈ ഏജൻസി -ധാന പ&് വഹി(). വിേനാദസ ാര േ-ാജAക3മായി ബhെ /
അടി
ാന സൗകര 1ൾ -ദാനം െചi6തിjം വിേനാദസ ാര വk ിെM നിേFപ1ൾ
േ-ാ\ാഹി ി(6തിjേവEി 2 ഒH ഏജൻസിയായി -വർ ി(6തിjം േവEി 2021-22 െല
-വർ ന1ളിൽ താെഴ റ 6 േ-ാജAകൾ / -വർ ന1ൾ ഉൾെ ;).

i
ii
iii
iv
v

േവളി
അടി

വിേനാദസ ാര പ:തി െട
ാന സൗകര വികസനDം

നവീകരണDം

വിേനാദസ

ാര

sതന വിേനാദസ ാര പ:തിക3െട വികസനDം േ-ാ\ാഹനDം
വിേനാദസ ാര പ:തികളിൽ െഫസിലിേ??റി േസവന13ം നിേFപ
േ-ാ\ാഹനDം
കഠിനംkളം അvെത1് - കായൽ വിേനാദസ ാര ഇടനാഴി, വികസനം -ാേദശിക സംരംഭകെര ബhി ി(6 ഒH സവിേശഷ വിേനാദസ ാര
അjഭവം
േ-ാജw് Gപീകരണം, ഡിപിആർ െചലവ് , പിഎംസി, സംഭരണ െചലവ്,
നട ാNലിj േശഷI2 വിലയിH ൽ െചലDകൾ

2021-22 ബജ?ിൽ പ:തി െട സം

ാന വിഹിതമായി 153.00 ലFം Gപ വകയിH

േബNലിെM ം വടNൻ ജിoകളിെല ം
ഏേകാപി ി(6 ഏജൻസിയാണ് േബNൽ
(ബിആർഡിസി). ഈ -േദശെ
വിേനാദ സ
വികസനം, വിേനാദ സ ാര ആകർഷണ

ിയിരി().

വിേനാദ സ ാര -വർ ന13െട വികസനം
റിേസാർ/് വികസന േകാർ േറഷൻ ലിമി?ഡ്
ാര വികസന ിന് -േചാദനം നൽkക, -േദശ
േക01ൾ, വിേനാദ സ ാര സൗകര 1ൾ
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വികസി ിNൽ/നവീകരണം,
-േദശെ
യാyാസൗകര 1ൾ
െമzെ ; ൽ,
-ാേദശിക
ഉ{613െട വികസനം
എ6ിവ പ:തി െട കീഴിൽ വിഭാവനം െച|ിരി(). 2021-22 ൽ
താെഴ റ 6 -വർ ന13ം ഉൾെ ; ിയിരി().
കെഫ െഡ േബNൽ േ-ാജ}്
െറയിൻേബാ റി~ീേയഷണൽ േസാൺ /േഫാർ/് വാൾ െ-ാജw്
അന€ർ ൈന?് •ഡ് aീ?് െ-ാജw് & കാസർേഗാഡ് ൈന?് ൈലഫ് േ-ാെജ}്
ച0ഗിരി റിവർ ^റിസം
േബNൽ റി‚ീ?് െസMർ
മാർN?ിംഗ് / േബാധവൽNരണം
നിലവിെല വിേനാദ സ ാര സൗകര 1ൾ െമzെ ; ൽ
2021-22
ബജ?ിൽ 250.00 ലFം Gപ
പ:തി െട സം
ാന
വിഹിതമായി
വകയിH ിയിരി().

െപാ7 – സQകാര പ&ാളി േ ാെട -ാേദശിക ഉ{613െട വികസനDം വിപണനDം
വിേനാദസ ാര സൗകര 13െട നിലവാരം െമzെ ; ി അംഗീകാരം നൽകൽ, വിേനാദസ ാര
അവേബാധം ƒ„ി(6തിjം ആതിേഥയ സ…ഹ ിj മാർഗനിർേ†ശം നൽk6തിjം വിേനാദ
സ ാര ‡ˆകൾ ഏേകാപി ിNൽ, േഹാംേ‰ േ-ാൽസാഹി ിNൽ, ŠചിതQ വിേനാദ സ ാര പ:തി
നട ാNൽ, േബാ/് െജ/ികൾ, വിേനാദ സ ാരികൾNാ 2 േസവന േക01ൾ, പണം
െകാ;5പേയാഗിNാD6 ശൗചാലയ1ൾ, പാർ(കൾ, അറിയെ ടാ
വിേനാദ സ ാര
േക013െട വികസനം 7ട1ിയ -ാേദശിക അടി
ാന സൗകര പ:തികൾ ആരംഭി(ക
എ6ിവയാണ് ജിoാ വിേനാദ സ ാര വികസന സമിതികൾ -ധാനമാ ം ‹: േക0ീകരി(6
വിേനാദസ ാര -വർ ന1ൾ. വിേനാദ സ ാര േക01ൾ നിയŒി(ക ം -വർ ന1ൾ
ൈകകാര ം െചi67ം വിേനാദസ ാര ഡിaിw് മാേനെ•M് സമിതികളാണ് (ഡി.എം.സികൾ).
േമൽ റŽ -വർ ന1ൾ ഏെ?;(6തിjം Iൻ വർഷ1ളിെല പ:തിക3െട Bിൽ ഓവർ
-വർ ന13ം ഈ പ:തിയിൽ വിഭാവനം െചi).
ഈ പ:തിNായി 2021-22 ബജ?ിൽ 500.00 ലFം Gപ വകയിH ിയിരി().

വിേനാദസ ാര േമഖല െട നിലനിൽ ിന് •ണനിലവാരI2 മാനവേശഷി വികസനം
എ6താണ് പ:തി െട ലF ം. േകരള ഇൻ‰ി?•/് ഓഫ് ^റിസം ആൻഡ് ‚ാവൽ ‰ഡീസ്
(െക.ഐ.?ി.?ി.എസ് ), േ‰?് ഇൻ‰ി?•/് ഓഫ് േഹാBി?ാലി?ി മാേനെ•M് (എസ്ഐഎz്എം), •ഡ്
~ാ‘് ഇൻ‰ി?•/് (എഫ്.സി.ഐ) എ6ിവയാണ് ഈ േമഖലയിെല മാനവേശഷി വികസന ിj2
-ധാന
ാപന1ൾ. അNാദമിക്, ഗേവഷണം, വിദ ാഭ ാസ ഉപകരണ1ൾ വികസി ി(ക, െവബ്
അധി’ിത സംവിധാന1ൾ വികസി ിNൽ, േമൽ റŽ
ാപന13െട േബാധവൽNരണ
/പരിശീലന പരിപാടികൾ എ6ിവ ഉൾെNാ“6 അടി
ാന സൗകര 1ൾ ƒ„ി(6തിനാണ് ഈ
പ:തി ‹: േക0ീകരി(6ത്.
2021-22 ൽ വകയിH ിയിരി(6 വിഹിതമായ 1000.00 ലFം Gപയിൽ, 200.00 ലFം Gപ
പരിശീലനം േത;6വരിൽ 30 ശതമാനം വH6 വനിതകൾNായി നീNി വzിരി().
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വിേനാദസ ാര േമഖലയിെല നിലവി 27ം ഭാവിയി I2 ആവശ കതകൾ കണNിെല; ്
അത ”ാേപFിതDമായ
ഘടക1ൾN്
Iൻഗണന
നൽകിെകാE്
വിേനാദസ ാര
വ വസായ ിനാവശ മായ •ണേമ– 2 വിദ ാഭ ാസDം പരിശീലന പരിപാടിക3ം -ദാനം െചiക ം
യാy, ^റിസം, േഹാBി?ാലി?ി വ വസായം എ6ിവയിൽ കഴിD? -തിഭകെള വാർെ ;(ക ം
െചi6 സം
ാനവിേനാദ സ ാര വk ിെM കീഴി 2 ഒH സQയംഭരണ
ാപനമാണ് കി?്സ്.
ഇനി റ 6 -വർ ന1ൾNായി കി?്സിന് 300.00 ലFം Gപ വകയിH ിയിരി().
പ—ാ ലസൗകര വികസനം –- Wതിയ അNാദമിക് േXാN്, ഓൺൈലൻ െട‰് െസMർ …6ാം
ഘ/ം, നിലവി 2 െറസിഡൻസി െക/ിട ിെM നവീകരണം, േലഡീസ് േഹാ‰ൽ, െസMർ ഓഫ്
എ˜ലൻസ്, എ6ിവ മായി ബhെ / ബാNി -വർ ന1ൾ Sർ ിയാ(6ത് ഉൾെ െട 2
ഇൻ‰ി?•/ിെM അടി
ാന സൗകര വികസനം
അNാദമിക്/പരിശീലന പരിപാടികൾ - ഗേവഷണ-വികസന -വർ ന1ൾ, എേNാ^റിസം
േക0Dം ഉ രവാദി
വിേനാദസ ാരേക0Dം സംഘടി ി(6 പരിപാടികൾ, ൈല™റി െട
ശാZീകരണം, പരിശീലന പരിപാടികൾ(2 പിšണ എ6ിവ ഈ ഘടക ിെM കീഴിൽ
ഉൾെകാ2ിzിരി().
േഹാBി?ാലി?ി മാേനെ•M്, കാ?റിംഗ് െടേ›ാളജി എ6ീ േമഖലകളിൽ െ-ാഫഷണൽ
ൈവദഗ്ധ Dം അറിDം േന;6തിjം പരിശീലനം നൽk6തിjം മാനവ വിഭവേശഷി െട മേനാഭാവം
െമzെ ;56തിjം പരിശീലനം നൽk6തിj േവEി 2
ാപനമാണ് േ‰?് ഇൻ‰ി?•/് ഓഫ്
േഹാBി?ാലി?ി മാേനെ•M് (എസ്.ഐ.എz്.എം.). 2021-22 ൽ പ:തി െട കീഴിൽ എസ് ഐ എz്
എRിെM താെഴ പറ 6 -വർ ന1ൾNായി 300.00 ലFം Gപ വകയിH ിയിരി().
i. േകാഴിേNാട് എസ്.ഐ. എz്.എം & കാ?റിംഗ് െടേ›ാേളാജി - ഇൻ‰ി?•/ിനായി േലഡീസ്
േഹാ‰ൽ നിർRി(6ത് ഉൾെ െട അടി
ാന സൗകര വികസനം
ii. േഹാ/ൽ മാേനെ•M് & കാ?റിംഗ് െടേ›ാേളാജി, േകാ/യം - അNാഡമിN് േXാക്
നിർRാണം ഉൾെ െട അടി
ാന സൗകര വികസനം
iii. േകരള ഇൻ‰ി?•/് ഓഫ് േഹാBി?ാലി?ി & മാേനെ•M്, ധർമടം, കœർ - െസMറിന്
ിരമായ ക ാ•സ് നിർമാണം ഉൾെ െട അടി
ാന സൗകര വികസനം

കാ?റിംഗ് സാേ&തികവിദ യി ം വിേനാദസ ാര വ വസായ ി ം െമzെ / -ാഗž ം
അടി
ാനമാ 2 െതാഴിൽ വിഭാഗെ
വാർെ ;(ക എ6 ലF േ ാെട േഹാ/ൽ, ^റിസം
വ വസായ ിെM വിവിധ േമഖലകളിൽ
വാNൾ(ം
വതികൾ(ം പരിശീലനം നൽk6
ാപനമാണ് •ഡ് ~ാ‘് ഇൻ‰ി?•/്.
2021-22 ൽ നിർേ†ശിzിŸ2 -വർ ന1ൾ താെഴ െകാ; ിരി();
േകാഴിേNാട് ഇൻ‰ി?•/് െക/ിട ിെM നിർRാണം ഉൾെ െട പ—ാ ല സൗകര വികസനം
ഇൻ‰ി?•Ÿക3െട നിലവാരം െമzെ ;5ക, ഉപകരണ1ൾ വാ1ൽ, ക••/ർ ലാബിെM
നവീകരണം, ൈല™റി
ാപിNൽ.
2021-22 ൽ എഫ്സിഐNായി 400.00 ലFം Gപ വകയിH ിയിരി().
വിേനാദസ ാര േമഖലെയ(റിeം അതിെM സQാധീനെ (റിeI2 പഠന1ൾ, വിപണി
സംബhി(6 പഠന1ൾ, സർേവകൾ, വിേനാദസ ാരിക3െട സ ർശനം സംബhി(6
276

ിതിവിവര ണ ക ം,
വിേനാദസ ാര
വ വസായെ
റി
മ ്
വിവര ൾ,
നിരീ കർ
പരിശീലനം, വിേനാദസ ാര
ിതിവിവര ണ കൾ പതിവായി േശഖരി &തി'ം
(സി)ീകരി &തി'*
െചലവ് എ&ിവയാണ് പ)തിയിൽ വിഭാവനം െച/ിരി &ത്. ഈ
പ)തി ായി 2021-22 ബജ ിൽ 95.00 ല ം 4പ വകയി567.
വിേനാദസ ാര വിപണന ിൽ േകരളം ഇ: യിെല മ ് സം
ാന ളിൽ *ൻനിരയിലാണ്.
വിവര വിനിമയ സാേ<തിക വിദ =െട സാധ തകൾ േദശീയ അ:ർേദശീയ വിപണികളിൽ സം
ാനം
വിനിേയാഗി 7B്.
േദശീയ അ:ർേദശീയ വിേനാദസ ാര േ(ാCാഹന ക ാEയി'കൾ, Fാൻഡിംഗ് , പ<ാളി
പരിപാടിക ം സമാ:ര (വർ ന
ം Hട ിയ പ)തി=െട കീഴിൽ വ5& (വർ ന ൾ Jവെട
നൽകിയിരി 7.
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix

വ ാപാര േമളകളിൽ പെ<N ക, ബി 2 ബി മീcകൾ സംഘടിRി ക
എ&ിവ=ൾെRെട= അ:ാരാe, േദശീയ വിപണന ഇവfകൾ
അ`ടി, ടിവി, സിനിമാ ഹാ കൾ, ഒഒഎ`് Hട ിയ അ:ാരാe,
േദശീയ ക ാEയി'കൾ
െവബ്ൈസ ് വികസനiം െവബ് അധിഷ്ഠിത മാർ
ിംഗ്
(വർ ന
ം
േദശീയ, അ:ാരാe േkാഗ് എl്(സ് ഉൾെRെട=
േസാഷ ൽ
മീഡിയ, ഡിജി ൽ ക ാEയി'കൾ
mർ ഓRേറ ർമാർ, യാoാ
വിവരണ ാർ, പo(വർ കർ
എ&ിവർ ായി പരിചയ pിqകൾ നട67
പkിസി ി െമ ീരിയLക െട ഉൽപാദനiം നവീകരണiം
േrാൺസർഷിqകൾ, mറിസം സാധ ത=
വിവിധ േമളകൾ ്
സാE ിക സഹായം, േബാധവൽ രണ പരസ ൾ
അ:ാരാe, ആഭ :ര വിപണികളിെല
വ tമായ
പkിക്
റിേലഷൻ (വർ ന ൾ
എം ഐ സി ഇ, മൺvൺ mറിസം, സാഹസിക mറിസം, mറിസം
വിവര േകw
െട Fാൻഡിംഗ് എ&ിവ േ(ാCാഹിRി ൽ

മാർ
ിംഗ്
ആവശ കത
അടി
ാനമാ ി
*കളിL
േമഖലകളിെല
(വർ ന ൾ
ഏെ N &തി'ം ല
ം മാർOനിർേPശ
ം അ'സരി
തQ ൾ വികസിRി &തി'ം
േകാവിഡ്-19 െU പVാ ല ിൽ വിേനാദ സ ാര വ വസായ ിെല (വർ ന ൾ
WർX
ിതിയിലാ &തി'ം YNതൽ വിേനാദ സ ാരികെള ആകർഷി &തി'ം േവBി [തന
വിപണന തQ ൾ മായി 2021-22 ബജ ിൽ പ)തി നട ിRിനായി 6500.00 ല ം 4പ
വകയി5 ിയിരി 7.
പരEരാഗത േമളകൾ, ഉCവ ൾ, െകാ`ി *സിരിസ് ബിനാെല ഉൾെRെട=
(ാേദശിക
സാംaാരിക പരിപാടികൾ എ&ിവ േ(ാCാഹിRി &തിനായി വിഭാവനം െച/ിb പ)തിയാണിത് .
2021-22 വാർഷിക ബജ ില് ഈ പ)തി ായി 1800.00 ല ം 4പ വകയി5 ിയിരി 7.
i

നിശാഗxി y

സംഗീത പരിപാടി, സം
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ാനതല/ജി{ാതല ഓണം

ii
iii

iv
v

വാരാേഘാഷം, 14 ജി{കളിLം ‘ഉCവം’ പരിപാടി (നാടൻ
കേലാCവം),
പരEരാഗത േമളകൾ, ഉCവ ൾ, (ാേദശിക സാംaാരിക
പരിപാടികൾ എ&ിവ േ(ാCാഹിRി ൽ
mറിസം സാധ ത=
ൈപ…ക ബം–ാവ്,
അഥിതി മ˜ിര ൾ,
™ാരക ൾ,
ചരിo ™ാരക ൾ,
ൈപ…ക (േദശ ൾ
എ&ി െന=
ൈപ…ക
ഘടനക െട
സംര ണiം
നിലനിർ Lം
െകാ`ി *സിരിസ് ബിനാെല
േകരള pാവൽ മാർ€്

േകwാവി|തപ)തിക െട/േ(ാജ}ക െട Wർ~മായ ല ം നിറേവc&തിനായി ആവശ മായ
ൾ ് സഹായം പ)തി വിഭാവനം െച•7.
േകwാവി|ത പ)തിക െട മാർO നിർേPശ
െട കീഴിൽ അ'വദി`ി€ി{ാ Hം,
എ&ാൽ പ)തിക െട Wർ ീകരണ ിന് ആവശ * Hമായ ഘടക ൾ ് സഹായം.
നിർ ലാ ിയ േകwാവി|ത/ േകw പ)തി (കാര*
(• ിക െട ബാ ി
െചലiകൾ വഹി &തിന്.
േകwാവി|ത/ േകw പ)തികൾ ് പണം *ൻYറായി അ'വദി &തി'ം േകw വിഹിതം
ലഭി േEാൾ അത് തവണകളായി തിരി`ട‚&തി'ം.
2021-22 ബജ ിൽ പ)തിƒായി 200.00 ല ം 4പ വകയി5 ിയിരി 7.
ഘടക

സ„കാര
േമഖലയിെല ൈപ…ക െക€ിട ൾ ് (‡ഹ
ലി) നൽകിെ ാBി5&
േ(ാCാഹനം Hടർ7 െകാ‰േപാŠ&തിന് പ)തി വിഭാവനം െച/ിരി 7. െപാHവായ മാലിന
നിർ‹ാർŒന സൗകര ൾ, േബാ€് െജ€ികൾ, ൈŽേഡാ ് സൗകര ൾ, സാഹസിക
(വർ ന ൾ എ&ി െന=
െപാH പVാ ല സൗകര ൾ ് വയബിലി ി ധനസഹായം
നൽŠ&Hം ഈ പ)തി=െട കീഴിLൾെRN& മ ് (വർ ന ളാണ്.
ഇതി' •റെമ mറിസം എംേ•ാെ‘U് സേRാർ€് aീം, mറിസം വർ ിംഗ് ക ാപി ൽ സേRാർ€് aീം, ഹൗസ്
േബാ€് ൈമU്നൻസ് സേRാർ€് aീം, mറി’് ൈഗഡ്സ് സേRാർ€് aീം എ&ിവയി“െട വിേനാദ
സ ാര വ വസായ ിൽ േകാവിഡ്-19 ”ലം ഉBായ (തിസxി തരണം െച•&Hം 2021-22 ൽ ഈ
പ)തിയിൽ ഉൾെRN ിയിരി 7.
2021-22 ബജ ിൽ ഈ പ)തി ായി 1270.00 ല ം 4പ വകയി5 ിയിരി 7.
വിേനാദസ ാരികൾ ് േലാേകാ ര നിലവാര ിL
വിേനാദസ ാര അ'ഭവം
നൽŠ&തിന് വിേനാദസ ാര േകw ൾ െമ`െRN6ക=ം, YNതൽ െമ`െR€ സൗകര ൾ
ഏർെRN6ക=ം അവ മിക` രീതിയിൽ നിലനിർ6ക=ം െച•&േതാെടാRം തെ& തേPശീയർ ്
െമ`െR€ ഉപജീവനiം വ5മാനiം ഉറqവ56ക=ം (•തി=ം സാംaാരിക ൈപ…കiം
നിലനിർ6ക=ം െച•&താണ് േകരള ിെല വിേനാദസ ാരം ല മിN&ത്. (ധാന
വിേനാദസ ാര േകw ളിLം വിേനാദസ ാര ഉൽR& ളിLം അടി
ാന സൗകര ൾ
വികസിRി ാൻ പ)തി വിഭാവനം െച•7.
പ)തി=െട കീഴിൽ വിഭാവനം െച/ിb (ധാന ഘടക ൾ താെഴ െകാN ിരി &വയാണ്.
(ധാന വിേനാദ സ ാര േകw
െട വികസനം
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ബിസിന ്
ാേനാ ടിയ മാ ർ
ാ കൾ / ഡിപിആർ അടി
ാനമാ ി
ധാന
വിേനാദസ ാര േക"#ളായ േകാവളം, &മരകം, േത ടി, ()ാർ, േഫാർ+് െകാ-ി, ആതിര./ി,
വയനാട്, വർ ല, െപാ1ടി, െന2ാർ, ആ3ളം, േവളി, അ45ടി, െത6ല, ശബരിമല, ആല8ഴ,
േവ:നാട് ജലാശയം, വാഗമൺ, െചറായി, പീ-ി, ABവാCർ, മലDഴ, െനEിയ:തി, നിള, നിലFർ,
കാ.ാട്, ഇറി#ൽ, Iഷാരഗിരി, ധർKടം-5L.ില#ാട്, മലബാർ േമഖലയിെല ജലാശയ#Nം
നദികNം എ)ിവPെട വികസനം
Qീൻ കാർ.S് സംരംഭം – സഹവർVക പWാളിV മാXകയിൽ സം
ാനV് Y
ിരമായ
െഡ ിേനഷൻ മാേനെZ[് സംവിധാനം വികസി.ി3)തിനായി ല\]മി^െകാ_/ ഒB
േ ാജaാണ് Qീൻ കാർ.S് സംരംഭം
റിവർ cയിസ് dറിസeം അ ബf പgതികNം
പിപിപി േ ാജhകൾ ാP/ വയബിലിSി ധനസഹായം ഉൾെ.െടP/ മാ ർ ാൻ അധിjിത
േ ാജkകൾ / വർVന#ൾ
ധാനെ.+ dറിസം പgതികൾ ായി lമി വാ#ൽ
സം
ാനV് നിലവിm/ വിേനാദസ ാര േക"#Nം, nതിയIം അധികം
അറിയെ.ടാVIമായ േക"#Nം, േകരളVിmടനീളം വിശദമായ േ ാജa് റിേ.ാർ^കൾ
അധിjിതമാ ി െപാI-സoകാര] പWാളിV മാXകയിൽ വികസി.ി3)തി ം താെഴ
െകാ Vി^/ മS് വിേനാദ സ ാര സംബfമായ പgതികൾ ഏെS 3)തി ം
േവqിP/താണ് ഈ ഘടകം.
വിേനാദ സ ാര േക"#ളിmം പ+ണ#ളിmം ഗതാഗത േക"#ളിmം അത]ാuനിക
വിേനാദ സ ാര വിവര വിനിമയ േക"#ൾ വികസി.ി3ക
സാഹസിക വിേനാദ സ ാര വർVന#ൾ
വിേനാദ സ ാര േക"#ളിmം വഴികളിmം അvാരാw നിലവാരVിm/
x_പലകകൾ
ാപി ൽ
െമ-െ.+ വഴിേയാര സൗകര]#ൾ ഏർെ. zക
വിേനാദ സ ാരeമായി ബfെ.+ ഗതാഗത പgതികൾ
Yര\ിതമായ അടി
ാനസൗകര]#ൾ വിേനാദ സ ാര േക"#ളിൽ
ദാനം
െച{ക
മാലിന] രഹിത വിേനാദ സ ാര േക"#ൾ ് േവqിP/ അടി
ാന സൗകര]ം,
തൽപരക\ികNെട സജീവ പWാളിVേVാെട Y
ിരമായ |തന മാലിന]
നിർKാർജന േമാഡmകൾ, }VിP/ േടായ്ല~കൾ, ഊർ€ കാര]\മമായ
സാേWതിക വിദ]കൾ
എ)ിവ ആരംഭി3ക
െപാI സoകാര] പWാളിV മാXകയിൽ േകാ+യം Qീൻ dറിസം സർക•+്
വികസി.ി ൽ.
തീർ‚ാടന, ൈപXക വിേനാദ സ ാര സർക•^കൾ
തൽ ാധാന]5/ സ ാര േക"#െള വിേനാദസ ാരികൾ ് സo„സമാനമായ
അ ഭവം ഉറ.ാ3) വിധVിൽ അvാരാw നിലവാരVിm/ േക"#ളാ ാൻ
വിേനാദസ ാരVിന് …ീം െഡ ിേനഷൻ േ ാജkകൾ
†തി‡രv#ൾ
െചˆzനിൽ ാൻ
പര]ാ‰മായ
വിധVിm/
വിേനാദസ ാരേക"#ൾ
ആŠ‹ണം
െച{)തി ം
നിർKി3)തി മായി
വിേനാദസ ാര േക"#ൾ ായി േകരള nനർനിർമാണ സംരംഭം.
Œിൽ ഓവർ ബാധ]തകൾ തീർ3)തി ം, മാ ർ
ാനിെ[ അടി
ാനVിൽ
േ ാജkകൾ/ വർVന#ൾ ഏെS ൽ, െപാI സoകാര] പWാളിV ഘടകVിെ[ വയബിലിSി
ധനസഹായം എ)ിവŽായി പgതി വിഹിതം വകയിBz•.
279

വകയി

േമൽ റ
വർ
ിയിരി!".

ന

ൾ ായി 2021-22 ബജ ിൽ ഈ പ

തി ായി 11700.00 ല

ം

പ

വിേനാദ സ&ാര വ' ് സം)ാന*ടനീള.ം /റ*0 ധാന പ2ണ ളി4ം അതിഥി
മ7ിര ൾ നിർ8ി!ക9ം സംര ി!ക9ം നിലനിർ*ക9ം െച< വ ". അതിഥി മ7ിര =െട9ം
യാ>ിനിവാ?ക=േട9ം നവീകരണ.ം /ന
ാരണ.മാണ് ഈ പ തിയിൽ വിഭാവനം െചAിB0ത്.
നിലവി40
േ ാജCക=െട
Dർ ീകരണ ിEം
ഏതാEം
/തിയ
േ ാജCകൾ
ഏെ G!HതിEമായി ഈ പ തി ായി 2021-22 ബജ ിൽ, 2500.00 ല ം പ വകയി
ിയിരി!".
എ . അതിഥി മ7ിര ൾ
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

സർ ാർ അതിഥി മ7ിരം, ?ൽ ാൻ ബേ രി (LHാം ഘ2ം) - ?ൽ ാൻ ബേ രിയിൽ
സർ ാർ അതിഥി മ7ിര ിെO അധിക േPാ ിെO LHാം ഘ2 നിർ8ാണ ിനാ90
േ ാജQിെO ആെക പ തി െചലവ് 11.25 േകാടി പയാണ്.
സർ ാർ അതിഥി മ7ിരം, േകാഴിേ ാട് (രTാം ഘ2ം) - ഈ േ ാജQിെO െമാ ം െചലവ് 9.50
േകാടി പയാണ്
LHാർ അതിഥി മ7ിര ിെല താമസ സൗകരW സXYയം - LHാർ അതിഥി മ7ിര ിെല താമസ
സൗകരW സXYയം നിർ8ി!HതിE0 െമാ ം പ തി െചലവ് 4.81 േകാടി പയാണ്.
തി വനZ/രം ൈത ാട് അതിഥി മ7ിര ിെO /ന
ാരണ.ം നവീകരണ.ം
വയനാട് ?ൽ ാൻ ബേ രി അതിഥി മ7ിര ിെO പഴയ േPാ ് /ന
ാരണം
ആ4വ ഗവൺെമO് ഗ^് ഹൗസിെO /ന
ാരണ.ം നവീകരണ.ം
` വാaർ അതിഥി മ7ിര ിെO നിർമാണം
ഇG ി ജിcയിെല പീ േമട് അതിഥി മ7ിര ിO /ന
ാരണം
കdർ അതിഥി മ7ിരം പഴയ േPാ ിെO /ന
ാരണം
എറണാം'ളം അതിഥി മ7ിര ിെO /ന
ാരണ.ം സംര ണ.ം
ബി. യാ>ി നിവാ?കൾ
I. കനWാ'മാരി, ഇG ി, fgരിെല അതിര ി0ി എHീ യാ>ി നിവാ?ക=െട നിർ8ാണം
II. േകാഴിേ ാട് യാ>ി നിവാസിെO /ന
ാരണം

വിേനാദസ&ാര.മായി ബhെ 2 സർ ാർ )ാപന ൾ ് iGതൽ ഉ രവാദിതkം നൽകി
നിലവി40 സംവിധാനം കാരW മമാ!HതിEം ശmിെ G*HതിEം പ തി ല Wം വn".
ആവശWമായ േസവന ൾ ായി വWmികൾ/സംഘടനകൾ/ഏജൻസികൾ എHിവെയ കരാർ
അടി)ാന ിൽ നിയമി!ക, പിഎംസി െയ നിേയാഗി!ക, ആpനിക സqീകരണ േളാGiടി
)ാപന ൾ നവീകരി!ക, വർ ലേമഖല െമYെ G*Hതിന് ഇ-ഓഫീസ്, സി.സി.ടി.വി. കWാമറ,
ഓഫീസ് ഉപകരണ ൾ, ഫർണിYർ uട ിയ ഉപകരണ ൾ സqീകരി!ക എHീ വർ ന ൾ
ഉൾെ ാv". വിേനാദസ&ാര േമഖലയിെല വിവിധ തല ളിൽ േജാലിയിൽ ഏർെ GHവ െട
കാരWേശഷി വികസി ി!HതിനാവശWമായ പരിശീലനം നൽ'ക എHിവ9ം ഈ പ തി9െട കീഴിൽ
വിഭാവനം െചAിരി!".
ഈ പ തി ായി 2021-22 ബജ ിൽ 180.00 ല ം പ വകയി
ിയിരി!".
വിേനാദ സ&ാര വ' ിന് 24 അതിഥി മ7ിര =ം, 4 യാ>ി നിവാ?ക=ം, 2 േകരള ഹൗ?ക=ം
ഉT്. സിവിൽ, ഇലzി ൽ, െമ ാനി ൽ, മ{ അEബh േജാലിക=ൾെ G ി കാലാE|തമായ
താമസസൗകരW ൾ അതിഥി മ7ിര ളി4ം യാ>ി നിവാ?കളി4ം േകരള ഹൗ?കളി4ം
ദാനം
െച}Hതിന് േവTി90താണ് പ തി ായി വകയി
ിയിB0 വിഹിതം.
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ഈ പ തി ായി 2021-22 ബജ ിൽ 100.00 ല

ം

പ വകയി

ിയിരി!".

/തിയ പരി)ിതി സൗ~ദ
വിേനാദസ&ാര േക• ൾ വികസി ി!ക, നിലവി40
േക• െള ശmിെ G*ക, വനംവ'€മായി േചർH് വനം, വനWജീവി സേ•ത ൾ വികസി ി!ക
എHിവയാണ് ഈ പ തിയിൽ വിഭാവനം െചAിB0
വർ ന ൾ. തി വനZ/രം, െകാcം,
േകാ2യം, ഇG ി, f‚ർ, പാല ാട്, മല€റം, വയനാട്, കdർ, കാസർേഗാഡ് ജിcകളിെല ഇേ ാ
„റിസം േ ാജCകൾ! േവTി90താണ് പ തി ായി വകയി
ിയിB0 വിഹിതം.
പ തി
നിർവഹണ െചല.കൾ!ം …ിൽ ഓവർ വർ ന ൾ!ം േവTി 2021-22 ബജ ിൽ 240.00 ല ം
പ വകയി
ിയിരി!".
വിേനാദസ&ാര വ' ് 2008-ൽ ആരംഭിY േ ാ-/വർ സമീപനമാണ് ഉ രവാദിതk
വിേനാദസ&ാരം
(ആർ. ി.).
ഈ
പ തിയിൽ,
സാധാരണ
ജന =ൾെ െട
എcാ
തൽപരക ിക=െട9ം പ•ാളി േ ാെട വിേനാദ സ&ാര വർ ന ൾ ് പം െകാG!ക9ം
അവ നട ിലാ!ക9ം അേതാെടാ ം ഈ േമഖലയിെല സാˆ ിക സാLഹിക പരി)ിതി
സംബhമായ വ‰തകൾ കണ ിെലG!ക9ം െച}". ഉ രവാദി
വിേനാദ സ&ാര
സംരംഭ =െട വിജയ ദമായ വർ ന ൾ സം)ാനം XŠവനായി വWാപി ി!HതിE േവTി
ആർ ടി മിഷൻ പീകരി!Hതിന് േകരള സർ ാരിെന േ രി ി!ക9Tായി. ഉ വാദിതk വിേനാദ
സ&ാര വർ ന ൾ ് രT് തല ി40 വർ ന ളാ‹0ത്.
(എ) സLഹ.മായി േചർH് വർ ി!ക- തേŒശ സkയംഭരണ )ാപന ൾ, സർ ാർ
ഏജൻസികൾ, സർ ാരിതര സംഘടനകൾ, വിേനാദസ&ാര വWാപാരം എHിവ9മായി േചർ"
ഫീൽഡ് െലവൽ വർ ന ൾ ഏെ G ് ആർ. ി. മിഷനി•െട നട ിലാ ൽ.
(ബി) ഗേവഷണ, പഠന വർ ന ൾ- ഫീൽഡ് െലവൽ വർ ന ൾ uടർYയായി
നട ാ!HതിEം പഠന =െട അടി)ാന ിൽ ശരിയായ നിർേŒശം നൽ'HതിE0
വർ ന ൾ.
ആർ ടി മിഷനി•െട താെഴ െകാG ിരി!H വർ ന ൾ ഏെ G!Hതിനായി പ തി
വിഭാവനം െചAിരി!".
ക8•ണി ി തല ി40 വിേനാദ സ&ാര വർ ന ൾ ആരംഭി!ക, വിേനാദസ&ാര
വWാപാരം ക8•ണി ി തല.മായി ബhി ി!ക
ഉ രവാദി
വിേനാദ
സ&ാര
തതk =ം
വർ ന =ം
വിേനാദസ&ാര
വWാപാര ി•െട9ം മ{ തൽപരക ികളി•െട9ം ഏെ G!Hത് േ ാ•ാഹി ി ൽ
വിേനാദസ&ാര േസവനദാതാ =െട ആർ. ടി. തല ി40 തരംതിരി ൽ
വിേനാദ സ&ാര ിൽ ാേദശിക െതാഴിലവസര ൾ, സംഭരണം, സംരംഭകതkം, ശരിയായ
രീതിയി40 വWാപാരം എHിവ േ ാ•ാഹി ി!HതിEം വിവിധ വിേനാദസ&ാര
വർ ന ൾ, െച‘കിട, ഇട രം, ’“ സംരംഭ ൾ എHി െന വിവിധ വിേനാദ
സ&ാര വWവസായ.മായി ബhെ 2 ഉൽ H ൾ സംബhി!H പരിശീലന.ം
കാരWേശഷി വികസി ി ൽ വർ ന =ം.
വിേനാദ സ&ാര േക• ളിൽ നിർ8ാണ ിൽ ഹരിത തതk ൾ േ ാ•ാഹി ി ൽ , ഹരിത
ശിൽ കല, മാലിനW നിർ8ാർജന ിൽ ഹരിത േ ാേ2ാേകാൾ, ൈജവ ”ഷി എHിവയി•െട
പരി)ിതി
സൗ~ദ
വർ ന ൾ വിേനാദസ&ാരികളി•െട9ം വിേനാദ സ&ാര
aണി{കളി•െട9ം സാLഹW ാധാനWX0 വർ ന ൾ േ ാ•ാഹി ി ൽ
വിേനാദസ&ാര ി•െട, •ീശാmീകരണ.ം, പാർശkവത്കരി െ 2 സLഹ =െട )ിതി
െമYെ G 4ം
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വിേനാദ സ&ാര ി•െട ാേദശിക കല, സം–ാരം, പരˆരാഗത ഉപജീവന വർ ന ൾ
എHിവ9െട സംര ണ.ം േ ാ•ാഹന.ം, വിേനാദസ&ാര േമഖലയിൽ
ാേദശിക
െതാഴി4ക=ം ാേദശിക സംഭരണ.ം േ ാ•ാഹി ി ൽ
െപ ർ-താെഴ 2ിൽ
നി"ം
ഉ രവാദി k
വിേനാദ
സ&ാര ി•െട
ജന
പ•ാളി േ ാെട90 ആ’>ണ ിEം ശാmീകരണ ിEമായി ഉ രവാദിതk വിേനാദ
സ&ാര േക• ൾ |—ി ൽ
/തിയ ˜ാമീണ ജീവിതാEഭവ ൾ |—ി!H വിേനാദ സ&ാര പാേ ™കളി•െട ാപWമായ
വിേനാദ സ&ാര വർ ന ൾ
േകരള ഉ രവാദി
വിേനാദ സ&ാര šംഖല വികസി ി ൽ
േതWക വിേനാദ സ&ാര ˜ാമ സഭകൾ, താെഴ B Xതൽ
ക8•ണി ി പ•ാളി ം
ഉറ ാ!H തര ി40 വിേനാദ സ&ാര വിഭവ ചി>ീകരണം
ആർ ടി
ഹ•മൻ റിേസാ›് ഡയറQറി തœാറാ ൽ, ഫീൽഡ് െലവൽ വർ ന =െട
പരിശീലന.ം േഡാക•െമേOഷEം
2021-22 ൽ വിവിധ വർ ന ളി•െട 5,000 `ണേഭാmാ ൾ ് പരിശീലന.ം, 10,000 ആർടി
aണി{കൾ വികസി ി!HതിEം, 50,000 േനരിB0uം പേരാ മായuമായ `ണേഭാmാ െള
|—ി ാEം പ തി ല WമിG" .
ആർടി മിഷനിൽ, മി
വർ ന =ം •ീ േക•ീ”തമാണ്, `ണേഭാmാ ളിൽ žരിഭാഗ.ം
(80 ശതമാനം) വനിതകളാണ്. ˜ാമീണജീവിത അEഭവ പാേ ™കളിൽ 80 ശതമാനേ ാളം
വനിതാ േ^ക്
േഹാൾഡർമാരി•െടയാണ് നട ിലാ!Hത്. 70 ശതമാന ിലധികം
പരിശീലന =ം വനിതകൾ ് േവTിയാണ് നട ിലാ!Hത്.
2021-22 ബജ ിൽ പ തി ായി വകയി
ിയ 600.00 ല ം പയിൽ, 300.00 ല ം പ
വനിതകൾ ായി വകയി
ിയിരി!".

കല9േട9ം സം–ാര ിെO9ം അZാരാ
വWാപാര ിെO9ം ഒ
നc ചരി>ം
സം)ാന ിET്. Xൻകാല മഹതkം
ദർശി ി!HതിEം അവ ഭാവിയിൽ സംര ി!HതിEം
സർ ാർ XൻൈകെയGേ TuT്. Xസിരിസ് ൈപfക പ തി, തലേ¢രി ൈപfക പ തി, ൈ…സ്
£2് സംരംഭം, ആല€ഴ ൈപfക പ തി, മ ് ൈപfക േമഖലകളിൽ തിരിYറി
പ തികൾ
എHിവ9മായി ബhെ 2 /രാവ‰ ഗേവഷണം, സംര ണം, വിേനാദസ&ാര സൗകരW ൾ
വികസി ി ൽ, മ•സിയ =െട വികസനം, വിപണനം, žമി ഏെ G ൽ uട ിയ പരിപാടികളാണ് ഈ
പ തിയിൽ വിഭാവനം െചAിരി!Hത്.
Xസിരിസ് ൈപfക പ തിയിൽ മ•സിയ ൾ, െകാ2ാര ൾ, േകാ2കൾ, േ > ൾ,
പ0ികൾ, സിനേഗാഗ്, മ ് ചരി> ¤ാരക ൾ എHിവ ജലപാത വഴി ബhി ി ാൻ ഉേŒശി!".
9നേ–ാ9ം മ ് പ•ാളി രാജW =മാ9ം സഹകരിY് വിേനാദ സ&ാര വ' ിെO “ൈ…സ് £2്
േ ാജ¥്” േകരള സം)ാനം േക•ീകരിY് ഒ സവിേശഷ ആേഗാള വിേനാദസ&ാര ഉൽപHമായി
വികസി¦െകാTിരി!".
തലേ¢രി ൈപfക േ ാജQിൽ ചരി> ¤ാരക ളായ തലേ¢രി േകാ2, `Tർ2് ബം§ാവ്,
കടൽ ാലം, കdർ േകാ2, അറ¨ൽ െക2് എHിവ ഉൾെ G ിയിരി!". മാ^ർ ©ാൻ
അടി)ാനമാ ി വികസി ിYിBളള ആല€ഴ ൈപfക പ തി നിലവി40 ൈപfക ¤ാരക ൾ,
െക2ിട ൾ, ജല സർക•Bകൾ എHിവ9െട സംര ണം, ആല€ഴ9െട /രാതന കയർ ഫാQറികൾ,
കരകൗശല വ‰ ൾ എHിവ ദർശി ി!HതിE േവTി കനാൽ ªയി?കൾ എHിവ ല WമിG".
2021-22 ബജ ിൽ ഈ പ തി9െട കീഴി40 വിവിധ വർ ന ൾ ായി 2500.00 ല ം പ
വകയി
ിയിരി!".
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ഗ രായ സ കാര സംരംഭക മായി േചർ ് തന വിേനാദസ ാര ഉ
ൾ കെ!"ി
വികസി#ി$ തി%ം അവെയ കാര മായി വിപണനം െച) തി*ം +ൻപ-ിയിലാണ് േകരള"ിെല
വിേനാദസ ാര േമഖല.
തനമായ ഡിജി4ൽ 6ാ4്േഫാ+ക8െട വികസനം,
തന വിപണന മാർ: ൾ,
തന
മാലിന സം;രണ മാ<കകൾ, അംഗപരിമിതർ=് അ%േയാജ മായ ഉ
ൾ/
വർ"ന ൾ
എ ിവ ഈ പAതിയിൽ വിഭാവനം െചBിരി$C.
ഈ പAതി=ായി 2021-22 ബജ4ിൽ 50.00 ലEം Fപ വകയി "ിയിരി$C.
“സ േദശ് ദർശൻ”, “പിൽHിേമജ് െറJവിേനഷൻ ആM് Nിരിച ൽ ഓെPേMഷൻ ൈRവ്”
( സാദ് ) എ ി െന ര!് േ ാജUകൾ വിേനാദസ ാര സർകVWക8േടXം തീർZാടന
േക[ 8െടXം വികസന"ിനായി ഭാരത സർ=ാരിെM വിേനാദ സ ാര മ\ാലയം അ%വദി]ിW!്.
േക[ പAതികൾ കെ!"ാ%ം
േക[ പAതിക8െട കീഴിൽ ധനസഹായം ലഭ മാ$ തിന്
േവ!ിXa പAതിയാണിത്. ‘ സാദ്’, ‘സ േദശ് ദർശൻ’ എ ീ ര!് നിലവി*a പAതിക8ം
“വിേനാദസ ാര"ിെല േക[ പAതികൾ” എ േപരിൽ ഒ cട=ീഴിൽ െകാdവ C.
പAതികൾ ഏെ4f$ തിനായി 2021-22 വാർഷിക ബജ4ിൽ 1.00 ലEം Fപ സംgാന
വിഹിതമായി വകയി "ിയിരി$C.
വിേനാദ സ ാര സംരംഭകത "ിhെട തന വിേനാദ സ ാര ഉ ്പ
ൾ ijി$ തി%ം
ൈകകാര ം െച) തി%ം െവ ർ ഫ!ിെM Fപ"ിൽ േകരള വിേനാദസ ാര സംരംഭകത ഫ!്
(െക.4ി.ഇ.എഫ് )
എ
േപരിൽ വിേനാദസ ാര വc#് തlല മായ mലധന സഹായം
ijി$ േതാെടാ#ം ഉപേദശ ൾ, മാർഗനിർേദശ ൾ, നിയ\ണ സഹായം എ ിവ നൽcകXം
െച)C. mലധന നിേEപ"ിന്
ാoരായ Xവതല+റയിെല സംരംഭകെര ആകർഷി$ തി%ം
pfതൽ െതാഴിലവസര ൾ ijി$ തി%ം ഇത് സഹായി$C.
സിഡ്ബി,
ഏ ൽഫ!് qട ിയ നിേEപകരിൽ നിCം െവ ർഫ!് േകാർ#സ്
സമാഹരി=ാr താണ് : sതിയqം നിലവി*aqമായ െചtകിട-ഇട"രം സംരംഭകർ=ായി വിഭാവനം
െചBിWaതാണ് mലധന സഹായം. േ ാജUക8െട വയബിലി4ി സാേuതിക കvി4ി വിലയി l qം
നിേEപ േശഖര"ിെല വിടവ് കെ!l qം ആണ്. സാേuതിക സർwകലാശാല, വിേനാദസ ാര
വിദ ാഭ ാസ േക[ ൾ എ ിവിട ളിൽ നിCം േയാഗ ത േനടിയ വ xികൾ=് +ൻഗണന
നൽകിെ=ാ!്
തന ആശയ ൾ, േ ാജUകൾ, വിേനാദസ ാര േമഖലയിെല
y ൾ
േനരിf തി%a പരിഹാരമാർഗ ൾ എ ിവയിൽ സമർZരായ സംരംഭകർ=് പAതിXെട കീഴിൽ
സഹായ"ിന് േയാഗ ത ഉ!ായിരി$ം. 2021-22 ബജ4ിൽ പAതി=ായി 1.00 ലEം Fപ
വകയി "ിയിരി$C.
സംgാന"ിെM ഐതിഹാസികrം ചരി}പരrമായി
ാധാന +a ‘വaംകളി’ (~!ൻ
വa 8െട മ•രം) േലാേകാ"ര കായിക ഇനമാ=ി മാ€ തിനായി വിേനാദ സ ാര വc#് ഇ- ൻ
ീമിയർ ലീഗിെM (ഐപിഎൽ) മാ<കയിൽ ഒ
sതിയ സംരംഭമായ “ചാ• ൻസ് േബാ‚് ലീഗ് ”
(സിബിഎൽ) ആവിƒരി„. േകരള"ിെM പര•രാഗത ഉ•വ 8െട സംരEണrം േ ാ•ാഹനrം,
…റിസം ഒ ഉൽപ മായി വിപണനം െച) തിനായി ഒ വാർഷിക ഇവM് ijി$ക, േകരള"ിെM
കായ*കെള േലാക"ിന് കാണി„െകാf$ക എ ിവയാണ് പരിപാടിXെട ധാന ലE ൾ.
cറ†ത് 12 േക[ ളിെലuി*ം ചാ• ൻസ് േബാ‚് ലീഗ് മ•രം നടlക എ താണ്
പAതിXെട ലE ം. പരസ ം െച‡ൽ, ഇരി#ിട"ിനാവശ മായ അടിgാനസൗകര ൾ, ഐടി,
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സാേ തിക പി ണാ വർ ന ൾ, സാം ാരിക പരിപാടികൾ, സ ാന ൾ, ആ
മ രം നട ി ്, േഹാ"ി#ാലി#ി, അ ബ&
വർ ന ൾ എ(ിവയാണ്
വർ ന ൾ.
പ,തി-ായി 2021-22 ബജ#ിൽ 1274.00 ല0ം 1പ വകയി2 ിയിരി34.

ല ൾ,
നിർ*ി+

വിേനാദ സ7ാര വ8 ിെ: വിവിധ <ാപന െള ഒ2 8ട-ീഴിൽ െകാAവ(് ഒ2
സവിേശഷ ഘടന 1പീകരിE്, തി2വനFGരം സർ-ാർ ഗI് ഹൗസിെ: പരിസര ് ഒ2 േകKീLത
ഓഫീസ് സOEയം <ാപി3(തിനാണ് പ,തി ഉേ*ശി3(ത്. മാEിംഗ് െഷയറായി േI-്േഹാൾഡർ
<ാപന ളിൽ നി(് ധനസഹായം േനടിെയS-ാ T സാധ ത പരിേശാധിേ-UVU്.
2021-22 ബജ#ിൽ, 200.00 ല0ം 1പ വകയി2 ിയിരി3( പ,തിWെട െമാ ം പ,തി െചലവ് 39.00
േകാടി 1പയാണ്.
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.
സാേ തിക
േരാഗതിയി െട ം ശാ ാവേബാധം വളർ
തി െട ം സം
ാന ്
തന ം
വർ!ി"േതാതി#ം
ഉ%
െതാഴിലവസര()ം
വ*മാന ം
െപാ-ജനേ/മ ം
ല/0മി1െകാ2%താണ് േകരള ിെല ശാ
സാേ തിക േമഖലയി#% െപാ-നിേ/പം.
സം
ാന ് ശാ
ം സാേ തികതവിദ0 ം േ7ാ8ാഹി:ി; തിൽ േകരള ശാ
സാേ തിക
വ=:് 7ധാനെ:> പ ് വഹി;?. ശാ
സാേ തിക രംഗ ് മികവ് ൈകവരി; തിAം
സBഹ ിന് വലിയ േതാതിൽ േസവനം നൽ= തിAC% പരിപാടികൾ കെE ാAം നട:ാFാAം
വ=:് സഹായി;?.
സBഹ ിന് ആകമാനം 7േയാജനകരമാ=
വിവിധ ഗേവഷണ വികസന അAബJ
7വർ ന(ളി െട ശാ
സാേ തിക േമഖലയിെല സം
ാന ിെK കാL:ാട് Cേ ാ1െകാ2
േപാ= തിൽ 7ധാന പMവഹി;
ശാ
സാേ തിക േമഖല െട കീഴിൽ വ*
7ധാന
ാപന(ളാണ്
േകരള
സം
ാന
ശാ
സാേ തിക
പരി
ിതി
കൗൺസി#ം
(െക.എസ്.സി.എസ്.Sി.ഇ) റീജിയണൽ ക0ാൻസർ െസKXം (ആർ.സി.സി.). ശാ
സാേ തികത
മിക Sതാ; തിന് സം
ാന ിെK സാBഹിക സാംYാരിക സാZ ിക സാഹചര0(ളിൽ
\
ിര ം സമ] മായ വികസനം ല/0മി1െകാ2% പ!തി നട ി:് പതിB ാം പ!തി
വിഭാവനം െച_?.
താെഴ െകാ` ിരി;ം 7കാരം, 20264.00 ല/ം cപ ഈ രE്
ാപന(ൾ;മായി 2021-22
വർഷെ
ബജS് വിഹിതമായി വകയി* ിയിരി;?.
എ.
ബി

േകരള സം
ാന ശാ
സാേ തിക പരി
(െക.എസ്.സി.എസ്.Sി.ഇ.)
റീജിയണൽ ക0ാൻസർ െസKർ (ആർ.സി.സി.)

ിതി കൗൺസിൽ

13164.00
7100.00

ശാ
സാേ തിക ഗേവഷണ മായി ബJെ:> വികസന 7വർ ന(ൾF് േനjതkം
നൽ= തിAം സം
ാനെ
ശാ േമഖലയിെല ഗേവഷണ വികസന േ7ാജlകൾF് ധനസഹായം
നൽ= തിAം േവEി % ഒ* ഏജൻസിയായി േകരള ശാ
സാേ തിക പരി
ിതി കൗൺസിൽ
(െക.എസ്.സി.എസ്.Sി.ഇ)
7വർ ിF?.
ഗേവഷണ
വികസന
േകo()ം
സർFാർ
ധനസഹായേ ാെട
ഗേവഷണ
7വർ ന(ൾ
നട
ാപന()മാണ്
െക.എസ്.സി.എസ്.Sി.ഇ. െട 7വർ ന പരിധിയി#% pണിqകൾ. ശാ 7ചാരണം, പരി
ിതി
അAബJ പരിപാടികൾ, ശാ
േ7ാ8ാഹന ിനാ %
രrാര()ം അംഗീകാര()ം,
സാേ തിക വികസന ം ൈകമാS ം, ശാ േമഖലയിൽ ീകെള പിൻ-ണsക, ൈജവ സാേ തികത
വികസനം
എ ിവ കൗൺസിലിെK മS് 7വർ ന(ളിൽ ഉൾെ:`?. അടി
ാന ശാ
േമഖലകളിൽ വിദ0ാഭ0ാസ ം ഗേവഷണ ം ശtിെ:` ക, 7ധാനെ:> േമഖലകളിൽ ശാ
സാേ തിക രംഗെ
7u(ൾ;% പരിഹാര നിർേvശ(ൾ എ ിവ കൗൺസിൽ ല/0മി`?.
2021-22-ൽ
പ!തികൾ
നട:ിലാ; തിനായി
13164.00
ല/ം
cപ
െക.എസ്.സി.എസ്.Sി.ഇ.xായി വകയി* ിയിരി;?. വിവിധ പ!തിക)ം പരിപാടിക)ം താെഴ
െകാ` ിരി; വയാണ്.
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ഗേവഷണ-വികസന
ാപന െള
പി ണ െകാ ്
ശാ പരി
ാനം
വർ ി ി
തിനായി െക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ വിവിധ പരിപാടികൾ േ'ാ(ാഹി ി *. +ടിെവ,ം,
ആേരാഗ/ം, 0ചിത2ം, സസ/ജാല 56ാ7 സ89ിെ: പരിപാലനം എ ിവ;മായി ബ>െ ? 'ശ്
ന ൾ ം/െവ വിളികൾ ം ശാ
സാേ@തിക ൈവദC/േ9ാDEടി;, പരിഹാര മാർF ൾ
ലഭ/മാ
തിHം
ഗതാഗത
േമഖലയിൽ
ഗേവഷണം
നടK തിLം
Mതന
രീതികൾ
വികസി ി
തിLം ഈ ഗേവഷണ വികസന
ാപന Pെട പ@് വളെര 'ധാനെ ?താണ്.
'േത/കം തിരെQD9 േമഖലകളിൽ ഗേവഷണ'വർ9ന ൾ നട ിലാ
തിൽ ഏർെ ?ിരി
ഏഴ് ഗേവഷണ-വികസന
ാപന ൾ െക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ ;െട കീഴിH ്. ഈ ഗേവഷണ
വികസന
ാപന ൾT് 'േത/ക ഗേവഷണ വികസന 'വർ9ന ൾT് ധനസഹായം
നൽ+ തിനായി വിഭാവനം െചUിV,താണ് നിലവിൽ Wടർ* െകാ ിരി
പ തി. ഉയർ
നിലവാരY, ഗേവഷണ വികസന 'വർ9ന െള േ'ാ(ാഹി ി
തിZെട യഥാർ\
ഗേവഷണ]ം Mതന സാേ@തിക വിദ/;ം സം
ാന9് ഉയർ തല9ിൽ എ9ി ക, സം
ാനം
േനരിD
വിവിധ '^ ൾ ശാ
സാേ@തിക അടി
ാന9ിH, ൈവദC/]ം മാർF Pം
ഉപേയാഗി`് പരിഹരി ക എ*,Wമാണ് ഈ പ തി;െട ലa/ം. ഈ
ാപന ൾTായി 2021-22
ബജeിൽ 5085.00 ലaം hപ വകയിi9ിയിരി *. 'േത/കമായ ഗേവഷണ വികസന
േ'ാജjകൾ ം, പkാ9ല സൗകര/ വികസന9ിLം,
ൈലmറി;െട;ം ലേബാറ?റി;െട;ം
സൗകര/ ൾ െമ`െ DK തിLം, വ/ാപന9ിLം, പരിശീലന9ിLം, 'സി ീകരണ ൾ ം േവ ി
അLവദി`ിV, ധനസഹായം വിനിേയാഗിേT താണ്. ഈ
ാപന Pെട ഗേവഷണ വികസന
െ'ാേ ാസHകൾ േകരള സം
ാന ശാ
സാേ@തിക പരി
ിതി കൗൺസിലിെ: പരിേശാധനp്
വിേധയമായി അംഗീകരിേT താണ്.
പ തികൾ ം
പരിപാടികൾ ം
ാപനാടി
ാന9ിൽ
നൽകിയിV,
വിഹിതം
താെഴെTാD9ിരി *.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

െസ:ർ േഫാർ വാ?ർ റിേസാrസ് ഡവല ്െമ:് ആൻഡ് മാേനെu:്
(സി.ഡwx.ആർ.ഡി.എം.)
േകരള വനഗേവഷണ േകzം (െക.എഫ്.ആർ.ഐ)
േകരള |ൾ ഓഫ് മാ9മാeി~് (െക.എസ്.ഒ.എം.)
േദശീയ ഗതാഗത ആ5€ണ ഗേവഷണ േകzം (നാe് പാക് )
ജവഹർലാൽ െനഹ്• േ‚ാ ിTൽ െബാ?ാണിTൽ ഗാർഡൻ ആ:്
റിസർ`് ഇൻƒിe„?് (െജ.എൻ.eി.ബി.ജി.ആർ.ഐ)
…ീനിവാസരാമാLജൻ ഇൻƒിe„?് േഫാർ േബസിക് സയൻസസ്
(എസ്.ആർ.ഐ.ബി.എസ് )
മലബാർ െബാ?ാണിTൽ ഗാർഡൻ ആ:് ഇൻƒിe„?് ഓഫ് †ാ:്
സയൻസസ് (എം.ബി.ജി.ഐ.പി.എസ് )

1200.00
1000.00
660.00
550.00
1250.00
100.00
325.00

ജലേമഖലpായി െക.എസ്.സി.എസ്.eി.ഇ ;െട കീഴിH, ഒi 'ധാനെ ? ഗേവഷണവികസന
ാപനമാണ് സി.ഡwx.ആർ.ഡി.എം. ജലവിഭവ Pെട വികസന9ിLം സംരaണ9ിLം
ആവശ/മായ ഗേവഷണ ഇൻ‡Vകൾ/ഔ?്‡?് ഈ േകzം 'ദാനം െചŠ*. ‡തിയWം
നിലവിH,Wമായ ഗേവഷണ വികസന പരിപാടികൾ, ഭൗതിക ശാ ീയ പkാ9ല സൗകര/
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വികസനം, മാനവേശഷി വികസനം, ൈലyറി വികസനം, ഓഫീസ് ആേ>ാേമഷൻ എ
ബജSിൽ 1200.00 ല/ം cപ വകയി* ിയിരി;?.

ിവxായി 2021-22

7|തി വിഭവ()െട സംര/ണം, \
ിര വിനിേയാഗം, ശാ ീയ പരിപാലനം എ ിവx്
7േത0ക ഊ ൽ നൽകിെFാE് വനപരിപാലA മായി ബJെ:> തീ*മാന(ൾ എ`; തിന്
ആവശ0മായ ശാ ീയ പിൻ-ണ നൽ= തിന് േവEി ഒ* മികവിെK േകoമായി വിഭാവനം െച~ി1%
ാപനമാണ് േകരള വനഗേവഷണ േകoം. ഈ
ാപന ിെK ഭൗതിക, ശാ ീയ പ•ാ ല
സൗകര0 വികസനം, ൈലyറി െമ"െ:` ൽ, വ0ാപന 7വർ ന ം പരിശീലന പരിപാടിക)ം വിവിധ
ഗേവഷണ വികസന പരിപാടികൾ
എ ിവ€ായി 2021-22 ബജSിൽ 1000.00 ല/ം cപ
വകയി* ിയിരി;?.
ഗണിതശാ
ിൽ ഉ തനിലവാര ി#% പഠന ിAം ഗേവഷണ ിAമായി ഭാരത
സർFാരിെK അേSാമിക് എനർജി വ=‚ം (ഡി.എ.ഇ) േകരള സർFാരിെK െക.എസ്.സി.എസ്.Sി.ഇ ം
സം tമായി
ാപി"താണ് േകരള „ൾ ഓഫ് മാ മാSി…്.
ഈ േകo ിെK
താെഴേചർ ിരി; വ ഉൾെ:െട % 7വർ ന(ൾ -ട* തിനായി 2021-22 ബജSിൽ, 660.00
ല/ം cപ വകയി* ിയിരി;?.
പരിശീലന ക0ാ†ക)ം മാ മാSി…് ഒളിZ0ാഡ്സിൽ പെ `; തിA% പരിശീലന ം.
മാ മാSി…് ടാലK് െസർ‡ം -ടർ പരിശീലന ം.
േകാേളജ് അ!0ാപകർ;% സˆർ െ‰യിനിംഗ്.
േദശീയ, അŠർേദശീയ ശിൽപശാലക)ം െസമിനാXക)ം.
േകാേളജ് അ!0ാപകർ;% ഓറിയേKഷൻ റി‹ഷർ െ‰യിനിംഗ് പരിപാടി.
വകയി
വകയി

ിയി
ിയിരി

െമാ ം കയിൽ, 500.00 ല ം പ േഹാ ൽ െക ിടം നിർ ി !തിനായി
$. (െക>ിട ിെK െമാ ം േ7ാജŒ് േകാ•് 800.00 ല/ം cപയാണ് )

േറാഡ്, െറയിൽ, ജലം, അ&ബ( േമഖലകൾ എ ി(െന വിവിധ ഗതാഗത
സംവിധാന()മായി ബJെ:>് നാS്പാF് 7വർ ി;ക ം ]ാമീണ േറാ•കൾ, വിേനാദ സ•ാര
ആ‘’ണം, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത സംവിധാനം, ൈഹേവ എ•ിനീയറിംഗ്, ഗതാഗത ആ‘’ണം
എ ീ േമഖലകളിൽ ഗേവഷണ വികസന 7വർ ന()ം കൺസൾ>ൻസി 7വർ ന()ം
നട ക ം െച_ രാജ+െ
ഒ -ധാന ഗേവഷണ വികസനം 3ാപനമാണ് നാ5്പാക് ഗേവഷണ
വികസന 7വർ ന(ൾ, വ0ാപന 7വർ ന(ൾ, നാS് പാF് കാZസി#ം 7ാേദശിക േകo(ളി#ം
ശാ ീയ, ഭൗതിക പ•ാ ല സൗകര0 വി ലീകരണം എ ിവxായി 2021-22 ൽ 550.00 ല/ം cപ
വകയി* ിയിരി;?.

േകരള ിെല സസ0 വിഭവ()െട \
ിര വിനിേയാഗ ിനാ % ഗേവഷണ പരിപാടികൾ
ഏെS`
നട:ിലാ;
ാപനമാണ് ജവഹർലാൽ െനഹ്X േ‰ാ:ിFൽ െബാ>ാണിFൽ ഗാർഡൻ
ആK് റിസർ"് ഇൻ•ിS”>് (െജ.എൻ.Sി.ബി.ജി.ആർ.ഐ).
അടി
ാന സൗകര0 വികസനം,
ൈലyറി െട നവീകരണം, കാര0േശഷി വികസന പരിശീലനം, വിവിധ ഗേവഷണ വികസന
പരിപാടികൾ എ ീ 7വർ ന(ൾFായി 2021-22 ബജSിൽ 1250.00 ല/ം cപ വകയി* ിയിരി;?.
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അടി
ാന ശാ
ിൽ ഗേവഷണം, പരിശീലനം, പഠനം എ ിവ ായി വിഭാവനം െച ി !
ഒ# കാര%േശഷി വികസന
ാപനമാണ് )ീനിവാസരാമാ*ജൻ ഇൻ.ി/01് േഫാർ േബസിക്
സയൻസസ് (എസ്.ആർ.ഐ.ബി.എസ് ). അടി
ാന ശാ
ിെല :ധാന േമഖലകളിൽ കാര%മായ
സംഭാവന നൽ> വിധ ി?! ഗേവഷണപഠന@ൾ ഏെ/CDക, ആേഗാളതല ിൽ ശാ Fർ
തGിൽ ബൗIിക :വർ ന@ൾJ് അവസരെമാ#Dക, െവKവിളി േനരിC താതLിക േമഖലകളിൽ
ഗേവഷണം നട ാൻ പര%ാMമായ ശാ Fർ തGിൽ ശNമായ ഒ# പരOരബPം െക1ിQCDക,
അടി
ാനശാ
ിൽ Rവശാ FർJ്
പരിശീലനം ലഭ%മാDക എ ിവയാണ്
ഈ
ാപന ിെT പരമമായ ലU%ം. പVാ ല സൗകര%ം െമWെQC ൽ, പരിശീലന
പരിപാടികൾ/െസമിനാYകൾ/ശിZശാലകൾ നട[ക, എ ീ :വർ ന@ൾJായി 2021-22 ബജ/ിൽ
100.00 ലUം _പ ഈ
ാപന ിന് വകയി# ിയിരിD`.

മലബാർ േമഖലയിെല ൈവവിI%മായ ജലസസ%@ൾ, െചറിയ ഇനം സസ%@ൾ,
വംശനാശഭീഷണി േനരിC
സസ%@ൾ എ ിവRെട സംരUണ ി*ം ഗേവഷണ ി*ം
സസ%ശാ
ിെT വിവിധ േമഖലകൾ സംബPിD
വിFാനം പകർ` നൽ> തി*ം
േവcിR!
ാപനമാണ് മലബാർ െബാ1ാണിJൽ ഗാർഡൻ ആT് ഇൻ.ി/01് ഓഫ് fാT്
സയൻസസ് (എം.ബി.ജി.ഐ.പി.എസ് ). ഈ
ാപന ിെT പVാ ല സൗകര% വികസനം, പIതി
അ*ബP പരിപാടികൾ, ഗേവഷണ പരിപാടികൾ, എ ിവ ായി 2021-22 ബജ/ിൽ 325.00 ലUം _പ
വകയി# ിയിരിD`.

േകരള ിെല ശാ
ഗേവഷണ േമഖല വികസിQിD തി*ം ശാ ീയ ഗേവഷണ വികസന
:വർ ന@ൾDമായി സാg ിക സഹായം നൽ> തിെT ഉ രവാദിതLം േകരള സം
ാന
ശാ സാേkതിക കൗൺസിലിനാണ്. ഫർണിWYകൾ, ഉപകരണ@ൾ എ ിവ വാmക, ഇ-ഓഫീസ്
മാേനെnoം ഇൻഫർേമഷൻ സി.pം, നിലവിെല ൈലqറിRം, ഇലേrാണിക് റഫറൽ
ൈലqറിRമായി ബPെQ1 :വർ ന@ൾ, ഉപകരണ@sേടRം െക1ിട ിെTRം വാർഷിക
അ/>/Qണികൾ എ ിവ ഉൾെQെടR! അടി
ാന സൗകര% വികസന ിനായി 2020-21 ബജ/ിൽ
100.00 ലUം _പ വകയി# ിയിരിD`
ശാ ീയ ഗേവഷണം, മാനവേശഷി, പVാ ല സൗകര% വികസനം, സാേkതികത, tതന
കuപിC @ൾ, പരി
ിതി സംരUണം, ശാ
:ചരണം, ആശയവിനിമയം എ ിവ ് സഹായം
:ദാനം െചvെകാc് സം
ാന ് ശാ സാേkതികവിദ% േ:ാwാഹിQിD തിനായി വിവിധ
പIതികsം പരിപാടികsം നടQിലാD തിൽ െക എസ് സി എസ് ടി ഇ ഏർെQ1ിരിD`. േകരള
സം
ാന ശാ
ഗേവഷണ പരി
ിതി കൗൺസിലിെT താെഴQറR
പരിപാടികൾJായി 2021-22
വാർഷിക ബജ/ിൽ 2078.00 ലUം _പ വകയി# ിയിരിD`.
എ. ശാ സാേkതിക േമഖലയിെല മാനവേശഷി വികസനം
ബി. ആവാസവ%വ
, പരി
ിതി പരിപാടികൾ
സി. ശാ :ചരണ പരിപാടികൾ
ഡി. ശാ സാേkതിക േമഖലയിെല പVാ ല സൗകര% വികസനം
ഇ. സാേkതിക വികസനpം ൈകമാ/pം
എഫ്. വനിതകൾJാR! ശാ പരിപാടികൾ
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വ

തല റ ്
േയാജനമാ
വിധ ിൽ ശാ ഗേവഷണ ിൽ െതാഴിൽേമഖല
തിരെ
!" തിനായി
അവെര ആകർഷി" തി'േവ(ി
ഗ)രായ പ+ിത,ാർ/
ശാ -,ാ.െട കഴി0കൾ വിനിേയാഗി2ൽ, ശാ ഗേവഷണ വ3ാപനം, ശാ ീയ േമഖലക6െട
സാേ8തിക ൈവദഗ്ധ3ം ഉയർ<ക, =തന ക>പിടി ?ൾ േ ാ@ാഹിBി2ൽ എ ിവ2ായി
വിഭാവനം െചFിGHതാണ് ഈ പരിപാടി െട കീഴിൽ ഉH വർ ന?ൾ. താെഴ െകാ! ിരി"
വർ ന?ൾ2ായി 2021-22 ബജMിൽ 1100.00 ലPം Qപ വകയിരി ിയിരി"R.
i.
ശാ
ഗേവഷണ പSതി (എസ്.ആർ.എസ് ) സംVാന ് അടിVാന
ാേയാഗിക
ഗേവഷണ?ളിൽ ഗേവഷണ വികസന വർ ന?ൾ േ ാ@ാഹിBി" തിന് ലP3മിG
െകാ>Hതാണ് ശാ
ഗേവഷണ പSതി. സർവകലാശാല വിഭാഗ?ൾ, കലാലയ?ൾ,
ഗേവഷണ വികസന Vാപന?ൾ എ ിവിട?ളിൽ ശാ ം, എYിനീയറിംഗ് എ ീ ഉയർR
വ.
േമഖലകളിെല ഗേവഷണ പSതി നടBാ" തിന് ഈ പരിപാടി െട കീഴിൽ
സാZ ിക സഹായം നൽ R.
ii.
എമിരMസ് സയ[ി\് ]ീം - ഗേവഷണ വികസന വർ ന?ളിൽ ഏർെB_ിGH തിർ
ശാ -ർ" േവ(ി Hതാണ് ഈ പരിപാടി. സംVാന ിെ[ ധാനെB_ `?ൾ
േനരി! തിൽ
ഗ)രായ
വിരമിa
ശാ -,ാർ/പ+ിത.െട
പരി-ാന0ം
പരിചയസZ<ം
േത3ക േമഖലകളിൽ അവ.െട ഗേവഷണ പാടവ0ം ഉപേയാഗെB!<ക
എ താണ് ഈ പരിപാടി െട ലക്ഷ3ം.
iii. ൈbMിസ്/വിദ3ാർഥി േ ാജe്/ ി ൽ
(എ)
ൈ
ിസ്
( വശാ
തിഭകെള
േ ാ@ാഹിBി" തി'H
പരിപാടി)fൾ
വിദ3ാർgികൾ2്
ശാ
േ ാജhകൾ
തiാറാ" തി'ം
(ൈbMിസ്-I)
ശാ
സാേ8തികവിദ3യിൽ =തന ആശയ?ൾ ഉH േപാളിെടjിക്/േകാേളജ് തല ിkH
വിദ3ാർgികൾ2് േ ാജhകൾ െചl തി'ം ആവശ3മായ സാZ ിക
സഹായ?ൾ
നൽ
തി' (ൈbMിസ്-II) േവ(ി Hതാണ് ഈ പSതി.
(ബി) വിദ3ാർgി േ ാജe് - സംVാനെ
സർവകലാശാല വ mകളിkം േകാേളnകളിkം
ബി.ദാനoര ബി.ദ േകാpകളിkം െ ാഫഷണൽ േകാpകളിkം ഏർെB_ിരി"
വിദ3ാർgികൾ2് ശാ േ ാജhകൾ െചl തിനാവശ3മായ സാZ ിക സഹായം ദാനം
െചlക എ താണ് വിദ3ാർgി േ ാജeി[ ലP3ം.
(സി)
rി\ൽ (ഭാവി വ ശാ -െര കെ( ൽ)- ഈ പരിപാടി വിദ3ാർgികെള ലP3മിG
െകാ>H ഒ ാണ്. െചറിയ ായ ിൽ തെ
_ിക6െട
കഴി0കൾ
കെ(< തിന്
അവസരം ഒ." തി'ം അവ പരിേപാഷിBി" തി'ം
ഈ പരിപാടി ലP3മി!R.
iv.
ശാ , സാേ8തിക മാേനെt[് പരിശീലനം - സർ2ാർ Vാപന?ൾ െപാuേമഖലാ
Vാപന?ൾ,
ഗേവഷണ പരീPണശാലകൾ
എ ിവിട?ളിെല ശാ -ർ"ം
സാേ8തിക വിദഗ്ധർ"ം ശാ ീയ ഭരണ നിർvഹണ ിkം മാേനെt[ിkം പരിശീലനം
നല്
തി'H പരിപാടിയാണിത്.
v.
ശാ
പഠന േകxം – െകാaി ശാ
സാേ8തിക സർവകലാശാലയിെല ( സാM് ) െസ[ർ
േഫാർ സയൻസ് ഇൻ െസാൈസMി മായി (സി-എസ്.ഐ.എസ് ) േചർR െകാ(് സർ2ാർ,
എയ്ഡഡ് f6കളിെല വിദ3ാർഥികൾ"ം അധ3ാപകർ"ം ശാ ീയ പരീPണ?ൾ
നട< തി'ം അടിVാന ശാ ഗേവഷണ ിൽ േചാദനം നൽ
തി'േവ(ി പരിശീലന
പരിപാടികൾ സംഘടിBി" തി'ം േവ(ി H പരിശീലന േകxമാണ് ശാ പഠന േകxം.
vi.
െഫേലാഷിB് േ ാ•ാ കൾ
ശാ ഗേവഷണം ചരിBി" തി'ം േ ാ@ാഹിBി" തി'മായി ശാ േമഖലയിെല
ബി.ദാനoര ബി.ദധാരികൾ2ാ H െക.എസ്.സി.എസ്.Mി.ഇ. ഗേവഷണ െഫേലാഷിmകൾ.
ശാ

േമഖലയിൽ പി.എa്.ഡി ഉHവർ2് ഗേവഷണം uട.
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തി'ം ശാ

-രായി

അവ െട െതാഴിൽ േമഖല തിരെ
േന ത!പര മായ ൈവദഗ്ധ ം വികസി'ി

തിന് ആവശ മായ സാേ തിക ം
തി()* േപാ+് േഡാ-റൽ െഫേലാഷി1കൾ.

ഈ പരിപാടികൾ/6വർ8ന9ൾ ആവർ8നം ഒഴിവാ
തിനായി പരി;ിതി വ<1മായി
ആേലാചി>തി(േശഷം നട'ിലാേ?@താണ്. ഈ പരിപാടിBെട കീഴിൽ ഏെE േ?@ ഗേവഷണ,
വികസന
6വർ8ന9ൾ
)ഖ മാBം
െവ*െ'ാ?
സാധ താ6േദശ9ളിൽ
മാലിന
നിർGാർHന8ിനാB* സാേ തിക വിദ വികസി'ി?ൽ, ആവാസവ വ; Iന Hീവി'ി?ൽ,
അപകടസാധ ത )ൻKLി കണ?ാ?ൽ എ ിവ േകNീകരിO െകാP*താണ്. താെഴ പറ
ിരി
പരിപാടികൾ ഇതിൽ ഉൾെ' S.
എ) ആവാസവ വ;, പരി;ിതി പരിപാടി- ആവാസവ വ;, പരി;ിതി 6V9ൾ
സംബXി> ഗേവഷണ 6വർ8ന9ൾ?ായി ശാYZ[ാർ ം 6ഗൽഭർ ം
ധനസഹായം നൽ< തി(* പരിപാടി.
ബി) പരി;ിതി വിദ ാഭ ാസ പരിപാടിBം പരി;ിതി ^_ക`ം - വിദ ാഭ ാസ;ാപന9ൾ/
ഗേവഷണ-വികസനേകN9ൾ/സർ?ാരിതരസംഘടനകൾഎ ിവിട9ളിൽ
പരി;ിതിസംരbണംസംബXി
അവേബാധ ം6വർ8ന9`ംേ6ാcാഹി'ി
തിന് േവ@ിB* പരിപാടി.
സി) പരി;ിതി മാേനെde് െfയിനിംഗ് - പരി;ിതി മാേനെdൻറിൽ gസ!കാല േകാhകൾ
നടi തിനാB* പരിപാടി.
ശാY തത!9`ം 6ാേയാഗിക പരിപാടിക`ം 6ചരി'ി
തിനായി ലb മിj െകാP*
പkതിക`േടBം പരിപാടിക`േടBം നട8ി'ിനാവശ മായ സാേ തിക, സാl8ിക സഹായം
നൽ< തി( േവ@ി വിഭാവനം െചmിj*താണ് ഈ പരിപാടി.
എ. ശാY Iരnാര9ൾ
േകരള ശാY Iരoാരം - േലാക8ിെലവിെടBം 6വർ8ി
േകരളീയരായ ശാYZർ?്
ആജീവനാq സംഭാവന?് നൽ< Iരസ്കാരം.
േകരള സം;ാന BവശാYZ Iരoാരം - ശാY സാേ തിക േമഖലയിൽ കൗൺസിലിെe
പരിധിയിൽ വ
ഏെത ിtം ഒ ശാഖയിൽ നൽകിയ uേkയ സംഭാവന അംഗീകരിO
6ഗല്ഭരായ BവശാYZെര ആദരിv തിനാB* Iരസ്കാരം
ശാY സാഹിത Iരnാരം - മലയാള ശാY സാഹിത ം േ6ാcാഹി'ി
തി(*
ഗണ മായ സംഭാവനകൾ?് നൽ< Iരസ്കാരം.
ബി. േകരള ശാY േകാൺwx് - സം;ാന8ിന് േയാജി
തര8ിt* സാേ തികത
വികസി'ി
തി(ം അറി കൾ ൈകമാEം െചy തി(ം ഗേവഷണ കെ@8tകൾ
പzവv തി(ം േവദി ഒ
തി(േവ@ി Bവ ഗേവഷകർ, പ{ിതർ, വിദ ാർ|ികൾ,
സാേ തിക വിദഗ്ധർ, മ}*വർ എ ിവെര ലb ം വOെകാ@് വർഷം േതാ~ം സം;ാന8്
നട
പരിപാടിയാണ് േകരള ശാY േകാൺwസ് .
സി) േദശീയ ശാY േകാൺwസ് േ6ാജ•കളി€െട ശാYം എ
ആശയ ം ശാYീയ രീതിക`ം
6ചരി'ി
തിനായി 7-14 6ായപരിധിയിൽ ഉൾെ'
<Lികൾ?ായി നടi പരിപാടിയാണ്
<Lികൾ?ാB* േദശീയ ശാY േകാൺwസ്.
ഡി) േദശീയ ശാ ദിനം/േദശീയ സാേ തിക ദിനാചരണ മായി ബ െ പരിപാടികൾ
ഇ) ശാY മാധ മ9ൾ * സഹായം. ശാY രചന േ6ാcാഹി'ി
തിനായി േഡാക‚െമeഷ(ം
6സിkീകരണ ം
എഫ്)െടേƒാളജിെഫ+ിവൽ(െടക്െഫ+്) സം;ാന8ിനകiനിS*…ം എൻ.ഐ.ടി/ ഐ.ഐ.ടി
കളിൽ നിS*…മായ എ‡ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് വിദ ാർ|ികൾ?് അവ െട ˆതന
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ജി).

ക പി
ം
കെ
ക ം
കടി ി
തി ം
രാജ
ിെല
തിർ
സാേ തികവിദഗ്ത#മായി &തന ആശയ
ം ധാരണക ം വികസി ി
ത് സംബ-ി
വിവിധ വിഷയ ൾ ചർ1െച2 തി ം അവസരം നൽ5ക എ
ല7 േ ാെട നട8
പരിപാടിയാണ് െടക് െഫ:്.
=റൽ ഇേ ാേവേ@A് മീ@് (ആർ.ഐ.എം)
Eാമീണ േമഖലകളിെല ക പി
ൾ
നട8 വർHായി വർഷം േതാIം നട ിവ# പരിപാടിയാണ് ആർ.ഐ.എം.

വിദ ാഭ ാസം െമ1K 8 തി ം കാര 7മമായ പഠന സാഹചര ം NOി
തി ം
അടിPാനസൗകര ൾ ദാനം െച2 തി ം േവ ി വിഭാവനം െചRിSTതാണ് ഈ പരിപാടി.
എ) ഗേവഷണ വികസന പരിപാടികൾ വിVലീകരിHൽ (എസ്.എ.ആർ.ഡി) –
ലേബാറYറി
സൗകര ൾ
െമ1െ 8 തി ം
ഉപകരണ ൾ
വാ[ തി ം
അവ\െട
അ@5@പണികൾ മായി
സഹായം
നൽകിെHാ ്
കലാലയ ളി ം
സർവകലാശാലകളി ം ബി#ധാന]ര ബി#ദ ശാ^ വ5Kകളിൽ ഗേവഷണ_ം വികസന_ം
വിVലീകരി
തിനായി സഹായം നൽ5 തി T പരിപാടിയാണ് എസ്.എ.ആർ.ഡി.
ബി) ശാ^േപാഷിണി\ം
ശാ^ പഠനം പരിശീലനം പരിേപാഷി ിH ം (െന:് )- സർHാർ
എയ്ഡഡ് ` കളിൽ ശാ^വിദ ാഭ ാസം േ ാaാഹി ി
തി ം, ശാ^ പരീ7ണ ൾ
നട8 തി ം, ശാ^ മാbകാ ലേബാറYറികൾ Pാപിcെകാ ് ` കളിെല ശാ^പഠനം
െമ1െ 8 തിന് ല7 മി
പരിപാടിയാണ് ശാ^ േപാഷിണി. പdാ ല സൗകര
Vനർനിർeിതി\െട ഭാഗമായി `ൾ ലാfകൾ VനPാപി
gം ഈ പരിപാടിയിൽ
ഉൾെ
ിയിരി h. ശാ^ അധ ാപകർ ം വിദ ാർiികൾ ം
േത കി1് `ൾ
തല ിൽ പരിശീലനം നൽ5 തി T പരിപാടിയാണ് െന:്.
സാേ തിക വികസനം, ഗേവഷണം, &തന ക പി
ം എ ിവj് സഹായം
നൽ5 തി േവ ി വിഭാവനം െചRിSTതാണ് ഈ പരിപാടി. ളയബാധിത േമഖലകൾHാ\T
ഭവനനിർeാണ
സാേ തികവിദ കൾ,
െചലവ്
5റk
ജലlmീകരണ
സംവിധാനം,
Vന#പേയാഗിHാ_
ഊർo സംവിധാനം എ ിവ ഉൾെ
സpലിതമായ അടിPാന
സൗകര വികസനം
ദാനം െചqെകാ ് േകരള ിെr Vനർനിർമാണ
sിയH് പിpണ
നൽ5 gം 2020-21 ൽ ഉൾെ
ിയിരി h.
i. എwീനിയറിംഗ്, െടേxാളജി േ ാEാ കൾ (ഇ.@ി.പി.) -എwീനിയറിംഗ്,സാേ തികത എ ീ
േമഖലകളിൽ ഉ ത zണനിലവാര T ഗേവഷണ േ ാജ{കൾ േ ാaാഹി ി
തിന്
എwീനിയറിംഗ് േകാേള|കൾ ം ഗേവഷണ വികസന Pാപന ൾ ം സഹായം
നൽ5 തി T പരിപാടിയാണ് ഇ.@ി.പി
ii.
സാേ തിക വിദ വികസന_ം അഡാപ്േ@ഷൻ േ ാEാ ം (@ി.ഡി.എ.പി.)-സാേ തിക
വികസന ി ം, ആവശ ാധി~ിതമായി സാേ തിക വിദ
ഉപേയാഗെ 8 തി ം
േവ ി\T പരിപാടിയാണ് @ി.ഡി.എ.പി.
iii.
Eാമീണ സാേ തിക വിദ പരിപാടികൾ (ആർ.@ി.പി.) - &തന ക പി
ൾ നട8 ,
അടിPാന തല ി_Tവെര േ ാaാഹി ി
തി ം അവ#െട ക പി
ൾ സംരഭക
നിലയിൽ എ ി
തി T പരിപാടിയാണ് ആർ.@ി.പി.
iv.
േപ@r് ഇൻഫർേമഷൻ െസrർ േകരള (പി ഐ സി )- ഈ േക•ം േകരള സംPാന ്
േപ@r് അേപ7 ഫയൽ െച2 തി T െസൗകര ൾ ദാനം െച2ക\ം ജന ൾH്
ഐ.പി.ആർ സംബ-ി
േസവന ൾ ലഭ മാ ക\ം െച2h.
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ശാ^ീയ പഠന ിൽ €ീകൾH് • തൽ അവസര ൾ ന‚ തി ശാ^ സാേ തികതയിൽ
വനിതക െട Pാനം േ ാaാഹി ി
തി മായി െമ1െ Y വിദ ാഭ ാസ ി ം ഗേവഷണ ി ം
gല മായ ാധാന ം നൽ5 തിന് േവ ി
വിഭാവനം
െചRിSTതാണ്
വനിതകൾHാ\T
പരിപാടികൾ
എ) ബാH് ƒ ലാബ് പരിപാടി- ശാ^ േമഖലയിെല വർ
ളിൽ ഇടേവള എ േH ി
വ വ#ം എ ാൽ, ശാ^ ഗേവഷണ ിെr ഖ ധാരയിൽ തിരിെക എ ി
വർ ി വാൻ ആEഹി
വ#ം, ശാ^േമഖലയിൽ േയാഗ ത േനടിയ വനിതകൾH്
ശാ^„രായി വർ ി
തി ം, േപാ:് േഡാ…റൽ/ഗേവഷണ െഫേലാഷിKകൾ
നൽ5 തി ം ല7 മിSെകാ വിഭാവനം െചRിST പരിപാടിയാണ് ബാH് ƒ ലാബ്
പരിപാടി.
ബി) ശാ^ ഗേവഷണ ആഭി ഖ _ം ൈനVണ _ T വിദ ാർiിനികൾHാ\T പരിപാടി
(:ാർസ് ) – അടിPാന,
ാേയാഗിക ശാ^ ിൽ ഉ ത വിദ ാഭ ാസം gട# തിന്
ാഗˆ T വിദ ാർiിനികെള തിഭാ േ‰ാളർഷി ്, Šീഡ് (‹ഡr് േ ാEാം േഫാർ
എŒലൻസ്
ഇൻ
എŒ്പിരിെമrൽ
ഡിൈസൻ)
എ ീ
പരിപാടികളി•െട
േ ാaാഹി ി
തി T പmതി.
സി) ശാ^ം, സാേ തികത, എwിനീയറിംഗ്, ഗണിതശാ^ം എ ീ േമഖലകളിൽ എസ് സി
എസ് ടി വിഭാഗ ിൽ െപ െതാഴിൽ രഹിതരായ വനിതകെള ഉൾെ 8 തി
േവ ി
പരിപാടി- സംPാനെ
എ ീ േമഖലകളിൽ
എസ് സി എസ് ടി
വിഭാഗ ിൽ െപ െതാഴിൽ രഹിതരായ വനിതകെള കെ
ി ശാ^ം, സാേ തികത,
എwിനീയറിംഗ്, ഗണിതശാ^ം എ ീ േമഖലകളിൽ
സŽഹ ിന് zണകരമാ5
തര ിൽ ശാ^ സാേ തിക തല ളിൽ ഇടെപ കൾ നട8 തിന് പിpണ
നൽ5 തി T പരിപാടി.
േകരള ശാ^ സാേ തിക പരിPിതി കൗൺസിലിെr വിലയി# ലി ം അംഗീകാര ി ം
വിേധയമായി ചില സ•യംഭരണ Pാപന ൾ നട ാ
പmതികൾH് കൗൺസിൽ ഗവൺെമrിെr
അ മതിേയാെട സാ‘ ിക സഹായം നൽ5h. ഇ ര ി T Pാപന ൾ താെഴ
പറ\ വയാണ്.
(i)
േസാഫി:ിേH@ഡ് െട:് ആൻഡ് ഇൻ“െമേrഷൻ െസrർ (എസ്.@ി.ഐ.സി.)െക.എസ്.സി.എസ്.@ി.ഇ \ം 5സാƒം േയാജിc
വർ ി ി
ഒ# സ•യംഭരണ
Pാപനമാണ് എസ്.@ി.ഐ.സി.
(ii)
ഇrേE@ഡ് =റൽ െടേxാളജി െസrർ (ഐ.ആർ.@ി.സി.)- ഊർo സംരം7ണ_ം
പരിപാലന_ം, ഹരിേതാർജം േ ാaാഹി ിHൽ,
•തി വിഭവ സംരം7ണ പരിപാടികൾ,
തേ–ശീയ ഇടെപട കൾ, സാേ തിക ൈകമാ@ം എ ി െന സാŽഹ
ാധാന T
വിഷയ ൾ ഏെ@
തി േവ ി\T ഗേവഷണ വികസന േക•മാണ് ഐ.ആർ.@ി.സി.
(iii)
എം.എസ്.സ•ാമിനാഥൻ റിസർ1് െഫൗേ ഷൻ (എം.എസ്.എസ്.ആർ.എഫ് ) ാേദശിക േക•ം
(വയനാട് ) - ൈജവൈവവിധ ം,
േത കി1് കാർഷിക ൈജവൈവവിധ ം സംര7ി
gം
സpലിത_ം ™Pിര_മായ ൈജവൈവവിധ വിനിേയാഗ_ം സംബ-ി1് വർ ി
ഒ#
േക•ം.
േമൽ റk Pാപന ൾHായി 200.00 ല7ം šപ 2021-22 ബജ@ിൽ വകയി# ിയിരി h.
ജലജന േരാഗ
ം േരാഗാ›H െട ഉoീവന_ം,
ളയ_ം ഇലേœാണിക് മാലിന
ം
കാരണം ജലാശയ ളിൽ ഉയർ
േതാതി
ാ5 േലാഹ മലിനീകരണം, ബേയാ െറമഡിേയഷൻ,
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ൈഫേEാ െറമഡിേയഷൻ എ ിവ അടി;ാനമാ?ിB* േ6ാജക് കൾ?് സഹായം നൽ< തിനായി
ഈ പkതിBെട കീഴിൽ 2021-22 ൽ താെഴ െകാ 8ിരി
പരിപാടികൾ ഉൾെ' 8ിയിരി S.
ൈജവസാേ തിക രംഗെ8 Bവ നിേbപകർ?ാB* പരിപാടി (ൈവ.ഐ.പി.ബി.) -ൈജവ
സാേ തിക ഗേവഷണ8ിൽ ഏർെ'Lിരി
Bവ ശാYZർ ് അടിയqര ഗേവഷണ
സഹായം നൽ< തി(ം ൈജവസാേ തികവിദ Bെട േമഖലകളിൽ അവ െട ആശയ9ൾ
േ6ാcാഹി'ി
തി()* പരിപാടി.
വ ാവസായിക അ(ബX ൈജവസാേ തിക ഗേവഷണ പkതി (ഐ.ബി.ആർ.എസ് )
സർ‹കലാശാല പഠന ഗേവഷണ വിഭാഗ9`ം വ വസായ ം സംേയാജിO* ഗേവഷണം
േ6ാcാഹി'ി
തി(* പരിപാടി.
ൈജവ സാേ തിക രംഗെ8 റീ-എൻfി െഫേ•ാഷി'് ൈജവ സാേ തിക വിദ Bെട വിവിധ
േമഖലകളിൽ ഗേവഷണ പരിചയ)* െമ>െ'L പരിശീലനം ലഭി>വ ം ഉയർ
േയാഗ തB*വ മായ ഗേവഷകർ?് േവ@ി ആരംഭി>ിj* പരിപാടി.
ൈജവ സാേ തിക പരിശീലന ം ശിൽപശാലBം (ബി.Eി.ഡŽ)/ൈജവ സാേ തിക രംഗെ8
Bവ സംരംഭകർ?ാB* Iരnാരം (ബി.ൈവ.ഇ.എ) - ൈജവ സാേ തിക രംഗെ8 Iതിയ
േമഖലകെള റി>് അറിവ് പക
തിന് പരിശീലന ം ശിൽപശാലക`ം സംഘടി'ി
തിന്
സർവകലാശാലകളിെലBം േകാേള•കളിെലBം ൈജവ സാേ തിക വിഭാഗ9ൾ?്
ധനസഹായം നൽ< തി(* പkതിയാണ്
ബി.Eി.ഡŽ. ബി ദാനqര ബി ദ
വിദ ാർ|ിക`െട
ഇടയിൽ
ൈജവശാY
വ ാപാരം
സംബXി>
അവേബാധം
വർധി'ി
തി(ം ൈജവസാേ തികവിദ സംരംഭകത!ം വികസി'ി
തിന് അവെര
േ6ാcാഹി'ി
തി(ം ലb മിjെകാ@് ആരംഭി>ിj*താണ് ബി.ൈവ.ഇ.എ.
6ാേദശിക വികസന8ിനാB* ˆതന ൈജവ സാേ തിക വിദ കൾ (ബി.ഐ.ആർ.ഡി.)ബി.ഐ.ആർ.ഡി
wാമീണേമഖലകളിൽ
െതാഴിലവസര9ൾ
•‘ി
തിനായി
ൈജവസാേ തികത അടി;ാനമാB* ഉത്പ 9ൾ വികസി'ി
തിനായി wാമീണ
ˆതന കPപി 89ൾ േ6ാcാഹി'ി
തിന് ലb മിjെകാP* പരിശീലന8ി(ം
പരീbണ േ6ാജ•കൾ ം സാl8ിക സഹായം നൽ< തി(*പരിപാടിയാണ് .
ചീഫ് മിനിേ+’് കരിയർ അഡ!ാൻെ“e് േ6ാwാം – സാേ തിക ൈജവവിദ ഉയർSവ
േമഖലകളിൽ േദശീയ/അqർേദശീയ സംേയാജിത ഗേവഷണ പരിശീലനം േന
തിന് ൈജവ
സാേ തികരംഗെ8 Bവ ശാYZർ ം പരിശീലകർ ം അവസരം 6ദാനം െചy തിന്
േവ@ിB* പരിപാടി
ഈ പkതിBെട നട8ി'ിനായി 2021-22 ബജEിൽ 110.00 ലbം •പ വകയി 8ിയിരി S.
2020-21 ബജEിൽ പkതിBെട കീഴിൽ താെഴ െകാ 8ിരി
പരിപാടികൾ?ായി 370.00 ലbം
•പ വകയി 8ിയിരി S.
(i) െസാഫി+ിേ?Eഡ് അനലിEി?ൽ ആൻഡ് ഇൻ˜െമേeഷൻ െസeർ
െഫസിലിEി
(എസ്.എ.ഐ.എഫ് ) - ഈ േകNം ;ാപി>ിരി
ത് പീ>ിയിെല േകരള വനഗേവഷണ
േകN8ിലാണ്. ഇത് ഒ
സജീവ അനല-ി?ൽ ഡയേ™ാ+ിക് േകNെമ
നിലയിtം
േകരള8ിെe
വട?ൻ
േമഖലകളിെല
;ാപന9`െട
ഗേവഷണ
വികസന
ആവശ 9ൾ?ായി അത ാšനിക ഉപകരണ9ൾ ഔL് േസാ’് െചy തി(* ഒ
െഫസിലിേEഷൻ െസeർ എ നിലയിtം 6വർ8ി'ി
തിന് ഉേœശി>ിj* ;ാപനമാണ്.
ഒ
ഗേവഷണ െഫസിലിേEഷൻ െസeർ എ നിലയിൽ 6വർ8ി
തിtപരി
6േദശ9ൾ?് അ(•തമായ ആവശ 9ൾ േകNീകരി>് ഗേവഷണ വികസന പരിപാടികൾ
ഏെE
തിtം ഈ േകNം ഏർെ'Lിരി S.
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(ii) എ.പി.െജ അ ൽകലാം
് ചല ് േ ാ ാംേത ക േമഖലകളിൽ െവ വിളികൾ
ഏെ !"#തിനായി &വതല'റെയ ല) ം വ*െകാ+, പരിപാടി.
(iii) /ഡ് െടെ1ാളജി ഡവലപ്െമ2് ആൻഡ് െട5ിംഗ് െഫസിലി ി - ഭ) :ല വർ<നവി=ം
,ഭ) വ>?ൾ േക!@ടാെത A)ി"#തി=ം പB?റികളിCം ഭ) ഉത്പ#EളിCം വർധിB
േതാതിൽ കീടനാശിനികIെട ഉപേയാഗം പരിേശാധി"#തി=ം േവJി, േസാഫി5ിേ? ഡ്
െട5് ആൻഡ് ഇൻLെമ2ഷന് െസ2റിൽ (എസ്. ി.ഐ.സി) /ഡ് െടേ1ാളജി ഡവലപ്െമ2്
ആൻഡ് െട5ിംഗ് െഫസിലി ി Oാപി"#തിന് േവJി&, പരിപാടി.
ഈ പ തിയിൽ ഉൾെ
ിയി ്ഉ
തിയ പരിപാടികൾ Pവെട േചർ ിരി"Q.
(iv) എസ്എB് ആർഇഎസ് ി എ- ജലം,ൈജവസാേTതിക, നാേനാ െടേ1ാളജി, കാലാവOാ
വ തിയാനം, േറാേബാVി?്W&ആർVിഫിഷ ൽ ഇൻറലിജൻസ് എ#ിEെന അ ്
േത ക
ഗേവഷണ േമഖലകളിൽ
വർ ി"# ഉ#ത Yണനിലവാര', മികവിെ2 േകZEെള
പി[ണ"#തി= േവJി&, പരിപാടിയാണ് േ5 ് ഹയർ റിസർB് െസേ2]് ഇൻ സയൻസ്
ആ2് െടേ1ാളജി ആ^ിേ?ഷൻസ്(എസ്എB് ആർഇഎസ് ി എ)
(v)
എസ് പി ഐഐആർസി- ഗേവഷണ േകZEളിെല&ം
ഉ#ത വിദ ഭ ാസ
OാപനEളിെല&ം ഗേവഷകbെട ഗേവഷണ ൈവദഗ്ധ ം
െമBെc!d#തിന്
ഈ
OാപനEൾ തfിC, സംേയാജിത
വർ നം േ ാgാഹിcി"#തി= േവJി&,
പരിപാടിയാണ് Wീം േഫാർ േമാഷൻ ഓഫ് ഇൻറർ ഇൻ5ിViഷണൽ റിസർB് െകാളാേjഷൻ
(vi) െടനiർ kാ?് ഫാ?ൽ ി േ ാ ാം- ണിേവ]ി ികൾ, ഗേവഷണ വികസന OാപEൾ
എ#ിവയിCെട പി എB് ഡി േഹാൾഡർമാെര പി[ണ"#തി=, പരിപാടി.
കരമന നദീതടെ
ശാlീയമായി സംര)ി"#തിനായി സമ മായ ഒb കർf പ<തി
തnാറാ?ി, പരീ)ണാടിOാന ിൽ ഒb നിoിത pBിൽ നടcാ"കയാണ് പ<തി&െട ല) ം.
െക.എസ്.സി.എസ്. ി.ഇ. തിbവനqrരം വികസന അേതാറി ി, ൈജവ ൈവവി< േബാർഡ്,
ജലേസചന വsc്, റവനi വsc്, പരിOിതി വsc്, തിbവനqrരം േകാർcേറഷൻ, നദി
കടQേപാs# പ ായdകൾ, പരിOിതി
ഗtർ, തിbവനqrരം ജിuാ െറസിഡൻസ്
അേസാസിേയഷ=കIെട െഫഡേറഷൻ, എം.പി.മാർ, എം.എൽ.എ.മാർ, കൗൺസിലർമാർ എ#ിവർ
ഉൾെc!# നദീ rനOാപന ഏേകാപന സമിതി xപീകരി*െകാJ് തിbവനqrരം വികസന
അേതാറി ി, സംOാന ൈജവ ൈവവി< േബാർഡ്, ജലേസചന വsc് എ#ിവെയ ഏേകാപിcിB് ഈ
േത ക പ<തി നടcാ"#ത് ശാl സാേTതിക വscാണ്.
നിലവിC, സബ് േ ാജyക െട zർ ീകരണ ി=ം പ<തി നട ിcിെ2 െചല{കൾ"ം
േവJി 2021-22 ബജ ിൽ പ<തി?ായി 120.00 ല)ം xപ വകയിb ിയിരി"Q.
ൈവറൽ സാ•മിക േരാഗEIെട ഗേവണം, നിയ€ണം, ചികിg എ#ിവ ല) മി• െകാJ്
അത ാ‚നിക ലേബാറVറി സൗകര Eേളാെട േകരള ിെ2 സാഹചര Eൾ പരിഗണി*െകാJ്
അqാരാƒാ ൈവേറാളജി OാപനEIമാ&, „ംഖലയിൽ ക…ിേചർ#്
വർ ി"#തിന്
വിഭാവനം െച†ി•, അqാരാƒ നിലവാര ിC, Oാപനമാണ് ൈവേറാളജി ഇൻ5ി iV്.
അടിOാന ശാl{ം kാൻസിേലഷണൽ റിേസർ*ം ഉൾെc!# ഗേവഷണ ിെ2 അടിOാന ിൽ
പരിശീലന{ം വിദ ാഭ ാസ{ം നൽs#തി=ം, ൈവറൽ സാ•മിക േരാഗEIെട നിയ€ണ ി=ം അവ
തട&#തി= പര ാ‡മായ ശാlീയ ഉപാധികൾ
ധാനം െചˆ#തി=ം േവJി അqർ േദശീയ
OാപനEIമായി േയാജിB് വർ ി"# ഒb മികവിെ2 Oാപനമായിരി"ം ഇത്.
202.00 േകാടി xപ െമാ ം പ<തി െചലവ് വb# ഈ Oാപനം വ ാവസായിക
ൈകമാ ം/സാേTതിക േ ാgാഹനം എ#ിവ‰ായി വര് ി"#തിന് ല) മി!Q. അടിOാന
സൗകര EIം Oല{ം ദാനം െചŠ െകാJ് േകരള സംOാന വ വസായ വികസന േകാര്cേറഷന്
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ഈ
ാപന ിെ
പ ാളിയായിരി ം. തി വ
രെ
േതാ
ലിൽ 25 ഏ ർ
ല
വ ാപി കിട
ക ാ!സി# ര$ ഘ&'ളാ()ത്.-ഘ&ം 1ഉം ഘ&ം 2ഉം അ1ിനിസ്േ23ീവ് േ5ാ ്,
ബേയാ ലാബ് , േകാമൺ ഇൻ;െമേ ഷൻ =ം, ൈജവ @രAാ സൗകര 'ൾ ഡയേEാFിക്
സൗകര 'ൾ, എ ിവ ഉൾെHI ഘ&ം I എ- Jീഫാബ് ര$ നില െക&ിടം (25,000 ചNരO അടി ),
അ1ിനിസ്േ23ീവ് േ5ാ ്, ബേയാ ലാബ്, ൈജവ @രAാ സൗകര 'ൾ, Jവർ ന വിഭാഗം എ ിവ
ഉൾെHI
RS നിലകേളാട് Tടിയ ഘ&o I ബി-Jധാന െക&ിടം (78,000 ചNരO അടി) എ ിവ
േചർ താണ്
ഇൻFി&W&്
ഗേവഷണ
വികസന
Jവർ ന'ൾ ം
േരാഗനിർXയ
Jവർ ന'ൾ ം ആവശ മായ അടി
ാന സൗകര 'െളാ
ി ഘ&ം 1 എ െക&ിടം Jവർ ന
സ[മാ
തി#ം 2021 ൽ Jവർ നം ആരംഭി ാൻ ഉേ]ശി^ി_) ഘ&ം 1 ബി െക&ിട നിർ`ാണം
aർ ിയാ
തി#മായി 2021-22 ബജ3ിൽ ഇൻFി3W&ിനായി വകയി
ിയി
5000.00 ല ം
പയിൽ 200.00 ല ം പ ‘31-cാൻറ് ഇൻ എയ്ഡ് സാലറി’ എ
ബജ ് ശീർഷക ിെ കീഴിൽ
ഇൻFി3W&ിെ േ ാജe് മാ"കയിൽ ഉ) െചല%കൾ'ായി വകയി
ിയിരി)*.
വ ത f ൈവദ ശാh േമഖലകjെട സഹായേ ാെട Jേമഹ േരാഗെ
തടlകlം
നിയm കlം ചികിnി കlം െചo തിന് ലA മി_െകാ$)
ാപനമാണ് ഇൻFി3W&് ഓഫ്
ഡയബ3ിക് റിസർ^്. വിവിധ Jായ ാരിൽ Jേമഹേരാഗം ഉയർ േതാതിൽ ബാധി
തിെ
സാRഹിക ശാhീയ കാരണ'ൾ ഈ
ാപനം പരിേശാധി ം. പാര!ര തേ]ശീയ ചികിnാ
രീതികൾ ് Jാധാന ം നൽകി വ ത f ശാh േമഖലകെള സംേയാജിHി^് Jാേയാഗിക
ഗേവഷണ ിqെടlം
അ#ബr
Jവർ ന'ളിqെടlം
Jേമഹേരാഗം
തടl തി#ം
നിയmി
തി#ംചികിnി
തി#ം
ാപനംഊ ൽനൽtം.അ ാദമികuംജീവകാ ണ പരuമായ
സഹകരണേ ാITടി അ ാരാv തല ിw) JധാനെH& ഗേവഷണ
ാപന'jമായി േയാജി
Jവർ ി
തി#) ഒ േകyമായി ഇൻFി3W&് മാzം.
േJാജe് മാേനെ{ ി#ം േJാജe് റിേHാർ&് ത|ാറാ
തി#ം േവ}ി 2021-22 ബജ3ിൽ 1.00
ലAം ~പ വകയി
ിയിരി S.
2020-21 ൽ െകഎസ് സി എസ് ഇ lെട കീഴിൽ െകാ$വ
േകാ&യെ
ഇൻFി&W&് ഓഫ്
ൈ€മ3് േച•് Fഡീസ് (ഐസിസിഎസ് ) ൈജവൈവവിധ സംരAണം, @
ിര …ഷി ശാhം
†ര
സാധ താ ല‡കരണം എ ിവേയാട് ഒ ആവാസവ വ
ാ സംവിധാന സമീപനേ ാെട
ആേഗാള കാലാവ
ാ വ തിയാനം ബേയാˆിയറിw}ാ
മാ3'ൾ സംബrി
Jാേദശിക
/സം
ാന തല JŠ'ൾ പഠി
തി#ം ലA ം വŒS. ഈ ഇൻFി&W&് േകരള ിെല കാലാവ
വ തിയാനuമായി ബrെH& ഗേവഷണ വികസന Jവർ ന'ൾ ഏെ3I ് നട S. 2021-22 ൽ
ഇൻFി&W&ിനായി 100.00 ലAം ~പ വകയി
ിയിരി S.
ക ാൻസർ േരാഗ നിർXയ ി#ം ചികിn ം സാ •ന പരിരA ം നരധിവാസ ി#ം
േവ}ി സം
ാന ് നിലവിw) അ ർേദശീയമായി അംഗീകരി െH&ി_) Jധാന
ാപനമായ
റീജണൽ ക ാൻസർ െസ ർ JധാനെH& ഗേവഷണ വികസന Jവർ ന'ൾ ഏെ3I ്
നടHിലാ S. 2021-22 ബജ3ിൽ ആർ സി സി ായി 7100.00 ലAം ~പ വകയി
ിയിരി S.

Jവർ

റീജിയണൽ ക ാൻസർ
െസ ർ എ
പ•തിlെട കീഴിൽ താെഴ
ന'ൾ ായി 2021-22 ബജ3ിൽ 6100.00 ലAം ~പ വകയി
ിയിരി S.
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പറl

േരാഗികൾ ് െമ െ
ല സൗകര ൾ, വിവിധ േരാഗ നിർ യ ചികി ാ സൗകര ൾ
എ ിവ ല! മി" െകാ#് 2.75 ല!ം ച%ര& അടി )േദശ,് 18,722.00 ല!ം 1പ െചലവ് വ3 %ം,
േറഡിേയാ െതറാ ി േ7ാ ്, 8തിയ 7ഡ് ബാ:്, േബാൺമാേരാ <ാൻസ് >ാ?് @ണിB്, േമാCലാർ
ഓ േറഷൻ തീയBGകൾ, നHIിയാർ െമഡിസിൻ വാർഡ്, േറാേബാർ ിക് സർജറി @ണിB്,
അഡKാൻസ്ഡ് ൈമേMാ ബേയാളജി ലേബാറ റി, തീO പരിചരണ വിഭാഗം, സർജി ൽ, െമഡി ൽ
വാർCകRം, േപ വാർCം, േഹാTUകൾ എ ിവ ഉൾെപW %മായ 8തിയ 14 നില െക ിട,ിെ?
നിർXാണം ഘ ംഘ മായി നട ിലാZ തിനായി )ാരംഭ )വർ,ന ൾ ആർസിസി ആരംഭി ി"#്.
8തിയ െക ിട,ിെ? നിർXാണ,ിനാ]^ എ_ാ അ`മതികRം ലഭി ് പണികൾ 8േരാഗമിZa.
2021-22-ബജBിൽ െക ിട നിർXാണ,ിനായി 3000.00 ല!ം 1പ വകയി3,ിയിരിZa.

8തിയ 14 നില െക ിടം )വർ,നസdമാZ തിനായി വിവിധ ലാeകൾ, 7ഡ് ബാ:്
എ ിവിട ളിേല ് ആവശ മായ വിവിധ ഉപകരണ ൾ വാf തിനായി, 2500.00 ല!ം 1പ 202122 ബജBിൽ വകയി3,ിയിരിZa.

gീകRെടയിടയിൽ ക ാൻസർ േരാഗം വർhിiവ3
നിലവിെല സാഹചര ,ിൽ
േനരെ,]^ ക ാൻസർ േരാഗനിർ യ,ി`ം ചികി Zമായി സൗകര ൾ െമ െ Wേ,#ത്
അത ാവശ മാണ്. പാർശKഫല ൾ ലkകരിi െകാ#് gീകളിെല ക ാൻസർ േരാഗ,ിന് lWതൽ
mത തേയാW lടിയ ശരിയായ ചികി
ല! മി"െകാ#് വളെര േനരെ,]^ േരാഗ
നിർ യ,ി`^ സൗകര ൾ െമ െ Wn തിനായി 2021-22 ബജBിൽ 500.00 ല!ം 1പ
വകയി3,ിയിരിZa.
അടി
ാന ഗേവഷണം, സാംMമിക േരാഗ ശാg പഠന ൾ, ചികി ാലയ ഗേവഷണം എ ീ
േമഖലകRമായി ബqെ
)വർ,ന ളിേലർെ W
ഒ3 )ധാന േകsമാണ് ആർ.സി.സി.
ഗേവഷണ പരിശീലന സൗകര ൾ െമ െ Wn തിനായി 2021-22 ൽ
100.00 ല!ം 1പ
വകയി3,ിയിരിZa.
.
എൻപിസിഡിസിഎസ് പരിപാടി]െട ഭാഗമായി ആർസിസിെയ േTB് ക ാൻസർ ഇൻTി H ായി
ഉയർn തിന് േകsസം
ാന സർ ാ3കൾ 60:40 എ
അ`പാത,ിൽ വിഹിതം നvിെ ാ#്
12000.00 ല!ം 1പ]െട ഒ3 പhതി ് േകsസർ ാർ അ`മതി നvിയി"#്. േരാഗ ൾ തട]ക,
േനരെ,]^ േരാഗ നിർണയം, ഓ േറണൽ റിസർ ് എ ിവ ായി ആേരാഗ സംര!ണ,ിെ?
വിവിധതല ളിൽ കാര േശഷി വികസനം, ആേരാഗ സംര!ണ,ിെ? )ാഥമിക, ദKിതീയ, xിതീയ
തല ളിൽ െചലവ് yറz ചികി {ം േരാഗനിയ|ണതി`ംപി}ണ ഉറ ാZക, പകരാൻ
ഇടയി_ാ, േരാഗ ൾ സംബqി ഒ3 ഡാBാേബസ് െമ െ
നിരീ!ണസംവിധാന,ി~െട
വികസി ിZ തി`^ സഹായം, പകർ വ ാധികളിൽ ഉൾെ ടാ, േരാഗ ൾ, മരണനിര ്, േരാഗ
സാധ ത ഘടക ൾ എ ിവ നിരീ!ി ൽ എ ിവ ഈ പhതി]െട )തീ!ിZa. പhതി]െട ആദ
തവണയായി 4695.70 ല!ം 1പ േകs സർ ാർ അ`വദി ി"#്. േകs വിഹിത,ിെ? േശഷിZ
വിഹിതം ലഭ മാZ തിന് േവ#ി ആർ സി സി
്േകs സർ ാരിെന സമീപിZ തിനായി, ഈ
പhതി]െട %ടർ )വർ,ന ൾ ായി 2021-22 ൽ 1000.00 ല!ം 1പ വകയി3na.
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പരി ിതികാലാവ
വ തിയാന ഡയറ േറ ് സം
ാനെ
തി വിഭവ
െട ം
ൈജവൈവവി"
േട ം സംര#ണം, മലിനീകരണ നിയ(ണം എ*ിവ മായി ബ,െ-.
പരി
ിതി നയ
ം പരിപാടിക ം നട-ിലാ/*തിെ0 േമൽേനാ.ം വഹി/ക ം ഏേകാപനം
നട4ക ം െച67. 2021-22 വർഷ ിൽ 2605.00 ല#ം @പ പരി
ിതി ആവാസ വ വ
ാ
േമഖലയിെല വിവിധ പ"തികൾEായി നീEിവFിരി/7. പ"തി അടി
ാന ിൽ ഉI
വകയിJ ൽ Kവെട നൽകിയിരി/7.

വിവിധ വLMകൾ, ഏജൻസികൾ, പOായ ീരാജ്
ാപന ൾ എ*ിവ വഴി
നട-ിലാEി വJ* പരി
ിതി അQബ, പരിപാടിക െട ഏേകാപനം നട-ിലാ/*ത്
പരി
ിതി കാലാവ
വ തിയാന വL-് Rേഖനയാണ് .
കാലാവ
ാ വ തിയാനSമായി
ബ,െ-. നയ
ം പരിപാടിക ം @പീകരി/*തിെ0 ം നട-ിലാ/*തിെ0 ം േനാഡൽ
ഏജൻസിയായി ഡയറ േറ ് വർ ി/7. പരി
ിതി ആഘാത വിലയിJ ൽ അേതാറി ി
(എസ്.ഇ.ഐ.എ.എ), വിലയിJ ൽ വിദXസമിതി (എസ്.ഇ.എ.സി) എ*ിവ െട സം
ാനതല
െസY.റിയ ് ആ ം ഇേ-ാൾ ഈ വLM്
വർ ി/7. ഡയറ േറ ിെ0 [തിയ
െക.ിട ിQൾെ-െട അടി
ാന സൗകര വികസനം, വിവരസാേ]തിക വിദ മായി ബ,െ-.
അടി
ാന സൗകര
െട െമFെ-^ ൽ, േജ ാ_ഫിEൽ ഇൻഫർേമഷൻ ലാബിെ0
@പീകരണം, കാര േശഷി വികസന പരിപാടികൾ, ജി.പി.എസ്, ഉേദ ാഗ
Jെട പരിശീലന
പരിപാടിക ം മc ബ,െ-. സdർശന
ം ഈ േമഖല െട വികസന ിനാവശ മായ
വിദേXാപേദശ
റിേ-ാർ.്
തeാറാEൽ,
െപർേഫാർമൻസ്
ഓഡി ിംഗ്,
പരി
ിതി
നിരീ#ണ ിQI സംവിധാന ൾ, േസാg്െവയhകൾ,
ജിേയാ സ്േപഷ ൽ ഡാ ാ
എ*ിവi േവjിയാണ് ഈ kക വകയിJ ിയിlIത് . ഈ വർ ന ൾEായി 2021-22
ബജ ിൽ 50.00 ല#ം @പ വകയിJ ിയിരി/7.

ഈ പ"തിE് കീഴിെല ധാന ഉപഘടക ൾ-പരി
ിതി അവേബാധ വർ ന ൾ
സംഘടി-ി/ക, കാലാവ
ാ വ തിയാന േകാൺഫറൻസ്, പരി
ിതി സംബ,ിF n
ിര
വികസന
വർ ന ൾE്
േ ാoാഹനം
നൽLക,
കാലാവ
ാ
വ തിയാനം
ലpകരി/*തിQI
വർ ന ൾ, േബാധവത്Eരണ പരിപാടികൾ kട ിയവയാണ്.
2011-12 ൽ ആരംഭിF qമിrേസനാ പ"തി തിരെs^
വിദ ാഭ ാസ
ാപന ളിuം
ഹയർെസEൻഡറി v കളിേലiം വ ാപി-ി/*തിന് ല# മി^7. kണിസOിക െട ഉwാദനം,
ഔഷധ സസ ൾ, േനyറികൾ, ചിrശലഭപാർE്, മഴെവI സംഭരണം, റീചാർz് Lഴികൾ,
ന#rവനം, ൈജവ ഷി kട ിയ
വർ ന ളിൽ േ ാoാഹനം നൽകി L.ികളിൽ
സംരംഭക വർ ന ിQI ഉ രവാദിത{ം വർ"ി-ി/*തിന് ഈ |}കൾ േ ാoാഹനം
നൽL7. സർEാർ ഇതര സംഘടനകൾ, വിദ ാഭ ാസ
ാപന ൾ, സാRദായിക സംഘടനകൾ
എ*ിവ െട സഹായേ ാെട പരി
ിതി സംര#ണ ിQം, സം
ാനെ
മികF പരി
ിതി
വർ ന െള ലിഖിത @പ ിലാ/ക, പരി
ിതി ആചരണ ൾ - പരി
ിതി ദിനാചരണം,
പരി
ിതി മിrം [ര~ാര ൾ/മc േ ാoാഹന ൾ, െസമിനാhകൾ, ശിwശാലകൾ,
വർക്േൿഷാMകൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ, ൈവ•ാനിക േഡാക‚െമ0റികൾ എ*ിവiം,
‘പാരി
ിതികം’, മc പരി
ിതി സംേവദന പരിപാടികൾ kടർ7െകാƒ് േപാL*തിQമായി
പ"തി വിഹിതം വകയിJ ിയിരി/7. 2021-22 വാർഷിക ബഡ്ജ ിൽ 150.00 ല#ം @പ േമൽ
„ചി-ിF വർ ന ൾEായി വകയിJ47.

െചലS Lറs മലിനജല സം…രണ രീതി, നദി/തടാക ജല †ണനിലവാര നിരീ#ണം,
ഖരമാലിന പരിപാലനം, മലിനീകരണ നിയ(ണം, ‡രˆനിവാരണം, കാലാവ
ാ വ തിയാന
പഠന ൾ
മ ്
ആവശ ാQŠിത
പരി
ിതി
ഗേവഷണ
പരിപാടികൾ
എ*ിവ
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േ ാ ാഹി ി
തിനായാണ് ഈ പ തി ആരംഭി ത്.
സം
ാന ിെ
പരി
ിതി
സംര ണ ി
ഫല ദമായ മാർഗ&ൾ ആവി)രി
തി ം പരി
ിതിെയ റി+,
ജനകീയ അവേബാധം വർ ി ി
തി 3, പ തിക4െട ആ67ണ8ം ഏേകാപന8മാണ്
ഇതിൽ ഉൾെ = ിയിരി
ത്. കാലാവ
ാ വ>തിയാനം, പരി
ിതി-സാ@ ിക ശാBം,
പരി
ിതി എൻജിനീയറിംഗ്, പരി
ിതി ശാBം, പരി
ിതി മാേനജ്െമ ് എ ീ േമഖലകളിൽ
ഗേവഷണം
നടH
വിദ>ാർIികൾJാK,
െഫേലാഷി ്
ഈ
പ തിയിൽ
ഉൾെ = ിയിരി L. സം
ാനെ
പരി
ിതി-കാലാവ
ാ വ>തിയാനം Mല3NാO
ആഘാത&ൾ OറQക എ താണ് ഈ ഗേവഷണ&4െട 3ഖ> ല >ം. പരി
ിതി േമഖലയിെല
Rതനമായ പ തികൾ, പരി
ിതി ആഘാത&ളിൽ നി ് ജീവിവർഗ&െള സംര ി ക,
കാലാവ
ാ വ>തിയാനം, തSീർ തട&ൾ, തീര േദശ&ൾ, പര@രാഗതമായ അറി8ക4െട
േTാഡീകരണം എ ീ
വർ ന&ൾ ം ഈ Vക െചലവഴിJാ8 താണ്. പരി
ിതി
സംര ണ ിനാവശ>മായ മാYകകൾ കാലാവ
ാ വ>തിയാന ിന േയാജ>മായ പ തികൾ
ാേദശികമായി തേZശ സ[യം ഭരണ
ാപന&ൾ വഴി വികസി ിെ = ക എ താണ് ഈ
പ തിKെട ല >ം. ഡയറ\േറ]് റിസർ ് െഫേ^ാഷി ് േ ാ_ാമായ പരി
ിതി േപാഷിണി,
`ഡ ് െഫേ^ാഷി ് േ ാ_ാമായ വിദ>ാേപാഷിണി എ ിവ 2021-22 കാലയളവിdം VടർLെകാN്
േപാകാ8 താണ്.
താെഴ പറK

ഈ

വർ

പരിപാടികൾ ം വിഹിതം ഉപേയാഗിJാ8

താണ്.

eതി വിഭവ&4െട സംര ണ ിനാK, പര@രാഗത നാfറി8ക4ം
േയാഗ&4ം
ശാBീയമായ
ഉൾJാgേയാ=hടി
ശiിെ =H തി ം,
സംര ിQ തി ം,
േത>ക
പരി
ിതി
ആവാസേകj&4െട
സംര ണ ി ം, അവKെട േരഖെ = ലി ം.
േകരള ിെല െതെരെk=Jെ f േത>ക േദശ&ളിെല തേZശീയ ജനതKെട
ായിയായ
അറി8ക4ം
ആചാര&4ം
തിരി റിk്
അവെയ
പരിേപാഷി ി
തി ം.
െമ െ f പരി
ിതിlായി mതിയ മാർn&ൾ ആരാKക,
ാേദശികമായ
പരി
ിതി
o&െള
പരിഹരി
തി ,
Rതന
സാേpതികവിദ>
കെNH തിന് ഗേവഷകേരKം വിദ>ാർIികേളKം ാqരാ
തി ം.
മിക പരി
ിതി പരിപാലന ിനാK, ജിേയാ-സ്േപഷ>ൽ ലേബാറfറിKെട
സൗകര>&ൾ പരി
ിതി കാലാവ
ാ വ>തിയാന ഡയറ\േറ]ിൽ ഏർെ =Hക.
സ3s&4െട ആഴം അള
തി , വിശദമായ പഠനം, േകരള ിെല
തSീർ ട&െള റി+, വിശകലനം, സം
ാനെ
ജലാശയ സംബuമായ
ാരംഭപഠനം.
ന&ൾJായി 2021-22 വാർഷിക ബജ]ിൽ 200.00 ല ം vപ വകയിw ിയിരി L.

ാേദശിക തല ിൽ തീwമാന&ൾ എ=
തി ം ജനകീയ പpാളി േ ാെട
വിേകjീeത രീതിയിൽ േകരള ിെ
ൈജവൈവവി > േമഖലKെട y
ിര ഉപേയാഗ8ം
സംര ണ8ം ഉറz വwHക എ താണ് പ തിKെട ല >ം. ൈജവൈവവി > േബാർഡിെ
വർ ന&ൾ , സാ@ ിക പി{ണ നൽOക, തേZശീയതല ിൽ പ തി നട ിലാ ക
വഴി േദശവാസിക4െട ജീവിതനിലവാരം െമ െ =Hക എ Vം പ തി ല >മാ L.
തേZശീയഭരണ സംവിധാന&ളിൽ ജനകീയ ൈജവൈവവി > രജി|}കൾ (പി.ബി.ആർ)
€ർ ീകരി കKം നവീകരി ് േരഖെ =HകKം െച•ക, േകരള ബേയാൈഡേവ‚ി]ി പാർJിെ
നിർƒാണം €ർ ീകരി ക, ൈജവൈവവി > സംര ണം, ഗേവഷണം, േബാധവൽJരണം
എ ീ വർ ന&ൾJായി 800.00 ല ം vപ വകയിw ിയിരി L. ഇതിdൾെ =
മ]്
വർ ന&ൾ പി.ബി.ആർ അടി
ാന ിd, മ]് ൈജവൈവവി >
സംര ണ
വർ ന&ൾ ജി^ അടി
ാന ിൽ
നട ിലാ ക, േകരള ബേയാൈഡേവ‚ി]ി
വിവരേശഖരണം, േത>ക ആവാസ വ>വ
കെള റി ് േരഖെ = ൽ, ബേയാൈഡേവ‚ി]ി
|ാ]സ് േമാണി]ർ െച•ക, ബേയാൈഡേവ‚ി]ി മാേനെ… ് കƒി]ികെള ശiിെ =Hക, േകരള
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സം
ാന ബേയാൈഡേവ ി ി അവാർ കൾ, തിരെ
െ
ഡി ാർ െമ കളിൽ
എ.ബി.എസ് െസ&കൾ 'പീകരി*ക, +േത,ക ആശയ അടി
ാന0ിൽ ൈജവൈവവി2,
സംര3ണ +േദശ6ൾ 'പീകരി*ക, േകരള ബേയാൈഡേവ ി ി മ7സിയം, ഗേവഷണ6ൾ,
െഫേലാഷി<കൾ,
അവാർ കൾ,
െസമിനാ=കൾ,
വർ ്േഷാ<കൾ,
സം
ാന
ബേയാൈഡേവ ി ി ഫ>്, മലബാർ ബേയാൈഡേവ ി ി മ7സിയം, സംര3ിത േമഖല@് AറCD
ൈജവൈവവിധ, സFG +േദശ6െള തിരിHറിIകIം അവIെട സംര3ണെ0 ബേയാ
ൈഡേവ ി ി േഹാ ്േKാ ്/+ാേദശിക ൈജവൈവവിധ, ൈപMക േമഖലകളായി തിരിHറിIകIം
െചOക, െക.എസ്.ബി.ബി െഹഡ് ഓഫീസിQ േവRG അടി
ാന സൗകര,6Tം +വർ0ന
ചിലUം വഹി*ക എGിവയാണ് പ2തിV കീഴിXD മ ് പരിപാടികൾ. 2021-22 വർഷ0ിൽ 800.00
ല3ം 'പ പ2തി വിഹിതമായി വകയി]C^.

േക_ വനം പരി
ിതി മ`ാലയ0ിെa നിർേbശ+കാരം 1986 െല പരി
ിതി
സംര3ണ നിയമ+കാരം 'പീകരിHി D ഏജൻസിയാണ് എസ്.ഇ.ഐ.എ.എ. ജലവിഭവം,
വ,വസായം, പjാ0ലം kട6ിയവയിെല +ധാന േ+ാജlകTെട അനിവാര,മായ ഉപാധിയാണ്
പരി
ിതി ആഘാതം വിലയി]0ൽ. ഉേദ,ാഗ
]െട കഴിUകൾ വികസി ി ൽ, പരിശീലനം,
പരി
ിതി ആഘാതം വിലയി]CGതിനായി േക_ വനം പരി
ിതി മ`ാലയം 'പീകരിHി D
ജിoാതല പരി
ിതി ആഘാത വിലയി]0ൽ സമിതികൾ/ കp ികൾ എGിവIെട +വർ0നം,
2011 ൽ kട6ിയ എസ് .ഇ.ഐ.എ.എ, എസ്.ഇ.എ.സി. എGിവIെട വ,വ
ാപികമായ ഭരണ
നിർqഹണം, ഭരണെചലUകൾ (ൈഹേ ാടതിയിേലIം േദശീയ ഹരിത rിബ7ണലിേലIം
sാൻഡിംഗ് കൗൺസിലർമാ]െട ഫീസ് ഉൾെ െട), വാർഷിക പരിപാലന നിര ് എGിവ@ായി
2021-22 െല പ2തി വിഹിതം ഉപേയാഗി*Gതാണ്. പരി
ിതി uർബല +േദശ6െള സംബvിH
പഠനം
നടCGതിQം
പരി
ിതി
ആഘാതം
വിലയി]CGതിQം
വിഹിതം
ഉപേയാഗി ാUGതാണ് . ജിoാ പരി
ിതി വിലയി]0ൽ അധികാരികTേടേയാ ജിoാതല xല,
നിർyയ
സമിതിIേടേയാ
സാF0ിക
+വർ0ന6Tെട
ചിലUകൾ ായി
kക
വകയി]0ിയി R്. ഈ +വർ0ന6ൾ ായി 2021-22 വാർഷിക ബജ ിൽ 160.00 ല3ം 'പ
വകയി]0ിയിരി*^.
കാലാവ
ാവ,തിയാനം
േകരള0ിെa
സാxഹികUം
സാF0ികUമായ
വികസന0ിെa {
ിരതVം, സxഹ0ിെa ഉപജീവന മാർഗ6ൾ*ം പരി
ിതി
പരിപാലന0ിQം ക 0 െവ&വിളിയാണ് ഉയർCGത്. സം
ാന0്, കാലാവ
ാ വ,തിയാന
സംബvിയായ +വർ0ന6െള ഏേകാപി ി*GതിQD േനാഡൽ ഏജൻസിയായി
പരി
ിതി-കാലാവ
വ,തിയാന വ| ് നാമനിർേbശം െച}െ ിരി*^. മQഷ,ാവകാശം,
ആേരാഗ,ം, തേbശീയരായ ജന6ൾ, +േദശിക സxഹം, |ടിേയ
ാർ, | ികൾ,
അംഗൈവകല,~Dവർ, +േത,ക പരിഗണന േവ>വർ, ലിംഗസമത•ം, സ്€ീ ശാ•ീകരണം എGീ
േമഖലകളിൽ കാലാവ
ാമാ ം xല~>ാ|G +‚6െള അQേയാജ,മായ വിധ0ിൽ
പരിഹരി*ക എGതാണ് ഈ പ2തിIെട +ധാന ല3,ം.
2021-22 വാർഷിക ബഡ്ജ ിൽ താെഴƒചി ി*G +വർ0ന6ൾ ായി 145.00 ല3ം
'പ വകയി]0ിയിരി*^.
അ 0 കാല6ളിX>ായ †]തര കാലാവ
ാ വ,തിയാന0ിെa െവളിH0ിൽ
സാേ‡തിക
തല0ിXD
ഗേവഷണ6TേടIം
പഠന
ാപന6TേടIം
സഹായേ0ാെട എസ്.എ.പി.സി.സി െയ Aനർപരിേശാധി*ക
uരˆ6െള അഭി~ഖീകരി ാൻ +ാ‰മാ*G Aതിയ മാർŠ6ൾ കെ>CകIം
കാലാവ
ാ വ,തിയാന0ിെa ഫലമാI>ാ|G ക‹ന‹6Tെട നിർyയ0ിന്
+ാധാന,ം നൽകി െകാRD ആഴ0ിXD പഠനെ0 േ+ാŒാഹി ി*GതിQ~D
സഹായം.
സxഹ0ിെല uർബല വിഭാഗ6െള ശാ•ീകരി*GതിനാID ഗേവഷണ6ൾ
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നടCGതിQം, ഗേവഷണം, അധ,ാപനം എGിവ kടർ^െകാRേപാUGതിXം
തൽപരരായ ഗേവഷണ വിദ,ാർ•ികൾ ് ഉŽ•ൽ-േപാs് േഡാ•റൽ െഫേലാഷി ്
നൽകി േ+ാൽസാഹി ി*ക.
ഓേരാ തേbശ
ാപന6ൾ*ം അQേയാജ,മായ പ2തികൾ വികസി ിH്
കാലാവ
ാ വ,തിയാനെ0*റിH് ‘േലാ ൽ ആ3ൻ •ാൻ’ ത}ാറാ*കIം
+ാേദശിക തല0ിൽ കാലാവ
ാ വ,തിയാന െസൽ 'പീകരി*കIം െചOക.
{
ിര ഉപജീവന +വർ0ന6ൾ, ജലസംര3ണം, കാലാവ
ാവ,തിയാന6ൾ
xല~>ാ|G ആഘാത6െള ല‘കരി ാQD പ2തികൾ kട6ിയവയിൽ ’2
േക_ീകരി*ക.

സം
ാനെ0 മലിനീകരണം തടIGതിQം നിയ`ി*GതിQം േവ>ിID വിAലമായ
ആƒ€ണം, േമൽേനാ ം, നട0ി ് എGിവ@് നിയമ+കാരമായ അധികാരം സം
ാന
മലിനീകരണ നിയ`ണേബാർഡിനാണ്. ജലം, വാI (മലിനീകരണം തടയXം നിയ`ണUം),
പരി
ിതി (സംര3ണം), അപകടകാരികളായ മാലിന,6ൾ, ബേയാെമഡി ൽ മാലിന,6ൾ,
•ാsിക് മാലിന,6ൾ, നഗര6ളിൽ നി^D ഖരമാലിന,6ൾ, ഇലേ“ാണിക് മാലിന,6ൾ,
ബാ റികൾ (നിയ`ണUം ൈകകാര,ം െച}Xം), ശ”മലിനീകരണം (നിയ`ി ൽ)
എGിവIമായി ബvെ
നിയമ6Tം വ,വ
കTം നട ിലാ*GതിQD അധികാരം
മലിനീകരണ നിയ`ണ േബാർഡിനാണ്.
2021-22 പ2തി ാലയളവിൽ ഏെ

*G +ധാന +•0ികൾ താെഴ പറIGവയാണ്.

ജിoാ
ഓഫീ{കTമായി
ബvെ
എoാ
ജിoാ
ലേബാറ റികെളIം
എൻ.എ.ബി.എൽ പദവിയിേല@് ഉയർ0ി ശ•ിെ CGതിന്.
അനധി–തമായി മാലിന,ം നിേ3പി*Gkം/വലിെHറിIGkം തടIGതിനായി
രാ€ികാല െപേrാളിംഗ് നടCG നിരീ3ണ േ—ാഡ്, മാലിന, പരിപാലന സിsം
(വാI, ജല, ഖരമാലിന,ം)േമാണി ർ െചOGതിQD നിരീ3ണ ടീം എGിവ
'പീകരി*GതിQ~D സഹായം.
വിവിധ
തല0ിXD
േsക്
േഹാൾേഡ ിന്
മാലിന,പരിപാലന0ിൽ
േബാധവത് രണ/പരിശീലന പരിപാടി
അടി
ാന സൗകര, നവീകരണം, നിയ`ണ സംവിധാനം, െപാkജന േബാധവത് രണം,
പരി
ിതി സംബvമായ നിരീ3ണUം നട0ി<ം, കാര,േശഷി വികസനം എGിവ
നട ിലാ*Gതിനായി 700.00 ല3ം 'പ 2021-22 വാർഷിക പ2തിയിൽ നീ ിെവHിരി*^.
അടി

ാന സൗകര,6ൾ നവീകരി*Gതിന് താെഴപറIG ഘടക6ൾ ഉൾെ

0ിയിരി*^.

േബാർഡിെa ലേബാറ റികൾ ശ•ിെ Cക
േബാർഡിെa ഐ. ി െസoിെന േs ് ൈലവ് ഡാ ാ െസaറായി ഉയർCക
ഓഫീസ് െക ിട6TേടIം കാലിബേറഷൻ െസaറിേaIം നിർpാണം
നിയ`ണ
സംവിധാന0ിെa
കീഴിൽ
േsക്
േഹാഴ്േഡ ിന്
പരി
ിതി
നിയമ6ൾ/+‚6ൾ സംബvിH െപാkേബാധവൽ രണം നട ിലാ*Gതാണ്. പരി
ിതി
സംബvമായ െപാk പരാതികൾ, +തിേഷധ6ൾ എGിവയിൽ െപാk ജനാഭി+ായം
ആരാIGതിന് െപാk പരിപാടികൾ നടCകIം, ആേരാഗ,കരമായ പരി
ിതി അവേബാധം
നൽ|Gതിനായി െപാk േബാധവൽ രണം നട0ാUGതാണ്. ഇതിെa ഭാഗമായി
േബാധവൽ രണ പരിപാടികൾ, +ദർശന6ൾ, പരി
ിതി വാർ0Iം ല›േലഖകTം
+സി2ീകരി ൽ എGിവ നട0ാUGതാണ്.
പരി
േചർ*^.

ിതി നിരീ3ണUം പരിപാലനUം എG ഘടക0ിെa ഉപഘടക6ൾ œവെട
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വാIവിേaIം ജല0ിേaIം †ണപരിേശാധന നിരീ3ണ പരിപാടി
ശബരിമലയിെല പരി
ിതി നിരീ3ണം.
െപരിയാറിൽ ഓൺൈലൻ ജല†ണനിലവാര നിരീ3ണ േക_ം
ഏ•ർ-ഇടയാർ േമഖലകളിൽ ൈന ് വിഷൻ ക,ാമറകൾ
ാപി*ക
വാ ർ ആa് എയർ ക•ാളി ി ഡയറ•റി +സി2െ Cക
എyേചാർH തടIGതിQD പ2തികൾ 'പീകരി*ക
ഗേവഷണ വികസന പ2തികൾ
സി.ബി.എം.ഡžŸ. ി.ഡി.എഫിQD ധനസഹായം
ഘടക6ൾ തിരി D വിഹിതം താെഴ െകാ 0ിരി*^.

1
2
3
4

അടി
ാന സൗകര,6ൾ െമHെ 0ൽ
െപാkജന േബാധവത് രണം
പരി
ിതി സംര3ണUം പരിപാലനUം
കാര,േശഷി വികസനം

200.00
25.00
470.00
5.00

േകരള സം
ാന തyീർ0ട അേതാറി ി സം
ാന0ിQDിെല തyീർ0ട
സംര3ണ +വർ0ന6ൾ ് േവ>ിID േനാഡൽ ഏജൻസിയായി +വർ0ി*^.
തേbശ
ാപന6ൾ, എൻ.ജി.ഒ കൾ മ ് ഏജൻസികൾ എGിവIെട +വർ0ന6െള ¢മീകരിH്
ഏേകാപന +വർ0ന0ി•െട ആവാസ വ,വ
Iെട തനതായ ൈജവൈവവി2,സംര3ണ
നയ6ൾ നട ിലാ*ക വഴി സം
ാനെ0 തyീർ0ട6െള Aന]2രി ി*കIം
സംര3ി*കIം െചO^.
ആവശ,~D
ല6ളിൽ ക>ൽ ആവാസ വ,വ
Iെട
Aന]Žീവന0ിനായി വിവിധ കർp പരിപാടികൾ ശാ£
ാപന6ളിെല ൈവദ¤,ം
+േയാജനെ 0ി വനം വ| ് വഴി നട ിലാ*GതിQം ഈ kക ഉപേയാഗി ാUGതണ്.
അംഗീകരിH കർp പ2തികTെട അടി
ാന0ിൽ തyീർ0ട6ളിെല ൈജവ സംര3ണ
+വർ0ന6ൾ
നിർqഹി*GതിQം,
+േത,ക
ആവാസ
വ,വ
കTെട
നില
െമHെ CGതിQം അവെയ സംര3ി*GതിQം, തyീർ0ട +േദശ6Tെട റിേ ാർ കൾ,
സംേയാജിത +വർ0ന പ2തികൾ, തyീർ0ട ¥പട6ൾ എGിവ ത}ാറാ ാQം പ2തി
ല3,മി ^.
െമാൈബൽ തyീർ0ട നിരീ3ണ ¦ണി ്, ഐ.ടി ഇൻ§ാ¨©=കൾ, കF7 ർ,
േsഷനറി, ഫീൽഡ് സർേവ, എoാ േ+ാജ•് മാേനജ്െമa് ¦ണിªകTെടIം +വർ0നം എGീ
പ2തികൾ ായി 75.00 ല3ം 'പ 2021 - 22 ബജ ് വിഹിത0ിൽ വകയി]0ിയിരി*^.

േകരള സം
ാന തyീർ0ട അേതാറി ി സം
ാന0ിQDിെല തyീർ0ട
സംര3ണ +വർ0ന6ൾ ് േവ>ിID േനാഡൽ ഏജൻസിയായി +വർ0ി*^.
തേbശ
ാപന6ൾ, എൻ.ജി.ഒ കൾ, മ ് ഏജൻസികൾ എGിവIെട +വർ0ന6െള ¢മീകരിH്
ഏേകാപന +വർ0ന0ി•െട ആവാസ വ,വ
Iെട തനതായ ൈജവൈവവി2,സംര3ണ
നയ6ൾ നട ിലാ*ക വഴി സം
ാനെ0 തyീർ0ട6െള Aന]2രി ി*കIം
സംര3ി*കIം െചO^. ആവശ,~D
ല6ളിൽ ക>ൽ ആവാസ വ,വ
Iെട
Aന]Žീവന0ിനായി വിവിധ കർp പരിപാടികൾ ശാ£
ാപന6ളിെല ൈവദ¤,ം
+േയാജനെ 0ി വനം വ| ് വഴി നട ിലാ*GതിQം ഈ kക ഉപേയാഗി ാUGതണ്.
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അംഗീകരിH കർp പ2തികTെട അടി
ാന0ിൽ തyീർ0ട6ളിെല ൈജവ സംര3ണ
+വർ0ന6ൾ നിർqഹി*GതിQം, +േത,ക ആവാസ വ,വ
കളായ തീരേദശ ആവാസ
വ,വ
, ചk<കൾ എGിവIെട നില െമHെ CGതിQം, ആവാസ വ,വ
കെള
സംര3ി*GതിQം, തyീർ0ട +േദശ6Tെട റിേ ാർ കൾ ത}ാറാ ാQം പ2തി ല3,മി ^.
േവFനാട് , അ‹~ടി, ശാ«ാംേകാ kട6ിയ തyീർ0ട6െള സംബvിH േ+ാജlകൾ
ത}ാറാ*GതിQം നിർqഹണം നടCGതിQം പ2തി വഹിതം ഉപേയാഗി ാUGതാണ് .
മൺേറാk]0ിെa
{
ിര
വികസന0ിQം
ഈ
പ2തിIെട
കീഴിൽ
kക
വകയി]0ിയിരി*^. 2021-22 വാർഷിക ബജ ിൽ 40 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതമായി 40.00
ല3ം 'പ വകയി]0ിയിരി*^.

തീരേദശ പരി
ിതി സംര3ി*Gതിന് േക_ വനം പരി
ിതി കാലാവ
വ,തിയാന
വ| ് (സംര3ണം)പരി
ിതി നിയമം 1986 +കാരം 'പീകരിHി D ഒ] സ•ത`
അേതാറി ിയാണ് േകരള തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി ി. െ+ാേ ാസXകTം ¬പാർശകTം
പരിേശാധി*ക, അതി¢മ6Tം പരാതികTം ആേരാപി െ G േക{കളിൽ അേന•ഷണം
നടCക, തീരേദശ നിയ`ണ േമഖലകളിെല പരി
ിതി uർബലമായ +േദശ6ൾ കെ>0ൽ
എGിവയാണ് ഈ അേതാറി ിIെട œമതലകൾ. പരി
ിതി കാലാവ
ാ വ,തിയാന വ| ്
ഡയറ•േറ ് ആയിരി*ം േകരള തീരേദശ േമഖല പരിപാലന അേതാറി ിIെട േബാർഡിംഗ്
ആഫീസ്.
2021-22 ൽ തീരേദശ േമഖലാ പരിപാലന അേതാറി ിIെട ൈദനംദിന നട0ി ിനായി 110.00
ല3ം 'പ വകയി]0ിയിരി*^. ആഫീസ് ഉപകരണ6ൾ, കF7 =കൾ, േsഷനറി, kട6ിയവ
വാ-GതിേലVം, മീ ിം†കൾ നടCGതിനാID െചലUകൾ*ം, വിദ¤ർ*D സി ിംഗ് ഫീസ്,
െക.സി.ഇെ®ഡ്.എം.എ Iെട ജിoാ തല0ിXD കpി ിIെട +വർ0ന6ൾ, േകാടതി
േക¯കൾ*D െ+ാഫഷണൽ ഫീസ്, െമേF ിQD +തിഫല6ൾ ഫീൽഡ് പരിേശാധനാ
ചാർ°കൾ എGിവVം ഇതിQ Aറെമ സി.ഇസഡ്.ആർ േനാ ിഫിേ ഷൻ 2019 +കാരം തീരേദശ
സംര3ണ പരിപാടികൾ ത}ാറാ*GതിQം പ2തി വിഹിതം വകയി]0ിയിരി*^.

േക_ വനപരി
ിതി കാലാവ
ാ വ,തിയാന വ| ് േകരളം ഉൾെ െട വിവിധ
സം
ാന6ളിേല@് ഐ.സി.ഇസഡ്.എം.പി Iെട ര>ാം ഘ സർ ാർ ധനസഹായം
വ,ാപി ി ാൻ തീ]മാനിHിരി*^. 04.02.2016 െല സർ ാർ ഉ0രവ് (ആർ. ി) നം. 12/2016/എൻവി.
+കാരം തി]വിതാം±ർ, െകാHി സയaിഫിക് ആa് ചാരി ബിൾ െസാൈസ ി ആ•് 1955
അQസരിH് െക.സി.ഐ.സി.എം രജിsർ െച}െ കIം പരി
ിതി വ| ് ഡയറ•െറ
െക.സി.ഐ.സി.എം െa േ+ാജ•് ഡയറ•റായി നിയമി*കIം െച²ിരി*^. തീരേദശ
വിഭവ6Tെട {
ിര പരിപാലനം ഉറ< വ]Cക, സ~³ േമഖലയിൽ നി^D സാF0ിക
ലാഭെ0 വർ2ി ി*ക എGിവയാണ് പ2തിIെട +ധാന ല3,ം. എം.ഒ.ഇ.എഫ്.സി.സി
+ാഥമിക േ+ാജ•് റിേ ാർ ് അംഗീകരി െകാ>് ഘ ംഘ മായി നട ിലാ ി വ]^. 100.00 ല3ം
'പ 20 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതമായി 2021-22 വർഷ0ിൽ വകയി]C^. തീരേദശ സ~³
ൈജവ വിഭവ6Tെട സംര3ണUം അവIെട ഉൽ ാദനേശഷി വർ2ി ി Xം, കാര,േശഷി
വികസനം, ഐ.സി.ഇെസഡ്.എം.പി നട ിലാ ൽ, തീരേദശ മലിനീകരണം |റ@ൽ, അടി
ാന
സൗകര,6Tെട നവീകരണം, തീരേദശ സxഹ6Tെട ഉപജീവന {ര3 kട6ിയവ@ായാണ് ഈ
kക െചലവഴി*Gത്.
സാേ‡തിക +വർ0ന6ളി•േടIം ഗേവഷണ0ി•േടIം കാലാവ
ാ വ,തിയാന0ിൽ
നി^ം –ഷിെയ µർq
ിതിയിലാ ാQD കഴിവ് വർ2ി ി*Gതിന് ഈ പ2തി ല3,മി ^.
കാലാവ
ാ വ,തിയാനേ0ാ D അവേബാധം വർ2ി ി*Gതിന് അQേയാജ,മായ നയ6Tം
പരിപാടികTം ആവശ,മാണ്. മyിെല ൈജവ-കാർബൺ നിർpാണം,
ലെ0 ഈർ ം
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സംര3ി ൽ, ക0ി*Gതിന് പകരം അവശി‹6ൾ സം—രി*ക, ജലസംഭരണUം അQബv
ജലേസചന0ിനാID Aന]പേയാഗ6Tം, വർ2ി
വ]G വരൾHIം, െവDെ ാ Uം
േനരി GതിQD രീതികTം, ജലസംര3ണ സാേ‡തികവിദ,കൾ, ¥+–തി അധി¶ിത –ഷി
രീതികൾ,
േപാഷക പരിപാലന6ൾ
എGിവയാണ്
കാലാവ
ാ വ,തിയാനUമായി
െപാ]0െ ടാൻ –ഷിെയ സഹായി*G ഘടക6ൾ.
2021-22 കാലയളവിൽ നിലവിXD പ2തികൾ* Aറെമ uർബലമായ +േദശ6Tെട
Aന]Žീവനം ല3,മാ ിെ ാ>് താെഴ പറIG പ2തികളിൽ ±ടി ± തൽ ’2േക_ീകരി*ം.
കാലാവ
Q·തമായ വിളരീതി വികസി ി ൽ, +േത,കി ം വയനാട്, ഇ ി
ജിoകളിൽ
{
ിരമായ മŒ,ബvന രീതികTം ക^കാലി വളർ0Xം
+േദശിക തല0ിൽ കാലാവ
ാ ~Gറിയി<കൾ എ0ി*കIം ഉപേയാഗി*കIം.
മഴെവD സംഭരണUം മ ് ജലസംര3ണ നടപടികTം ഉൾെ G സംേയാജിത
ജലവിഭവ മാേനജ്െമa്.
കാലാവ
ാ വ,തിയാനെ0 അതിജീവി*G ഇന6Tെട ജീQകൾ
സംര3ി*GതിQD ധനസഹായം.
െമHെ മy്പരിപാലന സാേ‡തിക വിദ,യി•െട മy് –ഷി Qേയാജ,മാ*ക.
+ധാനെ കാർഷിക വിളകൾ ായി കാലാവ
ാ Aന:
ാപന േ+ാേ ാേ ാൾ
വികസി ി*ക.
കാലാവ
ാവ,തിയാനം xല~>ാ|G േകരള0ിെല കാർഷിക-പാരി
ിതിക
േമഖലകTെട അപകടസാധ,ത വിലയി]CകIം അതിQേവ> കാർഷിക
പാരി
ിതിക തത•6ൾ സ•ീകരി*കIം െചOക.
ഈ +വർ0ന6ൾ ായി 2021-22 വാർഷിക ബജ ിൽ 75.00 ല3ം 'പ വകയി]C^.
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സം

ാന ിെ 13-ാം പ വ ര പ തിയി വിദ ാഭ ാസ ിന്, കാര മായ ഊ
ന
്. 2016േകരള ഗവ'െമ ് (ട*ം
റി, നവേകരള മിഷെ
4
ഘടക0ളിെലാ ായ െപാ( വിദ ാഭ ാസ സംര2ണ യ4ം വഴി സം
ാനെ
െപാ(
വിദ ാഭ ാസം കാര മായ മാ6 ിന് വിേധയമായിെ*ാ ിരി8 . െപാ( വിദ ാഭ ാസ സംര2ണ
യ4ം 2016
േകരള ഗവ'െമ ് (ട*ം റി, നവേകരള മിഷനിെല 4 ഘടക0ളിെലാ ാണ്.
9:വിദ ാഭ ാസേമഖലയി<ം ഉ ത വിദ ാഭ ാസേമഖലയി<ം >ണനിലവാര?@ വിദ ാഭ ാസം
ഉറAാ8 തിന് വിവിധ പ തിക:*ായി പ തി വിഹിതം വകയിC ിയിD ്. വിദ ാഭ ാസ
േമഖലE് 2021-22 വFഷം 1547.22 േകാടി Hപയാണ് വകയിC ിയിരി8 ത്. ഇതി 920.60
േകാടി Hപ 9: വിദ ാഭ ാസേമഖലയി<ം 410.76 േകാടി Hപ ഉ ത വിദ ാഭ ാസ േമഖലയി<ം 215.86
േകാടി Hപ സാേKതിക വിദ ാഭ ാസേമഖലയി<മാണ് വകയിC ിയിD@ത്. വിശദാംശ0: താെഴ
െകാM ിരി8 പNികയി േചF ിരി8 .

1. P: വിദ ാഭ ാസം
2. ഉ ത വിദ ാഭ ാസം

920.60
410.76

1655.82
497.36

വിദ ാഭ ാസ
ാപന0Qെട സൗകര 0ൾ െമ,െAMT തിUം P:-ഉ ത വിദ ാഭ ാസ
േമഖലകളിെല
അ*ാദമിക
മികവ്
വർ ിAി8 തിUം,
ഗേവഷണ
അYരീ2ം
െമ,െAMT തിUം
േപാളിെട[ി8കQെട
വികസന ിUമായി
ഗണ മായ
(ക
വകയിC ിയിD ്. ഭി േശഷി സൗ\ദ അYരീ2ം
ാപന0ളി
]^ി8 തിന് _
േക`ീകരി,ിD ്.
വ Aിെന സഹായി8 തിനായി വിവിധ പ തിക: നടAിലാ8 തിനായി അവെയ താെഴ
പറa
അ ് bധാന ഉപവിഭാഗ0ളായി തിരി,് ന കിയിരി8 . പ തിaെട ല2 ം
ൈകവരി8 തിനായി ഈ അ ് േമഖലകളി<ം സമയബfിതമായി ധന, സമയ, bയg
നിേ2പ0: നട ി പ തി bവF നം കാര 2മമാ*ാh താണ്.
1. അടി
ാന സൗകര വികസനം
2. അ*ാദമിക മികവ് ഉറAാ*
3. വിദ ാFiികെള ല2 മിDെകാj@ bവF ന0:
4. ഭരണ അ*ാദമിക േമാണി6റിഗ്
5. ഭി േശഷിa@
Nിക:*് േവ ിa@ bതിബf?k 9:, 9QകQെട ഭൗതിക
സാഹചര 0: l
ിരമാ8 തിU@ അടിയYിര സഹായം ?തലായ മ6്
bവF ന0:

സം

േകരള
ാനെ

ി ഏകേദശം 11.69 ല2ം
PQകളി പഠി8 ആെക

Nിക: സF*ാF PQകളി പഠി8
്. ഇത്
NികQെട 31.44 ശതമാനമാണ്. െപാ( വിദ ാഭ ാസ
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സംര

ണയ

ിെ

ഭാഗമായി െപാ വിദ ാലയ

ളി

ിക െട എ

ം !ടിയി"#്.

ൈ'മറി )ാ*കളിലാണ്
ിക െട 'േവശന വ./നവ് 'ധാനമാ1ം ഉ#ായി"3ത്.
അ െകാ6തെ7 അടി8ാന സൗകര
െട വികസനം വളെര 'ധാനെ: താണ്.
അതിനാൽ <ാർ ് )ാസ് >റികൾ, @ീ - സൗBദ േടായ്ലCകൾ, DEFരകG
എ7ിവ1ൾെ:െട ആIനിക സൗകര
3 Jതിയ േKാLകൾ / >റികൾ
നിർNിL7തിന് ക നീOിവPിരിLQ.
2021-22 വ.ഷ ി ഈ 'വ. ന GOായി 8000.00 ല ം Vപ നWിയിരിLQ.
XG െക ിട
െട1ം മY് അടി8ാന സൗകര
െട1ം Z8ിരത[േവ#ി13
അടിയ\ിര സഹായം ന
7തിന് ഈ ^ീമി_ കീഴി
ക നീOി വPിരിLQ. പി.ടി.എ
ക മാ1ം
തേaശസbയംഭരണ
8ാപന
മായി
േച.7്
െകാ#്
പ/തി
നട:ാേO#താണ്.
2021-22 വ.ഷ ി
ഈ 'വ. ന GOായി 2000.00 ല ം Vപ
നWിയിരിLQ.
'േത ക േശഷി13 വിദ ാ.dികGO് േവ#ി13 'തിബfരഹിത വിദ ാലയ G
വികസി:ിL7തിന് േവ#ി ആവശ മായ സgീകരണ G ന
7തിനാണ് ഈ
ഘടകം. വീ െചയറി സiരിL7വ., കാkയിlാ വ. & ഭാഗീക കാkശmി13വ.,
േകGവി
റn3വ., പഠന ൈവകല >3വ., അZഖം Dലേമാ, അപകടം വഴിേയാ
താ Oാലിക
േശഷിLറnകG
ഉ3വ.
എ7ി െന13
വിദ ാ.dികGO്,
തടq ളിlാ , വിദ ാലയം സgീകരിOാr ക വിനിേയാഗിOാn7താണ്.
ഈ 'വ. ന GOായി 2021-22 വ.ഷ ി 2000.00 ല ം Vപ വകയിs ിയിരിLQ.

ശാ@സാേtതിക രംഗ ളി
സംഭവിuെകാ#ിരിL7 vതഗതിയിw3 മാY GO്
അ_സരിP്
ജീവിതനിലവാരം
ഉയ.y7തിേലLേവ#ി
zGതലം
െതാ"തെ7
ഉയ.7തല ിw3 കഴിnക ം, അറിnക ം വികസി:ിേO#തായി"#്.
zG തല ി
വിദ ാഭ ാസമികവ് ഉറFവsy7തി_ം, അധ ാപകപരിശീലനം ന
7വ.O് പരിശീലനം
ന
7തി_ം ('േത കിP് ഭി7 േശഷി13 വിദ ാ.dികെള ൈകകാര ം െച|7 അധ ാപക.O്)
ഉത 7 രീതിയിലാണ് 'വ. ന G Vപക :ന െച~ി"3ത്. പാർശbവ•കരിOെ: ം,
പിേ7ാOാവ8യിw3 മായ വിഭാഗ ളിൽ നിQ3
ിക െട €ണനിലവാരnം അOാദമിക്
െമPെ:• wം ഉറ:ാOാൻ 'േത ക ഊ7 ന
Q. സമ„ വിദ ാഭ ാസം ഉറ:ാL7തിന്
'േത ക ഫ6ക ം †ീ>ക ം മാYിവPി"#്.
2021-22
വ.ഷ ിേലO്
പ/തി
നട ി:ിനായി
1600.00
ല ം
Vപ
വകയിs ിയിരിLQ.
ഇതി
50
ശതമാന ി
!•ത
െപ‰ ികGO്
'േയാജന'ദമാ െമ7് 'തീ ിLQ.
ഈ പരിപാടിയിŠെട ല മി•7 'വർ ന െള ര#ായി തരംതിരിPിരിLQ: 1)
വിദ ാഭ ാസ
€ണനിലവാരം
പരിേശാധിOൽ
2)അധ ാപന ിെ 1ം
പഠന ിൻെറ1ം
€ണനിലവാരം െമPെ:•y7തി_3 പ/തികൾ. വിദ ാഭ ാസ €ണനിലവാരം പരിേശാധിOൽ
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'വർ ന ളിൽ
കŒ.ഐ.പി േമാണിYറിംഗ് കNിYി1െട 'വർ ന
ം ഉൾെ:•Q.
വിദ ാഭ ാസ ിെ
€ണനിലവാരം നിരീ ിL7 'വർ ന ൾOായി 30.00 ല ം Vപ
വകയിs ിയി"#്.
അ/ ാപന ിെ 1ം പഠന ിെ 1ം €ണനിലവാരം െമPെ:•y7തി_3 2021-22-െല
പരിപാടികൾ ഇവയാണ് എ) കലാ - കായിക അധ ാപകർL3 പരിശീലനം, ബി) അറബി, ഉ••
വിദ ാഭ ാസ വികസനം, സി) ഭൗതികശാ@ം, രസത‘ം, സാDഹിക ശാ@ം, ഗണിതം, മലയാളം,
ഹി’ി എ7ിവയിേലL3 റി“ഷർ േകാ”കൾ. അ/ ാപന ിെ 1ം പഠന ിൻെറ1ം
€ണനിലവാരം െമPെ:•y7 '•ത പരിപാടിO് 70.00 ല ം ക വകയിs ിയി"#്.
2021-22 ൽ പ/തി 'വ. ന GOായി 100.00 ല ം Vപ വകയിs ിയിരിLQ.
ഡിജിY
ഉ3ടO നി.Nാണം, ˜രദ.ശനിŠെട സംേ'ഷണം െച|7 വിദ ാഭ ാസ
വീഡിേയാ പരിപാടികG, ഡിജിY
േലണിംഗ്, െമാൈബ അ:™ിേOഷr šാY്േഫാം, െ›ഷ
z കളിെല വിദ ാഭ ാസ പരിപാടികG, എrœrസ് േസാ•്െവയ., വിദ ാഭ ാസ ഫിലിംെഫžിവ
ട ിയവയാണ് ഈ പ/തി1െട ഭാഗമാ13 'ധാന പരിപാടികG
2021-22- പ/തി 'വ. ന GOായി 100.00 ല ം Vപ വകയിs ിയിരിLQ
ഉ•Ÿ മായ
ൈപ¡കnം
സാം†ാരിക നിമ1>3
ഭാഷയാണ്
സം¢തം.
സം8ാനെ
3000 z കളി സം¢തം ഐ£ികവിഷയമായി പഠിL7തി_3 സൗകര >#്.
സം8ാന ് 2 ല േ ാളം വിദ ാ.dികG സം¢തഭാഷ പഠിLQ#്. സം8ാന
കൗ‰സിwകGL3 ധനസഹായം, സം¢തഭാഷ സംസാരിL7തിന് പരിശീലനം, സം¢ത
േ†ാള.ഷിFം സ. ിഫിOCം,
സം¢തദിനാചരണം,
¤/സം¢തേ†ാള.ഷി:്,
അധിക
പഠനസഹായി1െട നി.Nാണം, ക ാ¥ി_ം അധ ാപക.Lമാ13 േമാഡ¦G ത§ാറാO ,
േ†ാള.ഷി:് പരീ ¨ാ13 േചാദ േപ:. ത§ാറാOwം വിതരണം െച§wം, സം¢ത Zവനീ.,
സം¢തെസമിനാ., അ/ ാപക.L3 പരിശീലനം, എ .പി. ികGL3 സഹായ G,
ട ിയവയാണ് ഈ പ/തിയി ഉGെOാ3ിPിരിL7 'ധാന പരിപാടികG.
2021-22 പ/തി 'വ. ന GOായി 70.00 ല ം Vപ വകയിs ിയിരിLQ.
വിദ ാ.dികളി
ശാ@ീയാവേബാധം
ª ിLക,
സയrസ്,
ഗണിതശാ@ം,
സാDഹ ശാ@ം, പരി8ിതി അവേബാധം ശmിെ:•yക, «തനമായ കഴിnകG വള.yക
എ7ിവയാണ് പ/തി1െട 'ധാന ല
G. ഈ ല ം ൈകവരിOാനായി, z കളിൽ
'വർ ിL7 സയൻസ്, മാ മാYി¬്, േസാഷ ൽ സയൻസ് )-സ് എ7ിവ യി
വിവിധ
'വർ ന ൾ നടLQ#്.
സയrസ്
െസമിനാ•കG,
മികPരീതിയി
'വ. ിL7
സയrസ്,
േസാഷ സയrസ്, മാ മാYി¬് )®കGO് ധനസഹായം, കbിസ് മ¯ര G , സയrസ് &
മാ മാYി¬് െഫയ., ക¥¦ . െഫയ., വിദ ാ.dികGOാ13 സയrസ് & മാ മാYി¬് നാടക
മ¯ര G, ഉപന ാസ മ¯ര G, േസാഷ
സയrസ് 'സംഗ മ¯രം, വാ.
വായന
മ¯രം, അധ ാപക.Oാ13 കbിസ് മ¯ര G, രാമാ_ജr <ാരക േപ:. അവതരണം മ¯രം,
ദ ിേണ\ r സയrസ് െഫയ., ദ ിേണ\ r സയrസ് °ാമാ െഫžിവ ,
എസ്.ഡി.എം.സി.എ., എസ്.ഡി.എസ്.സി.എ, എസ്.ഡി.എസ്.എസ്.സി 'വ. ന GL3
ധനസഹായ G, 'ാഗ± >3
ികെള കെ#y7തി_3 പരീ
ട ിയ പരിപാടികG ഈ
പ/തി1െട ഭാഗമായി നട ാ_േaശിLQ.
അതി«തനമായ അധ ാപന മാ¡കകG
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ത§ാറാL7തി_3 മ¯ര പരിപാടിക ം ഈ പ/തിയിŠെട വിഭാവനം െച|Q#്. zG, സബ്
ജിl, ജിl തല 'വ. ന GOായി ക വിനിേയാഗിOാn7താണ്.
2021-22- പ/തി 'വ. ന GOായി 145.00 ല ം Vപ വകയിs ിയിരിLQ.
ൈഹദരാബാദിw3 െസrœ ഇržിY¦ ് ഓഫ് ഇം³ീഷ് ആ ് േഫാറിr ലാംേഗbജസിെ
മാ¡കയി സം8ാന ് 4 ഇം³ീഷ് ഭാഷാ ജിlാ േക´ G 8ാപിLക1#ായി. ഇം³ീഷ്
ഭാഷ 'ാേയാഗികമായി സbായ മാLക, ഭാഷ1െട ശരിയായ ഉപേയാഗം, ഭാഷേയാ•3
നവീനമായ സമീപനം എ7ിവയിŠെട z കളി
ഇം³ീഷ് ഭാഷ പഠി:ിL7 അധ ാപകെര
വിദµരാLവാr പരിശീലനം ന
കയാണ് ഈ പ/തി1െട ല ം. അധ ാപക ശാmീകരണ
പരിപാടികൾ,
അധ ാപകsെട പരിശീലകsെട ശാmീകരണ പരിപാടി, ഇം³ീഷ് ഭാഷ
പരിേപാഷി:ിL7തിനാ13
അധ ാപക-പരിശീലക.L3
പരിശീലനപരിപാടി,
വിദ ാർഥികൾOാ13
ക ാ·കൾ/വർO്േഷാFകൾ,
േഡാകŒെമേ ഷൻ,
ന¦q്
െലYർ,
െവബ്ൈസYിനാവശ മായ ഫയwകG െസ.വറിേലO് േലാ¸െച|7തി_ം, ലാംേഗbജ് ലാബിന്
ആവശ മായ േസാ•് െവയ•ം ഉപകരണnം, ൈല¹റി, റിേസാº് െസ . ട ിയവാണ് 2021-22
നട:ിലാL7 പ/തികG.
2021-22- പ/തി 'വ. ന GOായി 160.00 ല ം Vപ വകയിs ിയിരിLQ.
മാനസികമായി െവ»വിളികG േനരി•7
ികGO് വിദ ാഭ ാസം ന
7തിനായി സ7/
സംഘടനക ം തേaശ ഭരണ 8ാപന
ം നടy7 320 രജിž. െച~ 8ാപന G
സം8ാന ് 'വ. ിLQ. 'േത ക പരിശീലനം ലഭിP അധ ാപകsെട സഹായേ ാെട
മാEേമ ഇ രം വിദ ാലയ G 'വ. ിOാr സാധി¼.
നിലവിw3 ഇ രം 'േത ക
അധ ാപക പരിശീലന സ.Oാ. 8ാപന
െട അടി8ാന സൗകര വികസന ി_ം, മC
'വ. ന G നട:ാL7തിേലLമാണ് ക വകയിs ിരിL7ത്.
2021-22- പ/തി 'വ. ന GOായി 145.00.ല ം Vപ വകയിs ിയിരിLQ.
ഭാരതീയ
½ാവിഡ
ഭാഷ
അേസാസിേയഷെ
അ_ബfമായി
ഭാഷാശാ@
ഗേവഷണ ിനായി 8ാപിOെ: ഒs സbയംഭരണ 8ാപനമാണ് അ\.േaശീയ ½ാവിഡ ഭാഷാ
8ാപനം.
½ാവിഡ പഠന
മായി ബfെ:
തന
ª ികG ഏെY•Lക1ം
സംഘടി:ിLക1ം, മാ.Àനി.േaശ G ന
ക1ം െച|7േതാെടാ:ം ½ാവിഡഭാഷ, കല,
വാ•വിദ , ചരിEം, ഫിേലാസഫി, സം†ാരം, മതം പ ികവ.À സം†ാരം എ7ീ േമഖലകളി «തന
ഗേവഷണ G ഏെY• ് നടyക എ7ിവയാണ് ഈ zളിെ
'ധാന ല
G.
ൈല¹റിയിേലOാവശ മായ JÁക
ം േജ.ണwക ം 'ി ിംഗ് ആ ് േžഷനറിക ം
ഫ.ണിP•ക ം വാÂ7തി_ം ക¥¦ . അÃ„േഡഷr, മC ഉപകരണ G, ഉപകരണ
െട
അY Y:ണികG, ഗേവഷണ േ'ാജÄകG, െസമിനാ•കG, വ.O്േഷാFകG, അ/ ാപക
പരിശീലനം ട ിയവ¨ായി ക വകയിs ിയിരിLQ.
2021-22-െല പ/തി 'വ. ന GOായി 60.00 ല ം Vപ വകയിs ിയിരിLQ.
നിലവിൽ സർOാർ േമഖലയിൽ 24 അധ ാപക വിദ ാഭ ാസ 8ാപന ൾ 'വർ ിLQ#്.
എൻ.സി.Yി.ഇ നിർേദശിL7 മാനദÇ
െട1ം നിലവാര ിെ 1ം അടി8ാന ിൽ, ഐ ടി
ഇ
യിെല
അടി8ാന
സൗകര ൾ
െമPെ:•േ # #്.
ലേബാറ റിക െട1ം
ൈല¹റിക െട1ം നിലവാര>യ.y7തി_ം, അOാഡമിക് മാž. šാനിെല ശിÈശാലകG,
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െക ിട
െട നിർNാണം, അY Y:ണി, മY്
ട. 'വ. ന GLമായാണ്
ക
വകയിs ിയിരിL7ത്. എൻ.സി.Yി.ഇ നിർേaശിL7 അധിക സൗകര ൾ ത§ാറാL7തി_ം
ക വകയിs ിയി"#്.
2021-22-െല പ/തി 'വ. ന GOായി 60.00 ല ം Vപ വകയിs ിയിരിLQ.
പല കാരണ ളാ
പഠന ി
മികn Jല. ാr കഴിയാ
വിദ ാ.dിക െട
കഴിnകG ഉയ.y7തിന് വിേക´ീŸതnം വ m ാധിÉിതnമായ ഇടെപടwകG ആവശ മാണ്.
തക.7
•ംബ ളി
നിQ3
ികG, അനാഥരായ
ികG, LമാÊാതാപിതാOളാ
പീഡി:ിOെ:
ികG എ7ിവ.O് പരിഗണന െകാ•േO# #്. )ാq് ടീP•െട ഇടെപടേലാെട
ഈ പ/തിയിേലL3
ിക െട െതരെË•:് ഒs കNിYി നട ണം. െതരെË•Oെ:
ിക െട ലിžിെ അ\ിമതീsമാനം എ•L7ത് PTA ആണ്. )ാ*കG നടേ #ത്
ശനിയാkകളിwം അധ യന ദിവസ ളി
രാവിെല1ം ൈവകീ"മാണ്. സbയം ത§ാറായ
അ/ ാപകsെട ഒs റിേസാº് Ì:് ഇതിനായി VപീകരിOണം. റിേസാº് Ì:ിെല അ/ ാപക.O്
ിക മായി നl ബfം 8ാപിOാr കഴിയണം.
ിക െട സാDഹ സാ¥ ിക ൈവകാരിക
'Í G മനqിലാOാ_3 കഴിവ് േനടാ_3 'േത ക പരിശീലനം അ/ ാപക.O് ന
ം.
റിേസാº് Ì:ി നി7് െതരെË•L7 േകാ. റിേസാº് Ì:ിെല അധ ാപക.Lം അനൗേദ ാഗിക
ൈനJണ പരിശീലനം ന
ം. ജിlാതല ിw3 'വ. ന GO് േമ േനാ ം വഹിOാ_3
ഉ രവാദി ം േകാ. റിേസാº് Ì:ിനാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ റിേസാ.സ് േപ.സ‰മാ.L3
സാ¥ ീക േ'ാ¯ാഹനnം വിദ ാർdികൾO് റീെ“െÎÏം നൽ Q.
Ð/1െട ഭാഗമായി ഗണിതശാ@ ിൽ 'േത കÐ/ ന
7തിനായി ഗണിതശാ@ ിൽ
അടി8ാനം േനടിയി ിlാ
വിദ ാർdികൾOായി "'വർ ന ഗണിതശാ@ കഴിnകൾ"എ7
പ/തി¨് ഊ7 ന
Q#്. 'േത ക 'വർ ന JÁക G, െമാഡ¦ കൾ, വർO്ഷീCകൾ,
ഐസിടി െമYീരിയൽസ്, സbയം പഠന പാേOÒകൾ, ഗണിതശാ@ ിെല അ/ ാപന ി_ം
പഠന ി_മായി ഗണിത അധ ാപകർO് 'േത ക േകാº് ട ിയവയാണ് 'വ. ന G.
Ð/¨ായിവകയിs ിയ െമാ ം കയി നിQം 10.00 ല ം Vപ "'വർ ന ഗണിതശാ@
കഴിnകൾ" എ7 പരിപാടിOായി വകയിs ിയിരിLQ. 202-22 കാലഘ
ി െറമഡിയ
ടീPിംഗ് േ'ാ„ാമി_ േവ#ി എlാ സ.Oാ. വിദ ാലയ ളിwം ഒs ക മാYി വPിരിLQ.
2020-21 കാലഘ
ിൽ ഈ പ/തിL േവ#ി ആെക 200.00 ല ം Vപ
വകയിs ിയിരിLQ.

നിലവിw3 സ.Oാ. െ›ഷ
z കളിെല സൗകര G, െമPെ:•y7തിനായി
'•ത പ/തി വിഭാവനം െച~ിരിLQ. വികസന 'വ. ന G നട:ിലാOിyട ിയ 7
െ›ഷ
z കളിെല 'വ. ന G Ó. ീകരിP് ശmിെ:•േ # #്.
നിലവിw3
െക ിട
െട വിJലീകരണnം ആIനിക വ•Oരണnം മC േജാലിക ം െചേ§# #്.
ികGO്
നിലവാര>3 വിദ ാഭ ാസം േന•7തിന് അധ ാപക-പഠന സാമ„ികൾ വിതരണം െച|7തിŠെട
)ാസ് Ôം അധ ാപനം ഫല'ദമാOാൻ കഴി17താണ്. വിവിധ തരം ൈവകല
3
ികെള
പഠി:ിL7തി_3 ആIനിക ഉപകരണ
ം സാേtതിക വിദ ക ം 'േത ക പരിശീലന z കളിൽ
അധ ാപകെര പരിചയെ:•y7ത്
അധ ാപക പരിശീലന പരിപാടി1െട ഒs ഘടകമാണ്.
z കളിെല സൗകര ൾ െമPെ:•y7തി_ം 'േത ക zൾ കേലാ¯വം, െതാഴിൽ പരിചയം,
സം8ാന അത് ലY് മീY്, മY് ട.പരിപാടികG എ7ിവ¨ായി ക വകയിs ിയിരിLQ. 2021308

22 കാലയളവിൽ ഡിജി ൽ േമാഡി
ാ കൾ ൈകകാര ം െച
അധ ാപകർ!ായി
ൈഹെടക് ആഡിേയാളജി!ൽ ലാംേഗ'ജ് ലാബ് )ാപി* തി ം ,േത ക ഊ . നൽ0ം.
2021-22 കാലഘ45ിൽ ,വർ5ന6ൾ!ായി 100.00 ല7ം 8പ അ9വദി*;.

പാ<ശ'വ>കരി!െ?4 04ിക@െട സാംBാരിക പCാ5ലം മനDിലാ!ിെകാE് അവെര
Fഖ ധാരയിേല!് െകാHവരാI ല7 ം െവ*;. പാർശ'വ>Jത സKഹ6ളിൽ നി;
വിദ ാർLികM!് ആവശ മായ പഠന നിലവാരOം സാഹചര 6@ം ന.കിെകാE്, Qളിൽ
അവRെട ഹാജ< ഉറ?ാ*കUം വിദ ാർLികെള പിVണ*കUം െച ക എ താണ് ഈ
പZതിUെട ല7 ം. [ാമീണ േക]6ൾ, വി^ര )ല6M, 0ടിേയ േക]6M എ ിവിട6ളി.
_Z േക]ീകരി`് പഠന േക]6ൾ )ാപി!ാ9ം അaവഴി
cർബല വിഭാഗ6ൾ!്
eണേമൻമU
വിദ ാഭ ാസം ഉറgവR5ാ9ം കഴിUം. വിദ ാഭ ാസ വ0?ിെhUം പ4ികവർഗ
വ0?ിെhUം ഫിഷറീസ് വ0?ിെhUം തേkശ സ'യംഭരണ )ാപന6@െടUം സഹായേ5ാെട
ഈ പZതി നട?ിലാ* താണ്. ആവശ െമlിൽ, എൻ.ജി.ഒ പlാളി5ം വഴി പZതി
നട5ി?ിലാ!ാO താണ്. െതരെno!െ?4 p@കM*
അടി)ാന സൗകര 6M,
വിദ ാർLികൾ!് റിrെstകൾ, റിേസാu് വ vികൾ!് നൽ0 ആ9wല 6ൾ എ ിവ ഈ
പZതിUെട കീഴി. വR;. ഒ െ?4 ,േദശ6ളി. അധ ാപക<!് താമസ സൗകര ം ഒR* aം
ഈ പZതിUെട ഭാഗമാണ്.
2021-22 കാലയളവിൽ 200.00 ല7ം 8പ ഈ പZതി!ായി വകയിR5ിയിരി*;.
സയൻസിൽ അഭിRചിU വിദ ാർLിക@െട ശാxീയ കഴിOകൾ േ,ാyാഹി?ി*കയാണ്
ഈ പരിപാടിUെട ,ധാന ല7 ം. പ4ികജാതി/പ4ികവർ{ സFദായ6ളിൽ നി;
െപൺ04ികൾ*ം വിദ ാർLികൾ*ം Jത മായ പരിഗണന നൽകിെ!ാE് ഓേരാ വിദ ാഭ ാസ
ജി~യിൽ നി;ം സർ!ാർ/എ•ഡഡ് Q@കളിൽ നി;ം 20 വിദ ാർLികെള തിരെno*ം.
€ീനിംഗ് െട•് നട‚ക, ഓൺൈലൻ ാ കൾ ഉMെ?െട വിദ ാ<LികM!് ,േത ക ാƒകM
സംഘടി?ി*ക, സയൻസ് െസh„കൾ/)ാപന6ൾ സ…<ശി*ക, ക ാ†കൾ സംഘടി?ി*ക,
മിക` 04ികൾ*
േ[ഡഡ് കരി*ലം, വിദ‡RമാU
ആശയവിനിമയം, Fതലായവയാണ്
പZതിUെട കീഴി. വിഭാവനം െച
ത്.
ഈ പരിപാടിUെട ഭാഗമായി േദശീയ തല5ിൽ തിരെno5 അധ ാപകർ*ം വിദ ാഭ ാസ
ഓഫീസർമാർ*ം ,േത ക റിrഷർ േകാˆക@ം ശാx സംബ‰മായ സ…<ശന6@ം
സംഘടി?ി*;E്.
വിദ ാഭ ാസേമഖല!്
േനŠത'ം
ന.0 വ</ഭരണകർ5ാ!ൾ/
Fതലായവ<!് ആ‹നിക ശാx രീതികേളUം )ാപനപരമായ Œമീകരണ6െളUം
പരിചയെ?o‚കയാെണlിൽ മാ•േമ ശാxവിദ ാഭ ാസ5ിെല മികവ് ഫല,ദമാ0കUŽ.
അZ ാപകരി ം, 04ികളി ം ശാxഅവേലാകനം ഉ>േബാധി?ി*കയാണ് ശാxരംഗം എ
ഘടക5ിെh ല7 ം. ഒR ശാx മാഗസി9ം ഇതിെh ഭാഗമായി വിഭാവനം െച ;E്.
2021-22 കാല5് 100.00 ല7ം 8പ ഈ പZതി!ായി വകയിR5ിരി*;

നാലാം
ാസിേലUം ഏഴാം
ാസിേലUം വിദ ാ<Lികളി. നി ് സമ<Lരായവെര
െതരെno*
പരീ7കളാണ് എ..എസ്.എസ് ഉം U.എസ്.എസ്. ഉം. എ..എസ്.എസ്,
U.എസ്.എസ്. വിജയികM!് woത. അ!ാദമിക മികവ് ന.0 തി9ം റസിഡIഷ .
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ക ാ†കM നട‚ തി9ം പZതി ല7 മിo;.
പZതി!ായി 2021-22 വ<ഷം 160.00 ല7ം 8പ ഈ പZതി!ായി വകയിR5ിയിരി*;.

6 Fത. 18 വയD് വെരU
എ~ാ വിദ ാ<LികM*ം വിദ ാഭ ാസ സൗകര 6M
ന.0 തി’െട അവRെട കഴിOകM F“വI ”റെ5o!ാന് സാധി*ം.
വ ത •6ളായ
വിദ ാ<Lി േക]ീJത ,വ<5ന6Mവഴി സKഹOമായി േച< ് നി ് െകാE് ആശയ6@ം,
െപാaധാരണക@ം
8പെ?o‚ തി9ം,
അഭിRചിUം
സ<{ാ–കതUം
നി8പണOം
വ<Zി?ി* തി9ം സഹായി*;.
താെഴ?റU
പZതിക@െട
നട5ി?ിനായി
2021-22.
5740.00
ല7ം
വകയിR5ിയിരി*;. ഇതിെh 50% eണേഭാvാ!@ം െപൺ04ികളാണ്.
സം)ാനെ5 എ~ാ Q@കളി ം െപാa പാഠ പZതിUെട ഭാഗമായി െതാഴിൽ പരിചയ
പരിപാടി അവതരി?ി*;. ,ാേദശികമായി ലഭ മായ അസം—ത വ˜!ൾ ഉപേയാഗി`്
സKഹ5ിനാവശ മായ സാധന6@െട ഉൽപാദന5ിൽ പര™രാഗത രീതിയി. പരിശീലനം
നൽ0ക എ
ല7 േ5ാെടU
‘ സാKഹ ,േയാജന,ദമായ ,വ<5ന6M (SUPW)
ആവി›രിœ നട?ിലാ*;E്. അZ ാപക<*ം വിദ ാ<LികM*ം സാKഹിേകാപകാര,ദ6ളായ
ഉ.പാദന ,വ<5ന േമഖലകളി. പരിശീലനം ന.0 തിന് ല7 മി4ി•
പZതിയാണിത്.
അസം—ത പദാ<L6@േടUം ഉപകരണ6@െടUം സംഘാടനOം വിതരണOം, ഉžാദന
,വ<5ന6M!ായി പരിശീലനം പരിപാടികM സംഘടി?ി*ക, Q@കളി. ,Ÿ5ി പരിചയ
കM aട6ിയ പരിപാടികM!ായി aക വകയിR5ിയിരി*;. ഉപജി~ാ, വിദ ാഭ ാസജി~,
സം)ാനതല6ളി. സയIസ് േമളേയാെടാ?ം ,Ÿ5ി പരിചയ േമള, ഓ¡ ദ് േ¢ാ4് മyരം,
െസമിനാ„കM, വിദ ാ<Lിക@െട ,Ÿ5ി പരിചയ ഉ.? 6@െട ,ദ<ശനേ5ാെടാ?ം
വിപണനOം, Q@കളിെല ഉ>പാദന െസh„കM, ഈ െസh„ക@െട േമാണി റിംഗ് എ ിവയാണ്
2021-22- െല ,വ<5ന6M.
2021-22-. പZതി ,വ<5ന6M!ായി 90.00 ല7ം 8പ വകയിR5ിയിരി*;.
വ ത • േമഖലകളിൽ ഉ വിദ ാർLിക@െട അറിOം താžര 6@ം തിരി`റിU തി9ം
അവRെട F“വൻ കഴിOക@ം വികസി?ി* തി9ം വിദ ാർLികെള നയി* തി9മാണ് ഈ
പരിപാടി ല7 മിo ത്. ഓേരാ വിദ ാഭ ാസ ജി~യി. നി;F
U. എസ്.എസ് പരി7യി.
പാസാO 20 വിദ ാ<Lികെള ഈ പരിപാടിയിേല!് െതരെno*;. െതരെno!െ?o
വിദ ാ<LികM!് െസമിനാ„കM, േ,ാജ¤കM, പര ടനം aട6ിയവയി’െട വിദ ാഭ ാസ നിലവാരം
ഉയ<‚ തിന് ആവശ മായ നടപടികM സ'ീകരി* താണ്. വിവിധ വിഷയ6ളി. വിദ‡Rെട
,ഭാഷണ6M, ഗേവഷണ ലേബാറ4റികളി. നി;ം േനരി•
അ9ഭവം േനട., ക'ിസ്
മyര6M ച<`ക@ം െസമിനാ„ക@ം, ”•ക6@ം, റഫറIസ് മാ9വ ം ന.0ക, ലാബ്
സ…<ശനം, യാ•കM, സം)ാനതല,തിഭാസംഗമം എ ിവയാണ് ഈ പZതിUെട ഭാഗമായി
നട?ിലാ!ാ9േkശി* ,ധാന പരിപാടികM .
2021-22 . പZതി ,വ<5ന6M!ായി 200.00 ല7ം 8പ വകയിR5ിയിരി*;.
കലയി. ൈവഭവF
നി<Zനരായ വിദ ാ<LികM!് ധനസഹായം ന.0
ഈ
പZതി 1997-98 Fത. നട?ിലാ!ി വR;. സാ™5ിക പരാധീനതKലം കലയി. ,ാഗ¥ F
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പല വിദ ാ<LികM*ം കലാമyര6ളി. പെlo*വാI കഴിU ി~.
ഇ5ര5ി.
സാ™5ികമായി പി ാ!ം നി.*
കലാ,തിഭകെള ജി~ാ സം)ാനതല6ളി. നട*
വിവിധ മyര6ളി. സജീവമായി പെlo?ിേ!EaE്. 0റn വRമാനF
0oംബ6ളി.
നി;ം പ¦ായ5് തല5ി. െതരെno!െ?o
വിദ ാ<LികM!് 10,000 8പ വെര
ധനസഹായം ന.0 താണ്. ഇതിനായി 8പീകരി!െ?4 ക§ി ി വഴിയാണ് വിദ ാ<Lികെള
െതരെno* ത്. സബ് ജി~ാകേലാyവ5ിെല വിദ ാ<Lിക@െട മികവ് കണ!ിെലo5ാണ്
െതരെno?് നട‚ ത്.
2021-22-. പZതി,വ<5ന6M!ായി 75.00 ല7ം 8പ വകയിR5ിയിരി*;.

മാനസികമായി െവªവിളികM േനരിo വിദ ാ<Lികെള പരിചരി* )ാപന6M!്
സാ™5ിക
സഹായം
ന.0 തി9
പZതിയാണിത്.
ഈ
)ാപന6@െട
പCാ5ലസൗകര വികസന5ി9ം മ ് അ9ബ‰ സൗകര 6@െട വികസന5ി9മായാണ്
aക വകയിR5ിയിരി* ത്. അംഗീകാരF
)ാപന6M*മാ•േമ ഈ പZതി ,കാരF
ധനസഹായം ലഭി*;«െവ;ം ഈ )ാപന6ളി. പഠി*
വിദ ാ<LികM!് േനരി4്
,േയാജനം ലഭി* പZതികM!ാണ് aക വിനിേയാഗി!െ?o െത;ം ഉറgവRേ5EaE്.
ാD് Fറിക@െട നി<§ാണ5ി9ം, ¬ചിFറി, 0ടിെവ സൗകര ം, ദിവസOം യാ• െച
04ികM*
യാ• െചലവ്, േഹാ•ലി. താമസി* വRെട െചലവ്, അേ-വാസികM!്
ൈവദ ¬®ഷ െചലവ്, െക4ിട5ിെh അ 0 ?ണികM, വാടക, മ ് ഓഫീസ് െചലOകM
ഫ<ണി`<, പി¯ിക്, അo!ള?ാ•6M, കളി)ലം, ഉപകരണ6M വാ6. aട6ിയവ°് aക
വിനിേയാഗി!ാO താണ്.
2021-22 . പZതി ,വ<5ന6M!ായി 2200.00 ല7ം 8പ വകയിR5ിയിരി*;.
ഒ;Fത. എ4ാം ാD് വെരU
,േത ക _Z അ<ഹി*
വിദ ാ<LികM!്
ധനസഹായം
ന.0
പZതിയാണിത്.
കാ±
ൈവകല ം,
േകൾവി
ൈവകല ം,
അ)ിസംബ‰മായ
ൈവകല ം,
²Zിപരമായ
െവªവിളികൾ
എ ിവ
േനരിo
വിദ ാർLികൾ!ായി ”•ക6ൾ, േ•ഷനറികൾ, ³ണിേഫാം അലവൻസ്, ´ാൻേ¢ാർ4്
അലവൻസ്, എേµാർ4് അലവൻസ്, റീഡർ അലവൻസ് എ ിവ°ായി ധനസഹായം നൽ0;.
ഈ µീമി9 കീഴിൽ അലവൻ ം വർZനOം ന.0 ത് ബ‰െ?4 സർ!ാർ ഓർഡ„കൾ
അ9സരി`ായിരി!ണം.
2021-22 കാലഘ45ിൽ ,വർ5ന6ൾ!് 1500.00 ല7ം 8പ വകയിR5ിയി•E്.
ഉM,േദശ6ളിേലUം വനവാസേമഖലയിേലUം 04ികM!് ,ാഥമിക വിദ ാഭ ാസം
ലഭ മാ* തിനായി സ<!ാ< നട?ിലാ!ിയ പZതിയാണ് ബ·തരം പഠനേക]6M അഥവാ
¸തന വിദ ാഭ ാസ േക]6M. ഇതിെh നട5ി?ിനായി 2010 ¹¡ വെര േക] സ<!ാരിെh
സഹായം ലഭി`ി•E്. ഇതിെh െചലOകെള~ാം സം)ാനഫEി.നി;ം വിനിേയാഗിœെകാE്,
വിദ ാഭ ാസ അവകാശനിയമം സം)ാന5് º<»മായ രീതിയി. നട?ിലാ* aവെര ഈ
പZതി aട<;േപാ0 തിന് സം)ാന സ<!ാ< തീRമാനി`ിരി*;. ആർ. ി.ഇ ആ¼്
അ9സരി`് എം. ജി. എൽ. എൽ. സി. േപാ
അനൗപചാരിക വിദ ാഭ ാസ )ാപന6ൾ
അവസാനി?ിœെകാE് സം)ാന5് എ~ാ 04ിക@ം ഔപചാരിക വിദ ാഭ ാസം േനടണെമ ്
ഉറgവRേ5EaE്. അതിനാൽ, ശരിയായ പഠന5ി9 േശഷം എം.ജി.എൽ.സി.കM
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നി
ലാ ക ം, വി ര േമഖലയിെല വിദ ാർ ികൾ ് ഔപചാരിക വിദ ാഭ ാസം ലഭ മാ
ത്
ഉറ$വ%&ക ം േവണം.
2021-22 കാലഘ, ിൽ എംജിഎൽഎ0സിക1െട 3വ
ന ിനായി 545.00 ല4ം
5പ വകയി% ിയിരി 6.
വിദ ാഭ ാസ അവകാശനിയമ9ം 3ീ-ൈ3മറി വിദ ാഭ ാസ ിന് ആവശ മായ 3ാധാന ം
നൽ>6?്. 3ീ-ൈ3മറി അധ ാപക വിദ ാഭ ാസം @ന%AീവിBി ക ം >,ിക1മായി
സൗDദപരമായി ഇടപഴകിെകാ?് GാപനHൾ നട& തിന് ഉചിതമായ കളിക1ം വിേനാദ
വJ 1ം നൽകിെ ാKം Gാപനപരമായ അLരീ4ം MNി കയാണ് ഈ പരിപാടി െട
3ധാന ല4 ം. 3ീ-ൈ3മറി അധ ാപക പരിശീലനHൾ നട& തിPം, സർ ാർ 3ീ-ൈ3മറി
Q1കളി0 കളികR, വിേനാദ സൗകര HR, ഉപകരണHR എ ിവ ഉRെBെട S പTാ ല
സൗകര HR ന0> തിPം ഉൾെBെട S പUതി 3വ
നHR ായി 2021-22-0 150.00
ല4ം 5പ വകയി% ിയിരി 6.
>,ിക1െട കലാ-സാംXാരിക ഉ മന ിനായി 3വ
ി
വിദ ാരംഗം െപാZ
വിദ ാഭ ാസ വ>Bിെ[ സാം\ാരിക വിഭാഗമാണ്. വിദ ാരംഗം പരിപാടി രK വിഭാഗHR ഉ?്.
വിദ ാരംഗം കലാ സാഹിത േവദി ം വിദ ാരംഗം മാഗസിPം (െപാZവിദ ാഭ ാസ വ>Bിെ[
3സിUീകരണം). >,ിക1െട കലാ MNിക1െട 3സിUീകരണം, ശി0പശാല, അധ ാപക
S
പരിശീലനം, സാഹിത മ`രHR, സാഹിത നായകaാ%മാ S bടി ാcകR, സാംXാരികചരിd 3ാധാന ം ഉS GലHളിേല S പഠന യാdകR, >,ിക1െട ം അധ ാപക%െട ം
‘ സാ4രം’ േപാfS ശിgശാലകR, >,ിക1െട ം, അധ ാപക%െട ം സാഹിത MNികR
ഉRെBh ആPകാലികH1െട 3ദ ശനHR ZടHിയവയാണ് 2021-22-െല 3വ
നHR.
2021-22-0 പUതി 3വ
നHR ായി 50.00 ല4ം 5പ വകയി% ിയിരി 6.
േകരള സംGാന ബാലവകാശനിയമ9ം േദശീയ വിദ ാഭ ാസാവകാശ നിയമ9ം അPസരിj്
1 kതൽ 8 വെര mാnകളിfS >,ികളി0 നി ് സംഭാവന പിരിെjh ാo സാധി ാ ത്
െകാ?് േകരള QR കേലാ0സവം നട& ത് ഡിപാ ,്െമ[ിന് വലിയ സാq ിക ബാധ ത
വ%&6. കേലാ`വ ി0 ആെക 232 ഇന ി0 ഉRെBh ിയിr?്. സബ്-ജിs, ജിs,
സംGാന മ`രHR നട& തിനായി Zക വകയി% ിയിരി 6.
2021-22 0 പUതി 3വ
നHR ായി 650.00 ല4ം 5പ വകയി% ിയിരി 6.
േകരള സuഹ ി0 ആേരാഗ കരമായ vീ-@%ഷ ബxം വളർ& തിPS ഇടെപടfകR
അത ാവശ മാണ്. സംGാന ് vീകൾ ം >,ികൾ െമതിരായ >yzത Hൾ വർധി{വ%
സാഹചര
ി0 ഇത് അത ാവശ മാണ്. കൗമാര3ായ ാരായ >,ികൾ ഇരയാ െBhവാൻ
സാധ ത Sതിനാൽ േബാധവൽ രണ 5പ ിൽ ഇടെപടfകR വി@ലമായി Qളിൽ
നടേ ?തിെ[
ആവശ കത ?്.
അZെകാ?്
ആൺ>,ികൾ
ഉൾെBെട S
വിദ ാർ ികൾ ിടയിൽ േബാധവ~കരണ9ം അധ ാപക വഴി ഫല3ദമായ കൗൺസലിംഗ്
നടBിലാ
Zമാണ് ഈ പരിപാടി െട ല4 ം. കൗമാര3ായ ാരായ െപൺ>,ികൾ ് 3േത ക
അവേബാധ mാ€കൾ ഈ പUതിയിൽ ഉRെBh ിയിr?്.
2021-22 കാലഘ, ിൽ 40.00 ല4ം 5പ വകയി% ിയിr?്.
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Qൾ പാഠ പUതി െട ഭാഗമായി കായിക വിേനാദHളി0 >,ിക1െട പ‚ാളി ം
േ3ാ`ാഹിBി െBടണം എ ത് വളെര 3ധാനമാണ്. േƒാ „സ് വഴി ടീം ƒിരിy് ഉ?ാ ാPം
>,ികളിെല ഊർAം ശരിയായ ദിശയിേല
തിരി{ വിh തിPS †ാy്േഫാം ന0കാPം
കഴി 6. ഉ~ക‡ ം സˆർ‰9ം >റŠക ം മാനസിക9ം ആേരാഗ പര9മായ പരിGിതിെയ
വാ െ h ാo സഹായി ക ം െച‹6. കായിക 3വർ നHളിൽ വിദ ാർ ിക1െട പ‚്
േ3ാ`ാഹിBി
സ
ാ Q1കൾ ് സാq ിക സഹായം നൽ>കയാണ് പUതി െട
ല4 ം. കായിക മ`രHളിൽ ഉS പ‚ാളി െ
അടിGാനെBh ി Q1കൾ
തിരെŒh െBh താണ്.
2021-22 കാലഘ, ിൽ 200.00 ല4ം 5പ വകയി% ിയിരി 6.
കഴി9S െƒഷ 0 QR >,ികെള കലാ-സാംXാരിക പരിപാടികളി0 േ3ാ`ാഹിBി
തിന്
േവ?ിയാണ് സംGാന െƒഷ 0 QR കേലാ0സവം നട& ത്. u6 വിഭാഗം
>,ികR േവ?ിയാണ് െƒഷ 0 QR കേലാ`വം നട& ത്. മാനസിക ൈവകല kS
>,ികR, കാc പരിമിധി ഉS >,ികR, േകRവി >റ9S >,ികR. QR തല ിfം, ജിsാ തല ിfം,
സംGാനതല ിfം മ`രHR നട&ം.
2021-22-0 പUതി 3വ
നHR ായി 40.00 ല4ം 5പ വകയി% ിയിരി 6.

ആŽനികവ~കരണ പUതിയിo കീഴി0 താെഴ പറ
പUതികR നടBിലാ വാo
ഉേ‰ശി 6. 2021-22-െല പUതി നട ിBിനായി 1600.00 ല4ം 5പ വകയി% ിയിരി 6.

ആŽനിക ഇലേ•ാണിക് ഉപകരണHൾ, ഫർണിj•കൾ എ ിവ ന0കിെകാ?്
ഡയറ‘േറyിെന ം വിവിധ തലHളിfS മy് ഓഫീ€കെള ം ആŽനികവ~കരി ാൻ പUതി
ല4 മിh6.
2021-22-െല പUതി 3വ
നHR ായി 100.00 ല4ം 5പ വകയി% ിയിരി 6.
സംGാനെ
എsാ ഗവ“െമ[്/എ•ഡഡ് Q1കളിfം അധ ാപക ര4ക –
സമിതികR 3വ
ി 6?്. അU ാപക ര4ക – സമിതി െട 3വ
നHR bhത0
െമjെBh& തിനായി മികj 3വ
നം കാcവŠ
അധ ാപക ര4ക – സമിതികR ്
േ3ാ0സാഹന സˆാനHR ന0>വാo പUതിയി—െട ല4 മിh6. 2011-12 വ ഷ ി0
ആരംഭിj പUതിയാണിത്.
ഉപജിsാതല ി0 10,000 5പ ˜മ ിfം (163 എ™ം),
ജിsാതല ി0 25,000 5പ ˜മ ിfം (41 എ™ം), റവനš ജിsാ ൈ3മറിതല ി0 ഒ ാം
Gാന ിന് 60,000 5പ ˜മ ിfം (14 എ™ം), ര?ാം Gാന ിന് (14 എ™ം) 40,000 5പ
˜മ ിfം, െസ [റിതല ി0 ഒ ാംGാന ിന് 60,000 5പ ˜മ ിfം (14 എ™ം) ര?ാം
Gാന ിന് (14 എ™) 40,000 5പ ˜മ ിfം, സംGാനതല ി0 ഒ ാംGാന ിന് 5
ല4ം 5പ ം ര?ാം Gാന ിന് 4 ല4ം 5പ ം u ാം Gാന ിന് 3 ല4ം 5പ ം, നാലാം
Gാന ിന് 2 ല4ം 5പ ം അœാം Gാന ിന് 1 ല4ം 5പ ം ൈ3മറി, െസ [റി
തലHളി0 ന0> തിന് പUതി ല4 മിh6.
2021-22-െല പUതി 3വ
നHR ായി 90.00 ല4ം 5പ വകയി% ിയിരി 6.
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വിദ ാഭ ാസ ഓഫീ കളിൽ ശാ
ം ജനെസൗഹാ പര മായ ഒ
അ രീ"ം
#$ി%ക എ'താണ് ഈ പ,തി-െട ല" ം. ഹരിത േകരള മിഷ3മായി േചർ'് ഈ പ,തി
നട6ിലാ%ം. ഓഫീ കെള ഹരിതവ78രി%'തിെ9 ഭാഗമായി, മാലിന നിർ;ാർ<നം,
ൈതകൾ നടീൽ, പ?8റി ഫാAകൾ #$ി8ൽ, ആഫീ കളി7 ഉദ ാനDE മേനാഹരമാ%ക
FടDിയവ നട6ിലാ%G. HലAI ഡി.ഡി.ഇ, ഡി. ഇ. ഓഫീ കളിൽ മിനി േകാൺെഫറMസ്
ഹാE Hാപി%ക, െവIം N,ീകരി%'Oി3I സൗകര DE ഏ െ6QRക, ആവശ AI
HലDളിൽ േസാളാർ പാനൽ Hാപി%ക, ST് ഓഫീസ് Hാപി%ക, േടായ്ലUകVെട
Wന ,ാരണം എ'ിവ-ം പ,തിയി7 ഉEെ6QOിയിXT്. നിലവിYI െകZിടOിെ9 അവH,
സാധ താപഠനം FടDിയവ-െട അടിHാനOിൽ ഡി.ഡി.ഇ, ഡി.ഇ.ഒ, എ.ഇ.ഒ ഓഫീ കെള
പ,തി നട6ിലാ%'തിന് െതരെ]Q%'താണ്.
2021-22 സാ_Oിക വ ഷOി7 ഈ പ,തി8ായി 50.00 ല"ം bപ വകയി Oിയിരി%G.
cീ സൗdദ േടായ് ലUകE, വിദ ാഭ ാസ വe6ിെല വിവിധ ഓഫീ കളിൽ വിfമAറി Aറികൾ
FടDിയ cീ സൗdദ അടിHാനസൗകര Dൾ ഉTാ%കയാണ് ഈ പ,തി വഴി ല" മിQ'ത്.
ആദ ഘZOിൽ ഓഫീസ് െകZിടനിർ;ാണOിന് അ3േയാജ മായ Hലം ഉI ഓഫീ കE
കെTOി ഇMസിേനijകേളാെട-I cീ സൗdദ േടായ് ലUകE നി ;ി%'തിന് ല" മിQG.
ഡിപിഐ, ഡിഡിഇ ഓഫീ കളിൽ cീ സൗdദ വിfമ AറികVെട നിർ;ാണ ം നിലവിYI
േടായ്ലUകVെട നവീകരണ ം പ,തി വിഭാവനം െചlG.
2021-22
സാ_Oിക
വ ഷOി7
ഈ
പ,തി8ായി
50.00
ല"ം
bപ
വകയി Oിയിരി%G.
ഡി.ഇ.ഓ, എ.ഇ.ഓ, പരീ" ഭവൻ, െടno് p8് ഓഫീസ് FടDി വിദ ാഭാസ വe6്
ഡയറqേറiിYം മU ഓഫീ കളിYം ഇ-ഗെവർണൻസ് നട6ിലാ%ക എ'താണ് ഈ പ,തി-െട
ലക്ഷ ം. ഇ-ഫയൽ മാേനrെമ9ിനായി ഫർണിഷിംsം െനi്വർ8ിംsം tീമിന് കീഴിൽ
നിർേ ശി%G.
2021-22
സാ_Oിക
വ ഷOി7
ഈ
പ,തി8ായി
1210.00
ല"ം
bപ
വകയി Oിയിരി%G.
(
കെuvRwതികൾ,
വാർഷിക
റിേ6ാർXകൾ,
ക;ിiികVെട
മിനിi്സ്,
പഴയ
പാഠWxകDളിൽ നിGI സാ_Oിക, നിയമപരമായ wബzDൾ, അധ ാപക നിയമന
കാര Dൾ, വ വHകൾ, ഭരണ മായി ബzെ6Z േരഖകൾ FടDി ലഭ മായ എ|ാ ചരി}
േരഖകVം വ~8Vം, ശാcം, കല, െപാF വിദ ാഭ ാസ വe•മായി ബzെ6Z അവാർ€കൾ,
േtാളർഷി•കൾ എ'ിവ േശഖരി%'തി3ം സംര"ി%'തി3മായി െപാF വിദ ാഭ ാസ
ഡയറqjെട കീഴിൽ ഒ വിദ ാഭ ാസ ചരി} മ•സിയം Hാപി%ം. ആശയ bപീകരണ ശി‚ശാല,
വിശദമായ േwാജq് റിേ6ാർZ് തuാറാ8ൽ, ചരി}പരമായ േരഖകVം വ~8Vം േശഖരി%ക,
പരിശീലന േകƒം Hാപി%ക എ'ിവയാണ് 2021-22 ൽ ല" മിZിXI wവർOനDൾ.
2021-22 സാ_Oിക വ ഷOി7 ഈ പ,തി8ായി 100.00 ല"ം bപ വകയി Oിയിരി%G.

„ൾ വിദ ാഭ ാസOിെ9 sണനിലവാരം ഉറ•വ Oാൻ „ൾ ഗേവണൻ
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ം അ8ാദമിക്

wവർOനDVം നിരീ"ിേ8Tത് അത
പ,തി wകാരം നിർേദശി?ിXT്.

ാേപ"ിതമാണ്. ഇതി3േവTി നാY ഘടകDെള ഈ

നിലവാരAI വിദ ാഭ ാസം ഉറ6ാ%'തിന് വിദ ാഭ ാസ ഓഫീസർമാ െട അ8ാദമിക്
േമാണിiറിംsം സ…ർശനDVം ആവശ മാണ്. അFേപാെല, വിദ ാഭ ാസOിെ9 sണനിലവാരം
ഉയർR'തിന്, അധ ാപനOിെ9-ം പഠനOിെ9-ം †തന േമാഡYകൾ എ|ാ „VകളിYം
വ ാപി6ിേ8TFT്. ഇതിനായി സർ8ാർ „Vകളിെല മിക? ‡ാ കൾ െറേ8ാർഡ് െചuാ3ം
†തനരീതികE/മികവ് സംHാനOിലാകമാനം പക Oാ3ം സാധി%ം. ജി|ാ വിദ ാഭ ാസ
ഓഫീസർമാ െട „ൾ സ… ശനDE%ം
അ8ാദമിക് നിരീ"ണOി3ം
നവീന/മിക?
അധ ാപന-പഠന മാ‰കകൾ െറേ8ാർഡ് െചl'തി3ം Fക വകയി OിയിXT്.
പ,തി8ായി 2021-22 സാ_Oിക വ ഷേO8് 150.00 ല"ം bപയാണ്
വകയി OിയിXIത്.
വിദ ാഭ ാസ വe6ിെല എ|ാ ജീവന8ാ െട-ം െwാഫഷണൽ േശഷി െമ?െ6QR'തി3ം
Fട ?യായ പരിശീലന ം നിരീ"ണ ം Aേഖന wവർOന കാര "മത ഉയ R'തി3മാണ് ഈ
പ,തി ല" മിQ'ത്. വിവിധ തലDളിYI ഉേദ ാഗHർ8് വിവിധ പരിശീലനDൾ ഈ
പരിപാടിയിൽ ഉൾെ6QOിയിരി%G. േസവന നയDVം, നടപടി‹മDVം, േസവനാവകാശ നിയമം,
സാ_Oിക ചZം Aതലായവെയ%റി?് േബാധവൽ8രി%വാൻ ഈ പരിപാടിയിŒെട ല" മിQG.
വe6ിെല ജീവന8ാർ8് പരിശീലന ം േബാധവൽ8രണ പരിപാടികVം നൽe'തിന് ഈ tീമി7
Fക നൽകിയിXT്.
പ,തിwവ OനDE8ായി 2021-22 7 30.00 ല"ം bപ വകയി Oിയിരി%G.
നിലവിെല
വിവിധ
െവ•വിളികെള
േനരിടാM
വിദ ാഭ ാസ
ഓഫീസ മാെര
സ<മാ8ിെകാŽം w•DE പരിഹരി%'തി3ം തീ മാനDE എQ%'തി3ം വിദ ാഭ ാസ
ഭരണ തലOിYIവെര തuാറാ%'തി3ം വിവിധ തലDളിൽ ഉI വിദ ാഭ ാസ ഓഫീസ മാെര
പരിവർOനെ6QR'തി3മാണ് ഈ പ,തി ല" മിQ'ത്. ഇതി3േവTി, ഐഐഎം,
എൻ-ഇപിഎ, അ•ിനിേ‘iീവ് oാഫ് േകാേളജ്, ൈഹദരാബാദ് FടDിയ േദശീയ തലOിYI
HാപനDE വഴി ശി‚ശാലകVം പരിശീലനDVം സംഘടി6ി%G. eZികൾ%I അവകാശDE,
അതിെല നിയമപരമായ നടപടി‹മDൾ, അ3ബz ഏജൻസികൾ വഴി-I േബാധവ“കരണ ം
വർ8്േഷാ•കVം വിദ ാഭ ാസ ഓഫീസർമാർ8ായി സംഘടി6ി8ാ 'താണ്.
2021-22
സാ_Oിക വ ഷേO8് 20.00 ല"ം bപ വകയി Oിയിരി%G.

സ 8ാ „ളിെല ആ”eZികE%ം, എസ്.സി/എസ്.ടി eZികE%ം, െപ”eZികE%ം
എസ്.എസ്.എ. വഴി സൗജന •ണിേഫാം െകാQ%'തിന് Wറേമ സ 8ാ „ളിെല 1 Aതൽ 8
വെര ‡ാ—കളിYI എപിഎ7 ആ”eZികE%ം, എ˜ഡഡ് „ളിെല AvവM eZികE%ം േകരള
സ 8ാ സൗജന •ണിേഫാം ന7eG. •ണിേഫാമിെ9 വില 400-/ bപയി7 നി'് 600/bപയാ8ി എസ്എസ്എ വ ,ി6ി?ിരി%G.
›E eZികE8് സൗജന •ണിേഫാം ന7e'തിനായി 10500.00 ല"ം bപ 2021-22
വ ഷOിേല8് വകയി Oിയിരി%G.
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eZികളി7
പരിHിതിെയ
eറിœI
അവേബാധം
ഉTാ%'തി3ം
അത്
െപാFജനDളിേല8് എOി%'തി3ം w•തി വിഭവDVെട സംര"ണOി3ം പ,തി ല" ം
വžG. „Vകളി7 ൈജവ ൈവവിധ പാ 8് ഉTാ%'തി3Wറെമ വിലയി O7 െസമിനാ ,
ശി‚ശാല, ന'ായി പ,തി നട6ിലാ%' ›VകE%I േwാ7സാഹനം AതലായവžേവTി Fക
വകയി OിയിXT്.
2021-22-െല പ,തി wവ OനDE8ായി 160.00 ല"ം Fക വകയി Oിയിരി%G.

സാŸഹ പ ാളിOം േwാ¡ാഹി6ിœെകാŽം ആശയവിനിമയം വ ,ി6ിœെകാŽം
െപ മാi ൈവകല DE eറœെകാT് വ വാM സഹായിœെകാT് ഓZിസം eZികെള
Aഖ ധാരയിേല8് എOി%കയാണ് പ,തി-െട ല" ം.
eZികVെട അസംഖ ം വ '
ആവശ DE83സരി?് േയാജിœ േപാ 'തി3 മാതാപിതാ8E8് പി¢ണ േസവനDE
ന7കാ3ം, പഠനw‹ിയയി7 eZികെള പെ Q6ി8ാM അധ ാപകെര സഹായി8ാ3ം പ,തി
ല" ം വžG. െ£ഷ 7 വിദ ാഭ ാസം, £ീ?് ആ9് ലാംേഗ¤ജ് െതറാ6ി, പരിഹാര േബാധനം,
സ¤ഭാവ bപീകരണം, ഭി'േശഷി പരിശീലനം, ഫിസിേയാെതറാ6ി, േകാേ¥iീവ് ബീേഹവിയറ7
മാേനrെമ9്, eZികE%ം മാതാപിതാ8E%ം ഉI കൗ”സലിംഗ്, പരിശീലനം Aതലായവയാണ്
ഓZിസം െസ9റി3കീഴിYI wധാന wവ OനDE. െസ9റിെ9 wവ OനDE, െകZിടം
ഉEെ6െട-I
അടിHാന
സൗകര DE,
കളി6ാZDE/ചികി¡ാ
ഉപകരണDE
Aതലായവ¦ായി Fക വകയി OിയിXT്.
2021-22-7 ഓZിസം െസ9റിെ9 wവ OനDE8ായി 41.00ല"ം bപ വകയി Oിയിരി%G.

„ൾ പാഠ പ,തിയിൽ കല, േ£ാർZ്, െതാഴിലധി§ിത വിദ ാഭാസം എ'ിവ¦്
വിദ ാഭ ാസ അവകാശനിയമം ഒ
wധാന Hാനം നൽകിയിXT്. eZികൾ8ിടയി7 ന|
അഭി ചി-ം സർ¨ാ©ക wവണതകVം വളർR'തിൽ „Vകൾ ഒ
wധാന പ ്
വഹിേ8TFT്. ഓേരാ ജി|യി7 നിGം ഒ
„ൾ തിരെ]Q%'തിŒെട 14 ആർZ്സ്,
േ£ാർªസ്, ‹ാ«് പാർ8് നിർമി8ാൻ ല" മിQG.
പ,തിwവ OനDE8ായി 2021-22 7 2.00ല"ം bപയാണ് വകയി Oിയിരി%'ത്.
.
2016 നവംബറിൽ േകരള ഗവൺെമൻറ് ആരംഭി? "നവ േകരള മിഷൻ" െ9 ഭാഗമായി
െപാFവിദ ാഭ ാസ വe6് െപാFവിദ ാഭ ാസ സംര"ണ യ-ം നട6ാ%G. സംHാനെO 1000
„Vകെള ആ®നികവ“കരിœ നിലവാരAയ Oി "മികവിെ9 േകƒDൾ"ആ8ി മാUകയാണ്
പ,തിയിŒെട
ല" മിQ'ത്.
സംHാനെO
െപാF
„VകVെട
sണനിലവാരം
െമ?െ6QR'തിന് മിഷെ9 കീഴിൽ നിരവധി wവർOനDൾ ആവി¯രി?ിXT്.
വിദ ാഭ ാസ മിഷെ9 കീഴിYI wവർOനDൾ ഏേകാപി6ി%ക-ം നിരീ"ി%ക-ം
െചl'തിനായി,
2021-22
സാ_Oിക
വ ഷOി7
100.00
ല"ം
bപയാണ്
വകയി OിയിXIത്.
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ൈwമറി തലം Aത7 ഹയ െസ89റി തലം വെര-I സ 8ാ -എ˜ഡഡ് „Vകളി7
ഐiി @ „E െwാജq് നട6ിലാ8ി വ G. 2002-03-ലാണ് പ,തി ആരംഭി?ത്. ഐടി @ „ൾ
േwാജq് ഇേ6ാൾ േകരള ഇൻSാ‘nചർ ആ9് െടേ°ാളജി േഫാർ എഡ•േ8ഷM (KITE) എ'
േപരിലാണ് ക_നി bപീകരി?ിരി%'ത്. ഉ'തവിദ ാഭ ാസ േമഖല¦് ഐസിടി വിദ ാഭ ാസം
wാ²മാ%'തി3ം ല" മിQG. േകാവിഡ് 19 മഹാമാരികണ8ിെലQO്, ൈകi് അതിെ9
പരിമിതമായ വിഭവ ം സാേ തികവിദ -ം ഉപേയാഗി?്
ൈകi് വിക്േടഴ്സ് വിദ ാഭ ാസ
ചാനലിŒെട ഫo് െബൽ ഡിജിiൽ ‡ാ കൾ അവതരി6ിœ.
2021-22 സാ_Oിക വ ഷOി7 ൈകiിെ9 wവർOനDൾ 5 ഘടകDളായി തരം
തിരി?ിരി%G.
„Vകളി7 ഐസിiി ഹാ €െവയjകE വിന സി6ി%ക, ജി|ാ കാര ാലയDളി7 ഐസിiി
അടിHാനസൗകര DVം, ഹാ €െവയ
‡ിനി%കVം നട6ിലാ%ക, ഉ'ത വിദ ാഭ ാസ
േമഖലയി7 ഐ.സി.iി നവീകരണ ം േ³ാ´ബാMഡ് കണµിവിiി-െട നവീകരണ ം
നട6ിലാ%ക എ'ിവയാണ് wധാന ഘടകDE.
ഐ.സി.iി ഉIട8ം വികസി6ി%ക., റിേസാ¶് േപാ Z7 ഉTാ%ക, വിേq¶ി3 േവTി-I
വിദ ാഭ ാസ ഉIട8ം വികസി6ി%ക,
†തനമായ പരിപാടികE സംഘടി6ി%ക, വിേq¶ിന്
േവTി-I കേലാ7സവDE,
വിദ ാഭ ാസ റിയാലിiി േഷാകE എ'ിവയാണ് wധാന
പരിപാടികE.
സംHാന കാര ാലയOിെ9-ം, 14 ജി|ാ കാര ാലയDVെട-ം നിലവാരAയ Rക,
വിേq¶് ·ഡിേയാ-ം സ<ീകരണDVം, ഉയ ' നിലവാരOിYI ·ഡിേയാ നിലനി Rക,
ഹബ് ഉപകരണDVമായി ബzി6ി%ക, വീഡിേയാ േകാ”ഫറMസിംഗ് സൗകര ം നവീകരി%ക.
ൈകiി-3േവTി-I അടിHാന സൗകര DE നവീകരി%ക എ'ിവയാണ് wധാന
wവ OനDE.
അ, ാപക െട-ം, eZികVേട-ം
പരിപാടികVെട പരിശീലന ം േമ7േനാZ ം,
ഓൺൈലൻ
പരിശീലനം
(സിഡിഎസ്/എംiിസിഎസ്/എംiിഎസ്)3I
wധാന wവ OനDE.

കാര േശഷി വികസി6ി%ക, ലിiി7 ൈകi്
അധ ാപകർ%ം ലിiിൽ ൈകi് അംഗDൾ%ം
ഫീ7ഡ്
െലവ7
ഓഫീേസ¶്
വാ Oാവിനിമയ നി േ ശDE. എ'ിവയാണ്

ഐ.iി െഫ·് , ഐiി അവാ ഡ് സംHാനെO മിക? ലാബി3ം, മിക? „ളി3ം ഉI
വാ ഷിക Wരtാരം എ'ിDെന-I മിക? wവ OനDE.
ഇ-ഗെവർണൻസ് , ഉ?-ഭ"ണ വിതരണOിെ9 ക_•Z വ“8രണം, പാഠWxകDVെട
േകƒീ•ത കാര വ വH, കായിക"മത പരിപാടികE, സമ¹, സമന¤യ, സº »,
സേമതം „E വിവര േശഖരം Aതലായവ.
ഐ.സി.iി വിദ ാഭ ാസOിെ9 ഫലwദമായ നടOി6ിന് േവTി-I േwാജµ്
മാേനrെമ9് ഫT്.
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2021-22 സാ_Oിക വ ഷOി7 പ,തിwവ OനDE8ായി 3000.00 ല"ം bപ
വകയി Oിയിരി%G.
.

െസ8Tറി പഠനOിെല െവാേ8ഷണൽ വിദ ാഭ ാസം, വ ½ിഗത െതാഴിൽ സാധ ത
വർ,ി6ി%'തിനാ-I വിദ ാഭ ാസ അവസരDVെട ൈവവിധ വൽ8രണOിന് സഹായി%G.
ഉ'തവിദ ാഭ ാസ രംഗO് െതാഴിലധി§ിത വിദ ാഭ ാസ പ,തി-െട Wന ,ാരണ w‹ിയ
ഇതിനകം ആരംഭി?ിXT്. „E വിദ ാഭ ാസം Aത7 ഉ'ത വിദ ാഭ ാസം വെര വ ½മായ ഒ
മാ ¨ം #$ി%വാM എM.എസ്.ക•.എഫ്. മായി േച '് െകാTാണ് wവ Oിേ8Tത്.
നിലവിൽ 389 െവാേ8ഷണൽ ഹയർെസ8ൻഡറി „Vകളി7 1101 ബാœകളാ¾Iത്. ഇതി7, 101
സ 8ാ വി.എ?്.എസ്.ഇ. വിദ ാലയDE ഇതിനകം തെ' എM,എസ്.ക¿.എഫ് FടDി കഴിÀ.
പ,തികVെട നടOി6ിനായി താെഴ പറ-' ഘടകDൾ8് 1400.00 ല"ം bപ 2021-22
സാ_Oിക വ ഷOി7 വകയി Oിയിരി%G.
എ|ാ വിഎ?്എസ്ഇ „Vകളിെല-ം Avവൻ വിദ ാർÁികVം െതാഴി7 പരിശീലനOിെ9
(ഒെജടി) ഭാഗമായി വിവിധ HാപനDൾ, ഫാqറികൾ, ക_നികൾ, ഓഫീ കൾ എ'ിവയിൽ
wവ Oിേ8TFT്. ഓ” ദി േജാബ് െÂയിനിD്, േജാബ് െÂയിM (േകƒീ•ത െതാഴി7
പരിശീലനം, േമാണിiറിംഗ് ആ9് െÃ˜െÄ9് സംവിധാനം) എ'ിവയിൽ പെ Q%'തി3I
െചല കE, ഇ9‘ി-ഇMoിi•Z് ഇ9റാ"M െസ7(ഐ.ഐ.ഐ.െസ7) എ'ിവ8ാണ് Fക
വകയി Oിയിരി%'ത്.
െതാഴിലധി§ിത വിഷയDൾ8ായി എൻ.എസ്ക¿.എഫ് പാഠ പ,തി അവതരി6ി%'തിനാൽ
െതാഴിലധി§ിത വിഷയDൾ8ായി വe6ിെല ഉേദ ാഗHർ8് WF8ിയ പാഠ പ,തി8്
അ3#തമായി പരിശീലനം നൽേകTFT്. െതാഴിലധി§ിത/െവാേ8ഷണൽ അധ ാപകർ/മU
അധ ാപകർ/ലാബ് െട°ി8ൽ അസിoÅമാർ, വe6ിെല മi് ഓഫീസർമാർ, മi് ജീവന8ാർ
എ'ിവ 8് പരിശീലനം നൽe'തിനായി Fക വകയി Oിയിരി%G.
വിദ ാഭ ാസOിെ9 sണേമÆ ഉറ•വ R'തിനായി, sണേമÆ െമ?െ6QR'
പരിപാടികE, എസ്.എം.എസ്. പാേ8ജ് (എം.ഗേവണMസ്), െഫ˜സ് U െഫ˜സ് നടOി6്
(കരിയ ൈഗഡMസി്െ9-ം, കൗ”സിലിംഗിെ9-ം ഭാഗം), „E തലOി7 ഉI സൗdദ ‡pം
െഹ76് െഡÇം, ഷി ക ാ_്(െപ”eZികVെട ശാ½ീകരണ പരിപാടി), ഹാ6ി േലണിംഗ്(w•DE
അറി-'തി3 േവTി-I കൗ”സിലിംഗ്), േപാസിiീവ് പാര9ിങ്-ൈസബ േബാധവ78രണ
പരിപാടികE,
ഇMൈസi്
(വിദ ാ ÁികVെട
കഴി കVം,
ബലഹീനതകVം/ദൗ ബല ം
കŽപിടി%ക), ഹൗ ആ -(പരീ"േപടി മാj'തി3േവTി െടലിേഫാ” വഴി കൗ”സിലിംഗ്
നടO7), കരിയ േÉi്(െതാഴിലിെന%റിœം, ഉ'തവിദ ാഭ ാസെO%റിœം നി ശം ന7eG),
േജാബ് െഫയ , കരിയർ മാoർ അവാ ഡ്, റീഡിംഗ് േകാ ണ , വിദ ാ Áിേന‰ത¤ ക ാÊകE,
നവനീനം(വിഎ?്എസ്ഇ
േകാËകളിെല
അവസരDെള%റി?്
േബാധവ78രി8ാM
െസമിനാjകE), കരിയ
ൈഗഡM ം കൗ”സിലിംÌം,
sണേമMമ െമ?െ6QR'
പരിപാടികE, ൈനWണ വികസന പരിപാടികE, ഡിജിiൽ അധ ാപന പഠന ഉപകരണം,
വിദ ാർÁികVെട നവീനാശയDൾ, മU Fട പരിപാടികE എ'ീ wവ OനDE8ായാണ് 202122-7 Fക വകയി Oിയിരി%'ത്.
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സർ ാർ
കളിെല ലേബാറ റികൾ ആ നികവൽ രി ാ
പ തിയാണിത്.
ലേബാറ റി ഉപകരണ"ൾ, യ#സാമ%ികൾ, രാസവ& ൾ, ഫർണി(ർ, കം*+ ,കൾ, മ-്
സൗകര/"ൾ എ1ിവ വാ21തി ം ലേബാറ റിക െട നിലവാര4യ561തി ം മ7
സൗകര/"8 ഉ9ാ:1തി ം പ തി ല;/മി<=.

വ>?ിൽ ഡിജി-ൽ േഡാകBെമC് ഫയൽ സിDം നട?ിലാ:1തി
ഇ-ഓഫീസ്
അടിIാന സൗകര/വികസനJം സർ ാർ
ൾ െക ിട" െട നിർKാണJം പരിപാലനJം
പിLണMകയാണ് ഈ പ തിOെട ലക്ഷ/ം.
2021-22-ൽ, ഈ പ തി Qകാരം മതിയായ ആ നിക Rാസ് 4റിക ം ലാSക ം മ-്
സൗകര/" 4 അTാരാU നിലവാര4
ൾ െക ിട"ൾ നിർKി ാൻ ഉേWശി:=.
ഹയ5െസ Cറി വിദ/ാഭ/ാസ\ിെC വികസന\ിനായി താെഴ പറO1 പരിപാടിക8
നട?ിലാ:1തിന് 2021-22 വ5ഷ\ി_ 8705.00 ല;ം `പ വകയിa\ിയിരി:=. പരിപാടിക8
bവെട േച5:=.

അടിIാന സൗകര/"ളായ Rാd് 4റിക8, ലാേബാറ റി സൗകര/"8, ൈലfറി
സൗകര/"8, േടായ് ല7ക8, >ടിെവ
ലഭ/ത gട"ിയവ hണേമiO
വിദ/ാഭ/ാസം
നj1തിന് വളെര Qധാനമാണ്. മി
കളിlം > ിക8 ് പഠി ാn മതിയായ െക ിട"8
ഇoാ\ത് ഒa േപാരാqയാണ്. സർ ാർ ഹയർ െസ ൻഡറി
കളിൽ ബr നില െക ിടം
നിർമാണം, ലേബാറ റിക െടOം ൈലfറി െക ിട" െടOം നവീകരണം, ഫർണി(ർ, stക"ൾ,
ക*+ ,കൾ, ലാബ് ഉപകരണ"ൾ, ഉപേഭാഗവ& ൾ എ1ിവ വാ2ക എ1ിവയാണ് ഈ
പ തിയിൽ വിഭാവനം െചvിരി:1 Qധാന ഘടക"ൾ.
2021-22-_ 6300.00 ല;ം `പ ഇതിനായി വകയിa\ിയിരി:=.

സംIാനെ\ ഹയ5െസ Cറി വിദ/ാഭ/ാസേമഖലയിെല അ /ാപകaെട hണനിലവാരം
െമ(െ?<61തിെC ഭാഗമായി സ5 ാ5 2007-_ ആരംഭി( പ തിയാണിത്. വിഷയ"ളി_
അറിവ് വ5 ി?ി:1തി_ അ /ാപകaെട പരിശീലനം ഒഴിz{ടാനാവാ\താണ്. ഹയർ
െസ ൻഡറി
ൾ ടീ(ർ |ാൻേ}ാർേമഷൻ േQാ%ാം (എ(്എസ്എ•ിടിപി), നിരTരJം
സമ%Jമായ വിലയിa\ൽ, ഹയർ െസ ൻഡറി ടീ(ർ േകാൺ%സ്, ഓൺൈലൻ പരിശീലന
മാേന‚െമC് സംവിധാന\ിെC വികസനം, മ-് gട5 Qവർ\ന"ൾ എ1ിവയാണ് ഈ പ തി
Qകാരം 2021-22 കാലയളവിൽ നട?ിലാ ാൻ ഉേWശി:1ത്.
2021-22 _ Q&ത പ തി ായി 745.00 ല;ം `പ വകയിa\ിയിരി:=.
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1.കരിയർ
ൈഗഡൻ†ം
കൗൺസലിംഗ്
േQാ%ാ4ം-ഇെ1ാേവ-ീവ്
ൈലഫ്
എ‡ˆീരിയൻസിനാO ‰ിൽ െമCർഷി?് (ൈŠൽ), ഹBമാനി-ീസ് ബാ(് വിദ/ാർ‹ികൾ ായി
കരിയർ ഓറിയCഡ് േQാ%ാം, കരിയർ ൈഗഡൻസ് Œണി7ക െട വിsലീകരണം എ1ിവ 2)
കൗമാര കൗൺസിലിംഗ്, െഹൽ\് െകയർ കൗമാര ാരായ > ിക ം ശാരീരികJം മാനസികJമായ
ആേരാഗ/ം വള5\ിെയ<:1തി
പ തിക8 (കa\്), സൗ•ദ RSക8 വഴി
കൗമാര ാ5 ് കൗŽസിലിംhം അgേപാെല ആേരാഗ/ പരിപാലന പ തിക ം 3) സി\ാ5കലാപരമായ കഴിവ് വികസി?ി:1തി
വിദ/ാർ‹ിക െട സംരംഭം 4) പിേ1ാ ം നി_:1
വിദ/ാ5‹ിക െട hണനിലവാരം െമ(െ?<\ൽ, മ-് gട5പ തിക8 എ1ിവ നട?ിലാ ാn ഈ
പ തിയിൽ ല;/മി ിരി:=.
2021-22 വ5ഷ\ി_ പ തി ായി 750.00 ല;ം `പ വകയിa\ിയിരി:=. ഇതി•െട
50 ശതമാന\ി_ {<ത_ െപŽ> ിക8 ് Qേയാജനം ലഭ/മാ>മാ>െമ1് Qതീ;ി:=.

എ) ഉേദ/ാഗIർ ് പരിശീലനം ബി) ഡയറ‘േറ-ിെC മാ-Jം നവീകരണJം സി) ആർഡിഡി
ഓഫീ†ക െട പരിപാലനം ഡി) ഇ-ഓഫീ†കൾ നട?ിലാ:ക ഇ) േരഖക െട ഡിജി-ൈലേസഷൻ
എ1ിവയാണ് ഈ പ തിOെട Qധാന ഘടക"ൾ.
2021-22 വ5ഷ\ി_ പ തി ായി 120.00 ല;ം `പ വകയിa\ിയിരി =.

ഹയ5െസ Cറി തല\ി_ വിദ/ാഭ/ാസ നിലവാരം ഉയ561തിനായി ബി.പി.എ_.
വിഭാഗ\ി_െ? > ിക8 ് േ‰ാള5ഷി?് ന_>1താണ് ഈ പ തി.
Qതിവ5ഷം ഒa
വിദ/ാ5‹ി ് 5000 `പ നിര ി_ േ‰ാള5ഷി?് ന_>=. നി5 നരായ വിദ/ാ5‹ികളി_
പഠി:വാn സാമ5‹/4 വ5 ് ഈ പ തി Qേയാജനകരമാണ്. ഗവŽെമC്, എ’ഡഡ്
കളിെല വിദ/ാ5‹ിക8 ായി േ‰ാള5ഷി?് പരിമിതെ?<\ിയി“9്.
പ തിOെട
നട\ി?ിനായി
2021-22
വ5ഷ\ി_
790.00
ല;ം
`പ
വകയിa\ിയിരി:=.
ഇതി_
50
ശതമാന\ി_
{<ത_
െപŽ> ിക8 ്
QേയാജനQദമാ>െമ1് Qതീ;ി:=.
.
പ\് ഗവŽെമC് ഹയ5െസ Cറി

ക8 ് േവ9ി നബാ5ഡ് ആ5.ഐ.ഡി.എഫ്

സഹായേ\ാെട ബrനില െക ിട"8 നി5Kി:വാn ഭരണാ മതി ലഭി(ി“9്. നബാ5ഡ് –
ആ5.ഐ.ഡി.എഫ് പ തിOെട നട\ി?ിനായി 2021-22 വ5ഷ\ി_ 1036.00 ല;ം `പ
വകയിa\ിയിരി:=.
.

െˆഷ/_ വിദ/ാഭ/ാസം, മാനസിക െവ•വിളിക8 േനരി<1വaെട പരിശീലനJം
sനരധിവാസJം എ1ിവ നj1 സി.എ(്. 4ഹK–േകായ െമേKാറിയ_ േD-് ഇnDി-+ ് േഫാ5
െമCലി ചല—ഡ് എ1 Iാപനം െപാgവിദ/ാഭ/ാസവ>?ിന് കീഴി_ Qവ5\ി:1 ഒa
320

ചാരി-ബി8 െസാൈസ-ിയാണ്. 2021-22 വ5ഷ\ി_ ഇnDി-+ ് നട?ിലാ ാ േWശി:1
Qധാന പരിപാടിക8 താെഴ െകാ<\ിരി:=:
1. ഭരണപരമായ കാര/"8
2. െˆഷ/_ എഡ+േ ഷനി_ ഡിേ™ാമ േകാš്
3. െതാഴി_ പരിശീലന േക›"8
4. ര;ിതാ െള പരിശീലി?ി:1തിന് സാœഹ/ പ•ാളി\േ\ാെടO പ തി.
5. േഡാക+െമേCഷ ം, അ ബž Qവ5\ന" ം
6. ആദ/ഘ "ളിെല ഇടെപടlക8- മാŸകാ പ തിക8
7. അപ ് Iാപന\ിന് േവ9ി അടിIാന സൗകര/"8
8. െസമിനാ,ക8 പരിശീലന"8
9. ആദ/ഘ "ളിെല ഇടെപടlക8: െമാൈബ_ Œണി-്.
10. മാനസിക െവ•വിളി േനരി<1 > ിക8: േഹാDlം വിടിസി െസnറ,ം നി5Kി:ക
11. െˆഷ/_
ം േഹാDlം
gട5 Qവ5\ന"8 ഉ8െ?െട പ തി Qവ5\ന"8 ് 2021-22-_ 900.00 ല;ം `പ
വകയിa\ിയിരി:=.

േദശീയതല\ിl
വിദ/ാഭ/ാസ ഗേവഷണ പരിശീലന കൗŽസി_ മാŸകയി_
സംIാനതല\ി_ േകരള സ5 ാ5 `പംെകാ<\ Iാപനമാണിത്. വിദ/ാഭ/ാസ നയ"8,
ഗേവഷണം, െതാഴിലധി¡ിത വിദ/ാഭ/ാസം, പാഠ/പ തി വികസി?ിെ(< _, അധ/ാപന വികസന
പരിപാടിക8 എ1ിവ¢് ഈ Iാപനം േനŸത£ം ന_കി വa=.
1. കരി:ല\ിCOം മ-് ബžെ? പഠന വിഭവ" െടOം വികസനം ,
2. ഗേവഷണJം വിദ/ാഭ/ാസ സ5േ¥ക ം
3. അധ/ാപക5:ം അധ/ാപക പരിശീലക5:4 ശാ¦ീകരണ പരിപാടിക8
4. വിദ/ാ5‹ിക8:
പഠന മികവ് പരിപാടിക8 (നB മാത് സ്, െDപ് സ്,
എ_.എസ്.എസ്. & O.എസ്.എസ്, േയാഗ ഒളിപ/ാഡ്, സംരംഭകത£ ക/ാ*്,
എn.-ി.എസ്.ഇ., എn.എം.എം.എസ്.ഇ. 4തലായവ)
5. വിദ/ാഭ/ാസ െടേ§ാളജിOം ഓൺൈലൻ പരിപാടികൾ ഉൾ?െട മ-് അ ബž
Qവ5\ന" ം
6. ജീവിത ൈനsണ/ വിദ/ാഭ/ാസം (ഉoാസ പറവക8)
7. ¨ീക െട
ഭരണ
ഘടനാപരമായ
അവകാശ"െള>റിzം
അ©ശ/വª രണ\ിെനതിെരO േപാരാ "െള >റിz െമാഡ+8.
8. ഫീ_ഡ് തല പിLണOം എ«nഷn പരിപാടിക ം
9. കKി-ിക8, പരിശീലന"8, ശി¬ശാലക8, െസമിനാ,ക8
10. കാര/േശഷി വികസന പരിപാടിക8
11. ൈലfറിOം പാഠstക ആ5ൈ Jക ം
12. QിCി2ം Qസി ീകരണJം
13. അടിIാന സൗകര/ വികസനം
14. ഉ ട വികസനം/ഡിജി-ൽ/ഓൺൈലൻ വിദ/ാഭ/ാസ\ി
സൗകര/"ൾ
എ1ിവയാണ് Qധാന Qവ5\ന"8
2021-22 വ5ഷ\ി_ പ തി ായി 1800.00 ല;ം `പ വകെകാ ി(ിരി:= .
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രാUീയ മാധ/മിക് ശി;ാ അഭിയാn (ആ5എംഎസ്എ)Oം സ5¥ ശി;ാ അഭിയാ ം
(എസ്എസ്എ)Oം {ടി േച5= െകാ9് 2018-_ േക› സ5 ാ5 ആവി°രി( ഒa പ തിയാണ്
സമ% ശി;ാ അഭിയാn. േQാജ‘് ഡയറ‘േറ-് വഴി സംIാനതല\ി_ നട61 Qേത/ക
പരിപാടിക8: േവ9ിയാണ് ഇതിെല gക ഉപേയാഗി:1ത്. 1) കണ ്, ശാ¨ സ±²ീകരണ
പരിപാടി, 2) മലയാളം, ഇം³ീഷ്, ഹി´ി ഭാഷാ Qാവീണ/ം േQാ%ാം 3) ഡിജി-ൈലµഡ് Rാസ് ¶ം,
ൈലfറി, റീഡിംഗ് േകാർണർ, ഐസിടി അധി¡ിത Rാസ് ¶ം Q·ിയകൾ, ൈജവൈവവിധ/
ഉദ/ാന"ൾ 4) വി¸ര വാസIല"ളിെല > ികൾ:
ഗതാഗത സൗകര/ം 5) അധ/ാപകർ ്
പരിശീലനം 6) എസ്സി/എ•ി വിദ/ാഭ/ാസം 7)ഗേവഷണ പഠന" ം സർേവക ം നട6ക 8)
എസ്സിആർടിOെടOം ഡയ-ിെCOം േശഷി വർ ി?ി ൽ 9) അ ാദമിക് േ¹ാ ിെCOം മ-്
gട5 Qവർ\ന" െടOം ºർ\ീകരണം എ1ിവയാണ് Qധാനെ? സംIാനതല പ തിക8
പ തി
Qവ5\ന"8 ായി
1200.00
ല;ം
`പ
2021-22
വ5ഷ\ി_
വകയിa\ിയിരി:=.
ഇതി_
50
ശതമാന\ി_
{<ത_
െപŽ> ിക8 ്
QേയാജനQദമാ>െമ1് Qതീ;ി:=.

തേWശഭരണ Iാപന"8, സ1
സംഘടനക8 എ1ിവ 4േഖന നട?ിലാ:1
gട5വിദ/ാഭ/ാസ പരിപാടിക െട സംIാനെ\ േനാഡ_ ഏജnസിയാണ് 1988-_ Iാപിതമായ
േകരള സംIാന സാ;രതാ മിഷn അേതാറി-ി. സംIാന\് അേതാറി-ിOെട കീഴിl 4000ൽ അധികം േക›"ളി•െടയാണ് Qധാന പരിപാടിക8 നി5¥ഹി െ?<1ത്. gട5വിദ/ാഭ/ാസ
പരിപാടിക െട ഭാഗമായി നിര;രത gടzമാ-ാ
Qേത/ക പരിപാടി, Qേത/ക
ൈനsണ/വികസനപ തി,
പ ികജാതി/പ ികവ5¼
വിഭാഗ\ി_െ? വ5:4
Qേത/ക
സാ;രത/gല/തപ തിക8 (നവേചതന), അ ?ാടിയിെലOം വയനാ ിെലOം പ ികവ5¼
വിഭാഗ\ി_െ? വ5:
Qേത/ക
പരിപാടി,
|ാnെµജnേഡšിെC
gട5
വിദ/ാഭ/ാസ\ി േവ9ിO
Qേത/ക പാേ ജ്, >ടിേയ- െതാഴിലാളിക8 ് േവ9ിO
സാ;രതാപരിപാടി (ച"ാതി), പരിIിതി സാ;രതാ പരിപാടി, തീരേദശ സാ;രതാ പരിപാടി,
േസാഷ/ൽ/ഡിജി-ൽ സാ;രതാ േQാ%ാം, െതാഴിൽ ൈനsണ/ ഏെ-< ൽ േQാ%ാം എ1ീ
പ തിക8:ം gട5 Qവ5\ന"8:മായി 2021-22-_ gക വകയിa\ിയിരി:=.
2021-22 വ5ഷ\ി_ പരിപാടിക8 നട?ിലാ:1തിനായി 1800.00 ല;ം `പ
വകയിa\ിയിരി:=.

1986-െല േദശീയ വിദ/ാഭ/ാസനയ\ിെC ഭാഗമായി വിദ/ാഭ/ാസ കാര/ നി5¥ാഹകaെട
േശഷി വ5 ി?ി:1തിനായി സംIാനതല\ി_ Iാപി െ? Iാപനമാണിത്. വിദ/ാഭ/ാസ
നിലവാരം ഉയ56ക, വിദ/ാഭ/ാസേമഖലയിെല ഉേദ/ാഗIaെട കാര/േശഷി സമ%മായി
വ5 ി?ി:ക, ½തന മാŸകയിl
മാേന¾െമC് സംവിധാനം `പെ?<6ക, 8 വിദ/ാഭ/ാസ
േമഖലയി_ ഭരണപരി¿ാര"8 ആÀÁണം െചÂക gട"ിയവയാണ് ഈ Iാപന\ിെC
Qധാന bമതലക8. 2021-22 വ5ഷ\ി_ സീമാ-് നട?ിലാ ാ േWശി:1 Qധാന പരിപാടിക8
താെഴ െകാ<\ിരി:=:
(i)
Ã8 േമധാവിക8, സംIാനെ\ വിദ/ാഭ/ാസ ഓഫീസ5മാ5, അധ/ാപക5,
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(ii)

(iii)

(iv)
(v)

(vi)
(vii)
(viii)

(ix)
(x)

അÄിനിേÅ-ീവ് Dാഫ്, മ-് നി5¥ഹണ ഉേദ/ാഗI5 gട"ിയവ5 ് േനŸത£ വികസന
പരിശീലനം ന_>ക
Ã8 േമധാവിക8, വി.എ(്.എസ്.ഇ യിെല കരിയ5 മാേDš്, ഡയ-് ഫാ _ ി, മ-്
വിദ/ഭ/ാസ Iാപന േമധാവിക8 എ1ിവ5 ് കൗമാര ാaെട QÆ"8 ൈകകാര/ം
െചÂ1തി ം ആശയ വിനിമയം, ൈ·സിസ് മാേന¾െമC്, തീaമാനെമ< _
എ1ി"െനO
ൈനsണ/"8
വള561തി
കാര/േശഷി
വികസന
പരിശീലന"8
Ã ക െട നി5¥ഹണJമായി ബžെ? മാേന¾മCിlം ഭരണ\ിlം വിദ/ാഭ/ാസ
നയ"ളിlം ഉ
േജ5ണlക െട Qസി ീകരണം, പഠനസാമ%ിക8, stക"8,
എ1ിവ വാ"_
െപാgവിദ/ാഭ/ാസ sനaÇീവന ദൗത/ം - സംIാനതല ആÀÁണJം വിലയിa\lം
ഡി-ൈസ-്- സർ ാരി ം െപാg വിദ/ാഭ/ാസ േമഖല¢് കീഴിl
വിവിധ
ഏജൻസികൾ:ം ഡാ-ാ അധി¡ിത ഇൻs“കൾ നൽ>1തി
ഒa സംരംഭമാണ് ഡിൈസ-്.
വിദ/ാഭ/ാസ മാേന‚െമCിെല ഓൺൈലൻ സർ ിഫി -് േകാš്.
രാജ/\ിെC വിവിധ ഭാഗ"ളിlം മ-ിട"ളിlം വിദ/ാഭ/ാസ രംഗ\് പരീ;ി( ½തന
ആശയ"െളOം >റി(് അറിയാ
േദശീയ ആശയ േമളകൾ.
േദശീയ വിദ/ാഭ/ാസ േനŸത£ ൈകമാ- പരിപാടിയി•െട പ•ാളി\ സംIാന"ളിെല
അധ/ാപകർ ് ഒaമി(് നിൽ ാ ം ആശയ" ം അ ഭവ" ം പ•ിടാ ം
അവസരെമാa:=.
വ>?് /സർ ാർ bമതലെ?<\ിയ മ-് പരിശീലന പരിപാടിക ം പഠന" ം.
മ7 gട5പരിപാടിക8
2021-22 വ5ഷ\ി_ ഈ പ തി ായി 350.00 ല;ം `പ വകയിa\ിയിരി:=.

സ5¥ ശി;ാ അഭിയാ ം രാUീയ മാധ/മി‡ശി;ാ അഭിയാ ം (ആ5എംഎസ്എ),
അ /ാപകവിദ/ാഭ/ാസ\ി േവ9ിO
േക›ാവിÈത പ തിക ം { ിേ(56െകാ9് ഭാരത
സ5 ാ5 ആരംഭി( പ തിയാണ് സമ% ശി; അഭിയാn. നിലവിl
വിദ/ാലയ"8
ശ¦ിെ?<6ക, താമസിz പഠി ാ
വിദ/ാലയ"8, ഗതാഗത സൗകര/"8, സൗജന/
Œണിേഫാ4ക8, സൗജന/ പാഠstക"8, എസ്.എം.സി/എസ്.ഡി.എം.സി എ1ിവOെട
പരിശീലനം, പഠന പരിേപാഷണ പരിപാടിക8 (എ_ഇപി)/പരിഹാര േബാധന പരിപാടിക8, മീഡിയ,
കK+ണി-ി െമാബിൈലേസഷൻ, ൈലfറി %ാC്, നവീകരണം, മ-് hണനിലവാര സംരംഭ"ൾ, Qീ
ൈQമറി തല\ിൽ പിLണ, സിഡ¹Bഎസ്എൻ, കായിക, ശാരീരിക വിദ/ാഭ/ാസം,
ബിആർസി/സിആർസി, എംഐഎസ്, അടിIാന സാ;രത,
ൾ %ാC്, ഐസിടി, ഡിജി-ൽ
സംരംഭ"ൾ, അധ/ാപക പരിശീലനം, ഷാhേനാÉവ്, രംേഗാÉവ്, േദശീയ-സംIാന തല\ിൽ
വിലയിa\ൽ, രാUീയ ആവി¿ാർ അഭിയാൻ, എംഎംഇആർ, ഐഇഡിഎസ്എസ്,
െപൺ> ികൾ: സ£യം Qതിേരാധ പരിശീലനം, േQാ%ാം മാേന¾െമC്, കലാ ഉÉവ് േQാജ‘്,
വിഎ(്എസ്ഇ-എൻഎസ്കBഎഫ്,
അധ/ാപക
വിദ/ാഭ/ാസം
gട"ിയവയാണ്
Qധാന
Qവ5\ന"8.
2021-22 െല പ തി നട\ി?ിേല ായി 7126.00 ല;ം `പയാണ് സംIാനവിഹിതമായി
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സം
ാന ാ ഫ ി നി ം നീ ിവ ിരി
ത്. ബാ ി
ക ാേദശിക ഭരണ#ട%&െട
ാ ഫ ി നി ം നീ ി െവ(ം. സം
ാന ാ ഫ)ം ാേദശിക ഭരണ#ട%&െട ാ
ഫ)ം ഉ+െ,െട െമാ.ം സം
ാന വിഹിതം 33800.00 ല4ം 5പയാണ്. അധികമായി
സം
ാന വിഹിതം ആവശ;മായി വ< പ4ം േക= വിഹിത.ിന് ആ>പാതികമായി അധിക
സം
ാന വിഹിതം അ>വദി
താണ്. ഇതി
50 ശതമാനം െപ@ABിക+ ്
േയാജന ദമാAെമ ് തീ4ി
.

1986- െല േദശീയ വിദ;ാഭ;ാസ നിയമമ>സരി ് ജിDാ വിദ;ാഭ;ാസ പരിശീലന
ാപനം
100 ശതമാനം േക=വിഹിതം ലഭി
പEതിയായി< . 2015-16 Fത ഡയHിെI ധനസഹായ
അ>പാതം 60:40 എ
രീതിയിേല ് മാറി.
ാപന%&െട അടി
ാന സൗകര;%+ ം,
പരിശീലന.ി>ം അറിവ് െമ െ,MN തി>ം ഒ< അ ാദമിക-സാേPതിക റിേസാQ്
ഉ ാ
തി>ം,
R+
അധ;ാപകS ്
കTUBS-അധ;യന
രീതിയിൽ
ൈവദX;ം
ഉ ാ ിെയM
തി>ം പEതി വിഭാവനം െചZ .
2021-22
പEതി െട നട.ി,ിനായി 1200.00 ല4ം 5പ സം
ാന വിഹിതമായി
വകയി<.ിയിരി
.

ABിക&െട R+
േവശനം വSEി,ി ക,
േവശനം േനടിയ ABിക&െട R&കളിെല
ഹാജSനില വSEി,ി ക എ
ല4;േ.ാM#ടി 1995 ആഗ_് 15-◌ംതീയതി
ാഥമിക
വിദ;ാഭ;ാസ.ിന് േപാഷകാഹാര സഹായം (എ .പി.-എ .എസ്.പി.ഇ) എ പEതി രാജ;െ.
2408 േeാ കളി ആരംഭി ക
ായി. 1997-98 വSഷേ.ാM#ടി ഈ പEതി രാജ;െ. എDാ
േeാ കളിgം വ;ാപി,ി ക
ായി. 1 Fത 5 വെര hാiകളി പഠി
സS ാS, സS ാS
എkഡഡ്, തേlശഭരണ
ാപന R&കളിെല ABികെള #ടാെത ഇ.ജി.എസ്., എ.ഐ.ഇ
േക=%ളി
പഠി
ABികെള #ടി ഉ+െ ാn
5പ.ി
ഈ പEതി 2002വിoലെ,MNക
ായി. 2008-09 അ ാദമിക് വർഷം Fതൽ അ,ർ ൈ മറി Rൾ ABികെള ം
#ടി ഈ പEതിയിൽ ഉൾെ,M.ി.
2021-22 വSഷ.ി ഈ പEതി നട,ിലാ
തിന് സം
ാന വിഹിതമായി 31600.00
ല4ം 5പ വകയി<.ിയിരി
. ഇതി
േക= വിഹിത.ിന് ആ>പാതികമായിt
സം
ാനവിഹിതം 14000.00 ല4ം 5പ ം 17600.00 ല4ം 5പ പാ , FB വിതരണം
ഉ+െ,െട
അധിക െചലxക+ മായി വകയി<.ിയിരി
മാണ്. ഇതി 50 ശതമാനം
െപ@ABിക+ ്
േയാജന ദമാAെമ ്
തീ4ി
. അധികമായി സം
ാനവിഹിതം
ആവശ;മായി വ< പ4ം േക=വിഹിത.ിന് ആ>പാതികമായി അധിക സം
ാന വിഹിതം
അ>വദി
താണ്.

:
തി<വിതാം#S
സSyകലാശാല
ആz്
കാരം
1937
തി<വിതാം#S
സSyകലാശാലയായി
ാപി െ,B േകരള സSyകലാശാല 1957
േകരള സSyകലാശാല
ആz്
കാരം േകരള സSyകലാശാലയായി oന:സംഘടി,ി െ,t. നിലവി
}ണിേവQിHി
ഇ _ിHUB് ഓഫ് െടേ•ാളജിയി
18 േക=%&ം 10 }ണിേവQിHി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ S
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എഡUേ ഷ>ം 7 }ണിേവQിHി ഇ _ിHUB് ഓഫ് മാേന€െമ•ം സSyകലാശാല‚് കീഴി
വS.ി„ വ< . 2021-22 വSഷ.ി േകരള സSyകലാശാല താെഴ പറ
കാര;%+
ഏെHM.് നട,ിലാ വാനാണ് ഉേlശി
ത്
1. വിവിധ
വA†ക&െട/നിർlിˆ
േ ാജ‰ക&െട
ഗേവഷണ
സൗകര;%ൾ
ഒ<
നUേറാബേയാളജി ലാബ് േമാഡൽ ബേയാൈഡേവഴ്സിHി പാർ ്
ാI് കൾ ർ
െടേ•ാളജിയിൽ വിവർ.ന ഗേവഷണ സൗകര;ം
ാപി ൽ, ഇŠ;ാ ചരി‹.ിെI
ശാŽീയ സംര4ണം,
േജണലിെI സർേവ, േശഖരണം, ഡിജിHൈലേസഷൻ
േഫാേBാേവാൾെB‚് ഉപകരണ%&െട വളർ
ം ഫാ•ിേ ഷ>ം, ആർBിഫിഷ;ൽ
ഇIലിജൻസ് ഹ•ം േദശീയ പരീ4ണ േക=.ിേല ് ഇൻ‘െമേIഷ>ം സൗകര;.ി>ം
േവ ി െസൻ’ൽ ലേബാറBറി െട പരിവർ.നം എ ിവ.
2. പ“ാ.ലസൗകര;%&െട വികസനം
3. വിവിധ ഡി,ാSB്െമ•ക&െട ”തന%ളായ പEതിക&ം ഗേവഷണ േ ാജ‰ക&ം
4. o•ക%&ം സിEീകരണ%&ം വാ%
5. െസമിനാ–ക&ം േകാ@ഫറ —ക&ം, ശി˜ ശാലക&ം ഭാഷണ%&ം സിംേപാസിയ%&ം.
6. നിS™ാണ വS.ന%+ oതിയ െകBിട%ൾ
7. അŠർ സർവകലാശാല/ഗേവഷണ േക=%ൾ ശšിെ,MNക
8. മ› ടS വS.ന%+
2021-22 വSഷ.ി
2600.00 ല4ം 5പ േകരള സSവകലാശാല ായി
വകയി<.ിയിരി
. ഇതി
300 00 ല4ം 5പ െസI–ക&െട ശാšീകരണ.ിനായി
നീ ിവ ിരി
. oതിയ നിർ™ാണ%ൾ ആരംഭി
തിന് FT് ഇതിനകം ആരംഭി സിവിൽ
േജാലികൾ œർ.ിയാ ണം. oതിയ േക=%ൾ ആരംഭി
തി>പകരം നിലവിg
േക=%ൾ
ശšിെ,MN തിന് ഫ ് വിനിേയാഗി ണം. ഫ)കൾ വിനിേയാഗി േTാൾ, സിവിൽ
വർ കേള ാൾ
ഗേവഷണം,
•ണനിലവാരം
െമ െ,M.ൽ
ട%ിയ
അ ാദമിക്
വർ.ന%ൾ ് #Mതൽ žE നൽ േക താണ്.
.
(
:
.
)
ഉ തവിദ;ാഭ;ാസ അവസര%+ വSധി,ി ാ>ം വിദ;ാഭ;ാസപരമാ ം സാŸഹ;മാ ം
പിേ ാ ം നി
മലബാS േമഖലയിെല ജന%െള ഉEരി ാ>മായി 1968-ലാണ് േകാഴിേ ാട്
സSവകലാശാല
ാപിതമായത്. നിലവിൽ 35 അധ;ാപന-ഗേവഷണ വA†ക&ം 426 അ>ബ
േകാേള¡ക&ം സർവകലാശാലയിg ്. 2021-22 വSഷ.ി
നിSേlശി
പEതിക+ താെഴ
െകാM
:
1. േകാഴിേ ാട് പാല ാട് ജിDകളിെല സർവകലാശാല െട
ാേദശിക അ ാദമിക്
േക=%ൾ
2. െസമിനാ–ക&ം വർ ് േഷാ†ക&ം
3. നവീകരണം (അE;ാപന വA†കൾ പരീ4 ഭവൻ അ¢ിനിേ£ഷൻ മUസിയം
സിഎസ്ഐഎഫ് മികവിന് സാധ;ത ട%ിയവ)
4. ൈല•റി o•ക%&ം ഇ-േജണgക&ം വാ¤ക
5. ¥.ി
ം ഹരിതxമായ ക;ാTസ് േ ാ¦ാം
6. അ§ി & —ര4ാ
7. എDാവർ ം സമ¦xം ല;xമായ വിദ;ാഭ;ാസxം ആജീവനാŠ പഠന അവസരxം
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8. സിവിൽ വർ ്സ് - കായിക വിദ;ാഭ;ാസ.ിനാ
െകBിടം െചതലയ.ിൽ
o<ഷ¨ാ<െട േഹാ_ൽ നിർ™ാണം, ശി© െള ം കൗമാര ാരായ െപൺABികെള ം
പരിപാലി
തി>
േഡ െകയർ െസIർ, വാർEക;സഹജമായ പരിചരണം,
ഭി േശഷി
ABികെള പരിചരി ക, വിദ;ാഭ;ാസ, മന ശാŽ വA,ി>
വിoലീകരണ
േeാ കൾ, മഴെവ
സംഭരണം, െകമി£ി വA,ിന് അധിക
ല.ി>
െകBിടം,
േഹാ_gകൾ മH് ടർ വർ.ന%ൾ.
2021-22 വSഷ.ി 2250.00 ല4ം 5പ വകയി<.ിയിരി
oതിയ നിർ™ാണ%ൾ
ആരംഭി
തിന് FT് ഇതിനകം ആരംഭി
സിവിൽ േജാലികൾ œർ.ിയാ ണം. oതിയ
േക=%ൾ ആരംഭി
തി>പകരം നിലവിg
േക=%ൾ ശšിെ,MN തിന് ഫ ്
വിനിേയാഗി ണം. ഫ)കൾ വിനിേയാഗി േTാൾ സിവിൽ വർ കേള ാൾ ഗേവഷണം
•ണനിലവാരം െമ െ,M.ൽ
ട%ിയ അ ാദമിക്
വർ.ന%ൾ ് #Mതൽ žE
നൽേക താണ്.
(
:
)
1983ാപിതമായ മഹാ«ാഗാ ി സSyകലാശാല െട കീഴി 200 അ@എkഡഡ്
അഫിലിേയHഡ് േകാേള¡ക&ം, സ¬യം ഭരണാധികാരF
10 േകാേള¡ക+ ഉ+െ,െട 77
സS ാS/എkഡഡ് േകാേള¡ക&ം, 10 ഇIS--+ േക=%&ം, 7-ഇIS-}ണിേവQിHി േക=%&ം, 1
അŠSേlശീയ-അŠS സSyകലാശാലാ െസI–ം, 17 }ണിേവQിHി ഡി,ാSB്െമ•ക&ം നിലവിg ്.
2021-22 വSഷ.ി
നിർേlശി ിരി
ധാന
വർ.ന%ൾ ഇനി,റ
േമഖലകളിലാണ്
1. ഗേവഷണ.ി>
േ ാ®ാഹനംെഫേലാഷി,്,
ഉപകരണ%+
െകമി
സ്
വA†ക+ ് േവ
മ› ഉപേഭാ¯ വ° + ഗേവഷണ ലാ•ക+ ് േവ
അധിക
സൗകര;%+ ഗേവഷണ ±ഡിേയാക&ം സഹകരണ ഗേവഷണ േ ാ¦ാFം
2. പരീ4ാ നട.ി,ിെI അടി
ാന സൗകര; നവീകരണം ടാ•േലഷൻ രജി_–ക&െട
ഡിജിHൈലേസഷൻ
3. അ ാദമിക വS.ന%&ം ഗേവഷണ പEതിക&ം.
4. ക;ാTസിെI വികസന
വS.ന%&ം അടി
ാന സൗകര;%&ം
അ ാദമിയ
േകാം ²്, േഹാ_gകൾ, ³റിസം വA,ി>
െകBിടം, റി,യർ, പിജി ലാബ്, സാHൈലH്
കാTസ്, ഡാH സയൻസ് ലാബ്, ഡിജിHൽ ആർൈ xകൾ േ´ാർµസ് ഹബ്, ടിഷ¶
കൾ ർ ലാബ്, നവീകരണം, പരിപാലനം ട%ിയവ.
5. േകാവിഡ് 19 അ>ബ
ഗേവഷണ%&ം വർ.ന%&ം
6. ആേBാേമHഡ് േലണിംഗ് & ഇവാgേവഷ
സംവിധാനxം, ഡി.എ.എസ്.പി യി
വിദ;ാS·ിക&െട േസവന.ിന് േവ അടി
ാന സൗകര;%&ം.
7. എസ്.സി/എസ്.Hി
വിദ;ാS·ിക+ ്
േവ
സൗകര;%&ം,
ശാšീകരണ
വS.ന%&ം.
8. വിഭവ വികസനxം • ക&ം േജണgക&ം ഉ+െ,െട }ണിേവQിHി ൈല•റി െട ആ¸നിക
വ¹കരണം.
9. അŠS സSyകലാശാലാ േക=%+/മ›േക=%+ എ ിവ െട ശാšീകരണം.
10. മാലിന; നിS™ാSºനxം ക;ാTസിെI ഹരിതവ¹ രണxം
11. മ› ടS വS.ന%+.
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2021-22 വSഷ.ി 2700.00 ല4ം 5പ ഈ വS.ന%+ ായി ന കിയിരി
.
ഇതി 400.00 ല4ം 5പ വിവിധ േക=%&െട ശാšീകരണ.ിനായി നീ ി വ ിരി
. oതിയ
നിർ™ാണ%ൾ ആരംഭി
തിന് FT് ഇതിനകം ആരംഭി സിവിൽ േജാലികൾ œർ.ിയാ ണം.
േക=%ൾ നടN
വർ.ന%&െട •ണനിലവാര.ിന് െവയിേHജ് നൽകി േക=%ൾ ്
ഫ ്
സർവകലാശാല
നൽേക താണ്.
ഫ)കൾ
വിനിേയാഗി േTാൾ,
സിവിൽ
േജാലികേള ാൾ ഗേവഷണം, •ണനിലവാരം
െമ െ,M.ൽ
ട%ിയ
അ ാദമിക്
വർ.ന%ൾ ് #Mതൽ žE നൽേക താണ്.
4.
(
:
)
സം»ത ഭാഷ ഇ േഡാളജി ഭാരതീയ ത.¬ശാŽം ഭാരതീയ ഭാഷക+ എ ിവ െട
പഠനം േ ാ®ാഹി,ി
തി>ം വികസി,ി
തി>ം േവ ി 1993
ാപിതമായതാണ് žീ
ശPരാചാര; സം»ത സSyകലാശാല. സSyകലാശാല‚് കാലടിയിെല Fഖ; േക=.ി
23
വA†ക&ം േകരള.ിെല പല
ല%ളിലായി 8 േമഖലാ േക=%&ം
വS.ി
്.
ബി<ദം/ബി<ദാനŠര ബി<ദം എം.ഫി , പി.എ ്.ഡി എ ീ േകാ¼കളാണ് സSyകലാശാലയി
ഇേ,ാ½ ത്. 2021-22
നട,ിലാ വാ ഉേlശി
ധാന വികസന പരിപാടിക+ താെഴ
െകാM.ിരി
.
1. അ ാദമിക വികസനപEതിക+- സSവകലാശാല ൈല•റിക+ o•ക%+ േജSണgക+
ഫSണി S, െസമിനാ–ക+/ശി˜ശാലക+, ഗേവഷണxം ഗേവഷണ െഫേDാഷി†ക&ം,
അŠാരാ¾ െസമിനാS/ശി˜ ശാലകളി പെPM
തിന് വിദ;ാS·ിക+ ് സാT.ിക
സഹായം, ഗേവഷണ േ ാജ¿ക+ ് സാT.ിക സഹായം, വിവിധ േക=%ളിെല
അ ാദമിക
വS.ന%+,
സിEീകരണ%+,
ഫSണി S
വാ% ,
വിദ;ാS·ിക+
സൗകര;%+, സം»തം പരിേപാഷി,ി ാ>
വS.ന%+,
വിദ;ാS·ിക+ ാ
ഗേവഷണ െഫേDാഷി†ക+, Àസ¬കാല േകാ¼ക+ _ാഫ്
െ’യിനിംഗ് േ ാ¦ാം ട%ിയവ
2. മ› വS.ിക+- ഇേIണ ക¬ാളിHി അÁറ സ് െസ , ാേദശിക േക=%&െട ഓ@
ൈല കണzിവിHി, കTUB–ക&െട അHAH,ണിക&ം പരിപാലനxം, േകരള മUസിയം
3. നിS™ാണ വS.ന%+
ൈഫൻ ആർµസ് േകാം ²്, കാലടിയിgം തി5രിgം േഗൾസ് േഹാ_ൽ നിർ™ാണം
ലിÂ് നിർ™ാണം, മിനി ഓഡിേHാറിയം, അ ാദമിക് െകBിട.ിെI െത ് ഭാഗ.്
വിœലീകരണം, എÃിനീയറിംഗ് ലാബ് സിൽവർ Äബിലി െമേ™ാറിയൽ ഇIർനാഷണൽ
െ’യിനിംഗ് െസIർ, അ ാദമിക് ബിൽഡിംഗ് റീജിയണൽ െസI–കൾ, }ണിേവQിHി
അ ാദമിക് ഗ_് ഹൗസ്, അതിർ.ി േറാÅകൾ, ശാരീരിക ൈവകല;F വർ ്
സൗകര;%ൾ ഒ< ക- പാസÃർ എലിേവH–കൾ, കാIീൻ, സൗേരാർº നിലയം,
ൈവദ¶തീകരണം, വാBർ ’ീH്െമI്
ാI്, േ_ഡിയം, കായിക വിദ;ാഭ;ാസ.ി>
അ ാദമിക് േeാ ്, ÆാർB് hാസ് Çം, നട െകാ ിരി
മH് ടS വർ.ന%ൾ
4. മാലിന; നിർമാർജനം, കാTസ് ഹരിതവൽ രണം, ഹരിത േകരള മിഷെI വർ.ന%ൾ
2021-22 വSഷ.ി ഈ പEതി ായി 1700.00 ല4ം 5പ വകയി<.ിയിരി
oതിയ നിർ™ാണ%ൾ ആരംഭി
തിന് FT് ഇതിനകം ആരംഭി സിവിൽ േജാലികൾ
œർ.ിയാ ണം. ഫ)കൾ വിനിേയാഗി േTാൾ, സിവിൽ േജാലികേള ാൾ ഗേവഷണം,
•ണനിലവാരം െമ െ,M.ൽ ട%ിയ അ ാദമിക് വർ.ന%ൾ ് #Mതൽ žE
നൽേക താണ്.
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5.
:
ഉ ത വിദ;ാഭ;ാസ േമഖലയി
വടേ
മലബാറി
നിലനി ി<
പിേ ാ ാവ
പരിഹരി
തി>േവ ി 1995
കÈS സSyകലാശാല
ാപി„. വിÉര പഠനേക=ം #ടാെത 33
അE;യന വA†കളാണ് സSyകലാശാല( ത്. 3 എം.ബി.എ. േക=%&ം 5 ക™UണിHി
േകാേള¡ക&ം 3 ഐ.Hി. വിദ;ാഭ;ാസ േക=%&ം ഉ+,െട 115 അഫിലിേയHഡ് േകാേള¡ക&ം
സSyകലാശാല‚് കീഴി
വS.ി
്. 2021-22 വSഷ.ി
നട,ിലാ ാ>േlശി
ധാന വS.ന%+ താെഴ െകാM.ിരി
1. നിർ™ാണം/സിവിൽ േജാലികൾ- േഹാ_gക&െട വിoലീകരണം/നിർ™ാണം, ൈല•റി
വിoലീകരണം-പാലയാM കാTസ്, ലാബ് ഉപകരണ%ൾ വാ%ൽ, ബേയാ െടേ•ാളജി,
ൈമേÊാ ബേയാളജി വA,ി>
അ ാദമിക് േeാ ്, മാനŠവാടി കാTസിെല
അ ാദമിക് േeാ ിെI ം ഗേവഷണ േക=.ിെI ം നിർ™ാണം, നവീകരണം,
േകാTൗ ് മതിൽ, ൈലH് Çഫിംഗ് പËÌർ കാTസിെല എ ് ടി സÍേ_ഷൻ,
പËÌരിെല കാIീൻ െകBിടം, Îമി ഏെHM ൽ നˆപരിഹാരം, വിദ;ാർ·ി സൗകര; േക=ം,
മH് കാTസ് വികസന വർ.ന%ൾ
2. അ ാദമിക വികസന വS.ിക+ - ഗേവഷണം, ഗേവഷണ െഫേലാഷി†ക+, അE;ാപക
ശാšീകരണം,
അ>ബ /വിസിHിംഗ്
ഫാ +Bി,
െസമിനാS/ശി˜ശാലക+
സിEീകരണ%+, o•ക%+, േജണgക+, ലാബ് ഉപകരണ%+, കTUB–ം
അ>ബ
ഉപകരണ%&ം വാ% , ഫSണി S, •ണനിലവാരം ഉറ,ാ
തി>
ഉപാധിക+ വികസി,ി ക (ഐ.കU.എ.സി), വA,് തല െസമിനാ–ക+/ശി˜ ശാലക+,
പ“ിമഘB പഠന േക=xം അE;ാപന സഹായ പEതി ം
3. മH് വS.ന%+ ഇ-ഗേവണൻസ്, െവർച¬ൈലേസഷൻ േ ാ¦ാം ലിംഗ പദവി പിÏണ,
കൗൺസിലിംഗ്, ആേരാഗ; പരിര4, ഹരിത േകരളം ഹരിത ഊർº മാേന¡െമI്, മാലിന;
നിർമാർºന സംവിധാനം, ¦ാമം ദെ.M ൽ, മഴെവ
സംഭരണം, അക¬ിഫർ റീചാർജ്
ട%ിയവ.
4. മH് ടS വS.ന%+
2021-22 വSഷ.ി പEതി നട.ി,ിനായി 2250.00 ല4ം 5പ വകയി<.ിയിരി
oതിയ നിർ™ാണ%ൾ ആരംഭി
തിന് FT് ഇതിനകം ആരംഭി
സിവിൽ േജാലികൾ
œർ.ിയാ ണം. ഫ)കൾ വിനിേയാഗി േTാൾ സിവിൽ േജാലികേള ാൾ ഗേവഷണം
•ണനിലവാരം െമ െ,M.ൽ
ട%ിയ അ ാദമിക്
വർ.ന%ൾ ് #Mതൽ žE
നൽേക താണ്.
.
(
)
2005
ാപിതമായ >വാ സ് ആണ് സം
ാന.് നിലവിg ഏക േദശീയ നിയമ
സSyകലാശാല. നിയമ വിദ;ാഭ;ാസ.ിgം ഗേവഷണ.ിgം >വാ സ് ഒ< മികവിെI േക=മായി
ഉയS ് വ ്െകാ ിരി
. താെഴ പറ
വS.ന%+ ായി ക വകയി<.ിയിരി
.
1. o•ക%+ വാ¤
+െ,െട ൈല•റി െട സൗകര;%+ െമ െ,MNക
2. ŸB് േകാർB് മ®രം ൈനoണ; അധിÑിത പഠനം ഐസിടി അധിÑിത പഠനം ഗേവഷണ
േ ാജ‰കൾ/െഫേലാഷി†കൾ/¦ാ•കൾ, വിേദശ സർവകലാശാലക&മായി ഫാ ൽHി
ൈകമാHം, െസമിനാ–ക+, ചS ക+, ഭാഷണ%+, ŸB് േകാSB് മ സര%+ Fതലായ
അ ാദമിക് േ ാ¦ാFക&ം മH് വർ.ന%&ം
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3. ക ാ
കളിെല സാേ തിക വിവര സംവിധാന
െമ െ
ക, ക ാ സിെല
അടി
ാന സൗകര വികസനം,
ീക"െട േഹാ$%, കായിക'ി(ം, കളിക )ം ഉ+
സൗകര
വികസി ി)ക, ,ട- .വ-'ന "െട /-'ീകരണം എ2ി െന3+
അടി
ാന സൗകര വികസനം.
ഗവ6െമ7് നി-േ9ശമ(സരി ് സാ 'ിക ബാധ ത തീ- ാ)2തി(ം ,ക
വിനിേയാഗി<ാ=2താണ്.
2021-22 % 800.00 ല@ം Aപ പCതി നട'ി ിനായി വകയിD'ിയിരി)E ഫGകൾ
വിനിേയാഗി)േ ാൾ, സിവിൽ േജാലികേള<ാൾ ഗേവഷണം Lണനിലവാരം െമ െ 'ൽ
,ട ിയ അ<ാദമിക് .വർ'ന ൾ<് O തൽ PC നൽേകQതാണ്.

2012 നവംബറി%
ാപിതമായ ,S'് എT' U മലയാളം സ-Vകലാശാല 10
ബിDദാനWര േകാXക"ം അS് ഡിേZാമേകാXക"ം എംഫി%, പി.എ ്.ഡി േകാXക"ം
ന%[EQ്.
2021-22 % താെഴ പറ32 പCതിക
നട ിലാ)വാU ,ക
വകയിD'ിയിരി)E.
1) സാഹിത സാം]ാരിക ചല ി_ ആർൈ<=ക"െട സbീകരണം, 2) ഡിജിcൽ
റിേസാഴ്സ് െസ7ർ
ാപി<ൽ സാഹിത -സാം]ാരിക വിഭവ "െട േഡാകeെമേ7ഷ(ം
ഡിജിcൈലേസഷ(ം 3) ൈലfറി വിgലീകരണം 4) ഓൺൈലൻ േകാഴ് കൾ
ആരംഭി)2തി(ം മc് േജാലികൾ െചk2തി(ം lഡിേയാ സbീകരണം, 5) കാ സിെല
മാലിന നിർമാർജന=ം ഹരിതവൽ<രണ=ം എ2ിവഈ വിഭാഗ'ിൽ വിഭാവനം െചkE
അ<ാദമിക .വ-'ന "െട വിgലീകരണം, ഗേവഷണ േകാXക"ം പCതിക"ം, സ-േV,
േഡാകeെമേ7ഷU, േകാ-പസ് ബി%ഡിംഗ് എ2ിവ നി-േ9ശി<െ nിരി)E. ,ട.വ-'ന
ആയ .ഭാഷണ
/ശിoശാലക /െസമിനാqക , gതിയ/.േത ക
േകr "ം മc് അ<ാദമിക് .വർ'ന "ം എ2ിവsം ,ക വകയിD'ിയിtQ്.
അധ ാപക ശാuീകരണ - വിദ ാ-vിേ@മ .വ-'ന
<ായി ,ക മാcിെവ ിരി)E.
അധ ാപക പരിശീലനം, സw- x , ഗേവഷണ പCതിക , േദശീയ - അW-േ9ശീയ
െസമിനാqക <്
അധ ാപകDം
വിദ ാ-vിക"ം
പെ )2തി(+
െചലവ്,
വിദ ാ-vിക <് ഇേ76ഷി ് പരിപാടിക , േ]ാള-ഷി ്, gzക .സിCീകരണം,
െതാഴിലധി{ിത േകാXക , പരിശീലന പരിപാടിക , മ| ,ട- പരിപാടിക എ2ിവ ഇതി%
ഉ െ E.
(എ)
വാ-'ാ)റി ്, •)ക , െസമിനാ- േവാ€യ "േട3ം േജണ•ക"േട3ം
റിേ ാ-tക , എ2ിവ3േട3ം .സിCീകരണം.
(ബി) ഇം‚ീഷിെല .ധാനെ n ƒതിക"െട മലയാള'ിേല)+ വിവ-'നം
വിവ-'ന'ി( േവQി3+ „സ…കാല േകാXക"ം പരിശീലന=ം
(സി) .സിCീകരണ വിഭാഗ'ിെ7 വി/ലീകരണം
(ഡി) മലയാള ഭാഷ, വിgലീകരണം ഓ6ൈലU മലയാളം േകാXം കw†ണിcി
329

(ഇ)

േറഡിേയാ3ം ആരംഭി)ക.
അറബിക് മലയാളം ഡി@ണറി ത‡ാറാ)ക, എT' U പഠന'ിന് േപാ-n%
ത‡ാറാ)ക, പഠന ൈവകല ‰+ [nിക ) േവQി3+ േ.ാജŠ്, സാ‹ഹിക
വികസന'ിെ7 Œചിക ത‡ാറാ)ക എ2ി െന3+ േ.ാജ•ക .

ഭരണ സമിതി3െട gന-Žമീകരണം, സbീകരണ
, ഇ-ഗേവണUസി( േവQ
േസാ•െവയqക , പരിശീലന
, മ| ,ട- പരിപാടിക
,ട ിയവ ഭരണ
നവീകരണ'ിെ7 ഭാഗമായി വDE.
2021-22 % 800.00 ല@ം Aപ സർVകലാശാല<ായി വകയിD'ിയിരി)E

‰ഖ അടി

ാന സൗകര വികസന പCതിക

: .
)
എ2 ശീ-ഷക'ിന് താെഴ “െപാ,

സ-വകലാശാല നി-wാണ വികസനം” എ2 പCതി<് കീഴിലായി 1 00 ല@ം Aപ നാമമാ_
വിഹിതമായി ഈ പCതി നട ിലാ<ാനായി വകയിD'ിയിരി)E. അ<ാദമിക-ഭരണ വിഭാഗം
െകnിട "െട നി-wാണം, ആ6[nിക )ം െപ6[nിക )ം േഹാ$%, േP{ഭാഷ മലയാളം
മികവിെ7 േകr'ിന് േവQി െകnിടം, ഓ6 ൈലU േകാXക ,ട ാനാവശ മായ lഡിേയാ,
പരി
ിതി ലേബാറnറി സbീകരണം, gതിയ ക ാ സ് ,ട ാനാവശ മായ മc് അടി
ാന
സൗകര .വ-'ന
എ2ിവയാണ് ഈ പCതി<് കീഴി•+ .ധാന .വ-'ന
.
.
(
തിDവനWgരം എറണാ[ളം ’“- േകാഴിേ<ാട് എ2ിവിട ളിലായി സം
ാന'്
ആെക
നാല്
നിയമ
പഠന
േകാേള”കളാ•+ത്.
2021-22
വ-ഷ<ാലയളവി%
നട ാ<ാ(േ9ശി)2 .ധാന പരിപാടിക താെഴ പറ32വയാണ്
എ) െസമിനാqകൾ, ഐകeഎസി<് കീഴി•+ വർ<്േഷാ—കൾ, എഡിആർ മ˜രം
‰ൻസിഫ് മജിസ്േ™c് െ™യിനിഗ് േ.ാšാം, എഡിആർ െചയർ .കാരം ™യൽ അഡ…<സി,
നാഷണൽ ‹n് േകാർn് മ˜രം, ‹n് േകാർn്, ലീഗൽ അദാല'്, അ(ബ› അ<ാദമിക്
.വർ'ന ൾ ബി) ൈലfറിയിേല<ാവശ മായ ഓൺൈലൻ-ഓഫ്ൈലൻ •)ക"െട വാ •ം
സംഭരണ=ം സംര@ണ=ം സി) േകാേളജി(ം േഹാ$•കൾ)മായി ഫർണി qകൾ വാ ൽ ഡി)
അ <ള പാ_ "ം മc് ഉപേഭാഗവœ<"ം വാ ൽ ഇ) ഇലേ•ാണിക്, ഇല•ിക് ഉപകരണ ൾ
വാ ൽ എഫ്) കാ7ീൻ െകnിട ൾ<് ‰കളിൽ രGം ‹Eം നിലകൾ നിർwി<ൽ ജി) ക ാ സ്
žീനിംഗ്, Ÿ'ിയാ<ൽ, േഹാ$ലിെ7 ‰cം നിറ ൽ, ന2ാ<ൽ, െകnിട "െട പരിപാലനം മc്
,ട- .വ-'ന
എ2ിവ ായി ,ക വകയിD'ിയിരി)E.
,
എ)
gzക "ം
േജണ•ക"ം
ഇ-േജണ•ക"ം
ഓ6ൈലUഡാcാേബ ക"ം
ആർ.എഫ്.ഐ.ഡി േസാ¡് െവയqം വാ¢ക ബി) അ<ാദമിക് .വർ'ന ൾ, അ<ാദമിക്
െസ7qകൾ, ബിസിഐ അഫിലിേയഷൻ സി) വിദ ാഭ ാസ സഹായ ൾ, േകാേളജ്, േഹാ$ൽ
എ2ിവs+ ഫർണി ർ പാ_ ൾ ഉപകരണ ൾ എ2ിവ വാ¢ക/ന2ാ)ക d) േകാേളജ്,
േഹാ$•കൾ എ2ിവയിൽ ഇലേ•ാണി£്, ഇല•ി<ൽ ഉപകരണ ൾ എഎംസി, ഗാഡ്െജ|കൾ,
പSിംഗ് െമഷീ(കൾ വാ¢ക ഇ)േകാേളജ്, േഹാ$•കൾ, െഹറിേcജ് െകnിട ൾ എ2ിവ3െട
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അc[c ണി, െകnിട "െട നിർwാണം, എഫ്) േfാഡ് ബാൻഡ് കണ@ൻ g,<ൽ ജി)
കാ സ് žീനിംഗ്, ഉപേഭാഗവœ<ൾ െവബ്ൈസc് പരിപാലനം, അ.തീ@ിത െചല=ക"െട
നിർVഹണം, മc് ,ട- .വ-'ന
‰തലായവയാണ് 2021-22-% നി-േ9ശി<െ nിരി)2
പCതിക . ഹരിതവ¤<രണ'ി(ം ,ക വിനിേയാഗി<ാ=2താണ്.
,
gസ്തക ൾ വാ ൽ, ൈലfറി ആക്സസറികൾ, ഉപകരണ ൾ വാ ൽ ഫർണി ർ
വാ ൽ, അc[c ണി ൈവദeത ഇലക്േ™ാണിക് ഉപകരണ ൾ പരിപാലി<ൽ/വാ ൽ
ഉപേഭാഗവœ<ൾ ‹n് േകാർn് മ˜ര ൾ അ<ാദമിക് േകr "െട .വർ'ന ൾ,
അ<ാദമിക് അഫിലിേയഷൻ ആഡിേcാറിയ'ിെ7 ഫർണിഷിംഗ് ആ¥നികവൽ<രണം മc്
ആവശ മായ ഇല•ി<ൽ േജാലികൾ, ഗേവഷണ േകrം
ാപി)ക േസാളാർ പാനൽ
ാപി)ക മc് ,ട- .വ-'ന
എ2ിവ<ായി 2021-22 കാലഘn'ിൽ ,ക
വകയിD'ിയിരി)E.
ഇല•ിക്/ഇലേ•ാണിക്
ഉപകരണ ൾ
വാ ൽ,
ഇ-േജണ•കൾ
ഉൾെ െട3+
gzക "െട3ം േജണ•ക"െട3ം .സിCീകരണം, ഫർണി qക"ം ഉപകരണ "ം വാ ൽ
(േകാേളജി(ം േഹാ$ലി(ം), െസമിനാqകൾ, വർ<് േഷാ—കൾ, ക ാ സ് žീനിംഗ്, േഗാൾഡൻ
§ബിലി െമേwാറിയൽ േകാംZക്സിെ7 നിർwാണം, മc് അ<ാദമിക് .വർ'ന ൾ
എ2ിവയാണ് 2021-22 ൽ വിഭാവനം െച¨ിരി)2 .വർ'ന ൾ
സം
ാനെ' നാല് നിയമ പഠന േകാേള”ക <ായി 2021-22 % 800.00 ല@ം Aപ പCതി
നട'ി ിനായി വകയിD'ിയിരി)E

എU.സി.സി-<് സം
ാന'് 5 © ് െഹഡ് ക…ാ-േnXക"ം 41 ªണി|ക"ം 1
ഡയറ«േറ|മാ•+ത്.
2021 22 വ-ഷ'ി% താെഴ റ32 .വ-'ന
ഏെc '്
നട ിലാ)വാU ല@ മി E.
gതിയ നി-wാണ .വ-'ന
1)േകാഴിേ<ാട് സ-വകലാശാലാ ക ാ സി% എU.സി.സി. © ് ആ
ാന'ിന് പരിശീലന
അ<ാദമി 2) തിDവനWgരെ' ആ)ള'് ആൺ[nികൾ)ം െപൺ[nികൾ)ം താമസ=ം
ിരം ക ാ ് ൈസ|ം 3) െകാ-ം ആല—ഴ എ2ിവിട ളിൽ നാവിക പരിശീലന േകrം 4)
ഇ <ിയിെല മ® മലയി% േകാnയം എU.സി.സി. © ് ആ
ാന'ിന് പരിശീലന േകr=ം
എയ- ¯ി—ം നി-wി)ക 5) േകാഴിേ<ാട് നാവിക പരിശീലന േകr'ിെ7 gനർനിർwാണം
(േബാn് ഹൗസ് ഓഫ് 9 (െക) േകരള േനവൽ ªണിc്) 6) മാനWവാടിയിൽ g,തായി ഉയർ'ിയ
എൻ സി സി ബcാലിയന് ഓഫീസ് െകnിട നിർwാണം 7) തിDവനWgര'് മ°Wലയിൽ രQ്
ഓഫീസ് െകnിട=ം
ിരമായ േറാ<് ൈž ി ് പരിശീലന േകr=ം 8) തിDവനWgര'്
എൻസിസി ഡയറ«േറcിനായി ഓഫീസ് െകnിട നിർwാണം 9) തിDവനWgര'് ക-റ വിേ-ജിൽ
എൻസിസി © ് ആ
ാന'ിനായി പരിശീലന േകr'ിെ7 നിർwാണം 10) 28 (െക) ബിഎൻ
എൻസിസി<് പാല<ാട് ഒc ാല'് ഓഫീസ് െകnിട നിർwാണം 11) േകാnയം, ഇ <ി
എ2ിവിട ളിെല എൻസിസി © ് െഹഡ് ക…ാർേn²ി(+ പരിശീലന േകr'ിെ7 നിർwാണം 12)
നവീകരണ=ം മc് ,ട- .വ-'ന "െട /-'ീകരണ=ം
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‰കളി% പറ³ിt+ പരിപാടിക നട ിലാ)2തിനായി 2021 22 വ-ഷ'ി% 800.00 ല@ം
Aപ വകയിD'ിയിരി)E. ഇതിനകം ആരംഭി ിt+ .വ-'ന "െട /-'ീകരണ'ിന്
‰Uഗണന ന%േകQതാണ്.
(
ഉ2ത വിദ ാഭ ാസ വ[ ിെ7 കീഴി% .വ-'ി)2 ഒD സ…യംഭരണ
ാപനമാണ്
,ട-വിദ ാഭ ാസ േകrം. സിവി% സ-Vീസ് പരീ@ ് ത‡ാെറ )2വ-<് പരിശീലനം
ന%കാനായി ഒD സിവി% സ-വീസ് അ<ാദമി ,ട- വിദ ാഭ ാസ േകr'ിെ7 കീഴി%
.വ-'ി)EQ്. െതാഴി%രഹിതരായ 3വതീ-3വാ< <് സ ദ് വ വ
3െട .ധാന
േമഖലകളി% അവDെട െതാഴി% സാധ ത വ-Cി ി<ാ(ത[2 തര'ി% ആവശ മായ
പരിശീലനം ന%[E. എ) സിവി% സ-വീസ് അ<ാദമി3േട3ം ഉപേകr "െട3ം വികസന
.വ-'ന
ബി) െകാ- + േകരള ഇU$ിc†n് ഓഫ് ഫാഷU െടേ´ാളജി3െട വികസനം
സി) െപാ2ാനിയി% ഇU$ിc†n് ഓഫ് കരിയ- $ഡീസിെ7 വികസനം ഡി) ‹2ാഎSിനിയറിംഗ് േകാേളജിെ7 വികസനം ഇ)എംേZായബിലിcി എUഹാUെµ7് പരിപാടി
എ2ിവ ായി ,ക ന%കിയിരി)E. സിവി% സ-Vീസസ് .ിലിമിനറി െമയിU പരീ@യി•ം
ഇ7-വ†വി•ം പെ )2വ-<ാ3+ േകാ ിംഗ് ൈലfറിയിെല നിലവി•+ സൗകര
െമ െ
ക, gzക "ം ആവശ മായ പാഠ പാേഠ തര ഉപകരണ "ം വാ¢ക, žാസ് ‰റിക ,
െകnിട നി-wാണം, ഫ-ണി -, ക †n-, ഓഫിസ്/ലാബ് ഉപകരണ
വാ¢ക
എ2ിവ3 െ െട അ<ാദമി3േട3ം സബ് െസUറqക"െട3ം .വ-'ന
ശuിെ
ക
,ട ിയ .വ-'ന
<ായി ,ക വകയിD'ിയിരി)E. ,ട- .വ-'ന "െട
/-'ീകരണ'ിന് ‰Uഗണന ന%േകQതാണ്.
2021-22 വ-ഷെ' പCതിക <ായി 550.00 ല@ം Aപ വകയിD'ിയിരി)E.
.
ഗവ6െമ7്, സ-Vകലാശാലക , ഉ2ത വിദ ാഭ ാസേമഖലയിെല മc്
ാപന
എ2ിവ ് ഉപേദശ
ന%[2തി(ം ഇവ3െട സംേയാജിത .വ-'ന
)മായാണ് ഉ2ത
വിദ ാഭ ാസകൗ6സി% Aപീകരി ിt+ത്.
2021-22 കാലഘn'ിൽ കൗൺസിൽ വിഭാവനം
െച¨ിt+ .വർ'ന ൾ എ) ഉ2ത വിദ ാഭ ാസ വിദ ാലയ ൾ)+ േ]ാളർഷി—കൾ ബി)
േ$c് അസെµ7് ആ7് അെ¶ഡിേcഷU െസ7ർ (എസ് എ എ സി) സി) േ.ാജ«്
ഫിനാൻസിംഗ്
ഡി)
ൈലfറി3െട
നവീകരണം
ഇ)
േദശീയ
അWർേദശീയ
െസമിനാqകൾ/േകാൺഫറൻ കൾ എഫ്) അ<ാദമിക് െവാള7ിയർ ബാ·ക"െട Aപീകരണ=ം
പരിപാലന=ം (എവിബി) ജി) ൈധഷണിക് പര ാവരൻ (പഠന ഇേ<ാസി$ം) എ ്) പഠന "ം
റിേ ാർn് ത‡ാറാ<•ം i) ഇ-േജണൽ കൺേസാർഷ ം െജ) േകരള അ<ാദമിക് ൈലfറീസ്
െനc്വർ<് (കാൽെനc്) െക) കw†ണിcി ഉ2ത വിദ ാഭ ാസ=ം (.•Cത) െകഎഡി ]ീ‰ം
നട ാ<ൽ എൽ) അധ ാപക വിദ ാർvി എ¸േ¹ചS് േ.ാšാം എം) ഫാ<ൽcി െഡവലºെമ7്
േ.ാšാം എൻ) ž$ർ േകാേളജ് ]ീം ഒ) േകരള സം
ാന ഉ2ത വിദ ാഭ ാസ സർേവ
,ട ിയവ3ം നിലവി•+ മc് േജാലിക"ം എ2ിവയാണ്
2021-22 വ-ഷ'ി% കൗ6സിലിന് ധനസഹായമായി 1600.00 ല@ം Aപ
വകയിD'ിയിരി)E.
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സം
ാനെ' അC ാപക-)ം വിദ ാ-vിക )ം േനാബ% സwാന േജതാ<" െ െട
രാജ 'ിനക ം gറ ം നിE‰+ വിഖ ാതരായ വിദ¼Dമായി സംവദി<ാU അവസരം ന%[ക
എ2താണ് പCതി3െട ല@ ം. േനാബ% സwാന േജതാ< )ം വിദ¼-)ം സം
ാനം
സ½-ശി ് .ഭാഷണം നട'ാ(ം സം
ാനെ' അC ാപകDം വിദ ാ-vിക"മായി േച-2്
സം3u ഗേവഷണം നട'ാ(ം @ണം ന%[2താണ്. ഇ െന സം
ാനം സ½-ശി)2
വിദ¼-<് ആവശ മായ സൗകര
ബ›െ n
ാപന
ഒDേ<Qതാണ്. വിദ¼Dമായി
സംവദി<ാU മc്
ാപന ളിെല നി¾ിത എ°ം വിദ ാ-vിക )Oടി അവസരം ന%കാU
ബ›െ n
ാപന
സൗകര ം ഒDേ<Qതാണ്.
2021 22 വ-ഷ'ി% പCതി നട'ി ിനായി 80.00 ല@ം Aപ വകയിD'ിയിരി)E.
.
ഉ2ത വിദ ാഭ ാസ വ[ ിെ7 ഭരണപരമായ നിയ¿ണ'ി% വിവിധ സാ‹ഹ ശാ
വിഷയ ളി% ഗേവഷണം നട 2 ഒD സ…യംഭരണ
ാപനമാണ് േകരള ചരി_ ഗേവഷണ
കൗ6സി%. ആ¥നിക ഗേവഷണ=ം വിÀാന=ം സാ‹ഹ =ം ചരി_പര=മായ കാÁ ാ ക"മായി
സമന…യി ി)2തിന് ഈ
ാപനം PCെച• E. അ<ാദമിക് േകാൺഫറൻ കൾ/വർ<്
േഷാ—കൾ/പാനൽ ചർ കൾ/െപാ, .ഭാഷണ ൾ/അ<ാദമിക് േ.ാšാ‰കൾ, µാരക
.ഭാഷണ ൾ/ഇൻഡ@ൻ േ.ാšാ‰കൾ/െസമിനാqകൾ/പരിശീലനം, വിവിധ തല ളിൽ
ഗേവഷണ െഫേലാഷി—കൾ, പnണം ആർ<ിേയാളജി<ൽ റിസർ ്, പnണം റിസർ ് കാ സ്
വികസനം, േകരള'ിെ7 Âതകാലെ' ഡിജിൈcസ് െചkക േകരള'ിെ7 ചരി_ ൈപ’കം
സംര@ി)ക,
ൈലfറി
വിഭവ "െട
സÃÄീകരണം
.സിCീകരണ ൾ/ന†സ്
െലcർ/വാർഷിക റിേ ാർtകൾ, െകസിഎ ്ആർ അെനÅം വിgലീകരണ പരിപാടിക"ം,
േകരള'ിെ7 ചരി_പരമായ അcÆസ്, േകാേµാസ് മലബാറി<സ് ,ട ിയ .വർ'ന ൾ 202122 വർഷ'ിൽ നട ിലാ<ാൻ ഉേ9ശി)E.
2021 22 വ-ഷ'ി% 900 00 ല@ം Aപ വകയിD'ിയിരി)E.

§ൈല 2012 % നിലവി% വ2 േകരള േ$c് ഡവലºെമ7് േ.ാജ«ിെ7 കീഴി•+ ഒD
േ.ാšാമാണ് അധിക കഴിവ് സ…ായ'മാ<% പCതി. െപാ, വിദ ാഭ ാസം, ഉ2ത വിദ ാഭ ാസം,
െതാഴി•ം െതാഴി% േ@മ=ം - എ2ീ വ[—ക സം3uമായാണ് ഈ പCതി നട ിലാ)2ത്.
ഹയ- െസ<Qറിതല'ി•ം, ആ-Èസ് ആ7് സയUസ് േകാേള”കളി% ബിDദതലം വെര3‰+
1 ല@ം വിദ ാ-vിക"െട കണ)വിവര പnിക ത‡ാറാ<ി അവെര വ ാവസായിക=ം
െതാഴി%പര=മായ കഴി=ക ആ-bി)2തിന് .ാÉമാ)കയാണ് പCതി ല@ ം. ഇേ ാ ഈ
പCതി ഹയ- െസ<7റി, െവാേ<ഷണ% ഹയ- െസ<7റി x"ക , ആർÈസ് ആ7് സയUസ്
േകാേളജ് , േപാളിെട´ിക് എ2ിവിട ളിെല വിദ ാ-vിക <്
േവQി നട ാ)E.
ഹയ-െസ<7റി വിദ ാ-vിക )ം ബിDദ വിദ ാ-vിക )ം െതാഴി% ലഭ മാ[2തര'ി%
അവസര
ÊÄി)കയാണ് ഈ പCതിയിËെട വിഭാവനം െചk2ത്.
െതാഴിലി-ാ'
3വാ< <്
െതാഴിലവസര
Ìംഖല3മായി Onിേയാജി ിÍെകാQ് അവDെട കഴി=ക
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കെQ ക
വ വസായിക
വികസി ി)ക എ2താണ് ഈ

പ തി െട ധാന ല ം. െപാ വിദ ാഭ ാസ വ ം, ഉ ത വിദ ാഭ ാസ വ ം, െതാഴി വ ം
മ ് ബ"െ#$ വ ക&ം േച) ് സംേയാജിതമായി നട#ാ,
ഒ. പ തിയാണിത്. ഈ
പ തി ഏേകാപി#ി2് നട#ിലാ, ത് ഉ ത വിദ ാഭ ാസ വ #ാണ്. പരിശീലനം മാനവ
വിഭവേശഷി വികസനം ക78ണി ി 9ിൽ പാർ,ക&െട (സിഎസ്പി) നിർ7ാണം, ഐടി പി@ണാ
േസവനAൾ എ ിവയാണ് 2021-22 ൽ നിർേFശി2ിരി,
ധാന
വർGനAൾ ഈ
പ തി െട ആദ ഘ$ം അവസാനി2 സാഹചര Gി Lറേമ നിNO ധനസഹായം 2021-22
േലP് നി)േFശി2ി$ിQ. 06.11.2020 തീയതിയിെല ജിഒ (എംഎസ്) നSർ 392/2020 / എ2്ഇഡിഎൻ
കാരം അസാപ് ,െസ ൻ 8 കSനീസ് ആ[് 2013 കാരം അഡീഷണൽ 9ിൽ അക\ിസിഷൻ
േ ാ]ാം (എ.എസ്.എ.പി) േകരള എ
േപരിൽ കSനിയായി പരിവർGനം െച_. സർPാർ
ഉGരവ് അ`സരി2് ഓഹരി bലധനം മാcം സർPാർ നൽകിയാൽ മതിയാ ം ഇതിനകം
ആരംഭി2 dGികൾ eർGിയാPാനായി, 2021-22 കാലയളവിൽ സംfാന ഫhിൽ നി ്
2500.00 ല ം jപ നൽ N.

kശ കലാശാl േമഖലകളി
േലാകവ ാപകമായി ഉhായിnO സാേoതിക വള)2െയ
റിpO ആഴേമറിയ അറിqം ആേഗാള ധാരണക&ം ന
തി`O sണപരമായ പരിശീലനം
വജനAtP് ന
തി`േവhി സംfാനG് fാപിPെ#$ിnOതാണ് ഈ fാപനം.
നടനം, എഡി ിംഗ്, ഓഡിേയാ]ാഫി, സിനിമാേ$ാ]ാഫി, തിരPഥ, രചന, സംവിധാനം, അനിേമഷv,
വിഷ\
ഇഫwകt എ ീ വിഷയAളി
ഈ ഇvxി 8$ി
yാzകt നട,N. ഡിജി
ആ)ൈP|േസാ}~ടി ൈല•റി ശ€ിെ#}•ക, അPാദമിക്, വിദ ാ)‚ികt, േവhി O
സിനിമാ നി)7ാണqമായി ബ"െ#$
വ)GനAt, അടിfാന സൗകര At, എ ിവ
ഇvxി 8$ിെ„ നടGി#ിന് േവhി വളെര അത ാവശ മാണ്.
ഈ fാപനGിെ„ വിവിധ വികസന വ)GനAt,ം ട) വ)GനAt,മായി
2021 22 വ)ഷGി പ തിPായി 200.00 ല ം jപ വകയി.Gിയിരി,N.
,
േകരളGിെല ഏക ഓ#ൺ †ണിേവഴ്സി ിയായ ‡ീ നാരായണ s. ഓ#ൺ
†ണിേവഴ്സി ി െകാQം നഗരം ആfാനമായി 2020 ൽ fാപിതമായി. സംfാന•ടനീളം
ാേദശിക േകˆA&ം പഠന േകˆA&ം സർവകലാശാലയിŠhാ ം. ഓ#ൺ †ണിേവ‹ി ി എQാ
വിŒര വിദ ാഭ ാസ േകാ•ക&ം വാŽാനം െച•ക ം േകരളGിെല
ധാന നാല്
സർവകലാശാലകളായ േകരള സർവകലാശാല, മഹാ•ാഗാ"ി സർവകലാശാല, േകാഴിേPാട്
സർവകലാശാല, ക‘ർ സർവകലാശാല എ ിവ വാŽാനം െച•
എQാ വിŒര വിദ ാഭ ാസ
േകാ•ക&ം Lതിയ സർവകലാശാല െട ഭരണ നിയ’ണGിŠം പരിധിയിŠം വരിക ം െച•ം
സർ“കലാശാല െട വർGനGി`ം മ ് അPാദമിക് വർGനAൾ,മായി 2021-22
വ)ഷGി 500.00 ല ം jപ നീPിവ2ിnh്.

†ണിേവ‹ി ി െട ം അതിെ„ ാേദശിക േകˆA&െട ം fാപനqമായി ബ"െ#$
നിർമാണ
വർGനAൾPാണ്
ഈ
പ തി
കാരം
നൽകിയിnO
വിഹിതം.
സർവകലാശാല െട വർGനം ആരംഭി, തിന് അടിfാന സൗകര AൾPായി ഈ ക
വിനിേയാഗിPാം. 2021 -22 ൽ ഈ പ തിPായി 1.00 ല ം jപ നാമമാc വിഹിതമായി
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വകയി.•ക ം പ തി നടGി#ിനാവശ മായ അധിക ക യഥാർ‚ ആവശ കത”`സരിp
" ധാന അടിfാന സൗകര വികസനം" എ
െഹഡിൽ 'പ–ിക് †ണിേവ‹ി ി ക ാSസ്
നിർ7ാണqം വികസനqം' എ പ തിയിൽ നിNം വിനിേയാഗിPാq താണ്.
sണ നിലവാര—O ഉ ത വിദ ാഭ ാസം ന
തിനായി വിവിധ ബി.ദ-ബി.ദാന˜ര
േകാ•കt േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ ഡയറ[േറ ് ആ)™സ് ആvഡ് സയvസ് േകാേളšകt —േഖന
നട•N. േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ ഡയറ[േര ി` കീഴി
66 ഗവ)െ›„് ആ)™സ് ആvഡ്
സയvസ് േകാേളšക&ം 4 െœയിനിA് േകാേളšക&ം 1 കായിക-വിദ ാഭ ാസ േകാേളšം 27
ഗവžെമ„് േഹാxŠക&ം 163 എയ്ഡഡ് േകാേളšക&ം 5 േസാണ െഡപ8$ി ഡയറŸേറ ക&ം
വ)Gി,N. അPാദമിക മികവ്, അടിfാന സൗകര വികസനം, sണേമvമ O അ˜)ശാഖാ ഗേവഷണം, സാbഹ
തിബ"ത, ഉGരവാദിത\—O പൗര›ാെര വാ)െG}P എ ീ
ല Aേളാെടയാണ് േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ ഡയറŸേറ ് പ തിക&ം പരിപാടിക&ം ആവി¡രി2്
നട#ിലാ, ത്. 2021-22-െല പ തി നടGി#ിെല സത\ര ല At നാലായി ¢.Pാം. എ)
പലഘ$Aളിലായി എQാ േകാേളšകt,ം നാക് അംഗീകാരം ലഭി,ക. ബി) L തായി ആരംഭി2
േകാേളšക&െട അടിfാന വികസനം സി) ഇ„) ഡിസി£ിനറി ഗേവഷണം, ൈല•റി വികസനം,
വിദ ാ)‚ി പി@ണ, അPാദമിക േമvമ പരിപാടികt ഡി) അPാദമിക രംഗെG sണേമvമ
ഉറ#ാP .
മികq ഉ ത വിദ ാഭ ാസം ഉറ വ.• തി`ം പ തി നടGി#് ¤ഗമമാ, തി`ം േവhി
േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ ഡയറ[േറ ിന് കീഴി
നട#ിലാ,
പ തികെള 12 ആയി താെഴ
വിവരി2ിരി, വിധം തരം തിരി2ിരി,N.

¥രിഭാഗം സ)Pാ) േകാേളšകളിŠം ആ¦നിക സൗകര Aേളാ}~ടിയ ൈല•റിക&ം
ലേബാറ$റിക&ം ആവശ മാണ്. വിദ ാ)‚ികtP് ഇ„)െന ് സൗകര ം ലഭിPGP രീതിയ
ൈല•റികt ഡിജി ൈലസ് െചേ§h h്. അ˜ാരാ¨
സി ീകരണAt —v~) ക
െകാ}G് വാേAhതാണ്. പഴയ േകാ•കtP് പകരം Lതിയ െതാഴിലധി©ിത േകാ•കt
േകാേളšകളി ആരംഭി, തിനാ ആ¦നിക സൗകര qം ലാªകt,ം ൈല•റികt,ം
ഫ)ണി2) —തലായവ ം, ഡിജി
ൈല•റി സംവിധാനqം, ഭാഷ ലാªക&ം, ൈല•റി
ഓേ$ാേമഷ`ം, ൈല•റി L«കം വാAŠം നടേGh h്.
.ജി/പി.ജി െലവŠകളി
നിലവാര—O ലേബാറ$റികt fാപിP , ആ¦നിക ലേബാറ$റി ഉപകരണAൾ വാAൽ,
¤ര ാ ഉപകരണAt വാA , L«കA&െട ം േജണŠക&െട ം വരിസംഖ , േകˆ ൈല•റി
സംവിധാനGിെ„ െമ2െ#}G , ഡിജി ൈലേസഷൻ, മാ¬കക&െട വാAൽ, ഐസിടി
സൗകര Aൾ, ഉപേഭാഗവ-Pൾ, ലാബി`ം ൈല•റികൾ,—O ഫർണി2®കൾ. ടAിയ
സൗകര Aൾ fാപി, തി¯െട എQാ ഗവെ°„് േകാേളšക&െട ം ലേബാറ$റിക&െട
നിലവാരം ഉയർ• തിേലPായി പ തി വിഹിതം വിനിേയാഗിPാq താണ്
2021-22 വ)ഷGി 950.00 ല ം jപ ഈ പ തിPായി നീPിവ2ിരി,N.

േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ ഡയറŸേറ ിെല ഉേദ ാഗf.െട കാര േശഷി വ) ി#ി, തി`ം
േമാണി റിംsം
ഏ)െ#}േGh h്.
വ)Gന
മികവി`മായി
നിര˜രപരിശീലനqം
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േകാേളšകളിെല അ ാപക-അന ാപക ജീവനPാ),ം, ഡയറŸേറ ിെല ഉേദ ാഗf),ം
കാര േശഷി വ) ി#ി, തിനാ O പരിശീലനം ന േകhത് അത ാവശ മാണ്. L തായി
േജാലിയി
േവശി2 അ ാപക),O പരിശീലനം, ിvസി# മാ),O ഭരണ നി)വഹണ
പരിശീലനം, ~}ത െ ാഫഷണ മികവിന് അ ാപക),O പരിശീലനം, ഐ.ക8.എ.സി. േകാഓ)ഡിേന )മാ),O പരിശീലനം, ടAിയവയാണ് ധാന പരിശീലന പരിപാടികt. L തായി
േജാലിയി
േവശി2 അന ാപക ജീവനPാ),O പരിശീലനqം മ fിര ജീവനPാ),O
പരിശീലനqം ഇതി െപ}N. എQാ അ ാപക-അനധ ാപക ജീവനPാർ,മായി ഇ}Pി ജിQയി
ഒ. െœയിനിംഗ് ഇൻxി 8nം 2021-22 പ തിയി ഉtെ#}Gിയിരി,N.
2021-22 വ)ഷGി പ തി നി)“ഹണGിനായി 100.00 ല ം jപ വകയി.Gിയിരി,N.

േകാേളšകളി
ജിQാ കളŸ) െചയ) േപ)സണനായി േകാേളജിെ„ വികസന
വ)GനAt ഏെ }G് നട#ാPാനായി േകാേളജ് വികസന സമിതികtP് jപം
െകാ}Gിnh്.
ഈ സമിതി e)“ വിദ ാ)‚ികt, െപാ ജനAt, e)“ വിദ ാ)‚ി
അേസാസിേയഷ`കt എ ിവരി നിNം ധനേശഖരണം നട•Nh്. ഈ പ തി കാരം
ഇAെന േശഖരി,
ക”് ല മായ ക മാ2ിംഗ് ]ാ„ായി ന
താണ് ഊ പ തി.
േശഖരി,
ക ം മാ2ിംഗ് ]ാ²ം േകാേളšക&െട സ)“േതാv—ഖമായ വികസനGിന്
ക7ി ി െട തീ.മാന കാരം ഉപേയാഗി,N.
പ തി നടGി#ിനായി 2021-212 വ)ഷGി 50.00 ല ം jപ നീPിവ2ിരി,N.

വിദ ാ)‚ികtP്
മിക2
വിദ ാഭ ാസം
ന
തിന്
അ ാപകരാകാv
പരിശീലി, വ)P് മിക2 പരിശീലനം ന ക തി` നാŠ ഗവžെമ„് ടീ2) െœയിനിംഗ്
േകാേളšകേള ം ാ³മാ,ക എ താണ് പ തി െട ല ം. സ)“ീസിŠO അ ാപക),ം
പരിശീലനം ന
താണ്.
റി´ഷ) േകാ•കt െസമിനാ®കt ടീ2) െœയിനികt,O
വ)P്േഷാ കt െക$ിട നവീകരണം ൈല•റി L«കം വാA , ൈല•റി ഡിജി ൈലേസഷv,
േഫാേ$ാ േകാ#ിയ), ഫാµ് െമഷീv, കS8$), ടAിയവ െട വാA എ ിവ”ായി 2021-22
വ)ഷം 70 ൦൦ ല ം jപ വകയി.Gിയിരി,N

പാഠ പ തി jപക·ന മായി ബ"െ#$
വ)Gിക&ം, പരീ
സംവിധാന
നവീകരണqം വിവര സാേoതികവിദ െട സഹായേGാെട േബാധനവിദ യി മാ ം വ.•
ം
ഉ ത വിദ ാഭ ാസGിെല അPാദമിക സ\യംഭരണാവകാശGി¯െട വിഭാവനം െച•N.
ഗവžെമ„് സ\യംഭരണ േകാേളšക&െട വ)GനAtPായി ക വിനിേയാഗിPാq താണ്.
പഴയ ചില മിക2 േകാേളšകെള െതരെ¸}G് േന¬ േകാേളšകളാ,ക ം അ}•O
അഫിലിേയ ഡ് േകാേളšകെള ~ടി േച)G് െകാh് സംേയാജിത വിദ ാഭ ാസ ഹ¹കt
jപീകരിPാ`ം ക വിനിേയാഗിPാq താണ്. െസPvഡറി-ഹയ)െസPvഡറി º&കെള
അഫിലിേയ ഡ് േകാേളšകേളാട് ബ"ി#ിPാq താണ്. പര»രബ"ിത fാപനAt ത7ി
അPാദമിക അറിqകt പര»രം വിനിമയം െച§ാനാqം. േകാേളšക&ം º&ക&ം ത7ിŠO
അPാദമികവിനിമയം ഉറ വ.േGhത് േന¬ േകാേളšക&െട ¢മതലയാണ്.
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2021-22 വ)ഷGിെല

വ)GനAtPായി 300.00 ല

ം jപ വകയി.Gിയിരി,N.

.
പഠന-േബാധന-ഗേവഷണ രംഗAളി അPാദമിക മികവ് ഉറ വ.Gലാണ് പ തി െട
ധാന ല ം. താെഴ പറ
ഘടകAt, 1700.00 ല ം jപ വകയി.Gിയിരി,N ഇതി
60
ശതമാനGിലധികം,
െപž $ികtP്
േയാജന ദമാ െമ ്
തീ ി,N.
—vവ)ഷAളി
ഈ ഘടകAെളQാം
േത കപ തികളായി.N. എ ാ
െപാ വായി
അPാദമിക മികവി`O പരിപാടികt ആയതിനാ , 2019-20 —ത ഇവെയQാം ഒ. പ തി െട
വിവിധ ഘടകAളാPി ഉtെPാOി2ിnh്.
അ ാപക),ം വിദ ാ)‚ികt,ം േവhി െസമിനാ®ക&ം ശി·ശാലക&ം ദ)ശനA&ം
നട• തി`ം ഈ പരിപാടി ല മി}N. ഈ പരിപാടി —േഖന രാജ െG മ fലAളിെല
ആ¦നിക വികസന മാ¬കക&ം രീതിക&ം അ ാപന -പഠന രീതിശാlA&ം അധ ാപക),ം
വിദ ാ)ഥികt,ം മന¼ിലാ,വാv സാധി,N. രാജ െG വിവിധ സ)“കലാശാലകളി നിNം
ഗേവഷണfാപനAളി നിNം ഉO
ണിPെ#$ ഗ½രായ ഫാP ികളായിരി,ം ഈ
പരിപാടി െട റിേസാ)സ് േപ)സžമാ).
എ¾ഡഡ് േകാേളšകൾ ഉൾെ#െട േകരളGിെല സർPാർ ആർ™സ് ആ„് സയൻസ്
േകാേളšകളിെല എQാ വിദ ാർ‚ികൾ,ം നിര˜രമായ പി@ണ നൽകാനാണ് നിർFി¿ പരിപാടി
വിഭാവനം െച• ത്. എസ്എംപി െട രh് ഘടകA&h്. ആദ ഘടകം വ €ിഗത െമ„ർഷി#്
േ ാ]ാം ആണ്, അതിൽ വിവിധ തലAളിൽ നിNO വിദ ാർ‚ിക&മായി ഒ. ആ˜രിക
െമ„റിംഗ് ടീം ഒ. ഫാPൽ ി െട േന¬ത\Gിൽ ഒ. À#് jപീകരി,N. പിയർ െമ„റിംഗി¯െട
ഈ ആ˜രിക À#് ഓേരാ വിദ ാർ‚ി,ം ഒ. പി@ണാ സംവിധാനമായി വർGി,ം. ഭാഷാ
പഠനം വിഷയ പഠനം പഠന കഴിqകൾ മÁരപരീ ാ പരിശീലനം
ടAിയ ല Aൾ
ൈകവരി, തിനായി സാർവcികമായി ലഭ മാ
തരGി ഓൺൈലൻ റിേസാഴ്സ് േബസ്
Â¿ി,ക എ താണ് രhാമെG ഘടകം.
ആ)™സ്-സയvസ്-േകാേമ‹് ബി.ദതലGിŠO വിദ ാ)‚ികtP് വിവിധ രീതിയിŠO
മാ)Ãനി)േFശAt ന
പരിപാടികt നട#ിലാ,ക ം അവെര ഭാവി വാŽാനAളാPി
മാ ക ം അവ)P് ഭാവിയിേലP് വഴികാn തി`ം േവhിയാണ് പ തി വിഭാവനം
െചÄിരി, ത്. അ ാപകെന ഒ. മാ)Ãദ)ശിയാ ം ¤ÅGാ ം കാÆ
ആശയം ~െട
നÇN.
േകാേളšകളിെല അധ ാപക.െട ഗേവഷണ-അധ ാപന വാസനകെള ം കഴിqകെള ം
പരിേപാഷി#ി,ക എ താണ് ഈ പ തിയി¯െട ല മി} ത്. ഇത് വഴി കഴിqO ഒ. മിക2
സംഘെG കെhGാ`ം
-ത പ തിയി¯െട ഗേവഷണ-അPാദമിക രംഗG് മിക2 ധാന
േകാേളšകt ത7ി
ഒ. ബ"ം fാപി,വാ`ം ല മി}N.
അത്
േത കി2്
fാപനA&െട ം െമാGGി സbഹGിെ„ ം ഉ മനGിന് േയാജനെ#}Gാ`ം കഴി ം.
പരിശീലനqം ഇേ„žഷി ം:- അധ ാപക)P് അധ ാപനGിŠം, ഗേവഷണGിŠം പരിശീലനം
ന
തിനായി —vനിര fാപനAളായ ഐ.ഐ.എസ്.ഇ.ആ)., ഐ.ഐ.എസ്. ി.,
ഐ.ഐ.എസ്.സി, ഐ.ഐ. ികt, േകˆ സ)“കലാശാലകt ടAിയവയി
േവശനം ന കി
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പരിശീലനം ന
N
എ ത്
Éെളയറി
ഈ
ഘടകGിെ„
േത കതയാണ്.
രാജ GിനകെG
ശ«
fാപനAളി
Êസ\കാല
പരിശീലന
പരിപാടികt,
ആവശ Gിന`സരി2്
ന കാq താണ്.
േന¬ത\
പാടവം
േ ാÁാഹി#ി, തിന്,
വിദ ാ)‚ികtP് sണകരമാq
വിധGി നടGാq താണ്. വിദ ാ)‚ി േനതാPtP്
േവhി ചില പ തികെളoിŠം ഇGരGി നടGാq താണ്. അPാദമികമായി — ിn നിÇ
വിദ ാ)‚ികtP് േവhി അ˜ാരാ¨ തലGിŠO പരിശീലനം നËാq താണ്.
േ ാÁാഹന പ തികt:- ശംസാ)ഹമായി േജാലി െച• വ)P് അവാ)ഡ് ന
പരിപാടി ം
-ത പ തിയി¯െട നട#ിലാ, താണ്. രാജ Gിനക•ം, Lറ•—O
േകാžഫറv¤കളിŠം
പരിശീലനAളിŠം,
െസമിനാ®കളിŠം
വ)P്േഷാ കളിŠം
പെo}, തി`O സഹായA&ം
-ത പ തിയി¯െട ഉേFശി,N ( േത കി2് എ}•
പറയGPതരGി
ഗ½രായവ)P്).
വജനAtPിടയി
സാbഹ
ÌAെള,റി2് അറിയാ`ം മന¼ിലാPാ`—O
ആ]ഹം
ഉhാPിെയ},ക ം
ഗേവഷണ
സംÍാരം
വിദ ാ)‚ിക&െടയിടയി
വള)Gിെയ},ക മാണ് പ തി െട ഉേFശം. പ തി െട ധാന ല Aൾ i) ഓേരാ അറിqം
േശഖരി, ത് അതിെ„ സ€ി ം സത സ"ത ം പരിേശാധിpറ#ി2തിന് േശഷമാെണ ്
ഉറ#ാPിെPാh് വിദ ാർ‚ികളിൽ അേന\ഷണാ•ക പഠനരീതി േ ാÁാഹി#ി,ക ii) ഓേരാ
വരാനിരി,
ഉൽപാദന വർഷGിൽ േന} ത്
േമഖലയിŠം േന}
പരിÎാനം
െവ®െതയാകിെQ ് ഉറ#ാPിെPാh് വിദ ാർ‚ിക&െട മന¼ിൽ ഗേവഷണ ചായ്വ് വളർ•ക
iii) ചി˜ാ Ïിയ െട Ïമീകരണം
കടി#ിPൽ അവതരി#ിPൽ എ ിവ”് വിദ ാർ‚ിെയ
ാ³മാ,ക. വിÎാേനാÐകത വ) ി#ി, തി`O പരിപാടി, േ9ാള)ഷി#് ന
ക
എ ിAെന രh് ഘടകAളാണ് ഈ പ തി,Oത്.
ഈ പ തി എQാ േകാേളജിŠം ഒ. ലാബ് Â¿ിPാൻ വിഭാവനം െച•ക ം, അത്
വിദ ാർ‚ികൾ,ം
ാേദശിക സbഹGി`ം ഇടയിൽ ആശയA&െട ഇൻ േബ റായി
ഉപേയാഗി,ക ം െച•N. ഒ. െ ാഫസ®െട േന¬ത\GിŠO Ñഡ„്സ് yബ് ആÒേതാ®—O
െറാേ$ഷൻ
അടിfാനGി
റീP
ലാബിെ„
¢മതല
വഹി,ം.
ഏെതാ.
വിദ ാർ‚ി,ം/ ാേദശിക സbഹ വ €ി,ം
അവെ„/അവ&െട കÓപി}GAt ലാബി
ദർശി#ി, തി`ം അത് െപാ ജനAൾPായി ഉപേയാഗെ#}• തി`ം സാധി,ം. െചറിയ
തി.GŠകേളാ ഇടെപടŠകേളാ േകാേളജ് നൽ ക ം ൈപ¬കം േനടാൻ കഴി
കÓപി}GAtP് പി@ണ നൽ ക ം െച•ം. മിക2 കÓപി}GAt തിരെ¸},ക ം
ശരിയായ രീതിയിൽ േപ „് നിർേFശAൾPായി അയÔക ം െച•ം.

ഗേവഷണ ബി.ദം നൽകാv േയാഗ മായ വിഷയAളി രജിx) െചÄിnO ഫാP ി
അംഗAേളാ}ം ഗേവഷക›ാേരാ}ം അവ.െട നിർFി¿ ഗേവഷണ
വർGനAെള,റി2്
വിശദമായ സം]ഹം സമർ#ിPാൻ ആവശ െ#}ം. ഡി.സി.ഇ തലGിൽ jപീകരിPെ#$, വിവിധ
േമഖലകളി നി ് തിരെ¸}G വിദÕധ.െട ഒ. ഇ„ർ ഡിസി£ിനറി പാനൽ നിർേFശAൾ
Ö×പരിേശാധന നട•ക ം ഗേവഷണ വർGനAളി
ഗേവഷണ bല ം, നവീന ആശയ
ഉOടPം, സാbഹിക സ€ി —തലായ ഘടകA&െട വ ാ³ി 1.൦൦ ല ം jപ —ത 1.50 ല ം
jപ വെര O സഹായം ന കാv ഉേFശിpOതാണ് ഈ പ തി.
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േകാേള ക െട ം േഹാ
ക െട ം അടി
ാന സൗകര വികസന ം േകാേളജ്
വിദ ാഭ ാസ ഡയറ!േറ"ി# കീഴി & മ(
ാപന* െട ം നി+,ാണ ം അ"."/ണി മാ0
പ1തി െട 3ധാന നി+േ5ശ*7. താെഴ പറ 8 ഘടക*7:ായി 5550.00 ല>ം ?പ 2021-22B നCിയിരിDE.
(എ). േകാേളജ് ഡയറ!േറ"ിന് കീഴി & േകാേള ക7Dം േഹാ
ക7Dം മ"് ഓഫീJക7Dം
െകKിട നി+,ാണ ം L(മതി ം.
(ബി). കളി
ല* െട അ"."/ണിക ം കായികരംഗെO സൗകര *7 െമPെ/QO ം.
(സി). േകാേള ക െട ം േഹാ
ക െട ം ൈപTക സംര>ണം.
(ഡി). േകാേളജി ം േഹാ ലി ം വിദ ാ+Uിക7D& സൗകര *7
(ഇ)
സി.സി.ടി.ക ാമറ മ"് ഇലേWാണിക് ഉപകരണ*7 എ8ിവ െട വാ*B/അ"."/ണി
(എഫ്) ഫ+ണിP+,
ലം, അQ:ള സാമ[ിക7 വാ*B

വിവിധ േ\ാള+ഷി^ക7 വഴി വിദ ാ+Uിക7:് സാ_Oിക സഹായം നB.8
പ1തിയാണ്. 900.00 ല>ം ?പ താെഴ െകാQOിa& ഘടക*7:ായി വകയിbOിയിരിDE.
ഇതിB ഏകേദശം 70 ശതമാനം െപ0.Kിക7:് 3േയാജന3ദമാ.െമ8് 3തീ>ിDE.
efവ+ഷ*ളിB ഇവ 3േത കപ1തികളായിbE. വിദ ാ+Uിക7:് സാ_Oിക സഹായം
നB.8 പരിപാടികെളgാം 2019-20 eതB ഈ പ1തി െട ഘടക*ളായി ഉ7െ:ാ&ിPിai്.
പതിെനാ8ാം പ1തി കാലയളവിB (2007-08-B) േകരള സം
ാന Jവ+klബിലി
െമറി"് േ\ാള+ഷി/് എ8 േപരിB ഒb പ1തി ആവിoരിDക iായി. ദാരിp േരഖr്
താെഴ &sം അെgtിB താu വbമാനe&sം േയാഗ താ പരീ>യിB 50% മാ+െ:tി ം
േനടിയsമായ ഗവ0െമv് എwഡഡ് േകാേള ക7 xണിേവyി"ിക7 എ8ിവിട*ളിB
എവിെടെയtി ം ആ+zസ് സയfസ്, ഹ{മാനി"ീസ് എ8ീ േകാ|ക7:് 3േവശനം േനടിയിa&
വിദ ാ+Uിക7:ാണ് ഈ േ\ാള+ഷി/് നB.8ത്. േ\ാള+ഷി^ക7 }sD8തിന്
വിദ ാ+Uിക7 അQO പരീ>യിB 50% മാ+:് വാേ*isi്. പരീ> നടOി^ം ഫല
3ഖ ാപന ം ൈവ.8ത് െകാi് വിദ ാ+Uിക7:് ഈ േ\ാള+ഷി/് സമയOിന് െകാQ:ാf
കഴിയാെത വbE. ഇത് പരിഹരി:ാനായി േയാഗ താ പരീ>യിB 50 %
മാ+െ:tി ം
േനടിയിെgtിB sക തിരി~നBകണം എ8 വ വ
യിB അQO വ+ഷെO േ\ാള+ഷി/്
വിദ ാ+Uിക7:് നBകാ 8താണ്.
രാജ െO
മികP
ഫാ:B"ിക െട ം
ാപന* െട ം
േസവനം
3േയാജനെ/Q•8തിനായി അ:ാദമിക തലOിB ഉ8ത നിലവാരം }ല+•8 ബിbദാന€ര
ബിbദ വിദ ാ+Uിക7Dം ഗേവഷണ വിദ ാ+Uിക7Dം •സ‚കാല പഠന*7 നട•8തി#ം
•സ‚കാല േ3ാജ„ക7 െച†8തി#& അവസരം നB.8തി#ം ഉേ5ശി~െകാ‡&താണ് ഈ
പ1തി. ഈ പ1തി വഴി സ+ˆകലാശാലയിB അഫിലിേയ( െച‰ിa& േകാേളŠകളിെല
പി.ജി/എം.ഫിB/പി.എP്.ഡി വിദ ാ+Uിക െട ഗേവഷണ3വ+Oന*7 േ3ാ‹ാഹി/ിDE.
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സാഹിത OിB അഭിbചി ം കഴി ം െതളിയിPിa& വിദ ാ+Uിക7:് േ\ാള+ഷി/്
നB.8തി#ം അവ+:് താŒര eെitിB സാഹിത OിB ഉ8തവിദ ാഭ ാസം നടOാf
അവസരെമാbDക ം െച†ക എ8താണ് ഈ പ1തി െകാi് ല> മിQ8ത്.
,
,
വിവിധ കലാേമഖലകളിB കഴിവ് െതളിയിP 3തിഭക7:് അവbെട കഴി ക7
വികസി/ിDവാ#ം അവ+:് താŒര eെitിB ഈ േമഖലയിB ഉ8ത വിദ ാഭ ാസം േനടാ#e&
അവസരെമാbDക എ8ിവയാണ് ഈ പ1തിെകാi് ല> മിQ8ത്. ഇ€ :് അക•&
വിവിധ േമളകളി ം ഉ‹വ*ളി ം പെtQ:ാf വിദ ാ+Uിക7:് അവസരം ലഭിD8താണ്.
3ഗ•രായ വ Žിക മായി സംവദി:ാf വിദ ാ+Uിക7:് സാധിDം. വിവിധ കലാ?പ*7:്
3സി1മായ സ+ˆകലാശാലക ം,
ാപന* ം സ•+ശി:ാf വിദ ാ+Uിക7:് അവസരം
ലഭിD8താണ്.
െതരെ•Q:െ/Q8 വിദ ാ+Uിക7:് അംഗീകാരമായി അ€+േ5ശീയ
ആേഘാഷ*ളി ം പരിപാടികളി ം പെtQ:ാf വ ത ‘ അ€+േ5ശീയ സംഘടനകളായ
െണേ\ാ sട*ിയവ eഖാ€ിരം അവസര*7 ഒb:ിെ:ാQDE.
സ+:ാ+
ാപന*ളിെല (ഫിസി:B എജ’േ:ഷf) വിദ ാ+Uിക7:് േ“ാ+zസിB
ഉ&
കഴി ക7
േ3ാ‹ാഹി/ിD8തി#&
പ1തിയാണിത്.
വിദ ാ+Uികെള
െതരെ•QDേ_ാ7 പാ+ശ‚വB:രി:െ/K വിഭാഗ*ളി ം സാ_Oികമായി പിേ8ാ:ം
നിBD8 .Qംബ*ളി ം ഉ& .Kിക7:് efഗണന നBകണം.
അ:ാദമിക രംഗO് ൈവദ”ധ ം െതളിയിD8 അ1 ാപക+Dം വിദ ാ+Uിക7Dം
ഗേവഷണ അവാ+ഡ് നB.8തി#&താണ് ഈ പ1തി. •E തരOി & അവാ+–ക7
നB.8തിന് പ1തി വിഭാവനം െച†E.
i)
വിദ ാ+Uിക7D& ൈകരളി ഗേവഷണ }ര\ാരം
ii)
അ1 ാപകർDം ഗേവഷക+De& ൈകരളി ഗേവഷണ }ര\ാരം
iii)
അ:ാദമിക രംഗ•& സമ[ സംഭാവനക7 കണ:ിെലQO് െകാ‡&
ആജീവനാ€ േനKOി#& }ര˜ാരം (േകരളOിനക•ം }റ•e& േകരളീയ+)
ഗേവഷണം sടb8തി#ം അ€ാരാ™ േകാ0ഫറfJകളിB പെtQD8തി#ം sക
വിനിേയാഗി:ാം. യാšാെചലവ്, രജിേ›ഷf ഫീസ്, താമസസൗകര ം എ8ിവDം sക
െചലവഴി:ാം.
–
െസറിœB പാ7സി, –ഓKിസം എ8ിവ ം മ"് ൈവകല * ം ഉ& വിദ ാ+Uിക7:്
േ\ാള+ഷി/് നB.8തിനാണ് ഈ ഘടകം. .Kികെള െതരെ•QDേ_ാ7 പിേ8ാ:പാ+ശ‚വB•ത .Qംബ*ളിB നിE&വ+:് efഗണന നBകണം.

ഉ8ത വിദ ാഭ ാസOിെv žണ നിലവാരവികസനമാണ് പ1തി െട ല> ം. 2021-22
വ+ഷOിB പ1തി നടOി/ിനായി 2800.00 ല>ം ?പ താെഴ പറ 8 ഘടക*7:ായി
വകയിb•E. ഈ ഘടക*7 ef വ+ഷ*ളിB 3േത കം പ1തികളായിbE. 2019-20 eതB,
žണനിലവാരം
െമPെ/Q•8തി#ം
ാപന* െട
അംഗീകാരOി#ം
ല> മിa&
340

പ1തികെളെയgാം ഈ 3ധാന പ1തി െട ഘടക*ളായി ഉ7െ:ാ&ിPിai്.

നാക് അംഗീകാരം ലഭിD8 േകാേള ക7:്
ാപനOിെv സŸ+k േമ
വ+1ി/ി:ാ#ത.8 തരOിB ഗണ മായ sക .ജി.സി.യിB നി8് ധനസഹായം ലഭിDം. ഇത്
ഒb പരിധിവെര സം
ാന ഗവ0െമvിെv സാ_Oിക ബാ1 ത .റ¡ം. അ¢ഡിേ"ഷf
ലഭി:ണെമtിB േകാേള ക7 നവീകരിേ:isം പ£ാOല സൗകര വികസനം അ:ാദമിക്
ഉയ+P
അ1 ാപക+Dം
വിദ ാ+Uിക7Dം െമPെ/K ഭൗതിക സാഹചര ം
¤തന
ലാബ്/ൈലœറി സൗകര *7, എgാ സൗകര *േളാQം ¥ടിയ െസമിനാ+ഹാ7, സി.സി.ടി.വി.
ക ാമറ, അ¦ി Jര>ാ സാമ[ിക7 ഉ7െ/Q8 Jര>/Jര>ാ നടപടികൾ, ഇ-േലണിംഗ്
മാ+ഗ*7, കാ_സ് േമാടിപിടി/ി:B, നാക് അംഗ* െട സ•+ശന െചലവ് sട*ിയവ നാക്
(എf.എ.എ.സി.)-െv അംഗീകാരOിനായി ഒbേ:isമാണ്. ഇതിനായി വലിെയാb sക
ആവശ മാണ്. ഒരി:B അംഗീകാരം ലഭിP േകാേള ക ം 5 വ+ഷOി#േശഷം വീ‡ം അംഗീകാരം
ലഭി:ാf അേപ> സമ+/ിേ:iതാണ്. നാക് അംഗീകാരം ലഭിD8തി# േവiി ആവശ മായ
സൗകര *7 ഒbേ:isമാണ്.
}തിയsം 3ാധാന e&sമായ േകാ|ക7 അവതരി/ിD8തി#ം നിലവി & േകാ|കൾ
നവീകരിD8തി#ം ഇത് ഉേ5ശിDE. സം
ാനOിനക•ം മ( സം
ാന*ളി eടനീളe&
വിവിധ േകാ|കൾ താരതമ െ/QOി വിദ ാഭ ാസOിെല 3വണതകൾ വിശകലനം െച‰് }തിയ
േകാ|കൾ
ആരംഭിDേ_ാ7
മാ+ഗനി+േ5ശകമായി
3വ+OിD8തി#&
ഗേവഷണ
3വ+Oന*7 െച†8തിനായി ഈ ഫi് ഉപേയാഗെ/Q•ം, ¥ടാെത, }തിയ േകാ|ക മായി
ബ¨െ/K പരിേശാധന ഫീസ്, അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്, അടി
ാനസൗകര *ൾ, ªാർK് «ാസ്
¬eകൾ sട*ിയവ മായി ബ¨െ/K െചല കൾ:ായി ഈ ഫi് ഉപേയാഗിDം.
േ-െªfറ് സാധ തക ം രാജ Oിെv വിവിധ ഭാഗ*ളി & ഉ8ത വിദ ാഭ ാസ
അവസര* ം വിദ ാ+Uിക7:് ലഭ മാD8തിനായി ഓേണy് േ3ാ[ാeക ം ക,{ണി"ി
േകാ|ക ം ഉ7െ/െട & ¤തനമായ േകാ|ക7 സ+:ാ+ േകാേളജി ം സ+വകലാശാലകളി ം
ആരംഭിPിai്.
നിലവി &
ഓേണy്
േ3ാ[ാeക7
ശŽിെ/Q•8തി#ം
sക
വിനിേയാഗി:ാ 8താണ്.
:
വിദ ാ+Uിക7D& പി®ണാ
േ>മ പരിപാടികളാണ് ഈ പ1തി െട 3ധാന
3വ+Oന*7. ef വ+ഷ*ളിB ഈ ഘടക*െളgാം 3േത ക പ1തികളായിbE. എ8ാB
ഇവെയgാം വിദ ാ+Uി-പി®ണ-േ>മ പരിപാടിക7 ല> ം വD8വയായsെകാi്, ഈ
പ1തി െട ഘടക*ളായി േച+OിരിDE. താെഴ നCിയിരിD8 പ1തി ഘടക*7:ായി 202122 വ+ഷOിB 500.00 ല>ം ?പ നCിയിരിDE. ഇതിB ഏകേദശം 50 ശതമാനം
െപ0.Kിക7:് 3േയാജന3ദമാ.െമ8് 3തീ>ിDE.
.
പഠനയാšക7/ഫീBഡ് വിസി"് എ8ിവ പല വിഷയ* േട ം ബിbദ/ബിbദാന€ര പാഠ
പ1തിയിB ഉ7െ/KിരിDE. പഠന യാšക7:് േവiി താമസOിെv ം യാš െട ം െചലവ്
വിദ ാ+Uിക7 സ‚യം വഹിDകയാെണtിB അത് അവ+:് വലിെയാb ബാധ തയായിരിDം.
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സ+:ാ+ േകാേള കളിെല വിദ ാ+Uിക7:് പഠന പ1തി െട ഭാഗമായ യാšക7Dം ഫീBഡ്
വിസി"ി#ം സാ_Oിക സഹായം നBകാ#േ5ശി~െകാ‡&താണീ പ1തി.
സ+:ാ+ േകാേളജിെല ¯രിഭാഗം വിദ ാ+Uിക ം സാ_Oികമായി പിേ8ാ:ം നിBD8
പ£ാOലOിB നിE&വരാണ്. അsെകാi് േജാലി ലഭി:ാ#ം ഉപരിപഠനം േനടാ#ം
വിദ ാ+Uികെള 3ാ°രാD8തിന് േവiി žണേമ
& പരിശീലന*7 വിദ ാ+Uിക7:് േവiി
േകാേള കളിB ന±േകisi്. മാർ:"ിെല }തിയ െതാഴിലവസര*ളിേല:് വിദ ാർUികെള
നയിD8തിന് കരിയർ മാർ²നിർേ5ശ പരിപാടികൾ ക ാ_സ് െ-wെª³കൾ, െതാഴിൽ േമളകൾ
എ8ിവ നട•8തി#ം ഇsെകാi് ഉേ5ശിDE.
േകാേളജ് വിദ ാ+Uിക െട മാനസിക ആേരാഗ ആവശ *7:് േവiി ഒb മാനസിക
ആേരാഗ
പരിപാടി
എgാ
ഗവ0െമv്
േകാേള കളി ം
sടµ8തിന്
sക
വിനിേയാഗി:ാ 8താണ്. ഈ പരിപാടിയി¶െട ജീവനി കൗൺസിലർമാെര ഉപേയാഗി~െകാi്
േകാേള കളിെല എgാ വിദ ാർUികൾDം മന ശാ¸പരമായ പി®ണ ലഭിDക ം, അsവഴി
വിദ ാഭാസ
ാപന*ളിൽ നg അ€രീ>ം ¹™ി:ാ#ം സാധിDം. ഈ പ1തി ഇൻºാ
േകാേളജ് ഇvർ േകാേളജ് തല*ളിൽ നട•ം.
‘
’
പ1തി വിഹിതOിെv ഒb ഭാഗം 3േത ക േശഷി & വിദ ാ+Uിക7:് േവiി &
‘3തിബ¨ രഹിത’ ക ാ_സിന് േവiി മാ"ി വPിരിDE. 3േത ക േശഷി & വിദ ാ+Uിക7:്
േവiി &
തട»*ളിgാO
ക ാ_സ്
വികസി/ിD8തിന്
േവiി
ആവശ മായ
സ¼ീകരണ*7 നB.8തിനാണ് ഈ ഘടകം. വീBെചയറിB സ½രിD8വ+,
കാ¾യിgാOവ+ & ഭാഗീക കാ¾ &വ+, േക7വി .റ &വ+, പഠന ൈവകല e&വ+, അJഖം
•ലേമാ, അപകടം വഴിേയാ താB:ാലിക േശഷിDറ ക7 ഉ&വ+ എ8ി*െന &
വിദ ാ+Uിക7:്, 3തിസ¨ി രഹിത, ക ാ_സ് അ€രീ>ം നBേകisi്. 3േത ക േശഷി &
വിദ ാ+Uിക7:്,
തട»*ളിgാO,
ക ാ_സ്
സ¼ീകരി:ാf
േവi
സൗകര *െളാbD8തിന് sക വിനിേയാഗി:ാ 8താണ്.
ഹരിത കാ_സ് സംരംഭOിൽ, കാര >മമായ സാേtതിക വിദ കൾ സ‚ീകരി:ാ#ം എgാ
േകാേള കളി ം സംര>ണ ഘടനകൾ നിർ,ി:ാ#ം ല> മിQE. എgാ േകാേള കളിെല ം മ"്
ാപന*ളിെല ം ഊർ¼ ആവശ *ൾ നിറേവ(8തിനായി േസാളാർ േമൽÀര െട
അ"."/ണികൾ, മാലിന നിർമാർജനം, ഒഴി•
ല*ളിൽ പP:റി •ഷി/}Á•ഷി എ8ിവ
െചÂ െകാi് ഹരിതവൽ:രണം േ3ാ‹ാഹി/ിDക എ8ിവ ം ഈ പ1തിയിB ഉ7െ/QE.
ഓൺൈലൻ, ഓഫ്ൈലൻ മാധ മ*ളി¶െട വിദ ാർUികൾDം ഫാ:ൽ"ികൾDം ജീവിത
ൈന}ണ പരിശീലനം നൽ.ക എ8താണ് ഈ േ3ാ[ാം ല> മിQ8ത്.
വിദ ാർUി േസനയി¶െട sടർPയായ പി®ണ നൽകി എgാവർDം sല അവസര*ൾ
നൽ.8 ഒb സ•ഹെO ഈ േ3ാ[ാം വിഭാവനം െച†E. വിദ ാർUി സ813വർOകെര
?പീകരി:ാ#ം അവർ താരതേമ ന പി8ാ:ം നിൽD8 ക,{ണി"ികെള സ•+ശി~, അവിെട
താമസി~ െകാi് അവെര സഹായി:ാൻ ഉേ5ശി~&താണ് ഈ പ1തി. ക ാÃകെള ം
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സ•ർശിDE. ഈ പ1തിയി¶െട, ഉപജീവനമാർഗം, വിദ ാഭ ാസം, ആേരാഗ ം, ¸ീ ശാŽീകരണം
sട*ിയവ െമPെ/Q•8തിന് ബാഹ പി®ണ ആവശ e& ഒb സ•ഹെO ഓേരാ
േകാേളജ്/ഡി/ാർK്െമ³ം തിരിPറിേയisം അവെര സഹായിDക ം െചേÄisമാണ്.
എgാ 3ായOി e& എgാ വിദ ാ+ഥിക7Dം പഠനേOാെടാ/ം അ#ഭവ സ_O്
േനടാ#& ഒb മാ+ഗ ദ+ശന പ1തിയാണിത്. വിദ ാ+ഥിക7:് നി?പണാÆകമായ വിവര*7
േശഖരി:ാ#ം അവെയ ആവശ *ൾ:#സരി~ നിർ,ിDവാ#ം വിതരണം െചÄാ#ം, വിപണനം
െചÄാ#ം പഠി/ിDക ം ഇsവഴി .Kികളിൽ ആശയ വിനിമയ േശഷി, സാ•ഹിക ൈന}ണ ം,
േനTത‚ ഉOരവാദിത‚*ൾ എ8ിവ േനടാൻ പരിശീലനം ലഭ മാ ക ം െച†E. ഒb വശO്
വിദ ാഭാസം േനടാ#ം മÇ വശO് ജീവിേതാപാധി കെiOാ#& ൈന}ണ ം ആർ¼ി:ാ#ം
.Kികെള സഹായി:ാൻ ഉേ5Èി~&താണ് ഈ പ1തി.
: .
žണേമ
& ഉ8ത വിദ ാഭ ാസOി#ം ഭരണ സൗകര Oി#ം വിവര-വിനിമയ
സാേtതിക വിദ ഒഴി~¥ടാനാവാOതാണ്. താെഴ െകാQOിa& ഘടക*7 efവ+ഷ*ളിB
3േത ക പ1തികളായിbE. വിവര-വിനിമയ സാേtതിക വിദ ം ആÉനീകരണ മായി ബ¨െ/K
എgാ പ1തികെള ം 2019-20 eതൽ ഈ പ1തിD കീഴി & ഉപഘടക*ളായി
ഉ7െ:ാ&ിPിai്. താെഴ െകാQOിa& ഘടക*7 നട/ിലാD8തി# 2021-22 വ+ഷം 650.00
ല>ം ?പ വകയിbOിയിരിDE.
,
.
േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ ഡയറ!േറ"ിേv ം േസാണB ആഫീJക െട ം Jസ¼മായ
3വ+OനOിന് മതിയായ ക_{K+ സൗകര േOാQ¥ടിയ ഇv+െന"് സംവിധാന*7
ഉ7െ/QOി ആÉനീകരിേ:isi്. ഐടി ഉപകരണ*ൾ, ഐടി ഇതര ഉപകരണ*ൾ, }ന+
ൈവദ’തീകരണ 3വർOന*ൾ, െന"് വർ:ിംഗ്, റി/യർ, എഎംസി ചാർ കൾ, ഡയറ!േറ"്,
േസാണൽ ഓഫീJകളിൽ ആവശ മായ മ"് നിർ,ാണ/പരിപാലന േജാലികൾ എ8ിവrാണ് sക
നൽകിയിരിD8ത്. ഔേദ ാഗിക െവബ്ൈസ"ിെv sടർPയായ നവീകരണം ഡയറ!േറ"്
ഓഫീസിന് കീഴി & ബേയാെമºിക് അ"ൻഡൻസ് മാേന െമv് സി Oിെv പരിപാലനം
എ8ിവ ം ഇതിൽ ഉൾെ/QE.
,
രാജ വ ാപകമായി «ാസ് eറികൾ
ാപിD8തിെv ഭാഗമായി ഒ.ആ+.ഐ.സി.ഇ സബ്െസvÇക7 സ+:ാ+ േകാേള കളിB
ാപിDക iായി. വിസി"ിംഗ് േ\ാള+ പരിപാടി െട
ഭാഗമായി ഇ€ rക•& സ+ˆകലാശാലകളിBനിEം ഗേവഷണ േകÌ*ളിBനിEം
േകാേള കളിB നിEം 3ഗ•രായ പÍിതെര സം
ാനെO കലാലയ*ളിB വിസി"ിംഗ്
ഫാ:B"ിയായി >ണിD8താണ്. ഈ വിദÎbെട 3ഭാ>ണ* ം «ാÏക ം െറേ:ാഡ് െച‰്
ഒൈറസ്
െടലികാ ിംഗ്
Ðഡിേയാ
സംേ3>ണം
െച†8താണ്.
വിസി"ിംഗ്
ഫാ:B"ിക7D& െചല ം, അ:ാദമിക് ക,"ി അംഗ*7D& േഹാണേററിയOി#ം വിവിധ
ഗേവഷണ
ാപന*ളിB നിEം 3eഖ വിദ”ധെര പരിപാടിയിB പെtQ/ിD8തി#ം േകാേളജ്
െവർP‚ൽ
«ാ»് ¬ം നി+,ാണOി#ം ഉപകരണ*7 sട*ിയവയ്Dമായി sക നീ:ി
വPിരിDE.
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ഓൺൈലൻ റിേസാ ക ം ൈവൈഫ കാ
ം
ാപന ിെല എ ാ വിദ ാർ ികൾ ം
അധ ാപകർ ം ഓൺൈലനിൽ ലഭ മായ ൈവവിധ മാർ' പഠന സാമ)ികൾ എ * ിൽ
ആ,സ് െച/ാൻ 0ാ1മാ 2. ക ാ സിെലവിെട നി2ം വിദ ാർ ികൾ5് പഠി5ാ67
അവസര9ൾ ൈവ-ൈഫ നൽ:2 ഒ*ം എ * ിൽ ആശയവിനിമയം നട=ക>ം െച?2.
ഈ പAതി5ായി വിഹിത ിെD ഒE ഭാഗം ഉപേയാഗെ*H ാം.
വിവര സാേIതികവിദ >െട സഹായേ ാെട നട*ിലാ ' േദശീയ വിദ ാഭ ാസ മിഷെD
ഭാഗമായി വിദ ാഭ ാസ
ാപന9ളിെല അA ാപകരിMം വിദ ാN ികളിMം ഐ.ടി രംഗെ
Pണനിലവാരം എ ിR് െകാH 'തി6 േവSി സം
ാനെ
ഗവെTD് േകാേളUകV ം
നിയമ േകാേളUകV ം കണWിവിXി നYകാZ േക[ഗവ\െമD് വിഭാവനം െച]ിരി 2.
നിലവിM7 േദശീയ വിവര െനX് വN മായി സംേയാജി*ിRാണ് പAതി നട*ിലാ 'ത്.
ബി.എസ്.എZ.എY വഴി ഇതിനായി േbാcബാZഡ് കണeZ നY:2.
േകാേളജ്
വിദ ാഭ ാസ
ഡയറWേറXി6
കീഴിM7
എ ാ
ഗവ
ാപന9േള>ം
ഉVെ*H ിെ5ാS് ഒE വിദ ാഭ ാസ )ീഡ്
ാപി ക എ'താണ് പAതി>െട ലe ം.
അA ാപകെര>ം വിദ ാN ികെള>ം വിവരസാേIതിക വിദ യിfെട ശാgീകരി ക എ'hം
പAതി>െട ലe മാണ്. േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ ഡയറWേറXിന് കീഴിM7 എ ാ സN5ാN
ഓഫീ കളിേല>ം േbാഡ് ബാZഡ് കണeെD ih5ലി6ം കണW്XിവിXി & െനX് വN5്
െചലjകV ം hക നീ5ിവRിരി 2
.
െകാളീജിയX് വിദ ാഭ ാസ ഡയറWേറXിന് കീഴിM7 ഡയറWേറX്, േസാണൽ ഓഫീ കളിൽ ഇഗേവണൻസ് 0വർ ന9ൾ നൽ:'തിന് ഈ േ0ാ)ാം ഉേkശി 2. ക lmnകൾ,
ലാേoാpകൾ, qാനnകൾ, 0ിDnകൾ, േഫാേmാേ5ാ*ിയnകൾ എ'ിവ വാ9ൽ, പഴയ
ക lmnക ം അതിെD അ6ബr ഉപകരണ9 ം മാXി
ാപി5ൽ, എഎംസി hട9ിയവ ഈ
qീമിന് കീഴിലാണ്.
.
പര രാഗത sാസ് tറികെള uാർmാ5ി മാv'തിെD ഭാഗമായി സർ5ാർ േകാേളUകളിെല
എ ാ sാസ് tറിക ം എൽസിഡി െ0ാജWnകൾ, ലാേoാpകൾ, ൈറXിംഗ് പാw7 ടാബ്െലvകൾ,
ൈവX് േബാർഡ്, ൈമേxാേഫാൺ, ൈമേxാേഫാൺ ഉപേയാഗിy7 വയർെലസ് െഹഡ് െസX്,
െവബ് ക ാമറ, wi-fi {mർ, മX് മൾmി മീഡിയ ഉപകരണ9ൾ, എ'ിവ നൽകി മൾmിമീഡിയ
0ാ1മാ5ിയ ഓഡിേയാ വിഷ|ൽ uാർm് sാസ് tറികളാ5ി മാvം

അ}ാരാ~ പIാളി േ ാെട>7 ബിEദ പരിപാടി5് വിദ ാN ികV5് പി•ണ
ന€'തിനായി 2021-22 വNഷ ിY 200.00 ലeം ƒപ ന„ിയിരി 2. ഗവ\െമD് ത/ാറാ '
നിNേkശ9 േട>ം മാനദ…9 െട>ം അടി
ാന ിലാണ് പAതി നട*ിലാ ക.
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‘tഖ അടി
ാന വികസന പAതി’ എ' ശീNഷക ിZ കീഴിY നിN‡ഹണ ിf'ിയ
അടി
ാന സൗകര വികസനം എ' പAതിയിലായി ഒE ലeം ƒപ നാമമാ‰ വിഹിതമായി
പAതി നട ി*ിന് േവSി വകയിE ിയിരി 2. ഗവ\െമD് ആNŠസ് & സയZസ്
േകാേളUകളിY ലേബാറmറി സൗകര 9V സ‹ീകരി ക, 0േത ക േശഷി>7 :mികV5് േവSി
0േത ക സൗകര 9V ന€ക, മX് അടി
ാന സൗകര വികസന9V എ'ിവയാണ്
പAതിയിെല 0ധാന 0വN ന9V.

ഒE മാനദ…ം അ6സരിy 0വർ ി ' ഏെതാE ഡി*ാർm്െമDിേനാ ഫാ5ൽXിേ5ാ
(പിയർ റിവlഡ് േജണMകളിൽ േപ*nകൾ 0സിAീകരി5ൽ ബാഹ ഫSിംഗ് tതലായവ),
ഏെതIിMം ഒE സർ‡കലാശാലയായിെmIിMം ഇേDൺഷി*ി67 ധാരണാപ‰ം ഒp വRി•7 ഒE
േ0ാജWിനായി ഉപകരണ9ൾ വാ•'hം ലാബിെD നിർ‘ാണjം ഉൾെ*H', ധനസഹായം
ലഭ മാ:' പAതിയാണിത്. സർ5ാർ ആർŠസ് ആD് സയൻസ് േകാേളUകൾ എ’ിനീയറിംഗ്
േകാേളUകൾ സർ‡കലാശാലകൾ എ'ിവയിൽ പAതി നട*ാ 'തിന് 2021-22 വർഷ ിൽ
500.00 ലeം ƒപ വകയിE ിയിരി 2.
3
.
സം
ാന9V5് േക[ ിY നി2ം ധന സഹായം ലഭ മാ 'തി67 അവസരം
ഒE5ിെ5ാS് ഭാരതസN5ാN ആവി“രിR ഒE േക[ാവി”ത പAതിയാണ് രാ~ീയ ഉRതാN
ശിeാ അഭിയാZ ({സ). പAതികV ത/ാറാ 'തിേല േവSി സN5ാരിെD കീഴിY ഒE
േ0ാജW് ഡയറWേറX് ƒപീകരിRി•S്. 18 tതY 23 വയ•വെര 0ായമായ പൗര–ാEെട െമാ
0േവശനാ6പാതം (േ)ാസ് എZേറാVെമD് േറഷ ാ) 35 ശതമാന ിY നി2ം അH
5
വNഷ ി67ിY 60 ശതമാനമാ>ം ഉയN=ക, 0േവശനം, സമത|ം, േമ– എ'ിവ നY:'
വിദ ാഭ ാസ
ാപന9V, 0വN നമികj7 അധ ാപകN, പരീeാ രീതിയിM7 നവീകരണം,
േക[സN5ാN മാN˜േരഖകV അംഗീകരിRി•7 0വN ന9V tതലായവയാണ് പAതി
ലe 9V. {സ>െട മാN˜േരഖ അ6സരിR് േക[ സം
ാന സN5ാEകV 60:40 എ'
അ6പാത ിY ഈ പAതി5് hക വക െകാ7ിേ5Sതാണ്. േകാേളUകൾ ം
സർ‡കലാശാലകൾ t7 അടി
ാന സൗകര
സഹായ9ൾ, റിസർR് ആൻഡ്
ഇെ'ാേവഷൻ ഇക|ിXി ഓർഗൈനേസഷ6കൾ 0ി*േറXറി എംഎംഇആർ (മാേന™െമD്
േമാണിXറിംഗ് ഇവാMേവഷൻ ആൻഡ് റിസർR്) )ാD് iതിയ േമാഡൽ ഡി)ി േകാേളUകൾ,
തിരെšH
സ|യംഭരണ േകാേളUകളിൽ ഫാ5ൽXി െമRെ*H ൽ, നിലവാരം ഉയർ ൽ
എ'ിവ ഈ പAതിയിൽ ഉൾെ*H ിയി•S്.
2021-22 Y 5773.00 ലeം ƒപ പAതി നട ി*ിേല5ായി വകയിE ിയിരി 2.
അധികമായി േവSിവE' hക േക[ വിഹിത ിന് ആ6പാതികമായി സം
ാന വിഹിതമായി
ലഭ മാ 'താണ്.
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ന െട സം
ാന ിെ
പതി
ാം പ വ ര പ തിയി
സമീപഭാവിയി
േകരള ിെ
വികസന ി
ഒ സാം ാരിക പരിവ
നം വിഭാവനം െച"#. ത ഫലമായി സാ& ിക
വള '(െട )ഖ+ േ,ാത-ായി സം ാരം വികസി.വ ം. 2021-22 ബ0ജ2ി
കലാ-സാം ാരിക
േമഖല(െട വികസന ിനായി 15723.00 ല3ം 4പ വകയി
ിയിരി5#. 2021-22 വ ഷ ി ഓേരാ
പ തി5ം/വ89ി:ം വകയി
ിയി;< =ക(െട വിശദാംശ@A Bവെട െകാC ിരി5#.
Dമ
ന&
1
2
3

4

വ89ിെ /പ

തി(െട േപര്

=ക
(4പ ല3

സംഗീത േകാേളGകA
HരാവI വ89്
സം
ാന Hരാേരഖാ വ89്
Jഗശാല കാKബംLാവ് ഡയറOേറ2്
മPസിയ@Qെട നവീകരണSം
മPസിയം ക+ാ&സിെ വികസനSം
തി വനTHരUം VW )< JഗശാലകQെട
ആYനീകരണം

5
6
7
8
9
10

േകരള സം

ാന ചല'ി\ വികസന േകാ 9േറഷ]

സം
ാന സ ^വി_ാനേകാശ `സി ീകരണ
ഇ]bി2Pc്
സാം ാരിക വ89ിന് കീഴിe< മ2്
ാപന@A
സാം ാരിക ഡയറOേറ2്
േb2് െസ]f ൈലhറി, തി വനTHരം
േകരള സം
ാന ijശാലാ കൗlസി

ി )

84.00
1750.00
1575.00

1900.00
1000.00
1300.00
100.00
5459.00
2375.00
80.00
100.00

എസ്.എസ്.ടി സംഗീത േകാേളജ്, തി വനTHരം, ആ .എ .വി. സംഗീത ആ]ഡ് ൈഫ]
ആ nസ് േകാേളജ്, VoണിUറ, െചൈ& pാരക ഗവlെമ ് സംഗീത േകാേളജ്, പാലqാട്, എസ്.
ആ .വി.സംഗീത ൈഫ] ആ nസ് േകാേളജ്, എ ീ നാല് സംഗീത േകാേളGകളാണ് േകാേളജ്
വിദ+ാഭ+ാസ ഡയറOേറ2ിെ കീഴിe<ത്. ഈ േകാേളGകA വാsാc്, വീണ, വയലി], Jദംഗം, മtളം,
െചu, ഭരതനാട+ം, കഥകളിേവഷം, കഥകളിസംഗീതം, േമാഹിനിയാcം, െപയി ിംഗ്, `(xകല, ശിyകല
എ ിവയി
ബി ദ ബി ദാനTര േകാzകA നടU#u്. 2021-22 ബ0ജ2ി
താെഴ9റ(
`വ
ന@Aqായി 84.00 ല3ം 4പ വകയി
ിയിരി5#.
സമകാലീന സംഗീേതാപകരണ@A, കലകA5ം ൈഫ] ആ ;കA5)< ഉപകരണ@A
വാ}ക, സംഗീേതാപകരണ@Qെട അ2829ണി, സംഗീത പാര&ര+ം സംര3ിq (നാല്
സംഗീത േകാേളGകAq്) എ ിവയി•െട സംഗീത േകാേളGകQെട നിലവാരം ഉയ Uക.
സാധന:- പ•ിത‚ാ മായി ƒസ„കാല അqാദമിക് സംരംഭ പരിപാടി
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വിദ+ാ …ികQെട ൈഫ] ആ nസ് എ†ിബിഷ] (“fാ]െസ ് 2”)
സം‰തി : ഒ സാംŠാരിക വിനിമയ പരിപാടി, കലാ സമന„യ-നാല് സംഗീത േകാേളGകQെട(ം
സംേയാജിത സംഗീത േമള, സംഗീത സംഹിത-ഒ ഇ
മPസിq് േകാേളജ് ‹ ് െഫbിവ

ന െട സാം ാരിക ൈപVകേ (ം പാര&ര+േ (ം ശാŒീയമായി സംര3ി5 HരാവI
വ89ിന് ഒ
ദീ ഘകാല ചരി\Sം പാര&ര+S)u്. ചരി\പരSം വാIതാപരSമായ
`ാധാന+മ ഹി5
183 സംര3ിത pാരക@Qം 12 HരാവI മPസിയ@Qം HരാവI വ89ിന്
കീഴിലാ(u്.
2021-22-േലq് താെഴ പറ(
`വ
ന@Aqായി 1750.00 ല3ം 4പ
വകയി
ിയിരി5#.

ന െട സം
സ)'യS)u്.
താെഴ9റ( `വ

ാന

് 182 സംര3ിത pാരക@Qം തമിഴ് നാcിെല തqലയിെല പ’നാഭHരം

ന@Aqായി 400.00 ല3ം 4പ വകയി

ിയിരി5#.

സംര3ിത pാരക@Qെട ഘടനാപരമായ സംര3ണം
HരാവI മPസിയ@Qളള pാരക@Qെട ഘടനാപരമായ സംര3ണം
ൈപVക െകcിട@A/ൈസ“കA ഏെ2Cq
വിവിധ HരാവI

ല@ളി

കേ•2ം തടയeം അതി

ി െഫ]സിംഗ് `വ

ികQം

നിലവിe<=ം ഭാവിയിe)< തല)റകAqായി വിലമതിqാനാവാ
HരാവIqQെട
േശഖരണ ിെ (ം pാരക@Qെട ലഭ+ത ഉറ–വ U തി:ം, ആയതി:< ഉ രവാദിത„ േ ാെട
1979- `ാേദശിക സംര3ണ ലേബാറcറി ആരംഭി..
താെഴ9റ( `വ
ന@Aqായി 2021-22 കാലയളവി 60.00 ല3ം 4പ വകയി
ിയിരി5#.
കലാ ല+)< വIqQെട(ം
പരിപാലനSം സംര3ണSം

pാരക@A,

ൈസ“കA,

അവശി—@A

എ

ിവ(െട

`ാേദശിക സംര3ണ ലേബാറcറി(െട നവീകരണം, അത+ാYനിക വിശകലന ഉപകരണ@Qെട
സംഭരണം
സംര3ണ `വ

ന@Aq് ആവശ+മായ െമാൈബ

‹ണി2്

രാസവIqA, പണിയാ(ധ@A, ഉപകരണ@A, റഫറ]സ് H˜ക@A എ
േജണeകQെട സ™šി›ഷ]

ിവ വാ@

52 ഏq
ല ് വ+ാപി'് കിട5 Voണി റ ഹി പാലസിെ സമi വികസനമാണ് ഈ
പ തി(െട ല3+ം. œടാെത എറണാ8ളം ജി•യിെല സംര3ിത pാരക@Qെട വികസന
`വ
ന@A5മായി ഈ പ തി ല3+ം വž#.
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ഇനി പറ(

`വ

ികAqായി 2021-22 കാലയളവി

130.00 ല3ം 4പ വകയി

ിയിരി5#.

ഹി പാലസ് മPസിയം ഉAെ9െട എറണാ8ളം ജി•യിെല എ•ാ pാരക@Qെട(ം ഘടനാ
പരമായ ശxിെ9C
.
ഹി പാലസ് മPസിയം ഉAെ9െട എറണാ8ളം ജി•യിെല സംര3ിത pാരക@Qെട വികസനം.
ഹി പാലസ് മPസിയം ഉAെ9െട എറണാ8ളം ജി•യിെല എ•ാ pാരക@ളിeം Ÿര3ാ
നിരീ3ണം ശxിെ9CUക(ം പരിപാലി5ക(ം െച"ക.
എറണാ8ളം ജി•യിെല pാരക@ളി

മതിയായ സ

വികസന `വ

ശക സൗ¡ദ സൗകര+@A ഒ 5ക.

ഹി പാലസ് പരിസര

ിെ

ന@Qെട ഏെ2Cqeം പരിപാലനSം

ഹി പാലസ് മPസിയ

ിെല HരാവIqQെട/Hരാതന വIqQെട ഡിജി2ൈലേസഷ].

േകരള ിeടനീള)< മPസിയ@A Hന:സ¢മാ5 തി:ം,
Hന:Dമീകരി5 തി:)< സമi
പരിപാടി ഈ പ തിയി വിഭാവനം െച"#. 2021-22 േലq് താെഴ പറ( `വ
ന@Aqായി
530.00 ല3ം 4പ വകയി
ിയി;u്.
സംര3ിത pാരക@Qെട വികസന `വ
മPസിയ@Qെട അടി

ാന പ¤ാ

ന@A

ല സൗകര+ വികസന `വ

മPസിയ@Qെട പരിപാലനSം േമ േനാcSം, മPസിയ
സ ശക സൗകര+@Qം െമ'െ9CUക.

ിെ

ന@A
Ÿര3, ¥രTനിവാരണSം

മPസിയ@Qെട(ം pാരക@Qെട(ം േഡാക¦െമേ ഷ]
മPസിയ@ളി
`ദ ശി9ി'ി;< പൗരാണിക വIqA/കരകൗശലവIqA എ
വിവര9cിക ത•ാറാq
ഗാ§ി ¨തി മPസിയSം മ2് `ാേദശിക മPസിയ@Qം

ിവ(െട

ാപി5ക.

കരകൗശല വIqQെട ഡിജി2ൈലേസഷ]
െവ '„
മPസിയ@A ©—ി5ക(ം
അവതരി9ി5ക(ം െച"ക.

ഓഡിേയാ-േവാªസ്

ൈഗഡിംഗ്

സംവിധാനം

ഇ-ഓഫീസ് നട9ിലാq
നിലവിe< ഗാലറികA Hന:Dമീകരി5ക(ം മPസിയ@ളി
െച"ക.

Hതിയ ഗാലറികA

പ’നാഭHരം െകാcാരSം മ2് pാരക@Qം ൈസ“കQം (െനേ
ൈസ2ിേലq് േച q .
`ധാന മPസിയ@ളി

റഫറ]സ് ൈലhറി

മPസിയം ൈഗഡ് േസവന പ

ാപി5ക(ം

ാ(െട േലാക ൈപVക

ാപി5ക.

തി.

HരാവI
`വ
ന@െള(ം
അതിെ
`ാധാന+െ (ം
8റി'്
െപാ=ജന@െള
േബാധവാ]മാരാ5 തിനായി HരാവI വിദ«െര ഉപേയാഗി'് പര+േവഷണ@Qം ഉ¬ഖനന@Qം
അ:ബ§ അqാദമിക് പരിപാടികQം നടUക എ താണ് വ89ിെ
)ഖ+`വ
നം.
ഈ
348

ല
ിന് ഊ
ന
ക ം േബാധവ
രണം ഏെ
് നടേ
കെ " #മാണ്. താെഴ'റ
)വ* ന
ായി 2021-22 കാലയളവി
വകയി. ിയിരി/0.
ശാ2ീയ 3രാവ4 ഉ6ഖനന
9ാമ

8ം /പര േവ

േതാ:;< സ*േ>, ഉേപ

ണ

ല
പി ീട്
100.00 ല ം -പ

8ം

ി െ'? അAല ചരിC വ4

ഏെ

മEസിയം ഔ?്റീGം വിദ ാഭ ാസ പരിപാടി ം

ആ* ിേയാളജി വ Lം, േകരള സ* ാ.ം Mടി ഒ.മിO് േച* ് -പം െകാ
ഒ. പPതിയാണ്
ഇത്. S*ശ Tം, അS*ശ Tമായ വ4
, കലാ-പ 8മായി ബVെ'? വ4
എ ിവെയXാം
എXാ ജിXകളിYം ഒ. ട ീഴി െകാ ് വ. പPതിയാണ് ഇത്. 3രാവ4 വ 'ിന് ജിXാ തീം
അധിZിത മEസിയ ളിX. ഓേരാ ജിX െട ം ൈപ]ക സം^ാരം, നാേടാടി കഥക
#ട ിയ
സവിേശഷതകൾ പര േവ ണം െചb തിcം ഓേരാ ജിXയിെല ം േമdറe വിലപിടിLളള വ4
സംര ി/ തിcം വ '് )ാധാന ം ന
0.
വ.ം തല;റക
ായി ജിXക8െട ൈപ]കം കാ" f ി Yം, നgെട സം^ാരെ
റിO് അവെര
േബാധവ
രി ാcം, മhമായാണ് എXാ ജിXകളിYം ഈ പPതി നട'ി വ. ിയത്.
11 ജിXകളിYം ഇ രം മEസിയം തjാറാ/ തിേല ് 2021-22 ബജ ി
420.00 ല ം -പ
വകയി. ിയിരി/0.

മEസിയ
, സംര ിത nാരക
;തലായ വ 'ിെന സംബVിO വിവര 8ം സാേoതിക
വികസനTം ജന ളിേലെ
ി/ ത് വിവിധ തരം )സിPീകരണ ളിpെടയാണ്. താെഴ'റ
ഘടക
ഇതിY െ' 0. ആ* ിേയാളജി
വ '് െപാ#ജന അവേബാധം rsി/ തിc
േവ ി നട ിയ സാേoതിക )വ* ന
, നട ിയ പഠന
, റിേ'ാ*uക തjാറാ ിയത്,
കാ േലാvക തjാറാ ിയത്, വ Lമായി ബVെ'? ഏെ
Yക , മEസിയ 8െട വികസനം,
nാരക 8െട വികസനം എ ീ വിവര െള
റിO് ജന
് അറിയാc< സൗകര
ഒ. ിയിu ്.
ഇനി'റ
)വ* ന
ായി 2021-22 കാലയളവി
20.00 ല ം -പ വകയി. ിയിu ്.
അx*> 3yക
വ 'ിന് കീഴി

8െട റിേ'ാ*?ിംഗ്
േഡാക|െമ}് െച~ നാണയ

8െട കാ േലാഗിെ} )സിPീകരണം.

ഫീ ഡ് €ഡി റിേ'ാ*uക8െട ം സാേoതിക റിേ'ാ*uക8െട ം )സിPീകരണം.
മEസിയം ൈഗഡ് •/ക , േ‚ാഷ:ക8ം കാ േലാvക8ം
അ ാദമിക് േജണYക8െട )സിPീകരണം.

3രാവ4 വ 'ിെല ഉദ ാഗ
* ് 3രാവ4 സംര ണേജാലിക , മEസിയ
എ ീ േമഖലകളി
കാര മത ം സാേoതിക അറിTം വ*Pി'ി/ തിനായി കാര േശഷി വികസന പരിപാടിക നട"ക
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എ താണ് ഈ പPതി െട ഉേƒശ ം.
ഈ രംഗ ്
ാപിതമായ േദശീയ അ„*േദശീയ
ഏജ…സിക8െട ൈവദ†ധ ം ഉപേയാഗിO് സാേoതിക വിഭാഗം ഉേദ ാഗ
* ് കാര േശഷി
വ*Pി'ി/ തിc< പരിശീലന പരിപാടിക
നട"കെയ താണ് ല ം.
താെഴ'റ
)വ* ന
ായി 2021-22 വ*ഷെ
ബജ ി 15.00 ല ം -പ വകയി. ിയിരി/0.
േദശീയ അ„*േദശീയ തല ിY< ഏജ…സിക8മായി സഹകരിO് കാര േശഷി വ*Pി'ി
/ തിc< പരിശീലന പരിപാടി.
ഇ…-സ*>ീസ് പരിശീലന പരിപാടി നട"ക

വിദ†ധ.െട േസവനം ഉപേയാഗിGെകാ ് nാരക
, മEസിയ
എ ിവ െട സംര ണം,
ഉ6ഖനനം എ ിവˆാ < ഒ. സമ9വികസന പPതിയാണിത്. ഉ6ഖനന േ)ാജ‰കളി േമY<
ഗേവഷണ)വ* ന 8ം വിഭാവനം െചb0. വ 'ിെ} സാേoതിക )വർ ന െള
സഹായി/ തിനായി അത ാ‹നിക ഉപകരണ 8ം യŒ 8ം വാ• ത് അടി
ാന സൗകര
വികസന ിൽ ഉൾെ' 0, വ 'ിെ} )വർ ന ൾ വഴി ലഭിO വിവര ൾ വഴി ഗേവഷകർ ്
ഗേവഷണ )വർ ന ൾ ായി 3തിയ ജാലക ൾ #റ ാൻ കഴി ം. അ„ാരാ• നിലവാര ിേല ്
മEസിയം ഉയർ" ത് വിേനാദസ‘ാര സ’ർശന ളിpെട വ.മാനം വർPി'ി/ം. 2021-22 വ*ഷെ
ബ“ജ ി 3രാവ4 വ 'ിെന ശ”ിെ' " തിcം )ാേദശിക ഭരണ നി*>ഹണ ിcം താെഴ
പറ
വികസന പPതിക
ായി 30.00 ല ം -പ വകയി. ിയി/0.
അത ാ‹നിക ഉപകരണ

8െട ം യŒ

8െട ം സംഭരണം

വിദ•രായ മcഷ വിഭവേശഷി െട വിനിേയാഗം
അ ാദമി ് സഹകരണ

ിpെട ഗേവഷണ പPതിക

നട'ിലാ/ക

ഇ„ യിെല
തെ
വളെര വി3ലTം
ൈവവിധ Tമായ
നാണയ േശഖരമാണ്
3രാവ4
വ 'ിc<ത്. ഇതി
3രാതന, മധ കാല, ആ‹നിക കാലഘ? ളിെല തേƒശീയ വിേദശ
നാണയ 8ം ഉ െ' 0. 3രാവ4 വ 'ിെ} വിവിധ മEസിയ ളി
)ദ*ശി'ിOിu< ഈ
നാണയ െളXാം േഡാക|െമ}് െച~് സംര ിO് പ?ികെ' േ
# ്. നാണയ 8െട ഡിജി
ഇ…െവ}റി തjാറാേ
#; ്. 2021-22 ബ“ജ ി ഈ )– ിക
ായി 20.00 ല ം -പ
വകയി. ിയിരി/0.

ഇ}റാ—ീവ് മEസിയം ഓഫ് ക Oറ ഹി€റി ഓഫ് േകരള (ഐ.എം.സി.െക) േകരളാ മEസിയം
തി.വിതാംM*-െകാOി ചാരി ബി െസാൈസ ീസ് ആ—് 1955 )കാരം രജി€* െച~
ാപനമാണ്.
2011 ;ത
േകരള സ* ാരിെ} ആ* ിേയാളജി, ആ*ൈക™സ് മEസിയ
മŒാലയ ിെ}
േനരിu< നിയŒണ ിYം േമ േനാ? ിYം )വ* ി/0. )ധാന )വ* ന
താെഴ
'റ
വയാണ്. പPതിക
നട'ിലാ/ തിനായി 2021-22 കാലയളവി
25.00 ല ം -പ
വകയി. ിയിu ്.
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മEസിേയാളജി വിഷയ
മEസിയ

ി

ിെല ം അതിെ} മാേനšെമ}ിെല ം െ)ാഫഷണYകെള

മEസിയം ൈഗഡ് 3yക
സംœാര
അടി

െസമിനാ:ക
8ം ല›േരഖക8ം ഉ െ'െട < 3yക

ിെ} ം ൈപ]ക

ാന പ•ാ

റിG< പരിശീലനം

ിെ} ം പി

ിYളള Aല

തjാറാ

െള/റിG< േ)ാ9ാ;ക

നട"ക.

ല സൗകര വികസനം, നവീകരണം പരിപാലനം

മEസിയ
് സžീകാര മായ 3തിയ സാേoതിക വിദ കെള ം സാേoതികതകെള ം
ഗേവഷണTം വികസനTം

റിG<

3രാവ4 ശാ2ം, 3രാേരഖാ പഠന
, 3രാവ4 സംര ണം, മEസിേയാളജി എ ീ വിഷയ ളി
ഉപരിപഠന
ാ < ഒ. സŸ*
ഗേവഷണ േക¡ം എ
ഉേƒശ േ ാെട 2000-മാ ി
ാപിതമായതാണ് ഈ േക¡ം. 2021 -22 വ*ഷ ി താെഴ െകാ
ിu< )വ* ന
ായി
50.00 ല ം -പ വകയി. ിയിരി/0.
)സിPീകരി ാ

കെj¢" )തിക

ഉ െ'െട <വ െട അOടി ം )സിPീകരണTം

െസമിനാ:ക , വ* ് േഷാLക , പരിശീലന പരിപാടിക , തേƒശ സžയംഭരണ അധികാരി
ക /ം സ* ാ* വ '് ഉേദ ാഗ
*/ം േബാധവ6കരണ പരിശീലന പരിപാടിക നട"ക.
േകരള

ിെ} ൈവവിധ മാ*

സം^ാരിക ൈപ]ക

ിെ} സ*േ> ം േഡാക|െമേ}ഷcം

മാcക / േവ ി < പാ* ് ഉ െ'െട ഹി പാലസ് മEസിയ
സൗ’ര വ6കരണTം.
അ ാദമിക് േകാ£ക , ¤സžകാല േകാ£ക
എ
ൈല‚റി െട ം പരിര ണ ലേബാറ?റി െട ം വികസന

ിെ} പരിസരം സംര

ിവ നട"
ിcം.

തിcം,

ി Yം

ൈപ]ക

സം
ാന സ* ാ*, വിവിധ വ Lക ,
ാപന
, വ ”ിക എ ിവ മായി ബVെ'?്
ിര
Aല ;<#ം നിലവി
ഉപേയാഗ ിലിXാ #മായ )ധാന േരഖക8െട f ി'ിന് ¥മതലെ'?
വ 'ാണ് 3രാേരഖാവ '്.
ായിയായി സംര ി െ'േട തായ ചരിC)ധാന ;< േരഖക ,
താളിേയാലക , ൈകെയ¢")തിക , സ* ാ* േരഖക , #ട ിയവ െട സംര ണം
3രാേരഖാവ '് ഏെ " നട"0. അ രം േരഖകെള റഫറ…സ് ആവശ
ായി വ '്
ശാ2ീയമായി സംര ിG f ി/0. താെഴ െകാ
ിരി/
)വ* ന
ായി 2021-221575.00 ല ം -പ വകയി. ിയിരി/0.

ആ*ൈകTകളി
ലഭിO േരഖക8െട f ി'്, പരിപാലനം, ൈകകാര ം െചj , ചരിCപരമായ
Aല 8< േരഖക
േനടിെയ
, സാേoതിക ഉപേദശ
ന ക , വിവിധ വ Lക /ം
ാപന
/ം േരഖക ൈകകാര ം െചb തിcം സംര ി/ തിcം സഹായി/ക എ ിവയാണ്
)ധാന )വ* നം.
ആ*ൈകവ
ൈമ ീരിയYക8െട )സിPീകരണം എ¦ിബിഷcക ,
െസമിനാ:ക , ചരിC ഗേവഷണ
എ ിവ സംഘടി'ി/ തിpെട െപാ#ജന
ിടയി
ആ*ൈകവ െമ ീരിയYകെള/റിO് അവേബാധം rsി/ക, Mടാെത ഭരണ§ട ിെ} ¨ഗമമായ
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)വ* ന
താെഴ'റ

ിനായി
)വ*

അ
ന

3രാേരഖാ േശഖര

രം സാമ9ിക സ* ാരിc ന
ക എ ിവ ം ഇതി ഉ െ' 0.
ായി 2021-22 കാലായളവി 620.00 ല ം -പ വകയി. ിയിu ്.
ിെല േരഖക8െട ഡിജി ൈലേസഷ…

േരഖക8െട ശാ2ീയമായ പരിര

ണം.

റി ാ*©ക8െട ªമീകരണം
3രാേരഖാ വ 'ിെല അടി
ാന പ•ാ
മEസിയ 8െട സൗകര വികസനം.
തിരെe

ല സൗകര വികസനം, വ Lക8െട ആ*ൈ വ

േരഖക8െട )സിPീകരണം

3രാേരഖാ േബാധവ6കരണ പരിപാടിക
«ര„ നിവാരണം.
കാര േശഷി വർPി'ി ൽ പPതി, ഭരണനിർ>ഹണെ
ശ”ിെ'
2021 - 22 െല െമാ ം വിഹിത ി
നി0ം 25.00 ല ം -പ വനിതാ ജീവന ാ.െട
പരിശീലന ിcം മh ശാ”ീകരണ പരിപാടിക /മായി മാ ി വOിu ്.
II

പാര¬ര
രീതിക
പി-ട.കയാെണoി
3രാേരഖ
വ 'ിെല
അAല
േരഖക8െട
േബാധവ
രണ ിcം ഡിജി ൈലേസഷcം ധാരാളം വ*ഷ
േവ ിവ.ം.
അതിന് ഒ.
പരിഹാരമായി പoാളി രീതി നി*േƒശിOിരി/0.
ലഭ മായ േരഖക8െട ഡിജി ൈലേസഷcം
ത*®ിമ¯ം ഗേവഷക സAഹ ിെ} േസവനം ഉപേയാഗി ാT താണ്.
3രാേരഖ വ 'ിെല
േരഖക8െട േശഖരണം സ¬ മാ/ തിcം ശാ”ീകരി/ തിcം പPതി ല മി 0. വ '്
സAഹ ിേല ിറ ിെO ് അAല
േരഖകെള/റിO് ജന െള േബാധവാ…മാരാ/ തിcം,
സ*േ>കളിpെട േരഖക
കെ "ക ം അതാത്
ല ളി
അവെയ സംര ി/ക ം
പരിര ി/ക ം െചb തിcം സžകാര വ ”ിക8െട ൈകവശ;< േരഖക അവ.െട താdര ം
അcസരിO് ഏെ /ക ം െചb തിനായി?ാണ് ഈ പPതി വിഭാവനം െചb ത്.
ഈ
പPതിയിpെട എ േ /മായി നsെ'uേപാേയ ാT അAല ചരിCേരഖക കെ
ി അവെയ
സംര ി ാനാ െമ ് വ '് ഉറLവ." താണ്. െപാ#ജന പoാളി
ിpെട ആ*ൈ Tക8െട
ജനാധിപത വ
രണം, സം
ാനെ
സമീപകാലെ
െവ<െ'ാ
സാഹചര ളി
നശിO
വിലേയറിയ േരഖക
വീെ
, ഗേവഷണ പ°ിത±ാ* ് ആ*ൈ വ േരഖകളിേല ്
ഓ²ൈല… )േവശനം ന
ക എ ിവ ം വ '് വിഭാവനം െചb0. പoാളി
രീതിയിpെട
ഗേവഷണ ക³Eണി ി ഉപേയാഗിO് ആ*ൈ വ
െറേ ാ*©ക8െട ഡിജി ൈലേസഷcം
അവേബാധTം നട" താണ്. 2021 -22 വ*ഷെ
ബ“ജ ി )4ത പPതി ായി 30.00ല ം
-പ വകയി. ിയിരി/0.
III

േകരള സ*>കലാശാല മായി സഹകരിO് േകരള േ€ ് ആ*ൈകവ
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ഡി'ാ*?്െമ}്

തി.വന„3രെ
കാര വ?ം ´ണിേവµി ി ക ാ¬സി ഒ. അ„ാരാ• ആ*ൈകവ സ് ആ}്
െഹറിേ ജ് െസ}*, ഇ}*നാഷണ റിസ*O് ഇ…€ി E?് എ ിവ
ാപി ാ… തീ.മാനിG. ഗേവഷണ
ആവശ
ായി അ„ാരാ• സൗകര 8< ഒ. ആ‹നിക ആ*ൈകവ
ാപനമാണിത്.
ആ*ൈകവ
ഗേവഷണ സം^ാരം േ)ാ¶ാഹി'ി/ക, ആ*ൈകവ
പഠന െള ം ഭരണ
നി*വഹണേ
ം
റിG< 3തിയ കാ·'ാ ക8ം ആശയ 8ം ൈകമാറ
എ ിവˆ് ഇത്
സഹായി/0. ആ*ൈകവ
സയ…സ് േമഖലയിെല ¸തന ;േ
െ /റിG< േ)ാ9ാ;ക ,
െസമിനാ:ക , വ* ്േഷാLക
എ ിവ േ)ാ¶ാഹി'ി/0 ്. തി.വന„3രം കാര വ?ം
´ണിേവµി ി ക ാ¬സി േകരള സ*വകലാശാല സം
ാന ആ*ൈകവ വ 'ിന് ഒ. ഏ *
ലം
ഈ പPതിˆായി അcവദിG. ഇ ാര
ി ആ*ൈക™സ് വ '് ഡയറ—:ം േകരള സ*വകലാശാല
രജി¹ാ:ം ത³ി
ധാരണപCം ഒ'ിu. േകരള ി
മEസിയം
ാപി/ തിc< േനാഡ
ഏജ…സിയായ േകരള മEസിയെ
ഇ}*നാഷണ
ആ*ൈക™സ്
ാപി/ തിനായി
¥മതലെ'
ി.
)4ത േക¡ം
ാപി/ തിനായി 2021-22 ബജ ി ആ*ൈക™സ് വ 'ിന് 625.00 ല ം
-പ വകയി. ിയിu ്.

2021-22
െസ…º ആ*ൈ Tകളി താളിേയാല േരഖ മEസിയം
ാപി ാ… വ L
തീ.മാനിOിu ്. താളിേയാല േരഖ ൈകെയ¢" )തി മEസിയം
ാപി/ക, താളിേയാല േരഖകളിpെട
േകരള ിെ} സാം^ാരിക ൈപ]കം )ദ*ശി'ി/ക, േകരള ിെ} സ¬ മായ ൈകെയ¢ ് )തി
ൈപ]കം, )േത കിGം സം
ാന ആ*ൈക™സ് വ 'ിെ} താളിേയാല ൈകെയ¢" )തി
േലാക ിന് )ദ*ശി'ി/ക ഇത് വിേദശ, ഇ„ … സ’*ശക* ് േകരള ിെ} സം^ാരെ
ം
ചരിCെ
ം റിO് സമ9മായ ധാരണ ന
0. േകരള മEസിയം, േനാഡ ഏജ…സിയായി മEസിയം
ാപി/ തിന് ¥മതലെ'
ിയിu ്. േകരള മEസിയTമായി ധാരണപCം ഒL വ¯ക ം, ഇതിനായി
ഡി.പി.ആ* തjാറാ/ക ം െച~ിu ്. ഏകേദശം 215 വ*ഷം പഴ ;< ഒ. ൈപ]ക
െക?ിട ിc<ി മEസിയം ഒ. ാനാണ് പPതി.
താളിേയാല ൈകെയ¢" )തി മEസിയം
ാപി/ തിന് 2021-22 ബജ ി
300.00 ല ം -പ
വകയി. ിയിu ്.

കാ·ബം»ാTം
¼ഗശാല ം
സാംœാരിക
വ 'ിെ}
നിയŒണ ി…
കീഴിലാണ്
)വ* ിGവ. ത്. തി.വന„3ര"< െഹഡ് ഓഫീ¨ം കാ·ബം»ാTം ചിCശാല ം, ¼ഗശാല ം,
േകാഴിേ ാu< ചിCശാല ം, ½¾േമേനാ… കാ·ബം»ാTം ഈ വ 'ിന് കീഴി )വ* ിGവ.
ാപന ളാണ്. വിേനാദസ‘ാരിക8െട )ധാന ആക*ഷണ േക¡ ളാണ് ഈ
ാപന
.
േമ 'റe
ാപന 8െട താെഴ പറ
)വ* ന
ായി 2021 – 22 ബ“ജ ി
2900.00
ല ം -പ വകയി. ിയിരി/0.

മEസിയ

8െട നവീകരണം, െബാ?ാണി

ഗാ*ഡ…, ചി ¿…സ് പാ* ്, ചി ¿…സ്
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ആ ിവി ി െസ
എ ിവ
െ െട
മ സിയം ക ാ സിെ വികസനം, 3 ഡി തിേയ , തിയ
മ സിയ ിെ
ം ഗാലറിക"െട ം നി #ാണം, എ%ാ അടി'ാന സൗകര *"െട ം വികസനം,
വിദ ാഭ ാസം, ഗേവഷണ /വ
ന* , എ0ിബിഷ2ക , സാം3ാരിക പരിപാടിക എ ിവ മായി
ബ5െ 6 /വ
ന* , /ചാരണ /വ
ന*
വ8 ിെല എ%ാ ഉേദ ാഗ':െട ം
കാര േശഷി വ <ി ി=>, ?ര@ാ സംവിധാനം Bട*ിയവC് ഊ > ന>8F. താെഴ റ
/വ
ന* =ായി 2021 - 22 ബജ ി> 1100.00 ല@ം Jപ വകയി: ിയിKL്.
േന ിയ (ആ 6്) മ സിയം ഉ െ െട ഡി ാ 6്െമ ് െക6ിട*"െട ം, മ സിയ*"െട ം
ഗ ാലറിക"െട ം അ 8 ണി, നവീകരണം, വി ലീകരണം Nതലായവ.
െബാ6ാണി=> ഗാ ഡOസ്, മ സിയം ക ാ സ്, 3 ഡി തിേയ Pക , 86ിക"െട പാ Qം
ബാOഡ് RാSം, ൈവദUതി, ജലവിതരണം, ?ര@ നിരീ@ണ സംവിധാനം എ ീ െപാB
സൗകര * ഉ െ െട
അടി'ാന പVാ ല സൗകര വികസനWം അ 8 ണി ം.
െപയി ിംXക"െട ം കലാവY="െട ം സംര@ണം
സംര@ണ ലേബാറ6റി 'ാപിQക.

ന:'ാപിQ

/ാേദശിക മ സിയ*"െട വികസനWം /ദ ശന േശഖരണ
'ാപിQക.

ി2മായി

തി2േവLി ഒ:
തിയ മ സിയം

വിദ ാഭ ാസം, ഗേവഷണ /വ
ന* , ഉേദ ാഗ':െട കാര േശഷി വ <ി ി=> \ീ
ശാ]ീകരണം, ഇ-ഭരണം 'ാപി=>/നട ിലാ=>.

താെഴ റ

/വ

ന* =ായി 2021-22 കാലയളവി> 1000.00 ല@ം Jപ വകയി:

ിയിKL്

`ഗ*"െട വാസ'ലം, അേകaറിയം, `ഗശാല ആbപcി എ ിവ െട നി #ാണം,
അ 8 പണി, പരിപാലനം, സdeികരണം, `ഗശാലകളിെല ജലം, ൈവദUതി, മാലിന
നി #ാ fനം, gരh നിവാരണം
Bട*ിയ എ%ാ അടി'ാന സൗകര *"േട ം
െമiെ j >.
ഗതാഗതം ഉ െ െട `ഗശാലയിേല=് ljത> `ഗ*െള സaായ

മാ=>.

വിദ ാഭ ാസ ഗേവഷണ /വ
ന*"ം ജീവന=ാ Q കാര േശഷി വികസനWം.
`ഗശാലയിെല സm ശക സൗകര * െമiെ j >

േകരളം കല െട ം സം3ാര ിെ
ം ൈപnക ിന് േപ: േക6 'ലമാണ്. േകരള ിെല
സാoഹിക മാ *"െട അടി റ പതിനാറാം q ാLിേലതാണ്. ഈ കാലഘ6 ിലാണ് മലയാള
ഭാഷ െട ആtനിക Jപീകരണം ആരംഭിiത്. തി:വിതാംlറിuം െകാiിയിuം േകvീwത രാജവാxക
'ാപിiേതാെട േകരള ിെ രാyീയ zമ ി> വ മാ * പഴയ ഫ ഡ> zമം 8റ
തിേല=്
നയി|. ഉ േരh യി> നിFം വ ത }മായി േകരള ിെല /~<തെയ താ• ജാതി=ാ നയി|.
പെ ാOപതാം
q ാLിെല
േകരള ിെ
സാoഹിക
പVാ ല ി>
താ•വരായി
കണ=ാ=െ j ജാതി വിഭാഗ*ളി>െ 6വരാണ്, €ീ. നാരായണ X:, അ•Oകാളി Bട*ിയവ .
നേവാ‚ാന ിƒെട സം'ാനം ആtനികWം മേതതരWം ജനാധിപത പരWമായ ഒ: സoഹമായി
ഇേ ാ പരിണമി|. ഒ: ആtനിക സoഹ ിേലQ
േകരള ിെ ഈ വികാസം നേവാ‚ാന
മ സിയ*ളിƒെട /ദ ശി ിേ=LBL്.
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2021-22 ബജ ി> ഇതിനായി 100.00 ല@ം Jപ വകയി:

ിയിKL്.

എ.െക േഗാപാലO അെ%…ി> എ.െക.ജി എ റിയെ j ആയി%
് l6ിയാരി േഗാപാലO
(ഒേ†ാബ 1, 1904 – മാ i് 22, 1977) ഒ: വലിയ വി‡വകാരിയായി:F. അേˆഹ ിെ േപാരാ6ം
അേˆഹ ിെ
നിലനി> ിെ
ഭാഗമായി:F. g ബല വിഭാഗ*േളാj
അേˆഹ ിെ
അച‰ലമായ /തിബ<ത അേˆഹ ിന് “ദരിŠ:െട ജനറ>” എ േപര് േനടാO ഇടയാ=ി. 1952
െല ആദ േലാകസഭയി> /തിപ@ േനതാവായി /വ
ി|. അതിനാ> എ.െക. േഗാപാലെ
അെ%…ി> എ.െക.ജി- െട ം ജീവിതWം സമയWം സംബ5ിi
ഒ: വ ]ിഗത മ സിയം
'ാപിQ ത് /ധാനമാണ്.
എ.െക.ജി മ സിയം 'ാപിQ തിന് 2021-22 ബജ ി> 300.00 ല@ം Jപ വകയി: ിയിKL്.

േകരള ിെല‹ ആയിര=ണ=ിന് വിേനാദ സ‰ാരിക"െട /ധാന ആക ഷണമാണ് €ീ
ചിcാ ആ 6് ഗ ാലറി. 1935 > €ീ ചി ിര തി:നാ മഹാരാജാവാണ് ഇത് െപാBജന* =ായി
BറF െകാj ത്. €ീ രാജ രവിവ # (1848-1906) േടതട=ം വിലപിടിŒ Bം േലാക /ശ}Wം
മഹ രമായBമായ നിരവധി ചിc*
ഉL്. ഇവ ഗാലറി െട സ`<മായ െപയി ിംXക"െട
േകvബി•വായി /വ
ിQF.
ഗ ാലറി ഇേ ാ താ• േമ>Qര
Bം ൈടല് െചŽBമായ ഒ: ഘടനയിലാണ് /വ
ിQ ത്. അത്
തീപിj
ിന്
സാധ ത
Bം
/ദ ശി ിiിരിQ Bമായ
അoല Wം
വിലേയറിയBമായ
െപയി ിംXക =് ?ര@ /•* ഉയ ‹ക ം െച•F. വാ}വ ി> െപയി ിംXക നിരവധി
െചറിയ Nറികളി> /ദ ശി ിiിരിQF, ശരിയായ /ദ ശന ി2
'ലം 8റവാണ്. lടാെത
തി*ിനിറ‘Bം അശാ\ീയWമായി ീ
ിരിQF. മ സിയം ൈല’റി, ക“സ േവഷO ലേബാറ6റി,
ശരിയായ േRാ , െസക രി ി ക“േ”ാ , േമാണി റിംഗ് സൗകര * , ടി= ് കൗLPക േ•ാ=്Pം,
െപാB സൗകര * , gരിതാശaാസ േമഖലക എ ിവ േപാu അത ാവശ അടി'ാന സൗകര *
ഇേ ാഴെ
ഗാലറിയി> തീെര 8റവാണ്. ഗാലറി സm ശിQ
കലാ േ/മിക"െട മികi
വിദ ാഭ ാസ ി2ം ആസaാദന ി2മായി മാcമ%, ശരിയായ ൈല ിംXം ആtനിക /ദ ശന
പാേ –ക"ം ഉ
വിശാലമായ ഗാലറിക ശാ\ീയമായി Jപക> ന െചേ•Lത് അത hാേപ
@ിതമാണ്. €ീ രാജ രവിവ # െട െപയി ിംXക (43 എ—ം) രാജ
് തെ
ഏ Wം ljത>
േശഖരN ത് €ീ ചിc ആ 6് ഗാലറിയിലാണ്.
2021-22 ബജ ി> ഇതിനായി 400.00 ല@ം Jപ വകയി: ിയിKL്.
.
സം'ാന ്
മലയാള
സിനിമ െട
േ/ാ™ാഹന ി2ം
നി #ാണ ി2മായി
സൗകര െമാ:Q തിെ ഭാഗമായി 1975-> േകരള സം'ാന ചലiിc വികസന േകാ േറഷO
'ാപിതമായി. തി:വ%‹
ചിcാšലി ›ഡിേയാ േകാം‡œം 17 സിനിമാ /ദ ശനശാലക"ം
അട*ിയ žംഖല േകാ േറഷെ
അധീനതയിuL്.
തിേയ Pക"െട ം ›ഡിേയാക"േട ം
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വികസനWം സിനിമാ സാേ…തിക സൗകര *
2020-21 ബŸജ ി> താെഴ റ
/വ
യിരിQF.

ലഭ മാ=uമാണ് േകാ േറഷെ Nഖ /വ
ന* .
ന* Q േവLി 1300.00 ല@ം Jപ വകയി: ി

െകാiിയിെല കടവ യി> 5 നില േപാR് െ/ാഡ@O െസ റിെ
ഉപകരണ* വാ*uം

നി #ാണWം ഓ6് േഡാ

n¢രിെല ൈകരളി /€ീ തിേയ റിെല സം3ാരിക സൗകര *"െട നവീകരണ /വ

ന*

േകരള േR ് ഫിലിം െഡവല ്െമ ് േകാ േറഷെ (െകഎസ്എ£ഡിസി) ഉടമ'തയി>
ഒ.ടി.ടി (ഓവ ദ േടാ ്) ‡ാ ്േഫാം സമാരംഭിQക.
വിേനാദ വ വസായം വളെര േവഗ ി> വള: തിനാ> സിനിമകളിേല=് കാx=ാെര ആക
ഷിQ തി2
തിയ രീതിക ഒ.ടി.ടി. (ഓവ ദ േടാ ്) ‡ാ ് േഫാം നല്8F. ഫിലിNം മ ് ഉ ട
=*"ം ഇ െന ിƒെട റിലീസ് െച• തി2 ഒ: മാ ¤മാണ് ഒ.ടി.ടി. ഒ.ടി.ടി ‡ാ ് േഫാം വഴി റിലീസ്
െച•
ചിc* തിേ•
സm ശികാെത േ/@ക =് കാണാO കഴി ം. ഇതിെ ഉ ട=ം
േ/@ക =് സൗകര /ദമായ സമയ ് കാണാO സൗകര െ j ിയിരിQF. ഈ സാഹചര
ി>,
ഭാവിയി> െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി െട ബിസിന¥് താ¦ര ം െമiെ j‹ തിനായി6ാണ് േകരള
േR ് ഫിലിം െഡവല ്െമ ് േകാ േറഷO (െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി) ഈ സംവിധാനം
നട ിലാQ ത്.
\ീ ശാ]ികരണ ിനാ
വലിയ കാx ാടിെ ഭാഗമായി െമാ ം 300.00 ല@ം Jപ വനിത
സംവിധായക =് 2 ഫീi ഫിലിNക നി #ിQ തി2ം (ഭാഗികമായി ധനസഹായം ന>8 തി2ം)
വകയി:‹F. മലയാള ചലiിc വ വസായ ി> എസ്.സി/എസ്.ടി ഡയറ† മാ =് 2 ഫീi
ഫിലിNക നി #ിQ തിന് (ഭാഗിക ധനസഹായം) അ2വദിQ തിന് 300.00 ല@ം Jപ നീ=ി
വiിKL്. /ാരംഭ േ/ാജ§കളി> നിF
വ:മാനം ഭാവിയി> ljത> സിനിമക"െട
നി #ാണ ിനായി ഉപേയാഗിQം.

ഉ ത വിദ ാഭ ാസ വ8 ിെ കീഴിu
ഒ: 'ാപനമാണ് േR ് െസO”> ൈല’റി.
േസവനരംഗെ
കാര @മത െമiെ j‹ തിനായി ധാരാളം പരിപാടിക
ൈല’റിയി>
നട ിലാQFL്. 2021-22-> താെഴ െകാj ിK
/വ
ന* =ാ ം നാഷണ> മിഷO ഓ“
ൈല’റീസ് എ
േകv പ<തി െട ആ2പാതിക വിഹിത ിനാ ം 80.00 ല@ം Jപ
വകയി: ിയിരിQF.
തിയ }ക* , ആ2കാലിക* , വ
പരിമിത Q
}ക*
എ ിവ വാ*>

മാനപc* , ഓഡിേയാ

¨©ശാല=ാവശ മായ ഫ ണിi , ഉപകരണ*
~Qക

എ

}ക* , കാx

ിവ വാªക

ൈബ ് െച•ക

വ ാപന /വ

ന*

RFID സിRം ഉ െ െട

ക

6 വ«=രണം

ഡിജി ൈലേസഷO.
സാേ…തിക േജാലിക"െട നവീകരണം, പഴയ െഹറിേ6ജ് െക6ിട*"െട ം, അതിേനാട2ബ5ിi
െക6ിട*"െട ം ന:<ാരണ /വ
ന*
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അoല േരഖക"െട സംഭരണWം േzാഡീകരണWം വിതരണWം
വിലേയറിയ /അNല േരഖക"െട സംര@ണWം, പരിപാലനWം
ഡിജി ൈലേസഷO പരിശീലന പരിപാടിക

സം'ാന ബാലസാഹിത ഇORി 6് ബാലസാഹിത
ി2
}ക*
/സി<ീ
കരിQക ം അവ െട സaീകാര ത വ <ി ിi് ജന/ിയമാQക ം െച•F. 86ിക =ായി “തളിര്”
എ
മാസിക ഇORി 6് /സി<ീകരിQF.
86ികളിെല വായനാശീലWം, സ ¤ാ¬കത ം
വ <ി ിQ തിന് ആവശ മായ പരിപാടിക , അഭി:ചി േ/ാ™ാഹി ിQ തി2
മ™ര*
സം'ാന ബാലസാഹിത ഇORി 6് ഏെ j‹ നട‹F. താെഴ റ
/വ
ന* =ായി
2021-22 ബŸജ ി> 130.00 ല@ം Jപ വകയി: ിയിരിQF.
86ിക"െട }ക*
തിയ െക6ിട

ിെ

/സി<ീകരണം.
നി #ാണം

86ിക"െട സാഹിത
. മാതU അവാ ഡ്.

ിെല ഏെത…ിuം ഒ: േമഖലയിെല മികi സംഭാവന-

പാല െക.എം

തി:വനh രം അhാരാy }കേമള
തളിര് ~=് റീഡിംഗ് /േമാഷO േ3ാള ഷി ്
തളിര് •ബ് ( തിയ പ<തി )
ബാലസാഹിത അവാ ഡ്
ഓഫീസ് ഡിജി ൈലേസഷO
സാം3ാരിക /വ

ന*

തളിര് മാസിക െട /സി<ീകരണം
'ാപന

ിെ

ഓ“ൈലO /വ

ന*

വ =്േഷാŒം, െസമിനാPക"ം എ®‹കാ:മാ

സ

= പരിപാടി ം.

/ാേദശിക /ദ ശന*"ം അhാരാy }ക േമളകളിuം പ…ാളി

ം.

സംേവദാ¬ക }ക*"െട ഉ¯പാദനം, ഇ-~=് വായന, പരസ ം, പ<തി നയ ിലാ=>
എ%ാ ജി%കളിuം അ@ര യാc നട‹ക, ൈല’റി നവീകരിQക,
ഔ6്െല±ക 'ാപിQക .
എ%ാ ജി%കളിuം
}ക വി> ന ശാലക
െക6ിട ിെ നവീകരണം.

'ാപിQക, ഷാ ജ

}ക വി> ന

}ക േമള, ഓഫീസ്

}ക നിറവ് നട‹ക.

/ശ} എOൈസേ•ാപീഡിയകളായ, എOൈസേ•ാപീഡിയ ’ി6ാനി=, അേമരി=ാന
എ ിവ മായി താര¬ െ j ാW
ഉയ
നിലവാരം
ല ‹
വി²ാനേകാശ*"ം
സമാനതര ിu
മ ് റഫറOസ്
}ക*"ം മലയാള ഭാഷയി> /സി<ീകരിQ തി2
'ാപനമാണ് സം'ാന സ ³വി²ാനേകാശ/സി<ീകരണ ഇORി 6്. 2021-22 സാ
ിക
357

വ ഷ ി െപാ വി
ാനേകാശ ിെ 18 വാല ം, നിയമ വി
ാന േകാശം, മലയാള സാഹിത
വി
ാന േകാശം, സ വി
ാന േകാശം വാല ം-19 െ
ധാന രചനക! അ#ടി%ാ&ം
സ വി
ാന േകാശം വാല ം-20 െ
ാഥമിക ത(ാെറ*+് വ
ന-! നട ാ&ം ഉേ/ശി01.
എ3ൈസേ5ാപീഡിയ ഓഫ് േവ!ഡ് േനഷ3സ് എ3ൈസേ5ാപീഡിയ ഓഫ് എലെമ ്സ്, േകരള
സ വി
ാന േകാശം, നവ സാേ:തിക വി
ാനേകാശം എ;ി ത(ാറാ01<്. േമ +റ=
വ
ന-!%ായി 2021-22 ബജ@ി
100 ലAം Bപ വകയിC ി യിരി01. Dടാെത
ആFനികവ %രണം
അ&ബH
വ
ിക!,
ൈലIറി
JKക-Lെട
വാ- ,
വ %്േഷാMക!/െസമിനാNക! നടOക എ;ിവPം ഉ!െ+*1.

േകരള സംQാന ഭാഷാ ഇ3Tി@UV് ഒC അ%ാദമിക JKക സാധക ഏജ3സിയാണ്, 45
വ ഷെ
േസവന പാരZര [<്. ാേദശിക ഭാഷാ വികസന ിെ േദശീയ നയ ിെ ഭാഗമായി
1968-ലാണ് ഇത് Qാപിതമായത്. സംQാന ിെ
ാേദശിക ഭാഷPെട വികസനെ
ഇ3Tി@UV്
േ ാ]ാഹി+ി01. ഭാഷാ ഇ3Tി@UV് ഏെ@*O നടO; പരിപാടികളി
ഏ@^ം
ധാനെ+V
ഒ;ാണ് JKക സി_ീകരണം. ഇതിേനാടകം 3500-ഓളം JKക-! ഇ3Tി@UV് സി_ീകരി`
കഴിb. ഇ3Tി@UV്, cറ് Jതിയ ശീ ഷക-Lം അZത് Jന: സി_ീകരണ-Lം ഉ!െ+െട
തിവ ഷം c@Zേതാളം JKക-! സി_ീകരി01<്.
തെഴ+റP; വ
ിക!%ായി 2021-22 ബdജ@ി 184.00 ലAം Bപ വകയിC ി യിരി01.
ഇ-ഭരണം
eതികLെട അ#ടിPം

സി_ീകരണ^ം

റിസ #് െഫേലാഷി+്
േഗാ!ഡ3 fബിലി െഫേലാഷി+്, ഹിTറി ഓഫ് മാ3ൈക3ഡ് സിരീസ്, സമg േhാസറി
ഓഫ് സയ3സ് ആ3ഡ് ഹUമാനി@ീസ്
േഡാ. ബി.ആ . അംേബദ്കNെട JKക േശഖര-Lെട അ#ടി, Jന: സി_ീകരണം, േകാഴി
േ%ാട് JKക ശാലPെട ഡിജി@ൈലേസഷ3 നവീകരണം
മലയാളം കZUVിംഗ്, Jതിയ െകVിട
പഠന േകാk്

ിെ

നി jാണം, വിവ

േകരള ജന ചരിmം, nണിേവkി@ി െലവ
വി
ാന [pണം qി&r Jതിയ െകVിടം
വി
ാന ൈകരളി മാഗസി3 ഇ ീരിയ
ഫ ണിഷിംഗ്
ലs വി

ന േകാk്, ജ+ാനീസ് ഭാഷ

o%് െ ാഡA3, വി

ാന ൈകരളി

ഡിൈസനിംഗ്, Jതിയ െകVിട

ി&r

ാനേകാശം (േഗാm ഭാഷ)

മലയാള ഭാഷPെടPം സാഹിത
ിെ Pം ഉ;മന ി&ം വികസന ി&മായി Qാപിതമായ
ഒC സtയംഭരണ Qാപനമാണ് േകരള സാഹിത അ%ാദമി. 1956- Qാപിതമായ അ%ാദമി മലയാള
ഭാഷയി അu ^ം അvല ^മായ JKക-Lം സാഹിത േലാകം, സാഹിത ചwവാളം ട-ിയ
മാഗസി&കLം സി_ീകരി01<്. താെഴ+റP; വ
ന-!%ായി ബജ@് 2021-22- 300.00
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ല

ം

പ വകയി

ിയിരി

.

സാഹിത േയാഗ
, െസമിനാ ക , അ
രണ
ഭാഷണ
, ശതാ$ിക ,
എ&'കാ െട ക ാ)്, +,കേമള, അ രെപ മ സാം.ാരിേകാ/വം, വാസിക 0ിട യി1
സാഹിത വ2 ന
േ ാ/ാഹി3ി ക, മ4് സാം.ാരിക ൈകമാ4 പരിപാടിക .
ഒ)ത് വാല
േ ാജ?്

ളിലായി വ ാപി7കിട 8 മലയാള സാഹിത െ

സാം.ാരിക ൈക+,ക
ൈകരളി <ാമ

റി7: ഹിേ;ാറിേയാ<ാഫി

സി@ീകരണം

ിെB പരിപാലനം

മലയാളം <CDചി
അ3F തGരാF മHസിയ

ിെB പരിപാലനം

സാഹിത അ0ാദമിJെട
പരിപാലനം/നവീകരണം
+,ക
എ&

Oെട

കീഴിLളള

വിവിധ

സി@ീകരണം, ആ കാലിക

ാരക
, ൈക+,ക

അ0ാദമി

െകNിട

Oെട

തQാറാ01

RF +ര.ാരം ഉ െ3െട വിവിധ അവാ2Tക

ഓVൈലF ഡിജി41 ൈലXറി േ ാജYക
വിവിധ ക ാGക
എ8ിവ നട'ക.
മ4് സാം.ാരിക

എZിബിഷ ക , െസമിനാ ക , സാം.ാരിക ൈകമാ4 പരിപാടിക
വ2

ന

സംഗീതം, \ ം, നാടകം നാടFകലക എ8ീ േമഖലകളി1 സം^ാന ിെB സാം_ാരിക
ൈപ`കം സംര ിa് പരിേപാഷി3ി 8തി േവbി േകരള സംഗീതനാടക അ0ാദമി 1958-1
^ാപി0െ3c. മ4് സാം.ാരിക ^ാപന
, കലാ ഉ/വ
, സdാതി സംഗീേതാ1സവം,
ഷeകാല േഗാവിfമാരാ2 സംഗീേതാ1സവം എ8ി െനJ: പരിപാടിക നട' . അേമad2
നാടകം/െ ാഫഷണ1 നാടകേമളക അ0ാദമി സംഘടി3ി
. അ0ാദമി0് 2021-22-ബeജ4ി1
550.00 ല ം പ താെഴ പറJ8 വ2 ിക 0ായി വകയി
ിയിരി
.
വിവിധ അവാ2Tക
അമചd2/െ ാഫഷണ1 നാടക മ/രം
ഷeകാല േഗാവിfമാരാ2 സംഗീേതാ1സവം
കഥാ

സംഗം

വിവിധ സംഗീതം, നാടകം, ഡാFസ്, മാജിക് പരിപാടിക .
സി@ീകരണ
േ.ാള2ഷി3് ൈ;3B്/അവാ2ഡ് എ8ിവ ന1ക1
അjാരാk നാടേകാ/വം
േകരള

ിെB അjരാk നാടകേമള (ITFOK)

നാടക

ിന് ^ിരം േവദി

കലാകാരlാ2 : െമഡി01 ഇFnറFസ് േപാളിസി
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വിവിധ നി2oാണ/സാം.ാരിക/ വ2

ന

കലാലയ നാടക മ/രം
.
കലാകാരlാ െട
േത കി7ം ചിpകാരlാ േടJം ശിqികOേടJം കലാവാസനകെള
പരിേപാഷി3ി 8 പരിപാടികളാണ് അ0ാദമി നട3ാ0ി വ 8ത്.
ദ2ശന
സംഘടി3ി വാF
കലാകാരlാ20് ധനസഹായrം ലളിതകലാവിദ ാ2sിക 0് േ.ാള2ഷിtം അ0ാദമി ന1കിവ
.
അ0ാദമിJെട താെഴ പറJ8 വ2 ന
0ായി 2021-22 വ2ഷെ
ബeജ4ി1 500.00 ല ം
പ വകയി
ിയിരി
.
െമാ ം wകയി1 നി ം 30.00 ല ം പ വനിതാ കലാ കാരിക 0ായി മാ4ിെവaിരി
.
വിവിധ അവാ2Tക , െഫേxാഷിtക , േ.ാള2ഷിtക
േദശീയ,
ാേദശിക, സം^ാനതല
കാ2zV/േഗാp, പര)രാഗത)

ക ാGക

ന1yക.
(െപയിBിംഗ്/ശില്പം/േഫാേNാ<ാഫി/

ആ2NിെBJം ആ2Nി{കOേടJം ചലിaിpേമള, ആ2Nി;് െറസിഡFസി
ഏക/സംഘ

ദ2ശന

കലകOെടJം, കലാകാരlാ െടJം ചലaിേpാ/വം, കലാകാരFമാ െട താമസം
കിളിമാ~2 ആ2N് ഗാലറി വികസനം
ക0നFപാറ കലാ<ാമ
ചിpവാ2

ിെB വികസനം

, ൈpമാസ പ•ിേ0ഷ ക

സംവാദ Oം െസമിനാ കOം, വാടകJം പരിപാലനrം, രാജാ രവിവ2o
€Oകളിെല െപാw ശില്പം മ•:വ

ാരക നിലയം

േഫാേNാ<ഫി ക ാGകOം, കാ2zV വ20് േഷാtകOം
+,ക

OെടJം, േജ2ണLകOെടJം

മ• സാം.ാരിക

വ2

സി@ീകരണം

ന

;ാ4HNറി േബാഡിയായ േകരള േ;4് ൈലXറി കൗVസി1 സം^ാനെ
8821 –ലധികം
ൈലXറികOമായി അഫിലിേയ4് െചƒിcb്. േകരള സ„ഹ ിെB +േരാഗതി0് ശ…മായ അടി റ
†‡ിa ഒ മാനസിക ˆNാ‰യാണ് ൈലXറി ^ാനം.
നിയമ ിെB പിFബലrം ജനകീയ അടി റJം ൈലXറി േസവനെ
സ2വpികrം
െമaെ3Š ിയwമാ0ിയിŠb്. േ ാജ?് വ2 ന ളി‹െട, ഈ േസവന Oെട •ണ നിലവാരം
ഉയ2'കJം േസവന
ˆŠത1 •ണേഭാ…ാ0ളിേല0് എ ാF കഴിJകJം െചŽ. ൈലXറി
കൗVസിലിെB വ2 ന ളി‹െട അനാഥാലയ
, •വൈന1 േഹാ•ക , ായമായ ആOകOളള
വീŠക , ആ‘പpിക എ8ിവിട ളിെല താമസകാ20് െപാw ൈലXറി േസവന
ലഭ മാyം.
ഇത് വായനയി‹െട മാനസിക വള2a’്
കാരണമായി ീ
. വിവരസാേ“തിക വിദ Jെട
സഹായേ ാെട വിവര വ ാപനrം വായനJം സാ2വpികമാ ക എ8 ല േ ാെട 2021-22 വ2ഷം
പ@തിക നട3ിലാ0ാF കൗVസി1 ഉേ”ശി
. 2021-22 വ2ഷെ
ബജ4ി1 താെഴ3റJ8
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വ2

ന

0ായി 100.00 ല

ം

പ വകയി

ിയിcb്.

മാ`കാ <ാമീണ <Cശാലക
അ0ാഡമിക് പഠനേക–
ജയി1, •വൈന1േഹാം ൈലXറി സ2—ീസ്
yNികOെട വീŠകളിേല˜: <Cശാല േസവനം
ആ‘പpികളിെല <Cശാലാ േസവനം
അനാഥ മfിര

ളിെല <Cശാലാ േസവനം

െഹ2മിേ4ജ് ൈലXറി
ൈലXറി ക)HN2വ10രണം
െXയ്ലി - ഓഡി4റി ൈലXറി
ഡിജി4ൽ ൈലXറി
േഗാpയാനം (+തിയ പ@തി) : സം^ാനെ ാNാെക 66 പNികവ2š ൈലXറിക
െക.എസ്.എ1.സി ആരംഭി7. ഇതി1 തിരെ›Š
പNികവ2š ൈലXറിയിL െ3N
വിദ ാ2sിക 0് അവ െട അ0ാദമി0് നിലവാരം ഉയ2'8തിനായി
ാ2N് œാസ് ം
(േഗാpയാനം) ആരംഭി0ാF ഒ • . വിദ ാ2sിക 0് അവ െട € സമയ ി േശഷrം
അവധി ദിന ളിLം അവ െട ഓVൈലF œാžക
ം ഈ േക–
ഉപേയാ ഗി0ാF
കഴിJം.

സം^ാനെ
നാടFകലക സംര ി കJം +ന Ÿീവി3ി കJം േ ാ/ാഹി3ി കJം
െച ക എ8 ഉേ”ശ േ ാെടയാണ് 1995-1 േകരള നാടFകലാ അ0ാദമി ^ാപിതമായത്.
നാടFകലകOെട സംര ണ ി ം േ ാ/ാഹന ി മായി ഒNനവധി വ2 ന
അ0ാദമി
സംഘടി3ി
. നാടF കലാേമളക , െസമിനാ ക , നി2ധനരായ നാടF കലാകാരlാ20്
സാ) ിക സഹായം ന1ക1 മികa നാടF കലാകാരlാ20് അവാ2TകOം െഫേxാഷിtകOം
ന1ക1 എ8ിവ ഇവയി1 ധാനെ3Nവയാണ്. അ0ാദമിJെട 2021-22 വ2ഷെ
ബeജ4ി1
താെഴ3റJ8 വ2 ന
0ായി 210.00 ല ം പ വകയി
ിയിരി
:
െസമിനാ ക

/അവാ2Tക /മ4് സം.ാരിക

നാടFകലകളി1 പരിശീലന

വ2

ന

ിനായി വിദ ാ2sിക 0് ൈ;3B്.

രാജ ാjര നാടF കലാേമള
+,ക

Oെട

സി@ീകരണം.

മ4് സാം_ാരിക പരിപാടിക

ഇj F \
പ Oെട ഒ പഠന, പരിശീലന ഗേവഷണേക–മായാണ് • േഗാപിനാഥ്
നടന<ാമം ^ാപിതമായിത്.
വിവിധ \
പ OേടJം സംഗീേതാപകരണ OേടJം
പരിശീലനœാ¡ക
നടന<ാമം നട ി വ
.
േകരള ിെല \
പ െള റി7:
െസമിനാ കOം ഇവിെട ^ിരമായി നട ിവ
. 2021-22 വ2ഷേ
: ബeജ4ി1 താെഴ3റ
J8 വ2 ന
0ായി നടന <ാമ ിന് 35.00 ല ം പ വകയി
ിയിരി
.
361

ഡിജി4ൈലേസഷനി‹െട • േഗാപിനാഥ് നാഷണൽ ഡാൻസ് മHസിയം േലാക മHസിയം
നിലവാര ിേല0് ഉയർ'ക ഘNം II
ഡാൻസ്, ആർN് അ0ാദമി എ8ിവ˜: െകNിട

ിെB നിർoാണം

• േഗാപിനാഥ് നാഷണ1 നാട +ര.ാരം
െപാലി +,ക

തിമാസ \
Oെട

മ/രം

സി@ീകരണ

മHസിയം പഠന

ൾ, ¥:4ിൻ, ൈpമാസ മാസിക

െള റി7: അjാരാk വ20് േഷാ3്

മHസിയം പഠന േക–ം ചിലെ)ാലി \
സംേയാജിത \
േഗാp-നാേടാടി \
കരണം

മ¦പ

ിന് േമ1 രJെട നി2oാണം

അഭിനയ ക ാ)്
Jവാ0Oെട െറസിഡൻഷ ൽ ക ാ)്, രസിക-വനിതാ കലാ ശാ…ീ

േകരള നടനം - ഡി<ിേകാ§് സിലബžം വിലയി
െചലവ്
\

Lം തQാറാ 8തി : ഭരണപരമായ

ം,സംഗീതം, ഉപകരണ സംഗീത പരിശീലനം

മലയാള ി1 നx സിനിമക േ ാ/ാഹി3ി 8തി േവbി 1998-1 േകരള സം^ാന ചലaിp
അ0ാദമി ^ാപി7. സിനിമ വ വസായെ
റി7ം, െടലിവിഷF രംഗെ
റി7ം നയപരിപാടിക
ആDpണം െച 8തി1 അ0ാദമി ഗവVെമBിെന സഹായി
. ഫിലിം െഫ;ിവ1, സിനിമാ
ആസdാദന േകാ¨ക , േഡാക©െമേBഷF എ8ീ വ2 ന ളി‹െട സിനിമ, െടലിവിഷF എ8ീ
മാ@ മ Oെട വികസന ിനായി അ0ാദമി പ@തിക ആവിªരിaിരി
. സിനിമ വ വസായrം
സ20ാ ം തoി1 ബ«ി3ി 8 മാധ ^മായി േകരള സം^ാന ചലaിp അ0ാദമി വ2 ി
.
അ0ാദമിJെട താെഴ3റJ8
വ2 ന
0ായി 2021-22 ബeജ4ി1 1100.00 ല ം
പ
വകയി
ിയിരി
. ഇതി1 50.00 ല ം
പ വനിതക 0് •ണം െച 8 വിധ ി1
വിനിേയാഗി0െ3Šെമ8് തീ ി
.
രാജ ാjര ചലaിp േമള
േദശീയ ചലaിേpാ/വ

.

അjരാk േഡാക©െമBറികOം ¯സdചലaിേpാ/വ

Oം.

ഫിലിം ൈലXറി.
സി@ീകരണം
ഡിജി4ൈലേസഷ ം േഡാക©െമേBഷ ം
ഫിലിം ആസdാദന േകാ¨ക
െവ°ൈസ4്, േപാ2N1 എ8ിവ
yNിക

: ഓഡിേയാ വിഷd1 പരിശീലനം

െഫേxാഷിtകOം ഗേവഷണrം
മലയാളം സിനിമകOെട േ ാ/ാഹനം, അടി^ാന പ±ാ
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ല വികസനം

ഫിലിം െസാൈസ4ികOെട േ ാ/ാഹനം.
െടലിവിഷF മാധ മ െസമിനാ ക , ശിqശാലക
²റിംഗ് ടാ0ീസ് ( ാേദശിക േക–

േഡാകHെമBറി •തലായവ.

)

yNികOെട ചലചിpേമള
സി³ ഫിലിം ആ2ൈ0´സ്
മലയാള സിനിമJെട മHസിയം
ശ, ചലaിp വ …ികOെട ജീവിതrം സംഭാവനകOം േരഖെ3Š'ക.
േമാേണാ<ാഫ് േ ാജ?്, ഗേവഷണ പ“ാളി

ം അ0ാദമിക സഹകരണം

ൈµബ1 സിനിമാ വീഡിേയാ ഓVഡിമാB് ¶ാ4്േഫാം 4kറീ-മാ;റിം•ം +ന:^ാപനrം, ഫിലിം
ആസdാദന/വിലയി
1 േകാ§്, ൈന+ണ വികസന പരിപാടി
·ീക
ം yNിക
മാJ: ഫിലിം ;ഡി േ ാ<ാം, ഫിലിം സ°സിഡിക , സിനിമ
¸ണി4് എസ്.ടി വിഭാഗ ി1െ3Nവ20് പഠന പ@തി.

േമാഷF

µാFെ¹ജFഡ2 ഫിലിം േ ാജ?്
മലയാളം ഫിലിം മാ204ിംഗ്
െ ജ?2/ഉപകരണ
പ@തി നി2—ഹണം •Fഗണനാടി^ാന

ി1 നി2—ഹിേ0bതാണ്.

വിവിേധാേ”ശ സാം.ാരിക സ•aയമായ ൈവേലാ3ി:ി സംസ്»തി ഭവൻ, േകരള ിെല
സാം.ാരിക പാര)ര ൾ ം കലാ പ ൾ ം േവbിJ: ഗേവഷണം, േഡാക©െമേBഷൻ, കടനം,
സംര ണ േക–ം എ8ിവയായി
വർ ി
. 2001 ലാണ് െസാൈസ4ി ^ാപിതമായത്.
œാസി0ൽ ഡാൻസ്, െസമിനാ കൾ, വർ0് േഷാtകൾ, ഭാഷണ ൾ, അവതരണ
,
മ4്
സാം.ാരിക പരിപാടികൾ എ8ിവJം നട ിവ
. താെഴ3റJ8 വ2 ന
0ായി 2021-22
ബeജ4ി1 60.00 ല ം പ വകയി
ിയിരി
.
അവധി0ാല ക ാ)്
ˆ

)ലം നവീകരണം

സാം.ാരിക ^ാപന

Oെട സംJ… പരിപാടി

ൈലXറി, ¼േjാN
ക ാGകOം വ20്േഷാtകOം:- സാഹിത ം നാടകം, സംഗീതം, \
സാം.ാരിക പരിപാടിക :- നാടകം, \

ം

ം, സംഗീത പരിപാടിക

താലമേഹാ/വം, ഉണ2rപരിപാടി, സdരരാഗ മേഹാ/വം, രബീ– സംഗീതം, േവദിക
നി2oാണം, ½ം േ;ജി wട ിയ മ4് പരിപാടിക
അടി^ാന പ±ാ ല വികസനrം - മ4് വികസന
വ2 ന Oം :- ശ$-ൈല4്
സി; ിെB നവീകരണം, അ4y4പണിക , റിേ0ാ2ഡിംഗ് {ഡിേയാ സŸീകരണം,
ൈലXറി വികസനം (ഇ-ൈലXറി), ഇലേ¾ാണിക്- ഇല¾ിക് ഉപകരണ Oെട നിലവാരം
ഉയ2 1, ഫ2ണീa2, ഫി4ിം¿സ്, മഴെവ: സംവിധാനം
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വിവിധ കലാ പ
കലാ പ

െട േഡാക െമേ ഷ

െട പഠനേക ം

കഥകളി എ കലാ പ ിെ പരിേപാഷണ ിനായി 1970- !ാപി"െ#$ മഹനീയമായ
ഒ( !ാപനമാണ് മാ*ഗി. കഥകളി, ,ടിയാ$ം, ന -ാ*. ് /ട ിയ കലകെള േ0ാ1ാഹി#ി2
ഒ( േക മായി മാ*ഗി മാറിയിരി24. കളിേയാഗ മാ5കയിലാണ് !ാപനം 0വ* ി6 േപാ( ത്
(െ8യിനിംഗ് കം െപ*േഫാ*മിംഗ് :#്). 0ധാന 0വ* ന ; േകരള ിെല പര<രാഗത
നാടകകലകളായ കഥകളി, ,ടിയാ$ം എ ീ കലാ പ ; പതിവായി അവതരി#ി2 താണ്. കഥകളി,
,ടിയാ$ം എ ിവ സ?ായ മാ2 തി@A പരിശീലനം, സംCാരം, Dറിസം, അടി!ാന പEാ ല
സൗകര- ; േ0ാ1ാഹി#ി2ക എ ിവGം ഉ;െ#I4.
2021-22 വ*ഷെ
ബKജMി
താെഴ#റG
0വ* ന ;"ായി 60.00 ലOം
പ
വകയി( ിയിരി24.
40 കലാകാരPാ*"് ആവശ-മായ അടി!ാന സൗകരെഹറിേMജ് Dറിസ
Uളി

േപാV

ിെ

ം അ@ബR സൗകര-

ം

താSര-ം മാനിT് നടപടിക; സ?ീകരി2ക

വിദ-ാ*Xിക;"് കഥകളി, ,ടിയാ$ം എ

ിവY് സൗജന- പരിശീലനം

പതിവ് കഥകളി, ,ടിയാ$ം പരിപാടിക;
ന

-ാ*.

്, കഥകളി, ,ടിയാ$ം എ

ിവയി

പരിശീലനം

,ടിയാ$ ിെ എZാ ശാഖകളി\ം പരിശീലനം, ന
വിഭാഗ ളി\ം പരിശീലനം നല്V4.

-ാ*.

്, മിഴാവ്, തിമില, ഇടY എ

ീ

സം_ാര`ം വിേനാദ സbാര`ം േ0ാ1ാഹി#ി2ക

േകരള ിെ
പാര<ര- വാcവിദ-ക ം dമ*ചിf
ം പരിേപാഷി#ി2 തി@A ഒ(
!ാപനമാണ് ആറgളയിെല വാcവീദ-h(Vലം. പാര<ര- വാcശാiെ
സംരOി2 തി@ം
വള*j തി@ം ഉതV
0വ* ന ; ഈ !ാപനം ഏെMIj നടj4. പര<രാഗത
വാcശാiെ 2റി6A സ*േmക;, േബാധവoകരണ പരിപാടിക;, സ?കാര- പര<രാഗത
വാcവിദ-ാ സംബRിയായ pqക
െട ത*rമ, േകരള ിെല dമ*ചിf
െട േഡാകsെമേ ഷ
എ ിവയാണ് h(Vല ിെ
0വ* ന ളി െ#I ത്. 2021-22 വ*ഷെ
ബKജMി
!ാപന ിെ
താെഴ
െകാI ിരി2
0വ* ന ;"ായി
55.00
ലOം
പ
വകയി( ിയിരി24.
െവAെ#ാ" tരിതാശ?ാസ പരിപാടിക;-സ?കാര- പര<രാഗത ഘടനക െട ശരിയായ
പരിപാലന`ം, ആറ vളയിെല dവ*ചിf െപയി ിംഗ്.
പര<രാഗത വാcവിദ- ശില്പം മsറ
െപയി ിംhക;, കല എ
േ0ാ1ാഹി#ി2 തി@vA 0വ* ന ;

ിവ സംരOി2

സബ് െസwxക;, yാ ക;, വാc വിദ- മsസിയം വനിതാ ശാzീകരണം
വിവ*

ന 0സി{ീകരണ`ം ൈല}റിGം

ഓഫീസ്, െവബ് ൈസM് േസാ•് െവയ* അ#്േഡഷ
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എ

ിവGെട നവീകരണം

തി@ം

െസമിനാxക;, പഠന Dxക;, വ*"്േഷാ€ക;
വാcവിദ-, മsറൽ െപയി ിംഗിനാGA 0േമാഷണൽ 0വർ

ന

ൾ

അ"ാദമിക് ക-ാ<സ്

േകരള ി വസി2 വ-ത-q ഭാഷ"ാരായ ജന
െട സാം_ാരിക സമന?യ ി@ േവ„ി
1984പീകരിT !ാപനമാണ് ഭാരത് ഭവ . കല, സംCാരം, ഭാഷ എ ിവGെട അ…ർസം!ാന,
അ…ർേ†ശീയ ൈകമാM ി@ം അ@ പീകരണ ി@മായി !ാപനം നിലെകാ‡4. 2021-22
വ*ഷെ
ബKജMി
താെഴ പറG
0വ* ന ;"ായി 100.00 ലOം
പ
വകയി( ിയിരി24.
ˆമി മലയാളം
ഗാR*mpര ഡിജിM

ൈല}റി

സംഗേമാ സവ് ൈമം െഫy്
അ‰ി ചിറVക;
സംCാരിക ˆപടം, പbരാfം
കാ*ഷിക-സംCാരം അെZŠി
മ

ഓ*ഗാനിക് തിേയM*

ാരംഗ്-ഓ*ഗൈനേസഷ@ം ഇേ"ാ തിേയMxം

ൈമേ‹ാ തിേയM*
ഇ…-

ആ*$ീരിയ

ഉ;നാട മാസിക, അ…ാരാŒ കവിതാ ഉ1വം
ന•െളാ

് (െവAെപാ" tരിതാശ?ാസം)

േജണ\ക െട 0സി{ീകരണം.
അ…*േ†ശീയ സാംCാരിക പരിപാടിക; നടjക.

സ*"ാ* 0സി{ീകരണ
ം വിവിധ സാം_ാരിക !ാപന
െട pqക
ം ആ@കാലി
ക
ം വിMഴി2 തി@A !ാപനമാണ് Ž"് മാ*"Mിംഗ് െസാൈസMി. ജന
െട വായനാശീലം
വള*j തി@തV
0വ* ന
ം
െസാൈസMി
ഏെMIj
നടj4.
വി #ന
വ*{ി#ി2 തിനായി pqക 0ദ*ശന
ം െസാൈസMി ഒ(24. 2021-22 വ*ഷെ
ബKജMി
െസാൈസMിGെട താെഴ പറG
0വ* ന ;"് v ഗണനാടി!ാന ി 75.00 ലOം പ
വകയി( ിയിരി24.
ര„് yാ ക; /റ2ക
വിവിധ pqക 0ദ*ശന

;/pqക േമളക;

അ…ാരാŒ pqക േമള
ചലി2

pqക yാളിെ

നവീകരണം

ഓഫീസ്/}ാ•ക െട നവീകരണം, ഉ

ത വിദ-ാഭ-ാസ ഉ1വ
365

;

V$ിക െട
കലാപര`ം
സാംCാരികപര`ം
ഭാഷാപര`മായ
കഴി`കെള
പരിേപാഷി#ി2 തി@േവ„ി !ാപിTതാണ് ജവഹ* ബാലഭവ . നിലവി തി(വന…pരം, െകാZം,
ആല€ഴ, േകാ$യം, 5•* ജിZകളിലായി അ• ബാലഭവ@ക; !ാപിTി‘„് . 2021-22 വ*ഷെ
ബKജMി 180.00 ലOം പ എZാ ബാലഭവ@ക െടGം 0വ* ന ; ഏേകാപി#ി2 തി@ം,
അടി!ാന സൗകര-ം െമTെ#Ij തി@ം, നിലവി\A അ• ബാലഭവ@ക െട താെഴപറG
0വ* ന ;2മായി വകയി( ിയിരി24.
തി(വന…pരം ബാലഭവെ

െഫ സിംഗ് മതി

തി(വന…pരം ബാലഭവനി

നി*•ാണം

പbിംഗ് സംവിധാനം !ാപി2ക.

V$ിക െട ഉ1വം നടjക.
അb് ബാലഭവ@കളി\ം മM് സംCാരിക പരിപാടിക; നടjക.

േദശീയ സംCാരിക !ാപനെമ നിലയി ആശാ ’ാരകം സമ“ വികസനം പ{തിGെട
അടി!ാന ി നിരവധി സംCാരിക പരിപാടിക; സംഘടി#ി24. േദശീയ സാംCാരിക ൈപ5ക
മsസിയം, ൈല}റി ഡിജിMൈലേസഷ , അടി!ാന പEാ ല സൗകര- വികസനം, ആശാ
”തിക െട വിവ* നം, 0സി{ീകരണം, ആശാ
ശില്പ നി*•ാണം, വിവിധ സാംCാരിക
പരിപാടിക; സംഘടി#ി2ക, ആശാന് ”തികെള2റി6A വി•ാനേകാശം ത–ാറാ" “— ˜ചിക
ത–ാറാ"
വിേവേകാദയം 0സി{ീകരി" എ ിവ ഇതി\;െ#I4.
ഇ yിMs$ിെ താെഴ#റG
0വ* ന ;"ായി 2021-22 ബജMി
50.00 ലOം
പ
വകയി( ിയി‘„്.
മഹാകവി Vമാരനാശാെന Vറി6A േഡാക െമ റി.
എൻൈസേšാപീഡിയ ഓഫ് മഹാകവി Vമാരനാശാൻ.
pqക

െട ˜ചിക ത–ാറാ" , ൈല}റിGെട നവീകരണം, ›േ…ാ$ം /ട

ിയവ

േyജ്/ഓ#œ എയ* ഓഡിേMാറിയം, ഓ#œ റീംഡിംഗ്, േ•സ്, Vമാരനാശെ
സംരOണം

Vടിലിെ

വിവിധ സാംCാരിക പരിപാടികൾ,
മഹാകവി Vമാരനാശാെ

0തിമGെട നിർ•ാണം ›ർ

ിയാ2ക

േകരള ിെല പാര<ര- കലകളായ കഥകളി, േമാഹിനിയാ$ം, ,ടിയാ$ം, /A എ ിവžം
അവGെട സംഗീതവാദ- ഉപകരണ
െട സംരOണ ി@ം ഉ തി2ം േവ„ി 1930- മഹാകവി
വAേ ാ; നാരായണേമേനാ
!ാപിTതാണ് കലാമŸലം.
േകരള പാര<ര- കലക െട
ഉ തി2A േക മായ േകരള കലാമŸല ിന് 2007കSിത സ*mകലാശാല പദവി ലഭി6.
െമാ ം വിഹിത ി
20.00 ലOം പ വനിതാ േക ീ”ത 0വ* ന ;"ായി വകയി( ി
യിരി24. 2021-22 വ*ഷെ
ബKജMി താെഴ പറG 0വ* ന ;"ായി കലാമŸല ിന്
366

1600.00 ലOം

പ വകയി(

ിയിരി24.

നടന കലാ ഗേവഷണ േക ം
അ…ാരാŒ തല
മാy* £ാ

ി\A ‘ രംഗകല’ പഠന േക ം

ത–ാറാ"\ം pതിയ ക-ാ<സ് നി*•ാണ`ം

നി*•ാണം, എ¤ിബിഷ , സംഗീത ഉപകരണ
¦ണിM്

;, ¥

േകരള

ിനകjം pറjം കലാമŸല

ഉപേക ം

വAേ

ാ; മsസിയം നവീകരണം

ിെ

ആഭരണ

;എ

ിവžA വി #ന

മണ2ളം vV§ രാജ ’ാരകം
വിദ-ാർXികൾ, ഫാ"ൽMി അ’ിനിേ¨Mീവ് െസ *
േകരള അവതരണ കലGം സംCാരം എ
െസ *

ിവžA കിAിമംഗലം വാ©േദവ

നªതിരി#ാട്

േകാysം ആ ് െമY#് ഗ-ാലറി, ബേയാ പT"റിക;, വാ*ഷിക അMVMപണിക;, yാഫ്
ക?ാ*േ$«് നി*•ാണം
േപാy് െ0ാഡO

¦ണിM് കിZിമംഗലം വാ©േദവ

നªതിരി#ാട് സാംCാരിക േക ം.

നിള ഇ * നാഷണ ഡാ സ്-മsസി" െഫyിവ , വിദ-ാ*Xി-സൗകര- േക ം, ഫാ" Mി
സൗകര- േക ം, സാംCാരിക പഠന വV#്
വിേദശിക;2A േഹാy , േസാളാ* േ0ാജ¬് ഓഡിേMാറിയം, നിള ക-ാ<സ് വികസനം,
ൈല}റി വികസനം, വനിതാ സൗകര- േക ം
മM് സാംCാരിക 0വ*

ന

;: കളരി സvTയ

ിെ

നി*•ാണം

സാംCാരിക വV#ിെ കീഴി\A ഒ( സ?യംഭരണ !ാപനമാണ് മലയാളം മിഷ . മലയാള
ഭാഷാ പഠനം സാധ-മാ2 തി@ം 0വാസി മലയാളിക െട V$ിക;"് മലയാളിക െട സാംCാരിക
പാര<ര-ം പരിചയെ#Ij തി@മായി !ാപി"െ#$താണ്. 2021-22 വ*ഷെ
ബKജMി
!ാപന ിെ താെഴ പറG 0വ* ന ;"ായി 175.00 ലOം പ വകയി( ി യിരി24.
അ{-ാപക*2A പരിശീലന പരിപാടിക;
പഠന േക

;"് സാ<

ിക സഹായം

െസമിനാxക;
മാ®ീവ് ഓ#œ ഓœൈല

േകാ¯ക;

ൈല}റി !ാപി"
വീഡിേയാ േകാœഫറ സിങ്
അ{-ാപക പരിശീലക*2A പരിശീലനം
പാഠ-പ{തി pനരവേലാകന`ം പാഠpqക അTടിGം
െവബ്ൈസM്, െവബ് മാഗസിൻ 0വർ
മM് സാംCാരിക 0വ*

ന

ന

;
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ൾഎ

ിവGെട നിലവാരം ഉയ*

!ിരമായ അധ-ാപക പരിശീലന േക ം.
©വനീർ േഷാ#് (വ(മാനം ഉ„ാ24)
Gടsബ് ചാനലിനാGA ഉAട" വികസനം (വ(മാനം ഉ„ാ2

തിേല"്)

േറഡിേയാ മലയാളം (വ(മാനv„ാ" ) മാനവ േശഷി െചല`ക;, 0വാസി സാഹിത- സംഗമം.

മഹാകവി േമായി V$ി ൈവദ-*, മാ#ിള#ാ$ിന് മഹ ായ സംഭാവനക; ന കിയി‘„്.
അേ†ഹ ിെ ഓ*•Yായി അേ†ഹ ിെ ജP!ലമായ െകാേ„ാ$ി “ാമ ി 1999- !ാപിT
’ാരകമാണ് മഹാകവി േമായി V$ി ൈവദ-* മാ#ിളകലാ അ"ാദമി. ബ†*പദപാ$ി\A പഠന
ം
വ-ാഖ-ാന
ം അ"ാദമി 0സി{ീകരിTി‘„്. മാ#ിള#ാ$ി\ം മാ#ിള കലയി\vA സ*$ിഫി"M്
േകാ¯ക; അ"ാദമി നടj4„്. അ"ാദമിGെട താെഴ പറG
0വ* ന ;"ായി 2021-22
വ*ഷെ
ബKജMി
5.00 ലOം പ വകയി( ിയിരി24.
അ"ാദമി േകാ<ൗ„ിെല മsസിയം
ഗേവഷണ ൈല}റി
ഓഡിേയാ വിഷ?ൽ ആർൈ"`കൾ
›േ…ാ$ം േമാടിപിടി#ി"
0സി{ീകരണ

ൾ, േഡാക െമ റിGം

മാ#ിളകല അ"ാദമിയിൽ വനിതാ പഠനം
4 ജിZകളി

മാ#ിള കലാ പരിശീലന േക

; !ാപി2ക

അവധി"ാല പരിശീലന ക-ാ<്

±ീനാരായണ h(വിെ
ദ*ശനെ
പഠി#ി2വാ@ം 0ചരി#ി2വാ@vA ഏക സ*"ാ*
!ാപനമാണ് െച<ഴ…ിയി
0വ* ി2
±ീ നാരായണ അ…* േദശീയ പഠന േക ം.
സാം_ാരിക വV#ി കീഴി 0വ* ി6 വ(
!ാപനം 2004 ആണ് !ാപിTത്. 2021-22
വ*ഷെ
ബKജMി
20.00
ലOം
പ
താെഴ
പറG
0വ* ന ;"ായി
വകയി( ിയിരി24
ൈല}റി നവീകരണം
±ീ നാരായണ h(വിെ

(h( ദർശനം) 0ത-യശാiെ

2റി6A ²സ?കാല േകാ¯കൾ

0തിവാര പഠന šാ©ക;, 0തിമാസ ച*Tക;
ഡിജിMൽ ആർൈ"വിംഗ്
±ീ നാരായണ അ…ാരാŒ അവാർ³കൾ
0സി{ീകരണ

;

െസമിനാxകൾ
ഓൺൈലൻ അധ-ാപനം
ആവശ-vളള šാµക;
അടി!ാന പEാ

ല സൗകര- വികസനം (േഹാy
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െക$ിടം ഉ;െ#െട)

് എ
െ
രണ ായി 2001 ലാണ്
െമേ ാറിയ
് പീകരി ത്.
കാലി
് !ണിേവ#ി ി ഈ %ാപനെ
ഒ( ഗേവഷണ െസ , ആയി അംഗീകരി ി01്.
രാജ34ടനീള78 വിദ3ാ,:ിക;ം, ഗേവഷക(ം, ഭാഷാ േ=ഹിക;ം നിര?രം ഇവിെട സA,ശിCD1്.
സാഹിത3 മEസിയം 2008 ലാണ് ടFിയത്. ഇ?3 ഭാഷകളി
ഇ ര ിG8 ആദ3
സംരംഭമാണ് ഇത്. മലയാള ഭാഷ!െട വിവിധ വള, ാ ഘJFK ഈ മEസിയ ി
Lദ,ശിMിCD1്. ഈ
ിെ വികസന Lവ, നFK ായി 2021-22 ബOജ ി 20.00. ലPം
പ വകയി( ിയിരിCD. താളിേയാല RSF;െട സംരPണTം േശഖരണTം, ൈലXറി
വിYലീകരിCക, ഗേവഷണ LസിZീകരണFK ലഭ3മാCക, ഹാK നി, ാണം, ഗേവഷണ
െഫേ\ാഷി]കK, LസിZീകരണFK ശി^ശാലകK നട4ക എ_ീ Lവ, നFK ഉേaശിCD.

വിവിധ സാംcാരിക %ാപനFK ് സ, ാ, ആവ, േനതര ധനസഹായം ന കി വ(D.
അേപPകK ലഭിC_ 7റd് ധനസഹായം ലഭിCവാ
അ,ഹമായ %ാപനFK ് സാംcാരിക
വeM് ധനസഹായം നല്eD. ധനസഹായം ന e_തിനായി 2021-22 ബOജ ി
. ലPം
പ വകയി( ിയിരിCD.

വാ,ഷിക
Rാ ിന്
Yറേമ
തിരെfg െMg_
സാംcാരിക
%ാപനF;െട
Lവ, നFK ് Lത3ക Rാ ് ന കിവ(D.
പZതിയിന ി
Lേത3കമായി
ക
വകയി( ാ
%ാപനFK ് മാhം വിഹിതം ന e_താണ്. ഈ പZതിLകാരം അവശ3
സാഹചര3Fളി
ജീവിC_ Lഗjരായ കലാസാഹിത3 വ3kികK ് സാl ിക സഹായം
ന eD. കലയിGം എ
് /രചനകളി
മികവ് Yല,4_ വിശിm വ3kികKCം ഈ പZതി
സാl ിക സഹായം ന eD1്.
2017-18 ബജ ് 7തൽ L7ഖ സാഹിത3കാരoാ(െട!ം എ 4കാ(േട!ം സാംpാരിക
വ3kിക;െട!ം %ാപനFെള Yന(qീവിMിC_ ം ഈ പZതിയിൽ േച, ി01്. ധന സഹായം
ന കിെകാ1് L7ഖ സാഹിത3 എ 4കാ(െട!ം കലാസാംpാരിക വ3kിക;െട!ം %ാപനFെള
ശkിെMg4_തിrം Yന(qീവിMിC_തിrം ഈ പZതി ലP3മിgD. തിരെfg
സാംpാരിക
%ാപനFൾ ് അവ(െട Lവർ നFൾ Yന(qീവിMിC_തിrം ഏേകാപിMിC_തിrം ഈ
പZതി സഹായം നvി വ(D. 2021-22 വ,ഷെ
ബOജ ി Lwത Lവ, നFK ായി 450.00
ലPം പ വകയി( ിയിരിCD.

േകരള ിെ
സാംpാരിക ൈപxകെ
LചരിMിC_തിrം നyെട കലാ പFെള
ശാkീകരിC_തിrം പZതി വിഭാവനം െചzD.
സംpാര ിെ
വിവിധ 7ഖFെള
പരിചയെMg ാ
ത{ാറാ ിയ െവ|ൈസ ് പരി}രിC_തിrം, േകരള ിെ
~,ശ3Tം
അ~,ശ3Tമായ ൈപxകെ
ഉയ, ി കാ0_തിrമായി ഒ( സാംpാരിക •പടം വികസിMിC_
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തിrം േകരള സംpാരെ Cറി€8 അവേബാധം വ3ാപിMിC_തിrം, െപാ ജനFK ിടയി
സംരPണ അവേബാധം •mിC_തിrം, േദശീയ, അ?,േദശീയ, സാംpാരിക വിനിമയ പരിപാടികK,
കേലാ‚വFK, ശി^ശാലകK, Lദ,ശനFK, െസമിനാƒകK, വിവിധ കലാപരിപാടികK
ടFിയവ„ം
ക വകയി( ിയിരിCD.
2021-22 വ,ഷെ
ബOജ ി
Lwത
Lവ, നFK ായി 100.00 ലPം പ വകയി( ിയിരിCD.

ഒ( തര ി
!വകലാകാര മാെര േLാ‚ാഹിMിCക!ം മെ ാ( തര ി
Lാേദശിക
സാംcാരിക വികസനെ
പരിേപാഷിMിCക!ം െചzക എ_ീ ഇരJ ലP3Fളാണ് ഈ
പZതിC8ത്. സം%ാനെ
അംഗീ…ത %ാപനFളി
നിDം ബി(ദം േനടിയി08 1000
!വകലാകാരoാ, ് വ†‡ബിലി െഫേ\ാഷിM് നല്eം. 14 ജി\കളിെല!ം െഫേലാഷിM് Lവ, ന
സംവിധാനം 14 േകാ-ഓ,ഡിേന ,മാ, ഉറ] വ(4ം. െഫേ\ാഷിM് േജതാ K ് 10000/പ
Lതിമാസ െഫേ\ാഷിM് സം%ാന സ, ാ, ഉറ]ന eD. Šടാെത 5000/- പ തേaശസ‹യം ഭരണ
%ാപനFൾ നൽeD1്. െഫേ\ാഷിM് േജതാവിന് ആതിേഥയത‹ം ന e_ ഒ(
Lാേദശിക
ആതിേഥയെന കെ14േlാഴാണ് െഫേ\ാഷിM് Lവ, നPമമാe_ത്. Ž;ക;ം Lാേദശിക
സ, ാ(ം ആതിേഥയത‹ം ന കി െഫേ\ാഷി]കK േLാ‚ാഹിMി ണം. Lwത പZതി, തേaശ
സ‹യംഭരണ%ാപനFളിെല സാ•ഹ3 േക•Fെള സജീവ കലാേക•Fളാ ി മാ‘ം. അ േപാെല
െഫേ\ാഷിM് േജതാ K ് ആതിഥ3ം ന e_ Ž;ക;ം മാƒം. 2021-22 വ,ഷെ
പZതിയി
1200.00 ലPം പ സാംcാരിക ഡയറ’േറ ിന് Lwത പZതിd് വകയി( ിയിരിCD. ഇതി
400.00 ലPം പ വനിതകK ായി നീ ി വ ിരിCD.

വിേനാദസ ാരം, മ“സിയF;െട ”ംഖല എ_ിവ സമന‹യിMി€െകാ•8 വികസനമാണ് Lwത
പZതിെകാ1് വിഭാവനം െചz_ത്. േകരള ി നിലവിG8 മ“സിയFK േകരള സംpാര ിെ
–( ം സവിേശഷതകK മാhേമ എg4കാ0D—. ഒ( സാംcാരിക മ“സിയം %ാപിC_തിന് 10
ഏ , •മി ആ,qിേ 1 1്. േകരള ിെ ചരിhTം സാംcാരിക ൈവവിധ3Tം Lദ,ശിMിC_
ഒ( Yതിയ േകരള സാംpാരിക മ“സിയം വിഭാവനം െചzD. Lേത3ക േ ാറി േബാ,˜ം ക“േറ റിയ
കാ™Mാg78 മ“സിയ ി
ൈവദšധ378 ഏജ സി!െട സഹായേ ാെട വിശദമായ േLാജ’്
റിേMാ,J് ത{ാറാ ണം. വിശദമായ െLാജ’് റിേMാ,J് ത{ാറാC_തിനായി േദശീയ അ?, േദശീയ
െട1, Pണി ് മ“സിയം ”ംഖല!മായി ബ›െMJ അrഭവ സl48 കœസKJ സിെയ
കെ1േ 1താണ്. േ ാറി േബാ,ഡിെല ഉ8ട ം വിദšധ സമിതി ത{ാറാCം. അത3ാ•നിക
Lദ,ശന-സാേžതികവിദ3 ഉപേയാഗി ് മ“സിയം സqീകരിCം. അേതാെടാMം ഒേര സമയം
സം%ാന ിെ വിേനാദസ ാര ിെ !ം മ“സിയ F;െട ”ംഖല!െട വികസന ിെ !ം ഒ(
സമR പZതി വികസിMിCം. ഇേതാെടാMം ŽK, േകാേളജ്, ഗേവഷക വിദ3ാ,:ികKC8 ഒ(
ൈപxക പഠനയാhാപZതിയായി Lwത പZതി െയ വികസിMി ാT_താണ്. 2021-22 വ,ഷെ
ബOജ ി പZതി!െട വിവിധ Lവ, നFK ായി സാംcാരിക ഡയറ’േറ ിന് 200.00 ലPം
പ വകയി ( ിയിരിCD.
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നാട
കലക െട ം ൈകെ ാഴി കാ െട ം സ
മാെയാ സാം ാരിക ൈപ കം
േകരള ി
്. ഈ കലാകാര മാ െട ം ൈകെ ാഴി കാ െട ം ജീവിത നിലവാരം െമ$െ%&'
തിനായി
െനേ(ാേപാ ) സംഘടനക െട സഹകരണേ ാെട -റ/ ആ12് ഹ3ക4 5പീ
കരി6 തി ം അതി8െട ഇ രം നാട കലാകാര മാ െട ം ൈകെ ാഴി കാ െട ം കഴി:ക4
േ;ാ<ാഹി%ി6 തി ം അവെയ രാജ=ാ>ര വിപണിയി/ എ ി6 തി8െട അവ െട ഉപജീവന
സാA=ത ശാCീകരി6 തി ം വിഭാവനം െചFG. കാര=േശഷി വികസന ി ം േനരി2് വിപണി
മായി ബJി%ി6 തി ം K ഗണന ന/MG. മN് സംOാനP മാ ം രാജ=P മാ ) സഹ
കരണേ ാെട കലാകാരQാ1R് Sതിയ വഴിെയാ Rാ സഹായി6G. പAതി െട T ാം ഘ2ം
SേരാഗമിUെകാ ിരി6G. VWXക4 OാപിR/, ൈനSണ= വികസന:ം YണേഭാCാR െട
ശാCീകരണ:ം, േദശീയ അ>1േദശീയ വിപണന സൗകര=ം ആ1\ിR/, േമളക ം ;ദ1ശനP ം
സംഘടി%ിR/ ^ടPിയ ;വ1 നP4 ഏെN& ് നട%ിലാ6ം. 2021-22 വ1ഷെ
ബaജNി/
;bത ;വ1 നP4Rായി സാം ാരിക ഡയറdേറNിന് 200.00 ലeം 5പ വകയി
ിയിരി6G.
അതി/ 100.00 ലeം 5പ വനിത വികസന പAതിക4R് വിനിേയാഗിേR താണ്.

വ=ത=f സgഭാവ ി ) സാം ാരിക ;വ1 നP4 നട'
അംഗീhത ഗവiെമj്
സംഘടനക4, സgയം ഭരണാധികാരK) ഏജ സിക4 എ ിവെയ ശാCീകരി6 തിന് േകരള
സ1Rാ1 പിlണmG ്.
അതി8െട കലാകാര മാ െട ഉ മന ി ം അവ െട കഴിവ്
;കടി%ി6 േവദിെയാ R/ എ ിവയി8െട ം സTഹ ി/ സാം ാരികാവേബാധം noി6ക ം
െചFG.
സ1Rാരിെj പിlണ ബpമാനെ%2 സാം ാരിക വMqമrിെയ െചയ1മാനാ ം,
സാം ാരിക െസs2റിെയ െമ 1െസs2റിയാ ം സാം ാരിക േമഖലയി ) ;Kഖ വ=Cിക4
അംഗPളാ ം ഉ4െ%& ി ഒ ഉ ത സമിതി 5പീകരിUെകാ ് vതാര=മാേR ^ ്. ഉ ത
സമിതി െട െസsേ2റിയN് ആയി സാം ാരിക വMqം കiവീനറായി ഡയറdXം ;വ1 ി
6 താണ്. സാം ാരിക സംഘടനക46) സാ
ികസഹായം ന/M ത് തീ മാനി6 ത്
;bത സമിതി Kേഖന ആയിരി6ം. സംOാന ിെj സാം ാരിക േമഖലm) നയP ം പAതി ക ം
5പീകരി6
wമതല ;bത സമിതിയി/ നിeിxമായിരി6ം. 2021-22 വ1ഷെ
ബaജNി/
സാം ാരിക ഡയറdേറNിന് ;bത പAതിRായി 35.00 ലeം 5പ വകയി
ിയിരി6G.

ഈ പAതിയി8െട കലാ സാം ാരിക ;വ1 നP4R് െപാ^ ഇടP4 ലഭ=മyാ
zാമPളി ം െചX പ2ണPളി ം സൗകര=;ദPളായ പാതേയാരP4 കെ
ി സാം ാരിക
ഇടനാഴികളായി വികസി%ി6വാ ലe=മി&G. Oല ലഭ=തR സരി$് െചറിയ ഒ േWജ്, ചമയ Kറി,
ഗാ1ഡ , ഇരി%ിട സൗകര=P4 േസാളാ1 ൈല|ക4, മ}റ/ െപയി റിംYക4, ശില്പP4 എ ിവ
നി1~ി6 താണ്. ;bത പAതി സാം ാരിക വMqം തേ•ശസgയം ഭരണ OാപനP ം സം C
മായി 3:2 എ
അ പാത ി/ െചലവ് പ€ി2്, ഡയറdേറN് േകരള ിെല ഓേരാ ജിyകളി ം
നാ2ര‚ക4 നി1~ി6 താണ്. 2021-22 വ1ഷെ
ബaജNി/ സാം ാരിക ഡയറdേറNിന് ;bത
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പZതി ായി 40.00 ലPം

പ വകയി(

ിയിരിCD.

െഗയിമിംഗ്, ആനിേമഷ , വിഷ‹ ഇഫ’്സ് എ_ിവ സാംcാരിക വിേനാദ വ3വസായ രംഗ ്
സാേžതിക വിദ3യാ 7േ_റിെകാ1ിരിC_ േമഖലകളി ചിലതാണ്. ആേഗാള പരമായി ഈ േമഖല
അതിേവഗം വള,Dെകാ1ിരിC_ േമഖലകളിെലാ_ാണ്. Lധാനമാ!ം ഇതിെ
വള,
7േ_റിെ ാ1ിരിC_ത് അ?,േaശീയ Yറംകരാറി െടയാെണžിGം ഇ?3യി ആഭ3?ര േചാദനTം
വ,Zി€െകാ1ിരിCD. 7 നീള ചല ിhFK
ഉKെMെട
Lാേദശിക ആനിേമഷ
ചല ിh
നി, ാണം വികസി€െകാ1ിരിCD.
വിദ3ാഭ3ാസ രംഗ ് Yതിയ സാേžതിക വിദ3കK
ൈകെകാ—_തി െട Lാേദശിക ഉ8ട
ിെ േചാദന ിGം വ,ZനT1ാeD. മാധ3മ േസാ¡്
െവയ, വ3വസായ േമഖലയി
ഇതിന് ദീ,ഘകാല ചരിh78തിനാ
െഗയിമിംഗ്, ആനിേമഷ
േമഖലയി േകരള ിന് അrŠല %ാനമാ¢8ത്. െഗയിമിംഗ്, ആനിേമഷ , വിഷ‹ ഇഫക£സ്
എ_ിവ വിവര വിനിമയ സാേžതിക വിദ3ാ വ3വസായ രംഗ ് ശkമായ പര~ര ¤രകFളാണ് .
Šടാെത ഇതിന് വളെര ൈവദšധ3ം ആവശ3മാണ്. മ‚ര സ‹ഭാവ78 േലാക ്, നിലവിG8 കഴിTം
¥Lധാന വ3വസായിക വള, യിേല ് നയിC_ േചാദനെ !ം ¦ണപരമായ മാ
ിേല ് െകാ1്
വേര1ത് അനിവാര3മാണ്. െഗയിം വികസന §ഡിേയാകേളാെടാMം ആനിേമഷ , വിഷ‹ ഇഫ’്സ്
എ_ിവയി
അ?ാരാ¨ നിലവാര78 §ഡിേയാക;െട സഹകരണം േലാേകാ ര ൈനYണ3ം
െകാ1് വ(_തിന് ഒ( ഫലLദമായ മാ,©മായിരിCം. ഈ േമഖലയി ഭാവിയി Yതിയ കഴിTകK
വികസിMിC_തിrം േലാക ി ഈ േമഖലയിെല 7 പ?ിയിG8 %ാപനF;മായി ബ›െMJ്
അവ(െട ൈനYണ3ം സ‹ായ മാC_തിന് സം%ാന ് ഒ( മികവിെ േക•ം %ാപിേ 1 1്.
െഗയിമിംഗ് ആനിേമഷ ഹാബി ാ ് വികസിMിCക എ_താണ് ആശയം. Lwത മികവിെ േക•ം
പരിശീലന പരിപാടിക;ം ªസ‹കാല േകാ«ക;ം നട4ം. Šടാെത െഗയിമിംഗിGം ªസ‹ ആനിേമഷനിGം
Šgത
ൈനYണ3FK ഇത് സ‹?മായി ആവി¬രിC_തിന് -മിCം. ഐ.സി.ടി. അധി¯ിത
വിദ3ാഭ3ാസ ിന് സം%ാനം നീ°_ തിനാ സംേവദനാ±ക വിദ3ാഭ3ാസ ിന് Lേത3ക -Z
ന eം. ഇ ം ആേഗാള വിപണിd് വളരാ പ ിയ സാഹചര371ാCD. Lwത മികവിെ േക•ം,
പര~ര ¤രകFളായ ൈനYണ3F;8 െക.എസ്.ഐ.ഡി, സി-ഡി ്, ICFOSS, സാംcാരിക വeMിന്
കീഴിG8 വിവിധ %ാപനFK എ_ിവെയ ഏേകാപിMിCക!ം െചzം. Lwത ആവശ3 ിേല ്
2021-22 50.00 ലPം പ വകയി( ിയിരിCD.

ഇ ാല ് പരlരാഗത ഓഫീ¥കെള ാK Šgത
കാര3PമTം ¥താര3Tമായ
ഇ-ഓഫീസായി മാേ 1 1്. േരഖകK എ;M ി
വീെ1g ാ കഴി!_ ഒ( ഇ-ഗേവണ സ്
സംരംഭമാണ് ഇലേ²ാണിക് ഫയലിംഗ്. ഈ സൗകര3 ിനായി ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാന ിനായി
(ഉപകരണFK, കl“J,, െന ് വ,കിംഗ്, മ ് അrബ› Lവ, നFK) 2021-22 ബജ ി 50.00
ലPം പ വകയി( ിയിരിCD.
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സാേ തിക
വിദ ാഭ ാസ ിനായി
2021-22
വർഷെ
പ തി
വ
ന
ായി 215.86 േകാടി പ നീ ിെവ ിരി!". ഗേവഷണ
ആരംഭി!(തി)ം
അ ാദമിക അ,രീ-ം െമ െ./0(തി)മാണ് 2/ത3 ാധാന ം െകാ/0െകാ5ിരി!(ത്.

ബി7ദാന,ര േകാ8ക , അൈ:ഡ് സയ<സ്, സാേ തിക രംഗം, വ വസായം വാണിജ ം
എ(ീ േമഖലകളി3 ഗേവഷണ ിന്
ാBഖ ം ന3കിെ ാ5് ഉ(ത വിദ ാഭ ാസരംഗ ്
വികസനം സാധ മാ!ക എ( ല- േ ാെട 1971-ലാണ് െകാ ി ശാEസാേ തിക
സ Fകലാശാല Gാപിതമായത്. പHാ ല സൗകര
െമ െ./0(തി)ം അ ാദമിക്
വികസന ി)ം പാഠ പ തി വികസന ി)മാണ് പ തി വിഹിതവിനിേയാഗ ി3 ാധാന ം
ന3Lവാ)േMശി!(ത്.
2021-22
വ ഷ ി3
സ Fകലാശാല
താെഴ
പറP(
വ
ന ളാണ് ഏെR/ ് നട ാ)േMശി!(ത്.
1. പരിGിതി സൗSദTം Uര-ിതTമായ നടപടിക
െകVിട

ൾ!ം ലാബി)BX ഫയർ ആൻഡ് േസ[ി നട.ാ ൽ

മലിനജല ] ീകരണ :ാ^് നി _ാണം
ജലവിതരണം/aനചംcമണം/ മഴ െവX സംഭരണ സംവിധാനം,
മാലിന ം നീ

ം െചefം ൈകവഴികgെട പരിചരണTം

hീൻ േ ാേVാേ ാൾ
Uര-ാ ഓഡിR്
എനർജി ഓഡിR്
2.നി _ാണ

വ

െപാj കാkസ് വികസനം
ന
l

ഓഫ് ലീഗ3 mഡീസിെ^ വിaലീകരണം

ഇ<േഡാ േmഡിയം
േബാoസ് േഹാmലിെ^ വിaലീകരണം
േല ് ൈസഡ് ക ാംkസ് അ ാദമിക് േpാ ിെ^ നി _ാണം
qr മതി3 നിർ_ി!ക
3.മR് അ ാദമിക്

അ ാദമിക്, അന ാദമിക് െകVിട
വർ ന ൾ
കksVtകgം ഉപകരണ
ഫർണി ർ വാ
avക

gെട അRLR.ണികgം നവീകരണTം

gം വാuക

ൽ

gം േജണfകgം വാuക

കാkസ് ഇ^ർെനR് /ഇൻwാെനR് പരിപാലനം
mാഫ് പരിശീലനം
ഓേVാേമഷൻ, േസാെ[xയർ വികസനം
െസമിനാtകൾ /േകാൺഫറൻUകൾ /സയൻസ് ജന ിയമാ ൽ
ഉXട

വികസനം

aതിയ ഗേവഷണ സംരംഭ

ൾ ായി സാk
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ിക സഹായം

ഇ ർ

ണിേവ ി ി െസ

കൾ ഉൾെ െട നിലവി

േക

ൾ ് സഹായം

തിയ േകാ"കൾ
നിലവിെല അധ%യന വർഷ'ിൽ ആരംഭി, േകാ"ക-െട െചലവ്
ഗേവഷകർ0

േ1ാ2ാഹനം

ഡിജി ൈലേസഷ6ം ഡിജി ൽ സംര7ണ8ം
ഡാ മാേന:െമ ് െസൽ
ക;<=റിെ ?ം ഉപകരണ -െട?ം അ A ണിക-ം പരിപാലന8ം
2021-22 വCഷ'ിD സCEകലാശാലGായി 2300.00 ല7ം Jപ വകയിK'ിയിരി0L.
ഇതിD 250.00 ല7ം Jപ അNC സCവകലാശാല േക
-െട ശാOീകരണ'ിനായി
നീ ിവ,ിരി0L.
തിയ േക
Q RടSTതി6 പകരം നിലവി
േക
-െട
ശാOീകരണ'ിനായി പണം െചലവഴിേ Vതാണ്.

Wൈല 2014-D േകരള സാേYതിക സCEകലാശാല Zാപി0ക?Vായി. താൽ ാലിക
കാ;സ്, ഫാ ൽ ി, \ാഫ് ഡവല]െമ ് േ1ാ^ാം എTിവ?െട പരിപാലന8ം നവീകരണ8ം,
െക.ടി.?.വിൽ
േലാേകാ'ര
ഗേവഷണ
വിദ%ാലയ ൾ
Zാപി0ക,
സാേYതിക
വിദ%ാഭ%ാസ'ിെ
അNാരാaവൽ രണം എTിവയാണ് 2021-22 വർഷ'ിൽ ഊTൽ
നൽകിയിd
1ധാന 1വർ'ന ൾ. ബിഗ് ഡാ ാ അനാലിസിസിനാ?
െസ ർ, െസ ർ
േഫാർ ഡിൈസൻ, ഇെTാേവഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡgി റിേലഷൻസ്, Zാപന hണനിലവാരം
െമ,െ ijTതിനായി ഇേ ണൽ കkാളി ി അഷkറൻസ് െസൽ (ഐകnഎസി) എTിവയാണ് മp
1വർ'ന ൾ. 2021-22-െല േമൽ റq 1വC'ന Q ായി 1800.00 ല7ം Jപ
വകയിK'ിയിരി0L.

േകാേള:കളിെല അs%ാപകC ് ഗേവഷണ'ിന് അ6േയാജ%മായ സാഹചര% Q
tuി0Tതി6േവVി
തിKവനN രം
എvിനീയറിംഗ്
േകാേളജിD
1വC'ി0T
Zാപനമാണിത്.
wതന
േമഖലകളിെല
ഗേവഷണ െള
േ1ാ2ാഹി ി0Tതി6ം
ശOിെ ijTതി6ം,
എvിനീയറിംഗ്
േകാേള:കളിD
ഗേവഷണ
1വC'ന Q
ഏേകാപി ി0Tതി6ം ഒK ഏജ{സിയായി െസ C 1വC'ി0L. എvിനീയറിംഗ് അടിZാന
ഗേവഷണ'ി6ം, ഉTത ഗേവഷണ'ി6ം െസ C |s പതി ി0ം. ഗേവഷണ സാ;'ിക
സഹായം, അവാർ}കൾ, െഫേലാഷി~കൾ, ^ാ•കൾ, വിദ%ാർ€ികൾ0ം അധ%ാപകർ0ം
േവVി?
ഗേവഷണ േ1ാ2ാഹന 1വർ'ന ൾ, സാ ൈല ് െസ കൾ, േകരള
െടേ•ാളജി ൽ േകാൺ^സിെ
സംഘടന, വിവിധ ഗേവഷണ േക
ൾ, േപ ർ
അവതരണ'ി6ം 1സിsീകരണ'ി6ം േ1ാ2ാഹനം, ഗേവഷണ േ1ാ2ാഹന'ിനാ?
െസമിനാ ക-ം വർ ് േഷാ~ക-ം സംഘടി ി0ക എTീ 1വർ'ന ൾ0ം പsതി Rക
വകയിK'ിയിരി0L.
2021-22 വCഷ'ിD പsതി നട'ി ിേല ായി 300.00 ല7ം Jപ വകയിK'ിയിരി0L.

ഈ പsതി, സർവകലാശാലGായി ഒK െറസിഡൻഷ%ൽ കാ;സ് നിർ…ി ാൻ
ല7%മിiL, അത് വിദ%ാർ€ികെള ഗേവഷണം നട'ാ6ം മp അ ാദമിക് 1വർ'ന ളിൽ
ഏർെ iTതി6ം ഉ
അNരീ7ം tuി0ം. 2021-22 കാലഘ='ിൽ ഈ പsതി ് കീഴി
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ധാന
വർ നം േകരള െടേ ാളജി ൽ
ണിേവ ി ി ്
ിരം കാ സ്
ാപി ക
എ താണ്. 2021 -22 ൽ ഈ
പ'തി ായി 1.00 ല*ം +പ നാമമാ- വിഹിതമായി
വകയി/ ിയി012ം
പ'തി
നട ി3ിനാവശ5മായ
അധിക
2ക
യഥാർ8
ആവശ5കത:;സരി< " ധാന അടി
ാന സൗകര5 വികസനം" എ
െഹഡിൽ 'പ@ിക്
ണിേവ ി ി
ക5ാ സ്
നിർAാണBം
വികസനBം'
എ
പ'തിയിൽ
നിCം
വിനിേയാഗി ാB 2മാണ്.

എE.ബി.എസ്.െസGH േഫാH സയJസ് ആG് െടേ ാളജി, 1992-93-E കാസHേഗാഡ്
ഒ/ സLാMയ േകാേളജ് ആരംഭി<. 2001-02-E വനിതകO ാP1 ഒ/ സLാMയ എQിനീയറിംഗ്
േകാേളജ് തി/വനTUര ് ആരംഭി കPVായി. കാസർേഗാഡിൽ ഓഡിേ ാറിയ ിെG
നിർAാണം, XജYരയിെല െകZിട ിെG അ [ 3ണി, േകാഴിേ ാട് ാേദശിക ണി ിന് അധിക
േ@ാ ്, ക ^Z_ക`ം അ;ബa ഉപകരണc`ം, േസാെdLയർ, ലാബ് ഉപകരണcൾ,
യfcൾ, ഫർണിg_കൾ, മ ് വികസന, 2ടർ വർ നcൾ എ ീ വH നcO ായി 2ക
വകയി/ ിയിരി C.
2021-22 വHഷ ിE ഈ െസGറിെല പ'തി നട ി3ിേല ് 400.00 ല*ം +പ
വകയി/ ിയിരി C.

അധ5ാപനം, ഗേവഷണം, പരിശീലനം, വ5ാപനം എ ിവi1 േനാഡE ഏജJസിയായി ഈ
േകkം വH ി C. ഈ പ'തിPെട വH ന നട ി3ിെG േനാഡE ഏജJസിയായി
എE.ബി.എസ്. 2ട/ം. വിദ5ാർ8ികൾ ം ഫാ ൽZികൾ l1 ഗേവഷണ സഹായം, ൈനUണ5
വികസന പരിശീലന പരിപാടികൾ, െസമിനാ_കൾ/ശിpശാല, കൗൺസിലിംഗ് േസവനcൾ,
േഹാർZികൾgർ െതറാ3ി േ ാജr്, നിലവിs1 മ ് വികസന വH നcO എ ിവ:ായി 202122 വHഷ ിE 75.00 ല*ം +പ വകയി/ ിയി0V്.

1992-E
ാപിതമായ േകരള േt ് ആഡിേയാ വിഷLE ആG് റിേ ാuാഫിക്
െസGറാണ് അഡLാJvഡ് ിGിംഗ് ആG് െwയിനിംഗ് (സി-ആy ്) എ ് അറിയെ3{ ത്.
സം
ാനെ
സാേ|തിക സാേ|തിേകതര
ാപനc`െട റിേസാ ് െസGH ആയി ഇത്
വർ ി C.
ിGിംഗിsം, ആ~നിക റിേ ാuാഫിക് ഉപകരണc`െട ഉപേയാഗ ിsം
നിരവധി െതാഴിലധി•ിത േകാ€കO െസGH നട•CV്. 2021-22 വHഷ ിE ‚വെട േചH
വH നcO ഏെ { ് നട3ാ ാനാണ് െസGH ഉേ„ശി
ത്.
സമuമായ അ…ിര*ാ സംവിധാനം വാ†കPം ഇൻtാൾ െചˆകPം െചˆക.
ഷീ ് - െഫഡ് ഓഫ്െസ ്

ിGിംഗ് െമഷീ;കൾ വാ†ക

പZികജാതി/പZികവHഗ സlദായ ിെല വിദ5ാH8ികO ായി
െwയിനിംഗ് ണി ്
ാപി ൽ
2021-22 വHഷ ിE പ'തി ായി 400.00.ല*ം +പ വകയി/ ിയിരി C.

മOZി-മീഡിയ

ശാ‰ സാേ|തിക വിദ5Pെട കെV sകO ജനcO ് Šപരിചിതമാ ക എ
ല*5േ ാെടയാണ് 1984-E ശാ‰ സാേ|തിക മ^സിയം
ാപിതമായത്. 2021-22-E ഏെ { ്
നട3ിലാ ാ;േ„ശി
ധാന പ'തികO ‚വെട െകാ{ ിരി C.
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1. റീജിയണൽ സയൻസ് െസ ർ, ചാല ടി- സയൻസ് എ ിബിഷൻ ഗാലറി ം
േമൽ ര െട കളിൽ േസാളാർ പാനൽ ഇൻ%ാേളഷ&ം പ'തി െട മ)് *ർ+ീകരണ
,വർ+ന./ം.
2. സയൻസ് സി)ി േകാ1യം - ലാൻ2േ34ിംഗ് ര5ാം ഘ1ം, െബാ1ാണി7ൽ, ഔഷധ
സസ: േതാ1ം, ബ1ർൈ< ഗാർഡൻ, ചിൽ>ൻസ് േ? പാർ7്, ര5് േടായ്ല)്
േ@ാ ക/ം െചറിയ കഫ)ീരിയക/ം ഉൾെ4െട D സEർശക സൗകര: േ@ാ കൾ,
?ംബിംഗ്, സാനി)റി േജാലികൾ, അIിശമന േസന, മ)് അടിJാന സൗകര: വികസനം
Kട.ിയവ.
3. ശാLീയ സമീപന മാർഗ./െട Mപീകരണം, സയൻസ് േമാഡNകൾ, മOസി7ൽ
ഫൗ5ൻ സPീകരണം, േമാഷൻ സി േല)ർ, സയൻസ് സി)ി േകാ1യ+ിനായി
എആർ/വിആർ തിേയ)ർ
4. റീജിയണൽ സയൻസ് െസ ർ, പര4ന.ാടി - ഡിജി)ൽ ?ാനേ)ാറിയം െ,ാജSൻ
സി%ം, മ)് ?ാനേ)ാറിയം ഉപകരണ.ൾ, ഫർണിTർ, സയൻസ് പാർ7് Jാപി7ൽ,
U1ിക/െട േ? പാർ7്, ബ1ർൈ< ഗാർഡൻ, എ ിബിഷൻ ഗാലറി, ൈലVറി, േജ:ാതിശാL
നിരീSണാലയം, മ)് അടിJാന സൗകര:.ൾ.
5. െക.എസ്.എസ്.ടി.എം, തിWവനXYരം - ?ാനേ)ാറിയം െക1ിട+ിെ നവീകരണZം
സൗകര:./െട നവീകരണZം, പഴയ ൈപ\ക മOസിയം െക1ിടെ+ ഒW Yരാവ^
_ാരകമായി സംരSി ക, സEർശക സൗകര:.ൾ, Yതിയ ഗാലറികൾ, അIി`രSാ
സംവിധാന.ൾ, മ)് വികസന, അടിJാന സൗകര:.ൾ എaിവ
6. മ)് Kടb ,വb+ന.c
2021-22 വbഷ+ിേല7് 1900.00ലSം Mപ പ'തി നട+ി4ിേല7ായി വകയിW+ിയിരി g.

സംJാന സb7ാരിെ *bh നിയiണ DKം 1987-j JാപിTKമായ ഒW സkയം
ഭരണ Jാപനമാണ് ഇm%ി)O1് ഓഫ് ഹOമm റിേസാp് ഡവലqെമ ്, 9 എrിനീയറിംഗ്
േകാേളsകc, 8 േമാഡj േപാളിെടtി കc, 44 അൈ?ഡ് സയmസ് േകാേളsകc, 15
െടക്നി7ൽ ഹയb െസ7 റി u/കc, 2 റീജിയണj േകv.c, 6 എx%mഷm േകv.c, 2
േമാഡj ഫിനിഷിംഗ് u/കc എaിവ ഐ.എT്.ആb.ഡി െട കീഴിj ,വb+ി g5്. 2020-21
വbഷ+ിj നട4ാ7ാ&േzശി a ,ധാന വികസന ,വb+ന.c താെഴ െകാ{+ിരി g.
1.
mഗണനാടിJാന+ിND
െക1ിടനിb|ാണZം
(േഹാ%Nകc
ഉcെ4െട)
YനW'ാരണZം (നബാbഡിെ നിb|ാണ ,വb+ികc D വിഹിത cെ4െട).
2. ഐ.എT്.ആb.ഡി.7് കീഴിND വിദ:ാഭ:ാസ Jാപന.ളിേല7് യi.c,
ഉപകരണ.c, ൈലVറി Y•ക.c, ഫbണിTb തലായവ വാ€ക.
പ'തി നട+ി4ിനായി 2021-22 വbഷ+ിj 2000.00 ലSം Mപ വകയിW+ിയിരി g
)
വ:വസായ Jാപന./ം ശാLവിദ:ാഭ:ാസ Jാപന./മായി പര‚രം ബƒെ41്
,വb+ി ക, ,ാേയാഗികZം അടിJാനപരZമായ ഗേവഷണ.c േ,ാjസാഹി4ി ക
തലായ കാര:.c7് േവ5ിയാണ് തിWവനXYരം എrിനീയറിംഗ്, സയmസ് ആ ്
െടേtാളജി റിസbT് പാb7് (െ…%്) JാപിTിരി aത്. വിവിധക†നികc, നിേSപകb,
േസവനദായകb, ഗവ‡െമ ് Jാപന.c, വmകിട േകാb4േറഷmസ്, അKേപാെലതെa
സി.ഇ.)ി ടാല ് *c എaിവb7് നവീനമായ ആശയ./ം, സംരംഭ./ം Kട€aതി&േവ5ി
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േ,ാjസാഹനം നjUക എaതാണ് റിേസbT് പാb7ിെ
,വb+ന.c. ഇ-െമാബിലി)ി
െസ ർ ഓഫ് എ ലൻസ് േ,ാˆാം (ഇല‰ിക് വാഹന.ൾ), ഇലേ‰ാണി ് റിസർT്-െസ ർ
ഓഫ് എ ലൻസ്, `Jിര സൗേരാർP+ിെല ഗേവഷണ സംരംഭ.ൾ, േമാŠലാർ ൈഹ-,ഷർ
ബേയാഗ:ാസ് ജനേറഷൻ, ബേയാ സിഎൻജി പരിവർ+ന സംവിധാനം. െക-ഡി3് ഇവി
കൺേസാർഷ:ം, ര5് ആർഐഎസ്സി-വി നOറൽ ചിŒക/െട Mപകൽ4ന, ഇലേ‰ാണിക്
ഹാർഡ്െവയർ, ഡിൈസൻ, ഫാVിേ7ഷൻ, െട%ിംഗ് ലാബ്, ഡിജി)ൽ ക|Oണിേ7ഷൻ
െടേtാളജി ഇൻUേബ)ർ (ഡിസിടിഐ), െസ ർ ഓഫ് എ ലൻസ് ഇൻ ഡിൈസൻ ആൻഡ്
ഇൻ•ാŽxചർ എaിവ•ാണ് 2021-22 ൽ ഊaൽ നൽകിയി‘Dത്
േമൽ4റ’ ,വb+ന.c7ായി 2021-22 വാbഷിക ബ2ജ)ിj 227.00 ലSം Mപ
വകയിW+ിയിരി g.

2021-22 ൽ ഈ പ'തി7ായി ,ധാന അടിJാന സൗകര: വികസന പ'തികൾ എa
ശീbഷക+ിm കീഴിj ',വർ+ന അധി”ിത അടിJാന സൗകര: വികസനം' എa പ'തിയിൽ
ഉൾെ4{+ി 1.00 ലSം Mപ നാമമാ• വിഹിതമായി വകയിW+ിയിരി g. െ…%് പാb7ിെ
അടിJാന സൗകര: വികസന+ിനായി ഈ Kക വിനിേയാഗി7ാZaതാണ്.
9 ഗവ‡െമ ് എrിനീയറിംഗ് േകാേളsക/ം 3 ഗവ‡െമ ്-എ˜ഡഡ് എrിനീയറിംഗ്
േകാേളsക/ം 45 ഗവ‡െമ ് േപാളിെടtി7് േകാേളsക/ം (7 വനിത േപാളിെടtി7്
േകാേളsക/ cെ4െട) 6 ഗവ‡െമ ്-എ˜ഡഡ് േപാളിെടtി7് േകാേളsക/ം 39 െടtി7j
ൈഹu/ക/ം സാേœതിക വിദ:ാഭ:ാസ ഡയറ•േറ)ിന് (ഡി.)ി.ഇ) കീഴിj ,വb+ി g.
എrിനീയറിംഗ് േകാേളsകളിേല ം, േപാളിെടtി കളിേല ം, െടtി7j ൈഹu/കളിേല ം
പാഠ:-പാേഠ:തര ,വb+ന.െള സംേയാജി4ിŸ െകാ5് ,വb+ി aത് സാേœതിക
വിദ:ാഭ:ാസ ഡയറ•േറ)ാണ്. സാേœതിക വിദ:ാഭ:ാസ+ിെ
ണേമ¡ വb'ി4ി aതിനായി
വിവിധ പ'തിക/ം പരിപാടിക/ം വU4് ഏെ){+് നട4ാ g. പരിചയ സ†aWം
വിദ£ധWമായ അ7ാദമിക വ:¤ിതk./മായി ഇടപഴUaതി&ം േലാകെമ†ാ{ D ,ധാന
വിദ:ാഭ:ാസ Jാപന.c സEbശി aതി&ം അ':ാപകb ം വിദ:ാb¥ികc ം അവസരം
നjUg. മാലിന: നിb|ാbജനZം, ക:ാ†സ് ഹരിതവj7രണZം പ'തി െട ഭാഗമാ 5്.

വU4ിെ ശാ¤ീകരണZമായി ബƒെ41് m വbഷ.ളിj നട4ിലാ7ിെകാ5ിWa
പ'തികെള¦ാം സംേയാജി4ിT് െകാ5ാണ് ഈ പ'തി Mപകjപന െചയിതിരി aത്.
എ) സാേœതിക വിദ:ാഭ:ാസ വU4ിെ ഡയറ•േറ§ം േമഖലാ ആഫീ`ക/ം പരീSാ വിഭാഗZം
ബി) സാേœതിക വിദ:ാഭ:ാസ ഡയറ•േറ)ിെല ജീവന7ാWെട കാര:േശഷി വb'ി4ി7j
സി) മാനവ വിഭവേശഷി വികസനം േ%)് ഇm%ി)O1് ഓഫ് െടtി7j ടീേTp് െ…യിനിംഗ് ആ ്
റിസbT് െസ b, കളമേ©രി
േമൽ4റ’ ഘടക.c7ായി 2021-22 വbഷ+ിൽ 200.00 ലSം Mപ വകയിW+ിയിരി g.
സാേœതിക
വിദ:ാഭ:ാസ
വU4്
ഡയറ•േറ)്
തിWവനXYരം,
േകാഴിേ7ാ{ം
േകാതമംഗലª D റീജിയണj ഡയറ•േറ§കc, പരീSാ വിഭാഗം ക‡േ…ാള«െട ൈകമനം
ഓഫിസ് എaിവ െട വികസന+ിന് േവ5ിയാണ് ഈ ഘടകം.
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വA ിെ െപാRവായ വികസന'ി6ം ഡിജി D േഡാകnെമ{റ് ഫയലിംഗ് സി\'ി6ം മp ഇഗേവCണ{സ് & ഇ-െ‡യിനിംഗ് 1വC'ിക-മാണ് ഇതി6 കീഴിD ഉQെ ാ ി,ിരി0Tത്.
(1) നKsാനം, ഫCണിഷിംഗ്, ഓഫീസ് ഉപകരണ Q എTിവ ഉQെ െട?
ഓഫീസ്
ആŠനികവD രണ'ി6ം. 2)െന ് വC ് അ]േ^ഡ് െച‹Tതി6ം ഇ-ഗേവണ{സ്, ഇെ‡യിനിങ് Rട ിയവ നട ിലാ0Tതിേല ് ആവശ%മായ ക;<=C ഉപകരണ Q0ം 3)
േപ ർ െറേ ാർ}കQ ഡിജി ൈലസ് െച‹Tതി6ം 4) േസാ•് െവയC പരി•രണ'ി6ം
പരീ7 ആŠനികവD രണ'ി6ം അ ൗVി ി6മായി Rക മാ ിെവ,ിരി0L. ബേയാെമ‡ിക് പvിംഗ് സംവിധാനം എ’ാ ഓഫീ“കളി ം സ”ീകരിേ VR ത് െകാV്
അതി6
വക?ം ഉQെ ാ ി,ിരി0L. ഹരിത േ1ാേ=ാേ ാ-ം പാര;േര%തര ഊC”
സംരംഭ -ം RടKTതി6ം ഭിT േശഷി ാKെട സൗകര% ൾ ാ?ം, ജലവിനിേയാഗ8ം മലിന
ജല മാേന•െമ•ം നട ിലാ0Tതി6ം Rക വകയിK'ിയിരി0L.

കC'വ% േബാധ8ം വ%Oിതk വികസന8ം ഉ'രവാദി' േബാധ8ം ന–ിെകാV്
ഡയറ—േറ ിേല?ം വA ിന് കീഴി
മ ് Zാപന ളിേല?ം ജീവന ാKെട കാര%േശഷി
വCsി ി ാ{ പsതിയി˜െട വിഭാവനം െച‹L. കാര%േശഷി വCധി ി ാ6
ഈ പരിപാടി ്
ര™ ഭാഗ -V്- 1) മാനസിക സംഘCഷം AറGD, സമയ šമീകരണം, േസവന മേനാഭാവം
ഉVാ D എTിവ ഉQെ െട? വ%Oിതk വികസന പരിശീലനം 2) േസവന ച= Q, മലയാളം
ക;<=ിങ്, ഇ- െടVC, ഇ-ഗേവണ{സ് Rട ി സkNം ഔേദ%ാഗിക േമഖലയിD അവശ%ം േവV
അറിവ് നDATതി6
പരിശീലനം. ഈ പരിശീലന Q സംZാനj
പരിശീലന
Zാപന Q ് റേമ 1ധാന േദശീയ Zാപന ളി ം വ,് നടjവാ{ ല7%മിiL.

സാേYതിക വA ിെ അ ാദമിക ശാഖയായി േ\ ് ഇ{\ി <=് ഓഫ് െട•ി D ടീേ, ്
െ‡യിനിംഗ് ആ ് റിസC,് െസ C 1വC'ി0L. സിലബസ് പരിœരണം, കരി0ലം വികസനം,
അ ാദമിക േമാണി റിംഗ്, ഫാ D ി വികസനം എTിവ വഴി േപാളിെട•ിക് വിദ%ാഭ%ാസ'ിെ
അ ാദമിക നിലവാരം ഉറ ാ0TതിD ഈ Zാപനം 1ധാന പY് വഹി0L. എvിനീയറിംഗ്
േകാേള:കളിD ഒഴിെക സാേYതിക വA ിന് കീഴി
എ’ാ വിദ%ാഭ%ാസZാപന ളി ം
ശാ•ീയമായി, സാേYതിക േരാഗതി?ം തിയ വിപണി ആവശ% -ം ഉQെ ാ™ െകാV്,
കരി0ലം റിവിഷ{ നടjTത് ഈ Zാപനമാണ്.
2021-22 വCഷ'ിD നട ിലാ0T
പsതികQ താെഴ റ?Tവയാണ്.
സംZാന'ിെല േപാളിെട•ിക് േകാേള:കളിD കരി0ലം റിവിഷ{ 2020 െ
വിലയിK'D സംഘടി ി0ക, സC ാC െകാേമ %D Zാപന ളി ം സC ാC
ഇ{\ി <=് ഓഫ് ഫാഷ{ ഡിൈസനിംഗി ം െട•ി D ൈഹž-കളി ം, മp േകരള
സC ാC സC=ിഫി
് പരീ7കളി ം, സC ാC െട•ി D പരീ7കളി ം കരി0ലം
റിവിഷ{ നട ിലാ0ക.
സംZാന തല ശിŸശാലക-ം, മീ ിംhക-ം നടjക?ം െകാേമ %D Zാപന Q ,േപാളി
െടക്നിക്
േകാേള:കൾ,
െട•ി D
ൈഹž-കQ,
ഇ{\ി <=്
ഓഫ്
ഫാഷ{ഡിൈസനിംഗ് എTിവിട ളിെല അധ%ാപകC0ം െട•ി D \ാഫി6ം
പരിശീലനം നDAക?ം െച‹ക.
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േപാളിെടക്നിക് േകാേള കൾ, ഗവെ
് െകാേമ
ാപന
, ഗവെ
്
ഇ
ി ് ഓഫ് ഫാഷ ഡിൈസനി ്, െട%ി& ൈഹ()ക *തലായ വിദ ഭ ാസ
ാപന ളി അ&ാദമിക് പരിേശാധനക നട4ക.
ഫല6ദമായ പഠന േബാധന സാമ9ികൾ 6സി:ീകരി<ക, പഠന 6=ിയ>ായി വിഭവ
വികസി?ി<ക

ൾ

ഡിേ@ാമ േ6ാ9ാ*ക &് (സായാB) ഉ െ?െട ഓEൈല െവFൈസGക വഴി
േപാളിെട%ി<കളിIം, െട%ി& ൈഹ()കളിIം ഗവEെമ ് ഇ
ി ് ഓഫ് ഫാഷ
ഡിൈസനിംഗിേല<ം ഗവEെമ ് െകാേമ
ഇ
ി Kകളിേല<ം 6േവശനം നട4ക.
ശാL സാേMതിക
സംഘടി?ി<ക

േമഖലയി

S ിക)െട െസമിനാT, മUര
സംഘടി?ി<ക
സാമ9ിക

വാ

േദശീയ

െസമിനാOക)ം

േകാEഫറ Qക)ം

, േ6ാജWക , സT ിഫി& ് സXാനദാനം എZിവ

Iം െചറിയ േജാലിക)ം ഉ െ?െട\] അടി

6േത ക ഓഫീസ്
ലം നൽകി സം
.ബി.ടി.ഇ)
ാപി<ക.

ാന സൗകര വികസനം

ാന സാേMതിക വിദ ാഭ ാസ േബാർഡ് (എസ്

പഠന-േബാധന
6വTaന )െട
നിലവാര*യT4Zതിbം
ൈനcണ
വിടവ്
പരിഹരി&ാbമായി * വTഷ ളി നട?ിലാ&ിെകാeിfZ പ:തികെളgാം സംേയാജി?ിh്
െകാeാണ് ഈ പ:തി jപക പന െചയിതിരി<Zത്. 1300.00 ലnം jപ താെഴപറ\Z
ഘടക
&ായി 2021-22വTഷേa&് നpിയിരി<q. ഇതി
ഏകേദശം 50 ശതമാനം
െപES ിക &് 6േയാജന6ദമാSെമZ് 6തീnി<q.
എ. എsിനീയറിംഗ് േകാേള കളിെല\ം േപാളിെട%ിക് േകാേള കളിെല\ം
ഫാ& ി വികസനം
ബി. ഇ ഡtി ഇ
ി ് ഇ റാn െസ (IIIC)
സി. അ&ാദമിക് ാഫ് േകാേളജ് ആ ഡ് ഇ േ ണ കvാളി ി അഷ റ സ് െസ
ഡി. േ@െw ് ആ ് െxയിനിംഗ്
ഇ. ഫാ& ി\െട\ം ാഫിെ \ം പരിശീലന േകy )െട വികസനം
എഫ്. എgാ എsിനീയറിംഗ് േകാേള കളിIം അധിക വിദz കഴിവ് വികസന
പരിശീലനം (എ.എസ്.ഡി.പി)
ജി. പഠന സഹായ പ:തി
എh്. cനT{നി
ഐ. േപാളിെട%ി<കളിIം എsിനീയറിംഗ് േകാേള കളിIം െടേ%ാളജി ബിസിന}്
ഇൻക•േബഷൻ െസ Oകൾ
െജ. €ഡ ് അഫേയ ് ആ ് കൗEസലിംഗ് െസ T (സാക്)
എsിനീയറിംഗ് േകാേള കളിേല\ം േപാളിെട%ി<കളിേല\ം ഫാ& ി വികസനaിനായി
•ൾൈടം/എം.െടക്, പി.എh്.ഡി േകാ ് സംഘടി?ി<ക (ƒണേമ„ പ:തി), എsിനീയറിംഗ്
േകാേള കളിേല\ം േപാളിെട%ിക് േകാേള കളിേല\ം അധ ാപകT&് ഉZത വിദ ാഭ ാസaിb]
െചല…ക വഹി<ക, േകാEഫറ Qകളി അ: ാപകേര\ം മ ് ാ•കേള\ം പെM†?ി<ക,
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അധ ാപകfെട േയാഗ
േകാˆക)ം നട4ക ‰ട

നട4ക, എsിനീയറിംഗ് േകാേള കളി
ിയവ&ാണ് ‰ക ന കിയിരി<Zത്.

െസമിനാOക)ം ‡സvകാല

എsിനീയറിംഗ്, േപാളിെട%ി&്, ൈഫ
ആT‹സ് േകാേള കളിെല വിദ ാTŒിക &്
െ6ാഫഷണ
വികസനം ലഭ മാ<Zതിനാണ് ഇ ഡtി ഇ
ി ് ഇ റാn
െസ
ലn മി†Zത്. പ:തി\െട 6ധാന 6വTaന
താെഴ െകാ†<q.
േദശീയതലaി 6ശ•മായ
ാപന ളിIം 6ഗŽരായ അധ ാപകെരെ&ാ•ം വിവിധ
വ ാവസായ സംരംഭ ളിെല വിദzെരെ&ാ•ം ആ•നിക വ ാവസായിക േമഖലയിെല
‘തന അറി…ക വിദ ാTŒിക <ം അധ ാപകT<ം ലഭ മാ<ക.
വിസി ിംഗ് ഫാ& ി പരിപാടി അbസരിh് ഗേവഷണ-അ&ാദമിക 6വTaന
സീനിയT അധ ാപകfേട\ം െ6ാഫഷണIക)േട\ം േസവനം 6േയാജനെ?†4ക.

ളി

cതിയ േമഖലകളി
നട4ക.

ളി

പരിപാടിക)ം സT ിഫി& ് പരിശീലന പരിപാടിക)ം

ാപന

അത ാ•നിക വ ാവസായിക രീതിക)ം 6വTaന )ം മന}ിലാ<Zതിb] അവസരം
’“ി<Zതിനായി എsിനീയറിംഗ് േകാേള ക)ം േപാളിെട%ി<ക)ം ൈഫ ആT‹സ്
േകാേള ക)ം 6ശ• ഗവEെമ ്/ൈ6വ ്
ാപന )മായി ധാരണാ പ”ം ഒ–വ—ക.
എsിനീയറിംഗ് േകാേള കളിേല\ം േപാളിെട%ി<കളിേല\ം വിദ ാTŒിക &് െതാഴി
ലഭി&ാbം കരിയT ൈഗഡ സിb*] പരിശീലനം നൽSക.
എgാ
ാപന ളിേല\ം ഒZാം വTഷ വിദ ാTŒിക &് ഇ ഡn
പരിപാടി
സംഘടി?ി<ക.
ആ˜വിശvാസ*]
െ6ാഫഷണIകെള
വാTെa†<Zതിbം
സ™ഹaിെ
ആവശ
&bസരിš]
=ിയാ˜കമായ
കഴി…ക
വിദ ാTŒികളി
വളTaിെയ†<Zതിbമായി ഒf മാനവ വികസന െസ
ാപി<ക എZത് ഐ.ഐ.ഐ.ഡി
&് കീഴി
വിഭാവനം െച›ിരി<q. അത ാവശ *] വിദ ാTŒിക &് ഇേ ൺഷി?ിb]
സാ•aിക സഹായ…ം പ:തി\െട ഭാഗമാണ്.
അധ ാപനaി
ആ•നിക രീതിയിI] പരിശീലനം അധ ാപകർ&് നൽകാൻ ഈ
പ:തിയിžെട
ലn മി†q. ‘തനമായ അധ ാപന-പഠന 6=ിയെയ
വിദ ാർŒിക &്
പരിചയെ?†4Zതിbം പ:തി ലn മി†qe്. ര• തരaിI] പരിപാടികളാണ് എ.എസ്.സി.
വഴി ഉേŸശി<Zത് ഓറിയ േറഷ
പരിപാടിക)ം റി ഷT േകാˆക)ം. താമസിš] ര•
പരിശീലന
ഒേരസമയം നട4Zതിbം േദശീയ-അ¡TേŸശീയ ശി¢ശാലക)ം െസമിനാOക)ം
നട4Zതിb*ളള സൗകര ം ന േകe‰e്. ഇ-ൈല£റി<ം െറഫറ സ് െസ റിb*]
സൗകര )ം വിഭാവനം െച›ിKe്.
ാപനaിെ
ƒണനിലവാരം െമhെ?†4Zതിന്
ഇേ ണൽ കvാളി ി അഷvറൻസ് െസ¤മായി സംേയാജി?ിš പരിശീലനം സംഘടി?ി<Zതിന്
അ&ാദമിക് ാഫ് േകാേളജ് ആവശ മാണ്.
ാപന ളിെല അ&ാദമിക - ഭരണ 6വTaന
‰ടThയായി
ിരതേയാെട
ഉയTaിെകാe് വfZതിനാണ് സം
ാന കvാളി ി അഷ റ സ് െസ . വിദ ാഭ ാസം എZ
ലക്ഷ ം വh്
ാപന
എെ¡ാെ& െച›ാIം അവ കാര nമമാ\ം ഫല6ദമാ\ം
നട?ിലാ<qെവZ് ഉറ?് വfേae‰e്. അതിb േവeി
ാപന )െട 6വTaന )െട
വിവിധ വശ െള പ ി\] വിവര
േശഖരി&ാb] നടപടി=മ
എസ്.ക•.എ.സി.
ത¥ാറാ<ം.
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വിവിധ വ വസായ
ാപന
ം
ാന
ം വഴി എ ാ വ ഷ ം ഡിേ ാമ ാ ം
ബി ദതല വിദ ാ !ിക# ം അ %ീ'ഷി(് െ+യിനിംഗ് ന-./തിന് 0ത പ1തി വിഭാവനം
െച4/േതാെടാ(ം, ഡി(ാ 6്െമ%ി- അ %ീസ് െ+യിനികളായി േജാലിെച4/ ബി ദതലഡിേ ാമ വിദ ാ !ിക# ് ൈ:പ;ം ന-.<.
300 ഉേദ ാഗാ !ിക# ് (210
ഡിേ ാമ ാ
ം 90 ഡി@ി ാ
ം) പരിശീലനസൗകര ം ന-കാEF അEമതി സ
ാരിനി<ം ലഭ മായിGH്. അ %ീ'ഷി(് െ+യിനികൾ തിരെJK /തിന് േകരളLിെല വിവിധ
േകM ളിൽ േകMീOത വാ ് ഇൻ ഇ%ർവS സംഘടി(ി ക, ഫല ദമായ േ െV%്
വർLന ൾ െമWെ(KX/തിനായി േപാളിെടYിക് േകാേളZകളിെല ജീവന ാർ ം
വിദ ാർ!ികൾ ം അവേബാധ ം പരിശീലന പരിപാടിക ം നടXക എ/ിവയാണ് ഈ
പ1തി]െട
ധാന ല^ ൾ. അ %ീ'ഷി(് നിയമം, 1973 & 1986 അEസരിW്
ഡിേ ാമ ാ
ം ബി ദതല വിദ ാ !ിക# ം അ %ീ'ഷി(് െ+യിനിംഗ് ന-./തിEF
സം
ാന തല
ാപനം കളമേgരിയിhF എസ്.ഡി. െസiറ
ആണ്. എ ാ
േകM/സം
ാന/ൈ വm്
ാപന
ം എസ്.ഡി. െസiറ
വഴിയാണ് അ %ീ'ഷി(്
െ+യിനിംഗിEFവെര െതരെJK /ത്. അ %ീ'ഷി(് െ+യിനിംഗിE nറേമ െചറിയ
നിയമന
ം ചില ൈ വm്
ാപന # ഇത് വഴി നടX<H്.

സർ ാർ എoിനീയറിംഗ് േകാേളZകളിൽ സpഹLിെല പാർശrവsകരി െ(6
വിഭാഗ ളിൽ നി<F ]വാ ൾ ായി വിവിധ ൈനnണ പരിശീലന പരിപാടികൾ നടXക
എ/താണ് ഈ പ1തി]െട
ധാന ല^ ം. െസാൈസmി ് അEേയാജ മായ ഓേരാ
ാപനLിhം .റJത് ഒ ൈനnണ പരിശീലന പരിപാടിെയvിhം ആരംഭിW് എ ാ സർ ാർ
എoിനീയറിംഗ് േകാേളZകളിhം ൈനnണ വികസന പരിശീലന േകM ൾ
ാപി ാൻ
നിർേwശിWിGH്. പാർശrവsകരി െ(6 വിഭാഗ െള േകMീകരിW് എ ാ സxദായ ളിെല]ം
െതാഴിലി ാLവ ം
സാyLികമായി
പിേ/ാ ം
നിൽ /zമായ
]വജന
െട
ശാ{ീകരണLിന് േവHിയാണ് ഈ പരിശീലന പരിപാടി. പരിശീലനം േനK/വ
് മാസം
േതാ|ം ൈ:െപ%്, }# കിm് xതലായവ ന-.ക]ം േകാ~ക# വിജയകരമായി
• Lിയാ േyാ# സ 6ിഫി €ക# ന-.ക]ം െച4<. അധ ാപക
F േഹാണേററിയം,
സാധന-സാമ@ിക െട െചലവ്, പെvK /വ
F ൈ:െപ%് എ/ിവ ായി zക
വകയി Lിയിരി <.
അ ാദമിക് െലവൽ െമWെ(KX/തിനായി സാേvതിക വിദ ാഭ ാസ ഡയറ•േറmിന്
കീഴിhF
ാപന ളിൽ എ ാ വിഭാഗLിhxF നിർ1നരായ വിദ ാർ!ികൾ ് പരിഹാര
‚ാƒകൾ നടXക എ/താണ് ഈ പരിപാടി]െട
ധാന ല^ ം. എൻജിനീയറിങ്
േകാേളZകളിhം േപാളിെടYി കളിhം അ ാദമികമായി പിേ/ാ ം നി- / എ ാ വിഭാഗ ളിhം
െപ6 വിദ ാർ!ിക# ായി വിവിധ വിഷയ ൾ ് പരിഹാര ‚ാƒകൾ നടX<. നെ ാ
വിജയശതമാനം ഇത് വഴി ഉറ(ാ <. എ ാ എiജിനീയറിംഗ് േകാേളZകളിhം, െടYി ൈഹ… കളിhം േപാളിെടYി കളിhമാണ് ഇേ(ാ# ഈ പ1തി നട(ിലാ ിവ /ത്.
േകാWിംഗി- ഏ െ(K/ ഫാ -mിക# ് േവതനം ന-./തിEം വിദ ാ !ിക# F
പാഠ വ0 # ന-./തിEം മ€ം zക വകയി Lിയിരി <.
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ഉപേയാഗ ന മായ
യ
ം
ഉപകരണ
ം
മ ്
വ
ം
ന
ീവി ി
തി!േവ"ി േകരള$ിെല നാഷണ( സ*വീസ് +ീമിെ, െട.ി ( െസ(
വിഭാവനം െച1ിരി
പ2തിയാണ് ന* നി. സ* ാ* ആ5പ6ികളി7ം എ9ിനീയറിംഗ്
േകാേള;കളി7ം േപാളിെട.ി കളി7ം അ=േപാെല>? ഗവ@െമ,് Aാപന ളി7B?
ഇ$ര$ി7? ഉപകരണ
െട വീെ"D 7ം ഉപേയാഗ>Eമാ 7മാണ് േFാജH് െകാ"്
ലI മിD ത്. JംKിംഗ്, മലിനജല മാേനLെമ,്, ഇലMി ( റി യറിംNകO എ ിവ>ം പ2തി
ലI മിDP.

സംAാനെ$ വിവിധ എ9ിനീയറിംഗ് േകാേള;കളി7ം േപാളിെട.ിക് േകാേള;കളി7ം
െടേ.ാളജി ബിസിനസ് ഇൻTേബ ർ AാപിV് കാWXകളിെല വിദ ാർZിക െട സംരംഭക
[മ ൾ േFാ]ാഹി ി
തിനാണ് ഈ പ2തി. ടിബിഐകളിaെട, വളർPവ
എ9ിനീയർമാർ ിടയിൽ
cതനാശയ ൾ
േFാ]ാഹി ി ക,
നടPെകാ"ിരി
ഗേവഷണ െള വാണിജ വe രി ക, വിദ ാർZികളിൽ നി ് സംരംഭക Fതിഭകെള
വളർ$ിെയD ക, വിദ ാർZികൾ ം ഫാ ൽ ികൾ മായി സംരംഭകതg വികസന പരിപാടികൾ
നടhക, എ ിവയാണ് ഈ പ2തി>െട Fധാന ലI ൾ. സാധ ത>? എiാ
Aാപന ളി7ം ടി.ബി.ഐ.സി.കO വ ാപി ി
തിനാവശ മായ അടിAാന സൗകര O,
കlബി
ക െട നിർmാണം, പരിശീലന-േബാധവ( രണ പരിപാടികO ബേയാെമnിക് ആoസ്
ക@േnാO ആ,് െസകpരി ി ക ാമറകO ം കWpq*, അധിക ഫ*ണിV* =ട ിയവ ാ>ം
വിഹിതം വകയി $ിയിരി P.
സrീ*stം അAിരtം അനിuിതതgtം നിറv സമകാലിക സwഹ$ി(
വിദ ാ*Zിക െട മാനസികtം ൈവകാരികtമായ ഉയ*V ഉറy വ h തിന് പിzണാ
സംവീധാന O
അത ാവശ മാണ്.
വിദ ാ*Zിക െട
{ിയാ|കമായ
കഴിtകO
വികസി ി
തി!ം അവെര സwഹ ന~മ• േവ"ി Fവ*$ി
ആ|വിശgാസtം
സമചി$ മായ വ Eികളായി വള*$ിെകാ€ വ
തി!? സംവിധാന O ആവശ മാണ്.
ഈ ലI േ$ാെടയാണ് എiാ എ~9ിനീയറിംഗ് േകാേള;കളി7ം, േപാളിെട.ി കളി7ം, ൈഫ~
ആ*•സ് േകാേള;കളി7ം, െട.ി ( ൈഹ+‚ൂ കളി7ം സാക് Aാപി
ത്.

എiാ എ9ിനീയറിംഗ് േകാേള;ക െട>ം വികസനtമായി ബ„െ q് B~ വ*ഷ ളി(
നട ിലാ ിെകാ"ി
പ2തികെളiാം സംേയാജി ിV് െകാ"ാണ് ഈ പ2തി …പക(പന
െചയിതിരി
ത്. താെഴ പറ>
ഘടക O ായി 3530.00 ലIം …പ 2021-22
വ*ഷേ$ ായി വകയി $ിയിരി P.
എ. എ9ിനീയറിംഗ് േകാേള;ക െട വികസനം
ബി. എ~9ിനീയറിംഗ് േകാേള;കളിെല വിദ ാഭ ാസ വിഭവ േകŠ O
സി. എiാ എ9ിനീയറിംഗ് േകാേള;കO B? ഗേവഷണ േ+ാള*ഷി ്.
ഡി. എ~ജിനിയറിങ് േകാേള;കളിെല കp.ഐ.പി. േകŠ O
ഇ. എ9ിനീയറിംഗ് േകാേള;കO ് അ{ഡിേ ഷ~
എഫ്. സാേrതിക വിദ ാഭ ാസ Nണേമ• വ*2ന പരിപാടി (TEQIP-ര"ാം ഘqം)
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എൻജിനീയറിങ് േകാേള ക െട
വികസന ിനായി പ തിക
വത
ശീ ഷക ളിലാണ് #$പ് ന%കിയി&'ത്. കഴി* വ ഷം എ,ാ -ാപന േള.ം ഒ&
0ട1ീഴി% െകാ2വ'ി34്. ഗേവഷണ സൗകര ൾ േ9ാ:ാഹി<ി=ക, സാ> ിക സഹായം
നൽ0ക, ഡിജിAൽ / ഇ-ൈലEറി സൗകര ൾ നൽ0ക, എFിനീയറിംഗ് േകാേള കെള െസGർ
ഓഫ് എKലൻസാ1ി മാMക, ബേയാ െമOിക് പFിംഗ് സംവിധാനം -ാപി=ക, Qീൻ
േ9ാേRാേ1ാൾ Sട&ക, പാര>േര തര ഊർU സംരംഭ ൾ, ജലേWാതXക െട ശരിയായ
വിനിേയാഗം, മലിനജല പരിപാലനം, ഊർUസംരYണം, ഭി'േശഷി.Z വ [ികൾ=Z
സൗകര ൾ, ഗേവഷണ േ\ാളർഷി]കൾ, എFിനീയറിംഗ് വിദ ാഭ ാസ ിൽ _തിയSം
`തനaമായ മാർb ൾ േ9ാ:ാഹി<ി=ക, വിദ ാഭ ാസ പരിപാടികൾ1് മാർbനിർേcശ
ം
കൺസൾേRഷeം നൽ0ക, എFിനീയറിംഗ് േകാേള ക െട അടി-ാന സൗകര വികസനം,
ലേബാറRറി സൗകര ൾ, വിദ ാർgിക െട സൗകര ൾ, േഹാhൽ, ൈലEറി സൗകര ൾ
എ'ീ ഘടക ളാണ് ഈ പ തിയിൽ നട<ാ1ാeേcശി='ത്.
ഐ.സി.Aി .െട േനlതm ി% എ,ാ എ$ജിനീയറിംഗ് േകാേള കളിേല.ം nാo്
#റിക =ം ഇG െനA് കണpിവിAി.ം എ%.സി.ഡി. േ9ാെജpqക ം, ലാേrാ<് കംപsRqക ം
ന%കി nാo് #റികെള tാ R് nാo് #റികളാ1ി മാAിയി34്. അ ാപക =ം വിദ ാ gിക =ം
േലണിംഗ് മാേനuെമG് സിhം എ <ം ലഭി1ാeം േലാകം #vവe#Z പഠന വിഭവ
ഉപേയാഗി1ാeം കഴി.ം. ഈ ഡിജിA% കാലഘR ി% ഇ-േലണിംഗ് വിഭവ
ഏെതാ&
-ാപന ിeം േവ4 അടി-ാനസൗകര ളാണ്. 2021-22 % എFിനീയറിംഗ് േകാേള കളിെല
ഈ 9വ
ന
Sട&'തിന് Sക വകയി& ിയിരി=|. ഡിജിA% മീഡിയാ }ഡിേയാ
-ാപി1%, ഇല~ിഫിേ1ഷ$, ഇ-േജ ണ%, പ•ിക് അ€സിംഗ് സിhം, കരിയ ൈഗഡ$‚ം
േസാƒ് \ി% പരിശീലനaം എFിനീയറിംഗ് ഉZട1#Z േലണിംഗ് േസാƒ് െവയ , ഇവിഭവ
മായി ബ„െ<R സൗകര
ലഭ മാ='തിനായി െസ വqം സൗകര
ം ന%ക%,
ഓൺൈലൻ പഠന സംവിധാന വികസനം എ'ിവ…ം 2021-22 % Sക വകയി& ിയിരി=|.
.
എFിനീയറിംഗ് േകാേള കളിെല െതരെ*†1െ<R വിദ ാ gിക 1് അവ&െട
ഗേവഷണമികവിെന അടി-ാനമാ1ി ന%കിവ&' റിസ ‡് േ\ാള ഷി]ക
Sട&ക
എ'താണ് ഈ പ തിെകാ2േcശി='ത്. പി.എ‡്.ഡി/എം.െടക് വിദ ാ gിക 1് അവ&െട
അ1ാദമികപരി-ിതി ഉയ ˆ'തിനാണ് േ\ാളർഷി<് ന%0'ത്. േഗA് േ\ാളർഷി<് ഇ,ാ
എം.െടക് വിദ ാർgികൾ1് േ\ാളർഷി<് നൽകാeം നിർേcശി‡ി34്. വിദ ാർgികെള
െതരെ*†='ത് സാേ‰തിക ഡയറpേറAിe കീഴി% Šപികരി‡ി3Z ഒ& െസലYൻ
സമിതിയാണ്.
തി&വന‹_രം എFിനീയറിംഗ് േകാേളജിŒം, l•
ഗവŽെമG് എFിനീയറിംഗ്
േകാേളജിŒം, േകാRയം ആ .ഐ.ടി യിŒം •ണനിലവാര േക‘
9വ
ി=ക.ം അSവഴി
എFിനീയറിംഗ് േകാേള കളി% പി.എ‡്.ഡി=Z അവസര
’“ി=ക.ം െച•ി34്. മA് 6
എFിനീയറിംഗ് േകാേള കേള.ം െക.Aി... ഗേവഷണ േക‘ ളായി അംഗീകരി‡ി34്.
അSെകാ4് കs.ഐ.പി പ തിക മA് എFിനീയറിംഗ് േകാേള കളിേല=ം വ ാപി<ി='തിന്
ഉേcശി=|. ലേബാറRറി.െട ആ—നീകരണം, വ 1്േഷാ]ക , ൈലEറി സൗകര
എ'ിവ
പ തി വഴി ലY മി†|.
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ന െട േകാേള കളി
പഠന ിന് മിക അ രീ മാ
ത്. ഈ േകാേള കൾ ്
അെ ഡിേ!ഷ# ലഭി ാൻ അവസരം നൽകിയാൽ, വിദ-ാർ/ിക0േട1ം
അധ-ാപക3േട1ം
ആ5വിശ7ാസം വ89ി:ക1ം ഉ<ത വിദ-ാഭ-ാസ േമഖലയി
>?ത
െതാഴിലവസരAB
CDി ാEം സാധി:F. അ ാരാG HണേമJ1ം
േദശീയതല ിK
അംഗീകാരMം
അ ഡിേ!ഷEമായി ബOെPQിരി:F. ക-ാRസ് അഭിSഖAൾ നടT< വ-വസായ
UാപനAB ന െട UാപനAളിെല എൻജിനീയറിങ് വിദ-ാർ/ിക0െട ഉയ8< നിലവാരെ
Zറി ് എ? ് പറയാ[\്. അ ഡിേ!ഷൻ ഫാ ൽ!ി:ം വിദ-ാർ/ികB:ം >?തൽ
ആ5വിശ7ാസMം ആ5ാഭിമാനMം ന^F. ഇത് >?തൽ െതാഴിൽ സാധ-ത വ89ിPി ാ#
സഹായി:F. >ടാെത, ഈ UാപനAളിൽ നിF
സാേaതിക വിദ-ാഭ-ാസ ിെb cല-ം
േദശീയ അ ർേദശീയ നിലവാരAൾ ് dാeമാേ \fമാണ്. അ ഡിേ!ഷൻ ഉ
UാപനAൾ:മാgേമ എ ഐ സി !ി 1െട iതിയ േdാjാSകൾ അEവദി െP?ക1k.
എ#.ബിഎ. അംഗീകാരം ലഭി:<തിന് ആവശ-മായ സൗകര-Aൾ െമ െP?T<തിനാണ് fക
വകയി3 ിയിm ത്.
എnിനീയറിംഗ് േകാേള കളിെല വിദ-ാഭ-ാസ നിലവാരMം അടിUാന സൗകര-Mം
െമ െP?T<തിEേവ\ി ഇ -ാ ഗവoെമb് ആരംഭി പ9തിയാണ് സാേaതിക വിദ-ാഭ-ാസ
HണേമJ വ89ന പരിപാടി(െടക7ിപ്). െടക7ിപിെb ഒ<ാം ഘQ ി
അn് എnിനീയറിംഗ്
േകാേള കെള തിരെt?:ക1ം 2003-09 കാലയളവി
പ9തി നടPിലാ:ക1ം െചv.
െടക7ിപിെb ര\ാം ഘQ ി
ബി3ദധാരിക0െട െതാഴി
ലഭ-ത1ം പഠനേമJ1ം
ഉയ8T<തിEേവ\ി, 19 എ#ജിനീയറിംഗ് േകാേള കെള െതരെt?:ക1\ായി. െടക7ിപിെb
ര\ാം ഘQം അEസരി ്, 250 ഇൻ}ി!~mകെള േനരെ
നി8േ•ശി
മാനദ€Aൾ
(UാപനAB
സമർPി
െdാേPാസലിെb
Hണനിലവാരം)
അടിUാനമാ ി
മ•രാടിUാന ി
െതരെt?:ം. 100% േകƒാവി„ത പ9തി എ< നിലയിലാണ് പ9തി
നടPാ:<ത്. ഫ…ക0െട വിനിേയാഗം നിരീ ി:<തിEം നിയ†ി:<തിES
നി1‡
ഏജൻസിയാണ് േ}!് േdാജ‰് െഫസിലിേ!ഷൻ Šണി!് (SPFU). ‹ീം നിരീ ി:<തിനായി
എസ് പി എഫി െb dവർ ന ിനായി fക വകയി3TF.

അടിUാന സൗകര-ം ഉBെPെട, ഡിേŒാമ തല ിK
വിദ-ാഭ-ാസMമായി ബOെPQ്
S# വ8ഷAളി
നടPിലാ ിെകാ\ി3< പ9തികെള•ാം സംേയാജിPി ് െകാ\ാണ് ഈ
പ9തി Žപക പന െച•ിരി:<ത്. എ) സ8 ാ8 േപാളിെട•ി:ക0െട വികസനം, ബി)
േപാളിെട•ിക് േകാേള കളി ഉ പാദന-പരിശീലന േകƒം Uാപി
, സി) സംUാനെ
േപാളിെട•ിക് േകാേള കB:
അ ഡിേ!ഷ#, ഡി) േപാളിെട•ിക് േകാേള കളി െമ!ീരിയ
െട}ിംഗ് ആb് സ8Qിഫിേ ഷ# െസb8 എ<ിവയാണ് dധാന ഘടകAB.
ഈ
ഘടകAB ായി
4030.00
ല ം
Žപ
2021-22
വ8ഷേ
ായി
വകയി3 ിയിരി:F.
േകരള ി
45 ഗവoെമb് േപാളിെട•ി:കB ഉ\്. ഇവയി
38 െപാf
േപാളിെട•ി:കB, 7 വനിതാ േപാളിെട•ി:കB എ<ിവ1BെP?F. പതിc<ാം പ9തി1െട
സമീപന േരഖ അEസരി ് എ#.എസ്.ക‘.എഫ്. സ7ീകരി ാ# ഉേ•ശി:F. എ•ാ
േപാളിെട•ി:കളിKം (ഒ3 െ’ഷ-ൈലേസഷ# എaിKം) എ#.എസ്.ക‘.എഫ് സംവിധാനം
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ഏ8െP? ാ# വZP് ഉേ•ശി:F. ലേബാറQറികB, ൈല”റികB, •ാ–് SറികB എ<ിവ
ആ—നികവ
രി˜െകാ\് അ ാദമിക-അടിUാനസൗകര-AളിKം വലിയ േതാതിK
മാ!AB േപാളിെട•ി:കളി
വ3 ാ# ഉേ•ശി:F. 31 േപാളിെട•ി:കളി
കš‘ണി!ി
േപാളിെട•ിക് പ9തി നടPിലാ:F. എ#.എസ്.ക‘.എഫ് മാനദ€dകാരം എം.എ ്.ആ8.ഡി.
അംഗീകരി
കš‘ണി!ി േകാേള കB 5 േപാളിെട•ി:കളി നടPിലാ:F\്. എaിKം Zെറ
വ8ഷംS#പ് ആരംഭി ചില േപാളിെട•ി:കളി iന39ാരണ -ശാ‡ീകരണ dവ8 നAB
നടേ \f\്. ഭരണ, അ ാദമിക് േ›ാ:കB, വ8 ് േഷാœകB, ലേബാറQറികB, ൈല”റി
െകQിടAB iതിയ •ാ–് SറികB, കായിക പരിശീലന േകാംŒ•കB, žŸമതി , ൈവദ‘തീകരണം
എ<ിവ1ം ഇേPാ
തിE iറെമ െമഷിനറിക0ം, ഉപകരണA0ം ഫ8ണി [Z0ം വാ¡ക,
ലേബാറQറി
സൗകര-AB
നി8šി:ക
എ<ിവ1ം
അത-ാവശ-മാണ്.
if ിയ
പാഠ-പ9തി ECതമായി
നിലവിK
ലേബാറQറികB ്
ആ—നിക
ഉപകരണAB
വാേA\f\് (dേത-കി˜ം സിവിKം െമ ാനി Kം വിഭാഗAB ്). iതിയ ഭരണ, ലാബ്,
അ ാദമിക േ›ാ:കB, ഓഡിേ!ാറിയം, ൈല”റി എ<ീ നി8šാണ dവ8 നAB വിഭാവനം
െച•ിരി:F.
േകാേള ക0െട അടിUാന സൗകര-Aൾ, •ാസ് £Sകൾ, മതിയായ േഹാ}ൽ താമസം,
ലേബാറQറി വ¤ ൾ വാAൽ, മലിനജല ¥9ീകരണ Œാb് Uാപി ൽ, ഡിജി!ൽ/ഇൈല”റികൾ, Zടിെവ
ആവശ-Aൾ എ<ിവയിൽ െപാf െമ െP? ൽ, എ•ാ സർ ാർ
UാപനAളിKം ബേയാ െമ§ിക് പnിംഗ് സംവിധാനം, ഭി<േശഷി ാർ:
സൗകര-Aൾ,
ഹരിത േdാേQാേ ാൾ, പാരRേര-തര ഊർ© സംരംഭA0െട fടർ , ജലേªാത«ക0െട
ശരിയായ വിനിേയാഗം, മലിനജല പരിപാലനം, ഊർ© സംര ണം എ<ിവ പ9തിയിൽ വിഭാവനം
െച¬F.
dാേയാഗിക പരിശീലനA0ം വ-ാവസായിക േമഖലയിK
അറിMമാണ് സാേaതിക
വിദ-ാഭ-ാസ ിെb
പരമ
dധാനമായ
ഘടകAB.
ലേബാറQറി
െസൗകര-A0േട1ം
േകാേളജിന? ് വ-ാവസായിക ഉ പാദന UാപനA0െട അഭാവMം വിദ-ാ8/ികB ് ഈ
േമഖലയി dാേയാഗിക പരി-ാനം ന Z<തിന് തട–ം നി :F. ഈ Uിതിെയ തരണം
െച¬<തിന്
േപാളിെട•ി:കളി
ഉ®പാദന
പരിശീലനേകƒം
Uാപി:<തിനാണ്
പ9തിയി¯െട വിഭാവനം െച¬<ത്. ആ—നിക സാേaതികവിദ-, HണേമJ പരിേശാധന,
മാേന°െമb്, വി Pന1ം വിപണി1ം എ<ീ വിഷയAളി ആവശ-മായ പരിശീലനം ന ZF.
ഉ P< Žപക പന, വിപണി dവചനം, ഉ P< ആ±gണം, വിപണനം, HണേമJ പരിേശാധന
എ<ിAെന യഥാ8/ വ-വസായ ി
നടT< എ•ാ dവ8 നA0ം പി.എ.ടി-യി
ല -മി?F.
േകരള ി സ8 ാ8 േമഖലയി 45 േപാളിെട•ിക് േകാേള ക0ം എ³ഡഡ് േമഖലയി
6 േപാളിെട•ി ് േകാേള ക0ം dവ8 ി˜വ3F. d¤ത േപാളിെട•ി:കB ് അ ഡിേ!ഷ#
ലഭി:കവഴി വിദ-ാ8/ിക0െട1ം ഫാ
!ിക0െട1ം ആ5ാഭിമാനMം ആ5വിശ7ാസMം
>m<തിന് കാരണമാZF. >?ത
െതാഴിലവസരAB CDി:<തിന് ഇത് സഹായി:F.
>ടാെത സാേaതിക വിദ-ാഭ-ാസ വZPിന് ഈ UാപനAെള േദശീയ അ 8േ•ശീയ
നിലവാര ിേല ് ഉയ8 ാEം സാധി:F. ഈ UാപനAB ് അംഗീകാരം ലഭി ാ
മാgെമ എ.ഐ.സി.!ി.ഇ iതിയ പ9തികB ാ1 അംഗീകാരം ന Zക1´.
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2022-ഓെട എ ാ േകാ ക േട ം അ ഡിേ ഷൻ
ിയ എ ാ
ാപന
ം
ർ ിയാ െമ ്
തീ$ി %. അടി
ാന സൗകര* ൾ, ലേബാറ/റി സൗകര* 0,
വിദ*ാർ3ിക െട സൗകര* ൾ, േഹാ5ൽ, ൈല8റി സൗകര* ൾ, 9ാസ് :;ക െട വികസനം,
േഹാ5<കൾ =ട ിയവ>ായാണ് =ക വകയി@ ിയിരി
ത്.
സിവിA എBിനീയറിംഗ് 8ാDക0 നിലനിA
േപാളിെടFിക് േകാേളGകളിA
െമ ീരിയA െട5ിംഗ് ആI് സJ/ിഫിേLഷM െസIJ ആരംഭിLാOP പQതിയാണിത്. െക/ിട
നിJRാണ ിനാവശ*മായ സാമTിക0 അവ നിJRാണ ിന് ഉപേയാഗി
തിന് ;Mപായി
െട5് െചWക ം സJ/ിഫിേLഷM േനXക ം െചേYZ=Z്. േപാളിെടFി കളിA സിവിA
എBിനീയറിംഗ് 8ാBിെI പരിധിയിA ഇ]ികക0, 5ീA ബാ^ക0, സിമI്, േകാ_ ീ ്, `ബ്
;തലായവ െട െട5ിംഗ് ഉ0െaX%. അ=െകാZ് േകാഴിേLാട്, പാലLാട്, cdJ, കളമേeരി,
തി@വനfgരം എ ിവിട ളിെല അB് േനാഡA േപാളിെടFി കളിA െട5ിംഗ് െസIJ
ആരംഭിhിiZ്. വിദ*ാJ3ിക0L് അവ@െട േകാjിെI ഭാഗമായി തെ െട5ിെI യഥാJ3
ിയ േനരി/് പഠി
തിOം െട5ിംഗ് ഫീസ് വഴി
ാപന ിന് വ@മാനം ലഭി
തിOം
സാധി %. രജിേnഷൻ, ഭരണ-പരിപാലന െചലoകൾെLാaം അB് േകp ൾLായി അധിക
യq ൾ വാr തിനാണ് നൽകിയിiP വിഹിതം.

അടി
ാന സൗകര*ം ഉ0െaെട, െടFിLA ൈഹt ക െട വികസനoമായി ബuെa/്
;M വJഷ ളിA നടaിലാLിെകാZി@
പQതികെള ാം സംേയാജിaിh് െകാZാണ് ഈ
പQതി wപകAപന െചയിതിരി
ത്. എ) െടFിLA ൈഹt ക െട അടി
ാന സൗകര*
വികസനം. ബി) േപാളിെടFി കളി<ം സാേyതിക ൈഹt കളി<ം േദശീയ െതാഴിലധിzിത
വിദ*ാഭ*ാസ േയാഗ*ത ച/{ട് wപവ|LരിLA (എM.എസ്.ക`.എഫ്) എ ീ ഘടക 0Lായി
1200.00 ല$ം wപ 2021-22 വJഷേ Lായി വകയി@ ിയിരി %.
സാേyതിക വിദ*ാഭ*ാസ വ•aിെI കീഴിA 39 െടFിLA ൈഹt കളാണ്
വJ ി
ത്. ഇതിA •െറ െടFിLA ൈഹt ക െട െക/ിട 0 വിവിധ
ല ളിലായി
ചിതറി കിട
വ ം യാെതാ@വിധ സൗകര*
ം ഇ ാെത വാടക െക/ിട ളിൽ
വJ ി
വ മാണ്.
9ാസ്
;റിക െട
നിർRാണം,
‚ചിതƒ;P
േടായ്ല„കൾ,
വർL്േഷാ…കൾ,
ലേബാറ/റികൾ,
ൈല8റികൾ,
കളി
ലം,
േകാ†ൗZ്
മതിൽ,
ഭി േശഷിLാർ P സൗകര* ൾ, ബേയാെമ‡ിക് പBിംഗ് സംവിധാനം =ട ിയ സിവിൽ
േജാലികൾLായി =ക വകയി@ ിയിiZ്. അB് സാേyതിക ൈഹt കൾLായി (•റിhി,
കാവാലം, എലˆി, കട‰ാമ/ം, അയ് വന) Šമി ഏെ XL<ം പരിപാടിയിൽ വിഭാവനം െചW%.
േകരള ഗവJെŒIിെI വിദ*ാഭ*ാസ നവീകരണ മിഷേI ം നീതി ആേയാഗിെI അടA
ഇെ ാേവഷM മിഷേI ം ഭാഗമായി െടFിLA ൈഹt കളിA േറാേബാ/ിക് 9•ക0 =ട ാM
വിഭാവനം െചŽിiZ്. ഹരിത േ ാേ/ാേLാ0 =ട@ തിOം ശരിയായ ജലവിനിേയാഗoം മലിനജല
നിയqണoം ഉറ…വ@ ിെകാ•P പാര†േര*തര ഊJ‘ സംരംഭ 0 ആരംഭി
തിOം
വിഹിതം നീLി െവhിiZ്.
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മാനവവിഭവേശഷി മ†ാലയ ിന് കീഴി
വ3< ആB ഇ#ഡ- കൗoസി
േഫാ8
െട•ി
എഡ~േ ഷ# 2012-13 അധ-യനവ8ഷം Sത േപാളിെട•ി:കളിKം എnിനീയറിംഗ്
േകാേള കളിKം Šണിേവµി!ി സംവിധാന ി#കീഴി dവ8 ി˜വ3< എ•ാ േകാേള കളിKം
േദശീയ െതാഴിലധി¶ിത വിദ-ാഭ-ാസ േയാഗ-താ ചQ·ട് Žപക¸ന െച•് നടPിലാ ിവ3F.
സംUാനെ
െട•ി
ൈഹ¹0കളിKം െതരെt? െPQ ചില േപാളിെട•ി:കളിKം ഈ
പ9തി നടPിലാ:<തിന് ല -മി?F.
ഈ സംവിധാനം, െട•ി
ൈഹº0കളിKം
േപാളിെട•ി:കളിKം ആേQാെമാൈബ , നി8šാണ േമഖല (മാEഫാ»ചറിംഗ്) െകQിട നി8šാണം
(കo¼ #),
ൈവദ‘തി
fടAിയ
േമഖലകB
dേത-ക
േമഖലകളായി
എ#.വി.ഇ.ക~.എഫ്.കെ\ ിയിm\്.
വിഭവAB
തയാറാ ൽ,
ഫാ ൽ!ി
വികസന
പരിപാടികൾ
മീകരി:ക,
യ†സാമjിക0ം ഉപകരണA0ം വാAൽ, iസ്തകAൾ, വർ ്േഷാœകൾ, അ ാദമിക്
നിരീ ണം, സാേaതിക ൈഹസ്>0കൾ, ഗവൺെമb് ഇൻ}ി!~Q് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിൈസനിംഗ്
(ജിഐഎ¾ഡി), േപാളിെട•ിക് േകാേള കൾ എ<ിവിടAളിെല െസമിനാ[കൾ/വ-ാവസായിക
സ¿ർശനAൾ, എ<ിവÀായി പ9തി വിഭാവനം െച•ിരി:F.

മാേവലി രയിKം ÁÂരിKം തി3വന iരTS
ൈഫ# ആ8Ãസ് േകാേള ക0െട
വികസന ിE താണ് ഈ പ9തി. അത-ാ—നിക
സൗകര-േ ാ?>ടിയ •ാ–്SറികB,
അത-ാ—നിക സൗകര-A0 ആ8Q് ഗ-ാലറികB, Äഡിേയാ സൗകര-ം െമ െP?
, ൈല”റി,
Åശ--Æാവ- സൗകര-A0െട ഡിജി!ൈലേസഷെb വികസനം, വിദ-ാ8/ികB:
േഹാ}
സൗകര-AB വ89ിPി
, വിദ-ാ8/ികB:
മ!് സൗകര-AB, c<് ൈഫ# ആ8Ãസ്
േകാേള കB:ം ഉപകരണAB വാA , iന39ാരണ dവ8 നAB എ<ിവÀാണ് പ9തി
വിഹിതം വകയി3 ിയിm ത്. േകരള ിന് അകTം iറTS
തിരെt? െPQ
ചിgകലാUാപനAളി വിദ-ാ8/ികB ായി േദശീയ ചിgകലാ ക-ാR് സംഘടിPി:<തിEം
േദശീയ-അ 8േ•ശീയ െസമിനാ[കB:ം fക വകയി3 ിയിരി:F. േമാഡKകB ് േവ\
dതിഫലMം ഉBെകാ ി ിm\്. ഒ3 വിദ-ാ8/ി ് 5000 Žപ നിര ി ബി.എഫ്.എ/എം.എഫ്.എ
വിദ-ാ8/ികB ് പഠന യാg നടT<തിES
വിഹിതMം വകയി3 ിയിരി:F. വള8F
വ3< കലാകാരJാെര േdാ•ാഹിPി:<തിെb ഭാഗമായി െമറി!്-കം-മീ#സ് അടിUാന ി
ഓേരാ Uാപന ിേല1ം ഓേരാ വZPിേല1ം ര… വിദ-ാ8ഥികB ് 10000 Žപ അവാ8ഡ്
ന^<തിEം fക വകയി3 ിയിരി:F.
എ•ാ
ഗവ8െJb്
UാപനAളിKം
ബേയാ-െമ§ിക്
പnിംഗ്
സംവിധാനം
നടPിലാേ \f\്. ഹരിത േdാേQാേ ാB fട3<തിEം ശരിയായ ജലവിനിേയാഗMം മലിനജല
നിയ†ണMം ഉറœവ3 ിെകാ…
പാരRേര-തര ഊ8©സംരംഭAB ആരംഭി:<തിEം
വിഹിതം നീ ി െവ ിm\്. ഭി<േശഷി ാ8 ് േവ\ി1
dേത-ക സൗകര-A0ം വിഭാവനം
െച•ിm\്.
2021-22 വ8ഷം പ9തി നട ിPിനായി 310.00 ല ം Žപ വകയി3 ിയിരി:F.

അടിUാന സൗകര-ം ഉBെPെട, സാേaതിക വിദ-ാഭ-ാസ
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െമhെaX’ =മായി ബuെa/് ;M വJഷ ളിA നടaിലാLിെകാZി@
പQതികെള ാം
സംേയാജിaിh് െകാZാണ് ഈ പQതി wപകAപന െചയിതിരി
ത്.
എ. ൈല8റികെള വി“ാനേകp ളാLി മാ„ക
ബി.എBിനീയറിംഗ് േകാേളGകളിേല ം േപാളിെടFി കളിേല ം കായിക വിദ*ാഭ*ാസ വികസനം
സി.എBിനീയറിംഗ് േകാേളGകളിെല ം േപാളിെടFി കളിെല ം വിവര വിനിമയ
സാേyതികവിദ*ാവികസനം
ഡി. വിവര സാേyതിക വിദ*യി”െട േദശീയ വിദ*ാഭ*ാസ കRീഷOP കണ•ിവി ി – എ ിവയാണ്
ധാന ഘടക 0.
പQതി നട ിaിനായി 1000.00 ല$ം wപ 2021-22 വJഷേ Lായി വകയി@ ിയിരി %.
എ ാ എBിനീയറിംഗ് േകാേളGകളിെല ം േപാളിെടFി കളിെല ം, ൈഫM ആJ—സ്
േകാേളGകളിേല ം, െടFിLA ൈഹt കളിേല ം ൈല8റികെള ഡിജി A ൈല8റിയാ ക
എ താണ് ഈ പQതിയി”െട നടaിലാLാOേ˜ശി
ത്.
ൈല8റി മാേന™െമI്
സംവിധാന ിA കാര*മായ മാ ം വ@ ിെകാZ് അfJേ˜ശീയ നിലവാര ിേലL്
ഉയJ’ തിനാണ് പQതിയി”െട വിഭാവനം െചW ത്. ൈല8റിയിെല വിദ*ാർ3ികൾ ം
ഫാLൽ ികൾ ം ൈല8റി ഇേIണികൾ വഴി അവധി ദിവസ ളി<ം മ ് സമയ ളി<ം
വായനാ;റി സൗകര* ൾ വ*ാപിaി ക എ താണ് ഈ പരിപാടി െട ല$*ം. താെഴ പറ
വJ ന 0Lായി =ക വകയി@ ിയിരി %.
1. എ ാ
ാപന ളിെല ം ൈല8റി gšക െള ഡിജി A സംവിധാന ിA
ആ ക.
2. എ ാ േമഖലകളി<ം ഓ_ൈലM ആOകാലിക സിQീകരണ 0 ലഭ*മാ ക
എBിനീയറിംഗ് േകാേളGകളി<ം േപാളിെടFി കളി<ം െടFിLA ൈഹt കളി<ം
ൈഫM ആJ—സ് േകാെളGകളി<ം കായിക വിദ*ാഭ*ാസം ശാœീകരി
തിOP പQതിയാണിത്.
മിL എBിനീയറിംഗ് േകാേളGക ം േപാളിെടFി ക ം ഉ0 േദശ ളിലാണ്
ിതിെചW ത്.
ആയതിനാA കായിക വികസന സൗകര* േളാ കായിക $മതാ െസI^കേളാ ാപ*മ ാ
അവ
യാ•Pത്. െഗയി;കൾ/ഫി ്നസ് എ ിവയ്L് സൗകര*
P സƒയം പര*ാŸമായ
കാ†സ്
ണി„കളായി
ഡിടിഇ>്
കീഴി<P
ാപന ൾ
വികസിaി
തിOം
കായികവിദ*ാഭ*ാസ ിന് മതിയായ സൗകര* ൾ ഒ@
തിOമാണ് =ക വകയി@ ിയിരി
ത്.

എBിനീയറിംഗ് വിദ*ാഭ*ാസം െമhെa/താLാM വിവര സാേyതികവിദ* ഏെറ
േയാജനെaXം. സം
ാന എBിനീയറിംഗ് േകാേളGകളിേല ം േപാളിെടFി കളിേല ം എ ാ
9ാ¢് ;റികേള ം £ാJ/് 9ാ¢് ;റികളാLി മാ ി കഴി¤. സാേyതിക ൈഹt ക ം ൈഫൻ
ആർ—സ് േകാേളGക ം ഉൾെaെട സം
ാനെ
എ ാ സാേyതിക
ാപന
െട ം
വികസന ിനായി ഡിജി ൽ 9ാസ് :;കൾ, ഡിജി ൽ ഫാLൽ ി :;കൾ, ഇ-േലണിംഗ്
റിേസാ കൾ, ഡിജി ൽ ൈല8റി, കാ†സ് ൈവഡ് െന ്വർLിംഗ്, ഓൺൈലൻ േകാഴ്സ്
മാേനGെമI് സി5ം എ ിവ ലഭ*മാ
തിനാണ് =ക വകയി@ ിയിരി
ത്.
വിവര സാേyതിക വിദ*യി”െട േദശീയ വിദ*ാഭ*ാസ മികവിOേവZി P കണ•ിവി ി
(NMEICT) എ ാ
ാപന ളി<ം ഏJെaX’ തിന് േവZി േകp ഗവ_െമI് wപം നAകിയ
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പ തിയാണിത്. എ ാ ഉ ത പഠനേക
മാ ം ശ മായ വിവര സാേ തിക
ംഖല
"ാപി#്
രാജ%െ'
വിദ)ധ+മായി
മിക#
പഠനാ,ഭവ .
പ/വ0 ത്
േ1ാ2സാഹി4ി5 തി,ം വി6ാന വ%ാപനം നട8 തി,ം, മിക# കെ9':ക.
പ/വ0 തി,ം പ തി വിഭാവനം െച<=.
നിലവി2 സം"ാനെ' എ>ീനീയറിംഗ്
േകാേളCകളി:ം, േപാളിെടDി5കളി:ം ഒFGിH2 ൈഫബL േകബി. വഴി കണNിവിGി ന2O=9്.
കണNിവിGി ചാLPി,Q അധിക Sക ം പ തി വിഹിത'ി2 വകയി+'ിയിരി5=.

അടി"ാന സൗകര%ം ഉ.െ4െട, സാേ തിക വിദ%ാഭ%ാസരംഗെ' ഗേവഷണ
1വL'ന
മായി ബWെ4X് YZ വLഷ ളി2 നട4ിലാHിെകാ9ി+
പ തികെള ാം
സംേയാജി4ി#് െകാ9ാണ് ഈ പ തി \പക2പന െചയിതിരി5 ത്.
എ) ]ാZേ^ാLേXഷZ എ>ിനീയറിംഗ് റിസർ#് െസ`ർ (Gി.ആർ.സി.)
ബി) സി.ഇ.Gി-യി2 ഉe \പകeന0ം വികസന'ി,മാ Q േക ം
സി) fന+പേയാഗ െകXിട നിLgാണ സംവിധാനം, ആL.ഐ.ടി. േകാXയം
ഡി) jാമീണ സാേ തിക വികസന േക ം
ഇ) സി.ഇ.Gി-യി2 kഡ`് സാGൈലG് ആരംഭി5ക
എഫ്) െസ`L േഫാർ ബാംl െടേDാളജി, ഗവmെമ`് എ>ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
തി+വനnfരം
ജി) ഗവmെമ`് എ>ിനീയറിംഗ് േകാേളCകളി2 അnL പഠനശാഖ ഗേവഷണ േക
.
എ#്) േറാേബാXിo് & എഐ േനാഡൽ െസ`ർ
ഐ) സിqംസ്, എനLജി, എZവേയാmെമ`് മികവിെ` േക
.
െജ) സി.ഇ.ടി. യി2 ഉയർ 1കടന കrsXിംഗിനാ Q േക ം. എ ിവയാണ് 1ധാന
ഘടക ..
2021-22 വLഷെ' 1വL'ന .Hായി 350.00 ലyം \പ വകയി+'ിയിരി5=
തി+വനnfരം എ>ിനീയറിംഗ് േകാേളജിലാണ് ]ാZേ^ാLേXഷZ എZജിനീയറിംഗ്
ഗേവഷണേക ം "ാപി#ിരി5 ത്. Gി.ആL.സി. ഗേവഷണ പ തി ഊ 2 ന2O ത്
സാേ തിക വിദ%ാഭ%ാസ'ി,ം, ഗേവഷണ'ി,ം ഗതാഗത േമഖലയി:Q അറി{ക.
വ%ാപി4ി5 തി,ം അSവഴി ]ാZേ^ാLേXഷZ േമഖലെയ ആ|യി5
ജനത െട 1} .
പരിഹരി5 തി,ം ~•ത2 സൗകര%YQ ലാlക. സPമാ5 തി,ം പഠനസഹായിക.
ലഭ%മാ5 തി,മാണ്. 1േത%ക ലy% ൾ താെഴ4റ =.
1. ൈഹേവ െമGീരിയ2സ് േമഖലക മായി ബWെ4X ഗേവഷണം സംഘടി4ി5ക.
2. അGOG4ണിക േട ം നിLgാണ 1വL'ന
േട ം േമാഡ2 വികസനം.
3. നട4ാത സPീകരണ വിലയി+'2.
4. അപകട Y റിയി4് സഹായക േമാഡ2 വികസി4ി5ക.
5. •"ിര
അടി"ാന
സൗകര%
വികസന'ിനായി
നിയമ ൾ,
മാർ‚നിർേƒശ ൾ, മാനദ„ ൾ, മാ,വൽ എ ിവ െട \പീകരണ'ിനായി
ഒ+ ഡാG േബസ് വികസി4ി5ക.
6. ഗതാഗത സംവിധാനരീതിക ം 1വL'ന
ം നിLേƒശി5ക
7. 1ാേദശിക തല'ി2 വിദ… അഭി1ായം ആരാ
തി,Q സംവിധാനം ഉ9ാ5ക
8. അതാത് േമഖലകളിെല fതിയ വികസന െള Oറി#് േദശീയ-വിേദശ പരിശീലനം
ന2കിെകാ9് അ %ാപകെര 1ാ†രാ5ക
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9. ഗേവഷണ ഫല . ൈകമാGം െച< തിന് േവ9ി പരിശീലന പരിപാടിക.
എ>ിനീയLമാL5Q ‡സˆകാല േകാ‰ക. എ ിവ സംഘടി4ി5ക.
10. റിസL#് െഫേലാഷിŠക. ന2ക2.
തി+വനnfരം സി.ഇ.Gി.യി2 ഒ+ ൈപലG് േ1ാജNായാണ് ഉe -\പകeന വികസന
േക ം ആരംഭി#ത്. ഈ പ തി മG് എ>ിനീയറിംഗ് േകാേളCകളിേല5ം ആരംഭി5വാ,ം
ഉേƒശി5=. fതിയ ഉ2പ
െട \പീകരണ'ി,ം വികസന'ി,ം മG് സംരംഭകLH്
ഇതിെല സാേ തികതˆം ൈകമാGം െച< തി,ം 1‹ത േക ം സഹായി5=. െതാഴി2രഹിത
വാH.5ം വിദ%ാLŒിക.5ം ഈ 1േത%ക പ തിക. വഴി ഉe
\പീകരണ'ി,Q
പരിശീലന{ം 1‹ത പ തി വിഭാവനം െച<=.
നഗര'ിെല
അടി"ാനസൗകര%ം
വിfലമാ5 തി,ം
•"ിര
വികസനം
ഉറŠവ+8 തി,YQ fന+പേയാഗ െകXിട സംവിധാനം നട4ാ5കയാണ് പ തി ലy%ം.
ബ•ജന ഭവന പ തിക. കാലŽേമണ തˆരിതെ4•8 തിന് •തന വ‹Hൾ/ഘടക ൾ
സംേയാജി4ിHാൻ ഇത് ലy%മി•=. അ'രം ഇടെപട:കൾ •"ിര വിഭവ ഉപേയാഗ{ം
പരി"ിതി സംരyണ{ം ഉറŠവ+8 തിനായി സം"ാനെ' നിർgാണ 1വർ'ന ൾH്
ഒ+ ഭൗതിക ഉപേയാഗ നയ'ിെ` പരിണാമ'ിൽ കലാശി5ം. ഈ പരിപാടി സം"ാന
സർHാരിെ` ൈലഫ് മിഷൻ േ1ാjാമിൽ സജീവമാണ്. ഈ േമഖലയിെല ഗേവഷണ
1വർ'ന ൾHാണ് Sക വകയി+'ിയിരി5 ത്.
jാമീണ സാേ തികതˆം െമ#െ4•8 തിനായി ശരിയായ സാേ തികതˆം ൈകമാGം
െച< തിന് 1ാേദശിക-അHാദമിക സ’ഹ െള തgി2 ബWെ4•8ക എ താണ് jാമീണ
സാേ തിക വികസന േക 'ി“െട വിഭാവനം െച< ത്.
പാരrര% സാേ തികവിദ%
അഭി” ിെ4•8 തിനായി കാര%yമ{ം ഊLPിത{മായ •നത പരിഹാര മാL‚ .
വികസി4ി5കയാണ് jാമീണ സാേ തിക വികസന േക ം െകാ9് ലy%മി• ത്.
സം"ാനെ' േപാളിെടDിക് േകാേളCകേള ം എ>ിനീയറിംഗ് േകാേളCകെള ം ഉ.െ4•'ി
മ• "ാപന
മായി ബWെ4•'ി സാേ തിക വിദ%യി:Q അറിവ് ൈകമാGം െച< തിെ`
ഒ+ േനാഡ2 േക മാ ം 1‹ത േക ം 1വL'ി5=. ഈ േക 'ിന് ഒ+ –ിമാന ചX—ടിൽ
1വർ'ിHാൻ കഴി ം, i) jാമീണ സാേ തികവിദ%കളിൽ ഏർെ4Xിരി5
യ™സാമjിക െട
െമ#െ4•'ൽ ii) പരrരാഗത സാേ തികവിദ%കൾ ഉപേയാഗി#് fതിയ ഉൽ4
െട
വികസനം
iii)
സാേ തിക,
പരിപാലന
1} ൾ5Q
പരിഹാരം.
േക 'ിെ`
1വർ'ന'ിനായി
ഉപകരണ ൾ
വാš തി,ം
മG്
െചല{കൾ5മായി
Sക
വിനിേയാഗിHാ{ താണ്.
ഇn%Z േ^സ് റിസL#് ഓLഗൈനേസഷ,മായി സഹകരി#് തി+വനnfരം േകാേളജ്
ഓഫ് എ>ിനീയറിംഗി2 kഡ`് സാGൈലG് ആരംഭി5 തിന് ലy%മി•=. ’ ് നാല് വLഷം
െകാ9് യാഥാLŒ%മാO
ഈ പ തി ദീLഘകാല േ1ാജNാണ്.
സി.ഇ.Gി-യിെല എ ാ
വOŠകേള ം ഉ.െ4•'ി Q ഈ േ1ാജN് ടീമി2 ഏകേദശം •േറാളം േപL അടš
ഫാH2Gി അംഗ
ം, ബി+ദാനnരബി+ദ വിദ%ാLŒിക ം, ബി+ദ വിദ%ാLŒിക ം ഉ.െ4Xി•9്.
ഈ േ1ാജN് സി.ഇ.Gി-യി2 fSതായി "ാപി# ഇ`L ഡിസിžിനറി റിസL#് േക 'ിെ`
സഹകരണേ'ാ•~ടിയാണ് നട4ാ5 ത്.
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ബാLXmഹി2 സLHാL എ>ിനീയറിംഗ് േകാേളജി2 െസ`L േഫാL ബാംlെടേDാളജി
"ാപി#ി•9്. Yളെയ ഒ+ നിLgാണ വ‹വാ5ക, വാണിജ% ഉe മാHാ{
രീതിയി2
’ല%വL നവ് നട8ക, ൈജവ ഇWനമായി Yളെയ ഉപേയാഗി5ക, Yള െട സാേ തിക
സാ %തകെള പGി ഗേവഷണം നട8 സമാന "ാപന
െട ംഖല \പീകരി5ക, Yള െട
നിതാn ഉപേയാഗസാ %ത 1ചരി4ി5ക, പരീyണ . നട8ക, ബാംl െടേDാളജിയി2
വാLഷിക േകാmഫറZ•ക. സംഘടി4ി5ക Sട ിയവയാണ് പ തി െട ലy% ..
.
സാേ തിക വിദ%ാഭ%ാസ ഡയറNേറG് സർHാർ എ>ിനീയറിംഗ് േകാേളCകളി2 അnL
പഠന ശാഖ-റിസL#് െസ`L "ാപിHാൻ ലy%മി•=. സ’ഹ'ി, ആവശ%മായ
ŸണനിലവാരYQ ഗേവഷണ 1ബW . ത ാറാ5 തി,ം, ഫാHൽGി അംഗ ളിൽ
ഇ`ർഡിസിžിനറി റിസർ#് േ1ാ¡ാഹി4ി5 തി,Q žാG്േഫാYകളായി 1വർ'ി5വാൻ ഈ
േക
ളി“െട ലy%മി•=.
ജി/പിജി നിലവാര'ിൽ മൾXി ഡിസിžിനറി േ1ാജ¢കൾ
ഏെG•Hാൻ ഫാHൽGി അംഗ െള േ1ാ¡ാഹി4ി5ക ം വ%ത%£ വിഷയ ളിൽ നി=ം
ഫാHൽGി അംഗ
െട േമൽേനാX'ിൽ േഡാNറൽ പഠന ൾ നട8 തി,ം സഹായി5=. 9
സർHാർ എ>ിനീയറിംഗ് േകാേളCകളിൽ ഇ`ർ ഡിസിžിനറി റിസർ#് െസൻറ¤കൾ
"ാപിHാൻ ഉേƒശി5=.
ഇ`ർ ഡിസിžിനറി റിസർ#് െസൻറ¤കൾ "ാപി5 തിെ` ഭാഗമായി ¥¦L ഗവ:
എ>ിനീയറിംഗ് േകാേളജിൽ േറാേബാXിo് & എ.ഐ േനാഡ2 െസ`L "ാപി©. എ>ിനീയറിംഗ്
േകാേളCക.5ം േപാളിെടDി5ക.5ം െടDിH2 ൈഹ-ª ക.5ം െപാSവായി ഉപേയാഗിHാZ
കഴി
സൗകര% . ഉ9ാ5ക ം മികവാL ഒ+ േറാേബാXിo് & എ.ഐ േനാഡ2 െസ`L
ആയി 1വL'ി5ക ം ആണ് ഇതിെ` ലy%ം. േറാേബാXിo്, ഓേXാേമഷZ, ഹsമൻ-കrsXL
വിനിമയം എ ീ രംഗ ളി2 വിവിധ സാേ തിക-ശാ« ശാഖക മായി േചL ് െകാ9് ഉ ത
ഗേവഷണം നട8വാZ േക ം ലy%ം െവ5=. ഗേവഷണ-വികസന 1വL'ന .,
കmസ2GZസി േ1ാെജ¬്, ബി+ദ-ബി+ദാനnര ബി+ദം വിദ%ാLŒിക െട േ1ാെജ-ക.
എ ിവ നട4ിലാHാZ ഉേƒശി5=.
എ>ിനീയറിംഗ് രംഗ'ിെ` അടിയnിര |
ആവശ%മായ
മാലിന% നിയ™ണം,
ഊLP ദൗL ഭ%ം, ബWെ4X മ• പരി"ിതി 1} . എ ി െന Q സാ’ഹ% 1} .H്
സാേ തിക-സാr'ിക-പാരി"ിതിക പരിഹാരം ന2Oകയാണ് ക®L ഗവ: എ>ിനീയറിംഗ്
േകാേളജിൽ "ാപി# ഈ േക 'ിെ` ലy%ം. ഈ ലy%ം േന• തിനായി സിqംസ്, എനLജി &
എZവേയാLേ¯`് േമഖലയി2 ഗേവഷണം, പരിശീലനം, െപാS വിനിമയ ., കmസ2XZസി
എ ീ 1വL'ന . സംഘടി4ി5ം. ഊLPം പരി"ിതി ശാ«ം, സിqം അനാലിസിസ്
എ ിവയി2 ഗേവഷണം നട8 തി,ം എനLജി ഓഡിG് നട4ാ5 തി,ം ഉേƒശി5=.
ആLXിഫിഷ%2 ഇ`ലിെജZസ് ഒ+ ഉയL= വ+
ഗേവഷണശാഖ ം, െതാഴി2
േമഖല മാണ്. െമഷീZ േലണിംഗ്, ഡീ4് േലണിംഗ്, ഡാG അനലിടിo് എ ി െന Q
കrsേXഷണ2
1വL'ന .5
•തന
കrsX¤ക.
അത%ാവശ%മാണ്.
പി.എ#്.ഡി./ബി+ദ/ബി+ദാനnരബി+ദ വിദ%ാLŒിക.H്
ൈഹ- കrsXിംഗ് ആവശ%മായ
െ1ാജ¬്/ഗേവഷണ 1ബW
െട 1വL'ന . നട8 തി, അവസരം ലഭി5=.
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ആേരാഗ% സംരyണം, °ഷി, േറാേബാടിo്, ആLXിഫിഷ%2 ഇ`ലിെജZസ്, ഓേXാേമഷZ, സˆയം
ഓ• കാL, നിരീyണ ഉപകരണ . എ ി െന വിദ%ാLŒിക. സˆയം വികസി4ി5 •തന
ഗേവഷണ 1വL'ന . ഈ േക ം വഴി നട8വാZ കഴി ം. ഹാർഡ്െവയർ സംഭരണ'ി,ം
ഇൻqാേളഷ,ം, 2021-22 വർഷേ'H് ബ±ജGിെല Sക വിനിേയാഗിHാ{ താണ്

താെഴ4റ
നാല് പ തിക. െപാS സˆകാര% പ ാളി'േ'ാ•~ടി നട4ിലാHാZ
ഉേƒശി5=. േദശീയ, അnLേദശീയ സാഹചര% .H് ഊ 2 െകാ•5 തര'ി:Q ~Xായ
പ തിയാണിത്. YZ വLഷ ളിലാരംഭി# ഈ പ തിക. 2021-22-:ം Sട+ താണ്. ഈ നാല്
പ തിക.5ം ~ടി ഒ+ ശീLഷക'ി2 Sക വകയി+'ിയിരി5=. അതി2 നി ് ഓേരാ
പ തി²ാവശ%മായ Sക വിനിേയാഗിHാ{ താണ്.
ഈ പ തിHായി 2021-22-2 60.00 ലyം \പ വകയി+'ിയിരി5=.

³നയിെല െമ´ിഡസ് െബZസ് എ സˆകാര% "ാപന{മായി സഹകരി#് ഓേXാേമാXീവ്
െമHാേ]ാണിoി2 ഒ+ വLഷെ' ആµനിക ഡിേžാമ േകാ´് ആരംഭി5 തിനായി അ,മതി
ലഭി#ി•9്. ബാർXൻ ഹി ിെല സLHാL എ>ിനീയറിംഗ് േകാേളCം െമ´ിഡസ് െബZ•മായി
ധാരണാപ–ം ഒŠ വ#ി•9്. എം./എസ് േബാഷ് ആേXാ ഇല¶ിHലിെ` സഹകരണേ'ാ•~ടി
നിലവി:Q സൗകര% ളി2 വീ2 അൈലZെമ`് ഘടക{ം, ഓേXാ ഇല¶ിH2 ഘടക{ം
~XിേചL'ി•9്.
1‹ത േക െ' െമHേ]ാണിoി2 മികവിെ` േക മാHി മാ•വാ,ം ലy%മി•=.
നിലവി2 ആേXാേമാXീവ് െമHേ]ാണിoിലാണ് ഈ േക ം ഊ 2 ന2O ത്. എം/.എസ്
േബാഷ്, ഇn%- മായി സഹകരി#് ഒ+ സമjഓേXാേമാXീവ് പരിേശാധനാസൗകര%ം
നട4ിലാHാ,ം ലy%മി•=9്. ഇZഡ·ിയ2 േറാേബാXിoിൽ വിദ… പരിശീലനം ന2O തി,ം
ലy%മി•=. ഇ'ര'ി2 പരിശീലനം ലഭി#വLH് വ%ാവസായിക േമഖലയി2 നsതന സാേ തിക
വിദ% പേയാഗി#്
Ÿണനിലവാരം
വL ി4ി5 തി,ം
ഉയL
ഉ2പാദകyമത
ൈകവരി5 തി,ം സാധി5=.
തി+വനnfരം എ>ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെന ആേXാേമഷZ െടേDാളജിയി2 മികവിെ`
േക മാHി മാGാZ തീ+മാനി5ക 9ായി. ജLgZ കrനിയായ എം/എസ്.േബാഷ്
െറ¸േ¹റാ8മായി േചL ് സം"ാനതല'ി2 മാqL െസ`L "ാപി5വാ,ം, േമഖലാ
ജി കളി2 മികവിെ` േക
. "ാപി5 തി,ം കരാറി2 ഒ4ി•കഴിº. ഗേവഷണ
പരിപാടിക. സംഘടി4ി5 തി,ം ഓേXാേമഷZ െടേDാളജിയി2 പി.ജി. പ തിക.
ആരംഭി5വാ,ം ഉേƒശി5=. സമീപYQ എ>ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല ം േപാളിെടDിക്
േകാേളCകളിെല ം ഫാH2Gിക.5ം വിദ%ാLŒിക.5ം പരിശീലനം ന2കാ,േƒശി5=.
ഇ+വ+ം േചL ് സLXിഫിHG് ന2O Sെകാ9് വിദ%ാLŒിക െട െതാഴിലവസര .
ഉറ4ാ5ക ം
െച<=.
ലേബാറXറിക െട
നവീകരണ'ി,ം
അടി"ാന
സൗകര%
വികസന'ി,ം പരിശീലന പരിപാടിക.5ം മG് 1വL'ന .5ം Sക വകയി+'ിയിരി5=.

എറണാOളെ' വ%ാവസായിക േക 'ിലാണ് കളമേ»രി സLHാL േപാളിെടDിക്
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േകാേളജ്
ാപി ി
ത്. എം/എസ് േബാഷ് െറ േ റാ മായി േച
് കളമേ രി സ "ാ
േപാളിെട$ിക് േകാേളജി% ആേ'ാേമാ'ീവ് െമ"ാേ*ാണി,് േമഖലയി% പര/ാ0മായ ഒ2 മികവിെ3
േക4ം
ാപി"ാ5 2013-14-% തീ2മാനി7ക89ായി. ഇതിനായി എം./എസ് േബാഷ്
െറ േ റാ;ിെ3
പരിശീലനേക4മായ
ൈമ>രിെല
വിേശ?ശര@
സാേAതിക
സ Bകലാശാലയി%,
െമ"ാനി"%
എCിനീയറിംഗിെല
12
ഫാ"%Fി
അംഗHI
പരിശീലന;ി% പെAJ കഴിL.
എം/എസ് േബാഷ് െറ േ റാ;ിെ3 സഹായേ;ാെട
ാപി7
ഇN/യിെല
O ാമെ; മികവിെ3 േക4മാണ് കളമേ രിയിെല സ "ാ േപാളിെട$ി"് േകാേളജിP ത്.
ഇതിനായി ൈഹേQാലി,്, നRമാFി,്, െസസറി,്, പിഎ%സികI െമ"േ*ാണി,്, എ ിവS
േവ9ി8
അത/ാTനിക ലേബാറ'റികI
ാപി7 തിേല"് ആവശ/മായ ഉപകരണHVം
യWHVം എം/എസ് േബാഷ് െറ േ റാ;് ലഭ/മാ7ം. കളമേ രി സ "ാ േപാളിെട$ിക്
േകാേളജിെ38ം േബാഷ് െറ േ റാ;ിെ38ം ഈ സം8Z സംരംഭം വ/വസായ-അ"ാദമിക്
പAാളി;ം േ\ാ]ാഹി^ി7 േതാെടാ^ം നി _ാണ േമഖലയിെല ആേഗാള െവ`വിളികI
േനരിJ തിന് എJ പറയാa തര;ി% രാജ/;ിന് സംഭാവന ന%bക8ം െചcം. േdഷനറി,
പഠനവf"I ത@ാറാ"%, ലാgകിhകVെട അFbF^ണികVം
ാപി"Pം, അടി
ാന
സൗകര/വികസനaം, പെAJ7 വ "് േകാj് െമFീരിയPകI ന%b തിkം, ലl
ഭmണ;ിkം nക വകയി2;ിയിരി7o.
(
*ാ5സിേലഷണ% സയ5സ് ആ3് എCിനീയറിംഗ് വിഷയ;ി% ഏകവ ഷ
ഡിേrാേമാേകാj് ആരംഭി7 തിന് ഉ ത വിദ/ാഭ/ാസ വb^് െകാJ;ി2 അkവാദം പി ീട്
*ാ5സിേലഷണ% എCിനീയറിംഗി% എം.െടക്. േ\ാsാം ആരംഭി7 തിനായി മാFി
ന%bക89ായി.
കാനഡയിെല
േമാt*ിയൽ
vണിേവjിFി8മാ8ം
െകാളംബിയ
vണിേവjിFി8മാ8ം െചൈ യിെല ഐ.ഐ.Fി.എം േപാെല8
മികവിെ3 േക4HVമാ8ം
േച
ാണ് ഈ പxതി നട^ിലാ7 ത്. ഏഴ് ഘടകHVെട നട;ി^ിനായാണ് nക
വകയി2;ിയിരി7 ത്.
(1) Fി.പി.എ%.സി *ാ5സേലഷണ% എCിനീയറിംഗി% എം.െടക്.
(2) Fി.പി.എ%.സി വിദ/ാ zി/െ\ാഫഷണPകI"് {Jത% ഊ % ന%bക.
(3) Fി.പി.എ%.സി.വിദ}2െട സ~ ശന പരിപാടികI
(4) Fി.പി.എ%.സി. സാOഹ/ \സZമായ പരിപാടികെള {'ിേയാജി^ി7ക.
(5) Fി.പി.എ%.സി.
ഇ5േകാ'്
(*ാ5സ്
േലഷണ%
എCിനീയറിംഗി%
അN േദശിയ േകാtഫറ5സ്).
(6) Fി.പി.എ%.സി മാനവവിഭവേശഷി.
(7) അN േദശീയ ഇ5േFtഷി^് േ\ാsാം
ഭാവിയി% സOഹേ;ാട് \തിബxത8 nം, ധാ _ികമായ ഉ;രവാദിത?‚
െ\ാഫഷണPകെള വാ െ;J7 തിkം േവ9ി *ാ5സ് േലഷണ% ആ3് െ\ാഫഷണ%
ലീഡ ഷി^ി% മികവിെ3 േക4മായി ഉയ
തിന് nക വകയി2;ിയിരി7o.

നിലവിP
േപാളിെട$ി7കVെട നിലവാരം ഉയ ;Pം ƒതിയ േപാളിെട$ി7കI
ാപി"Pം (എം.എ ്.ആ .ഡി 8െട ൈനƒണ/ വികസന പxതി \കാരം), േപാളിെട$ി7കI
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വഴി
സാ ഹ വികസനം എ ി െന ര ് ഘടക ളാണ് ഈ പ തി
ത്. 2021-22
വ"ഷ$ി% 202.00 ല'ം (പ ഈ പ തിക)െട നട$ി*ി+
സം,ാന വിഹിതമായി
വകയി/$ിയിരി 0.
അധിക
വിഹിതം
േക4
വിഹിത$ി+
ആ+പാതികമായി
ന%കാ6 താണ്.
കായിക വജന കാര വികസന$ി+ േവ ി 2021-22 വാ"ഷിക പ തിയി% 120.71 േകാടി
(പ വകയി/$ിയി: ്. 2021-22 കാലയളവി% വ;*് തിരി<് വകയി/$ിയ വിഹിതം =വെട
േച" 0.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-35മത് േദശീയ െഗയിംസിെF വാ"ഷികാടി,ാന പ തി
കായിക വജനകാര ഡയറIേറJ്
േകരള സം,ാന േLാ"Mസ് കൗOസി%
േകരള സം,ാന വജനേ'മ േബാ"ഡ്
കായിക വിദ ാഭ ാസ േകാേളജ്
െപാTവിദ ാഭ ാസ ഡയറIേറJി+ ധനസഹായം
േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ ഡയറIേറJി+ ധനസഹായം
േകരള സം,ാന ഭാരത് VൗMസ് ആWഡ് ൈഗYസ്
േകരള സം,ാന Zവജന ക[ീഷW

2021-22 വ"ഷെ$ പ

തിക)െട വ;*് തല വിശദാംശ

1.00
6160.00
3340.00
1791.00
105.00
350.00
150.00
90.00
84.00

\ =വെട േച" 0.

26/09/2011- തീയതിയിെല സ"^ാ" ഉ$രവ് G.O (MS)No.20/2011/S&YA `കാരം,
bീWഫീ%ഡ് േdഡിയ$ിെF വികസന$ി+ം, 35-ാമത് േദശീയ െഗയിംസിെF നട$ി*ി+ം
േവ ി 4 േdഡിയ )െട നിലവാരം ഉയ"e തി+ം വാ"ഷികാടി,ാന പ തി `കാരം
അ+മതി ന%കിയി: ്. വ;*്, വാ"ഷികാടി,ാന പ തി `കാരം 35-ാമത് േദശീയ
െഗയിംസിനായി
കാര വf$്
bീWഫീ%ഡ്
േdഡിയ
നി"[ാണ$ിേല^ായി
gക
വകയി/$ിയി: ്.
1.00 ല'ം (പ േടാ^O Tകയായി, ഈ പ തി നട*ിലാ
തിനായി 2021-22 %
വകയി/$ിയി: ്. ഈ പ തികാവശ മായ അധികTക, വാ"ഷികാടി,ാന പ തി `കാരം,
‘േമജ" ഇWiാjkച" ഡവല*്െമF് േ`ാജI്’, എ
വഹി^ാ6 താണ്.

െഹഡി% നി0ം ആവശ `കാരം

കായിക മlര \, െഗയിംസ് എ ിവ െട േ`ാlാഹന6ം വികസന6ം പmാ$ല
സൗകര )െട വികസനം, െപാTജന ളി% കായിക വിേനാദ )െട `ാധാന െ$ ;റി<്
േബാധവnരണം നടeക, കായിക താര \^് ആവശ o
കായിക ഇന ളി% േവ
പരിശീലന സൗകര \ ഒ/ ക, അqാരാr കായിക േമളകളി% പെst
തിന് കായിക
താര \ ം അേസാസിേയഷ+ക\ ം സാu$ിക സഹായം ന%;ക എ ിവയാണ് കായിക
വജനകാര ഡയറIേറJിെF `ധാന ക"$വ ം. ഇതി+vറെമ, കായിക േമഖലയിെല ഏJ6ം
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തിയ സാേ തികവിദ ക ം
മക ം െകാ വ
തി
വർ ന ൾ ഡയറ േറ!് ഓഫ്
േ%ാർ&സ് ആൻഡ് ) ് അഫേയ+് ഏെ!-. നട0ിലാ234്.
2021-22 ബജ!ി;
<=ഗണനാടി@ാന ി; വിA0ിെB താെഴ പറE
വF ന GHായി 6160.00 ലJം Kപ
വകയി
ിയിL4്.
(
താെഴ പറE
വകയി
ിയിരി23.

വF

ന

GHായി

2021-22 വFഷ

ി; 600.00 ലJം Kപ

കായിക മPര ളി; മികവ് ലF. തിന് േവ4ി ശാSീയUം ഊFWിതUമായ
ചികിPാ സൗകര
ം നരധിവാസ ചികിPാ സൗകര
ം കായിക താര GH് ന;Aക
എ
ലJ േ ാെട 1992-; ആണ് രാജീവ് ഗാ]ി കായിക ചികിPാേക^ം @ാപിതമായത്.
ഇ ര ി` ഒ ഉദ മം ആയതിനാ; അതാത് ചികിPാ േമഖലകളി; ാഗdഭ ം ഉ വ െട
അ ഭവ fാനUം, സാ ിh Uം, സാേ തിക സഹായUം ഈ പhതിH് ആവശ മാണ്. ഈ
പhതിEെട ധാന വF ന G താെഴ പറE3.
ആkനിക ചികിPാ ഉപകരണ G വാl
Gെ0െടE
രാജീവ് ഗാ]ി കായിക
ചികിPാേക^ ിെB ആkനികവ;HരണUം mnരിെലEം കoരിെലEം
ാേദശിക
േക^ G സWീകരണUം .
pീനിH; മ 3കG, ശSqിയാ ഉപകരണ
വാlക.
കായിക മാഗസി കG, േജFണ`കG, േലഖന
കായിക അ ബ] വിഷയ
സംഘടി0ി2ക.
കായിക താര

G, മ!് അവശ സാധന
G

ട

G എ

ിയവEെട വരിHാരാA

തിന്.

ളി; െസമിനാrകG, വFH് േഷാsകG, സിംേപാസിയ

GH് ചികിPാ മാFഗ നിFേuശ

ിവ

G

ം, ക ാvക ം സംഘടി0ി2ക.

കായിക ശാSUമായി ബ]െ0w കായിക േപാഷകാഹാരം, കായിക മനശാSം, കായിക
കൗxസിലിംഗ്, കായിക േനmതyം/ഭരണം കായിക ശരീരശാSം, കായിക
കടന
അപ{ഥനം,
നരധിവാസം, വീെ4-H; എ ീ േമഖലക െട വികസന ിനാE
പhതികG,
ധാനെ0w ആ}പ~ിക മാEം കായിക ശാS ി; ൈവദ€ധ <
അ•ാരാ‚ @ാപന G ട ിയവEമായി ƒടിേചF ് നട0ിലാ2ക.
േദശീയ ഉേ ജക മ
് പരിേശാധനാ ഏജ=സിEെടEം, അ•Fേദശീയ ഉേ ജക
മ
് പരിേശാധനാ മാനദ„ GH …തമാEം ഉേ ജക മ
ിെനതിരായ ചരണം
നട.ക.
.
ശാSീയ അടി റ ഉപേയാഗി† സം@ാനെ
മിക† കായികതാര
െട
കടനം
വFhി0ി2കെയ ലJ േ ാെടയാണ് ഉയF
കടനം നട. തിനാവശ മായ സൗകര G
ഒ HിയിL ത്. േ%ാF&സ് കരിയF അടി@ാനമാHിE
കായിക പരിശീലനം, േകാ†ിംഗ്
േ%ാF&സ് വി‡ലീകരണ
വF ന G എ ിവയി; ശാSീയ ഗേവഷണം ഈ സംരംഭം
വിഭാവനം െചˆ3. േ%ാF&സ് െമഡിസി=, ഫിസിേയാളജി, ൈസേHാളജി എ ിവയാണ്
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േ ാ സ് സയ സ് േമഖലയിെല
ധാന ഘടക
. േലാേകാ ര ൈവദ ധ ം
ഉപകരണ %ം ഉപേയാഗി'് ഫിസിേയാളജി+, അസെ./ക , േ ാ സ് അസെ.1്
പരിശീലനം ശാ4ീയ വിവര െള അടി5ാനമാ+ി67 വ 8ിഗത കായികതാര %െട
ഓറിയേ1ഷ , ഉയ = തീ>ത ശ8ി ക?ീഷനിംഗ് @ാAക
(High intensity
Strengthening)/െസഷDക , ഉയ = നിലവാര ിE7 ജിം എ=ിവ ഉപേയാഗി'് നിലവിെല
കടനം െമ'െGHI=തിDം േ ാ സ് നി JിK ലL ളി, എI=തിDം ഇത് സഹായിOം.
ഈ
Qമ ി,
ശR
െ ാഫഷണ,
ഏജ സിക%െട6ം
ഗേവഷണ
വികസന
5ാപന %െട6ം േത ക േസവന
േയാജനെGH ാം.
വിേTാറിയ UണിേവVിWി6മായി Xടിേ' =് കാര Lമതാ വികസന ം YG് വികസന
വ
ന %ം
. േ ാ സ് ഡിജിW, േഡാക[െമേ1ഷ അനലിWി\്
കായിക മ]ര ളി,, കായിക താര %െട െ ാഫഷണലിസം വള I=തിDം അവ^െട
തീL_െ+ാ
കടനം കാ` വa=തിDം, വിവര േശഖരണ ം, േഡാക[െമേ1ഷDം
അപbഥന ം വലിയ അവസര ളാണ് dറ=ിe7ത്. േ ാ സ് ഡാWാ6െട6ം അനലിWി+,
െസ1റിെ16ം വിവിധ സം5ാന േ ാ സ് അേസാസിേയഷDക%െട6ം വിവര േശഖരണം,
േഡാക[െമേ1ഷ േ ാജT് ഏേകാപന െചല ക എ=ിവa7 വ വ5 ഇതി, ഉ െGHg.
വിദ ാഭ ാസ 5ാപന %ം വijക%മായി Xടിേ' =്, കായിക താര %െട കാര Lമതാ
വികസന ിDം,
വിദ ാഭ ാസ
kരLിതതl ിDമായി
ഓGm
n
പഠനം/ഓGm
UണിേവVിWിക എ=ിവ ആരംഭി+ണം.
കqരിേല6ം rsരിേല6ം
ാേദശിക കായിക ശാ4 േകt %െട േശഷി വ uിGി+Eം
നവീകരണ ം
. ഫല ദമായ കായിക നി vഹണ ിനായി, േദശീയ കായിക േകാഡിേനാട് അDബxി'് േകരള
കായിക നയം വികസിGിെ'H+ണം.

േകരള സം5ാന കായിക കyീഷ , zപാ ശ െച{ിe7താണ് ഒ^ കായിക വികസന
ഫ?്. }ത ഫ?ിേലO7 വിഭവ സമാഹരണം ഗവmെമ1ിD ~റേമ സlകാര േമഖലയി,
നിgം നട ാ =താണ്. കായിക വികസന പuതിക +ായി സlകാര പ•ാളി േ ാെട ഫ?്
ൈകകാര ം െച€ാനാണ് തീ^മാനി'ിരിO=ത്.
}ത ഫ?ിെ1 ലL
താെഴ
പറ6=വയാണ്.
കായിക മ]ര %െട േ ാ]ാഹന ിDം, ചില േത ക കായിക ഇന
Oം കായിക
താര
Oം േദശീയ അ‚ േJശീയ തല ളി, േനƒ
സാധ മാO=തിDം.
കായിക താര
ന,iക.

, പരിശീലക ,

േത ക പരിശീലക

എ=ിവ +്

േത ക പരിശീലനം

„ണനിലവാര…7 പരിശീലക^െട എ†ം വ uിGിO=തിെ1 ഭാഗമായി,
(െ‡യിനിങ് ഓഫ് െ‡യിേനV്) പരിശീലന വികസന പരിപാടിക നടIക.

േത ക ടി.ഒ.ടി

കായിക ഇന ളി, മികവ് ~ല I=തിD േവ?ി സം5ാനെ
അംഗീŠത കായിക
സംഘടനക , @‹ക , വിദ ാഭ ാസ 5ാപന
, എ=ിവOം മികവ് ~ല I=
വ 8ിക Oം സ +ാ 5ാപന
Oം കായിക ഉപകരണ
വിതരണം െചŒക.
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കായിക േമഖലEെട മികവിനായി കായികവിേനാദ
ശാSം
തിരി†റിŠ് അവEമായി ബ]െ0w ഗേവഷണ/വികസന പഠന

േനരിG നട.ക.

‰

G

കായിക pŒകG2ം, • കG2ം ധനസഹായം.
മPര GHാE
പരിശീലന GHിെട പരിേH;2
കായിക താര G2
സഹായം. പരിശീലന ി ം മPര ി`ം <=ൈകെയ-2
കളിHാF2ം
കായികയിന G2ം ഉചിതമായ ഇൻŽറൻസ് പhതി ആരംഭി2ക
തേuശീയ കായിക ഇന
െടEം/വ •ി വിഭവ
െടEം കായിക താര
വികസനം ലJ മാHി അ•Fേദശീയ സഹകരണം ഉറ0് വ .ക.
േകരള

ിെല മിക† കായികതാര

ധന

െടEം

െട •തന കായിക െമBFഷി0് പhതി

ൈ വ!്/വിദ‘ ഏജ=സിക െട പ ാളി േ
േ%ാF&സ് േകരള മാരേ ാx സംഘടി0ി2ക.

ാെട േകരള

ിെല എ’ാ ജി’കളി`ം,

ക ാvകG/യാ~/േ%ാF&“ി”കG/വീഡിേയാ െഗയിം അനലി•കG/മനശാSf െട
േസവനം/ന–—ീഷനിംഗ്/ഫിസിേയാെതറാ0ി˜്/കായിക ചികിPാ േഡാ F/കായിക ശാS
െ%ഷ ലി•കG ട ിയവ െട േസവന ളി™െട, േഖേലാ ഇ• ) ് െഗയിംസ്/ •G
െഗയിംസ് എ ിവയിെല പ ാളി ം.
െഖേലാ ഇ• െഗയിംസ് അ സരി†് നിലവി; ായപരിധി നിFšയിHാ
കായിക,
അേസാസിേയഷ കGH് സാ› ിക സഹായം ന;AകEം, വ ം വFഷ ളി; െഖേലാ
ഇ• ) ് െഗയിംസി; േകരള ിെB െമഡ; േനwം െമ†െ0-.കEം െചˆക.
ബീ†് െഗയിംസ്
മ!് ഒഴിœ ƒടാനാവാ

വF

ന

G.

േദശീയ ൈറഫിG അേസാസിേയഷ= ഓഫ് ഇ• Eമായി സഹകരി†് േകരള ി; നി ്
േലാേകാ ര •wിംഗ് ചാ› =മാെര വാFെ -2 തിനായി േകരള •wിംഗ് അHാദമി
@ാപിœ. േകരള ി; നി ് ഉയF
നിലവാര<
•wFമാ െട ആവിFഭാവെ
പരിേപാഷി0ിHാ= േകരള •wിംഗ് അHാദമി സഹായി2ം. ഒ ബാ†ി; 90 വിദ ാFžികGH്
അHാദമി പരിശീലനം ന;A3.
35-ാമത്

േദശീയ

െഗയിംസിെB

ഭാഗമായി

സം@ാന

്

വിവിധ

അടി@ാന

സൗകര G ഒ Hിയി 3. 35-ാമത് േദശീയ െഗയിംസി കീഴി; …¡ി† വിവിധ കായിക
അടി@ാന സൗകര
െട ഉപേയാഗം വFhി0ി2 തിന് ഈ ആ¢ിക െട നട ി0ി ം
പരിപാലന ി ം െലഗസി £ാ=ഫ4് വിനിേയാഗിHാ= നിFേuശി23.
േമ;0റŠ
വF ന GHായി 2021-22 കാലയളവി; 800.00 ലJം Kപ
വകയി
ിയിL4്.

േ%ാF&സ് അടി@ാന സൗകര G േ˜ഡിയ G, കളിHള G, നീ•;Aള G,
േ%ാF&സ് േഹാ˜`കG മ!് കായിക @ല G എ ിവEെട ആkനിക വ;Hരണം നവീകരണം
എ ിവയാണ് ഈ പhതിEെട ലJ ം. കായിക അടി@ാന സൗകര വികസന പhതികGHായി
2021-22 ബ¥ജ!ി; 1650 ലJം Kപ വകയി
ിയിL4്. ഇതി; 825.00 ലJം Kപ, 2204-00-104-
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45 എ= െഹഡ് ഓഫ് അ+ൗ?ിEം, മെWാ^ 825.00 ലLം “പ 4202-03-102-94 എ= െഹഡ്
ഓഫ് അ+ൗ?ിEം ആയി 2021-22 ബ—ജWി, വകയി^ ിയിe?്.
(a)50 ശതമാനം മാ'ിങ് ഓഹരി67 കായിക അടി5ാന സൗകര
.
ജന തിനിധിക%െട ആRി വികസന ഫ?ി, നിേ=ാ മേWെത•ിEം ഫ?ി, നിേ=ാ,
കായിക അടി5ാന സൗകര വികസന ിനായി വ^= പuതി െചലവിെ1 50 ശതമാനം കായിക
6വജനകാര
ഡയറTേറW്
വഹിO=താണ്.
കായിക
അടി5ാന
സൗകര
˜
ീകരിOേ™ാ
അതിെ1 3 വ ഷെ
നട ിGിDം, അWiWപണിക O…7 ഫ?്
നീ+ിവa= രീതി ഉറG് വ^Iക എ=ത് പuതി6െട സമbമായ “പേരഖ ത€ാറാOേ™ാ
തെ= േരഖെGHേ ?താണ്.
(ബി) താെഴ പറ6=
വ
ന ളാണ് കായിക അടി5ാന സൗകര
+ായി
വികസിGിേ+?ത്.
ആšനിക സൗകര

േളാH Xടിയ നീ‚,Xളം

സി‚Wിക് ‡ാേ+ാH Xടിയ േലാ ജംപ്, ൈഹജംപ് പി›ക
കായികതാര

+് േവ?ി67 സി‚Wിക് ‡ാOക

കബഡി േœാ
േകാ eക

സി‚Wിക്/സാധാരണ •—േബാ

ൈമതാനം, ഷƒി, ബാžി1m

േവാളിേബാ േകാ eക , ബാŸW് േബാ േകാ eക സി‚Wിക്/സാധാരണ േഹാ+ി
ൈമതാനം, • ബാ ൈമതാനം, േമGി
ഡ് േœാറിംഗ് …തലായവ.
എ ാ കാലാവ5യിEം കളി+ാ = െസമി-ഇ േഡാ
േകാ eക +് … ഗണന
(െസ ‡, േ¡ഡിയം മാrകയി,).
(സി) ഇേGാ
നടgെകാ?ിരിO= കായിക അടി5ാന സൗകര %െട തടസം നീ്+Eം˜
ീകരണ ം
(ഡി) ഡി.എസ്.ൈവ.എ-6െട കീഴിE7 ¢മിയിEം വടകരയിEം, ചടയമംഗലം വനിതാ േകാംബാW്
േ ാർ സ് അ+ാദമി6ം, ˜വാറിെല കളരി അ+ാദമി6ം വികസിGി+,.
(ഇ) േകരള സം5ാന േ ാ സ് കൗmസിലിD കീഴിE7 അടി5ാന സൗകര %േട6ം ി,
ഓവ
വ
ിക%െട ˜
ീകരണ ം നവീകരണ ം/െമ'െGH Eം
(എഫ്) മ ƒി േ ാ സ് േ¤േ സ് @¡
ആവശ െമ•ി, േമ,¥രേയാH Xടിയdം സി‚Wിക്
തലേ ാH Xടിയdമായ വിവിേധാേJശ
5ല
േവാളിേവാ , ബാŸW് േബാ , െട=ീസ് മW് വിവിധ െചറിയ കായിക മ]ര
dട ിയവ¦ാ67 ലഭ മായ ൈമതാന ളി, വികസിGിെ'H+ാD7 പuതിയാണ് ഇത്.
ഇേGാ§ം വിവിേധാേJശ കളി5ല
വളെര ¨ര ി, 5ിതിെചŒ=തിനാ, അവ ഉേJശി'
രീതിയി, ഫല ദമായി ഉപേയാഗെGH ാ കഴി6=ി . ഇതിെനാ^ പരിഹാര മാ ©മായി ഈ
പuതി നി േJശി'ിe?്.
(ജി) േ ാ സ് ൈലഫ് ഫിW്നസ് െസ1ªക 5ാപി+,
2021-22-, ഒ™ത് അധിക േ ാ സ് ൈലഫ് ഫിW്നസ് െസ1ªക നി yി+ാ
ലL മിHg?്.
(എ'്) കായിക ആ5ാനം/കായിക സ…'യം നി yിതി (കായിക ഭവ ).
സം5ാനെ
കായിക സംŸാര ിെ1 വള 'Oം, വികസന ിDം ഫല ദമായ ഭരണ
സംവിധാന ിDം, സംഘാടന ിDം മ›മായി തി^വന‚~രം ജി യി, ഒ^ കായിക സ…'യം
(കായിക ഭവ ) നി yിOവാ ആേലാചിOg?്. ഇതി, കായിക 6വജനകാര ഡയറTേറW് ,
േകരള സം5ാന കായിക കൗmസി,, കായിക എ«ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം , സം5ാന േ ാ സ്
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ആ ് െഗയിംസ് അേസാസിേയഷ എ ീ ഓഫീ ക
ടി ഉ െ ാ
താണ്. !ത െക"ിട
സ#$യ%ി&
വിവിേധാേ)ശ
കായിക
സൗകര-.േളാട്
ടിയ
ജിംേനഷ-2ം
നി34ി ാ5േ)ശി678്. ഇത് െപാ; ജന. 6ം ടി ഉപേയാഗി ാ2
തര%ിലായിരി6ം
വ3%ി6 ത്.
(ഐ) @ ാറിെല ൈഹആ "ി"Dഡ് െFയിനിംഗ് െസ 3
2020 - 2024 െല ഒളിKിLി5M കായിക താര.െളNം വിദ-ാ3PികെളNം ആQനിക സാേRതിക
വിദ-ക
5Sതമായി പരിശീലിUിേ 8;8്. ഒV കായിക താര%ി& നി7ം പരമാവധി
കടനം സാധ-മാ6 തിന് ഉയ3
േദശ.ളിെല പരിശീലനം ആവശ-മാണ്. ഈ ലX-ം
സാYകരി6 തിന് @ ാറിെല ൈഹ ആ "ി"Dഡ് Fയിനിംഗ് െസ റിെ
അടിZാന
സൗകര-.[ം ഉപകരണ.[ം ആQനികവ& രി6കNം കായിക \റിസം സൗകര-.
വി]ലെU^_കNം േവണം.
(െജ) േകാംബാa് േbാർdസിനായി (േബാLിംഗ്, efി, gേഡാ, തായ്േകhാേ8ാ, ഭാരദhഹനം)
എ ിവkായി േത-ക പരിശീലന േകl.ൾ Zാപിേ 8;8്.
825.00 ലXം pപ 2021-22 ബജaി& കായിക അടിZാന സൗകര-.
ായി
വകയിV%ിയിr8്.
കായിക േമഖലക[മായി ബtെU" ഉപേഭാഗ വ! [െട സംഭരണം ഉ െUെടNM
കായിക അടിZാന സൗകര-.[െട െപാ;വായ പരിപാലനമാണ് ഈ പuതിയി&
നടUിലാ ാ ഉേ)ശി6 ത്.
ഇവ
ടാെത, സ@ഹ%ിെല എvാ വിഭാഗ ാ36ം, ശാരീരികXമത പരിപാടിക
നടUിലാ6 തി5M െചല2ക , വിവിധ കായിക തല.[െട വിതരണ2ം ഇ xാേളഷ5ം, 35ാമത് േദശീയ െഗയിംസി& നി34ി$ വിവിധ സൗകര-.[െട ഉപേയാഗം വ3uിUി6 തി5ം
േbാ3dസ് കിzക വാ{ തി5ം ]തിയവ നി34ി6 തി5ം ഈ െഹഡി& അ5വദി6 ഫ8്
വിനിേയാഗി ാ2 താണ്. KIIFB-Nെട കീഴി& നി34ി$ കായിക അടിZാന സൗകര-.െള
വ3%നXമമാ ാ5ം ഈ തലെക"ി& അ5വദി6 ഫ8് വിനിേയാഗി ാ ഉേ)ശി67.
2020-21 കാലയളവി& വിനിേയാഗി$ െമാ%ം ഫ8ിെ
50 ശതമാന2ം വനിതാ
eണേഭാ}ാ ളാെണ ്
മന~ിലാ ാം.
2021-22
&
ഇത്
അേത
അ5പാത%ിലായിരി6െമ ാണ്
തീXി6 ത്. 2021-22 കാലയളവി&-825.00 ലXം pപ
ബജaി& വകയിV%ിയിരി67.

(എ) ഇ-േbാ3dസ് സൗകര-ം
ഇ-േbാ3dസ് 2018-െല ഏഷ- ഗയിംസിെല ഒV സിu കായിക ഇനമായിരി6കയാണ്. ഇതിെ
സാu-ത പരിേശാധി$് 2020-21-& ഒV ാരംഭ സംരംഭമായി ഇ-േbാ3dസ് ആരംഭി€. ഇത് ര8ാം
ഘ"%ിേല ് വ-ാപിUി ാ
2021-22-& ഉേ)ശി67 (Nവാ െള ഇ-േbാ3dസ് പി‚ടരാ
സƒമാ6 തിന് പരിശീലന േകl. S„ി6ക).
(ബി) കളി ആേരാഗ-%ി5േവ8ി.
…"ികെള കായികമ†ര. 6ം, കളിക 6ം ാ‡രാ ി അവVെട മാനസിക2ം, ശാരീരീക2മായ
കഴി2കെള വള3_ക എ താണ് ഈ പuതിNെട ലX-ം. ;ട %ി& …"ികളി& കളികേളാ^M
അഭിVചി വള3%ി പി ീട് അതിനായി ˆമമാNം ശാ‰ീയമാNം അuhാനി ാ
അവെര
ാ‡രാ6ക എ താണ് ഇതിെ
ഥമ ഉേ)ശം. ‹[കെള കായിക േകl.ളാ ി …"ികെള
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ിരമായി ശാരീരിക വ
ന ളി
ഏ െ
ത് ഉറ വ
ക എ
ം ഇതിെ#
ല%&മാണ്.
(സി) േകാംബാ.് േ/ാ 0സിെല 1ാസ് 23് േ ാ1ാം
ന4െട 63ികെള സ7യം
തിേരാധ ിനായി സജജരാ: തി;ം, േദശീയ അ? േദശീയ
@ ണെമAകളി മികവ് Bല
തി;ം തായ് േക7ാേCാ, േബാDിംഗ്, Fേഡാ േപാIJ കായിക
വിേനാദ Kമായി ബLെ 3 കഴിNകO വികസി ി:കPം െചRക എ താണ് ഈ പTതിയിUെട
ല%&മി
ത്.
(ഡി)എVസ്- താെഴ ത3ിIJ െട ീസ് ക Wപരിപാടി.
സം
ാനെ
സമ Xരായ 6ളിYാെര വളെര െചറിയ
ായ ി
കെC ി അവെര
േലാകനിലവാരZJ െട ീസ് കളിYാരാYി മാ[വാ\ േവCിPJ പTതിയാണ് ഇത്.
(ഇ) കിY്-ഓഫ്- താെഴത3ിIJ _0േബാO പരിപാടി.
േദശീയ, അ? േദശീയ
കടന ിെ# അടി
ാന ി
_0േബാO േകരള ിെല ഏ.Nം
` ത
ാധാന&മ ഹി:
ഒ
കളിയാണ്. കിേYാഫ്-എ ത്, 1ാമീണ-അ Tനഗര,
പ3ികവ c, മ.് പിേ ാY േമഖലകളിെല മി Yരായ/കഴിNJ 63ികെള വളെര െചറിയ ായ ി
കെC ി പരിശീലനം ന 6 പTതിയാണ്. 2018-19- 19 െതരെk Yെ 3 േകl ളിലാണ്
നട ിലാYിയത്. ഇത് മ.്
ാപന ളിേല: `ടി വ&ാപി ിYാ\ തീ മാനിmിnC്. Bറേമ 2019-20
ൽ 14 േകl ളിേലY് `ടി േ ാ1ാം വിBലീകരിmിnC്.
സം
ാനെ ാ3ാെകPJ 33
േകl ളിൽ
15
േകl ൾ
െപൺ63ികെള
പരിശീലി ി: തിന്
മാuZJതാണ്.
െപൺ63ികൾ:ം ആൺ63ികൾ:മായി ` തൽ
ാപന ളിേലY് ഈ േ ാ1ാം
വിBലീകരിYാൻ ല%&മി xC്.
(എഫ്) yz് - 1ാസ് 23് ബാ{.്േബാൾ േ ാ1ാം
ആേരാഗ& ിനാPJ, ഊ }സ7ലNം ഉ രവാദി ZJ മായ ഒ സ~ഹം െക3ി :കെയ
ഉേ•ശേ ാെടയാണ്
േ€
േഫാർ
െഹൽ ്
എ
ആശയം
ചരി ി: തി;ം
േ ാ‚ാഹി ി: തി;ം ല%&മി
ത്. രാജ& ിന് ഊ }സ7ലNം സƒTNമായ ഭാവി
…†ി: തിന് ഉറm തിബTതPJ ഒ സ~ഹെ
വാ െ
: തിനായി ല%&മി x.
ഈ പTതി
േകരള ിെല Z‡വൻ ˆKകെളPം
Pവ വിദ&ാർXികെളPമാണ് പTതി
നട ി ിനായി ല%&മി
ത്. 5 ജി‰കളിെല 10 ˆKകളിൽ ഈ പTതി ആരംഭിŠ കഴി‹. ഈ
പരിപാടി ` തൽ
ാപന ളിേല:ം ജി‰കളിേല:ം വ&ാപി ിYാ;ം ല%&മി xC്.
(ജി) Œി#് – കായികതാര

O:J 1ാസ് 23് പരിശീലന പരിപാടി

േദശീയ അ?ർേ•ശീയ തല ിIJ കടനെ
അടി
ാനമാYി േകരള ിെല Zൻഗണനാ
കായിക
വിഭാഗ ളിെലാ ാണ്
അത്ല.ിD്.
കടനം
വർTി ി: തിന്,
സം
ാനെ ാ3ാെകPJ അ?ർ സ്`ൾ, ഇ#ർ ഡി•ിŽ് @ർണെമAകKെട പരിശീലനം
േ ാ‚ാഹി ിേYC C്. അതിനാ 5-12 വയ•ിനിടയിIJ സം
ാനെ
ˆളിൽ േപാ6
63ികൾY് ഉപ-നഗര 1ാമീണ, േഗാuവർcYാരിൽ നിxം കഴിNJ 63ികെള കെC ി
പരിശീലനം
നൽകി
കായികതാര െള
ZൻഗണനPJ
കായിക
വിഭാഗമായി
തിരെk േYC C്. നിലവിൽ 6 േകl ളിലായി 6 ജി‰കളി ക‘ർ, കാസ േഗാഡ്, ഇ Yി,
പ നംതി3, ആല ഴ, െകാ‰ം എ ിവിട ളിലായി പTതി നട ിലാYിയിnC്. ബാYിPJ 8
ജി‰കളിൽ 8 േകl ൾ `ടി ആരംഭിYാൻ ഈ പTതി ല%&മി x.
(എŠ) 15 വ ഷ വിഷ\ േരഖ ത“ാറാY .
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േകരള%ിെല കായികരംഗെ%
കടന.
െമ$െU^_ തിന് നയ.
കെ8_കNം
അതിെ
സമയബtിതമായ
Œത-മായ
നടപടിക[ം
ആവശ-മാണ്.
ഇെതvാം
ാവ3%ികമാ6 തിനാണ് 15 വ3ഷ നയ േരഖ ത•ാറാ6 ത്.
(ഐ) ചാര2ം േ ാ†ാഹന2ം, ഐടി േ ാജŽക[ം.
താെഴ പറN
വ3%ന.ളാണ് സാേRതികവിദ-Nം, ചാര2ം സംേയാജിUി6 വയി&
വV ത്;i.
കായികേമഖലNെട മിക$ ഭരണനി3•ഹണ%ി5ം, നട%ിUി5ം, പuതിക
ആവി•രി6 തിനായി ജി.ഐ.എസ്. അടിZാനമാ ിNM കായിക വിവര.[െട
വികസനം.
ii.
കായിക േമഖലNെട നട%ിUി5M െവ‘വിളികെള ഐ.ടി. ഉപേയാഗി$് പരിഹാരം
കെ8_ തിനായി ഐ.ടി. വിദ’െര പെR^Uി€ െകാ8് ഒV ഹാ %“
സംഘടിUി6ം.
iii.
വ…”തല െവ•ൈസzക[െട പരി–രണ2ം കായിക ഉപകരണ.[െടNം മzം
നവീകരണ2ം.
iv.
േകരള%ിെല കായിക േമഖലNെട —ാ ഡിംഗ്.
v.
കായിക വാണിജ-ം-കായിക േകl.ളി˜െടNM വികസന2ം വിവിധ.ളായ ™തന
പuതികളിšെടNM കായിക വിപണന2ം വാണിജ- വ& രണ2ം.
vi.
കായിക േമഖലNമായി ബtെU" വി›ലീകരണ പuതിക .
vii.
കായിക2ം-ആേരാഗ-2മായി ബtെU" േഡാകDെമ റി ഫിലിംസ്.
viii.
വിദ-ാ3Pിക
ിടയിšം, െപാ;ജന.ളിšം കായിക2ം/ആേരാഗ-•മായി ബtെU"
േബാധവ& രണ പരിപാടിക , ചാരണ സാമžിക , േ ാജŸക , ല േലഖക
എ ിവNെട സിuീകരണ2ം, വിതരണ2ം.
ix.
കായിക േഡാകDെമേ ഷ
നിലവിšM കായിക അടിZാന സൗകര-.[െട
വിഡീേയാ േഡാകDെമേ ഷ , ഇേമജ് േഡാകDെമേ ഷ , ഡിജിa& ൈല—റിNം
കായിക ചരി¡േരഖാ േശഖരണ2ം, കായിക വ!വിവര പ"ികNം, മിക$
കടനം
കാ¢െവ$ കായിക താര.[ം, ഇന.[ം ;ട.ിയവ.
x.
െസമിനാ£ക , െപാ;കാര-പരിപാടിക , വ3 ് േഷാ”ക കായിക ദിന.[േടNം, മa്
ബtെU" ദിനാചരണം, കായിക േ ാ†ാഹന%ി5M ചാരണം.
xi.
സാഹസിക കായിക ഇന.[ം, വ-ാവസായിക വിേനാദ സ¤ാര%ിെ Nം ചരണ2ം.
xii.
േദശീയ അ¥3േദശീയ െസമിനാ£ക , വ3 ് േഷാ”ക , മീaിംeക
കായിക
ഇന. , \3ണെമ¦ക , ചാK- ഷി”ക എ ിവ സംഘടിUി6ക.
xiii.
കായിക േകl.േളNം കായിക വള3$ാ േകl.െളNം സഹായി6 തി5M
വ3%ന.[ം, ചാരണ%ി˜െടNം, ല േലഖകളി˜െടNം െപാ;ജനസK3
പരിപാടികളി˜െടNം േകരളെ% ഒV കായിക വ-ാപന േകlമാ ി മാzക.
xiv.
§¨ക , എ ജി ഓ ക ‹[ക , മa് സംഘടനക എ ിവയി˜െട േbാ3dസ്
േ ാ†ാഹിUി6ക.
xv.
ഒേ©ാബർ 13 ന് എvാ വർഷ2ം േകരള കായിക ദിനാേഘാഷം.
xvi.
ഐ.ടി Nമായി ബtെU" കായിക ആªിേ ഷ5ക[േടNം, കായിക സാേRതിക
വിദ-യി˜െടN#M മa് നടപടിക .
xvii.
ി ് ആ ് ഇലേ«ാണിക് മാധ-മ.ളി˜െട കായിക- വിവര.[െട ചരണം.
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േത&ക േ ാജ”കOY് കീഴിIJ േമ
റk
വ
ന OYായി 2021-22 ബ•ജ.ി
േ/ാ 0സ് Pവജനകാര& ഡയറ–േറ.ിന് 600.00 ല%ം —പ വകയി
ിയിnC്.
2020-21 കാലയളവി വിനിേയാഗിm െമാ
ഫCിെ# 55 ശതമാനം വനിതാ ˜ണേഭാ™ാYളാണ്.
2021-22- ഇത് ഇേത അ;പാത ിലായിരി:െമ ് തീ%ി:x.

േകരള സം
ാന േšഡിയ KെടPം അ;ബL അടി
ാന സൗകര& KെടPം
നി Wാണം,
വ
ന O, പതിവ് അ.6. ണികO എ ിവPം B തായി നി േ•ശിmവPം
െപാ േമഖലാ സംരംഭ O (പി.എസ്.ഇ)-േ/ാ 0സ് േകരള ലിമി.ഡ് നി œഹി:ം. േ/ാ 0സ്
േകരള ലിമി.ഡ് ഒ െ/ഷ& പ സ് െവഹിYിO ആയി വ
ി:ം. ആ•ി നി Wാണം,
മാേനžെമ#് കŸനി എ ീ ഇര3 ല%& േളാെട സ7?ം ഉCാYിയ വ മാനം െകാC് േ/ാ 0സ്
ആ•ി വികസി ി: തി
T േകlീകരി:കPം ലാഭം േകരള ിെല കായിക വികസന
വ
ന OYായി ` ത
നിേ%പിYാ\ ഉപേയാഗെ
കPം െചRം. േകരളെ
ആേഗാള ശ•മായ കായിക ശ™ിയാ: തായിരി:ം ല%&ം. 35-ാമത് േദശീയ െഗയിംസിെ#
പാരŸര&Nം േകരള ിെല കായിക േമഖലയി
വിജയ ി;ം മഹത7 ി;ം അടി റ
പാ6 തി;മായി കി¡ബി (KIIFB)Pെട കീഴി
നട ിയ വ\ നിേ%പ O ഇത് ~ലം
ാപനവ¢കരി:ം. േ/ാ 0സ് േകരള ലിമി.ഡിെ# േകരള സം
ാന ് കായിക അടി
ാന
സൗകര& Kെട നി Wാണ ി;ം പരിപാലന ി;മായി േകരള സ Yാരിെ# േനാഡ
ഏജ\സിയായി
വ
ി:ം. ഡയറ–േറ.് ഓഫ് േ/ാ 0സ് ആ#് £ ് അഫേയ¤ിെ#
േ/ാ 0സ്, എ¥ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം, േ/ാ 0സ് േകരള ലിമി.ഡി
ഉOെ
ാ\
ഉേ•ശി:xC്. കായിക ശാ¦ം, കായിക എ¥ിനീയറിംഗ്, നി Wാണം, കായിക സാേ§തിക
വിദ&Pെട വള x വ
േമഖലകO എ ിവയിെല േ/ാ 0സ് േകരള ലിമി.ഡിെ#
ാപന
ആവശ& OെYാ ം േശഷി വ Tി ിY , വിദ¨ െട വിനിേയാഗം എ ിവ ഈ ശീ ഷക ി
(െഹഡ് ഓഫ് അYൗC്) നി ് നിറേവ[വാ\ ല%&മി xC്.
2021-22 ബജ.ി ഈ പTതിYായി 60.00 ല%ം —പ വകയി
ിയിnC്.

തി വന?Bരം ജി.വി.രാജ േ/ാ 0സ് ˆളിെലPം, േ/ാ 0സ് ഡിവിഷ\ ക‘രിേലPം
കായിക അടി
ാന സൗകര& വികസനNം, നിയ©ണNം കായിക Pവജന കാര& ഡയറ–േറ.ി
നി%ിªമാണ്. ജി വി. രാജ േ/ാ 0സ് ˆളിെ# മാ«കയി
ക‘ േ/ാ 0സ് ഡിവിഷെന
¬ -മാPം െറസിഡ\ഷ& േ/ാ 0സ് ˆളാYി മാ.ണെമxം മലബാറിെലPം വടY\ േകരള
േമഖലയിെലPം ധാന കായിക പരിശീലന േകlമായി ഇതിെന മാ.ിെയ YണെമxZJതാണ്
ല%&ം.
2021-22 കാലയളവി ഇനി റP
വ
ന O നി േ•ശി:xC്.
ക ാസി.ി ബി ഡിംഗ് േ ാ1ാZം കായിക ൈനBണ&
ാപിYIം.

ിനായി െസ# ഓഫ് എDല\സ്

പരിശീലക :ം മ.് സേ ാ 3ിംഗ് šാ_കO:ZJ ൈനBണ& വികസന േകാ¯കO
പരിശീലക :ം േകാŠകO:ം റി°ഷ േകാ¯കO
വിദ&ാ XികO:J േ{ാള ഷി ് പTതികO
കായിക ഉപകരണ

Kെട വാ
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എ¬േbാഷ3 യാ¡ക[ം \3-െമ¦കളിെല പRാളി%2ം
േഹാx& സൗകര-.[െട നിലവാരം ഉയ3_ക
കായിക അടിZാന പ®ാ%ല സൗകര-.[െട നവീകരണം
കായിക ശാ‰%ി& െbഷ-ലി¯ക[െട വിനിേയാഗം
െമഡി & ഇ °റ സ് പuതി
ക±രിെല ജി.വി. രാജ േbാ3dസ് ‹[കളി5ം േbാ3dസ് ഡിവിഷ5മായി ഒV ]തിയ
പാഠ-പuതി വികസിUി6 തി5ം അu-ാപന ശാ‰ രീതി വV_ തി5#M പuതി
ക±രിെല ജി.വി. രാജ േbാ3dസ് ‹ളിേല6ം േbാ3dസ് ഡിവിഷനിേല6ം വിദ-ാ3Pികെള
തിരെ³^6 തി5M ടാല ് ഹ8് പuതി നടUിലാ &.
2021-22 കാലയളവി& പuതിക
ായി 2000.00 ലXം pപ ബജaി& വകയിV%ിയിr8്.

(എ). കളി%"് ( ാേദശിക കളി).
ാേദശിക
കളികെള
]തിയ
തല#റക
ിടയി&
േ ാ†ാഹിUി6 തി5ം,
ജനകീയവ& രി6 തി5ം, അവ36Mി& ഒളി´കിട6
കഴി2ക
തിരി$റി³്
േകരള%ിലാകമാനം ആേരാഗ-#M ജനവീഭാഗ.െള S„ി6ക എ ;മാണ് ഈ പuതിNെട
ലX-ം. ടാെത ാേദശിക കായിക സംഘടനക[െടNം, N%് §¨ക[െടNം ചരണ%ിനാNM
ഉപാധിയാNം ഈ പuതി ഉപേയാഗി67.
(ബി). ‰ീക
് സhയംരXാ പരിശീലനം ആേയാധന കലകളി˜െട.
നµെട െപ“…"ികെള ആˆമണ%ി& നി ് രXി ാ സƒരാ6 തി5ം സhയരX ാNം,
അവെര േദശീയ അ¥3േദശീയ മ†ര.ളി& േജതാ ളാ6 തിന് േവ8ിNം കളരിUയa്,
ൈതേ hാ8ാ, gേഡാ, കരാെ" ;ട.ിയ അഭ-ാസ#റക[െട ചാരണമാണ് പuതി െകാ8്
ഉേ)ശി6 ത്.
(സി). നv ഭരണ%ിനാNM ¶%് െഫേലാഷിU് പരിപാടി.
േന·തhപരമായ കഴി2ക വള3%ിെയ^ ാ5ം ജിvാ ഭരണ ട%ിന് Nവ വിദ-ാ3Pിക[െടNം,
െ ാഫഷ¸ക[െടNം കഴി2ക
േയാജനെU^%ാ5ം ¶%് െഫേലാഷിU് േ ാžാം
ലX-മി^78്. ¶%് െഫേലാകളായി തിരെ³^ െU^
വ-}ികെള ജിvാ കള©£െട
ഓഫീ മായി ബtിUി6ം. ഒV വ3ഷേ% ് ജിvാ ഭരണ ടെ% സഹായി6 തിന് അവ3
ഗേവഷണം നട_കNം അവതരണ. നട_കNം ആവശ-മായ വിവര. ന&…കNം െച¹ം.
ഭരണകാര-.ളി& െപാ; നയ2മായി ബtെU" എ¬േbാഷ£ം അ5ഭവ2ം യംഗ്
െഫേലാക
് ലഭി6ം.
Nവജനകാര- പരിപാടിക
ായി 2021-22 ബജaി& 100.00 ലXം pപ വകയിV%ിയിr8്.

മധ- േകരള േമഖലയി& നിലവി& േbാ3dസ് ഡിവിഷ ഇvാ%തിനാ& 2021-22-& ·ºരിെല
ഗവ“െമ ് േബാ»സ് ഹയ3 െസ 8റി ‹ … ം…ള%് ഒV അധിക േbാ3dസ് ഡിവിഷ
ആരംഭി ാ ഉേ)ശി67.
2021-22 കാലയളവി& താെഴ UറN
വ3%ന. ഉേ)ശി67.
·º3 േbാ3dസ് ഡിവിഷനിെല േശഷി വ3uിUി & പരിപാടി
പരിശീലക36ം മa് സേUാ3"ിംഗ് xാ¼ക 6മാNM ൈന]ണ- വികസന േകാ½ക
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കായിക ഉപകരണ
എ േ

െട വാ

ാഷ യാ ക ം

േഹാ!

സൗകര$

ണെമ കളിെല പ ാളി

ം

% വികസി&ി'

() േ ാ *സ് ഡിവിഷനിെല കായിക അടി/ാന പ0ാ
നിലവാരം വ 1ി&ി'
കായിക ശാ3
െമഡി'
?വ

ി

ല സൗകര$

െട

വിദ5രായ വ$6ികെള കാര$7മമായി ഉപേയാഗെ&9

ഇ;<റ;സ് പ1തി
ന ം പരിപാലന ം

()രിെല േ
ഹG്

ാ *സ് ഡിവിഷനിേല'് വിദ$ാ @ികെള തിരെA9BCതിDE ടാലF്

വിദ$ാ @ിക%BE േHാള ഷി&് HീJക%.
2021-22 കാലയളവിെല ബജQി
350.00 ല7ം Tപ േമ &റA പ1തിക%'ായി
വകയിU ിയിVG്.

സം/ാന ് കായിക ?വ
ന % സംഘടി&ിBCതിDം ഏേകാപി&ിBCതിDം,
േ?ാZാഹി&ിBCതിDമാ[E ഉCതതല /ാപനമാണ് േകരള സം/ാന േ ാ *സ്
കൗ\സി . േകരള സ 'ാ ?ാബല$ ി വU ിയ 'േകരള േ ാ *സ് ആ^് 2000’-2006നിലവി വ`. aതിയ നിയമം േ ാ *സ് കൗ\സിലിെF ?വ
ന െള തേbശ സcയംഭരണ
/ാപന ളിേല'് eടി വ$ാപി&ിf. 2021-22- േ ാ *സ് കൗ\സിലിെF താെഴ െകാ9 ിVE
?വ
ന % J;ഗണനാടി/ാന ി
നട&ിലാBCതിനായി 3340.00 ല7ം Tപ
വകയിU ിയിVG്.
േകരള സം/ാന േ ാ *സ് കൗ\സിലിD കീഴി
ജിi, േകാേളജ്,
j% േ ാ *സ്
അ'ാദമിക% എCിവ അതാത് മാേനkെമ ക%'് കീഴി
നട െ&9`. േകരള സം/ാന
സ്േപാർട്സ് കൗൺസിൽ നിലവിൽ 31 ജിiാ സ്േപാർട്സ് അ'ാദമിക% നടo`G്. െമാ ം
pക െചലവഴിrതി
35% sണേഭാ6ാ'% വനിതകളായിU`. 2021-22-tം അേത
അDപാത ി
ഫG് െചലവഴി'െ&9െമC് ?തീ7ിB`.
വിദ$ാ @ിക%'് vാF്
ന wCതിDE pക /ാപന %'് പകരം അവUെട ബാ ് അ'ൗxകളിേല'്
ഇലേyാണിക് zാ;{ േHാള ഷി&് ന w`G്. വിദ$ാ @ിക െട അ'ാദമി ?വ
ന %
e9ത േഫാ'സ് െച|CതിD േവGി നി bി} /ാപന
െട എ~ം wറ•ം. വിദ5രായ
പരിശീലകUെട കീഴി
പരിശീലന ിDം ചികിZ, പഠനസൗകര$െമാU' , കGീഷനിംഗ്
സൗകര$ % എCിവ•ായി 2021-22 1784.20 ല7ം Tപ വകയിU ിയിരിB`.
േകരള സം/ാന േ ാ *സ് കൗ\സിലിന് കീഴി
43
അംഗീ„ത കായിക
സംഘടനകളാ…Eത്. സം/ാനതല മZര % നടoക, പരിശീലന ക$ാ†് േദശീയ/ദ7ിണ
േമഖല മ സര ളി
പെ 9Bക, േദശീയ/ദ7ിണ േമഖല മZര % സംഘടി&ിBക
എCിവ•ായി 2021-22- 200.00 ല7ം Tപ വകയിU ിയിരിB`.
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300.00 ല ം പ 2021-22 വ ഷെ
ബ ജ ി കായിക േഹാ
കളിെല അേ വാസിക"#ം
70 ദിവസെ
േബാ ഡിംഗ് െസ) , +ാമീണ പരിശീലന േക23", േദശീയ െഫഡേറഷ6
സംഘടി9ി#: കായിക മ;ര3ളി പെ<=#: സം>ാന താര3" എ:ിവ #ം കായിക
Aണിേഫാം, BാC് സDE്, കായിക സാമ+ിക", ഉപകരണ3" എ:ിവ വിതരണം െചH:തിIം,
വകയിJ ിയിKL്.
മികM കായിക താര3"C് ശാNീയമായ ഉ:ത പരിശീലനം ന കി േലാേകാ ര നിലവാരOP
കളിCാരാCി മാQ:തിന് േകരള സം>ാന േRാ Sസ് കൗUസി അത്ല ിV്, േവാളിേബാ",
ബാW ്േബാ", എ:ീ കായിക വിഭാഗ3ളി മികവിെ) േക23" >ാപിMിKL്. 2020-21ഇതിനായി െചലവഴിCെ9E െമാ ം [കയി 25% ]ണേഭാ^ാC_ം വനിതകളായിJ`. ഈ
വ ഷbം അേത അIപാത ി
െചലവഴിCാനാണ് തീJമാനിMിരി#:ത്.
ഈ പcതി
ശ^ിെ9=d:തിനായി 2021-22 100.00 ല ം പ വകയിJ ിയിരി#`.
നeറിതലം Oത
സfഹ ിെ) വgതgh തല3ളി
ശാരീരികമായി മികb
ജീവിതം
സാധgമാ#:തിന് സj k കായിക
മതാ പcതി ല gം വl`. തേmശ സnയംഭരണ
>ാപന3", കായിക oവജന വp9്, ആേരാഗgം, വിദgാഭgാസ വp9് എ:ിവoെട സംo^
സംരംഭ ിലാണ് നട9ിലാ#:ത്. ‘എrാവ #ം േയാഗ‘ oെട sവ
22
180.00 ല ം പ വകയിJ ിയിരി#`.

ന3" ഉ"െ9െട 2021-

മികM കായിക താര3"#P േuാള ഷി9ിനായി 2021-2215.00
ല ം
പ
വകയിJ ിയിരി#`. 2020-21ഇതിനായി െചലവഴിCെ9E െമാ ം [കയി
67%
]ണേഭാ^ാC_ം വനിതകളായിJ`. ഈ വ ഷbം അേത അIപാത ി െചലവഴിCാനാണ്
തീJമാനിMിരി#:ത്

േകരള േ
് േRാ Sസ് കൗUസി /ജിrാ േRാ Sസ് കൗUസി ക_െട ഓഫീyക_െട
പരിപാലനം/കzDEൈറേസഷ6
സ|ീകരി#:തിIം ആ>ാന മ}ിര ിെ) നിലവാരം
ഉയ d:തിIം 2021-22 50.00 ല ം പ വകയിJ ിയിരി#`.
2020-24 ഒളിzിVിനായി േകരള ി
നി`P കായികതാര3ളി
നി:്
െമഡ
sതീ ി€െകാ•P പcതിക" ഊ |ിതമാCിെCാLിരി#കയാണ്
േകരള Rാ Sസ്
കൗUസി . എ:ാ അവെയ 5 (അത്ല ിV്, േബാVിംഗ്, ബാ„ി)ൺ, െഫൻസിംഗ്, േറായിംഗ്)
ഇന3ളിേലCായി ˆJCി O6ഗണന ന കിയിരി#`. 2020-21- ഇതിനായി െചലവഴിCെ9E
െമാ ം [കയി
58% ]ണേഭാ^ാC_ം വനിതകളായിJ`.
ഈ വ ഷbം അേത
അIപാത ി െചലവഴിCാനാണ് തീJമാനിMിരി#:ത് ഓ9േറഷ6 ഒളിzിയ 2020-2024-നായി
375.00 ല ം പ 2021-22 ബ ജ ി വകയിJ ിയിരി#`.
േRാ Sസ് കൗUസി

അവാ ഡിനായി 2021-22405

15.00 ല

ം

പ വകയിJ

ിയിരി#`.

വിവര സാേ<തിക വിദg ഉ"െ9െട വിവര േശഖരണ
ല ം പ വകയിJ ിയിരി#`.
2021-22 ബജ ി

ിIം നിയŠണ

താെഴ പറo: പcതിക"Cായി 59.80 ല

ം

ിIം 2021-22-

പ വകയിJ

ജിrാ േRാ Sസ് കൗUസി ക"C് േRാ Sസിെ) േsാ;ാഹന
മ ് അIബ‹ െചലbക"C് +ാ)്

40.00

ിയിKL്.
ിIം, പി.ടി.എ.,

െമŒദിന േRാ Sസ് ആചരണം
േകാ€ക"#P റി•ഷ
മ ് പരിപാടിക_ം.

േകാŽക", േRാ Sസ് •ിനിക് നട

ി9്, െസമിനാ•ക_ം

25.00 ല ം
പ 2021-22 ബജ ി
ഭാഷ മലയാളം, സം>ാനെ
വിജയിM ടീOക"#P
വരേവ‘്, വി.ഐ.പി. സ} ശനം േപാെലoP അടിയ ിര െചലbക" എ:ിവCായി
വകയിJ ിയിരി#`.
.
സി.എം. േഗാ"ഡ് ക9് “Sബാ" ചാzg6ഷി9് എrാവ ഷbം നട ാ6 സം>ാന േRാ Sസ്
കൗUസി ആേലാചി#`L്, ജിrാതല മ;ര3" എrാ ജിrകളി ം നട ി േയാഗgത േനടിയ
ടീം സം>ാന ചാzg6ഷി9ിന് പെ<=#:താണ് (ലീഗ് ചാzg6ഷി9്).
[ടC ി
ചാzg6ഷി9് ആUpEിക"C് മാ”മാണ് സംഘടി9ി#:ത്. ഭാവിയി െപUpEിക"C് •ടി
ചാzg6ഷി9് നടd:താണ്.
25.00 ല ം
പ 2021-22 ബജ ി
ഇതിനായി
വകയിJ ിയിKL്.
ഈ പcതി sകാരം എrാ ഉേmgഗ> #ം അവJെട മലയാളം ഭാഷാ ൈവദ–gം
വ cി9ി#:തിന് പരിശീലനം ന കാ6 വp9് ഉേmശി#`. 1.00 ല ം പ 2021-22 ബജ ി
ഇതിനായി വകയിJ ിയിKL്
വിവിധ േകാേള—കളി നി`P ടീOക"C് മാ”മാണ് േകരള െഗയിംസ് ചാzg6ഷി9്
നടd:ത്. ഇ) െകാളീജിയ ് ചാzg6ഷി9ി
ഒ`ം ര•ം >ാന3" കര>മാCിയ
േകാേളജ് ടീOക" നാല് സ ˜കലാശാലകെള sതിനിധീകരിM് േകരള സ ˜കലാശാല, എം.ജി
Aണിേവeി ി, കാലിC ് Aണിേവeി ി, ക™ Aണിേവeി ി േകാേളജ് െഗയിOകളി പെ<=Cാ6
േയാഗgരാണ്. 50.00 ല ം പ 2021-22 ബജ ി ഇതിനായി വകയിJ ിയിKL്.
മികM “Sേബാ" പാരzരgOP േകരള ിന്, സം>ാന ് വനിതാ “Sേബാളിെ)
വികസന ിന് പരിമിതമായ പcതിക" മാ”േമoš. േകരള സം>ാന േRാ Sസ്
കൗUസിലിന് കീഴി രL് േകാേളജ് അCാദമിക_ം ഒJ േഡ േബാ ഡിംഗ് െസ)•ം ഉL്. േദശീയ
തല ി
േകരള ി
വനിതാ “Sേബാളിെ) നിലവാരം ഉയ
ാ6 ഒJ അCാദമി
>ാപിേCLത് അതgാവശgമാണ്. താമസ ിIം പരിശീലന ിIം അIേയാജgമായ >ല ്
േദശീയ നിലവാര ി P സവിേശഷമായ ഒJ അCാദമി >ാപി#കയാണ് ല gം. എEാം •ാ›്
Oത
പŠLാം •ാ›് വെര അœ് വ ഷമായിരി#ം പരിശീലന കാലയളവ്. ഇത് രL്
ഘE3ളായി തിരി#ം. ആദg f:് വ ഷ ിIേശഷം (8,9,10) ഉയ : നിലവാരം കാണി#:വെര
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അ=
രL് വ ഷേ C് (+1, +2 •ാ›്) >ാനCയ ം ന pം. ഇJപ ിയœ് െപUpEികെള
പരിശീലന ിനായി അCാദമിയിേലC് െതരെŸ=#:തായിരി#ം. 20.00 ല ം പ 2021-22
ബജ ി ഇതിനായി വകയിJ ിയിKL്.
േകരള ി അ ാരാ , േദശീയ മ;ര3" നട ാ6 അIേയാജgമായ അ രീ ം
¡¢ി#:തിനായി സം>ാന ് •=ത
മ;ര3" നടd:തിെന േകരള സം>ാന
േRാ Sസ് കൗUസി എrാŒേ9ാ£ം സnാഗതം െചH`. 100.00 ല ം പ 2021-22 ബജ ി
ഇതിനായി വകയിJ ിയിKL്.

സം>ാന ് oവജനശാ^ീകരണ sവ
ന3" നട9ിലാ#:തിIം സമനnയി9ി#:തിIം
ഉP ഉ:തതല സമിതിയായി േകരള സം>ാന oവജനേ മേബാ ഡ് 1985- >ാപിCെ9K.
െതാഴി രഹിതരായ
oവജന3"C്
സnയംെതാഴി
കെLd:തിIം
പരിശീലനം
ന p:തിIOP A ് •¤ക", സംഘടനക" എ:ിവ¥് േബാ ഡ് സഹായം ന p`.
O6ഗണന അടി>ാന ി താെഴ പറo: പരിപാടിക" 2021-22- നട9ിലാ#:തിന് 1791.00
ല ം പ വകയിJ ിയിരി#`.
2021-22 സാz ിക വ ഷ ി നട9ിലാCാ6 ഉേmശി#: േബാ ഡിെ) പcതിക" ˆവെട
േച #`.
േകരള സം>ാന oവജന േ മ േബാ ഡിെ) എrാ വ ഷbം നടd:
ഒJ sധാന പരിപാടിയാണിത്. oവജന3"C് അവJെട കല, കായിക കഴിbക"
തിരിMറിയാIം
sകടി9ിCാIം വികസി9ിCാIം േവദിെയാJ#`.
പcതിക"
നട9ിലാ#:തിനായി ഏ െ9Eിരി#: ഉേmgാഗ> C് sതിഫലം ലഭി#:തിIP
വgവ>oം ഈ ശി ഷക ി
ഉ"െ9= ിയിKL്. 2021-22 സാz ിക വ ഷം 770.00
ല ം പ പcതി നട ി9ിേലCായി വകയിJ ിയിരി#`.
സാz ികമായി പിേ:ാCം നി #: െചറിയ +ാമീണ വിേr—ക",
എസ്.സി/എസ്.ടി േകാളനിക", തീര sേദശ3" Oതലായവയി
പീകരി#:
•¤ക_െട ഉ:മന ിIം, േകരള സം>ാന oവജന േ മ േബാ ഡി
രജി
െച§ിKP സം>ാനെ
A ് •¤ക"#മായി ഈ പcതി വിഭാവനം
െച§ിKPതാണ്. 2021-22 സാz ിക വ ഷം 150.00 ല ം
പ പcതി
നട ി9ിേലCായി വകയിJ ിയിരി#`.
s¨തി ©ര 3", s¨തി സംര ണം,
സാfഹിക തിªക"െCതിരായ േപാരാEം [ട3ിയ സാഹചരg3ളി
സfഹെ
േസവി#കെയ: ല gേ ാെട േകരള ിെല oവ ജന3_െട ഒJ സ:c േസന¥്
പം ന pകoം പരിശീലനം ന pകoം െചHക എ:താണ് പcതിoെട ല gം. 202122 സാz ിക വ ഷം 171.00 ല ം
പ പcതി നട ി9ിേലCായി
വകയിJ ിയിരി#`.
വിവിധ
മ;ര
പരീ ക"#ം
അഭിOഖ3"#OP
ത«ാെറ=9ിനായി oവാC"C് പരിശീലനം ന p:തിIം െവബ് ഡിൈസനിംഗ്,
+ാഫിക്, ഡിൈസനിംഗ് Oതലായവയി
oവാC"Cായി െവ ചn
•ാ¬ക"
നടd:തിIം ത;മയ േsാ+ാOക", ഓUൈല6 •ാ¬ക", െസമിനാ•ക" എ:ിവ
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നടd:തിന് െവ ചn Vാ›് -ം സ|മാ#ക എ:ിവ ഈ പcതിയി
25.00 ല ം പ 2021-22 ബജ ി ഇതിനായി വകയിJ ിയിKL്.

ഉ"െ9=`.

കൗമാരCാരായ െപUpEിക" അഭിOഖീകരി#: വിവിധ s®3"
പരിഹരി#:തിന് കൗUസിലിംഗ് ന p:തിIം Bാ6സ് െജ6ഡ മാെര സാz ിക
സnാതŠ ിേലC് എ ിേMJ:തിന് സഹായി#: െതാഴി
പരിശീലനം ന കി
OഖgധാരയിേലC് െകാ•വJ:തിIം േവLിoP പcതിയാണ് വിഭാവനം െച§ിKPത്.
25.00 ല ം പ 2021-22 ബജ ി ഇതിനായി വകയിJ ിയിKL്.
-കലoം സംuാരbം എ: പcതിയി നടd: sവ
ന3"
േകരള ിെല േദശീയ േഫാ"C് െഫ ിവ
oവ സാഹിതg കgാz്, േഷാ E് ഫിലിം
െഫ ിവ എ:ിവയാണ്. 2021-22 ബ ജ ി 65.00 ല ം പ വകയിJ ിയിരി#`.
സfഹ ിെല വിവിധ േമഖലകളിെല oവേനതാCെള
സnാമി വിേവകാന} oവ sതിഭ ¯രuാരം ന കി ആദരി€െകാL് േബാ ഡ്
അംഗീകരി#കoLായി. മികM A ് •°് അവാ ഡിന് ജിr തിരി€ം അവരി ഒരാെള
സം>ാന തല ി ം അവാ ഡിനായി തിരെŸ=#ം. oവ പ” sവ
ക #ം പ”
sവ
ന വിദgാ ±ിക"#മായി മാധgമ കgാ²ക" സംഘടി9ിCാ6 േബാ ഡ്
നി േmശി#`L്. 100.00 ല ം പ 2021-22 ബജ ി ഇതിനായി വകയിJ ിയിKL്.
സാഹസിക അCാദമിoെട നി ³ാണം െക.ഇ.എrിെന ˆമതലെ9= ി ആദg ഘE ിെ)
ഉ´ഘാടനം നട ി. സാഹസിക sവ
ന3ളി
oവാC"C് പരിശീലനം
ന pകെയ: ല gേ ാെടയാണ് അെഡnœ അCാദമി >ാപിതമായത്. അവJെട
േസവനം െപാ[ ജന3_െട േ മ ിനായി വിനിേയാഗി#`. െകEിട ിെ) രLാം ഘEം
µ
ിയാ#:തിIം പരിശീലന sവ
ന3"#മായി [ക വകയിJ ിയിKL്.
235.00 ല ം പ 2021-22 ബജ ി ഇതിനായി വകയിJ ിയിKL്.
sവ
ല ം

പœായ ്, Oനിസി9ാലി ി/േകാ 9േറഷ6/ജിrാ തല ി
േബാ ഡിെ)
ന3" വgാപി9ി#:തിന് A ് േകാ ഡിേന മാെര നിയമി#`. 250.00
പ 2021-22 ബജ ി ഇതിനായി വകയിJ ിയിKL്.

േകരള ി േകാേളജ് വിദgാഭgാസ ഡയറ¶േറ ിന് കീഴി P ഏക കായിക വിദgാഭgാസ
േകാേളജ് േകാഴിേCാടാണ് sവ
ി#:ത്. O6ഗണനാടി>ാന ി
താെഴപറo:
sവ
ന3"Cായി 105.00 ല ം പ 2021-22- വകയിJ ിയിരി#`.
േകാേളജിെ) െമാ

ി P നിലവാരം അ

ാരാ

നിലവാര

ിേലC് ഉയ dക

ആ·നിക കായിക വ¸C", ലാബ് ഉപകരണ3" വാ3 , നിലവി P
ഉപകരണ3_െട പരിപാലനം.
]ണ നിലവാരOP അടി>ാന പ¹ാ ല വികസനം, ºാ E് •ാ›് -ം, കzDE -ം,
റീഡിംഗ് -ം, ബി.പി.ഇ േകാe് ൈല»റി -ം, കായിക വികസന ിIP പരിശീലനം എ:ിവ
ന pക.
െപാ[ ജന3"Cിടയി
ന pക.

ശാരീരിക ആേരാഗg

408

ിIം കായിക രംഗ

ിIം sാധാനgം

േകാേള കളി
വിദ ാ
ിക െട ശാരീരിക-മാനസിക വികാസം
പെ
തി
കളിക ം കായിക വിദ ാഭ ാസ!ം ഒ# $ധാന പ&് വഹി)*.
േകാേള കളി
കളി,ം
കായികവിദ ാഭ ാസ!ം േ$ാ-ാഹി ി) തിനായി താെഴ പറ,
$വ 0ന123ായി
േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ ഡയറ6േറ7ിന് 2021-22- 150.00 ല=ം പ വകയി#0ിയിരി)*.
എ?ാ വിദ ാ

ിക2)ം കായിക വിദ ാഭ ാസം േ$ാ-ാഹി ി)ക.

ഇൻBാ േകാേളജ് കായിക CർണെമFകൾ നട
കായികരംഗെ0 മികI വിദ ാർ
Mതിയ ഉപകരണ1ൾ വാO

തിന്

ികൾ3് മികI Jാസ് പരിശീലനം നൽL

തിന്

തിPം നിലവിQR ഉപകരണ1 െട പരിപാലന0ിPം

എ?ാ േകാേള കളിQം ശാരീരിക വിദ ാഭ ാസം നി ബTിത ഘടകമായി ഉ2െ
ക.
എ?ാ േകാേള കളിേല,ം വിദ ാ
ിക23ിടയി കായിക വിദ ാഭ ാസം എ
ആശയം
പക * ന L തിWെട വിദ ാ
ികെള മാനസിക!ം ശാരീരിക!മായ ആേരാഗ XR
,വതലXറയായി വള 0ിെയ )ക എ താണ് പYതി,െട ല= ം. കായിക വZ3 ം
ഉപകരണ1 ം വാ1 , ഇ\Bാ േകാേളജ് േ]ാ ^സ് C ണെമFക ം ക ാ_ക ം നട ക,
കായിക രംഗെ0 മികI വിദ ാ
ിക23് മികI പരിശീലനം ന Lക `ട1ിയ േകാേള ക െട
കായിക ആവിശ കതക2 a 0ീകരി)കയാണ് പYതിയിWെട ല= മി
ത്.

സംbാന0് ആേരാഗ വാcാരായ d2 വിദ ാ
ികെള വാ െ0 ) തിന് ഒ#
കായിക സംeാരം വികസി ിെI േ3fത് അത ാവശ മാണ്. സംbാന, ജി?, സബ് ജി?ാതല
കായിക മ-ര12 സംഘടി ി) തിPം മ7് കായിക വിേനാദ $വ 012)മായി 2021-22െപാ`വിദ ാഭ ാസ ഡയറ6േറ7ിനായി 350.00 ല=ം പ വകയി#0ിയിരി)*.

േലാക0ിെല ഏ7!ം വലിയ ,വജന $bാനമാണ് jൗ^സ് ആl് ൈഗnസ്. ഈ
$bാന0ിെl സംbാന ശാഖയാണ് േകരള സംbാന ഭാരത് jൗ^സ് ആl് ൈഗnസ്.
േകരള വിദ ാഭ ാസ നിയമ $കാരം $േത കിqം r കളി
$വ 0ി)
ഒ# സ Y
സംഘടനയാണിത്. ഉ0രവാദി0sXR പൗരcാെര നിലയിQം $ാേദശിക, സംbാന, േദശീയ
അt േദശീയ കuvണി7ികളിെല അംഗെമ
നിലയിQം ,വാ323് അവ#െട ശാരീരിക,
ബൗYിക, സാwഹിക, ആxീയ സാധ തക2 വികസി ി) തിPR ഒ# സ Y വിദ ാഭ ാസ
$bാനമാണ് jൗ^സ് ആl് ൈഗnസ്.
സംbാനെ0 jൗnസ് ആl് ൈഗnസ് $bാനെ0 ശyിെ
തിPം
സംbാനെ0 അY ാപക )ം ,വാ32)ം നിരtരമായ പരിശീലന0ിWെട,ം സംഘടനാ
പരിപാടികളിWെട,ം jൗ^സ് ആl് ൈഗnസ് പരിശീലനം ശyിെ
തിനാണ് ഈ
പYതി $ധാനമാ,ം ല= ം വz ത്. ,വാ32)ം വിദ ാ
ിക2)ം അധ ാപക )ം പരിശീലന
പരിപാടിക2 സംഘടി ി) തിPം, സംbാനതല $വ 0ന12 നട
തിPR $ധാന
ഫfിെl ഉറവിടമാണ് സംbാന സ 3ാ ന L പYതി |ാl്.
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താെഴ റ
വ
ന
ായി
2021-22
കാലയളവി
വകയി! ിയി"#്.
1) %ൗ'സ് ആ*് ൈഗ-സ് പരിശീലനം, സം2ാനതല

90.00
വ

ന

ല

ം

പ

, സംഘടനാ

പരിപാടിക
2) ജി6ാ ഓഫീ9ക
3) വിദ>ാ ?ിക

് പരിശീലന:ം സംഘടനാ ധനസഹായ:ം
് %ൗ'സ് ആ*് ൈഗ-സ് @ണിേഫാം ഭാഗ

4) സം2ാന, ജി6ാ ഓഫീ9കളി
5) പരിശീലന േകG

വിതരണം െചEക.

ഇ-ഭരണം

Hെട അടി2ാന സൗകര>

Hെട വികസനം.

2013-െല സം2ാന @ ് കJീഷL ഓ ഡിനLസിെ* അടി2ാന ി 2013- േകരള
സം2ാന @ ് കJീഷL നിലവി
വN.
വാ Hെട േ മം PLനി
ിെ ാ#് ഒ!
മാ Rദ ശിയാ ം
സഹായിയാ ം
വജനകാര>
സംബTിയായ
വിഷയ ളി
ഉ രവാദി േ ാെട ഇടെപV് ന6 വിദ>ാഭ>ാസ:ം െതാഴിലവസര Hം ദാനം െചWെകാ#്
െതാഴിലിെ* േമLമെയXറിY് അറി:ന Zക ം
വാ
് െതാഴിലി[\ മികവിെന
വികസി ിXക മാണ്
പ]തിയി^െട
ല >മി_ ത്.
േകരള ിെല
@വാ െള
ശാ`ീകരിX തിaം അവ!െട അവകാശ
സംര ിX തിaമായി പീകരിY ഒ! കbാസിcഡീഷ> േബാഡിയാണ് േകരള സം2ാന @ ് കJീഷL. േകരള സ
ാരിെ* സഹായ ിL
കീഴി[\ dാ*് ഇL എfഡ് 2ാപനമായി ഇത് വ
ിXN.
താെഴ പറ
വ
ന
ായി 2021-22 ബജgി 84.00 ല ം പ വകയി! ിയി"#്.
1) േകാേളcകളിേല ം എസ്.സി/എസ്.ടി, േകാളനികളിേല ം @വാ
് േബാധവk രണ
പരിപാടിക നടlക.
2) േദശീയ െസമിനാ /ജി6ാ െസമിനാmക
3) സാം%ാരിക വിനിമയ പരിപാടിക (ഇ.എം.എസ് െമേJാറിയ ഇ* @ണിേവoിgി സംഗ
മpരം).
4) @ ി ലീഗ സേ ാ V് െസ*
5) െഫസിലിേgഷL േ ാdാം (dീL @ ് ഇനിേഷ>gീവ് ആ*് െവ Yb
എംേrാfെമ*്
എsേtചu്)
6) അദാല ്/ ാേദശിക തല ി[\ സിgിംvക
7) @ ് ഐ x േ ാdാം
8) േദശീയ വജന ദിന പരിപാടി
9) പാ ശbവ
രി െ V വാ Hെട ശാ`ീകരണ:ം അവ!െട ആേരാഗ>:ം
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ൈവദ
ഷ ം െപാ ജനാേരാഗ ം എ േമഖല ് 2021-22 സാ
ിക വ!ഷ ി"
152955.00 ല#ം $പയാണ് വകയി' ിയിരി( ത്. ഇതിൽ 54980.00 ല#ം $പ ആേരാഗ
േമഖല.് േക/ാവി0ത പ1തിക2െട (നാഷണൽ െഹൽ ് മിഷ6 [45480 ല#ം], ആ 8ാൻ
ഭാരത് - ;ധാൻ മ=ി ജൻ ആേരാഗ േയാജന [8500 ല#ം], നാഷണൽ ആ ഷ് മിഷ6 [1000
ല#ം] എ ിവ ്) 2021-22 െല സം@ാന വിഹിതമായി വകയി' ിയിരി(A. േക/ാവി0ത
പ1തിക2െട ;തീഷിത േക/വിഹിതമായി 81159 ല#ം $പ വകയി' ിയിരി(A. 2021-22
വ!ഷെ
വCD് തിരിEF വിഹിതം താെഴ F പHികയിൽ ന"Iിയിരി(A.

ആJനിക
ശാLം

ൈവദ

1

ആേരാഗ േസവനMൾ

45205

2

െമഡി.ൽ വിദ ാഭ ാസം

42060

53980

99185

79659

42060

ആ ഷ്
ഭാരതീയ
വിഭാഗMൾ

ചികിQാ

3695

4

ആ !േവദ
െമഡി.ൽവിദ ാഭ ാസം

4320

5

േഹാമിേയാDതി

1895

6

േഹാമിേയാDതി
െമഡി.ൽവിദ ാഭ ാസം

800

500

4195

750

4320

500

2395

750

800

ആേരാഗ വCDി6 കീഴിൽ;ാഥമിക ആേരാഗ േക/MS, സാTഹ ആേരാഗ േക/MS,
ആ പUികS എ ിMെന 1284 @ാപനMSനിലവിVW്. ഇവ Xടാെത 5403 സബ്
െസZ[കS Xടി ;വ! ി(AW്. വിവിധ പ1തിക2െട നട ി\മായി ബ]െDH് ആേരാഗ
േസവന വCDി6 71150.00 ല#ം $പയാണ് 2021-22 - ൽ വകയി' ിയിരി( ത്.
1.
(
ഈ പ1തി _ാ6 േമാണി`റിംഗ്, മാേനbെമZ് ഇ6ഫ!േമഷ6 സംവിധാനം, ക dH!
വ".രണം, ഇ-െഹ" ് േ;ാeാം എ ിവ ാണ് ഉേgശിhരി( ത്. ഇ-ഓഫീസ്, ഇ-െഹ" ്
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േ ാ ാം, കംപ ം അ ബ
ഉപകരണ
ം എ ിവ ായി 2021-22 സാ
ിക വ ഷ ിൽ
1500 ല"ം #പ വകയി$ ിയിരി%&. േക(സ )ാരി* നി&ം ലഭി%
-ക./
ആ പാതിക വിഹിതം എ3% തി ം േക(വിഹിതം ലഭ4മാകാ
ജി7കളിൽ പ9തി
നട;ിലാ% തി ം -ക വകയി$ ിയിരി%&. േക(സർ)ാരിൽ നി&ം ലഭി%
-ക
വിനിേയാഗി)ാൻ കഴിയാ
ഇ-ഗേവണAസ് ഘടക ൾ നട;ിലാ% തി ം ഈ -ക
വിനിേയാഗി)ാF താണ്.

2021-22 വ ഷ ിൽ 600 ല"ം #പ ആേരാഗ4 വG;ി
കീഴിI/ Jാപന K
ശMിെ;3O തിനായി നീ)ിെവPിQR്. താെഴ പറT
വ
ന K)ാണ് -ക
നീ)ിവPിരി% ത്. െമഡി)ൽ ഉപകരണ K, സ ജി)ൽ ഉപകരണ K, േരാഗ നി ണയ
സംവിധാനം ശMിെ;3 Iം േരാഗ നി ണയ ഉപകരണ
ം, സ ജി)ൽ സൗകര4 K,
ആXപYിക െട Zമവ*)രണം / നവീകരണം. ആേരാഗ4 വG;് ഡയറ\േറ]റിെ^Tം
ഡയറ\േറ]ിA കീഴിI/ ഓഫീaക െടTം നവീകരണFം അടിJാനസൗകര4വികസനFം ഇതിൽ
ഉKെ;3&. ആbYണ സംവിധാനം ശMിെ;3 ൽ, വർ)്േഷാ;്, മാcർ dാ കK
തeാറാ)ൽ, പ9തി നിരീ"ണം, അവേലാകനം, വിലയി$ ൽ, േരഖകൾ തeാറാ)ൽ എ ിവ
സംബ ിP െചലFകൾ)ായി 50 ല"ം #പTം ഈ പ9തിയിൽ ഉൾെ;3 ിയിQR്.

ഒ$ വ4MിTെട ആേരാഗ4 സംബ മായ ചരിYം അ3%ം ചി േയാ3ംiടി േരഖെ;3O
സംവിധാനമാണ് െമഡി)ൽ െറേ)ാ ഡ്. േരാഗികK)് ശരിയായ പരിചരണFം XjഷTം
ന*G തി / ഒ$ റഫറAസായി ആേരാഗ4പാലകെര െമഡി)ൽ െറേ)ാ kകK
സഹായി%&. 2021-22-ൽ 60 ല"ം #പ ഫ ണിP കK, േഫാേ ാേകാ;ിയ എ ിവ വാ *,
െമഡി)ൽേരഖക െട ഡിജി]ൈലേസഷA,
െമഡി)ൽ െറേ)ാ ഡ്
ജീവന)ാ %/
ഇAസ mീസ് െnയിനിംഗ്,
ക
കK അ ബ
ഉപകരണ K അവേലാകന േയാഗം,
ൈമന
േജാലികK െമഡി)ൽ െറേ)ാ ഡ് വG;ിെ^ നവീകരണം, ആേരാഗ4 വG;്
ഡയറ\േറ]റിെ^Tം ഡയറ\േറ]ി കീഴിI/ ഓഫീaക െടTം ൈലoറിക െട നവീകരണം
എ ിവ ായി നീ)ിവPിരി%&.

സംJാന ാകമാനമായി 86 താp)് െഹqകrാ േ s് ആXപYികK ഇേ;ാK
വ
ിtവ$&. എ ാൽഎ7ാ താp)് െഹqകrാ േ s് ആXപYികളിIം െമേ]ണി]ി
uണിvകKഇ7. 2021-22-ൽ െമേ]ണി]ി uണിvകK നിലവിലി7ാ
താp)് ആXപYികളിൽ
െമേ] ണി]ി uണിvകK wAഗണനാടിJാന ിൽ ആരംഭി% തി ം േനരെ
ആരംഭിPവTെട
നി xാണം y
ിയാ% തി മായി 200 ല"ം #പ വകയി$ ിയിരി%&.

ജനസംഖ4ാപരFം പകർPവ4ാധിപരFമായ പരിവർ ന ൾ zലം {േ|ാഗ K,
പ"ാഘാതം, ൈഹ; െടAഷA , ഡയബ]ിസ്, കിqനി േരാഗ K, മാനസിക േരാഗ K എ ീ
പക േPതര േരാഗ Kഅ3 കാല ായി i3തലായി ക}വ$&. സംZമിേകതര േരാഗ
നിയ~ണ പരിപാടി ഇതിനകം സംJാന ് നട;ാ)ിയിQR്. ഇതിpെട ൈഹ; െടAഷA,
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േമഹം -ട ിയ േരാഗ K േനരെ
കെROകTം ഇതി / ചികി*സാ സ•െസ^ കK,
ൈ മറി െഹ* ് െസ^ കK, കx ണി]ി െഹ* ് െസ^ കK എ ിവയിpെട
ലഭ4മാ% -മാണ്.
േരാഗികK)്
ആവശ4മായ
Yിതീയതല
ചികി€.ം
ാധാന4ം
ന*േകR-R്. ധാന ആXപYികളിൽ കാ ് ലാബ് ഘ ം ഘ മായി നട;ിലാ%ം. 2021-22ൽകാ ് ലാബ് ആരംഭി% തി ം നിലവിI/ കാ ് ലാബ് uണിvക െടTം ഇ^Aസീവ്
െകയ
uണിvക െടTം സൗകര4 K െമPെ;3O തി മായി 100 ല"ം #പ
വകയി$ ിയിരി%&.

ഡയാലിസിസ് ചികി€ ആവശ4മായ േരാഗിക െട എ•ം വ 9ിP് വരികയാണ്. ഈ
സാഹചര4 ിൽതാp)് ആXപYികൾ വെരT/ എ7ാ ആXപYികളിIം ഈ സംവിധാനം
ഏ െ;3േ R-R്. നിലവിൽ60 ഡയാലിസിസ് uണിvകK ആേരാഗ4വG;് ഡയറ\േറ]ിA
കീഴിIR്. 2021-22-ൽ ധാന ആXപYികളിൽഡയാലിസിസ് uണിvകK ആരംഭി% തി ം
അടിയƒിര മ$&കൾ, കൺസ മബിൾസ്, നിലവിI/ ഡയാലിസിസ് uണിvകളിൽ അധിക
സംവിധാന ളായ ചികി€ാ wറി, മിനി ഓ;േറഷൻ തിേയ]ർ, അധിക ഡയാലിസിസ് uണി]്
എ ിവ%മായി 500 ല"ം #പ വകയി$ ിയിരി%&.

ആേരാഗ4 വG;ിA കീഴിൽ 32 രM ബാ…ക ം 52 രM സംഭരണ േക(
ം 21 രM
ഘടക
േവ തിരി)ൽuണിvക ം
ഉR്.
രM
ബാ…ക െട
യ~വ†കരണFം
ആ‡നികവ*)രണFം,
രM
സംഭരണ
േക( ളിെല
ജീവന)ാ )്
പരിശീലനം
ഉപേഭാഗവˆ)K കിvകK റീഏജ‰കK രM സംഭരണ ബാŠകK വാ)്-ഇA-uണിvക െടTം
ജനേറ] ക െടTം അ]G];ണി ഉപകരണ K, വാ ഷിക അ]G];ണി ഉട ടി, രMദാനം
േ ാ€ാഹി;ി)ൽഎ ിവ.ം വിവര വിŒാന വിനിമയ വ
ന K എ ിവ.മായി 2021-22ൽ 30.00 ല"ം #പ വകയി$ ിയിരി%&.
(
വിവിധ തര ിI/ േദശീയ പരിപാടികK സംJാന പരിപാടികK ആം•ലAസ്
േസവനം എ ിവ നട;ിലാ%
1200 ഓളം വിവിധതരം വാഹന
െട അ]G];ണിTം
സംര"ണFം
നടO തിനായി
സംJാന
ആേരാഗ4
ഗതാഗത
ഓഫീസ െട
നിയ~ണ ിAകീഴിൽആേരാഗ4 ഗതാഗത സംഘടന JാപിPിരി%&.
വാഹന
െട
അ]G];ണികK%ം റി;യറി മായി ഒ$ െസAnൽപണിശാല തി$വനƒŽരOR്. രR്
റീജിയണൽ പണിശാലകK ••$ം േകാഴിേ)ാQwR്. iടാെത വിവിധ ജി7കളിലായി 11 വ )്
േഷാ‘ക wR്. 2021-22 വ ഷ ിൽ 300.00 ല"ം #പ വ )് േഷാ‘ക െട വI-ം െച -മായ
അ]G]പണികK, ൈമന , വ ’്, യ~ ൾ െ“യർ മv വർ ന ൾ എ ിവ ായി
വകയി$ ിയിരി%&.
(
തി$വനƒŽരം ••
േകാഴിേ)ാട് എ ീ z ് ജി7കളിലായി മാനസികാേരാഗ4
േക( K വ
ിt വ$&. 2021-22-ൽ മാനസികാേരാഗ4 േക( K െമPെ;3O തിനായി
700.00 ല"ം #പ വകയി$ ിയിരി%&. ഇതിൽ 35 ശതമാനം -ക ”ീകൾ)ായി
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െചലവഴി െ
നൽകിയിരി

െമ
.

്

തീ

ി

.

ധനസഹായ

ിെ

വിശദാംശ

ൾ

"വെട

1

മാനസികാേരാഗ)േക*ം തി+വന,-രം

300

2

മാനസികാേരാഗ)േക*ം ./0

220

3

മാനസികാേരാഗ)േക*ം േകാഴിേ ാട്

180

നി0േ1ശി2ി34

വ0

ന

5 താെഴ പറ8

.

ഇ:-സ0;ീസ് പരിശീലനം നട<ക
വാ0ഷിക അ?@? ണികBെട ഉടDടി ഉപകരണ
പരിപാലനHം

Bെട നിലവാരEയർ

നി0Iാണ വ0 ന 5
മാനസികാേരാഗ)
വാ0KകളിൽൈവദMതീകരണ
NDിംഗ്
േജാലിക5
വ0 ന Bം അ?@? ണി8ം
ഉപകരണ 5 േരാഗിക5 4 വP 5 ഷീQക5,
ഒ.പി.േSാ കളിേല ം ഫ0ണി20 എ ിവ വാ V
മ+

ം െമഡി ൽഉപകരണ

മാലിന) സംYരണം അ
േത)ക അവസര
ജയിGകളിൽനി

Bം -Xക

ള ഉപകരണ

Gം അ?@? ണി8ം

േക* ളിെല
ഉ5െ െട84
കിട ക5

വിവിധ
നവീകരണ

വാ0Kകളിേല ം

Bം
5 ഇലZി ൽഉപകരണ

V

ളിൽഅേ,വാസിക5 ായി സദ)നVകV
4 മാനസിക േരാഗികBെട േ

മം

(
ജി[ാ മാനസികാേരാഗ) പരിപാടി സം\ാന ് 14 ജി[കളിGം വ0 ി]വ+ . ഈ
േക* ളിെല അടി\ാന സൗകര) 5 െമ2െ < തി`ം മാനസികാേരാഗ) പരിപാടി
നട ിലാ
തി`മായി 400.00 ല ം aപ 2021-22 വ0ഷേ
് നീ ിെവ2ിരി
.
വിവരവിbാന വിനിമയ
വ0 ന 5, ജീവന ാ0 4 പരിശീലനം, പി.എ2്.സി.,
സി.എ2്.സി. എ ിവിട ളിൽ cിനി ക5 നട<ക, മ+ ക5, വിവിധ തര ിG4 ലഹരി
വിേമാചന മ+ ക5 ഉ5െ െട84 മാനസികാേരാഗ) ഔഷധ 5 വാ V, േeഷനറി,
-Xക 5, വാ0ഷിക അ?@? ണി ഉടDടി, ഉപകരണ 5 ന ാ Gം അ?@? ണികBം,
വാഹനം വാടകfെ
V, ആശhാസം പരിപാടി, സiർണ മാനസികാേരാഗ)ം പരിപാടി
Eതലായവയാണ് നി0േ1ശി2ിരി
വ0 ന 5. ഇതിൽ 50 ശതമാനം jക Pീകൾ ായി
െചലവഴി െ െമ ് തീ ി
.
(
മാനസിക േരാഗാവ\യിൽനി ം Ekി േനടിയവ+െട -നരധിവാസം സ0 ാ+ം
സlഹHം േനരി
െവmവിളിയാണ്. jട0 ് വ+
വ0 ന ളായ മാനസികാേരാഗ)ം
േഭദമായവ0 ് േവoി84 പക5പരിപാലന േക* ളിൽപക5പരിചരണം, സൗജന) ഭഷണം,
മ+ ക5, കൗpസിലിംഗ്, ഗതാഗതം, െതാഴിൽപരിശീലനം, റീ ഹാബിലിെ?ഷ: െതറാ ി, വിേനാദ
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വ0 ന 5 എ ിവ ഈ പrതിയിൽ ഉൾെ
. s5 മാനസികാേരാഗ) വിദ)ാഭ)ാസ
പരിപാടി8ം tത പrതി8െട ഒ+ ഘടകമാണ്. പrതി8െട jട02vായി 500.00 ല ം aപ
2021-22 വ0ഷേ
് നീ ിെവ2ിരി
. ഇതിൽ 50 ശതമാനം jക Pീകൾ ായി
ചിലവഴി െ െമ ് തീ ി
.
(
െപാjവായ ആേരാഗ)ം നിലനി0< തിൽദ,ാേരാഗ)ം ഒ+ ധാന പw് വഹി
. ദ,
േരാഗ 5 എ[ാ വിഭാഗം ജന െള8ം ബാധി
. ദ,ൽcിനി കBെട െമ2െ
ൽ എ
പrതി ആേരാഗ) വ@ ി: കീഴിG4 ദ,ാേരാഗ) േസവന 5 ശkിെ < തിനാണ്
ല )മിxിരി
ത്. ആേരാഗ) വ@ ി: കീഴിൽ 159 ദ,ൽyണിQക5ഉo്. .zികരമായ
ദ,ൽ{ര
എ[ാ
േരാഗിക5 ം
ഉറ ാ
തിനായി
ആ|പ}ികളിെല
എ[ാ
ദ,ൽcിനി ക5 ം ~തനHം അത),ാ•നിക ഉപകരണ Bം സാമ€ികBം നVകിെ ാo്
ശkിെ േ oതാണ്. 2021-22 വ0ഷ ിൽ 100.00 ല ം aപ ധാന ദ,ൽഉപകരണ 5,
സാധന സാമ€ിക5, െ•ഷ)ാലി?ി ഉപകരണ 5 എ ിവ വാ‚ തി`ം ദ,ൽ ഉേദ)ാഗ\+െട
പരിശീലന ി`ം, ഉപകരണ Bെട അ?@? ണിക5 ം ദ,ൽ ക)ാƒക5 നട< തി`ം,
ഐ.ഇ.സി.
വ0 ന 5,
വാ…4ിെല
കാ:സ0
പരിേശാധന,
മാ02്20:
ഓറൽെഹV ്
േഡ
ആേഘാഷം,
െമാൈബൽyണിQക5
എ ിവvായി
വകയി+ ിയിരി
.
,
(
ആേരാഗ) വ@ ി: കീഴിൽപാലിേയ?ീവ് േസവന 5 l ് തല ളിലായി നൽകി വ+ .
i. ാഥമിക
തലം
തേ1ശഭരണ
\ാപന Bെട8ം
പി.എ2്.സി.കBെട8ം
സഹായേ ാെട84 ഭവനാധിˆിതമായ പരിചരണ 5.
ii. ദhിതീയ തലം പൗരസlഹ ിെ 8ം താ‰ തല ആ|പ}ികBെട8ം സഹായേ ാെട84
െ•ഷ)ാലി?ി പാലിേയ?ീവ് പരിചരണ 5.
iii. .തീയ തലം െമഡി ൽേകാേളജിെ 8ം പൗരസlഹ ിെ 8ം സഹായേ ാെട84
െമ2െ x ആേരാഗ) പരിചരണ 5.
കഠിനമായ േരാഗം ബാധി2 േരാഗിക5 ം അവ+െട @ ംബാംഗ 5 ം ശാരീരികHം
സാlഹികHം മന:ശാPപരHമായ ആവശ) 5 നിറേവ?ിെ ാŒം ൈവദ)സഹായം ന•ിെ ാŒം
ഈ െസ Žക5 േരാഗിക5 ് പരിചരണം ന• . തീ•മായ േവദനയിൽനി ം ആശhാസം
പക+ക, മരണം സംഭവി
jവെര ഊ0’സhലതേയാെട ജീവി
തി: േരാഗിക5 ് ശkി
ന•ി സഹായി ക എ ിവ ഈ പrതി8െട വ0 ന ളിVെ
. tത െസ Žകളിെല
“ണേഭാkാ Bെട
എ”ം
വ0rി]വ+ തിനാൽ
ഈ
െസ ŽകBെട
ശkിെ
ൽ• തൽ ാധാന)മ0ഹി
. 2021-22-ൽ 30.00 ല ം aപ ൈ മറി, െസ
റി,
സം\ാനതല പാലിേയ?ീവ് െകയ0 െസ ŽകBെട വ0 ന 5 ം പാലിേയ?ീവ് െകയ0
അവാ0ഡ് നV@ തി`ം നീ ിവ2ി3o്.
മി വാŽം –rജന 5 ് െപാj ഒ.പി. വിഭാഗ ിൽമQ േരാഗിക5െ ാ ം മതിയായ
—r ലഭി ാറി[. അjെകാo്
േത)കം ജറിയാ˜ിക് cിനി ക5എ[ാ തല ളിGം
aപീകരിേ oത് ആവശ)മാണ്. േകരള ിൽ 12 ശതമാനം ജനസംഖ)8ം –rജന ളാണ്. ഇത്
2026 ആ@േDാേഴ ം 18 ശതമാനം ആയി ീ+െമ ് കണ ാ െ xി3o്. അjെകാo് –rജന
പരിപാലനം
േത)ക —r അ0ഹി
. 2021-22 വ0ഷേ
് 30 ല ം aപ –rജന
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പരിപാലന േക* ി: നീ ിെവ2ി3o്. വേയാജന സൗšദ ആ|പ}ി സംരംഭം, വേയാജന
സൗšദ ൈ മറി / കIœണി?ി െഹV ് െസ Žക5, ജി[ാ ആ|പ}ികളിൽസ•ി വാത
cിനി ക5, മ+ ക5, –rജനപരിപാലനപരിശീലനം, –rജനപരിപാലന ദിനാചരണം,
ഐ.ഇ.സി. എ ിവയാണ് ഉേ1ശി2ി34 വ0 ന 5. ഇതിൽ 52 ശതമാനം jക Pീകൾ ായി
െചലവഴി െ െമ ് തീ ി
.
(
െപാjജന 5 ് േരാഗനി0”യHം ചികിžാരീതികBം • തൽ ലഭ)മാ@
തര ിൽ
നV@ തി`ം
േബാധവV രണം
നട< തി`ം
ക)ാ:സ0
െകയ0
പrതി
ഊ ൽനV@ . സം\ാനെ
എ[ാ ജി[ാ ആ|പ}ികേള8ം ക)ാ:സ0 ചികിVസ…4
മാ.കാ േക* ളാ ക എ താണ് ഈ പrതി8െട ല )ം. െമഡി ൽേകാേളŸക5 -റേമ
റീജിയണൽക)ാ:സ0 െസ 0 മലബാ0 ക)ാ:സ0 െസ 0 എറണാ@ളം ജനറൽആ|പ}ി
െകാ2ി: ക)ാ:സ0 റിസ02് െസ 0 എ ിവിട ളിGം ക)ാ:സ0 േരാഗിക5 ് ചികിž
ലഭ)മാ
. സം\ാനെ
എ[ാ ജി[ാ ആ|പ}ികേള8ം അ0 ദ ചികിž…4 മാ.കാ
േക*മാ ി സ’മാ വാ: ഉേ1ശി2ിരി
. 2021-22 ൽ 160.00 ല ം aപ tത പrതി ായി
നീ ിവ2ിരി
. കാ:സ0 നിയ¡ി
തിV ജീവന ാ0 ് പരിശീലനം, ഐ.ഇ.സി.,
സം\ാനതല പരിപാടികൾ, മ+ കൾ, ഉപകരണ ൾ, ജി[ാ ആ|പ}ികളിെല പാലിേയ?ീവ്
കീേമാെതറാ ി yണിQകൾ പരിപാലി
തി`ം ജി[ാ കാൻസർ പരിര ാ yണിQകൾ
പരിപാലി
തി`ം നിർേ1ശി
. ഇതിൽ 56 ശതമാനം jക Pീകൾ ായി ചിലവഴി െ െമ ്
തീ ി
.

(
ശാരീരിക ൈവകല)E4വ+െട ചികിž…ം -നരധിവാസ ി`ം പരമാവധി —r
നV@ തിനായിxാണ്
ഫിസി ൽെമഡിസി:
ആ ്
റിഹാബിലിേ?ഷ:
yണി?്
ആരംഭി2ി34ത്.
സം\ാന<ടനീളമായി ആെക 22 ഫിസി ൽെമഡിസി: ആ ്
റിഹാബിലിേ?ഷ:
yണിQകBo്.
എ[ാ
ജി[കളിേല8ം
നിലവിG4
yണിQക5
ശkിെ < തിനായി
ധാന ഉപകരണ 5 വാ‚ തി`ം അടി\ാന സൗകര)
വികസന 5 ം 100.00 ല ം aപ 2021-22 വ0ഷ ിൽ വകയി+ ിയി3o്.
ലിംബ് ഫി?ിംഗ് െസ Žകളിൽനി ം £}ിമ അവയവ 5 ആവശ)E4 േരാഗിക5 ്
നV@ . ആേരാഗ) വ@ ി: കീഴിൽ8 ലിംബ് ഫി?ിംഗ് െസ Žക5ഉo്. 2021-22-ൽനിലവിG4
െസ Žകളിൽ £}ിമ അവയവ 5 നി0Iി
തി`4 സാമ€ിക5 വാ‚ തി`ം, കാലി ർസ്,
ദ,നിരെയാ ി ാ: ഇ
കDി, എം.സി.ആ0 െച+¤ക5, എ ിവvായി 120.00 ല ം aപ
വകയി+ ിയിരി
. ഇതിൽ 52 ശതമാനം jക Pീകൾ ായി െചലവഴി െ െമ ്
തീ ി
.
(
ആേരാഗ) വ@ ിന് കീഴിൽ 15 ന¥ിംഗ് sBകBo്. തിവ0ഷം 425 വിദ)ാ0¦ിക5 വീതം
ജനറൽന¥ിംഗ് േകാ¥ിന് േവശനം േതടാŽo്. താെഴ പറ8 sBക5 ന¥ിംഗ് വിദ)ാഭ)ാസ ി`
കീഴിൽ ഉo്: ഗവpെമ ് ന¥ിംഗ് sBകളായ തി+വന,-രം, െകാ[ം, ആല¤ഴ, േകാxയം,
എറണാ@ളം, .§0, പാല ാട്, മല¤റം, േകാഴിേ ാട്, ക¨0, പ നംതിx, ഇ ി, വയനാട്,
കാസ0േഗാഡ്, എസ്.സി./എസ്.ടി. ന¥ിംഗ് s5ആ—ാമം െകാ[ം എ ിവയാണ് ഈ പrതിയി:
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കീഴിG4ത്. 2021-22-ൽലാ ക5ശkിെ < തി`ം സാധനസാമ€ിക5, s5 േഹാeൽ
െകxിട Bെട അ?@? ണിക5, നവീകരണ േജാലിക5, -Xക 5, േജ0ണV, —വ)-©ശ)
ഉപകരണ 5, പരിശീലന സൗകര) 5 െമ2െ
V, അധ)ാപക0 4 കാര) മതാ
പരിേപാഷണ പരിശീലനം, jടർ വിദ)ാഭാസ പരിപാടി, ഫ0ണി2Žക5, ഉപകരണ 5, ൈമന0
വ0 ക5, മ?് െചലHക5എ ിവvായി 200 ല ം aപ വകയി+ ിയിരി
.
(
ഡിപ്.എ:.ബി. േകാ¥ി`േവoി േദശീയ േബാ0ഡ് നിലവിൽ അªഡി?് െച«ി34ത്
ആേരാഗ) വ@ ിന് കീഴിG4 5 \ാപന െളയാണ്. ഇവ ജനറൽെമഡിസി:, ജനറൽസ0ജറി,
അനേX)േഷ)ാളജി എ ിവ ായി തി+വന,-രം ജനറൽ ആ|പ}ി8ം മാനസികാേരാഗ) ിനായി
തി+വന,-രം,
േകാഴിേ ാട്
മാനസികാേരാഗ)
േക* Bമാണ്.
ജനറൽെമഡിസി:,
ജനറൽസ0ജറി, ഒ¬ാVേമാളജി, ഓർേ ാപീഡി-് എ ിവvായി പാല ാട് ജി[ാ ആ|പ}ി8ം
ജനറൽെമഡിസി:,
ജനറൽസ0ജറി,
കാ0ഡിേയാളജി
എ ിവvായി
ഏറണാ@ളം
ജനറൽആ|പ}ി8ം അªഡി?് െച«ി34താണ്. ൈe
് വിതരണം െച¯ തി`ം അടി\ാന
സൗകര) വികസന ി`ം 2021-22-ൽ 600.00 ല ം aപ വകയി+ ിയിരി
.
(
പക02വ)ാധിക5 െപാxി¤റെ
ത് നിയ¡ി]െകാo് മരണനിര ം േരാഗനിര ം
@റ…കെയ താണ് പക02വ)ാധികBെട നിയ¡ണം എ
പrതിെകാo് ല )മി
ത്.
േനരെ 84 ചികിž8ം നിയ¡ണ പരിപാടികBം ഇതിനാവശ)മാണ്. 2021-22-ൽ 500.00 ല ം
aപ പക02വ)ാധികBെട നിയ¡ണ ിനായി താെഴ പറ8
വ0 ന 5 ായി
നീ ിവ2ിരി
.
പക02വ)ാധി Eെ ാ+
5, േരാഗ നിയ¡ണ സംവിധാനം െമ2െ
V, പക02വ)ാധി
നിയ¡ണ പരിപാടിക5
പക02വ)ാധിക5 നിയ¡ി Gം തടയGം
െടe് കിQക5, ലേബാറxറി ഇന 5, കീടനാശിനിക5, Sീ2ിംഗ് പൗഡ0, ഒ.ആ0.എസ്.
Eതലായവ വാ 5
പരിശീലന
പരിപാടിക5നട<ക,
െമഡി ൽക)ാƒക5,
ഐ.ഇ.സി,
ബി.സി.സി.
വ0 ന 5.
ഒ°സ0േവഷ: ഓഫ് സി.ഡി.ഡി. - ഒ.ആ0?ി. വീ ്, വയറിള നിയ¡ണ പരിപാടിക5
@ˆേരാഗ നി0Iാ0’ന പരിപാടി (റീ ക:²³ീവ് സ0ജറി), എം.സി.ആ0.
െച+¤ക5വിതരണം െചµV, @ˆേരാഗം േനരെ
കെo< തി`ം ഇjlലE4
ൈവകല) 5 തട8 തി`മായി പരിേശാധന ക)ാƒക5
െകാj@ജന) േരാഗ ൾ തടയൽ
േകാവിഡ്, േപാe് േകാവിഡ് ഇടെപടGക5
(
സാംªമിേകതര േരാഗ ളായ കാ0ഡിേയാവാ¶ല0 േരാഗ 5, അ0 ദം, ശhാസേകാശ
േരാഗ ൾ, ൈട ് 2 ഡയബ?ി-് െമലി?സ് Eതലായവ സlഹ ി: േത)കി]ം 30-60 വയ·ി`
ഇടയിG4വരിൽ ഒ+ വലിയ ഭീഷണിയായിരി
. മദ)പാനHമായി ബ•െ x ¸ Bം വ0rി2്
വ+ . അjേപാെല അമിതഭാരHം അമിതവ”Hം ആകെx šദയാഘാതം ഉയ0 രkസI01ം,
. അതിനാൽ സാംªമിേകതര
Xനാ0 ദം േമഹം സ•ി േരാഗ 5 എ ിവയിേല ് നയി
417

േരാഗ
േരാഗ

5തടേയoത് അത)ാവശ)മാണ്. 2021-22-ൽ 400 ല ം aപ സാംªമിേകതര
5തട8 തിനായി താെഴ റ8
വ0 ന 5 ായി വകയി+ ിയി3o്.
മ+

ക5 ഉപകരണ

5 കpസœമബി5സ് Eതലായവ

സാംªമിേകതര േരാഗ 5 4 െമാൈബൽcിനി ക5 ദhിതീയതല സാംªമിേകതര
േരാഗ cിനി കBെട ശാkീകരണം മാസം േതാŽം സാlഹ)ാധിˆിത ക0I പrതി
പരിശീലന പരിപാടിക5സംഘടി ി V, ഐ.ഇ.സി. / ബി.സി.സി.
സിഗര?് ആ:ഡ് അദ0

-കയിലവി+rദിനാചരണം
(COTPA) നട ിലാ ൽ
ആേരാഗ)ദായക

–

ി \ല

വ0

ന

5

ബാേ ാ േ ാഡ¹സ് ആ¹്

5

s5/ കലാലയ ആേരാഗ) വിദ)ാഭ)ാസ പരിപാടി
സം\ാന / ജി[ാ തല

വർ

ആV േഹാൽനിയ¡ണ

വ0

ന

ൾ
ന

5

എൻസിഡി കിേയാ¶കൾ സ’മാ ക
ഓ ൺ ജിംേനഷ)ം സ’മാ ക
(
അªമ 5 ം സാlഹ) »+പേയാഗ 5 ം ഇരയാ@ വ0 ം ആേരാഗ)സംര ണം
നV@
പrതിയാണ് 2009-ൽആരംഭി2 “¼മിക”. ഈ പrതി എ[ാ ജി[ാ ആ|പ}ികളിGം
ജനറൽആ|പ}ികളിGം, െതെരെ½
7 താ‰ ാ|പ}ികളിGം നട ിലാ ിവ+ .
ശാരീരികാഘാത 5 ് ചികിž നV@ തിന് -റേമ ഈ െസ റിെല കൗpസില0മാരിൽനി ം
Pീക5 ്
ധാരാളമായി
മാനസിക
പി¾ണ
ലഭി
.
Pീക5െ തിെര84
അªമ 5തിരി2റി½് കൗpസിലിംഗ് നV@ക, റഫറൽേസവന 5നV@ക, നിയമസഹായം
നV@ക എ ിവയാണ് ഈ െസ റിെ
ധാന
വ0 ന 5. 2021-22-ൽ പരിശീലന
പരിപാടിക5നട< തി`ം, അവേലാകന േയാഗ 5, സം\ാന തല ിGം ജി[ാ തല ിGം
ഐ.ഇ.സി.
വ0 നം, േസഫ് കിQക5, വാഹനസൗകര)ം ഏ0െ
V, നിലവിG4 21
േക* ളിെല കoിജ:സി െചലHക5എ ിവvായി 40 ല ം aപ വകയി+ ിയിരി
.
(
മദ)പാനHം ലഹരി വt Bെട ഉപേയാഗHമാണ് ഗാർഹിക പീഡന Bം േറാഡപകട Bം
വർധി
തിന് കാരണമാ@
ഏ?Hം ധാനെ x സാlഹിക ¸ 5. ആേരാഗ) വ@ ി`
കീഴിൽ ഇേ ാൽ 18 ലഹരി വിEk േക* 5
വ0 ി] വ+ . 2021-22-ൽപrതി8െട
jട02vായി മ+ ്, ഉപകരണ 5എ ിവ വാ‚ തി`ം ൈമന0 വ0-്, േരാഗിക5 ്
വാഹനസൗകര)ം ഏ0െ
ൽ എ ിവvായി 100.00 ല ം aപ വകയി+ ിയിരി
.

Pീക5 ം @xിക5 മാ84 ആ|പ}ിയിൽ Pീക5 ം @xിക5 ം
േത)കി2്
ഗ0ഭിണികളായ Pീക5 ് േത)ക പരിചരണം ലഭ)മാ
. ഈ ആ|പ}ികളിൽ @xിക5 4
തിേരാധ @ ിവ¿ക5 നVകിവ+ . ഇേ ാ5 Pീക5 ം @xിക5 മാ84 ആ|പ}ിക5
തി+വന,-രം, െകാ[ം, ആല¤ഴ, എറണാ@ളം, പാല ാട്, േകാഴിേ ാട്, മല¤റം, ക¨0 എ ീ
ജി[കളിൽ
വ0 ി
o്.
േകാxയം,
വയനാട്,
./0,
പ നംതിx,
ഇ ി,
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കാസ േഗാഡ് എ ീ ജി കളിൽ ആ പ ിക െട പണി
േരാഗമി
.
ീക െട!ം
#$ിക െട!ം ആ പ ിക െട നി &ാണ 'വ )ന* െട + )ീകരണ)ി,ം നിലവി./
ീക0 ം #$ിക0 മാ!/ ആ പ ിക0 ശ2ിെ345 തി,ം, വ78ത 9ിനി ക0
ശ2ിെ345 തി,ം, മ:് അടി<ാന സൗകര8*0 ം >ക വകയി@)ിയിരി
. എ ാ
ീക0 ം #$ിക0 മാ!/ ആ പ ികളി.ം ആAനിക ലേബാറ$റി സൗകര8*േളാ4Dടിയ
വ78ത 9ിനി ക0 ഘ$ം ഘ$മായി ആരംഭി
തി,ം ഉേHശിIിരി
. േമൽപറJ
'വ )ിക0Kായി 2021-22-ൽ 515.00 ലLം Mപ വകയി@)ിയിരി
.
(
2021-22 ൽ ‘ 500.00’ ലLം Mപ ആേരാഗ8 വ#3ിN കീഴി./ ജി ാ ആ പ ിക0 ം
താPK് ആ പ ിക0 ം, ജനറൽആ പ ിക0 ം, െQഷ8ലി:ി ആ പ ിക0 ം, മS 'ധാന
ആ പ ിക0 ം ഭരണ-പരിശീലന <ാപന*0 ം നി &ാണ 'വ )ന*0 / ഒ@
ആV ിത പWതിXായി നീKിവIിരി
. േനരെ) നി &ാണം ആരംഭിI 'Y)ിക0
+ )ിയാ
തിന് ZNഗണന ന[േക\താണ്.
(
ആേരാഗ8 #4ംബേLമ മ]ാലയം ZNൈകെയ45 നട5 േദശീയ `ാമീണ ആേരാഗ8
ദൗത8)ിെa കീഴി./ േദശീയ ശി ആേരാഗ8 പരിപാടി (രാcീയ ബാല സdാ<8 കാര8eമം)
ലL8മി4 ത് #$ിക െട േരാഗനി gയhം പരിേശാധന!ം േനരെ) കെ\)ി ചികിjി ക,
Dടാെത #$ികളിൽD4ത.ം കlവ@
4 അപര8ാmതക0േനരെ) കെ\)ി അവ
നിയ]ി ക!ം
െചnക
എ താണ്.
ഇ)രം
അപര8ാmതകളാണ്
ജനനൈവകല8*0, #$ികളിെല േരാഗ*0, അപര8ാm അവ<!ം, ൈവകല8*0 ഉ0െ3െട
ൈവകി!/ വികാസhം. േകരള സ Kാ ആരംഭിI ആേരാഗ8കിരണം പWതിയിPെട 18 വയpിN
താെഴ!/ #$ിക െട അപകട*0 ഉ0െ3െട!/ മ:് അqഖ*0, േദശീയ ശി ജനാേരാഗ8
പWതി!െട കീഴിൽ വരാ)വs/ ചികിjാെചലവ് എ ിവ സ Kാ
വഹി ം. 18
വയസിൽതാെഴ!/
#$ിക0K്
ഈ
പWതി
'കാരം
സൗജന8
ചികിj
ലഭ8മാ# . ദാരിv8േരഖX് താെഴ / Zകളിൽഎ
വ8ത8ാസമി ാെത ഇതിെa 'േയാജനം
ലഭി
താണ്. ഐ.ഇ.സി. / ബി.സി.സി. 'വ )ന*0, നിരീLണhം വിലയി@).ം
എ ിവ!ം ഈ പWതിയി.0െ34 . സ Kാ ആ പ ികളിPെട ഈ പWതിയിN കീഴിെല
'വ )ന*0 ശ2ിെ345 തിന് 2021-22-ൽ 2000.00 ലLം Mപ വകയി@)ിയിരി
.
(
വ Wിyവ@
േറാഡപകട*0 ആേരാഗ8'z*ളായ {ദയാഘാതം പLാഘാതം,
ആ|്മ
പാ}ിNവിഷം
പക Iവ8ാധിക0
'~തിേLാഭ*0 എ ിവX് അടിയ•ിര
ൈവദ8സഹായം എ)ിേK\>\്. അടിയ•ിര ൈവദ8സഹായം എ തിൽവലിയ േതാതിൽ
ജനറൽ െമഡിസിN സ €ിKൽ സബ് െQഷ8ാലി:ി ഉ0െ3െട!/ സ ജറി എ ിവ
ഉ0െ3$ിരി
. അടിയ•ിര ൈവദ8സഹായം ആവശ8മായ ഘ$ം േനരി4 തിനായി qശ2മായ
സംവിധാനhം െമഡിKൽസംഘhം ആവശ8മാണ്. അത് സാധ8മാ കയാണ് ഈ പWതിയിPെട
ഉേHശി
ത്. നിലവിെല പWതി െതെരെJ4Kെ3$ ആ പ ികളിൽ ഉ ത നിലവാരZ/
അടിയ•ിര ൈവദ8 സഹായ സംവിധാന*0 സ€മാ
തി,ം അടിയ•ിര സാഹചര8*0
േനരി4 വ#3ിN കീഴിെല െമഡിKൽ സംഘ* െട കാര8േശഷി വികസനhം ഉേHശിIിരി
.
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'ധാന പാതX് സമീപം <ിതി െചn ആ പ ികളിൽ പWതി നട3ിലാ
തി,ം അടിയ•ിര
ൈവദ8 സഹായ വിഭാഗ)ിെല ജീവനKാ K് പരിശീലനം ന[# തി,ം 2021-22-ൽ 500.00
ലLം Mപ വകയി@)ിയിരി
.
(
മ@ ക0 ൈകകാര8ം െചn
ചe)ിെല ഒ@ 'ധാന ഘടകമാണ് മ@
VLിyവX[
ശരിയായ രീതിയിൽ മ@ ക0 VLി
>•ലം അവ ചീ)യാ# >ം മലിനമാ
>ം
വികലമായി അ‚ബാധേയ[
>ം തട! തി,ം േമാഷണം, നƒെ3ടൽ Zതലായവ •ലZ/
നƒം ഒഴിവാKാ,ം „ണനിലവാരം ഉറ…വ@)ാ,ം സാധി
. നി േHശിKെ3$ി†/ രീതിയിൽ
VLിyവIാൽ മാ േമ മ@ ക െട യഥാ ˆ „ണനിലവാരം ഉറ3ാKാN കഴി‰. ശരിയായ
രീതിയിൽ VLിKാ) മ@ ക0K് േരാഗം ശമി3ിKൽേശഷി #റ!ം.
മ@ ക0
മാനദŠ*0K,സരിI്
VLി
തിN
ആ പ ിക0ഘ$ം
ഘ$മായി
ശ2ിെ34േ)\>\്. ആ പ ികളിെല മ@
േശഖരണ േക‹*0 ശ2ിെ34േ)\ത്
അത8ാവശ8മാണ്.
പWതി!െട
>ട
'വ )ന*0Kായി
100.00
ലLം
Mപ
വകയി@)ിയിരി
.

(
േകരള)ിൽ മാറിെKാ\ിരി
സാംeമിക േരാഗ* െട!ം േരാഗാവ<!െട!ം
സാഹചര8)ിൽ തിരെJ4) ജി
/ ജനറൽ ആ പ ികളിൽ ഘ$ംഘ$മായി V3ർ
െQഷ8ാലി:ി േസവന*ൾ വികസി3ിേK\ത് ആവശ8മാണ്. കാ ഡിേയാളജി ‰േറാളജി
െനേŽാളജി ന•േറാളജി, പ[മേണാളജി, ഗാേ•ാ ZതലായവയിൽV3 െQഷ8ാലി:ി േസവന*0
ആരംഭിKാ,േHശി
. വലിയ അ:#:3ണിക0, നിലവി./ െക$ിട* െട നവീകരണം
ക‘സ•മബി0സ് ഉപകരണ*0 വാ*0 എ ിവയാണ് ഉേHശിIിരി
ത്. എം.ആ .ഐ
’ാN, സി.:ി. ’ാN, അ0“ാ സൗ\് െമഷീണറിക0, ഡിജി:ൽഎ”് േറ സൗകര8*0,
െവaിേല:•കൾ, സ €ിKൽ സൗകര8*0, മS ജി ാ/ജനറ[/താPK് ആ പ ികളിൽേരാഗ
നി gയ േസവന*0 എ ിവsം Dടി >ക വകയി@)ിയി†\്. ആ vം ആേരാഗ8 മിഷ,മായി
ബ7െ3$ 'വ )ന*0 / വിഹിതhം ഇതിൽഉ0െ34 . പWതിKായി 2021-22
സാ})ിക വ ഷ)ിൽ 1000.00 ലLം Mപ വകയി@)ിയിരി
.
(
ഒ@ #4ംബ ചികിjകെa തല)ിൽ എ ാ അടി<ാന െQഷ8ാലി:ിയി.ം
ഏ:hം
അടി<ാനമായ ആേരാഗ8 സംരLണം ന[# തിനാണ് 'ാഥമിക ആേരാഗ8 േക‹*െള #4ംബ
ആേരാഗ8 േക‹*ളായി വികസി3ി
>െകാ\് ഉേHശി
ത്. 'ാഥമിക ആേരാഗ8
പരിചരണ*ളിൽവിദ— പരിശീലന)ിനായി േകാ˜ക0 'േത8ക പരിശീലന പWതിക0Zതലായവ
വ#3് േഡാ™ മാ K് ന[#ം. ഇവ Dടാെത അടി<ാന സൗകര8വികസനം ഉപകരണ*0
എ ിവ!ം ആവശ8മാണ്. എ ാ 'ാഥമിക ആേരാഗ8 േക‹*ളിേല ം പWതി ഘ$ം
ഘ$മായി വ8ാപി3ി ം. ആ vം ആേരാഗ8 മിഷ,മായി ബ7െ3$ 'വ )ന*0 / വിഹിതhം
ഇതിൽ ഉ0െ34 . ഈ >ക 76 സി.എI്.സി.കൾ േšാK് ഫാമിലി െഹൽ)് െസൻറ•കളായി
പരിവർ)നം െച•ാ,ം ഉപേയാഗിKാh താണ്. 2021-22 സാ})ിക വ ഷ)ിൽ ഈ
പWതിKായി 2800.00 ലLം Mപ വകയി@)ിയിരി
. ഇതിൽ 59 ശതമാനം >ക ീകൾKായി
െചലവഴിKെ34െമ ് 'തീLി
.
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(
പക Iവ8ാധിക െട
ആവി ഭാവhം
നരാവി ഭാവhം
പക േIതര
േരാഗ*0
വ8ാപകമായി†/>മായ ഇKാല)് 'ാഥമിക ആേരാഗ8 േക‹*ളിൽ അടി<ാന ലേബാറ$റി
സൗകര8*0 ആവശ8മാണ്. ചില 'ാഥമിക ആേരാഗ8 േക‹*ളിൽ ലേബാറ$റിക0
സഥാപി
തിന് Zറിക ം മ:് അടി<ാന സൗകര8* ം ലഭ8മാെണžി.ം മ:ിട*ളിൽ
നിലവി./ Zറിക െട നവീകരണേമാ തിയവ!െട നി &ാണേമാ ആവശ8മാണ്. എ ാ 'ാഥമിക
ആേരാഗ8 േക‹*ളിേല ം പWതി ഘ$ം ഘ$മായി വ8ാപി3ി ം. ആ vം ആേരാഗ8 മിഷ,മായി
ബ7െ3$ 'വ )ന*0 / വിഹിതhം ഇതിൽഉ0െ34 . ഡിഎI്എസിN കീഴി./
ആ പ ികളിൽ ലേബാറ$റികൾ ആരംഭി
തിേനാ ശ2ിെ345 തിേനാ ഉ/ >ക!ം ഈ
പWതിയിൽ ഉൾെ34 . 2021-22 സാ})ിക വ ഷ)ിൽനി &ാണം അ:#:3ണിക0
ഉപകരണ*0 എ ിവXായി 650.00 ലLം Mപ വകയി@)ിയിരി
.
(
വിവിധ തല)ി./ ആേരാഗ8 സംരLണ േക‹*ളിെല സൗകര8*0 ഘ$ംഘ$മായി
eമവൽKരി
തിനാണ് േരാഗീ സൗഹദ ആ പ ി സംരംഭം ദൗത8ം റംേരാഗിക െട വിഭാഗം
കിട)ി ചികിjിKെ34
േരാഗിക െട വിഭാഗം 'സവZറി സംവിധാന*0 മ@
വിതരണ
േസവന*0
ലേബാറ$റി
േസവന*0
Zതലായവ
െമIെ345 തി,/
പWതിയാണിത്. വ8ത8| തര)ി./ <ാപന* െട മാനദŠ* ം ആ പ ിക െട േസവന
പാതയിൽവ@േ)\ മാ:* ം വ#3് േനരെ) തെ
ആവിŸരിIി†\്. ഒ@ സമ ˆമായ
ആV ിത പWതി!െട അടി<ാന)ിൽ ആ പ ികളിെല അടി<ാന സൗകര8*0
വികസി3ി
തിന് ഉേHശി
. ആ vം ആേരാഗ8 മിഷ,മായി ബ7െ3$ 'വ )ന*0 /
വിഹിതhം ഇതിൽഉ0െ34 . 2021-22-ൽ 1000.00 ലLം Mപ ഈ പWതിKായി
വകയി@)ിയിരി
.
(
ആേരാഗ8 സംരLണ സംവിധാന)ിെല ഏ:hം D4ത./ വിഭാഗമാണ് ന ്. ആേരാഗ8
േസവന േമഖലയിൽ 6014 ¡ാഫ് ന ്, 4679 ന ിംഗ് അസി¡a്, 5013 േഹാQി:ൽഅ:aa്, 1503
െഹഡ് ന ്, 229 ന ിംഗ് V'\്, 12 ന ിംഗ് ഓഫീസ , 14 ജി ാ ന ിംഗ് ഓഫീസ എ ി*െന
േജാലി െചn . ഇവ ഉേദ8ാഗKയ:ം Zേഖന േമ[3റJ ത|ികകളിൽേജാലി െചnക!ം
ഉേദ8ാഗKയ:)ിN ZNപ് ഭരണപരേമാ ~ത8നി £ഹണപരമാേയാ ആയ പരിശീലനം
ലഭിIി$ി ാ)വ@മാണ്.
തിയ അറിhക ം ൈന ണ8hം >ട വിദ8ാഭ8ാസ പWതിക0
േജാലിKിട / പരിശീലനം സാേžതികhം ഭരണപരhമായ പരിശീലന*0 സവിേശഷ
വിഭാഗ*ളായ ൈഗനേKാളജി ആa് ഒ¤•:ി”് നവജാത ശി
പരിചരണം കാ ഡിയാക്
ക)ീ:ൈറേസഷN തീ¥പരിചരണ ‰ണി:ിെല േരാഗിക െട പരിചരണം െനേŽാളജി
എ ിവയിൽഅറിhം ൈന ണ8hം വ Wി3ിyെകാ\് ന ിംഗ് േസവന* െട „ണനിലവാരം
വ Wി3ി
തി,/ ഒ@ മ,ഷ8 വിഭവേശഷി വികസന പWതിയാണിത്.
ന ിംഗ്
കൗ‘സിൽനിയമമ,സരിI് ഓേരാ 5 വ ഷ)ി.ം ന ിംഗ് രജിേ•ഷN
>േK\>ം
ഇKാലയളവിൽ 150 മണി¦ ഇN-സ £ീസ് പരിശീലനം േനടിയിരിേK\>മാണ്. 2021-22ൽതാെഴ പറ! 'വ )ന*0Kായി 100.00 ലLം Mപ വകയി@)ിയിരി
.
¡ാഫ് ന˜മാ@െട 'േവശന പരിശീലനം
421

െഹഡ് ന ് ന ിംഗ് V'\് ന ിംഗ് § കളിെല 'ിNസി3ൽ എ ിവ K് ഭരണ
നി £ഹണ പരിശീലനം
ന ് ന ിംഗ് അസി¡a് േഹാQി:ൽ അ:Nഡ മാ@െട ഇN സ വീസ് െ“യിനിംഗ്
ഏ:hം ന ന ി,/ അവാ ഡ്
(
സ Kാ
ആ പ ിക0
പരി<ിതി
സൗഹാർദ
രീതിയിൽ
പരിപാലി
തിന് ചി$േയാ4Dടിയ>ം ശാ ീയhമായ ഖര / ജല മാലിന8 നിയ]ണം വളെര
അനിവാര8മാണ്. മലിനീകരണ നിയ]ണ േബാ ¨ം ചിതd മിഷ,ം ആയി DടിയാേലാചിI് എ ാ
ആ പ ികളി.ം ~ത8മാ!ം ചി$േയാ4ംDടി ഖര ജല മാലിന8 നിയ]ണം വികസി3ി
തിന്
ഉേHശി
. 2021-22-ൽഎ ാ 'ധാന ആ പ ികളി.ം പWതി നട3ിലാ
തി,ം ~ത8മായി
'വ )നം ഉറ3ാ
തി,ം ©ാªക െട വാ ഷിക അ:#:3ണി!ം ഉേHശിIിരി
. എ ാ
ആ പ ികളി.ം പWതി ഘ$ം ഘ$മായി വ8ാപി3ി ം. 2021-22-ൽ 100.00 ലLം Mപ പWതിX്
വകയി@)ിയിരി
.

(
ആേരാഗ8 േമഖലയിൽ േകരളം q'ധാന േന$*0 ൈകവരിIി†െ\žി.ം ഈ േന$*0
സം<ാന5ടനീളം
സമാനമ .
േഗാ
വിഭാഗ)ി.ം
പാ ശdവ[KരിKെ3$
ജനവിഭാഗ* െട!ം ആേരാഗ8 Vചക*0 െപാ>വിഭാഗ)ിെല ജനവിഭാഗ*െളKാ0 വളെര
താ« നിലവാര)ിലാണ്. Dടാെത ഈ 'േദശ*ളിൽ ലഭ8മായ ആേരാഗ8 qരLാ സൗകര8*0
താരതേമ8ന #റവാണ്. അതിനാൽ ഈ 'േദശ*ളിെല <ാപന* െട അടി<ാന
സൗകര8*0, ഉപകരണ*0, മS സൗകര8*0 എ ിവ വികസി3ിേK\ത് അനിവാര8മാണ്.
2021-22-ൽ 1500.00 ലLം Mപ പWതിX് വകയി@)ിയിരി
.
(
േറാഡ് അപകട)ിനിരയായവ ം മ:് അത8ാഹിതം സംഭവിIവ ം േകരള എമ ജNസി
െമഡിKൽസ £ീസ്
സമേയാചിതമായി ൈവദ8സഹായം ന[# .
സമേയാചിതമായി
ആം¬ലNസ് േസവനം ലഭ8മാ ക വഴി േറാഡ് അപകട*0 •ലZ/ േരാഗനിര ം മരണ നിര ം
#റsവാN കഴി!ം. കനിവ് എ ഈ പWതി െമഡിKൽസ £ീസ് േകാ 3േറഷN ലിമി:ഡ് ഒ@
െടൻഡർ Zേഖന നട3ിലാ
. 2021-22-ൽ 6000.00 ലLം Mപ 315 അഡdാN-ഡ് ൈലഫ്
സേ3ാർ$് ആം¬ലNqക െട 'വ )ന െചലhക0Kായി വകയി@)ിയിരി
.
(
േകരള േ¡:് ഇN¡ി:•$് ഓഫ് െഹ[)് ആa് ഫാമിലി െവ[െഫയ എ ഉ തതല
പരിശീലന േക‹ം ആേരാഗ8വ#3ിെല ജീവനKാ K് പരിശീലനം ന[# . '®ത ഇN¡ി:•$്,
ഗേവഷണhം ക‘സ0$Nസി േസവന* ം നട5 തി,/ നി േHശ*0ന[#ക!ം
സം<ാന ആേരാഗ8 വ#3ിെa പരിശീലന പരിപാടിക0K് േമ[േനാ$ം വഹി ക!ം
െചn . ഈ <ാപനം വിവിധ തര)ി./ പരിശീലന*ളായ ഇൻസർവീസ് െ“യിനിങ്,
ൈന ണ8വികസനം, പരിശീലക
/ പരിശീലനം എ ിവ ന[കിവ@ . 2021-22-ൽ 135.00
ലLം Mപ തി@വന• രം, േകാഴിേKാട് െസa•കളിൽ അടി<ാന സൗകര8*0
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ശ2ിെ345 തി,ം
ഓൺൈലൻ
പരിശീലന)ി,മായി വകയി@)ിയിരി

പരിശീലന
.

സൗകര8*0

ശ2ിെ345

തി,ം

(
െപാ>-സdകാര8 േമഖലയിൽ നി Z/ േരാഗിക െട േരാഗനി gയ ആവശ8*0 പšിക്
െഹ[)് ലേബാറ$റി നിറേവS . േ¡:് പšിക് െഹ[)് ലേബാറ$റി, ബേയാ െമഡിKൽ
ഇNെവ¡ിേഗഷN നട5 തിെല മാ ±ദ ശിയാണ്. റീജിയണൽ പšിക് െഹ[)് ലേബാറ$റി
എറണാ#ള5ം, േകാഴിേKാ4ം ക²@ം പ)നംതി$!ം 'വ )ിyവ@ . ഇ>Dടാെത െകാ ം,
മല…റം,
വയനാട്,
ആല…ഴ
ജി കളിൽജി ാ
പšിക്
െഹ[)്
ലേബാറ$റി!ം
'വ )ിyവ@ . േ¡:് പšിക് െഹ[)് ലേബാറ$റിയിൽ 'തിദിനം 3500-ഓളം െട³ക0
നട)ിവ@ . അ>േപാെല റീജിയണൽ പšിക് െഹ[)് ലേബാറ$റികളി.ം 1500-ഓളം
െട³ക0 നട)ിവ@ . ജി ാ പšിക് െഹ[)് ലേബാറ$റിക0 സാംeമിക േരാഗ* െട
പരിേശാധന ം റിേ3ാ $ിംഗി,ം സഹായി
. 2021-22-ൽ 350 ലLം Mപ പšിക് െഹ[)്
ലേബാറ$റികളിൽ നിേത8ാപേയാഗ)ി,/ റീ ഏജªക0, മSപേഭാഗ വ®K0, വിവിധ
ഉപകരണ*0, െട¡് കിSക0, േറഡിേയാ ഇ&•ണൽഅെp െട¡് കി:്, |ക*0എ ിവ
വാ´ തി,ം വാ ഷിക അ:#:3ണിക0 ം ൈമന വ
ക0 ം മS െചലhക0 മാ!ം
നീKിവIി†\്.
(
ൈവകല8*ൾ േനരേ) കെ\5 തിനായി േകരള)ിെല പšിക് െഹ[)്
ലേബാറ$റികളിൽ ന•േബാ‘ µീനിംഗ് േ'ാ`ാം ആരംഭിIി†\്. '®ത പWതി Zേഖന
സാധാരണ ജ¶നാ./ തകരാ•കളായ ക‘ജനി:ിൽ ൈഹേ3ാൈതേറാഡിസം, ക‘ജനി:ൽ
അ·ിനൽ ൈഹ3 ©ാസിയ, ജി-6 പി.ഡി. ഡഫിഷ8Nസി, ഫിന[െകേ:ാ¸റിയ എ ീ േരാഗ*0
കlപിടിKാN സഹായി
. 2021-22-ൽ'®ത പWതി!െട >ട നട)ി3ി,ം, 'സവം
നട
എ ാ ആ പ ികളിേല ം പWതി വ8ാപി3ി
തി,ം 150.00 ലLം Mപ
നീKിവIിരി
.
(
ഓ3‘ ഹാ $് സ ജറി ¹യിN സ ജറി േപേºK ഇം©ാേaഷN ആNജിേയാ©ാ¡ി
റീനൽ “ാNQ»ാേaഷN സ ജറി ട•മ റിസഷN ആa് േ'ാ|സിസ് ഡയാലിസിസ് ട•മ ഓഫ്
.ംബാ െതറാസിക് െവ ടി¹[ ഡയാലിസിസ് കര0 മാ:ിവXൽ ശ eിയ, കാNസ
എ ിവ!െട ചികിjXായി വ@
നി Wനരായ േരാഗിക0K് പരമാവധി 50,000 Mപ വെര
സാ})ിക സഹായം ന[#കയാണ് ഈ പWതി!െട ലL8ം. 2021-22-ൽ പാവെ3$വ K്
ധനസഹായം ന[# തിനായി 500.00 ലLം Mപ വകെകാ/ിIി†\്. ഇതിൽ 40 ശതമാനം >ക
ീകൾKായി െചലവഴിKെ34െമ ് 'തീLി
. െക.എ.എസ്.പി. / െക.ബി.എഫ്. പWതി
„ണേഭാ2ാK െട ആവ )നം ഉ\ാകിെ
് െസാൈസ:ി ഉറ3ാKണം.

.

.

.

(
1955-െല “ാവND െകാIിN ലി:ററി സയaിഫിക് ആa് ചാരി:ബി0 െസാൈസ:ീസ്
ആ™ിN കീഴിൽരജി¡ െച¼ി†/ ഒ@ ചാരി:ബിള് െസാൈസ:ിയാണ് െസാൈസ:ി േഫാ
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റീഹാബിലിേ ഷ
ഓഫ്
േകാ ി ീവ്
ആ ്
ക ണിേ
ീവ്
ഡിസ്-ഓ ഡ
(എസ്.ആ .സി.സി.ഡി). ഈ െസാൈസ ി ് കീഴി$% &ാപനെ) ഇ +ി ,് േഫാ
േകാ ി ീവ് ആ ് ക ണിേ
ീവ് ന േറാ സയ സ് (ഐേകാ/സ്) എ0് നാമകരണം
െച5ിരി67. 89ത &ാപനം ;ാനേഗാചര ആശയവിനിമയ ൈവകല>?% എ@ാ
8ായ ാെരAം ൈശശവം ?തൽവാ Cക>ം വെര ചികിDി60തിനായി 8വ )ി67. ഇതി
തിEവനFGരHം െഷാ IEമായി രJ െസ KകLM്. 2021-22-ൽ 500 ലNം Oപ
െസാൈസ ി ് Pാ ് ഇ എQഡായി താെഴRറA0 8വ )നST ് നീ ിവUിVM്.
തിEവനFGരം ക>ാWസിൽXYമതിൽനി ാണം
െഷാ I െസ റിൽനി ാണ)ിലിരി60 അ ാദമിക് െക,ിട)ിെ ] )ീകരണം
ഉപകരണST, ക/സ മബിTസ് എ0ിവ വാS$ം അ _ RണികLം G`കST,
അC>ാപന സഹായികൾ െമഡി ൽസ bി ൽഉപകരണSTവാSc.

(
ഭാരത സ ാരിെല ആേരാഗ> _eംബ േNമ മfാലയ)ിെ പCതിയായ നാഷണൽെഹc)്
മിഷ നടRിലാ60തിg% േ8ാPാം നടRിലാ ാ hാ 8കാരം സം&ാനSc ായി അi്
ധനസഹായ ഘടകSTഉM്. ഇവ:
i. എ .ആ .എU്.എം/ആ .സി.എU്. noി]T
ii. എ .A.എU്.എം. pളoി]T
iii. സാംrമിക േരാഗST6% pളoി]T
iv. സാംrമിക േരാഗST അപകടST അടിയFിര ൈവദ>സഹായം എ0ിവs%
pളoി]T
v. ഇ tാuvച െമയി ന സ്
ഫാമിലി െവcെഫയ േ8ാPാമിെ
ഘടകST ഇ tാuvച െമയി ന സ്
പCതിയിൽഉTെRe)ിയിരി67. നാഷണൽwറൽെഹc)് മിഷgം നാഷണൽഅ ബ
െഹc)് മിഷgം നാഷണൽെഹc)് മിഷെ രM് ഉപഘടകSളാണ്. േകx സർ ാEം
േകരള സർ ാEം 60:40 എ0 അgപാത)ിലാണ് zക വിനിേയാഗി60ത്. ഈ
ശീ ഷക)ിൽവകയിE)ിയിരി60
zക
േകx
സ
ാരിെ
പCതി
നടRിലാ ൽനി േ{ശSളgസരി|ം 2021-22 വ ഷ)ിെല േകx വിഹിത)ിനgസരി|ം മാ}േമ
ചിലവഴി ാ പാe~. േകx വിഹിതം ലഭ>മാ_0തിനgസരിU് സം&ാന വിഹിതം അധികമായി
ലഭ>മാ60താണ്. ഇ tാuvച െമയി ന സ് (v) എ0 ഘടക)ി ഭരണ•ം നട)ി€ം
(സം&ാന ജി@ാ തലSളിൽ_eംബേNമ ബ േറാകT) സബ് െസ KകT നഗര_eംബേNമ
േകxST അ ബ റിവാബിംഗ് ‚ീം എ.എ .എം/എc.എU്.വി. െƒയിനിംഗ് „T ആേരാഗ>
_eംബേNമ
െƒയിനിംഗ്
െസ
GEഷ
െതാഴിലാളികLെട
പരിശീലനം
എ0ീ
8വ )നST ാണ് zക അgവദി60ത്. 2021-22 സാW)ിക വ ഷ)ിൽ 45480 ലNം Oപ
സം&ാന വിഹിതമായി വകയിE)ിയിരി67. ഇതിൽ ഇ tാuvച െമയി ന സി െറ
(_eംബേNമ പരിപാടികT) സം&ാനവിഹിതമായി 13480.00 ലNം Oപ ഉൾെRe7. ആെക
zകയിൽ 20 ശതമാനം zക …ീകൾ ായി ചിലവഴി െReെമ0് 8തീNി67.
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ആേരാഗ>-_eംബേNമ മfാലയ)ിg കീഴിൽ േകx പ†ാളി) പCതിയായ ആA‡ാൻ
ഭാരത് - േദശീയ ആേരാഗ> സംരNണ പCതി േകxസർ ാർ ആരംഭി|. 8ധാൻ മfി ജൻ
ആേരാഗ> േയാജന (പി.എം-െജ.എ.ൈവ.), െഹൽ)് ആൻഡ് െവൽെനസ് െസ ർ
(എU്.ഡ‰ .സി.) എ0ിവ ഈ പCതിAെട പരŠര ബ‹ിതമായ രM് ഘടകSളാണ്. പി.എംെജ.എ.ൈവ. പCതി 8കാരം ഒE _eംബ)ി 5 ലNം Oപയാണ് ഒE വർഷം 8േയാജനം
ലഭി60ത്. േകx സ
ാരിെ സാ•ഹ> സാW)ിക ജാതി െസൻസസ് അടി&ാനമാ ിA%
18.58 ലNം _eംബST ഉTെRെട േനരെ) ആ .എസ്.ബി.ൈവ. Žണേഭാ•ാ ളായിE0 21.83
ലNം
പാവെR,
_eംബSെള
നിർ{ി•
പCതി
ലN>മിe7.
േകxസ
ാEം
സം&ാനസ
ാEം ത ിൽ 60:40 എ0 അgപാത)ിൽപCതി വിഹിതം വകയിEHം. ഓേരാ
_eംബ)ിgം േകx സർ ാ നി‘യിU 8ീമിയം പരിധി 1052 Oപയാണ്. ഇതിൽ 60%
സം&ാന)ി
േകx വിഹിതമായി നൽ_ം. ഇത് എൻേറാൾ െച5 ഓേരാ എബിപി.എം.െജ.എ.ൈവ. _eംബ)ിgം 631.2 Oപയാണ്. 2021-22 കാലയളവിൽ 137.79 േകാടി Oപ
േകx വിഹിതമായി 8തീNി67. സ ാ േŠാ/സ െച’0 ആേരാഗ> ഇ “റ സ്
പCതികളായ രാ”ീയ സ•ാ`> ബീമാ േയാജന (ആ .എസ്.ബി.ൈവ), സമP ആേരാഗ>
ഇ “റ സ് പCതി (സി.എU്.ഐ.എസ്), ചിസ് hസ്, സീനിയ സി ിസ/ ആേരാഗ>
ഇ “റ സ് (എസ്.സി.എU്.ഐ.എസ്) എ0ിവ ലയിRി| കാEണ> ആേരാഗ> –രN പCതി
എ0 േപരിൽ ഒE Gതിയ പCതി Oപീകരി|. കാEണ> െബനവല ് ഫM് (െക.ബി.എഫ്)
പCതിAം ഇേത മിഷg കീഴിൽ സം&ാന)് 8േത>കം 8വർ)ി67. ആർ.എസ്.ബി.ൈവ.
_eംബSൾ ് (പി.എം-െജ.എ.ൈവ. _eംബSൾ) Gറേമ ?—വൻ 8ീമിയ•ം സം&ാനം സ•Fമായി
അടs0 19.53 ലNം ചിസ് _eംബSLM്. പരിരNി െRേടM െമാ)ം _eംബSLെട എ˜ം
ഏകേദശം 41.36 ലNം ആയിരി6ം. 2021-22 സാW)ിക വ ഷ)ിc പCതി
നടRിലാ60തിനായി 8500.00 ലNം Oപ േകx വിഹിത)ി ആgപാതികമായ 40% സം&ാന
വിഹിതമാAം 17500.00 ലNം Oപ േകx പCതിയിൽ ഉൾെRടാ)zം സം&ാന പCതിയിൽ
ഉൾെRe)ിയിV%zമായ _eംബSൾ ് പCതി ായി വകയിE)ിയിVM്.

(
ഇ.എസ്.ഐ. പCതിയി
കീഴിൽ രജി+
െച5ിV% 12 ലNം ഇ.എസ്.ഐ.
Žണേഭാ•ാ T ് ആേരാഗ> പരിരN നc_0തിനായി ആെക 145 ഇ.എസ്.ഐ
ഡിെŠ സറികLം, 9 ഇ.എസ്.ഐ. സം&ാനതല ആšപ}ികLം ഉM്. ആšപ}ികLെടAം
ഡിെŠ സറികLെടAം ആ›നികവcകരണം ഇ.എസ്.ഐ ആšപ}ികളിെല ഫാർമസി
േ+ാKകLെട നവീകരണ•ം നിലവാര?യർ)$ം, ഖരമാലിന> പരിപാലനം ആšപ}ി പരിസരം
•)ിയായി žNി c, ഇ-ഗേവണൻസ്, മE0് േ+ാർ മാേനŸെമ ിനാA% സംേയാജിത
േസാെ •യ , െമഡി c-പാരാ െമഡി ൽ ഉേദ>ാഗ&Eെട പരിശീലനം എ0ിവയാണ് 2021-22ൽ ഉേ{ശിUിരി60 8വ )നST. േമcപറ¡ 8വ )നST ായി 2021-22-ൽ 215.00
ലNം Oപ വകയിE)ിയിരി67.
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(
േകരള
സ
ാരിെ
ആഭ>Fര
വ_Rിെ
കീഴിലാണ്
ഈ
വ_R്
8വ )ി60ത്. Ÿഡീഷ>റി എvൈസസ് േപാലീസ് െമഡിേകാ-ലീഗൽവിദ¢ എ0ിവ
്
േനരിVം അ@ാെതAം Žണകര•ം rിമിനൽേക–കLെട വിചാരണ6ം സഹായി67. ഈ വ_R്
rിമിനൽനീതി ഭരണ സംവിധാന)ിന് ശാ…ീയ അടി)റ നc_7. ഉcസവ കാലSളിൽ മദ>
സാWിLകളിെല മായം േച
ൽ പരിേശാധി60തിന് സഹായി6കAം rിമിനൽേക–കLെട
വ9ത പരിേശാധിU് സ ,ിഫി
് നc_കAം വിദ¢ാഭി8ായം നc_കAം െച’7. 2021-22
വ ഷേ) ് എ .എ.ബി.എc. അrഡിേ ഷ , അനലി ി ൽ ഉപകരണST, െകമി cസ്,
£ാസ്െവയ , മY ലേബാറ,റി ഇനST, െŠയKകT, ഉപേഭാഗ വ9 ൽ എ0ിവ വാSc,
അനലി ി ൽ ഉപകരണSLെട അ _ Rണി ഉടWടി ഇല¤ി ൽ/ മരാമH േജാലികT, കW ,Kം
അgബ‹ ഉപകരണSLം, G`കST, െട¥ി ൽ ജീവന ാ 6% പരിശീലനം എ0ിവ¦ായി
170.00 ലNം Oപ വകയിE)ിയിരി67.

(
ഭഷ> –രNാ ക ീഷണേറ ിെ കീഴിൽ
എറണാ_ളHം േകാഴിേ ാVമായി രM്
റീജിണൽ അനലി ി ൽ ലേബാറ,റികLം തിEവനFGര)് ഒE ഗവ/െമ ് അനലി+്
ലേബാറ,റിAം പ)നംതി,യിൽ ഒE ജി@ാ §ഡ് െട+ിംഗ് ലേബാറ,റിAം ഉM്. ജലം പാc
സാധാരണ മായം േച 60 വ9 ളായ നിറം ¨}ിമ മ›രം ബാഹ>വ9 T ഫംഗൽവള U
എ0ിവ ഈ ലേബാറ,റികളി©െട പരിേശാധി67. െപെ,0് ജീ ˜ി| േപാ_0 ഭNണ ഇനST
ഈ ലേബാറ,റികളി©െട വിശകലനം നട)ാ•0താണ്. 2021-22-ൽഅനലി+് ലേബാറ,റികLെട
ശ•ിെRe)ലിനായി
650.00
ലNം
Oപ
താെഴRറA0
8വ )നST ായി
വകയിE)ിയിരി67.
തിEവനFGരം എറണാ_ളം േകാഴിേ ാട് എ0ിവിടSളിെല §ഡ് ലേബാറ,റികLെട
നവീകരണ•ം GനECാരണ•ം
അനലി ി ൽ ഉപകരണSLം സാമPികLം വാSc
െകമി $കT
£ാസ്
െവയKകT
ക/സ മബിTസ്,
െറഫറ സ് െമ ീരിയcസ്, G`കST എ0ിവ വാSc

െŠയKകT,

ഉപകരണSLെട അ _ Rണി ഉടWടി ലേബാറ,റി ഉപകരണSLെട ¨ത>ത ഉറ€വE)ൽ,
അ _ RണികT, ൈമന വ o്
അനലി ി ൽ ലേബാറ,റികLെട എ .എ.ബി.എc. അrഡിേ ഷ .
കംപ ,Kം അgബ‹ ഉപകരണSLം, േസാ ്െവയ
പ)നംതി,യി$ം കIEം ജി@ാ ഭN> പരിേശാധനാ ലാബി െറ നി

ാണം

(
§ഡ് േസ ി ആ ് +ാ േഡ ªസ് ആ«്, 2006 8കാരം ഒE +ാ ,റി േബാഡിയായാണ്
§ഡ്
േസ ി
ആ ്
+ാ േഡ ªസ്
അേതാറി ി
ഓഫ്
ഇF>
&ാപിതമായിV%ത്. ഭN>വ9 Lെട Žണനിലവാരം ശാ…ീയമായി നിയfി60തിgം
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ഉcRാദനം rമീകരി60തിgം സംഭരി60തിgം വിതരണം െച’0തിgം ജനSLെട
ഉപേയാഗ)ി
–രNിതമായzം
േകeവരാ)zമായ
ഭNണ
ഇറ6മതി
ഉറ€
വEH0തിgമാണ് ഈ &ാപനം ഉേ{ശി60ത്. ജനST ഉപേയാഗി60 എ@ാ ഭNണ
സാധനSLെടAം –രNിതത•ം ഉറ€വEHകയാണ് ഈ ഡിRാ Vെമ ിെ ലN>ം. 2021-22-ൽ
450.00
ലNം
Oപയാണ്
പCതി ്
വകയിE)ിയിV%ത്.
താെഴ
പറA0
8വ )നSTഉTെRe)ിയിരി67.
ഓഫീ–കളിേല ് ഫർണിUർ, G`കSൾ, േജർണ$കൾ, കംപ ,Kം ഉപകരണSLം വാSc
ജി@കളിൽ പരിേശാധന ായി ¬ത പരിേശാധന ടീം
ഗേവഷണ•ം
ഭN>വ9 ളിെല മായം േച
ൽ സംബ‹ിU സ േ-Aം പഠന•ം.

വികാസ•ം

ഉപേഭാ•ാ T ിടയിൽ നിലവി$% േബാധവc രണ നിലവാരം അവേലാകനം െച’0ത്
ഉTെRെടA% ഐ.ഇ.സി. 8വ )നSTനടHക ¯ശ>മാധ>മSളി©െടAം എഫ്.എം.
ചാനലി©െടAം 8ി ് മീഡിയയി©െടAം zട Uയായ പരസ>ST വിദ>ാലയ ഭN> –രNാ
േബാധവc രണ പരിപാടി വിവിധ േ+ ് േഹാ ഡ മാ 6% ആേരാഗ> വിദ>ാഭ>ാസ
പരിപാടി, പരിശീലന)ിg% സാമPികTഎ0ിവ.
എ േഫാ°്െമ ് വിഭാഗ)ി$ം ഡിRാ Vെമ ് ലേബാറ,റി വിഭാഗ)ിേലAം ജീവന ാ
പരിശീലനം നcകc

്

§ഡ്
ബിസിനസ്
&ാപനSLെട
പരിേശാധനAമായി
ബ‹െR,
സാWിTപരിേശാധന¦ായി
ഭNണ
സാWിLകTവാSc,
സം&ാന
സാWിൾ
ലേബാറ,റികളിൽ െച±ാൻ കഴിയാ) ഭN> സാWിൾ വിശകലന)ിg% ഫീസ്
അ _ RണികT, വാഹനSTവാടക¦് എe c, ആവ )േനതര ഓഫീസ് െചല•കT
വാ ഷിക അ _ Rണി ഉടWടി
§ഡ് േസ ി ഓഫീ–കLെട ആ›നീകരണം
„Lകളിൽ –രNിതമായ േപാഷകാഹാര പരിപാടി, പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം, ഭN>
šചിത• േറ ിംഗ്- ²ാൻഡിംഗ് നടRിലാ ൽ
ക•ി ് ഡി

്ഷൻ കിYകൾ, ഇ-ഗേവണൻസ്

ഭN> –രNാ ക ീഷണേറ ിനായി െക,ിട)ിെ

നിർ ാണം

(
സം&ാന)് ലഭ>മായിV% മE7കLെട Žണനിലവാരം മE0് നിയfണ വ_R്
നിയFി67. ഉcRാദന ൈലസ സ് മE7കLെട വിതരണ•ം വിcRനAം വിcRന
േകxST/ ആšപ}ികT/ &ാപനSLെട പരിേശാധന മE7കLെട സാWിLകLം അവAെട
പരിേശാധനAം നിയമലംഘനം നടH0വ െ തിെരA% നടപടികT?തലായവ ³´സ്
കേµാൽവ_Rിെ നിയfണ പരിധിയിൽവE7. ലഹരിമE7കളായ േമാ ഫി െപ)ഡീ
?തലായവ നാ േകാ,ിക് ³´സ് ആ ് ൈസേ ാേƒാRിക് സ¶+ സസ് ആ·് അgസരിU്
അgവദിUി,ി@ാ) &ാപനST ് വിതരണം െച’0ത് നിയfിUിരി67. ഒE 8േത>ക
ആA േവദ വിഭാഗ•ം വ_Rി
കീഴിൽ 8വ )ി|വE7. 2021-22-ൽ എ.എസ്.A. വിംഗ്
ഉTെRെട ³´സ് ക/േƒാൽഡിRാ െ¸മ ി
താെഴപറA0 8വ )നST ായി 550.00
ലNം Oപ വകയിE)ിയിരി67.
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െമഷിനറികLം ഉപകരണSLം, െകമി cസ്, £ാസ് െവയKകTഎ0ിവ എറണാ_ളെ)Aം
¹ºരിെലAം തിEവനFGരെ)Aം ³ഗ് െട+ിംഗ് ലേബാറ,റികളിൽവാ»0ത്.
അ _ RണികLം, മരാമ)് പണികLം
ഇ-ഗേവണ സ് - കW ,Kം അgബ‹ ഉപകരണSLം േഫാേ,ാേകാRിയ എ0ിവ വാSc
െമഷിനറികLെടAം ഉപകരണSLെടAം വാ ഷിക അ _ Rണി ഉടWടി
ഫ ണിU , റഫറ സ് G`കST എ0ിവ വാSc
മE0് സാWിLകTവാSc, വ_Rി

വാഹനSTവാടക¦് എe c

എ.എസ്.A. വിംഗ് ശ•ിെRe)c, പരിശീലന പരിപാടികൾ
ലേബാറ,റികളിേല6% എ .എ.ബി.എc. അrഡിേ ഷgമായി ബ‹െR, െചല•കൾ
ഉപേയാഗി ാ) മE7കൾ നീ ം െച’0തിg% േ8ാPാം - ബേയാെമഡി ൽ മാലിന>
നിർമാർജന നിയമSൾ അgസരിU് ഉപേയാഗി ാ)zം കാലഹരണെR,zമായ മE7കൾ
8േത>കിU് ആൻറിബേയാ,ി6കൾ ശാ…ീയമായി നീ ംെച±ൽ.

േകരള)ിൽ 10 െമഡി c േകാേളŸകLM്. •0് എ˜ം നി ാണ)ിലിരി67. തിEവനFGരം
ആല€ഴ േകാഴിേ ാട് േകാ,യം മേiരി (മല€റം), ഇe ി എറണാ_ളം െകാ@ം കI , ¹º ,
േകാ0ി, കാസ േഗാഡ്, വയനാട് എ0ീ ജി@കളിെല െമഡി ൽ േകാേളŸകT ആേരാഗ>
വിദ>ാഭ>ാസ വ_Rി
കീഴിൽവE7. തിEവനFGരം, േകാഴിേ ാട്, േകാ,യം, ആല€ഴ,
എറണാ_ളം, ¹º , കI എ0ീ ജി@കളിെല 7 ന°ിംഗ് േകാേളŸകTവഴി ന°ിംഗ് വിദ>ാഭ>ാസ•ം
നcകിവE7. തിEവനFGരം, േകാഴിേ ാട്, ആല€ഴ, ¹º , േകാ,യം, കI എ0ീ ജി@കളിൽ6
ദFcേകാേളŸകLം 8വ )ി67.
ഇz¼ടാെത 4 ഫാ മസി േകാേളŸകLം ഒE
പാരാെമഡി ൽഇ +ി Vം ഈ വ_Rി
കീഴിൽ8വ )ി67. ആേരാഗ> വിദ>ാഭ>ാസ
വികസന)ിനായി 2021-22-ൽ 36340.00 ലNം Oപ െമഡി ൽ വിദ>ാഭ>ാസ ഡയറ«േറ ി
വകയിE)ിയിരി67.
(
ആേരാഗ> വിദ>ാഭ>ാസ ഡയറ«േറ ിെ നവീകരണ)ിനായി 2021-22-ൽ 100.00 ലNം Oപ
വകയിE)ിയിരി67. വാ ഷിക അ _ Rണി ഉടWടി Gz ൽ/ ഉപകരണSLെട സമP
വാ ഷിക അ _ Rണി ഉടWടി Gz c, ഡി.എം.ഇ ¦് കീഴി$% &ാപനSളിൽഇ-ഗേവണ സ്,
ല½ 8വ )ികT, ആž}ണ സംവിധാനം ശ•ിെRe)ൽ, വർ ്േഷാR്, മാ+ർ hാgകT
ത±ാറാ ൽ, പCതി നിരീNണം, അവേലാകനം, വിലയിE)ൽ, േരഖകൾ ത±ാറാ ൽ
എ0ിവയാണ് നി േ{ശിUിരി60ത്.
(
2021-22-ൽ െമഡി ൽവിദ>ാഭ>ാസ വ_Rി കീഴി$% െമഡി ൽ േകാേളŸകT റീജിയണൽ
ഇ +ി ,് ഓഫ് ഒ¾ാcേമാളജി, തിEവനFGരം, േകാേളജ് ഓഫ് ഫാ മസ ,ി ൽ സയ സ്
തിEവനFGരം എ0ിവAെട വികസന)ിനായി 22330.00 ലNം Oപ വകയിE)ിയിരി67.
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പല

(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(2)
െമഡി ൽേകാേളജ്, തി വന
രം
െമഡി ൽേകാേളജ്, േകാഴിേ ാട്
െമഡി ൽേകാേളജ്, േകാ യം
െമഡി ൽേകാേളജ്, ആല"ഴ
െമഡി ൽേകാേളജ്, #$%
െമഡി ൽേകാേളജ്, മേ&രി
െമഡി ൽേകാേളജ്, ഇ( ി
െമഡി ൽേകാേളജ്, എറണാ,ളം
െമഡി ൽേകാേളജ്,പാരി-.ി,െകാ/ം
റീജിയണൽഇ12ി34 ്
ഓഫ്
ഒ8ാ േമാളജി,
തി വന
രം
േകാേളജ്
ഓഫ്
ഫാ%മസ4 ി ൽസയ1സ്,
തി വന
രം
തിയ െമഡി ൽേകാേളജ്, േകാ:ി, പ നംതി
തിയ െമഡി ൽേകാേളജ്, വയനാട്
തിയ െമഡി ൽേകാേളജ്, കാസർേഗാഡ്
െമഡി ൽേകാേളജ്, ക=%, പരിയാരം

ി )

(3)
3000
1925
1750
1000
1850
1000
40
1075
2573
150

(4)
800
500
500
800
400
750
500
350
0
0

(5)
3800
2425
2250
1800
2250
1750
540
1425
2573
150

15

0

15

14.99
0
15
1870

500
0.01
485
500

514.99
0.01
500
2370

അടി?ാന സൗകരAവികസനം മ BകC ഉപേഭാഗവF C ഉപകരണGC നി%Hാണ
Iവ% നGC അ3,3-ണികC ൈമന% വ%K് നിലവിL. നി%Hാണ Iവ% നGMെട
N% ീകരണം നിലവിL. െമഷീPകMെട അPബR ഭാഗGC Sാസ് െവയ% റീ ഏജU്സ്,
െകമി LകC മV പലവക വF C, ൈലWറി XYകC ആPകാലികGC, പഠന
ഫ%ണി[\കC
അടിയ ിര
ൈവദAസഹായം,
മാലിനA
സം_രണം,
ഉപകരണGC
േരാഗനി%`യം, വാ%ഷിക അ3,3-ണി ഉടaടി, മV െചലcകൾ
eതലായവയാണ്
ഉേfശി[ിരിY:
Iവർ നGൾ.
നിർമമാണIവർ നGൾ
ഒ
ആijിത
പkതി Pസരി[ായിരി ണം. േനരെ
നിർHാണം ആരംഭി[ Il ികൾ N% ിയാY:തിന്
eൻഗണന ന േകnതാണ്. െഫ% ിലി3ി ആ1ഡ് അസി2ഡ് റീ െIാഡoീവ് െടേpാളജി
qണി3ിെU (sീ അവി ം തി നാൽ േഹാtി3 , തി വന
രം) Iവ% ന ിPം നിലവാരം
ഉയർu:തിPം vക വകയി
ിയിരിYB (wമ നം.1).
(
ദ ൽ േകാേളxകMെട വികസന ിനായി 2021-22-ൽ ‘ 1918.00 ല
Iവ% നGC ായി വകയി
ിയിരിYB.

ം’

പ താെഴ പറy:

െമഷീനറികC, ഉപകരണGC, ഉപേഭാഗ വF C, റീേയജzകCഎ:ിവ വാG
ൈലWറി XYകC
പഠന
കa4 \കCഎ:ിവ വാG

ഉപകരണGC

429

ആPകാലികGC

ഫ%ണി[\കC,

മരാമ ് ഇല{ി ൽേജാലികC, ൈമന%പണികMം റി-യ\ം അ3,3-ണികMം വാ%ഷിക
അ3,3-ണി ഉടaടി മV െചലcകMം
നി%Hാണ Iവ%
മV vട%Iവ%

(1)
1
2
3
4
5
6

നGC
നGC

(2)
െഡUൽേകാേളജ്, തി വന
രം
െഡUൽേകാേളജ്, േകാഴിേ ാട്
െഡUൽേകാേളജ്, േകാ യം
െഡUൽേകാേളജ്, ആല"ഴ
െഡUൽേകാേളജ്, #$%
െഡUൽേകാേളജ്, ക=%, പരിയാരം

(3)
185
129
134
570
500
100

(4)
0
0
0
300
0
0

(
ആേരാഗA വിദAാഭAാസ വ,-ി1 കീഴിL. ന|ിംഗ് േകാേളxകMെട Iവ%
2021-22-ൽ 252.00 ല ം പ വകയി
ിയിരിYB.

(5)
185
129
134
870
500
100

നGC ായി

ന|ിംഗ് േകാേളജ്, തി വന
രം
17
0
17
ന|ിംഗ് േകാേളജ്, േകാഴിേ ാട്
5
0
5
ന|ിംഗ് േകാേളജ്, േകാ യം
30
0
30
ന|ിംഗ് േകാേളജ്, ആല"ഴ
5
0
5
ന|ിംഗ് േകാേളജ്, #$%
15
0
15
ന|ിംഗ് േകാേളജ്, എറണാ,ളം
60
0
60
ന|ിംഗ് േകാേളജ്, ക=%, പരിയാരം
120
0
120
ആെക
ഉപകരണGC വാG നി%Hാണ േജാലികC അ3,3പണികC/ നവീകരണ േജാലികC
ലാബ്, റീേയജzകC െകമി LകC സാമ~ികC പഠന സഹായികC ൈലWറി •കGC
എ.എം.സി. / സി.എ.എം.സി. ചാ%€് ഫ%ണി[\കCഎ:ിവ വാGLമാണ് ഉേfശി[ിരിY:ത്.
1
2
3
4
5
6
7

(
ൈവദAഗേവഷണം
േIാ•ാഹി-ിY:തിPം
നിലനി%u:തിPം
േകാ% ിണY:തിPമായി ാണ് സം?ാന ൈവദA ഗേവഷണ േബാ%ഡ് ?ാപി[ിരിY:ത്.
ഗേവഷണ Iവ% നGC ത‚രിതെ-(u:തിനായി 2021-22 ൽ 250 ല ം
പ
വകയി
ിയിരിYB.
ആPകാലികGMെട സƒ„ി…ഷ1 ഇ-േജ%ണ സ്, ഗേവഷണ
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Iവ% നGC, മ :് േഫാർeല
Il ികCഉCെ-(B.

പീകരിYക, IസിkീകരിYക, അ…േഡ3് െച†ക എ:ീ

(
ശരിയായ രീതിയിL. ഖരമാലിനA നി%Hാ%€നം ൈടേഫാˆഡ് േകാളറ െഹ-ൈ33ിസ്
എ:ിവ േപാL. േരാഗGMെട നിയ‰ണcം തടയLം ഉറ"വ uB. ആŠപjികളിെല
ആേരാഗAകരമായ അ രീ ം പക%[വAാധികെള തടy:തി1 സഹായിYB. ആേരാഗA
െമഡി ൽ വിദAാഭAാസ ഡയറŒേറ3ി1 കീഴിെല എ/ാ െമഡി ൽ േകാേളxകളിെലyം
ആŠപjികളിെലyം മാലിനA നി%Hാ%€ന ിനായി 900.00 ല ം
പ 2021-22ൽവകയി
ിയി•n്. ആŠപjി l ിയായി i ിY:തി1 ഉപകരണGC വാG മാലിനAം
േവ%തിരിY: ഉപകരണം കŽസ4മബിCസ് എ.എം.സി., മാലിനAസം_രണ •ാUിെU
അ3,3-ണികC എ:ിവയാണ് ഉCെ-( ിയിരിY: ഘടകGC.

(
െമഡി ൽേകാേളജിൽIവ% ിY:
മാ#-ശിŠ
ആേരാഗA
േക‘GMെട
േപാരാ’കCപരിഹരി“െകാn്
ശരിയായ
േരാഗപരിചരണം
സാധAമാYക
എ:
കാ”-ാേടാെടയാണ് ഈ പkതി വിഭാവനം െച–ിരിY:ത്. ഐ.സി.qണി3് േപാ2് ഓ-േറ3ീവ്
വാ%ഡ് എ:ിവയിെല േപാരാ’കCസ%ജി ൽന4േബാŽ qണി3് അക4 ് വാ%ഡ് േ˜ാമാവാ%ഡ്
ലാ1˜ി സ%™ീസ് qണി3് താമസ സൗകരAെമാ
, ഫ%ണി[%, ഉപകരണGCഎ:ിവയാണ്
ആവശAമായി•.ത്. െമഡി ൽേകാേളജ് ആŠപjികളിെല മാ#-ശിŠ ആേരാഗA േകനšGMെട
സൗകരAGC െമ[െ-(u:തിPം നിലവാരം ഉയ%u:തിPമായി 2021-22-ൽ 360.00 ല ം
പ വകയി
ിയിരിYB.
(
ഒ1പv
െമഡി ൽ
േകാേളxകളിൽ
േ23്
പീഡ്
െസൽ
Iവ% ി“വ B. സം?ാനuടനീളമായി
പെ-•വ : അതി
മായ സാംwമിക
േരാഗGെള
IതിേരാധിY:തിP.
ഉ രവാദിത‚ം
േ23്
പീഡ്
െസ/ിൽനി ി›മായിരിYB. സം?ാന ്
vതായി േരാഗGC പം െകാœ:ത് ഒ
Iധാന
I•മാണ്.
അvെകാn്
േരാഗനിയ‰ണ
പരിപാടികC
ശžിെ-(േ nvn്.
Ÿഹസംര ണ ിെUyം
Šചിത‚ ിേUyം
ഭരണം
െസ/ിനാ .ത്. സാംwമിക േരാഗGC തടy:തിനായി റീജിയണ , സം?ാന പീഡ്
െസ/ിെU Iവ% നGC ായി 2021-22-ൽ 125.00 ല ം പ വകയി
ിയിരിYB.
(
ഡിസീ¡ഡ് േഡാണ% മC ി ഓ%ഗ1 ˜ാ1t¢ാേUഷ1 പkതി ഒ
vട%
പkതിയാണ്. ഈ പkതിyെട Iധാന സവിേശഷത മരി“േപായവ െട ന£െ-േ ാമായി :
അവയവGളായ l
കരC ക¤കC ¥ദയം എ:ിവ വീെn( ് അവയവമാ3
ശ¦wിയകCY. ചികി സാെചലവ് താGാനാകാ
പാവെ- േരാഗികC ് Iേയാജനം
ലഭAമാYക
എB.താണ്.
അവേബാധം
വള%
അവയവGC
മV
?ലGളിൽഎ ിY:തി1 ഗതാഗതം േരാഗികMെട ചികി•ാ െചലcകC േകരള ിൽ
അവയവ ദാന ിP. §ംഖല നിലനി%u:തിPമാണ് ഉേfശി[ിരിY:ത്. 2021-22-ൽ ഈ
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പkതിyെട vട%Iവ% നGC ് 170.00 ല ം പ വകയി
ിയിരിYB. തി വന
രം
െമഡി ൽ േകാേളജിൽ Iവ% ിY: കഡാവ% ആU് ലിവ% ˜ാ1t¢ാേUഷ1 െസUറിP.
vകyം ഇതിൽഉCെ-(B.
(
െമഡി ൽേകാേളജ് ആŠപjിയിെല കAാ1സ% വിഭാഗം സൗജനA ചികി• Iദാനം
െച†B. േകരള ിൽ കാൻസർ േരാഗികMെട എ`ം വർkി“വ : സാഹചരA ിൽ െമഡി ൽ
േകാേളജ് ആŠപjികMെട ഓേ¨ാളജി വിഭാഗം ശžിെ-(േ nത് ആവശAമാണ്. 2021-22-ൽ
750.00
ല ം
പ
േകാ യം
െമഡി ൽേകാേളജിൽലിനാക്
വാ©:തിനായി
വകയി
ിയിരിYB.

(
ഉപകരണGMെട ശരിയായ രീതിയിL. പ ിക തªാറാ
റി-യ\ം അ3,3പണികMം
നടuക ഉ -ാദക qണിVകMമാy. അ3,3-ണി ഉടaടിyെട േമ േനാ cം നി%™ഹണcം വഴി
ഉപകരണGMെട
«ണേമ¬
ഉറ"വ uക
«ണേമ¬യി/ാ
ഉപകരണGെള
കെnu:തിP. േസാ-് െവയ% വികസി-ിYകyം സമയബRിതമായി പരിഹാരം
നി%േfശിYകyം െച†ക എ:ിവയാണ് ബേയാെമഡി ൽ എ&ിനീയറിംഗ് വ,-ിെU ഉേfശം.
പkതിyെട vട% Iവ% നGCYം, ആവശA ഉപകരണGC, െtേയ%സ്, അPബR
ഉപകരണGC എ:ിവ വാ©:തിPമായി 2021-22-ൽ 125.00 ല ം പ വകയി
ിയിരിYB.
(
െമഡി ൽ അധAാപക% ് അവ െട IാŒീസ് രംഗ ് തിയ കഴിcകൾ നൽകാPം
˜ാ1t¢ാU് െമഡിസി1 ഓേ¨ാളജി എ:ീ ചില ®തന േമഖലകളിൽ ആവശAe.
മൾ ിഡിസി•ിനറി ഇൻ •കൾ നൽകാPം ഉേfശി“.താണ് ഈ പkതി. നിലവിL. നിയമ
വAവ?കC Iകാരe. േയാഗAതകMം നിയമന രീതിyം Iകാരം െമഡി ൽ വിദAാഭAാസ
സ%™ീസിൽ അ¯ിനിേ°3ീവ് േകഡ% െതരെ±(Y: അധAാപക% ് അധAാപക
േസവനമ/ാെത ഭരണപരമായ ൈവദ²ധAം സംബRി[ പരിശീലനം ആവശAമി/. െമഡി ൽ
വിദAാഭAാസ ഡയറŒ% േജായിU് ഡയറŒ%മാ% ?ാപന േമധാവികC എ:ിവരാണ്
അ¯ിനിേ°3ീവ് േകഡറിൽ ഉCെ- ി•.ത്. േമ -റ±വെര ³ടാെത ആŠപjി iI´മാ%
െഡപ4 ി iI´മാ%
വിവിധ വ,"കMെട േമധാവികC എ:ിവ% ് േഹാtി3ൽ
അ¯ിനിേ°ഷനിLം േഹാtി3ൽ മാേനµെമUിLം െകˆസ് 2ഡികC ഉCെ-െട വിദ¶ധ
പരിശീലനം ന േകnvn്. േIാജŒ് തªാറാ
നടപടിwമGC ഉപകരണGMെട
നിയ‰ണം എ2ാ·ിെ¸U് ജീവന ാ മായി ബRെ-•. മV നിയമGC എ:ിവ
നട-ാY:തിനായി അടി?ാന മാേനജീരിയൽ ഭരണ ൈവദ²ധAം eതി%: വിദ¹ അംഗGC ്
ഉnായിരിേ nvn്. െമഡി ൽവിദAാഭAാസ വ,-ിെU കീഴിL. നഴിസിംഗ് 2ാഫിെU
പരിശീലനcം ഈ പkതിയിൽഉCെ- ിരിYB. 2021-22- ൽഫാ
3ി ഇംº»െമU് പkതിYം
ന|ിംഗ് 2ാഫിെU പരിശീലന ിPം െമഡി ൽ േഫാർeലറി തªാറാ ൽ (ഒ ആ•ിേ ഷെU
Iസിkീകരണcം വികസനcം) എ:ിവ¼ായി 142.00 ല ം പ വകയി
ിയിരിYB. ഇതിൽ
24 ശതമാനം vക ¦ീകൾ ായി െചലവഴി െ-(െമ:് Iതീ ിYB. േമ -റ± vകയിൽ 25
ല ം
പ െമഡി ൽ വിദAാഭAാസ വ,-ിൽ അkAാപക െട അ¯ിനിേ°3ീവ് േകഡ%
ശžിെ-(u:തിനായി െ˜യിനിംഗിനായി വകയി
ിയിരിYB.
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ഇ-െഹ
് പkതി എ:ത് വിവര വിനിമയ സാേ¨തികവിദA ആേരാഗA േമഖലയിൽ
Iേയാജനെ-( ലാണ്. ഇതിൽ ചികി• റിസ%[് ആേരാഗA Iവ% ക െട െ˜യിനിംഗ്
േരാഗനി%`യം െപാvജനാേരാഗAം നിരീ ി ൽ എ:ിവ ഉCെ-(uB. ³ടാെത േരാഗിyെട
േരാഗവിവരGC മന½ിലാ
വിവര വിനിമയം Iാഥമിക-ദ‚ിതീയ #തീയ േമഖലകC തHിLം
സ‚കാരA െപാv േമഖലകMം തHിLe. േയാജി“. Iവ% നം െമഡി ൽ േരഖകMെട
കaA %വ
രണം, ഇലേ{ാണിക് െറഫറൽ സംവിധാന ി¿െട േരാഗിെയ ,റി“. വിവരGC
Iാഥമിക േമഖലയിൽനിBം ദ‚ിതീയ േമഖലയിെല ചികി•കന് തട½മി/ാെത എ ി
,
െമഡി ൽ റി ാ%ÀകMെട ഡിജി3ൈലേസഷ1 എ:ിവyം ഉCെ-(B. ഇ-െഹ
്
ൈവÁാനികcം നി%™ഹണാധിÂിതcം പരിവ% ികcമാണ്. േക‘സ% ാരിൽനിBം ലഭിY:
vകÃ. മാ[ിംഗ് ~ാUാyം േക‘വിഹിതം ലഭAമാകാ
ജി/കളിൽ പkതി നട-ിലാY:തിPം
2021-22-ൽ 1050 ല ം പ വകയി
ിയിരിYB.
(
ബി ദാന ര ബി ദ ഡിേ•ാമ േകാÄകC ബി ദാന ര ബി ദ േകാÄകC ബി ദ
േകാÄകC ഡിേ•ാമ േകാÄകC സ% ിഫി 3് േകാÄകC എ:ിGെന 14 പാരാെമഡി ൽ േകാÄകC
െമഡി ൽ വിദAാഭAാസ വ,-് നട ിവ B. ഈ േകാÄകC നടu:തിP. സൗകരAGC
നിലവിൽ െമഡി ൽ േകാേളxകളിൽ അപരAാ›മാണ്. ഇവ¼് IേതAക ÅാÆറികC
േഹാ2LകCമ3് അടി?ാന സൗകരAGMം ആവശAമാണ്. എ/ാ െമഡി ൽ േകാേളxകളിLം
ഘ ം ഘ മായി ഈ സൗകരAGC ഏ%െ-(u:തി1 2021-22-വ%ഷ ിൽ 65.00 ല ം പ
വകയി
ിയിരിYB. അടി?ാന സൗകരA വികസനം, ഉപകരണGMെട അ3,3പണി,
അധAാപന സൗകരAGC, •കGC, ഫ%ണി[\കC വാG എ:ിവയാണ് നി%േfശി[ിരിY:
Iവ% നGC.

(
ബി ദ ബി ദാന ര െമഡി ൽ പാരാെമഡി ൽ േകാേളജ് വിദAാർÇികMെട േഹാ2ൽ
നിർHാണ ിPം ന kാരണ ിPമായി 2021-22
ൽ 500 00 ല ം
പ നീ ിവ[ി•n്
േഹാ2ൽ െക ിട ിെU നിർമാണം ÈVമതിൽനി%മാണം നിലവിL. േഹാ2LകMെട നവീകരണം
എ:ിവയാണ് ഉേfശി[ിരിY: Iവർ നGൾ
(
മ BകC ൈകകാരAം െച†: ചw ിെല ഒ
Iധാന ഘടകമാണ് മ :്
i ി“വ¼ . ശരിയായ രീതിയിൽ മ BകC i ിY:vÉലം അവ ചീ യാ,:vം
മലിനമാ,:vം വികലമായി അ ബാധേയ Y:vം േമാഷണം ന£െ-ടൽeതലായവ Éലe.
ന£ം ഒഴിവാ ാPം «ണനിലവാരം ഉറ"വ
ാPം സാധിYB. നി%േfശി െ- ി•. രീതിയിൽ
i ി ാ
മ BകC ് േരാഗം ശമി-ി
േശഷി ,റyം. അവ വിഷമയമാകാP.
സാധAതyം ഉn്. മ BകC മാനദÊGC Pസരി[് i ിY:തിP. സംവിധാനം
മി വാ\ം ആŠപjികളിൽ ലഭAമ/.
ആŠപjികളിെല മ B േശഖരണ േക‘GC
ശžിെ-(േ nത് അതAാവശAമാണ്. 2021-22-വ%ഷ ിൽ #Ë%, ആല"ഴ െമഡി ൽ
േകാേളxകളിൽ പkതി Iവ% നGC ായി 350.00 ല ം പ വകയി
ിയിരിYB.
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(
െമഡി ൽ വിദ ാഭ ാസ വ ി കീഴി
ാപന ളിൽ അധിക ം 50 വ ഷ!ിലധികം
പഴ # $ം ആ&പ'ിക( േകാേളജ് െക,ിടം േഹാ/ ക( എ1ിവ $ട 2യായി അ4 4
പണിക( ആവശ മായി7 വ8മാണ്. െപയി:ിംഗ് തറയിട> റീ?ാ/റിംഗ് റീ-@ഫിംഗ് ഇലCിക്
േജാലിക( സാനി4റി ഫി4ിംDസ് മാ4ി
ാപി > ?ംബിംഗ് േജാലിക( എ1ിവ
െപാ$ജന Fെട8ം
അG ാപകHെട8ം
വിദ ാ IികFെട8ം
JരLിതതM!ി
അത ാവശ മാണ്. െമഡി ൽ േകാേളജിെല വിലേയറിയ ഉപകരണ ( മി വ8ം ഇറOമതി
െചQെ ,വ8ം അ4 4 ണിക( അംഗീRത വിതരണ ാ േ ാ നി Sാതാവിേനാ മാ'ം െചQാ
കഴി81$മാണ്. ആയതിനാൽ വിലേയറിയ$ം സTീ U മായ ഇ!രം ഉപകരണ ( തടVം
Wടാെത Xവ !ിO1തി സി.എ.എം.സി / എ.എം.സി. നി ബZമാ8ം ഉറ[ വHേ!\$\്.
ഈ പGതി^ായി 2021-22-വ ഷ!ിൽ 3000.00 ലLം _പ വകയിH!ിയിരിO`.
(
സ
ാ െമഡി ൽേകാേളaക( വിവിധ തര!ി
േസവന ( േരാഗിക( ്
ലഭ മാO`\്. എ1ാൽ bcപാdക( നe രീതിയിൽ പരിപാലി ാ കഴിയാ!തിനാൽ ഇതിെന
ഉേfശിO1 നിലവാര!ിൽ Xതിഫലി ി ാ
കഴി81ിe. ആയതിനാൽ ആ&പ'ികFെട
പരി
ിതി
ആേരാഗ കര ം
ആക ഷക മായ
രീതിയിൽപരിപാലി2്
േരാഗീ
സൗhദമാേ \$\്. ഇതിനായി i!ി8 കjJക( ളി#റിക( ഒ.പി. വാ lക( എ1ിവ
i!ിയായി mLിേ \$\്. ആ nം ആേരാഗ മിഷoമായി ബZെ , Xവ !ന (Oം
Wടി $ക വകയിH!ിയിരിO`. ഈ പGതി ായി 2021-22-വ ഷ!ിൽ 525 ലLം _പ
വകയിH!ിയിരിO`.

(
െമഡി ൽ േറഡിേയാളജിയിൽ അതിേവഗം വള ` െകാ\ിരിO1 സവിേശഷ
ശാഖയാണ് ഇെ: െവ ഷണൽ േറഡിേയാളജി. ഇതിൽ ഇേമജ് മാ ഗ നി േfശം ന> 1
നടപടിqമ ളിrെട േറഡിേയാളജി ൽ ഉപകരണ ( ഉപേയാഗി2് വിവിധ േരാഗ െള
പക 2ാനിര ്
റsെകാ\്
ചികിtി ാ 1താണ്. പല സu ഭ ളി ം ഇ!രം
നടപടിqമ ( െചല
റ ം പരvരാഗത ശwqീയ / ചികിt^് പകരംെവ^ാ
അoേയാജ മാണ്. സി.4ി. xാന@കFം, 4 ഡി 8.എസ്.ജി േയാdWടിയ കള േഡാെ y
സൗകര ം ഡിജി4ൽസz{ാL
ആ ജിേയാ|ഫി സൗകര #
ആ ജിേയാ|ഫി
െമഷീoകFമാണ് ഇേമജ് ൈഗഡ സിoപേയാഗിO1 Xധാന ഉപകരണ (. തിHവന~•രം
െമഡി ൽേകാേളജിൽെ€•് സി.ടി. xാന@ക( വാ‚1തിoം െകാeം െമഡി ൽ
േകാേളജിൽ എം.ആർ.ഐ. xാനർ, ഡിജി4ൽ േറഡിേയാ|ഫി, …േറാേxാ ി സി/ം എ1ിവ
വാ‚1തിoം 2021-22 വ ഷ!ിൽ 1000.00 ലLം _പ വകയിH!ിയിരിO`.
(
േദശീയ പാത^് സമീപം െപാ$ ആേരാഗ സംരLണ സൗകര Fെട ഭാഗമായി
േ†ാമാെകയ സൗകര ( വികസി ിO1തിo കാര േശഷി വികസന!ിനായി പതിെനാ1ാം
പGതിയിൽ100% ധനസഹായേ!ാെട8
പGതി^് ഭാരത സ
ാ സഹായം ന>കിയിH`.
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േകരള!ിൽ േകാഴിേ ാട്, ആല[ഴ െമഡി ൽേകാേളaകളിൽയഥാqമം ഒ1ാം തലം, ര\ാം
തലമായി പGതി അoവദിs. പGതിˆ കീഴിൽേ†ാമാ െകയ സൗകര (നാ തല ളായി
വ ‰ീകരിs. നാലാം തല!ിെല േ†ാമാ െകയറിൽമoഷ വിഭവം ഉ(െ െട8
െമാൈബൽ
ആംŠല Jക( അoേയാജ മായ രീതിയിൽ ‹ ണമായി സŒീകരിOം. •1ാം തലം
േ†ാമാ െകയറിൽ100 #തൽ200 വെര കിട കF
ജിeാ/താr ് ആ&പ'ികെളയാണ്
തിരെŽdO1ത്. അടിയ~ിര വിഭാഗം, തീ• പരിചരണ •ണി4്, ‘ഡ് ബാT്, •നരധിവാസ
േസവനം, വിശാല ം സമ| മായ േരാഗ നി Uയ സൗകര Fം അoബZ േസവന Fം
ന>കിെകാ\്
അതീവ
’Hതര
േരാഗിക( ്
േവ\ി
പരിചരണം
ന> 1തി
സŒീകരി2ി7 താണ് ര\ാം തലം േ†ാമാ െകയ സൗകര ം. നിലവി
െമഡി ൽേകാേളജ്
ആ&പ'ിക( അെeTിൽ 300 #തൽ 500 വെര കിട കF
ആ&പ'ികെളയാണ് ര\ാം തലം
േ†ാമാ െകയറിനായി തിരെŽd!ി7 ത്. ഒ1ാം തലം േ†ാമാ െകയ സൗകര ം സTീ Uമായ
#റിവ് പ4ിയി7
േരാഗിക( ് സമ| ം ഉ1ത നിലവാര #
ചികിt ന> ം. ഇവ Xേത ക
ആേരാഗ പരിചരണം ആവശ # േരാഗികെള െറഫ െച“1 ”തീയ പരിചരണ േക• Fമാണ്.
േക• പGതി^് കീഴിൽവരാ! െമഡി ൽ േകാേളaകെള േക• സ
ാ വിഭാവനം െച“1
നിലവാര!ിേലOയ –വാ
സം
ാനം $ക ന>േക\$\്. തിHവന~•രം െമഡി ൽ
േകാേളജിെന ഒ1ാംതല െസ: ആ8ം ”— , എറണാ ളം, േകാ,യം െമഡി ൽ േകാേളaകെള
ര\ാംതല െസ: ആ8ം വികസി ിേ \$\്. പGതി^് 2021-22 വ ഷ!ിൽ 355.00 ലLം
_പ വകയിH!ിയിരിO`.
(
സാംqമിേകതര
േരാഗ ളായ
ഉയ 1
ര˜ാതിസS f ം
ൈട ്
2
Xേമഹ ം േകരള!ിൽ വളെര വ ാപകമാണ്. ഇ!രം ജീവിത ൈശലീ േരാഗ (വ Gിs വH1
െകാേറാണറി hദയ േരാഗ ളിേലOം
പLാഘാത!ിേലOം നയിO`. ഉയ 1 മരണ
നിര ിേല ്
മാ'മe
േരാഗികെള
ശാരീരിക
ൈവകല !ിേലOം
നയിO1
ഒH
വിനാശകാരിയായ േരാഗമാണ് പLാഘാതം. യഥാ I!ിൽ പLാഘാതം നാഡിവšഹെ!
അടിയ~ിമായി ബാധിO1തിനാൽ 8Gകാലാടി
ാന!ിൽ ഈ േരാഗെ! ൈകകാര ം
െചേQ\$\്. േകരള!ിൽ Wdതൽമരണ!ിoം ശാരീരിക അംഗൈവകല !ിoം Xധാന
കാരണ ളിൽ•1ാം
ാനമാണ്
പLാഘാത
േരാഗ!ിo ത്.
പLാഘാതെ!
അടിയ~ിരമായി നിയ›ണ!ിൽ െകാœവH1തിrെട പLാഘാതം #േഖന8
മരണ ം
ശാരീരിക ൈവകല Fം റ^ാനാ ം. അ ഹരായ േരാഗിക( ് േരാഗം േഭദമാ 1തിo
മH1് ന> ം. പLാഘാത േരാഗികെള പരിചരിO1തി പLാഘാത തീ• പരിചരണ •ണി4്
അത ാവശ മാണ്. അതിനാൽX•ത ആവശ !ിേല ് ആല[ഴ െമഡി ൽേകാേളജിൽ സമ|
പLാഘാത േക•ം ആരംഭിO1തി 2021-22 വ ഷ!ിൽ 100 ലLം _പ വകയിH!ിയിരിO`.
(
# പ്
ാപി െ ,ി7 എeാ െമഡി ൽ േകാേളaകFം ഭി1േശഷി / വേയാജന സൗhദ
രീതിയിലe നി Sി െ ,ി7 ത്. അതിനാൽ എeാ െമഡി ൽേകാേളaകളി ം ഭി1േശഷി /
വേയാജന സൗhദ പരിത
ിതി žŸിO1തിന് ഉേfശിO`. എeാ െമഡി ൽേകാേളaകളി ം
ഭി1േശഷി-വേയാജന സൗhദ പരിത
ിതി ഉറ ാO1തിന് 2021-22 വ ഷ!ിൽ 500.00 ലLം
_പ വകയിH!ിയിരിO`.
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(
2015-16 സാv!ിക വ ഷം #തൽ േക• സ
ാ
േക•ാവി ത പGതികFെട
ധനൈകമാ4 qമ!ിൽ മാ4ം വH!ിയിരിOകയാണ്.
േക•സ
ാ
Xേത കമായി
ധനൈകമാ4
qമം
നി¡യി2ി,ിeാ!
പGതിക(സം
ാന (നട ിലാ ണെമ1്
നി ബZമിeാ!$ം അവ8െട േക•സം
ാന വിഹിതം യഥാqമം 50:50 ആയിരിOം. ഇXകാരം
മാ4ം വH!ിയ ധനൈകമാ4 േഫാ #ല Xകാരം ഡി.എം.ഇ.- ് സം
ാന വിഹിതം
ആവശ മാണ്. 2021-22 വ ഷ!ിൽ േക•സ
ാരിൽനി`ം ലഭ മാകാ സാധ ത8
#¢വ
$ക8ം ലഭ മാO1തി സം
ാന വിഹിതം വകയിH–1തിനാണ് ഡി.എം.ഇ- ് ഈ $ക
അoവദി2ിരിO1ത്.
അoവദി2ിരിO1
$ക
# ഗണനാടി
ാന!ിൽ
െചലവഴിേ \താണ്. 2021-22 വ ഷ!ിൽ േക•വിഹിത!ി ആoപാതികമാ8
സം
ാന
വിഹിതമായി 50.00 ലLം _പ വകയിH!ിയിരിO`.
േക•വിഹിതം ലഭ മാO1തി
ആoപാതികമായി സം
ാന വിഹിതം അധികമായി അoവദിO1താണ്. ഇ!ര!ി
േക•ാവി ത പGതികFെട വിവരം bവെട േച !ിരിO`.
ഫാർമസി

ാപന

Fെട ശ˜ിെ d! ം നവീകരണ ം

(
ആേരാഗ ടംബേLമ വ ിന് കീഴി
ഒH സMാ£യ
ാപനമാണ് സീമാ4്. ൈവദ ശാw
േമഖലയിെല 3 വിഭാഗ ളായ ആ¤നിക ൈവദ ശാwം, ആ8 േവദം, േഹാമിേയാ തി എ1ിവയിെല
െമഡി ൽ പാരാെമഡി ൽ േമഖലയിൽ അറിവ് േനdക8ം ൈകമാ@ക8ം Xചരി ിOക8ം െച“ക
എ1താണ് ഇതിെ: ലL ം. സീമാ4് 4 ന¥ിംഗ് േകാേളaക(
ാപി2ി7\്. 2021-22ൽനിലവി
ന¥ിംഗ്
േകാേളaകFെട8ം
ഡയറ¦േറ4ിെ:8ം
Xവ !ന (O
ധനസഹായമായി സീമാ4ി 65.00 ലLം _പ വകയിH!ിയിരിO`.
(
ആ¤നികവൽ രണ!ിെ:8ം ’ണനിലവാര നിയ›ണ സംവിധാന!ിേ:8ം ഭാഗമായി
േകരള േ/4് എ§¨സ് കൺേ†ാൾ െസാൈസ4ി ഇതിനകം തെ1 േകരള!ിെല ‘ഡ്
ബാ«കFെട ഓേ,ാേമഷൻ ആരംഭിs. േകരള േ/4് എ§¨സ് കൺേ†ാൾ െസാൈസ4ി #േഖന
െമഡി ൽ േകാേളaകളിെല ‘ഡ് ബാ«കFെട ആ¤നിക വൽ രണ!ിെ:8ം ’ണനിലവാര
നിയ›ണ സംവിധാന!ിെ:8ം യ›വൽ രണ!ിനായി വിഹിതം നീ ിവ2ിരിO`.
ആയതിനാൽ 60.00 ലLം _പ 2021-22 സാv!ിക വർഷ!ിൽ െമഡി ൽ േകാേളaകളിൽ
ര˜ JരL ഉറ[വH–1തിനായി വകയിH!ിയിരിO`.

േകരള!ിെ:
ആേരാഗ സംരLണ
സംവിധാന!ി
വലിയ
ഭീഷണിയാണ്
പകർ2വ ാധികFെട ആവിർഭാവ ം •നരാവിർഭാവ ം. 2018-ൽ േകാഴിേ ാട് െപാ,ി[റെ , നി
ൈവറസ് ബാധ8ം 2019 െല െകാേറാണ ൈവറസ് ബാധ8ം േഡാ¦ർമാHെട േരാഗനിർണയ
ചികിtാ Xാവീണ െ!8ം സം
ാനെ! അ®ബാധ തട81തിoം നിയ›ിO1തിo#
സംവിധാനേ!8ം
െവ¯വിളിOക
മാ'മe;
േകരള!ിെ:
ആേരാഗ സംരLണ
സംവിധാന!ിെ:
കU് $റ ിOക Wടി ആയിH`. േ†ാ ി ൽ ഫീവർ സിൻേ°ാം
േരാഗനിർUയ!ിoം ചികിtˆം വിേധയമാO1തിo
കഴി കൾ വർGി ിO1തിoം
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ഗേവഷണ േരാഗതി ൈകവരി
തി
ല േ ാെട േകരള ിൽ ഒ ഇൻെഫക് ഷസ്
ഡിസീസസ് ഇൻ$ി%&'് ആരംഭിേ+,-,്. ഇേ/ാൾ സം1ാന ് പകർ5വ ാധികൾ
ൈകകാര ം െച8 തിൽ പരിശീലനം സി:ി5 േഡാ;ർമാ െട =റ?,്. സം1ാന ് ഒ
ഇൻെഫക്ഷസ് ഡിസീസസ് ഇൻ$ി%&'് ആരംഭി
തി@െട ഈ വിടവ് നിക ാൻ
സാധി കBം പകർ5വ ാധികCമായി ബFെ/' പരിശീലന ി ം ഗേവഷണ Gവർ നHI ം
േനJതKം വഹി+ാൻ കഴിBകBം െച8ം. അ-െകാ,് ആലOഴയിP ഇൻെഫ സ് ഡിസീസസ്
ഇൻ$ി%&'് 1ാപി
തിനായി ശിൽ/ശാല, മാ$ർ Qാൻ തRാറാ+ൽ, ഡിപിആർ തRാറാ+ൽ
എ ിവ+ായി 2021-22 ബജ%ിൽ 125.00 ല ം Uപ വകയി
ിയിരി V.

(
ഫയW ആX് േസYി വ=/് നട ിയ Zര ാ ഓഡി%ിൽ തി വന\ രം
െമഡി+ൽേകാേളജിെല Zര ാ നിലവാര ിP ധാരാളം അപര ാ]തകI^,ികാ'ിയി_,്. മ`
െമഡി+ൽ േകാേളaകളിbം Zര ാ നിലവാരHCെട അഭാവ ,്. നിWേദശി+െ/'ി_
അdിZര ാ നിലവാരം പാലി
തിe നിലവിെല െക'ിട ിൽ പര ാ]മായ മാ%HI
വ േ ,-,്. Gfത ആവശ ം നിറേവ` തിe 2021-22 വWഷ ിൽ 200.00 ല ം Uപ
വകയി
ിയിരി V.
(
പല ൈവറP, ബാgീരിയൽ അhബാധകCം ജനിതക േരാഗHCം േനരെ
കiപിടി
തിൽ േമാളി ലാW േരാഗ നിWjയ സേkതHI വളെരയധികം െമ5െ/'ി_,്.
ജനിതക േരാഗHI, സാംlമിക േരാഗHI, കാeസW, ഫാWമെകാേdാമിm്, ഹnമe
@െ+ാൈസ%് ആXീജe ൈട/ിംഗ് എ ീ േമഖലകളിൽ pിനി+ൽ Gാേയാഗികത കാണാe
കഴിBം. േമാളി ലാW ലാബ് േരാഗാവ1കCം, ല ണHCം െപെ' ് തിരി5റിB തി@െട
അടിയ\ിരമായി ശരിയായ ചികിq നP= തി
വിശKസനീയമായ ഉപാധിയാണ്. ഉ ത
നിലവാര ിb
ലേബാറ'റികI 1ാപി
തി ം ഉപകരണHI വാs തി മായി 2021-22
വWഷ ിൽ 440.00 ല ം Uപ വകയി
ിയിരി V.

െമഡി+ൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ\ മാനദvമ സരി5് സം1ാനെ
എwാ
െമഡി+ൽ േകാേളaകളിbം െറസിഡൻഷ ൽ സംവിധാനം ഇതിനകം നട/ാ+ിയി_,്. നിലവിb
താമസ സൗകര Hൾ പര ാ]മw. അതിനാൽ താമസ+ാർ, േഡാ;ർമാർ, പിജി വിദ ാർxികൾ
എ ിവ െട താമസ ിനായി ബyനില െറസിഡൻഷ ൽ zാ`കൾ നിർ{ി+ാൻ ഉേ|ശി V.
തി വന\ രം െമഡി+ൽ േകാേളജിനായി }ഡിേയാ അ/ാർ'്െമX് നിർ{ി
തിന് 2021-22
കാലയളവിൽ 200.00 ല ം’ Uപ വകയി
ിയിരി V.

േകരള ിbടനീള
േ~ാമാ, എമർജൻസി െകയർ സൗകര Hൾ ഏേകാപി/ി
തി ം
െമ5െ/€• തി
സർ+ാർ കർമപ:തിBെട ഭാഗമായി ടാ% ~}കCമായി സഹകരി5്
ഡി.എം.ഇ. നട/ിലാ
പ:തിയാണ് അെപm് എമർജൻസി ആൻഡ് േ~ാമ േലണിംഗ് െസXർ.
‚ര\ം ഉൾെ/െടB
അടിയ\ിര സാഹചര HCെട പരിചരണ ിൽ അ ഭവ?ം സി േലഷൻ
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അടി1ാനമാ+ിB
കഴി?കCം അറി?ം വർ:ി/ി
തിe Gവർ ിപരിചയം നൽ=
ഒ
സി േലഷൻ അധിƒിത പഠന േക…മാണ് േ~ാമാ െസXർ. േലാകെമ†ാ€
മരണകാരണHളിൽ
Gധാനെ/'ത് െപെ'V,ാ= ആഘാതമായതിനാൽ ആേരാഗ Gവർ ക ം െപാ-ജനHCം
അ രം െവˆവിളികൾ+് തRാറായിരിേ+,താണ്. വിവിധ വിഭാഗ ിb
ആേരാഗ
Gവർ കെര പരിശീലി/ി
തിe ഘടനാപരമായ പാഠ പ:തി തRാറാ ക, ഈ ൈന ണ ം
നിലനിർ• തിe -ടർപരിശീലന പരിപാടികൾ നൽ=ക എ ിവയാണ് 1ാപന ിെX ല ം.
സമയബFിതമായ ഇടെപടbകCം െപാ-ജനHൾ ം േപാലീസി ം ഉചിതമായ ~ാൻ‰ർ
േGാേ'ാേ+ാCകCം പരിശീലന പരിപാടിBെട ദീർഘകാല ദർശനമാണ്. പരിശീലന പരിപാടിBെട
ആദ ര,് വർഷം സർ+ാർ േമഖലയിെല ആേരാഗ Gവർ കർ+് മാŠമായിരി ം, അതിൽ
േഡാ;ർമാർ, നഴ്Zമാർ, നഴ്സിംഗ് അസി$‹മാർ, ആംŒലൻസ് ൈ•വർമാർ എ ിവ ം
ഉൾെ/€V. ആദ ര,് വർഷ ി
ിൽ ഒൻപതിനായിരേ ാളം ആേരാഗ Gവർ കെര
പരിശീലി/ി+ാൻ ഉേ|ശി V. അതി േശഷം, ഇൻ$ി%&'് െമഡി+ൽ വിദ ാർxികൾ ം
െറസിഡX്മാർ ം നŽിംഗ് വിദ ാർxികൾ ം മ%് െമഡി+ൽ •ീ കളിൽ നിV
വിദ ാർxികൾ ം പരിശീലനം നൽ=ം. േGാ•ാം ഒ സർ'ിഫി+%് േകാഴ്സായി നട•കBം
ഡിഎംഇ സാ‘കരി കBം െച8ം. ധാരണാപŠ ിെX ഭാഗമായി ടാ% ~$് 2 വർഷേ +്
അടി1ാന സൗകര വികസന?ം പരിപാലന?ം
ആദ ര,് വർഷേ
പരിശീലനം,
പരിശീലക െട പരിശീലനം, പരിശീലന ി
മ ഷ ശ’ി, പഠന െമാഡ&Cകൾ, അധ ാപന
സഹായHൾ, വർ+്Œ കൾ, ഫീ“ബാ+ിെX അടി1ാന ിb
റി”ഷർ േGാ•ാ കൾ
എ ിവ നൽ= താണ്. ഡി.എം.ഇ., ഡി.എ5്എസ്. എ ീ വ=Oകളിൽ നിV
പരിശീലക െട
പ'ിക, ഭ ണം, താമസം, േGാ•ാം നട ി/ി
സൗകര HI എ ിവ െമഡി+ൽ വിദ ാഭ ാസ
ഡയറ;ർ നൽ=ം. 2021-22 കാലയളവിൽ 300.00 ല ം Uപ പ:തി+ായി വകയി
ിയി_,്.

ൈചPഡ്
ഡവല•െമX്
െസXW
(സി.ഡി.സി)
േദശീയതല ിൽ
ബാല കാല
ൈവകല HIതടB തിനാB
േനാഡൽ റഫറൽ േക…മാBം പരിശീലന േക…മാBം
GവW ി V. ൈചPഡ് ഡവല•െമX് െസXW =˜HCെട Zര , വിദ ാഭ ാസം,
കൗമാര+ാ െട പരിര , വിവാഹ™Wš കൗ›സിലിംഗ്, œീകCെട ആേരാഗ G•HCം
അ ബF വിഷയHളിbം പിžണ നP=ക -ടHിയവ നിWšഹി V. 2021-22-ൽ
അ%=%പണികI, നിW{ാണ GവW നHI വാWഷിക അ%=%/ണി ഉട†ടി ഉപകരണHCം
ഫWണീ5ŸകCം വാs തി ം റിസW5് െ~യിനിംഗ് െ ഷ ാലി%ി pിനിക് വിദ ാഭ ാസ
GവW നHI, മ` അനാവW ന ഓഫീസ് െചല?കI എ ിവ+ായി 260.00 ല ം Uപ
വകയി
ിയിരി V.

േകരള സW+ാരിേXBം അഖിേല\ ാ ഡയബ%ിക് ഫൗേ,ഷെXBം സംB’ സംരംഭമായി
2001-ൽ തി വ\ രെ
ലയനാW േകാ'യിൽ ഇ\ e ഇe$ി%&'് ഓഫ് ഡയബ%ിസ്
1ാപിതമായി. GേമഹേരാഗികCെട ജീവിതം െമ5െ/€• തിനായി GവW ി¡വ
ഒ
സKയംഭരണ 1ാപനമാണിത്. ഇതിനായി ഇe$ി%&'് GേമഹേരാഗികI ം ആേരാഗ പരിചരണം
നP= വW ം വിദ ാഭ ാസം നP=കBം ഈ േമഖലയിൽ ഗേവഷണം നട•കBം െച8V. 202122-ൽേകരള ിൽ തിർ വരിെല
Gേമഹ േരാഗ ിെX ആരംഭ?ം കാരണ?ം pിനി+ൽ
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െ ാൈഫ ം സംബ ി ആ പ ി അധി ിത പഠനം, റംേരാഗികളായ ൈട!് 2 േമഹ
േരാഗികളിൽ ഓ'ിേയാെപാേറാസിെ( വ*ാ+ി സംബ ി ആ പ ി അധി ിത വ*ാ+ി പഠനം,
ലേബാറ-റി വി ലീകരി/0തി12 ഉപകരണ56 വാ57, ആ പ ി കാ(ീൻ െക-ിട9ിെ(
നിർ;ാണം, േകരള9ിെല െമഡി=ൽ േകാേള>കളിെല െമഡിസിൻ േപാ'് ?ാ>േവ@്
വിദ*ാർBികൾ/ം െമഡി=ൽ
ാDീഷണർമാർ/ം ഡയബേ@ാളജി േകാG്, േകരള9ിെല
Hീകൾ=ിടയിൽ ഗർഭാവJയി 2 േ േമഹം അതിെ( അപകടസാധ*ത തിേരാധ തK5ൾ
എ0ിവ സംബ ി പഠനം എ0ിവMായി 100.00 ലNം Oപ വകയിP9ിയിരി/Q.

േകരള സS=ാരിന് കീഴി 2 ഒP സVയംഭരണ Jാപനമാണ് തലേWരിയി 2 മലബാS
ക*ാXസS െസ(S. വട=X േകരള9ിെല ജന56=് ക*ാXസS ചികി7സZം പരിചരണ[ം
ന7\ക എ0 ലN*േ9ാെട Jാപി=െ!-താണ് ഈ Jാപനം. 2021-22-ൽമലബാS ക*ാXസS
െസ(റിX ഇനി പറZ0 വS9ന56=ായി 2500.00 ലNം Oപ വകയിP9ിയിരി/Q.

1

3 ടി എം.ആർ.ഐ., െഡ` aാൻ എ0ിവ വാbക

2

മാേമാ?ാമിെ( അcേ?േഡഷൻ

3

തിയ ഒപി േdാ=ിെ( അടിJാന സൗകര*5ൾ

4

നfgിയർ െമഡിസിൻ ഡി!ാർ-്െമ(ിെ( വികസനം

5

െമഡി=ൽ ൈലhറിZെട വികസനം

6

നGിംഗ് േകാേളജിെ( അടിJാന സൗകര*5ൾ ശjിെ!klക

7

േഹാmി@ൽ കVാളി@ി അഷVറൻസ് േ ാ?ാം നട!ിലാ=ൽ

8

ആ പ ി അnബാധ നിയKണ പരിപാടി

9

ഓേoാ നGിംഗ് വ\!ിെന ശjിെ!klക

10

ദpചികിqZം നരധിവാസ[ം ശjിെ!klക

11

rസ് & sഫിംഗ് േജാലിZം ഐ.പി. േdാ=ിെ(Zം ചികിqാ േdാ=ിെ(Zം ആpരിക[ം
ബാഹ*[മായ ഫിനിഷിംഗ് േജാലികൾ

12

നGിംഗ് േകാേളജിെ( നിർ;ാണം - രtാം ഘ-ം

13

പീഡിയാrിക് ഓേoാളജി േdാ=ിെ( നിർ;ാണം - അvിരNാ സംവിധാനം

14

ക;fണി@ി ഓേoാളജി / സxേ'ഷൻ,
എ0ിവZെട വാ-ർ |ഫിംഗ് വർ=്

15

േഹാmി@ൽ േdാ=് െപയി(ിംഗ് േജാലികൾ- rീ@്െമ(് േdാ=്, അ}ിൻ േdാ=്,
േഡാർമി@റി, ഡയറD~െട വസതിZെട അ@\@പണിക6
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Pഷ-Hീ ശHyിയ വാർzകൾ, ഒ.ടി. ഏരിയ

16

േറഡിേയഷൻ ഓേoാളജി വിഭാഗെ9 ശjിെ!klക

17

ജനിതകശാH വിഭാഗെ9 ശjിെ!k97

18

വിവരസാേoതിക വിദ* ശjിെ!klക

19

ശHyിയാ ഓേoാളജി വികസി!ി=7

20

വട=ൻ മലബാർ േമഖല€2 േക•ീ‚ത ലേബാറ-റിZെട വികസനം

21

dഡ് ബാo് െമ െ!k9ൽ

22

െമഡി=ൽ െറേ=ാർഡ് വിഭാഗം ശjിെ!klക

23

ഫാർമസി ശjിെ!klക

24

ൈമേyാബേയാളജി/2 ഉപകരണ5ൾ

25

എം.എസ്.സി. െമഡി=ൽ ബേയാെകമിƒി & എം.എസ്.സി. ൈമേyാബേയാളജി
േകാഴ്„കൾ/2 ഉപകരണ5ൾ, ഫർണി ർ, മ@്സൗകര*5ൾ

(
ൈവദ*ശാH അ1ബ
വിഷയ5ളിെല വിവിധ അ=ാഡമിക് പരിപാടിയിൽസമാനത
ൈകവരി/ക ആ…നിക ൈവദ*ശാHം േഹാമിേയാ!തി ആZSേവദം എ0ീ വിഭാഗ5ളിൽ
ശരിയായ†ം ശാHീയ[മായ അ‡*ാപന[ം പരിശീലന[ം ഗേവഷണ[ം ഉറˆവPlക എ0ീ
ഉേ‰ശേ9ാെടയാണ് േകരള ആേരാഗ* സSŠകലാശാല Jാപി=െ!-ി‹2ത്. താെഴ പറZ0
വS9ന56=് 2021-22 വSഷ9ിൽ 1200 ലNം Oപ വകയിP9ിയിരി/Q.

1

Œ•രിെല
െക.Z.എ ്.എസ്
കാŽസിൽ
അഡVാൻ•ഡ്
െസ(ർ
േഫാർ
എ!ിെഡമിേയാളജി ആൻഡ് ഡിസീസ് കൺേrാൾ (എസിഇഡിസി) Jാപി=ൽ

2

Œ•ർ െക.Z.എ ്.എസ് കാŽസിെല അടിJാന സൗകര* വികസനം

3

Œ“രിെല െകZഎ ്എസ് കാŽസിെല ഐടി ഇൻ”ാƒ•ചറിേ(Zം ഓഫീസ്
ഓേ-ാേമഷേ(Zം പരിപാലന[ം ശjിെ!k9 ം

4

െകZഎ ്എസ് അ}ിനിേƒ@ീവ് േdാ=ിൽ gിനി=ൽ സി–േലഷൻ ലാബ് Jാപി=ൽ
- ഘ-ം -2

5

Œ•രിെല െക.Z.എ ്.എസ് കാŽസിെല ജീവന=ാർ=ായി േഡാർമി@റി തര9ി 2
താമസസൗകര*ം

6

Œ•രിെല െക.Z.എ ്.എസ് കാŽസിെല 'ാഫ് കVാർേ-Gിനായി മലിനജല പരിപാലന
—ാ(് Jാപി=ൽ

7

Œ•രിെല െക.Z.എ ്.എസ് കാŽസിെല മഴെവ2 സംഭരണ \ള9ിേല=് ൈപ!്
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ൈലX
8

Œ“രിെല െക.Z.എ ്.എസ് കാŽസിൽ ˜™മതിൽനിർമാണം

9

തിPവനp രെ9 šൾ ഓഫ് െഹൽ9്
െക-ിട9ിെ( നിർ;ാണ›ർ9ീകരണം

10

Œˆœിlറയിെല ആZർേവദ സ്•ൾ ഓഫ് റിസർ ിനാZ2 െക-ിട9ിെ( നിർ;ാണ
›ർ9ീകരണം

11

സർവകലാശാലZെട വിവിധ šžകžേടZം േക•5žേടZം ഗേവഷണ പ‡തികൾ

േപാളിസി

ആ(്

—ാനിംഗിനാZ2

(
കാXസS മ1ഷ*ന് ഒP വലിയ ഭീഷണിയായി മാറിയിരി/കയാണ്. ഈ സാഹചര*9ിൽ
സS=ാS എറണാ\ളം െമഡി=ൽേകാേളജിX സമീപ9് െകാ ിX കാXസS റിസS ് െസ(S
Jാപി/0തിന് അ1മതി ന7\കZtായി. ആ പ ിZെട ഒ0ാം ഘ-ം ›S9ിയാ\കZം
വS9നം ആരംഭി/കZം െചŸ. രtാം ഘ-ം ആരംഭി ി‹t്. മPQക6, ആ പ ി
ഉപകരണ56, അ@\@പണിക6, െമഡി=ൽ-പാരാെമഡി=ൽ 'ാ കžെട പരിശീലനം,
അനാവS9ന ആ പ ി-ഭരണ െചല[ക6 എ0ിവMായി 2021-22-ൽ െകാ ിX കാXസS
റിസS ് െസ(റിX ‘ 1300.00 ലNം’ Oപ വകയിP9ിയിരി/Q. ഇതി1 റെമ രt് േ ാജ¡കൾ
നട!ിലാ/0തിന് †ക വിനിേയാഗി=ാ[0താണ്. 1. എറണാ\ളം ജി¢ാ കാൻസർ നിയKണ
പരിപാടി=ായി ലേബാറ-റി േസവന5ൾ Jാപി=ൽ 2. മധ* േകരള ജനസംഖ*ാടിJാന9ി 2
കാൻസർ രജിƒിZം ആ പ ി അധി ിത കാൻസർ രജിƒിZം.
:
1982 ൽ േകരള സർ=ാർ Jാപി സVയംഭരണ Jാപനമാണ് ഇൻ'ി@f-് ഓഫ് െമ(ൽ
െഹൽ9് ആ(് നfേറാസയൻസസ് (ഇംഹാXസ്) േകാഴിേ=ാട്. േകാഴിേ=ാട് ഗവെ¤ൻറ്
െമഡി=ൽ േകാേളജ് കാŽസിൽ ഈ Jാപനം വർ9ി/Q. പതിെനാ0ാം പ¥വqര
പ‡തിയിൽ േദശീയ മാനസികാേരാഗ* പരിപാടിZെട ഭാഗമായി ഇംഹാXസിെന ഉൾെ!k9ി
ഭാരതസർ=ാർ അടിJാന സൗകര* വികസന9ി1ം ഫാ=ൽ@ി സേ!ാർ-ി1ം 30 േകാടി Oപ
അ1വദി ിPQ. പ‡തിZെട ഭാഗമായി നാല് നില െക-ിടം നിർ;ി¦. gിനി=ൽ േസവന5ൾ,
gാസ് sം, െസമിനാർ ഹാžകൾ, നfേറാസയൻസസ് ൈലhറി, ആ…നിക നfേറാസയൻസസ്
ലേബാറ-റി എ0ിവZൾെ!-താണ് വിശാലമായ ഈ െക-ിടം. ൈസ=ാrിക് േസാഷ*ൽ
വർ=്, gിനി=ൽ ൈസേ=ാളജി, േപാ'് േബസിക് ഡിേ—ാമ ഇൻ ൈസ=ാrിക് നGിങ്
എ0ിവയിൽ ഇേ!ാൾ എം.ഫിൽ േകാ¨കൾ ഇൻ'ി@f-് നട9ിവPQ. gിനി=ൽ േസവന5ളിൽ
ഇൻ'ി@f-് ഇേ!ാൾ ക;fണി@ി ൈസ=ാrി, ൈചൽഡ് ൈസ=ാrി, നരധിവാസ േസവന56
എ0ിവയിൽ ©‡ േക•ീകരി/Q. വയനാട് േഗാ മാനസികാേരാഗ* പ‡തി, വികസന \റ[2
ീ സ്•ൾ \-ികൾ=് സമ? പരിചരണം നൽ\0തി12 പ‡തി, ൈചൽഡ് ൈസക*ാrി
ഇൻേപഷ*(് െകയർ ªണി@് Jാപി=ൽ, ഉപകരണ5ൾ, വിവര വി«ാന വിനിമയ
വS9ന56, േഡാക¬െമേ(ഷൻ,
സി‡ീകരണം, മPQക6, പരിശീലന പരിപാടിക6,
വാഹനം വാടകെ=k=7, മ@് അനാവS9ന െചല[ക6 എ0ിവ=ായി 360.00 ലNം Oപ 202122-ൽ വകയിP9ിയിരി/Q. േകാഴിേ=ാട് Jിതിെച-0 ഇൻ'ി@f-് ഓഫ് െമ(ൽ െഹൽ9്
ആൻഡ് നfേറാസയൻസസ് -ൽ ബിPദാനpരബിPദ വിദ*ാർBികൾ=് േഹാ'ൽ െക-ിടം
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നിർ;ി/0തി12 ഒ@തവണ സഹായമായ 3 േകാടി Oപ ഇതിൽ ഉൾെ!kQ. ഡയറDർ,
ഇംഹാXസ് ഡി.എം.ഇ. വഴി
േ'@് െലവൽ വർ=ിങ് ®!ിേല=് ഡി.പി.ആർ.
സമർ!ിേ=tതാണ്.

ഭാരതീയ ചികിqാ വ\!് ആZSേŠദം, സി‡, ªനാനി, േയാഗ & ‚തിചികിq എ0ീ
വിഭാഗ5ളിലായി 130 ആ പ ിക6, 817 ഡിെmXസറിക6 24 സxെസ(~ക6എ0ിവയി¯െട
സംJാന9് േസവനം നട9ിവPQ. ഭാരതീയ ചികിqാ വ\!ിനായി 2021-22 വSഷ9ിൽ
4195.00 ലNം Oപ വകയിP9ിയിരി/Q.
(
ഭാരതീയ ചികിq വ\!ി1 കീഴിൽ സംJാന9് 817 ഡിെmXസറികžം 130
ആ പ ികžം 24 സxെസ(~കžം
വS9ി/Q. ഈ 130 ആ പ ികളിൽ 127 എœം
ആªർേവദ േമഖലയിലാണ്. സി‡ സി'9ിന് കീഴിൽ ഒP സി‡ ആ പ ിZം ര° സി‡
ªണി™കžം 6 സി‡ ഡിെmXസറികžമാn2ത്. മലˆറം ജി¢യിെല േകാ-=ലിൽ 50
കിട=കേളാk•ടി മാനസികേരാഗാ പ ിയാണ് വ\!ി1 കീഴി 2 ഒേരെയാP മാനസിക
േരാഗാ പ ി. ‚തി ചികിqാ വിഭാഗ9ിൽ 50 കിട=കേളാk •ടിയ ആ പ ി തിPവനp രം
ജി¢യിെല വS=ലയി ം 10 കിട=കേളാk•ടിയ ഒP ªണി@് പാല=ാട് ജി¢യിെല ഒ@!ാലം
ആZSേŠദ
ആ പ ിയി ം
ഒP
ഡിെmXസറി
െകാ¢ം
ജി¢യിെല
ന¯രി ം
വS9ി/Q. പ¥കS; വിഭാഗ9ിൽ20 കിട=കേളാk•ടിയ ആ പ ി ആലˆഴയിൽ
വS9ി/Q.
ഭാരതീയ
ചികിqാ
വ\!്
Jാപന5žെട
ശാjീകരണ9ി1ം
നിലവാര–യSl0തി1ം ആ…നികവ7=രണ9ി1മായി 2021-22 വSഷ9ിൽ 2365.00 ലNം
Oപ വകയിP9ിയിരി/Q.

1

ആ…നിക വ7=രണ[ം
കŽf-Sവ7=രണ[ം

ഡയറDേറ@ി ം ജി¢ാ
ഓഫീ„കളി ം വീഡിേയാ േകാ±ഫറXസ്
സംവിധാനം, കŽf-ർ വാ56, അ@\@പണി
ഉടŽടി, ആ² ണ സംവിദാനം
ശjിെ!k9ൽ, വർ=്േഷാ!്, മാ'ർ
—ാ1ക6 ത³ാറാ=ൽ, പ‡തി നിരീNണം,
അവേലാകനം, വിലയിP9ൽ, േരഖകൾ
ത³ാറാ=ൽ
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60

2

ആ പ ികžെട
yമവ7=രണ[ം
നിലവാര–യS9 ം

3

മP0് വാ57

4

താ7=ാലിക
ഡിെmXസറിക6

5

ഏ@[ം ന¢
േഡാDSമാS/2
അവാSഡ്

6

പരിശീലനം

7

േ¹ഹധാര

8

െmഷ*ാലി@ി ªണി™ക6

9

സി‡ ആ പ ികžം
ഡിെmXസറികžം

ആ പ ി
ഉപകരണ56ഘടകഭാഗ56എ0ിവ വാ57, മാലിന*
സംaരണം, നാcകിX ഇ´സിനേര-S, അvി,
„രNാ ഉപകരണ5ൾ Jാപി=ൽ, കാഷ്
നിലവാരം ൈകവരി/0തിനായി നിലവി 2
²!Sെmഷ*ാലി@ി
ªണി™കžെടZം
/
ആ പ ികžെടZം / ഡിെmXസറികžെടZം
നവീകരണ അ@\@!ണിക6,
ചീകരണ
സൗകര*56,
േരാഗീസൗµദ
ആ പ ി
സംരംഭം
ആ പ ിക6,
ഡിെmXസറിക6എ0ിവMായി
മP0്
വാ57
തീSBാടന
േക•5ളിെല
താ7=ാലിക
ഡിെmXസറിക6=് മP0് വാb0തി1ം
മ™ െചല[ക6/ം (ശബരിമല, പŽ, എPേമലി,
പpളം, അPവിˆറം, ശിവഗിരി, ആ™കാ7,
\രി മല,
വ2ിªS=ാവ്,
മാരാമ±,
െച~േകാ7ˆഴ, കട!¶S, െകാ-ിªS, ഓ ിറ,
ഏ™മാ·S, െച5¸ർ, പPമല)
ഏ@[ം ന¢ േഡാDSമാS/2 അവാSഡ്
ഐ.എസ്.എം.
വ\!ിെല
എ¢ാ
ഉേദ*ാഗJS/–2 പരിശീലനം
ആലˆഴ, എറണാ\ളം, Œ•S, േകാഴിേ=ാട്,
കºS,
കാസSേഗാഡ്
എ0ീ
ആ~
ജി¢കളിൽസമ?
ആZSേവദ
സാpVന
പരിചരണ പരിപാലനം.
വയനാട് ജി¢യിൽ സി=ി6െസൽ അനീമിയ
ªണി@്, ജി¢കളിെല വേയാജന പരിപാലന
േക•56,
ജി¢കളിൽ
മാനസികേരാഗ
ªണി™ക6, പ¥കS; ªണി@്, കൗമാര»ത*ം
ªണി@്,
²തിതK ªണി@്, Nാര²
ªണി@്, \-ികžെടZം കൗമാര=ാPെടZം
പരിചരണ േക•ം,
റ=ാേ-രി എ0ിവZെട
വS9ന9ിX
മPQക6, ഉപകരണ56 എ0ിവ വാ57,
ഐ.ഇ.സി.
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595

400

100

2

20

50

948

70

10

ആ േവദ
മാനസികേരാഗാ പ ി,
േകാ

11

'തി ചികി*ാ
ആ പ ിക+ം
ഡിെ./സറിക+ം

12

നി വിഷ

മ
ക ,ല
ിക
നരധിവാസ
േക ം, ഫ ണി$ , ഉപകരണ&
വ
ലയിെല 50 കിട ക+3 ആ പ ിെയ
100 കിട ക+3 ആ പ ിയായി ഉയ
,
അ5657ണിക , ല
ിക ,
ഉപകരണ&ൾ, കംപ9 :ം അ;ബ=
ഉപകരണ&+ം, േയാഗ ണി5ിെ>
വ
നം, മാലിന? സം@രണം
എ/േഡാസ ഫാ/ ബാധിത 6Cംബ&ളിൽ
ആേരാഗ?F3
6 ിക+Gാ6Hതിനായി
മാതാപിതാ
I3 ആ േവദ ആേരാഗ?
പരിചരണം. ഇതിൽ 85 ശതമാനം Mക
Nീകൾ ായി
െചലവഴി െ7CെമH്
തീRിI .

50

50

20

(
േ.ാ Sസ് താര&
് ഓജVം ക Wം വ Xി7ിIHതിനായി ഇ/ഡ?/ േ.ാ Sസ്
െമഡിസി/ പYക Z മ Z Mട&ിയ ചികി*ക
ദാനം െച[ . േ.ാ Sസ് താര&+െട
കഴി\ം
കടന\ം
െമ$െ7CWHതിനായി
ആ േവദെ
വിവിധ
തല&ളിൽ
േയാജനെ7CWക എHതാണ് േ.ാ Sസ് ആ േവദം. കിസാ ]ടാെത ആ േവദ റിസ $്
െസ^ിെ> കീഴിൽഎ ് _ണി`ക
വ
ിI G്. ജി^ാ േ.ാ Sസ് കൗbസിലിെ>
സഹായേ ാC]ടി
ഈ
റിസ $്െസൽ
ആേരാഗ?
സംരRണ
പരിപാടിക+ം
നട7ിലാI G്. ഈ റിസ $് െസ^ിെ> വ
ന&
ായി 2021-22 വ ഷ ിൽ 100.00
ലRം eപ വകയി
ിയിരിI . താെഴ പറ H വ
ന&ളാണ് ഉേfശി$ിg3ത്.
മ H് വാ&hം േത?ക മ
ക തiാറാ hം
നിലവിh3 േ.ാ Sസ് െമഡിസി/ _ണി5് ശjിെ7C
ഫ ണി$:ക+ം ഉപകരണ&+ം വാ&
യാ k3 സഹായ\ം േരാഗനി lയ െചല\ക+ം
പരിശീലനം / േബാധവ
രണം / ഐ.ഇ.സി.
േദശീയ/സംoാന/ജി^ാതല േ.ാ Sസ് ഈവ>്സി/ ചികി*ാ സഹായം
pqരിെല േകരള ഇൻsി59 ് ഓഫ് േ.ാർSസ് ആ ർേവദ ആൻഡ് റിസർ$ിെ> (കിസാർ)
ശjിെ7C ൽ
(
2021-22-ൽആ േവദ വ67ിൽ നി Zാണ
വ
ലRം eപ
വകയി
ിയിരിI .
നിർZാണ
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ന&

നടWHതിനായി 600.00
ികൾ
മാsർ
wാൻ

അടിoാനമാ ിയിരി ണം.
F/വ ഷ&ളിൽ
ആരംഭി$ിg3
നി Zാണ
y
ിയാIHതിന് F/ഗണന ന േകGതാണ്. വിശദവിവരം zവെട േച
ിരിI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ിക
.

ആ ർേ{ദ ആ പ ി, പാേലാട്, തി വന| രം - ജനറൽ വാർഡിെ> നിർZാണം അവസാന ഘ ം
ജി.എ.എ$്., കി~വിലം, തി വന| രം - ആ പ ി െക ിട ിെ> നിർZാണം - ഒHാം
നില
േന$ർ ക€ർ േഹാ.ി5ൽ, വർ ല, തി വന| രം - (ഇ>ീരിയർ വർIകൾ
ജി.എ.ഡി. ^•ാറയിൽ (തി വന| രം) കൺസൾ ിംഗ്, ൈമനർ „ീ5്െമ>് …Fക+െട
നിർZാണം
ജി.എ.എ$്. േചർ ലയിൽ (അല†ഴ) െക ിട ിെ> നിർZാണം
ജി.എ.എ$്.. ക 75യിൽ ഗ?ാസ് …ം, ബാ ് …ം, െസക9രി5ി ക?ാബിൻ, ലി‡്
എHിവ െട നിർZാണം
കാസർേഗാഡിെല ജി.എ.ഡി. കlംവയലിൽ തിയ െക ിട ിെ> നിർZാണം
മല†റെ
ജി.എ.എ$്. തി വാലിയിൽ തിയ െക ിട ിെ> നിർZാണം
കˆരിെല ജി.എ.ഡി. FസാIHിൽ െക ിട ിെ> നിർZാണം - അവസാന ഘ ം
കˆരിെല ജി.എ.എ$്. പരിയാരം എH oല ് തിയ െക ിട ിെ> നിർZാണം

(
വിദ?ാലയ ആേരാഗ? പരിപാടി െട ഭാഗമായി വ67്, ജി^കളിെല െതരെ‰C
Š+കളിൽ 6 ികളിെല േന
ആേരാഗ?
‹&
പരിഹരിIHതിന് ‘ Œ•ി’ പXതി
നട7ിലാ ിവ
. കൗbസിലിംഗ് േബാധവ
രണ ŽാVക
മ
ക , ൈവദ?സഹായം
എHിവ പXതിയിൽ ഉ െ7C ിയിgG്. ആേരാഗ? വിദ?ാലയ പXതിയിൽ 2021-22 വ ഷ ിൽ
55.00 ലRം eപ മ H് വാ& , ലാബ് ഉപകരണ&ൾ, റീഏജ•കൾ , േബാധവൽ രണ
കാ•യിൻ, ഐഇസി െമ5ീരിയhകൾ, വാഹന&+െട വാടക, േഡാക€െമേ>ഷൻ എHിവ‘ായി
വകയി
ിയിരിI .

Œ•ി

Š 6 ിക
ിടയിെല കാ’$
ൈവകല?& നിയ“ി

എറണാ6ളം, p” , ഇC ി,
മല†റം,തി വന| രം

55

(
ഇ/ഡ?യിൽ േമഹം ഒ
ധാന ആേരാഗ? ‹മായി ആവി ഭവി$ിരിI . ഉയ H
രjസZ fം
ഡി•ിപിഡാമിയ െമലി5സ്
െത5ായ ജീവിതചര?ക
എHിവ –ലം
കാ ഡിേയാവാ—ല അപകട& വ Xി˜ വ
. ഇ രം േരാഗ&
നിയ“ിIHതിന്
ഭാരതീയ ചികി*ാ വ67് ജീവനി, ന നവ എHിവ നി േദശി$ിരിI . മ
ക
ലാബ്
ഉപകരണ& റീ ഏജ•ക എHിവ വാ™Hതി;ം േബാധവ
രണ പരിപാടിക ഐ.ഇ.സി.
സാമšിക , വാഹന&+െട വാടക, േഡാക€െമേ>ഷൻ എHിവയാണ് ഉേfശി$ിരിIH
445

വ
ന& .
2021-22
വകയി
ിയിരിI .

വ ഷ

ിൽ ›ത

പXതി ായി

90.00

ലRം

eപ

.
1.

2.

തി വന| രം,
ൈട7് -2 േമഹേരാഗം ൈകകാര?ം
എറണാ6ളം, കˆ ,
െച[Hതി;േfശിI
െകാ^ം
േപാs് െസറിേœാ വാ•ലാ
േകാഴിേ ാട്, കˆ ,
ന നവ അപകട& തരണം െചihം
പ നംതി ,
നരധിവാസ\ം
േകാ യം

ജീവനി

45

45

(
:
പക $വ?ാധിക
നിയ“ിIHതിന്
ആ േവദ
ഔഷധ&
വളെരയധികം
ഫല ദമാണ്.
േരാഗബാധിത
േദശ&ളിൽ േത?കം ആേരാഗ? ക?ാŸക
നടWക
െപാMജന&
ിടയിൽേബാധവ
രണം നടWക മ
ക
െമഡി ൽകി`ക വാ&
'തിേRാഭം –ലം രിതമ;ഭവിIHവ
് അടിയ|ിര ൈവദ?സഹായം ആേരാഗ? ക?ാ•ി;3
വ
ന&
Mട $യാ 3 പക $വ?ാധിക+െട വരവ്
ഗതാഗത സൗകര?ം ഐ.ഇ.സി.
തട ക എHീ വ
ന& ഉേfശി$ിരിI . 2021-22 വ ഷ ിൽ 150.00 ലRം eപ ›ത
പXതി ായി വകയി
ിയിരിI .

(
ആേരാഗ? ‹& കെGWക F/ഗണനാ¡മം നി¢യിIക നവീനമായ പരിഹാര&
പ£വ‘ൽ Mട&ിയവ ആേരാഗ? പരിപാലന സംവിധാന ിൽ
കെGWക വിഭവ&
ഫല ദമാIHതി/ ശരിയായ രീതിയിh3 വിവര േശഖരണം പരിപാലനം ഉപേയാഗം എHിവ
ആവശ?മാണ്. ആ പ ി
വ
ന&+െട ക•9
വ
രണ ി¥െട 'ത?സമയ ്
വിവരേശഖരണം നടWHതി;ം ആ പ ി േസവന ിൽ കാര?Rമത ഫല ാ¦ി §താര?ത
എHിവ
വ Xി7ിIHതി;ം
വ67്
ഉേfശിI .
¨ണേമ© 3
േരാഗീപരിചരണം
ഉറ†വ WHതിനായി പര•രാഗത\ം ഡിജി5hമായ വിവര& േശഖരി$് വിശകലനം
നടWHതി;ം സംരRിIHതി;മാണ് ഈ വിവര പരിപാലന സംവിധാനം. േരഖക+െട
വ?ാപകമായ ക•9 ൈറേസഷനി¥െട പര•രാഗതമായ വിവര&+ം ഇലേªാണിക് വിവര
േശഖരണ ിേല ്
മാ5െ7Cം.
ഭാരതീയ
ചികി സാ
വ67ിന്
കീഴിh3
എ^ാ
ആ പ ികളിhം ഡിെ./സറികളിhം ആേരാഗ? വിവരേശഖരണ സംവിധാനം നട7ിലാIHതിന്
ലR?ം വk . േസാ‡് െവയ തiാറാ
/ലഭ?മാ
, ലാ/, ക•9 , അ;ബ= ഭാഗ& ,
ി> , കണ«ിവി5ി, ഇലªിക്, ഇലേªാണിക് ഉപകരണ& , െവബ് ൈസ5് നവീകരണം,
റിേ ാ ഡ് Fറി െട ഡിജി5ൈലേസഷ/, ജി.ഐ.എസ്. മാ7ിംഗ്, എ.എം.സി. എHിവയാണ്
നി േfശി$ിരിIH വ
ന& . ആേരാഗ?വ67ിേ> ം ആേരാഗ?വിദ?ാഭ?ാസ വ67ിേ> ം ഇെഹ
് പXതി െട മാpകയിലാണ് ഈ പXതി നട7ിലാേ Gത്. ഈ പXതി 2021-22വ ഷ ിൽ നട7ിലാIHതിനായി 60.00 ലRം eപ വകയി
ിയിരിI .
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(
ഇ/ഡ?ാ ഗവbെമ>ിന് കീഴിh3 ആ ഷിെ> നി േfശ കാരം, ആേരാഗ? 6CംബേRമ
വ67ിെ> ഭരണ അധികാര പരിധിയിൽ 2002-ലാണ് േs5് െമഡിസിനൽ wാ>്സ് േബാ ഡ്
oാപിതമായത്. സംoാന ് മ
െചടിക+െട ഉ 7ാദനം, പരിചരണം, ഗേവഷണം, വികസന
വ
ന& എHിവ മായി ബ=െ7 വിഷയ& ഏേകാപി7ിIക േs5് െമഡിസിനൽ
wാ>്സ് േബാ ഡിെ> ലR?ം. ആവാസവ?വo‘് റ ് മതിയായ സംരRണം ന കി
പരിരRിIക, ഉയ H ¨ണനിലവാരF3 വിളക+െട ഉ 7ാദനം, േബാധവ
രണ പരിപാടിക ,
Š+കളിൽ ഔഷധേ ാ ം, േs5് െമഡിസിനൽwാ>്സ് േബാ ഡ് ശjിെ7C ൽ എHീ
പരിപാടിക
ായി 2021-22 വ ഷ ിൽ 25 ലRം eപ വകയി
ിയിരിI .
,
(
ഇ|?യിൽ ആ േവദ മ
നി ZിIH ഏ5\ം വലിയ സ
ാ ക•നിയാണ്
ഔഷധി.
ആ ഷ്
വ67ിെ>
നിയ“ണ ിh3
സ
ാ
ആ േ{ദ
മ
ക•നിയാണിത്. 2021-22- ൽ 250.00 ലRം eപ ഓഹരി –ലധന വിഹിതമായി താെഴ പറ H
വ
ന&
ായി വകയി
ിയിരിI - ഉപകരണ&ൾ / യ“&ൾ വാ& .

േക സ
ാരിെ> ആേരാഗ? 6CംബേRമ മ“ാലയ ി; കീഴിh3 ആ ഷ് വ67്
(ആ േവദം, േയാഗ, 'തി ചികി*, സിX, _നാനി, േഹാമിേയാ7തി) േദശീയതല ിൽ ആ ഷ്
മിഷൻ ആരംഭി$ിgG്. വിദ?ാഭ?ാസ സംവിധാനം ശjിെ7C
, ആ േവദ-സിX-_നാനിേഹാമിേയാ മ
ക+െട ¨ണനിലവാരം നിയ“ി
, ഔഷധ സസ?& എHീ േമഖലകളിൽ
ആ ഷ് സംവിധാനം ശjിെ7CWകയാണ് േദശീയ ആ ഷ് മിഷെ> ലR?ം. േക
സംoാന& തZിൽ 60:40 എH അ;പാത ിൽപXതി വിഹിതം വകയി Wം. 2021-22
വ ഷ ിൽ േദശീയ ആ ഷ് മിഷ/ (ഔഷധ സസ?& ഉ െ7െട) പXതി നട7ിലാIHതിനായി
500.00
ലRം
eപ
സംoാനവിഹിതമായി
വകയി
ിയിരിI .
േക വിഹിതം
ലഭ?മാ6Hതിന;സരി˜ സംoാന വിഹിതം അധികമായി ലഭ?മാIHതാണ്.
ആ േവദ െമഡി ൽ വിദ?ാഭ?ാസ വ67്, െസ/„ൽ കൗbസിൽ ഓഫ് ഇ|?/
െമഡിസിെ> നിബ=നക
് വിേധയമായി േകരള ിൽ ആ േവദ െമഡി ൽ വിദ?ാഭ?ാസം
നട ിവ
. 2021-22 വ ഷ ിൽ ആ േവദ െമഡി ൽ വിദ?ാഭ?ാസ ിനായി 4320.00 ലRം
eപ വകയി
ിയിരിI .

)
MടർH് വ H അ ാദമിക് വർ ന&ൾ, െസമിനാ:കൾ, എഎംസി, െമഡിസിൻ,
അധ?ാപക സഹായികൾ, െമ5ീരിയൽസ്, സൈwസ്, െമഡി ൽ ക?ാŸകൾ, അ ാദമിക് റിസർ$്,
അ ാദമിക് േനാൺ അ ാദമിക് ഉേദ?ാഗo ട പരിശീലനം, ¬Iകൾ, അധ?ാപകർ ് റി-ഷർ
േകാഴ്§കൾ, േജണhകൾ, ൈലœറി െട ഡിജിൈ5േസഷൻ, ന9സ് െല5ർ, സിXീകരണ&ൾ,
ഫർണി$ർ, ക•9 :കൾ-അ;ബ= ഉപകരണ&ൾ വാർഷിക അ5657ണി, നാക് /
എൻ.എ.ബി.എച്. അ¡ഡിേ5ഷൻ, േ.ാർSസ് ഇന&ൾ, െമഡി ൽ ഉപകരണ&ൾ, ലാബ്
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ഉപകരണ&ൾ, രാസവ› ൾ, റീഏജ>്സ്, ല
വർ ികൾ, സിവിൽ വർIകൾ,
അ5657ണികൾ, േകാേളജ്, ആ പ ി, േഹാsൽ എHിവ െട മ5് അടിoാനസൗകര?&ൾ
എHീ വർ ന&ളാണ് പXതിയിൽ ഉൾെ7CHത്. 2021-22 വ ഷേ
് 3626.00 ലRം eപ
േകാേള®ക+െട വികസന വ
ന&
ായി വകയി
ിയിരിI . നിർമാണ
ികൾ
മാsർ wാൻ അടിoാനമാ ിയിരി ണം. F/വ ഷ&ളിൽ ആരംഭി$ിg3 നി Zാണ
ിക
y
ിയാIHതിന് F/ഗണന ന േകGതാണ്. ധനസഹായ ിെ> വിശദാംശ&ൾ zവെട
കാണി$ിരിI :

ആ ർേവദ േകാേളജ് തി വന| രം
ആ ർേവദ േകാേളജ് ി†lിWറ
ആ ർേവദ േകാേളജ് കˆ

1066
415
555

940
300
350

2021-22 വ ഷേ
് 2006.00 ലRം eപ oാപന
വകയി
ിയിരിI . Fകളിൽ °ചി7ി$ി ി^ാ
കാണി$ിരിI :

2006
715
905

ിെ> വികസന വ
ന&
ായി
നിർfി•
വർ ന&ൾ zവെട

ഒ±ാൽമിക്-പാരാ സർജി ൽ ഇൻsി59 ിെ> നിർZാണം
അഗധത“ വ67ിൽ അനിമൽ ഹൗസ് നിർമാണം
െമൻസ് േഹാsലിൽ മിനി ഇൻേഡാർ േsഡിയ
െജറിയാ„ിക് വാർഡിനായി െക ിട

ിെ> നിർZാണം

ിെ> Mട നിർZാണം

ആ േവദ ൈഗനേ ാളജിIം 6 ികളിെല ൈവകല?ം
െക ിട ിെ> Mട നിർZാണം
ധനസഹായ ിെ> വിശദാംശ&ൾ zവെട കാണി$ിരിI :

(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

(2)
രണ\ം നവീകരണ\ം

ആ²നികവ
ൈലœറി
Nീക Iം 6 ിക IF3 ആ പ ി
പYക Z ആ പ ി
ഫാ മസി
റി-ഷ േകാ³്
ഫാ േമാേകാേ´ാസി / മ H് ¨ണനിലവാര
_ണി5്
സിXീകരണ വിഭാഗം
നി Zാണ േജാലിക
െ.ഷ?ൽ ജറിയാ„ിക് െകയ െസ>
ആ േവദ ൈഗനേ ാളജിIം 6 ികളിെല
ൈവകല?ം നിയ“ി ൽ എHിവkF3
േ ാജ«്
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നിയ“ി ൽ

എHിവkF3

(3)
378
9
366
160
20
4

(4)
0
0
0
0
0
0

(5)
378
9
366
160
20
4

40

0

40

4
0
35

0
260
580

4
260
615

50

100

150

.
2021-22 വ ഷേ
വകയി
ിയിരി
.
കാണി%ിരി
:

് 715.00 ല ം പ
ാപന
കളിൽ "ചി$ി%ി&ി'ാ

അ ാദമിക് േ3ാ ിെ

ായി
,വെട

4ട നിർ5ാണം

മലിനജല സം7രണ 8ാ ിെ
2021-22
വ ഷേ
്
വ
ന
ായി വകയി
കാണി%ിരി
:

നിർ5ാണം
`905.00
ല ം
പ
ിയിരി
. ധനസഹായ

ആ= േവദ േകാേളജ്, ക>
ആ=ർേവദ മാനസികാേരാഗ@ ആAപBി

കളിൽ "ചി$ി%ി&ി'ാ

ിെ വികസന വ
ന
നിർ)ി*
വർ ന ൾ

നിർ)ി*

അ ാഡമിക് േ3ാ ിെ

വർ

550
5

ന

ാപന ിെ
വിശദാംശ

ിെ

200
150

വികസന
ൾ ,വെട

750
155

ൾ ,വെട കാണി%ിരി

:

നി 5ാണം (4ട %)

ക>രിെല ആ=ർേവദ േകാേളജിൽ ആ=ർേവദ മാനസികേരാഗ വF$ായി മാനസികാേരാഗ@
ആAപBി ഘ&ംഘ&മായി
ാപി ം. വിശദമായ േ ാജH് റിേ$ാർ&ിെ അടി
ാന ിൽ
െക&ിട ിേ =ം മJ് അടി
ാന സൗകര@ Lേട=ം നിർ5ാണം ആരംഭി Nതിന് 4ക
വകയി
ിയിരി
.

(
ആ= േവദ
െമഡി ൽവിദ@ാഭ@ാസ
വF$ിെ
ആPനികവQ രണ ിRം
ശSിെ$T ലിRമായി 2021-22 വ ഷ ിൽ 23.00 ല ം
പ വകയി
ിയിUV്. ഇക]^&\ക അRബ` ഉപകരണ
േഫാേ&ാേകാ$ി
ഗേവണXസ് പYതി, ഫ [ി%\ക
െമഷീX 7ാന
വിവിധ ഉപകരണ Lെട അJFJ$ണി ഉട]ടി ൈമന
േജാലിക ,
അJFJ$ണിക , െമഡി ൽ പാരാെമഡി ൽ ഓഫീസ് ജീവന ാർ ് പരിശീലനം നടeക,
ആ"Bണ സംവിധാനം ശSിെ$T ൽ, വർ ്േഷാ$്, മാfർ 8ാRക തgാറാ ൽ, പYതി
നിരീ ണം, അവേലാകനം, വിലയി
ൽ, േരഖകൾ തgാറാ ൽ
തലായവയാണ്
ഉേ)ശി%ിരി N വ
ന
.
(
)
2021-22-വ ഷ ിൽ പാരാെമഡി ൽ േകാiക , േjാ&് അkിഷX പരിശീലന
പരിപാടിക ,െസമിനാ\കൾ എNിവ നടeNതിRം ഐഇസി, ഗേവഷണ
വ
ന
,
സിYീകരണം, എNിവ ം പരിേശാധനക
നടeNതിRമായി 56.00 ല ം
പ
വകയി
ിയിരി
.
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(
ആ= േവദ ിെ
വിവിധ േമഖലകളിൽ ഗേവഷണം
ശാnീയമായ ഡാJ=െട
േയാജന മത=ം ഉപേയാഗ മത=ം ഉറoവ
Q pതാര@മായ ഔേദ@ാഗികേരഖ എNിവ
ആവശ@മാ=V്.
ഈ അവ
s് മാJം വ
ി ആ= േവദെ
അRേയാജ@മായ
നിലവാര ിലാ ാX െതളിവ് അധിtിത ഗേവഷണം അനിവാര@മാണ്.
അതിേല ായി
േകരള ിൽ അu േദശീയ നിലവാര ിvw വ@ത@x പഠന േമഖലക േച N ഗേവഷണേകzം
ാപിേ V4V്. ആ= േവദ ിെ ശാnീയ വികസന ിRം മ Nിെ {ണനിലവാര ിRം
ആPനിക ബേയാ െടേ|ാളജിയിൽ ഗേവഷണാധിtിത ആ= േവദെ
സമന}യി$ി~െകാ•w
അu േദശീയ നിലവാര ിvw ലേബാറ&റി=ം വിദ@ാഭ@ാസ േകz€ം
ാപി Nതിന് പYതി
ഉേ)ശി
.
ഇതിനാ=w
േജാലിക
ഘ&ംഘ&മായി
െച•Nതാണ്.
െസ റിെ
െക&ിടനി 5ാണ ിRം ,‚മതിലിRം മJ് അടി
ാന സൗകര@ വികസന ിRമായി 2021-22-ൽ
200.00 ല ം പ വകയി
ിയിരി
.
(
ആ= േവദ ിെല പര]രാഗത അറിവ് സംര ി കെയN ഉേ)ശേ ാെട ആ= േവദ
െമഡി ൽ
വിദ@ാഭ@ാസ
ഡയറHേറJിR
കീഴിൽ
2003-ൽ
േപJ ്
െസൽ
പീ„തമായി. േഡാക…െമേ ഷX, ഗേവഷണം, രജിേ†ഷX, നട$ിലാ ൽഎNീ വ
ന
ഉ െ ാwി%്
വ
ി N േപJ ് െസ'ിെ ശാSീകരണം ല @മി&് േകരള ിൽ ഒ
പര]രാഗത വിˆാന േകzം
ാപിതമായിUV്. 2021-22-ൽ പYതി ായി 50.00 ല ം പ
വകയി e . വ
ന
താെഴ പറ= .
േരഖകLെട സ േ‰ കെV

Q േശഖരണം പരിര

പര]രാഗത വിˆാനം സംര
േപJ ് ഓഫീpമായി േച
ഗേവഷണം ‹xക

,

ണം തലായവ

ി NതിRw േബാധവŠ രണ പരിപാടിക

w േഡJാേബസ്

പീകരണം

സിYീകരണ€ം േശഖരണ€ം

(
േകാ&sൽ ൈവദ@രŒം പി.എസ്.വാരിയ ആ= േവദ േകാേളജിെ ഭരണ നി ‰ഹണം
നടeNത് 1860-െല െസാൈസJീസ് രജിേ†ഷX ആH്
കാരം രജിf െച• ഒ
െസാൈസJിയായ േകാ&sലിെല േകരള ആ= േവദിക് fഡീസ് ആ ് റിസ %്
െസാൈസJിയാണ്.
Žത
ാപനെ
ആ= േവദ ിെ എ'ാ തല ളിvം ഒ മാ•കാ
ാപനമായി വികസി$ി ക എN ല @േ ാെട 1976-ലാണ്
ാപി%ിരി Nത്. േകാേളജ്
േകരള ആേരാഗ@ സ ‰കലാശാലയിൽഅഫിലിേയJ് െച•ിUV്. ഇവിെട ബി.എ.എം.എസ്. േകാiം
ഏഴ് പി.ജി. േകാiകLം നട ിവ
. 2021-22-ൽ 175.00 ല ം
പ ‘ാ ്-ഇX-എ’ഡായി
േനരെ
അRവദി% നിർമാണ േജാലികLെട തീർ$ാ ാ
ബി“കൾ ”ിയർ െച•NതിRം
4ട
വ N നി മാണ വ
ന
•
ിയാ NതിRം നീ ിവ%ിരി
.
(
1955-െല ലിJററി സയ ിഫി ് െസാൈസJീസ് രജിേ†ഷX ആH് കാരം ൈവദ@രŒം
ആ= േവദ എഡ^േ ഷX െസാൈസJി=െട നിയ–ണ ിന് കീഴിൽ 1976 ഒേHാബ രVിX
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പേരതനായ ഇ.ടി.നീലക—X ˜സ് ആണ് ൈവദ@രŒം ആ= േവദ േകാേളജ്
ാപി%ത്. Žത
േകാേളജിന് ആേരാഗ@ സ ‰കലാശാലയിൽ രജിേ†ഷX ഉw4ം ബി.എ.എം.എസ്. ഡി‘ി േകാ™്
നട ിവ N4മാണ്. 2021-22-വ ഷ ിൽ ഒš ൈവദ@രŒം ആ= േവദ േകാേളജിനായി 90.00
ല ം പ ‘ാ ്-ഇX-എ’ഡായി ‹തിയ അ ാദമിക് േ3ാ ്, അതിർ ി മതിൽ നിർ5ാണം,
ആuരിക കാ]സ് േറാ›കLെട നവീകരണം (ഘ&ം II), œണിേവ™ിJി അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്,
സിസിഐഎ5ിെ വാർഷിക പരിേശാധന ഫീസ്, മJ് അ ാദമിക് വർ ന ൾ എNിവsായി
വകയി
ിയിരി
.
(
വളെര െമ%െ$& ചികിžയാvം മ
േയാഗി Nതിെല വിശ}ാസ@തയാvം, തേ)ശീയ
ചികിžാരീതികളാvം േകരളം ആ= േവദ ിെ നാടായി പരിഗണി െ$T . തി വനu‹രം,
•Ÿണിeറ, ക>
ജി'കളിലായി ˜N് ആ= േവദ േകാേള ക
ിതി െച• .
¡മിശാnപരമായ
ാതിനിധ@ം പരിഗണി~െകാV് ഒ
‹തിയ ആ= േവദ േകാേളജ് ഘ&ം
ഘ&മായി ആരംഭി ണെമN് പതി˜Nാം പ¢വQസര പYതി
പീകരണ€മായി ബ`െപ&
ആ=ഷ് േമഖല=െട ക 5 സമിതി Aപാ ശ െച•ിUV്.
േകരള ിൽ നിലവിെല ആ= േവദ
വിദ@ാഭ@ാസ ിൽ
ബി ദ
ബി ദാനuര
സീ‚കLെട
എ[€ം
സൗകര@ Lം
മ‚
സം
ാന Lേട4മായി താരതമ@ം െച•േ]ാ
4േലാം Fറവാണ്. ഇT ി ജി'യിെല
ഉT]Xേചാലയിൽ സർ ാർ ആ=ർേവദ േകാേളജ്
ാപി ാൻ വF$് Aപാർശ
സമർ$ി%ിരി
. 2021-22 വ ഷ ിൽ പYതി ായി വിശദമായ െ ാജ£് റിേ$ാ &്
തgാറാ NതിRം െക&ിട നി 5ാണം ആരംഭി NതിRം മ‚ അടി
ാന സൗകര@
മായി
100.00 ല ം പ വകയി
ിയിരി
.
സം
ാന ് േഹാമിേയാ$തി വF$ിന് കീഴിൽ 34 ആAപBികളിലായി 1000 കിട കLം
669 േഹാമിേയാ$തിക് ഡിെjXസറികLം ഉV്. ഇ4¤ടാെത ആലoഴയിvw േകരള േfJ്
േഹാമിേയാ$തിക് േകാ-ഓ$േറJീവ് ഫാ മസി (േഹാംേകാ) എN മ N് നി 5ാണ œണി‚ം
േഹാമിേയാ$തി ഡയറHേറJിന് കീഴിൽ വ
ി
V്. 2021-22-ൽേഹാമിേയാ$തി വF$ിെ
ശാSീകരണ ിനായി 2395.00 ല ം പ വകയി
ിയിരി
.
(
േഹാമിേയാ$തി
ആേരാഗ@
പരിര ാ
േസവന ൾ
െമ%െ$TeNതിRം
¥മവൽ രി NതിRം നിലവിvw േഹാമിേയാ ആAപBികളിേല=ം ഡിെjൻസറികളിേല=ം
”ിനി ൽ, േനാൺ-”ിനി ൽ സൗകര@ ൾ ഘ&ംഘ&മായി നവീകരി NതിRം ഉേ)ശി~w ഒ
വിശാല പYതിയാണിത്. മിക%4ം {ണേമ§=w4മായ ആേരാഗ@ പരിചരണ േസവന
നQFNതിനായി േഹാമിേയാ$തി വF$ിെ ആPനികവQ രണ€ം നിലവാരം െമ%െ$T vം
ആവശ@മാണ്. 2021-22 സാ] ിക വ ഷ ിൽ 700.00 ല ം
പ താെഴ പറ=N
വ
ന
ായി വകയി
ിയിരി
.
െപാ4ജന
് മിക%4ം {ണേമ§=w4മായ ആേരാഗ@ പരിചരണ േസവന
നQFNതിനാണ് േഹാമിേയാ$തി വF$ിെ
ക]^& വQ രണ€ം ആPനികവQ രണ€ം
അRബ` ഉപകരണ
ഇ-ഓഫീസ്,
െകാV് വിഭാവനം െച•Nത്. ക]^&\ക
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ഫ ണി%\ക
എNിവ വാ¨NതിRം ക]^&\കLേട=ം അRബ` ഉപകരണ Lേട=ം
ി \കLേട=ം അJFJ$ണി ഉട]ടി ആAപBി ഉപകരണ ൾ, െപാ4മരാമ ് (സിവിൽ&
ഇല©ി Q) േജാലികLം, ആ"Bണ സംവിധാനം ശSിെ$T ൽ, വർ ്േഷാ$്, മാfർ
8ാRക തgാറാ ൽ, പYതി നിരീ ണം, അവേലാകനം, വിലയി
ൽ, േരഖകൾ തgാറാ ൽ
എNിവയാണ് 2021-22-ൽ ഉേ)ശി N വ
ന
.
േഹാമിേയാ ആAപBികLേട=ം ഡിെjXസറികLേട=ം നിലവാരം ഉയ eNതിനായി 202122 വ ഷ ിൽതാെഴ പറ=N വ
ന
ഉ െ$Te .
േഹാമിേയാ ആAപBികേള=ം ഡിെjXസറികേള=ം കാഷ് നിലവാര
ആAപBികളിൽ അ ªാസൗV് 7ാനിംഗിെ =ം മJ് ഉപകരണ
ഉട]ടി
ആAപBി ഉപകരണ
വാ Q, ”ിനി ൽ ലാബിെ
”ിനി ൽ ലാ«കളിേല ് റീ ഏജ ് വാ Q
േഹാമിേയാ$തി

ാപന

ിേല ് ഉയ

Q

Lെട=ം അJFJ$ണി

ാപന€ം ശSിെ$T

vം,

Lെട അJFJപണി മരാമe േജാലിക

ജി'ാ െമഡി ൽ ഓഫീസ മാ

് വാഹനം വാടകs് എT NതിX

ബേയാെമഡി ൽ മാലിന@ സം7രണം
േഹാമിേയാ$തി ആAപBികളിേല ം ഡിെjXസറികളിേല ം മ
ക വാ¨NതിRം
" ി NതിRം
േശഖരി NതിRം
വിതരണ ിRമായി
െമഡി ൽ
േfാ\ക
ആവശ@മാണ്. നിലവിൽ 13 ജി'ാ െമഡി ൽ േfാ\കLം തി വനu‹ര ് ഒ േകzീ„ത
െമഡി ൽ േfാ\ം ഉV്. മ
ക
വാ¨NതിRം നിലവിvw െമഡി ൽ േfാ\കLെട
ശSിെ$T ൽ, മJ് അനാവർ ന െചല€കൾ എNിവ¬മാണ് 4ക വകയി
ിയിരി Nത്.
നിലവിൽസം
ാന ് 669 േഹാമിേയാ ഡിെjXസറിക
വ
ി
ഡിെjൻസറികൾ ശSിെ$TeNതിന് ഉേ)ശി
. ഘടക ൾ താെഴ പറ=
ഫർണി%ർ, ഉപകരണ

ൾ, മ

.

നിലവിvw

:

കൾ

േഹാമിേയാ ഡിjൻസറികLെട ¥മെ$T

ൽ

നിലവിvw േമാഡൽ ഡിെjൻസറികൾ ശSിെ$Teക
േമാഡൽ ഡിെjൻസറികൾ ് അR-തമായി ഡിെjൻസറികൾ ശSിെ$Teക

(
F&ികൾ, nീകൾ, ªാൻസ്െജൻഡർമാർ, ായമായവർ എNിവർ ് േത@ക ®Y=ം
പരിര =ം നൽകിെ ാV് സ˜ഹ ിെ
വിവിധ തല ളിൽ നിലനിൽ N സാം¥മിക,
സാം¥മിേകതര / ജീവിതൈശലി േരാഗ ൾ േപാvw വിവിധ ആേരാഗ@ ശ് ന ൾ പരിഹരി ാൻ
ഉേ)ശി N ഒ
വിശാല പYതിയാണിത്. 2021-22 സാ] ിക വ ഷ ിൽആേരാഗ@
പരിപാലന€ം െjഷ@ാലിJി െഹQ ് െകയ െസ \കLം എN പYതി ായി 645.00 ല ം പ
താെഴ പറ=N വ
ന
ായി വകയി
ിയിരി
.
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സാം¥മിക േരാഗ Lെട വ@ാപനം നിയ–ി N പYതിയി°െട പക %വ@ാധിക
െപാ&ിoറെ$ടാനിട=w േദശ ളിൽ ആേരാഗ@ ക@ാ±ക , േബാധവQ രണ പരിപാടിക
െസമിനാ\ക
എNിവ നടeവാX ഉേ)ശി
. താെഴ പറ=N
³ ിക
ായി 4ക
വകയി
ിയിരി
.
ാേദശിക സാം¥മികേരാഗ നിയ–ണ പരിപാടി
ഉžവകാല

ളിൽ തീ ´ാടനേകz

ളിൽ താQ ാലിക ഡിെjXസറിക

ാപി Q

ിരമായ സാം¥മിക േരാഗ നിയ–ണ പരിപാടി
േµാ&ിംഗ് േഹാമിേയാ ഡിെjXസറിക
കൗമാര ആേരാഗ@ പരിചരണ സ}ഭാവ പീകരണ പYതി (സ¶ഗമയ) കൗമാര ാ െട
·
്
േത@ക ®Y നQFക=ം അവ െട മാനസിക€ം ബൗYിക€മായ
ൈവകല@
ം സ}ഭാവ ൈവകല@
ം ചികിž=ം നQF . വിദ@ാലയ ആേരാഗ@ പരിപാടി
നടeNതിRം കൗമാര പരിചരണ ആേരാഗ@ േകz ിെ
ശSിെ$T ലിRമായി 4ക
വകയി
ിയിരി
.
ജി'ാ ആAപBികളിൽ
േത@ക ദിവസ ളിൽ സമീപ ഡിെjXസറികളിൽ നി w
െമഡി ൽ ഓഫീസ മാെര നിേയാഗി~െകാV് േമഹം, ൈതേറായിഡ്, ആx്മ, അല ജി എNീ
േരാഗ
് ചികിž നQFNതിRw േത@ക ഒ.പി. വിഭാഗം വ
ി~വ
. 2021-22-ൽ
മാ•-ശിA സംര ണ േകz
4ട N്
വ
ി NതിRം, ³Yജന പരിപാലന ിRം,
േമഹം, ആx്മ, ൈതേറാ’ഡ്, അല ജി, സ`ിവാതം, മാനസികൈവകല@
, സ¢രി N
േഹാമിേയാ$തി ആേരാഗ@ േകz
, ‘¸ി വ@വ
യിvw തകരാ
4ട ിയവ¬ം
ഭിNലിംഗ ാർ w െjഷ@ാലിJി ”ിനി ക
ം 4ക വകയി
ിയിരി
. ഇതിൽ 5
ല ം പ ഭിNലിംഗ ാർ ായി െചലവഴി െ$TെമN് തീ ി
.

േഹാമിേയാ$തി വF$ിന് കീഴിvw ആദ@ ലിംഗാധിtിത പYതിയാണ് വനിതക
ാ=w
ആേരാഗ@ പരിര ണ േകz
(സീതാലയം). സീതാലയം സ ഹ ിൽ ¹രിതം അRഭവി N
nീക
് സഹായം നQF . ചികിž¬പരിയായി സാ˜ഹ@േ മവF$് സം
ാന വനിതാ
ക5ീഷX ആഭ@uരവF$് തലായവ=െട ബºവിധമായ േസവന
സീതാലയം ഖാuിരം
ലഭ@മാ
. ജി'കളിെല സീതാലയം œണി‚കളിൽനി ം ഇേ$ാൽവ`@താ നിവാരണ
”ിനി കLം ലഹരി വി Y ചികിž=ം ലഭ@മാണ്. നിലവിvw സീതാലയം œണി‚കളിെല
അടി
ാന സൗകര@
ശSിെ$TeNതിRം, മ
കLം, മ‚ സാധന സാമ‘ിക
ം,
പരിശീലന
നടeNതിRം
ഐ.ഇ.സി.
വ
ന
മായി
2021-22-ൽ4ക
വകയി
ിയിരി
.
നിലവിൽ മലoറം ജി'യിെല വ» ‘ാമ പ¢ായ ിെല േചതന എN 10 കിട കേളാT
¤ടിയ കാXസ
പാലിേയJീവ് െകയ
െസ \ം അവേശഷി N 13 ജി'ാ േഹാമിേയാ
ആAപBികളിൽ െപയിX ആ ് പാലിേയJീവ് െകയ œണി‚കLം വ
ി~വ
. 2021-22
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സാ
ിക വ ഷ ിൽ ജി ാ േഹാമിേയാ ആ പ ികളിൽ െപയി
ണി ് ശ!ിെ"#$%തിനായി (ക വകയി) ിയിരി+,.

ആ ് പാലിേയ ീവ് െകയ

വ.ത./ ആ0ഷ് സ1ദായ3ളായ േഹാമിേയാ"തി ആ0 േവദ നാ4േറാ"തി േയാഗ
എ%ിവ0െട േമ9കെള സംേയാജി"ി4െകാ;് ജീവിതൈശലീ േരാഗ3= തട0വാനായി>?
പ@തിയാണിത്.
ജീവിതൈശലീ
േരാഗ3=തട0ക0ം
നിയAി+ക0ം
െചCകെയ%
ഉേEശേ ാെട
േഹാമിേയാ
വF"്
എ ാ
ജി കളിGം
ഇ രം
െസ Iക=േനരെ
ആരംഭിKി>;്.
നിലവിG? ആ0ഷ് േഹാളിLിക് െസ Iക=
ശ!ിെ"#$%തിന് (ക നീMിവKിരി+,.
2021-22 ൽ െമഡിMൽ പാര െമഡിMൽ ജീവനMാ)െട പരിശീലന ിOം (ട െമഡിMൽ
വിദ.ാഭ.ാസ ിOം ഗേവഷണം, േഡാകPെമേ ഷൻ Rവർ ന3ൾ, ഐ.ഇ.സി. Rവ
ന3=
എ%ിവ+ം (ക വകയി) ിയിരി+,.

)
2021-22 വ ഷ ിൽ ഒ) മാL Wാനിെ അടിYാന ിൽസംYാനെ
േഹാമിേയാ
Yാപന3Zെട
നി [ാണ ിOം
നവീകരണ ിOമായി
350.00
ല\ം
]പ
വകയി) ിയിരി+,. േനരെ
ആരംഭിK നി [ാണ Rവ
ന3Zെട ^
ീകരണ ിനാണ്
_ ഗണന ന`കിയിരി+%ത്.

വa.താ നിവാരണ ചികിbc് വളെര ഫലRദമാണ് േഹാമിേയാ"തി സംവിധാനം.
നിലവിൽ എ ാ ജി കളിGം െഫർfിലി ി െകയർ െസെ Iകൾ Rവർ ി+,. നിലവിെല ലഭ.മായ
വa.താ ചികിb സംവിധാന3ൾ വളെരേയെറ െചലേവറിയതാണ്. അതിനാൽ ജനനിെയ%
േപരിൽ പ@തി ആരംഭി4. 2021-22 വ ഷ ിൽതാെഴ പറ0% Rവ
ന3=Mായി 100.00 ല\ം
]പ വകയി) ിയിരി+,.
കh ജി ാ േഹാമിേയാ ആ പ ിയിെല ജനനി േകiെ

മികവിെ

ജി ാ േഹാമിേയാ ആ പ ികളിൽ െഫ fിലി ി െകയ
ആരംഭി+%തിന്

േകi3= ഘfം ഘfമായി

മ),ക=, ഉപകരണ3= എ%ിവ വാ3Gം ഐ.ഇ.സി Rവ
മj അനാവ

േകiമാMി മാjക

ന3Zം

ന െചലlക=
(

)

(
േകരള േL ് േഹാമിേയാ"തി േകാ-ഓ"േറ ീവ് ഫാ മസി േഹാമിേയാ"തി ഔഷധ3Zെട
നി [ാണlം വിതരണlം നട ിവ),. Roത Yാപനം 1980 _തൽ സംYാന ിനക$ം
pറ$_? സ Mാ േഹാമിേയാ"തി Yാപന3ളിൽ ഔഷധ വിതരണം നട$% ഏക
Yാപനമാണ്. േഹാംേകാ ഇ ഡ.യിൽ 15-ഓളം സംYാന3=M് മ),ക=വിതരണം
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െചC%േതാെടാ"ം മ ് രാജ.3ളിേലM് കയjമതി0ം നട$,. അrിനിേs ീവ് േtാMിെ
നിർ[ാണ ധനസഹായമായി 2021-22 വ ഷ ിൽ 100.00 ല\ം ]പ വകയി) ിയിരി+,.

േകiസ Mാരിെ ആേരാഗ. F#ംബേ\മ മAാലയ ിന് കീഴിG? ആ0ഷ് വF"്
(ആ0 േവദം േയാഗ Rwതി ചികിb സി@ നാനി േഹാമിേയാ"തി) േദശീയതല ിൽ ആ0ഷ്
മിഷ
ആരംഭിKിരി+,. െചലവ് Fറy രീതിയിൽ ആ0ഷ് േസവന3= വിദ.ാഭ.ാസ
സംവിധാനം ശ!ിെ"# ` ആ0 േവദ-സി@- നാനി-േഹാമിേയാ മ),കZെട zണനിലവാരം
നിയAിM`
ഔഷധ
സസ.3=
എ%ീ
േമഖലകളിൽ
ആ0ഷ്
സംവിധാനം
ശ!ിെ"#$കയാണ് േദശീയ ആ0ഷ് മിഷ ല\.ം. േകi സംYാന3= ത[ിൽ 60:40
എ% അOപാത ിൽ പ@തി വിഹിതം വകയി)$ം. 2021-22 വ ഷ ിൽേദശീയ ആ0ഷ് മിഷ
പ@തി നട"ിലാ+%തിനായി േഹാമിേയാ വF"ി 500.00 ല\ം ]പ സംYാന വിഹിതമായി
വകയി) ിയിരി+,. േകiവിഹിതം ലഭ.മാF%തിനOസരിK് സംYാന വിഹിതം അധികമായി
ലഭ.മാ+%താണ്.
േകരള ിൽ സ Mാ
േമഖലയിൽ േഹാമിേയാ െമഡിMൽ
Yാപന3ളാണ് ന`F%ത്. േഹാമിേയാ െമഡിMൽ വിദ.ാഭ.ാസ ിെ
800.00 ല\ം ]പ വകയി) ിയിരി+,.

വിദ.ാഭ.ാസം ര|
വികസന ിനായി

(ടർ%് വ)% അMാദമിക് Rവർ ന3ൾ, െസമിനാIകൾ, വർM്േഷാ"്, െമഡിസിൻ,
അധ.ാപക സഹായികൾ, െമ ീരിയൽസ് സൈWസ്, അMാദമിക് റിസർK്, അMാദമിക് േനാൺ
അMാദമിക് ഉേദ.ാഗY)ട പരിശീലനം, ~+കൾ, അധ.ാപകർ+ റി•ഷർ േകാഴ്€കൾ,
േജണGകൾ, Rസി@ീകരണ3ൾ, ഫർണിKർ, ക •fIകൾ-അOബa ഉപകരണ3ൾ, വാർഷിക
അ F "ണി, നാക് / എൻ.എ.ബി.എച്. അƒഡിേ ഷൻ, േ„ാർ…സ് ഇന3ൾ, െമഡിMൽ
ഉപകരണ3ൾ, ലാബ് ഉപകരണ3ൾ, രാസവoMൾ, റീഏജ ്സ്, ല† Rവർ ികൾ, സിവിൽ
വർ+കൾ,
അ F "ണികൾ,
േകാേളജ്,
ആ പ ി,
േഹാLൽ എ%ിവ0െട മ ്
അടിYാനസൗകര.3ൾ, േരാഗീസൗˆദ ആ പ ി സംരംഭം, ആ‰ ണ സംവിധാനം
ശ!ിെ"# ൽ, വർM്േഷാ"്, മാLർ WാOക= തŠാറാMൽ, പ@തി നിരീ\ണം, അവേലാകനം,
വിലയി) ൽ, േരഖകൾ തŠാറാMൽ എ%ീ Rവർ ന3ളാണ് പ@തിയിൽ ഉൾെ"#%ത്.
2021-22 വ ഷേ M് 800.00 ല\ം ]പ േകാേള‹കZെട വികസന Rവ
ന3=Mായി
വകയി) ിയിരി+,. നിർമാണ RŒ ികൾ മാLർ Wാൻ അടിYാനമാMിയിരിMണം.
_ വ ഷ3ളിൽ ആരംഭിKി>? നി [ാണ RŒ ിക= ^
ിയാ+%തിന് _ ഗണന
ന`േക;താണ്. ധനസഹായ ിെ വിശദാംശ3ൾ •വെട കാണിKിരി+,:
Yാപന ിെ േപര്
റവന• ക.ാപി ` ആെക (]പ ല\ ി`)
(1)
(2)
(3)
(4)
േഹാമിേയാ െമഡിMൽേകാേളജ്, തി)വന•pരം 420
50
470
േഹാമിേയാ െമഡിMൽേകാേളജ്, േകാഴിേMാട്
210
120
330
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2021-22 വ ഷേ M് തി)വന•pരം േഹാമിേയാ െമഡിMൽേകാേളജിO? വിവിധ
Rവ
ന3=Mായി 470.00 ല\ം ]പ വകയി) ിയിരി+,. _കളിൽ ‰ചി"ിKിfി ാ
നിർEി• Rവർ ന3ൾ •വെട കാണിKിരി+,:
ഫാ മസി േകാേളജി െറ നി [ാണം ((ട K),
കാ സ പരിചരണം, പാലിേയ ീവ് െകയ , വa.താ നിവാരണ ചികിb
േഹാമിേയാ"തിയിെല ഗേവഷണ പരിപാടികൾ: ശാ‘ ിെ െതളിlകൾ അടിYാനമാMിയ
ഗേവഷണ ിെ
നിലവിെല Yിതിയിൽ, മOഷ.ശരീര ിെല ജീവശാ‘പരമായ
Rവർ നെ
പി’ണ“% ശാ‘ീയ െതളിlകൾ ഇ ാ തിനാൽ േഹാമിേയാ"തി
നിര•രം വിമർശിMെ"#കയാണ്. േഹാമിേയാ"തി മ),കളിൽ അട3ിയിരി+% ഭൗതിക
ഘടക3െള+റിK്
അടിYാനപരമായ
അറിവ്
ലഭ.മാ+%തിന്
വിpലമായ
വിശകലനപരമായ സ”ഭാവ വിശകലന3ൾ നടേ ;(;്. വിpലമായ അനലി ിMൽ
െട•ി+കൾ ഉപേയാഗിK് ഏകീwതlം സംഘടിതlമായ പഠനം േഹാമിേയാ"തി മ),കZെട
ഏകീwത നിലവാരം ഉയർ ാൻ സഹായി+ം.
ധനസഹായ ിെ വിശദാംശ3ൾ •വെട കാണിKിരി+,:

േഹാമിേയാ െമഡിMൽേകാേളജ്, തി)വന•pരം

385

50

435

േഹാമിേയാ"തിയിെല ഗേവഷണ പരിപാടികൾ

35

0

35

2021-22 വ ഷേ M് േകാഴിേMാട് േഹാമിേയാ െമഡിMൽേകാേളജിO? വിവിധ
Rവ
ന3=Mായി 330.00 ല\ം ]പ വകയി) ിയിരി+,. _കളിൽ ‰ചി"ിKിfി ാ
നിർEി• Rവർ ന3ൾ താെഴ പറ0ം Rകാരം _ ഗണനാടിYാന ിൽ ഏെ # ്
നട$%താണ്.
കളിYലം നി മാണം
ഫിസിേയാെതറാ"ി

ണി ്, കാൻസർ പരിര\, സാ•”ന ചികിb

േഹാമിേയാ"തി ഗേവഷണം, ഇൻഫർfിലി ി മാേന—െമ ് േRാജ˜ിെ
ധനസഹായ ിെ വിശദാംശ3ൾ •വെട കാണിKിരി+,:

േഹാമിേയാ െമഡിMൽേകാേളജ്, േകാഴിേMാട്

210

456

(ടർK

120

330

േകരള ി
ടിെവ വിതരണം നട
ര ് ധാന ഏജ സികളാണ് േകരള വാ
അേതാറി!ി(െക.ഡ%&.എ))ം
ജലനിധി(േകരള
+റ
വാ
സൈഏജ സി
െക.ആ .ഡ%&.എസ്.എ))ം.
2021-22 ബ3ജ!ി
ടിെവ
വിതരണ ി4ം മലിന ജല
നിവാരണ ി4മായി 757 05 േകാടി 9പ വകയി; ിയി< ്. 2021-22 ബ3ജ!ിെല പ=തിക>െട
വിവര?@ താെഴ പ ികയി െകാB ിരിCD.
(

1
2

3

സ േE)ം അേനFഷണHം
നബാ ഡിെI സഹായേ ാെട) Kാമീണ ജലവിതരണ
പ=തിക@ (Kാമീണ അടിMാന സൗകരO വികസന ഫ ്)
Rിെവ നി Sാണ TണിUക@
െകഡ%&എ )െട ഉടമMതയി നിലവിX സിവി ഘടനക>െട
നവീകരണം

100.00
5180.00

നവീന സാേZതിക വിദOക>ം ആ\നിക മാേന]െമI് രീതിക>ം

100.00

മാനവ വിഭവേശഷി വികസനം ഗേവഷണHം വികസനHം
aണനിലവാര നിയbണം
േകരള വാ അേതാറി!ി)െട മലിന ജല നിവാരണ പ=തിക@
നഗര ജലവിതരണ പ=തിക>െട- eനരധിവാസം/ െമgെRB
).ഡ%h.എസ്.എസ്
Kാമീണ ജലവിതരണ പ=തിക@
േതOക Mാപന?@Cം Mല?@Cമാ) ജലവിതരണ
പ=തിക@
ഉ RാദനHം വിതരണHം പരമാവധിയി എ ിCക
േകരള ജലവിതരണ പ=തി (ൈജi) (സംMാന പ=തി കാരം
ഒ! വണ ധന സഹായം)

100.00

ടിെവ

ം വര@g സമാശFാസHം അടിയlിര േജാലിക>ം

അ;വിiര പmിംഗ് േnഷെI ആ\നികവ iരണം

5

സംരംഭക വിഭവ ആopണം (ഇആ പി)
ജി.ഐ.എസ്, ഇ ഫ േമഷ മാേന]െമI് .

6

ഉറവിടം െമgെRB

17

ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (എൻആർഡിഡ%hപി) 50% സംMാന വിഹിതം
എ.ഡി.ബി
സഹായേ ാെട
േകരള
നഗര
ജലവിതരണം

9

െമgെRB

2460.00
4500.00
1000.00
100.00
5000.00
750.00
1000.00
100.00

4

18

90.00
300.00

ഇ-ഗേവണ സ്

Xം ജല സംരtണHം

100.00
00.00
40000.00
10000.00

ൽ പ=തി – െക.).ഡ%&.എസ്.ഐ.പി (ഇഎപി)

നദി മലീനികരണം
നി േദശമ4സരിy
വ
ന?@
-1

തട) തി4ം
അവേബാധം

േദശീയ ഹരിത xിബ&ണ
z{ിC തി4ം േവ ി)
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500.00

20
21
22

െക.ആ .ഡ%&.എസ്.എ
|േഖന നടRിലാC
മഴെവ െiാ~്
(ആ ഡ%&എg്) പ=തി)െട േശഷി
ഉയ
Xം •ഗ ഭജല
റീചാ •ം (ജിഡ%hആ ).
കS&ണി!ി നിയbിത ജലവിതരണ പ=തികൾi് ƒMിര പി„ണ
(ജലനിധി).
ജലനിധി ര
(

ാം ഘ

ിെല ജലവിതരണ പ=തിക@ …ർ

ീകരിi

1000.00

3000.00
125.00

-

(
േകരള ിെല ജലവിതരണ, മലിനജല േസവന?>െട ധാന സംഘടനയാണ് േകരള
വാ അേതാറി!ി (െക.ഡ%h.എ). േകരള സംMാനെ
|†വ ജലവിതരണ ി4ം മലിനജല
േസവന?@ ന
തി4ം പ=തിക>െട െഷ ഫ് ത‡ാറാC തി4മായി ഇലേˆാണിക് േടാ
േnഷ (ഇ.ടി.എസ്) സ േE നട ണം. ഇര ിസ| ഇലേˆാണിക് േടാ
േnഷ േപാX
ആ\നിക സ േE ഉപകരണ?@ ഇതിനാവശOമായി വേ iാം. വിശദമായ എ‰ിനീയറിംഗ്
റിേRാ ് (ഡി.ഇ.ആ ) ത‡ാറാC തിെI ഭാഗമായി
മŠപരിേശാധന)ം നടേ
‹ ്.
സ iാരിെI ജ ജീവ മിഷ (െജ.െജ.എം) അ4സരിg് 2024 ഓെട സംMാനെ
എ•ാ
Kാമീണ വാസMല?ളിXം ആവശOമായ
ടിെവ ം ലഭOമാCം.
ഇതിനായി എ•ാ
Kാമപ‰ായ കളിXം െതരെŽB
പ=തിക@iായി ഡി.ഇ.ആ ത‡ാറാiണം. വിവിധ
പ‰ായ കളിെല ടിെവ ം ലഭOമാകാ
േദശ?ളി അത് ലഭOമാC തിനായി വിeലമായി
സ േE വ
ന?@ നട ണം. പ‰ായ കളി ഒ; ഡി.പി.ആ (വിശദമായ േ ാജ•്
റിേRാ ്)ന് റŽത് 4 ലtം 9പ)ം |നിസിRാലി!ിi് ഒ; ഡി.പി.ആ -ന് റŽത് 5 ലtം
9പ)ം നിരiി 200 ഓളം ഡി.പി.ആ - ക@ ത‡ാറാCെമ ് തീtിCD. •ടാെത ആ\നിക
ഉപകരണ?@ വാ‘ തി4ം ‹ക ആവശOമാണ്. േമ പറŽ വ
ന?@iായി 2021-22100.00 ലtം 9പ വകയി; ിയി< ്.

2003 |ത
ഈ ശീ ഷക ി
xാ േച IX)ം
‹ട gയായി<
xാ േചകളിXം
പ=തിക@ അ4വദിgി< ്. | e xാ േചക@ കാലാവധി കഴിŽേRാ@ xാ േച XVIII |തX
പ=തിക@ മാpം നബാ ഡി
ഉ@െRB ി. നിലവിX
അവേശഷിC
‹ട xാ േചക@
…
ീകരിC തിനായി ആവശOമായ ബാiി 43,382.13 ലtം 9പ േവ ി വ;ം. 2019-20
സാm ിക വ ഷം ഏകേദശം 12,36,260 വO“ിക@i് aണ ദമാ ംവിധം 18 പ=തിക@
…
ിയായി. 2020-21
15 പ=തിക>ം 2021-22- 4 പ=തിക>ം …
ിയാiിയ േശഷം 8,39,371
ജനസംഖO”് സം•രിg ജലം വിതരണം െച‡ാ
കഴി)ം. ഈ പ=തിക@iായി 2021-22
കാലയളവി 5180.00 ലtം 9പ വകയി; ിയിരിCD.
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(
ണനിലവാര
പാ ് െചയ്ത
ടിെവ ം െപാ ജന ൾ ് മിതമായ നിര ിൽ
വിതരണം െച കയാണ് പ തി െട ല!"ം. പ തി േകരള ജലേസചന അടി(ാന സൗകര"
വികസന േകാ*+േറഷ. ലിമി/ഡ് (െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി)-4 ൈകമാറി. അവേശഷി78 ട*
േജാലിക9 :*;ിയാ78തി4ം :*;ിയായ േജാലിക<െട സാ=;ിക ബാധ"തക9
തീ*78തി4മായി 2021-22 കാലയളവിൽ 90.00 ല!ം Eപ വകയിF;ിയിരി7G.
(
െക.ഡH.എ. െട
െകJിട <െട ം
പരിസര <േട ം
പതിവ്
പരിപാലനKം
അ/ /+ണിക<ം ആവശ"മാണ്. െക.ഡH.എ. െട Mവ*;ന!മമായ 1087 പ തിക9 ്,
വാJർ ടാRകൾ, പ=് ഹൗTകൾ, ഇ.േടക് തലായവ േപാV
പഴകിയ ം പരിപാലനം
ആവശ"മായ മായ വിവിധ സിവിX ഘടനക9 ഉ[്. സിവിൽ ഘടനക<െട അ/ /+ണി ഘJം
ഘJമായി നട;ാൻ പ തി ല!"മി]G. ^തിയ ഓഫീസ് െകJിട <ം പ=് ഹൗTകളിVം
ഡabടിപി (ജല c ീകരണ dാe്) കളിVം േടായ്ലfക<ം നിർgിേ [ [്. െകഡabഎ െട
ഉടമ(തയിV
hമി വ"iമായി നിർjയി ാൻ ഡabടിപിക9 െകഡabഎ ഓഫീTകൾ
ഒഴിl േdാmകൾ എ8ിവ ് nfം േകാ=ൗ[് മതിVകൾ നിർgിേ [താണ്. െക.ഡബo.എ. െട
സിവിX ഘടനക<െട നവീകരണ;ിനായി 2021-22 X 300.00 ല!ം Eപ വകയിF;ിയിm[്.

കണ ാ ിയിm വFമാന രഹിത ജലം (എ..ആ*.ഡab) 40 ശതമാനേ;ാളമായതിനാX
അത് റrക എ8ത് അടിയsിര t ആവശ"
േമഖലയാണ്. എ..ആ*.ഡab റrക,
ജലവിതരണ പ തിക<െട കാര"!മത െമvെ+]wക, സംxരിv ജല;ിെe പാഴാ X റrക,
പ തിക<െട നവീകരണം, ^തിയ സാേyതിക വിദ" സ{ീകരി7ക, വFമാനം വ* ി+ി7ക,
ഡab.ടി.പിക<െട ം പ=് ഹൗTക<െട കാര"!മത വ* ി+ി7ക, പാഴാ78 ൈവദbതി
ഉപേയാഗം റrക എ8ിവയാണ് ഈ പ തി െട ല!" 9. പ തികളി~െട വിതരണം
െച 8 ജല;ിെe അളവ് കണ ാ7വാ4ം ജലേചാ*v കണ ാ7വാ4ം ബ9 ് മീ/•ക9
(ാപി78തി~െട കഴി G. എ€ാ Mധാന പ തികളിVം നശി ാ; ബ9 ് മീ/•ക9
ഉ9+െട ബ9 ് മീ/•ക9 (ാപി78തിനായി ഇവ •ാട (എസ്.സി.എ.ഡി.എ) മായി
സംേയാജി+ി7വാ4ം പ തി വിഭാവനം െച G.
െമ/ാലിക്- േനാƒെമ/ാലിക് ൈപ+്
െലാേ /•ക9, വാXവ് െലാേ /•ക9, അക{„ി… ലീ ് ഡി†േ/‡്, ട ിയ േചാ*v
കെ[;X ഉപകരണ 9 ഴിvിJ മാ.േഹാ<കെള കെ[w8തിനായി (ാപിേ [ [്.
പ=് ഹൗTക<െട ം ഡab.ടി.പി ക<െട ം ഓേJാമഷ., ഡab.ടി.പി ക<െട വ* നവിനായി ഇരJ
മാധ"മ 9, തിരെl]; ഡab.ടി.പിക<െട/പ=് ഹൗTക<െട ഊ*Š കണെ ] ്
നടw8തി~െട ഊ*Š കാര"!മത െമvെ+]w8തി4േവ[ി പ‹ക<െട കാര"!മതാ പഠനം
എ8ിവ ം ഈ പ തി െട Mവ*;ന ളിX ഉ9െ+];ിയിm[്. 2021-22 കാലയളവിX 100.00
ല!ം Eപ പ തി ായി വകയിFwG.
,
(
േകരള വാJ* അേതാറി/ി ഏകേദശം 10000 േകാടി Eപ െട പ തിക9 നട+ിലാ78 1050
ഓളം ജലവിതരണ പ തിക9 Mവ*;ി+ി7ക ം പരിപാലി7ക ം െച G. •ടാെത 8000 X
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അധികം ജീവന ാF [്. „ാഫ് അംഗ <െട കഴിKക9 ഉപേയാഗെ+]w8തിന് പതിവായ
പരിശീലനം ആവശ"മാണ്.
അതിേവഗം മാറിെ ാ[ിരി78 സാേyതിക, മാേന•െമe്
രീതികളിേല ് അവെര എ;ിേ [ [്.
സം(ാന;ിനകwം ^റw
Mശ‘
(ാപന ളിX ഉ8തപഠന;ിനായി (എം.െടക്) 10 ഉേദ"ാഗ(െര െക.ഡab.എ േ’ാƒസ*
െച G. രാജ"െ; Mശ‘ വിദ"ാഭ"ാസ (ാപനമായ :നയിെല എ..ഐ.സി.എം.എ.ആ*
േMാ“ാ ക97േവ[ി എ”ിനീയ*മാ* ് പരിശീലനം നX 8തിന് ഉേ•ശി7G. ഡab.ബി.സി,
ഡXഹി, ഐ.സി.ഡab. ഡXഹി, എ.എസ്.സി.ഐ ൈഹദരാബാദ്, ഇ.എസ്.സി.ഐ
ൈഹദരാബാദ്, എ..സി.സി ൈഹദരാബാദ്, ഐ.ബി.സി ംൈബ •ടാെത മf Mശ‘മായ
പരിശീലന സംഘടനക9, –ീലാ.സ് പരിശീലക* എ8ിവFെട ം ചില പരിശീലന 9
നി*േ•ശി7G. െക.ഡab.എ പ തികളി~െട വിതരണം െച 8 ജല;ിെe ണനിലവാരം
ക{ാളി/ി കƒേ—ാ9 വിഭാഗം പരിേശാധി7G[്. •ടാെത സം(ാന റഫറX (ാപന;ി4
കീഴിX ഏകേദശം 14 ജി€ാ ലാ˜ക<ം 32 ഉപജി€ാ ലാ˜ക<ം Mവ*;ി™വFG. നവീകരണം,
ലാ˜ക<െട അšഡിേ/ഷ., െകJിട <െട നവീകരണം എ8ിവr
കയാണ് ഈ
ശീ*ഷക;ിX ഉ9െ+];ിയിm ത്. ഡao.ടി.പി/ എസ്.ടി.പി ഉ9െ+െട
ജലവിതരണ
സംവിധാനം, മലിനജല സംവിധാന;ിെe മാ›ക, ഉപകരണ 9, ൈപœക9, െ’ഷ"Xസ്,
ഇല•ി X/ െമ ാനി X ഇന 9 എ8ിവ Mദ*ശി+ി78തി4
ഇലേ•ാ െമ ാനി X
വ* ്േഷാ+്, ജലവിതരണ മലിനജല സംവിധാന <െട കാര"!മത െമvെ+]w8തി4
ഗേവഷണ വികസന(ആ*.ഡി) Mവ*;ന 9 എ8ിവ ം ഈ പ തിയിX വിഭാവനം െച G.
ഈ പ തി Mാവ*;ികമാ78തിനായി 2021-22 വ*ഷ;ിX 100.00 ല!ം Eപ നീ ിവrG.
(
മലിന ജല നിവാരണ സംവിധാന;ിെe അഭാവം സം(ാന;് ജല പരി(ിതി ്
Fതരമായ നാശം വF;ിെകാ[ിരി7കയാണ്. കിണ•ക<െട വ"ാപകമായ കീടാž
സംšമണ;ിെe െഞJി78 െതളിKക<മായി പല പഠന <ം ^റwവ8ിm[്. ഉപരിതല
ജല;ിെe ം hഗർഭജല;ിെe ം
ണനിലവാരKം അപകടകരമായ േതാതിൽ
റ G.
സം(ാനെ; മലിന ജല േശഖരണKം ^റs Vം വാJർ അേതാറി/ി െട ഉ;രവാദി;മാണ്
പെ! ഈ േമഖലയിX വാJ* അേതാറി/ി െട സാ8ി "ം വളെര
റവാണ്.
ഇത്
തിFവനs^രം െകാvി േകാർ+േറഷ4കളിX മാ മായി പരിമിതെ+Jിരി7G. തിFവനs^രെ;
കവേറജ് ഏകേദശം 30% Kം െകാvിയിൽ ഇത് 2% മാ Kം ആണ്.
2 തൽ 3 വെര വാർ¢കൾ ഒF £„റായി എ]78 ^തിയ െച•കിട പ തികൾ
ഏെ/] ാ4ം വിവിധ േശഷി
െചറിയ വിേക¤ീ¥ത സം•രണ dാ¦കൾ നൽകാ4ം വിഭാവനം
െച G. േദശീയ ഹരിത ൈ—ബoണൽ നി*േദശMകാരം § ീകരിv മലിനജല;ിെe
^നFപേയാഗം ഉൾെ ാ¨8 ഏ/Kം ^തിയ സാേyതികവിദ"കൾ ഉപേയാഗിv് Mതിദിനം 20
മി€". ലി/* (എം എX ഡി) വെര മലിനജലം സംസ്കരി78തിനാണിത്. തിFവനs^രം െകാvി
എ8ിവിട ളിൽ നിലവിV
മലിനജല സംവിധാനം വി^ലീകരി ാ4ം മ/് Mധാന നഗര ളിVം
പJണ ളിVം വിേക¤ീ¥ത മലിനജല സംവിധാന ൾ (ാപി ാ4ം Fവാ©ർ മലിനജല പ തി
:ർ;ീകരി ാ4ം നിലവിV
മലിനജല ൈല4കളിൽ അടിയsിര അ/ /+ണികൾ നട;ാ4ം
െക.ഡab.എ ല!"മി]G. ഈ പ തി ായി 2021-22-X 2460.00 ല!ം Eപ
വകയിF;ിയിരി7G.
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(
.
നഗരMേദശ ളിൽ 100% കവേറജ് േന]ക എ8താണ് പ തി െട ല!"ം. .^
പ തികൾ 100 എൽപിസിഡി ് േവ[ി Eപകൽ+ന െച«ിFG ഇേ+ാൾ ഇത് 150
എൽപിസിഡിയായി ഉയർ;ിയിm[് അതിനാX ^തിയ പ തിക9/നിലവിV
പ തിക<െട
വ* നവ് നട+ിലാ ണം. വിതരണ ¬ംഖലക9 (ാപി7േ=ാ9 മാ േമ ഉ-ാദന ഘടക ളിX
െക.ഡao എ നട;ിയ വ. നിേ!പ;ിെe ഫലMദമായ വിനിേയാഗം സാധ"മാ•. § ീകരിv
ഡao ടി പി കളിX നി8് സംxരിv ജലവിതരണമി€ാ; 10 നിസി+ാലി/ിക<[് അവെയ ഈ
പരിധിയിെല;ി ണം. അതിനാൽ ഉൽപാദന ഘടക ൾ അട ിയ പ തികൾ ഇവിെട
Eപീകരി ാനാണ് ഉേ•ശി78ത്. നിസി+ാലി/ികളിെല ഉൽപാദന ഘടക ൾ :ർ;ിയാ ിയ/
നടGെകാ[ിരി78 മായ
പ തിക97േവ[ി
വിതരണ ¬ംഖല (ാപി7വാ4ം
നി*േ•ശി7G.
പരിധിയിലി€ാ;
നഗരതേ•ശ
(ാപന ളിX
^തിയ
പ തിക9
ഏെ/]78തി4ം ഉXപാദന ഘടക 9 :*;ിയാ78തി4ം പ തികളിX വിതരണ
സംവിധാന 9 (ാപി78തി4ം ഈ പ തി ല!"മി]G. െകാvി ജലവിതരണ പ തിക<െട
ഇട ാല വ* നവിെe :*;ീകരണKം .ഗണനാ ഇനമായി ഈ പ തി ല!"മി]G.
കാലാവ(ാ ^നFŠീവന നി*gിതി ായി ഡീസൈലേനഷൻ dാ¦കൾ േപാV
^തിയ
ബദVക<െട
സാധ"തക<ം
പരിേശാധിേ [ [്.
നിലവിV
പ തിക<െട
നവീകരണം/^നF ാരണം എ8ിവ ം ഏെ/]േ [താണ്.
പ തി നട;ി+ിനായി 4500.00 ല!ം Eപ 2021-22-X വകയിF;ിയിരി7G.
.
.^ പ തിക9 40/70 എXപിസിഡിയായി Eപകൽ+ന െച«ിFG. ഇേ+ാൾ ഇത് 100
എXപിസിഡിയായി വർ ി+ിvിm[്.
ജലവിതരണ േസവനമി€ാ; ം മതിയായ േസവനം
ലഭ"മ€ാ; മായ Mേദശ ളിൽ കവേറജ് വർ ി+ി78തിനായി ^തിയ പ തിക9 നിലവിV
പ തിക<െട വ* നവ് നടേ;[താണ്. 2024 ഓെട എ€ാ “ാമീണ ]ംബ 97ം Mവ*;ന
!മമായ ടാ+് കണ!žക9 (എv് എv് ടി സി) നXകാ. ജXജീവ. മിഷ.
ല!"മിJിmെ[yിVം ഒ/െ+J/ഉയ*8 Mേദശ ളിX ജലവിതരണം നട;ാ. വ"iിഗത
പ തിക9 ആവശ"മാണ്. കണ!. നിര ് •]തV
പ തിക9 ഈ പ തിയിX കീഴിX
ഏെ/]7വാ.
ഉേ•ശി7G.
നിലവിV
പ തിക<െട
നവീകരണം/^നF ാരണം,
അത"ാവശ"
ിട;് ^തിയ പ തിക9 ഏെ/]7ക എ8ിവ ം പ തിയിൽ വിഭാവനം െച G.
2021-22 കാലയളവിX ഈ പ തികൾ ായി 1000.00 ല!ം Eപ വകയിF;ിയിm[്.
(
ചില
നിർ•ി®
(ാപന ളിX/Mേദശ ളിX
തട¯മി€ാ;
ജലവിതരണം
നൽ 8തി~െട പക*vവ"ാധികേള ം ജലജന" േരാഗ േള ം തട ക എ8താണ് ഈ
പ തിയിX
ഉേ•ശി78ത്. 2021-22 വർഷ;ിൽ നിർേ•ശി78 Mവർ;ന ൾ nവെട
േചർ7G.
എ) െമഡി ൽ േകാേള°കൾ താ~ ് ആ§പ ികൾ ജി€ാ ആ§പ ികൾ എ8ിവയിേല ്
ജലവിതരണ പ തിക9.
ബി) ശബരിമലയിേല7 ജലവിതരണ പ തി
സി) “ാമീണ ±<കൾ7ം മ/് വിദ"ാഭ"ാസ (ാപന ൾ7
ജലവിതരണം
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ഡി) സിവിൽ േ„ഷൻ പരിസരം ജയിൽ തിF;ൽ വീ]കൾ േകാടതി തലായ മ/് സർ ാർ
(ാപന ളിേല7 ജലവിതരണം
ഇ) ² സദനം അനാഥാലയം എ8ിവ േപാV സർ ാർ സാ´ഹ"േ!മ (ാപന ളിേല7
ജലവിതരണം
ഈ Mവ*;ന 9 ായി 2021-22 കാലയളവിX 100.00 ല!ം Eപ വകയിF;ിയിm[്.
.
(
േകരള വാJർ അേതാറി/ി െട Mധാന ആ‘ി ൈപ+് ൈല4കളാണ് ഈ ൈപ+്
ൈല4കൾ 30-50 വർഷ;ിേലെറ പഴ
വ ം
െപാJാ4
സാധ"ത വളെര
•]തV വ മാണ്. െകഡabഎ െട ൈപ+്
നയം അ4സരിv് എ€ാ എസി െMേമാ
ൈപœക<ം സിഐ ൈപœക<ം ഘJം ഘJമായി മാ/ി(ാപിേ [ [്. ഇത് ജലേvാ*v
(എൻആർഡab)
റrക ം ൈപ+ിX നിGം ലഭി78 ജല;ിെe
ണനിലവാരKം
െപാ ജനാേരാഗ"Kം െമvെ+]wക ം െച ം. വിവിധ (ല ളിെല ൈപ+് ൈല4കൾ
µവി78 ം േകടാ 8 ം പ=ിംഗ് െമയി4ക<െട ം വിതരണ സംവിധാന <െട ം പതിവ്
േചാർv ് കാരണമാ G. നിലവിV
പ തികളിX ലഭ"മായ അധിക ജലം ഉപേയാഗി™െകാ[്
ൈപœൈല4ക9
ജലദൗ*ലഭ"
Mേദശ ളിേല ്
വ"ാപി+ി ണം.
ഐ.എസ്
മാനദ¶മ4സരിv് Mകടനം െമvെ+]w8തിന് ആ·നിക സാേyതിക വിദ"ക9 ഉ9െ+];ി
നിരവധി പഴയ ജലവിതരണ പ തിക9 ^നരധിവസി+ിേ [ [്. പ തി െട ല!" 9
ഇവയാണ്.
ൈപ+് ൈല. വി^ലീകരി78തി~െട •]തൽ കവേറജ്.
(ാപിത േശഷി ം ഉൽപാദന േശഷി ം തgിV
അsരം
ജലസം•രണ dാ¦ക9 (ഡabടിപി) ^നF ീകരി78തി4ം.

റr8തി4ം

„ാ/ിക് ക+ാസി/•കൾ (ാപി7ക,
പഴയ ം കാര"!മമ€ാ; മായ
ഇല•ി ൽ െമ ാനി ൽ യ¸ 9 മാfക, ഡീംഡ് കണ!4കൾ എv് ടി (ൈഹ
െടൻഷൻ) കണ!4കളാ ി മാfക എ8ിവയി~െട െകഡabഎ െട വാർഷിക
ൈവദbതി ചാർ°ക<ം ഊ*Š ഉപേഭാഗKം റrക.
കാലഹരണെ+J പ=് െസfകൾ മാ/ി ഊ*Š കാര"!മമായ പ=് െസfകൾ
(ാപി7ക.
േമX+റl േജാലിക9 ായി 2021-22-ബ¹ജ/ിX
വകയിF;ിയിm[്.
(
െജ.ഐ.സി.എ ൈജ
(ജ+ാ. ഇ.റ* നാഷണX േകാ-ഓ+േറഷ. ഏജ.സി) സഹായ
ജലവിതരണ പ തിയിX 5 ജല വിതരണ പ തിക9 ഉ9െ+]G-തിFവനs^രം, മീനാട്,
േച*;ല, േകാഴിേ ാട്, പmവം. കളിൽ പറlവ •ടാെത േകരള വാJർ അേതാറി/ി െട
(ാപനപരമായ ശiിെ+];ലിനായി നിരവധി ഘടക <ം പ തിയിൽ ഉൾെ+];ിയിm[്.
സി.സി.
െകJിട;ിെe നി*gാണം, ആ‘ി മാ+ിംഗ്, ബ9 ് േºാ മീ/•ക9 (ാപി X
ട ിയ ഘടക 9 ഇതിX െപ]G. മീനാട് േകാഴിേ ാട് എ8ിവിട ളിെല വിതരണ
സംവിധാന;ിെe ഭാഗമ€ാെത എ€ാ പ തിക<ം തിFവനs^രെ; ര[് ഡabടിപിക<െട
^നരധിവാസKം :ർ;ിയാ ി കgീഷൻ െച«ിm[്. പര»*
.സി+ാലി/ിയിേല7ം 11
“ാമ ളിേല7ം (കരവാ¼*, അ”X, ഇട´ല X, അറ X, ഉമയ½*, വാളകം, എളമാട്,
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െവളിയം, ഓടനാവJം, െന]=ന-പ ി X, ആദിvന¾*, :ത7ളം, മ¿നാട്)
ടിെവ ം
ലഭ"മാ7വാ4ം അതി~െട 4,85,898 ജന 9 ് Mേയാജനം ലഭി7വാ4ം 2021-ഓെട മീനാട്
പ തി :*;ിയാ78തിVെട കഴി ം.
മീനാട് േകാഴിേ ാട് പ തികളിെല േശഷി78 ജലവിതരണ സംവിധാനം :ർ;ിയാ Vം
തിFവനs^ര;് ര[് ഡabടിപിക<െട ^ന:(ാപി Vം ഇത് ഉേ•ശി7G. ൈജ
െട
സഹായേ;ാെട
ജലവിതരണ പ തി െട
ഭാഗമായി എ€ാ ജി€കളിVം ജിഐഎസ്
ഉപേയാഗിv് െകഡabഎ അതിെe ആ‘ി മാ+ിംഗ് നടwG[്.
േജാലികൾ ഏകേദശം
:ർ;ിയായി വÁതക<െട വിലയിF;X നടG വFG. വിലയിF;ലിന് േശഷം
െകഡabഎ െട ഭാവി Mവർ;ന ൾ ആÂ ണം െച 8തി4
ഒF അടി(ാനമായി,
ലഭ"മായ വിവര 9 ഉപേയാഗി ാK8താണ്.
ഈ പ തി :*;ീകരി78തിേല ായി 2021-22-വ*ഷ;ിX 750.00 ല!ം Eപ
വകയിF;ിയിm[്.
.
(
വരൾv, െവ െ+ാ ം, nഴലി ാ/് എ8ിവ േപാV
M¥തി Ãരs 9 നÄെട
സം(ാന;് ആവ*;ി™
Mതിഭാസമായി മാറിയിരി7G. ഇവ ് ^റെമ വലിയ വ"ാസ
ൈപ+് െപാmേ=ാ9 വÁവകകൾ7ം ജലവിതരണ സംവിധാന ൾ7ം
സംഭവി78
നാശന® ൾ എ8ിവ േപാV
Ãരേsാ. ഖ സാഹചര" ളിVം M¥തിÃരsസമയ;്
അടിയsിര Ãരിതാശ{ാസ ക"ാ‹കളിേല7
ജലവിതരണം എ8ിവ ം ഈ പ തി െട കീഴിൽ
ഏെ/]േ [ [്. വരൾvാ Mേദശ ളിേല ് ൈപ+് ൈലൻ വി^ലീകരണം വരൾv ാല;്
അധിക പ=ിംഗ് േശഷി വർ ി+ി ൽ എ8ിവ ം ഉൾെ+];ിയിm[്. M¥തി Ãരs ളിVം മ/്
അടിയsിര സാഹചര" ളിVം ജലവിതരണം ലഭ"മാ78തി4
Mവ*;ന 9 ഏെ/] ാ.
ഉേ•ശി7G. M¥തി Ãരs <[ാ േ=ാ9 ജലവിതരണം െച 8തി4ം, മ/് അടിയsിര
സാഹചര" ളിെല േജാലിക97മായി 2021-22 ബജ/ിൽ 1000.00 ല!ം Eപ വകയിF;ിയിm[്
(
Mധാന പ=ിങ് േ„ഷ4കളിൽ ഒ8ാണ് അFവി ര. ഇതിന് വലിയ പ=് െസfകൾ
ആവശ"മാണ്. തിFവനs^രം നഗര;ിേല ് ജല വിതരണം നടw8തിനായി അFവി ര
പ=ിംഗ് േ„ഷെe നവീകരണം :ർ;ിയാ ാൻ ല!"മി]G. 2021-22 വ*ഷ;ിX അFവി ര
പ=ിംഗ് േ„ഷെe നവീകരണ;ിനായി 100.00 ല!ം Eപ വകയിF;ിയിരി7G
,
,
(
േകരള വാJർ അേതാറി/ിയിX TസŠമായ െവബ് അധിÆിത മാേനജ് െമe് സംവിധാനം
വികസി+ി7ക എ8താണ് ഈ പ തി ല!"മി]8ത്. ഇ-അബാ സ് െകഡabഎ ൈവഡ്
ഏരിയ െന/്വർ ് എ8ിവ െട പരിപാലന;ി4ം പിÇണrം ©Jിലി/ി േസാÈ് െവയറിെe
വികസന;ി4മായി താÉാലിക ജീവന ാFമായി ഒF സേ+ാർJ് െസൽ Mവർ;ി™വFG.
െകഡabഎ-ൈവഡ് ഏരിയ െന/്വർ ് ഇ-അബാ സ് മf ഇ. ഹൗസ് േസാÈ് െവയ*
എ8ിവ െട പരിപാലന;ി4 േവ[ി
താÉാലിക ജീവന ാFെട െചലവ് എ8ിവ ഈ
പ തിയിൽ ഉൾെ+];ിയിm[്.
Êവെട േച*78 ഘടക 9 പ തിയിX ഉൾെ+]G
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െകഡ എയിെല വിവിധ വിഭാഗ
വികസി ി ൽ.
െക.ഡ !.എ"ായി
നട ിലാ /

സമ$മായ

ൾ ായി
ജി ഐ

തിയ ഇൻ െഹൗസ് േസാ ് െവയർ
എസ്,

ഐടി,

ക0!12കൾ 3ി42കൾ െസർവ2കൾ െന5്വർ ്
സംര8ി9:തി;< വാർഷിക പരിപാലന കരാർ.

ബാ*ിംഗ്

ഘടക

ൾ

പരിഹാരം
7തലായവ

നിലവി>< ഓഫീBകളിൽ പാ1DിെനED ൈലൻ ഇൻറർെന5് കണIിവി5ി
മാേനJെമ4് കണ8K ഇLാD ഓഫീBകളിൽ തിയവ നട ിലാ9ക.
തിയ വാ1M കണ8K േസാ ് െവയM 100
ഇ-അബാ സ് QർDീകരണ 3വർDന

നട ിലാ /
Rെട നവീകരണം

ഡി ഡി എഫ് എസ്, എംഎആMഎT്, ഓ&എം േസാ ് െവയM Uട
സഹായം

ിയവയ് ാV<

ലിംസ് േസാ ് െവയറിെ4 വാMഷിക പരിപാലനകരാM (എ എം സി)
െകഡ എVെട എLാ
ക0!1ൈറേസഷൻ

വYമാന

േശഖരണ

േക\

RെടVം

100

ശതമാനം

എLാ റവന! േക\ ളി>ം ബാ]കRെട സ:^ത അടി_ാനമാ ി പി.ഒ.എസ്
െമഷീ;കൾ 100 ശതമാനം _ാപി9:ത് നട ാ ൽ.
മീ5ർ റീഡ2കൾ ായി െമാൈബൽ ആaിേ ഷ;ം
െപcെമdം നട ിലാ9ക.

ജല

നിര9കRെട

േbാ1്

െകഡ എയിൽ ഇആർപി നട ിലാ ൽ.
ഈ 3വMDന f ായി 2021-22 കാലയളവി/ 100.00 ല8ം hപ വകയിYDിയിij്.
(
കാലാവ_ാ വkതിയാനം കാരണം വരൾT ആവർDിl< 3തിഭാസമായി മാറി കഴിn.
ഉറവിട ളിൽ ആവശkDിന് െവ<ം ഉറpവYq:തി;< മാർഗ ളാണ് അYവികെള
ശrിെ Eqക സംഭരണ േശഷി വർ^ി ി9ക എ:ിവ. അതിനാൽ ജലDിെ4 പരമാവധി
സംഭരണം ഉറ ാ9:തിന് എLാ 3ധാന േsാതBകളി>ം െച ് ഡാ7കRം െറuേല52കRം
ആവശkമാണ്. ട!ബ് കിണ2കൾ Uറ: കിണ2കൾ െവ<ം അരിl എE9: ഗാലറി 3ധാന
കനാ/ Uട ിയവVെട െമTെ EDൽ 3വർDന ൾ നടേDjUj്. ജലസംഭരണികRെട
vചീകരണ സംര8ണ 3വർDന ൾ ഉറവിട Rെട wxിമ റീTാMജിംഗ്, അണകRെടVം െച ്
ഡാ7കRേടVം
പാMശy സംര8ണം എ:ിവ നടqകVം നിലവി>< ഘടനകRെട
അ5z5 ണികൾ െചേ{jUമാണ്. േവനൽ ാലD് പ0ിംഗ് ഉറ ാ ാൻ വാമന രം ഭാരത ഴ
ചാലിയാർ കട>jി Uട ിയ നദികളി>ടനീളം അണ ബ}കRെട നിർ~ാണം അടിയ•ിരമായി
ഏെ5Eേ jUj്. െജ െജ എം-െ4 ഭാഗമായി എLാ $ാമീണ zEംബ ളി•ം 3വMDന8മമായ
ടാ ് കണ8;കf (എഫ് എT് ടി സി)കf ന/ക/ ഉേ‚ശി9ƒj്. ഈ ആവശkം
നിറേവ„:തിനായി ഉറവിട പരkാ…ത ഉറ ാേ jതാണ്. അതിനാ/ നിലവി>< എLാ
േsാത†കളി>ം െമT ED/ 3വMDന f ഏെ5Eേ jUj്.
പ^തി
നട ിലാ9:തിനായി
2021-22
കാലയളവി/
200.00 ല8ം
hപ
വകയിYDിയിരി9ƒ.

464

.
(
എK.ആM.ഡി.ഡ പി Vെട UടMTയായ േക\ാവി‡ത പ^തിയാണ് ജ/ജീവK മിഷK.
2020 ഓെട $ാമീണ ഇ•kയിെല
എLാ zEംബ f9ം വkrിഗത ഗാMഹിക ടാ ്
കണ8;കRെട Bര8ിതˆം മതിയായUമായ zടിെവ<ം
ലഭkമാ ാK
ഇത് വിഭാവനം
െച‰ിരി9ƒ.
ഓേരാ $ാമീണ zEംബDി;ം
_ിരമായി, ദീMകാലാടി_ാനDി/, ആവശkമായ
uണനിലവാരDി/, മിതമായ േസവന നിര ി/, zടിെവ< വിതരണം ഉെj:് മിഷK
ഉറ ാ9ƒ. 2024 ഓെട സം_ാനെD എLാ $ാമീണ zEംബ f9ം ൈപ ് െവ<ം
ലഭkമാ9:തിനായി േക\ˆം സം_ാനˆം ത~ി/ 50:50 എ: അ;പാതDി/ െചലവ്
പ*ിടലിലാണ് ഈ പ^തി നട ാ9:ത്. 2020-21 / 21.42 ല8ˆം 2021 – 22- / 12 ല8ˆം
3വMDന 8മമായ ടാ ് കണ8K ( എഫ്.എT്.ടി.സി.) ന/കാK ജ/ജീവK മിഷK വിഭാവനം
െചŒƒ.
െമാDം പ^തി െചലവി/ , 10 ശതമാനം uണേഭാrാ Rെട സംഭാവനVം ബാ ി 90
ശതമാനം 50:50 അ;പാതം ആയി േക\ സം_ാന സM ാYകf പ*ിEം. സം_ാന പ^തി
വിഹിതDി/ നിƒം, തേ‚ശ _ാപനവിഹിതDി/ നിƒം, സം_ാന സM ാM വിഹിതം
കെjqം. 2021-22 കാലളവി/ പ^തി നട ാ / പരിപാടി ായി േകരള ജല അേതാറി5ി,
ജലനിധി എ:ിവ"് 40,000.00 ല8ം hപ സം_ാന വിഹിതമായി വകയിYDിയിരി9ƒ.
സം_ാന വിഹിതDിെ4 ബാ ി Uക തേ‚ശഭരണ _ാപന f കെjqം. സം_ാന പ^തി
UകVം തേ‚ശ _ാപന Rെട പ^തി UകVം ഉfെ െട ആെക സം_ാന വിഹിതം 70,000
ല8ം hപയാണ്. േക\ വിഹിത റിലീസിന് അ;•തമായി അധിക സം_ാന വിഹിതം
റDിറ9ം.

എൻആർഡ
(വYമാന രഹിത ജലം) ഗണkമായി zറ9കVം കാരk8മതVെട
െമാDDി>< െമTെ ED>ം വഴി പഴയ ഉൽപാദന ഘടക െളVം •ംഖലെയVം
തിYവന• രം
േകാർ േറഷ;കളിെല ജലവിതരണം
നരധിവസി ിT്
െകാTി
െമTെ EqകVം േമൽ റ‘ േമഖലകളിൽ 24 x 7 വിതരണം േനEകVമാണ്
എഡിബി
സഹായേDാെടV< െക.V.ഡ !.എസ്.ഐ.പി ല8kമിE:ത്.
എൻആർഡ
51 ശതമാനDിൽ നി:് 20 ശതമാനമായി zറ"ാ;ം െകാTി
േകാർ േറഷനിൽ 24 7 വിതരണം നട ാ ാ;ം തിYവന• രം േകാർ േറഷനിൽ ഉൽപാദന
ഘടക ൾ െമTെ EDാ;ം പ^തി ല8kമിEƒ. .
2021-22 വMഷDി/ 10,000 ല8ം hപ ഈ പ^തി ായി നീ ിവTിരി9ƒ.

കf

നദീ തീര RെടVം തീര3േദശ RെടVം മലിനീകരണˆമായി ബ’െ 1 വിവിധ ഒ എ
പരിഗണി9േ0ാf, 7Kഗണനാടി_ാനDി>ം നിM‚ി“മായ
സമയപരിധി9<ി>ം
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നദീതീര Rം തീര3േദശ Rം മലിനമാ9:ത് തടയാK വിവിധ നടപടികf സyീകരി9ƒ എ:്
സം_ാനം ഉറp വYDണെമ:് എK.ജി.5ി. ഉDരവിi. മലിനജല സം”രണം 100 ശതമാനˆം
കഴിV:x യഥാ_ാന പരിധി9<ി/
തെ: െചŒെമ:് ഉറ ാ9ക എ:താണ്
നിMേ‚ശ ളിെലാ:്. മലിനജല v^ീകരണ aാdകf (എസ്.5ി.പി.) സാ^kമായ _ല ളി/
_ാപി9കVം മലിനജല സം”രണം ഉറ ാ9കVം േവണം. 100 % മലിനജല •ംഖലVം
എ–്.5ി.പി. കRം ഘ1ം ഘ1മായി മാxേമ നട ിലാ ാK കഴി— എ*ി>ം വിേക\ീwത
എസ്.5ി.പി. കRം എഫ്.എസ്.5ി.പി.കRം ആദk ഘ1മായി സ˜മാ ാK കഴിVം.
™തീയ
സം”രണ aാdകRം റീൈസ šിംഗ് aാdകRം നിMബ’മാ9: എസ്.5ി.പി. കളി/ നി:്
സം”രിT െവ<ം നYപേയാഗി ാK എK.ജി.5ി. ഉDരവിi. മലിനജല േസവന f ഉറp
വYq:തി;< ഏജKസി എ: നില›ം എK.ജി.5ി. Vെട ഉDരവ;സരിT് മലിനജല
നിയœണDിെ4
ആവശkകതെയ
േനരിE:തി;ം സം_ാന ജല അേതാറി5ി
സം_ാനെDാ1ാെകV<
3േതkക
മലിനജല േജാലികf ് മാxമായി
ഒY 3േതkക
െവM1ി / വിഭാഗം •“ി9കVം 3ാഥമിക േജാലികf ഇതിനകം ആരംഭി9കVം െച•.
എK.ജി.5ി. Vെട നിMേ‚ശ 3കാരം സMേž അേനyഷണം, വിശദ പ^തി റിേ ാMiകf (
ഡി.ആM.എ–്.) േജാലികf ത{ാറാ / എ:ിവ ഏെ5E ണം. മാനദŸ f ് അ;സരിT്
നദികRെട ജല uണനിലവാരം നില നിMേDjതിെ4 3ധാനkെD9റിT് െപാU സേ~ളന f,
േപാ 2കf,
അTടി-¡ശkമാധkമ ളിെല
അവേബാധ
പരസk f
എ:ിവയി•െട
േബാധവ/ രണ പ^തികf നടDാ;ം ഉേ‚ശ7j്.
2021-22 കാലയളവി/ 500.00 ല8ം hപ ഈ പ^തി ായി വകയിYDിയിരി9ƒ.

(
ഇത് സം_ാനെD ജന f 3േതkകിT് മലേയാര േമഖലകf, തീരേദശ f,
ഉf3േദശ f Uട ിയ zടിെവ< ലഭkത തീെര zറ‘ 3േദശ ളി><വM ന:ായി സyീകരിT
ഒY പരിപാടിയാണ്. വലിയ അളവി/ െവ<ം ആവശkമായി വY: പല _ല ളി>ം മഴെവ<
സംഭരണ —ണി„കf അധിക േsാത–ായി _ാപി9:തി/ താ/പരkം 3കടി ിl.
3ാേദശിക 3േതkകതVെട മാനദŸDി/ വിവിധ മഴെവ<െ ാ¢് രീതികf സyീകരിlെകാj്
മാxേമ ഈ 3േദശ ളിെല ജല Bര8 ഉറ ാ ാK കഴി—. h8മായ ജല8ാമ 3£ം ഒY
പരിധിവെര പരിഹരി9:തി;< ഒY 3ധാന മാർ¤മായി മഴെവ<െ ാ¢് മാറി കഴി‘ിരി9ƒ.
ഇേത ആശയം 3ചരി ി9:ത് െകആർഡ എസ്എVെട 3ധാന േമഖലയാണ്. ¥ഗർഭജല
റീചാർജ് ഘടക7< മഴെവ<െ ാ¢് പ^തി വkrിഗത വീEകൾ ് zടിെവ<ം നൽz:തി;ം
ഉപരിതല ¥ഗർഭജല പ1ിക ¦േമണ െമTെ Eq:തി;7< ഒY ബദൽ മാർ¤മായി കാ§:തി;ം
അ;േയാജkമാെണ:് കെjqകVjായി.
2021-22-/ ഈ പ^തിയി/ െച{ാ;േ‚ശി9: 3വMDന f താെഴെ ാE9ƒ.
500 വkrിഗത zEംബ f ് 10000 ലി5M സംഭരണേശഷിേയാE¨ടിയ മഴെവ<
സംഭരണികf ¥ഗMഭ ജല റീചാM˜് സംവിധാനേDാെട നിർ~ി9ക.
കിണM ആഴം ¨1/, Bര8ാ മതി/ നിM~ി /, aാ5് േഫാം, സ©െമªിബിf പ0്
െസ„കRെട വിതരണˆം _ാപി >ം എ:ിവ ഉfെ െട കിണM റീചാMജ് െച{>ം 285
ആM.ഡ !.എT്. നിM~ി >ം.
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സംര ണ മതി , ാ ് േഫാം, ശൗചാലയ ഴിമാ ി
ാപി
, സ െമ ിബി പ!്
െസ ിെ" വിതരണ$ം
ാപി %ം ഉ െ'െട 500 +റ- കിണ/കൾ ായി ഓ'ൺ
െവൽ റീചാർജ് സംവിധാനം
ാപി9ക.
പരിശീലന$ം ഐ ഇ സി =വ>?ന@Aം
ജലനിധിBെട മഴെവCെ ാD് Eഗ>ഭജല റീചാ>H് എ-ിവBെട =വ>?ന@
ായി
2021-22 വ>ഷ?ി 1,000.00 ല ം Mപ വകയിN?ിയിOP്.

െക.ആ>.ഡST.എസ്.എ 2000-2020 കാലയളവി ജലനിധി ഘWം I, II പXതിക നട'ിലാ ി
പXതികൾ കYീഷൻ െച[കഴി\ാൽ ]^ി െ'W ആ_ികAെട =വ>?ന?ി`ം
പരിപാലന?ി`മായി (ഒ ആ"് എം) dണേഭാe fgകൾ ് (ബി.ജി.ക ) ൈകമാ/-താണ്.
22.25 ല ം ജന@െള(4.51 jംബ@ ) ഉ െ ാk- 5,889 ജലവിതരണ പXതിക , ജലനിധി
പXതിക =കാരം ഇ+വെര നി>Yി9കBം =വ>?ന$ം പരിപാലന$ം നട?ി nര ിത
ടിെവCം ന
-തിനായി കYTണി ിക
് ൈകമാ/കBം െച[. അ ൗP"് ജനറ
റിേ'ാ>W് =കാരം പXതിBെട ആദq ഘW?ിെ" 35% പലവിധ കാരണ@ളാ ഭാഗികമാേയാ
tർuമാേയാ =വർ?നരഹിതമായി ഴിw എ-് അറിയി9x. അതിെ" അടി
ാന?ി
ബyെ'W പzായ{കAെട സഹായേ?ാെട =|@
തിരി}റിBകBം t>uമാേയാ
ഭാഗികമാേയാ
=വ>?നരഹിതമായ
പXതിക
~രധിവസി'ി ാ`C നി>േ•ശ@
പzായ?ിേ"Bം സ€ഹ?ിേ"Bം അഭq>•നമാനി}് ത‚ാറാ ി. 2019-20 വ>ഷം ƒത 505
ജലവിതരണ പXതികAെട n
ിരതാ പി„ണ േജാലിക െക.ആ>.ഡST.എസ്.എ േജാലിക
ആരംഭി…. അതി
103 ഭാഗികമാേയാ t>uമാേയാ =വ>?നരഹിതമായ പXതിക
~നരധിവസി'ി9കBം ~ന
ാപി9കBം െച[.
2021-22 കാലയളവി ഈ പXതി ായി 3,000.00 ല ം Mപ വകയിN?ിയിOP്. ഇതി 50%
dണേഭാ‡ാ
വനിതകളാെണxം =തീ ി9x.
.
(

:
േലാകബാˆ് സഹായേ?ാെടBC ജലനിധി ഘWം II പXതി 115 ‰ാമപzായ{കളി
നട'ാ9കBം 2,173 ജലവിതരണ പXതിക t>?ിയാ9കBം 2.55 ല ം jംബ@
്
ടിെവCം എ?ി9കBം െച[. ഇഎപി വാ‹ാകാലാവധി 31-12-2019അവസാനി….
‰ാമപzായ{കളിെല അŒനം (േകാWയം ജി•), €-ിŽ> (മലgറം ജി•) എ-ീ രP് വലിയ
ജലവിതരണ പXതികAെട t>?ീകരണ$ം 2020-21 േല ് നീ•േപായി.
േകാവിഡ് -19
മഹാമാരിBെട ഫലമാBPായ അട…tW കാരണം അവേശഷി9- േജാലിക
2020-21t>?ിയാ ാ• കഴി\ി•. അതിനാ
€-ിŽ> ‰ാമപzായ?ിെല വലിയ ജലവിതരണ
പXതിBെടBം 2 െചറിയ ജലവിതരണ പXതികAെടBം t>?ിയാ
2021-22-േല ് വqാപി…,
എ-ാ കാസ>േഗാഡ് ജി•യിെല ൈപവലിക ‰ാമ പzായ?ിെല ജലവിതരണ പXതിക
െജെജഎം പXതിയി ഉ െ'j?ിയിOP്.
ജലനിധി II െല ജലവിതരണ പXതികAെട അവേശഷി9- േജാലിക t>?ിയാ9വാനായി 202122 കാലയളവി 125.00 ല ം Mപ വകയിN?ിയിരി9x.
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പാ ിടം
ഒ
അടി
ാനാവകാശ ം
ഒ
മ ഷ ാവകാശ മാെണ ്
തിരി റിയെ ി !താണ്.
ഭവന ദാരി% ം &റ' തി(ം )ണനിലവാരം +ടിയ പാ ിടം
ന,& തി(ം
േകരളം മ/് ഇ1 2 സം
ാന4േള5ാ6 7 ിലാണ്.
എ9ാവ :ം
;ര<ിതമായ പാ ിടം ന,& തിനായി ജീവേനാപാധി@ം
ഉ6േ 5(ം സാBCിക
ശാDീകരണ ം ഉ6െ
(എ,.ഐ.എഫ്.ഇ) ൈലഫ് പരിപാടി, ഒ സമK ഭവന പLതി
നിലവി(! സ 5ാ തേMശ സNയംഭരണ വ& ി, ഉ6െ OCി
ആരംഭി ി Q്. 2021-22
കാലയളവി, 6305.00 ല<ം Wപ ഭവന നി Xാണ േമഖലZായി നീ5ിവ ി Q്.
ഭവന നി Xാണ േമഖലZായി 2021-22 കാലയളവി, വകയി Cിയി ! വ& ്/
ാപനം
തിരി\! വിഹിതം ^വെട െകാOCിരി:_.
(
I
II
III
IV

േകരള സം
ാന ഭവന നി Xാണ േബാ ഡ്
ഭവന വ& ് സാേcതിക െസ,
േകരള സം
ാന നി Xിതി േകdം
െപാhമരാമC് വ& ്

4350.00
60.00
987.00
908.00

I.
ഭവന നി XാണCി ! ധനവാiാ സഹായCി jറെമ, െപാh ഭവന പLതികളിkെട
അ ഹരായ )ണേഭാDാ565് പാ ിട സൗകര 46 ന,& ഭവന നി Xാണ േമഖലയിെല
നടCി ് ഏജ2സിയാണ് ഭവന നി Xാണ േബാ ഡ്. 2021 22 വ ഷCി, വിഭാവനം െചpി !
പLതിക6 ^വെട ന,കിയിരി:_.
(
രേQാ qേ ാ െസr് sമി ൈകവശ7! താt വ മാന5ാ :ം സാBCിക u ബല
വിഭാഗ5ാ :ം ഭവന നി XാണCിനായി 2 ല<ം Wപ വീതം സ 5ാ സwസിഡിയായി
സാBCിക
സഹായം
ന,കിെ5ാQ്
സ L
സംഘടനകyെട@ം
സ 5ാരിതര
സംഘടനകyെട@ം മ ഷ േzഹികyെട@ം പcാളിCേCാെട സം
ാന ഭവന നി Xാണ
േബാ ഡ് 2013-14 7ത, നട ിലാ:
ഒ സwസിഡി പLതിയാണ് {ഹ|ീ ഭവന പLതി.
ആെക ജനസംഖ @ം ഭവന രഹിത ജനസംഖ @ം തXി(! അ പാതം &റ'ക, എ9ാവ :ം
മതിയായhം, ;ര<ിതമായhം താ4ാ
hമായ പാ ിട4yം അവശ േസവന4yം ഉറ}
വ ~ക എ ിവയാണ് •ധാന ല< ം. ഓേരാ വീടി ം 2 ല<ം Wപ നിര5ി, 1000 വീOക65്
സwസിഡി hക വിതരണം െച•ക എ
ല< േCാെട 2021 2 കാലയളവി, ഈ പLതി
hട വാ2 ഭവന നി Xാണ േബാ ഡ് ഉേMശി:_. പLതി നടCി ി ം സ 5ാ സwസിഡി
ന,& തി ം, പLതി@െട നടCി ് വിലയി ~ തി ം അവേലാകനം െച• തി മായി
2021 22 വ ഷCി, 2000.00 ല<ം Wപ വകയി Cിയിരി:_.
)
(
വനിതാ ജീവന5ാ 5് &റƒ നിര5ി, മിക താമസ സൗകര 46 ഒ : തിkെട
അവെര വീടി jറേC5് േജാലി: േപാകാ2 േ•ാ„ാഹി ി: തിനായി േകരള സം
ാന
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ഭവന നി ാണ േബാ ഡ്, വനിതാ ജീവന ാ
േഹാ
(ഡ ഡബ എ ്) പ തി
നട!ാ ". ബജ$് വഴി േക' സ
ാ )ാ*ം (നി ാണ െചലവിെ/ 60%) സം1ാന സ
ാ
വിഹിത2ം (നി ാണ െചലവിെ/ 40%) ഉപേയാഗെ!89ിെ ാ:് േബാ ഡ് വനിതാ
ജീവന ാ
് േഹാ ;ക< നി ി ".
2021-22 കാലയളവി േബാ ഡ് ര:് പ തിക< നട!ിലാ ാ? ഉേ@ശി ".
ഭിBേശഷി ാ
ായി DചിEറിGെടH
6 െബIകJ
ഒL േഡാ െമ$റി ഉ<െ!െട 169
െബIകJ ഒL P" നില െകQിടം കാRSാട് (കാസ േഗാഡ് ജിT) നി ി ക.
േരാഗിക<
ര:്, DചിEറികJ
EറികJം ഭിBേശഷി ാ
ര:് െബUVEകJം
ഉ<െ!െട 80 െബIകJ ഒL P" നില െകQിടം റാBിയി (പ9നംതിQ ജിT) നി ി ക.
കാRSാ8ം (കാസ േഗാഡ് ജിT) റാBി (പ9നംതിQ ജിT) യി;ം വനിതാ ജീവന ാ
േഹാ
പ തിക< നട!ിലാ ാ? േവ:ി 2021-22 കാലയളവി 225.00 ലZം Lപ 40%
സം1ാന വിഹിതമായി വകയിL9ിയി[:്.
(
സം1ാന സ
ാരിെ/ ഇ-ഗേവണ?സ് പരിപാടിHെട ഭാഗമായി േകരള സം1ാന
ഭവന നി ാണ േബാ ഡ് (െക.എസ്.എ ്.ബി) ഓഫീ_കെള ഇ-ഓഫീ_കളായി പരിവ 9നം
െച`". ഇ-ഓഫീസ് മa വിഭാഗSളിേല ് വbാപി!ി വാ? ചില അടിയdിര അ$e$!ണികJം
നവീകരണ േജാലികJം ഈ ഓഫീ_കളി
ആവശbമാണ്. തിLവനdhരം, എറണാeളം,
േകാഴിേ ാട് എBീ P" 1ലSളി
വീഡിേയാ േകാiഫറ?സ് സൗകരbം 1ാപി വാ?
ഉേ@ശി ". എ?ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ9ിെ/ ശാkീകരണ9ിന് ആേQാകാഡ്, എസ് $ി എ എ
ഡി, ഇ $ി എ ബി എസ്, ആ സി ഡി സി എBിവ േപാ;
േസാl് െവയmക< ആവശbമാണ്.
ഈ-ഗേവണ?സിnേവ:ി െവബ് അധിpിത െമാൈബ
ആrിേ ഷെ/ വികസന2ം
ആവശbമാണ്. ഇവ ഐ $ി വe!് നിയമS< ntതമായി െച`Bതാണ്. 2021 ൈകuvകം
wസി ീകരി ക, ഫ ണിഷിംഗ്, െന$് വ
ിംഗ്, ൈവദ തീകരണ2ം െന$് വ
ിംyം ഇഗേവ ണ?സ് ശാkീ കരണം (െമാൈബ
െവബ് ആrിേ ഷnക< വികസി!ി ക)
എBിവയാണ് 2021-22 കാലയള വി നട!ിലാ ാ? നി േ@ശി B മ$് wവ 9നS<. 2021 22
വ ഷ9ി ഈ wവ 9ന S< ായി 225.00 ലZം zപ വകയിL9ിയിരി ".
(
ഭവനരഹിതരായ (സാ{9ികമായി പിേBാ ം നി
B / താ} വLമാന ാരായ) ആJക< ്
മിതമായ നിര ി
പാ !ിടം ന eകെയB ലZbേ9ാെട ഭവന നി ാണ േബാ ഡിെ/
പ തിയാണിത്. െകാTം ജിTയിെല കരിw വിേTജി 50 െസ/് ~മിയി;ം ഇ8 ി ജിTയി
പീLേമട് വിേTജി പീLേമട് സിവി േ ഷn സമീപം 50 െസ/് ~മിയി;ം •ാ$് €ണിaക<
നി ി വാ? േബാ ഡ് ഉേ@ശി ".
2021-22 വ ഷ9ി
ഇ.ഡബ•.എസ് എ .ഐ.ജി ഭവന പ തി നട!ിലാ Bതിനായി 1300.00
ലZം zപ വകയിL9ിയിരി ".
(
1ിരമായി ൈവദb സഹായം ആവശbE വLം സം1ാനെ9 െമഡി
േകാേളƒകളി
ചികി„യി കഴിHBവLമായ േരാഗിക< ം അവLെട GQിരിuകാ
ം െമഡി
േകാേളƒ
ക< ് സമീപം വാടക…് താമസ സൗകരbം ന കാ? ഉേ@ശി† താണ് ഈ പ തി. 2017-െല
469

ഗവ ണmെട wസംഗ9ി;ം ബജ$് wസംഗ9ി;ം ആശˆാസ് ഭവന പ

തി wഖbാപി ി[:്.

െമഡി
േകാേളƒക< സമീപം റവന• ~മി ലഭbമാeBിടെ9Tാം 13-ാം പŠവ„ര പ തി
കാലയളവി ഇത് നട!ിലാ ാ? േബാ ഡ് ഉേ@ശി ". ക‹ െമഡി
േകാേളജിെല 1ല
ലഭbതെയ അടി1ാനമാ ി 106 േരാഗിക< GQിരിuകാ
് താമസ9ിനായി ഒL P" നില
െകQിടം നി ി ാ? േബാ ഡ് ഉേ@ശി ". അതായത് ഓേരാ നിലയി;ം DചിEറിH
34
EറികJം 12 ബŒ് െബIകJ –(ര:് നില െബ•ക<) ഒL േഡാ െമ$റിHം നി ി ".
2021-22 വ ഷ9ി
ഈ പ തി നട!ിലാ ാനായി 600.00 ലZം zപ
വകയിL9ിയിരി ".
II.
ഭവന നി ാണ ക ീഷണmെട േനരി[ മാ Ž നി േ@ശ wകാരം സം1ാനെ9 വിവിധ
ഭവന നി ാണ wവ 9നS< ഏേകാപി!ി ക എB ലZbേ9ാെട 1980- േകരള സ
ാ
ഭവന നി ാണ വe!ിനായി ഒL സാേŒതിക െസ zപീകരി†.
2021-22 കാലയളവി 60.00 ലZം zപ വe!ിനായി വകയിL•".
(
ഓഫീസിെ/ ഫലwദ2ം നിരdര2മായ wവ 9ന9ിന്, എTാ അടി1ാന
സൗകരbSJE
ഒL േപ! രഹിത ഓഫീസ് ആയി മാaBതിന് ക{ Q വ
രണ2ം
അnബ‘ നവീകരണ2ം ആവശbമാണ്. ആ’നിക സൗകരbSJം ഉപകരണSJം ഉപേയാഗി ്
ഭവന നി ാണ വe!ിെ/ നിHk wവ 9നSളി
കാരbZമത വ
ി!ി Bതിനായി
ശരിയായ ഓഫീസ് അdരീZം wദാനം െച`ക എBതാണ് ഈ പ തിHെട wധാന ലZbം.
േവ:“ നിലയി ആ’നികവ
രണ2ം ക{ Q വ
രണ2ം ഉപേയാഗി ് വe!ിന് G8ത
ഫലwദമാHം കാരbZമമാHം wവ 9ി ാ? കഴിHം.

1

2
3

4

5

േപ! രഹിത ഓഫീസ് നട!ിലാ Bതിെ/ ഭാഗമായി
ാ”ക< ായി 5 ക{ Qmക< വാ•ക (wി/mകJം,
–ാനmകJം ഉ<െ!െട)
ഇ/ െന$്, േ—ാUബാ/്, ചാ ˜ക<
പരിപാലന ചാ ˜ക<, എ.എം.സി െചല2ക<,
ക{ Qmക< അnബ‘ ഉപകരണS< ™ടSിയവ
Hം ഓഫീസിെ/ അnബ‘ ആ’നിക വ
രണ2ം
ഇ-ഓഫീസ് േസാl് െവയ , H.പി.എസ് സംവിധാന
S<,
െന$് വ
ിംഗ് ഘടകS<, അnബ‘
ഉപകരണS< ഉ<െ!െട േപ! രഹിത ഓഫീസ്
നട!ിലാ Bതിnളള െചല2ക<, ഓഫീസ മാ
ായി
ഡിജി$
ഒ!്
നട!ിലാ ക,
ഉേദbാഗ1െര
പരിശീലി!ി ക, െവബ് ൈസ$് മാേന›െമ/്, മ$്
അnബ‘ ആ’നികവ
രണ2ം
ഓഫീസ് നവീകരണ2മായി ബ‘െ!Q മ$് െചല2ക<

2021-22 കാലയളവി

ഈപ

2.00
0.50
1.50

4.00

1.00

തി…ായി 9.00 ലZം zപ വകയിL9ിയിരി ".
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)
ിര ം െചല
റ
ം
തന മായ െക ിട നി ാണ സാേ തിക വിദ ക!
േ"ാ#ാഹി%ി&ക, ഇതര െക ിട സാേ തികവിദ ക!, )ര*െ+ "തിേരാധി&- ഭവന
നി ാണ രീതിക!, "0തി1ം കാലാവ
1ം അ3സരി4് ഭവന നി ാണ വികസനം കാര 6മ
മാ&ക എ-ിവയി8 േബാധവ8:രണം ;<ി&- പരിപാടി എ-ിവ ഉ!െ%െട എ?ാ ഭവന
നി ാണ "വ +ന @Aെട1ം േനാഡ8 ഏജEസിയാണ് ഹൗസിംഗ് ക ിഷണേറI്. േകാവിഡ്
19 മഹാമാരി1െട പMാ+ല+ി8 ൈനOണ വികസന+ിന് ഊ-8 െകാQ+് വിദRSേട1ം
അഭTദയകാം6ികAേട1ം അഭി"ായ@ളി8 നി-് "േയാജനV!െകാW് )ര* "തിേരാധ ഭവന
നി ാണ+ിെന&റി4് െപാ ജന@!:് അവേബാധVWാ:ാ3ം െവബിനാXക! െകാW്
കഴി1ം.
2021-22 കാലയളവി8 ഈ പ]തി^ായി 1.00 ല6ം _പ വകയിS`a.

(
സം
ാനെ+ തേbശ
ാപന@ളിdട നീളം ഭവന നി ാണ
ിതി&േവWി1e താര ം
േകfീ0ത മായ വിവരേശഖര+ിെh അഭാവVW്. ഇത് കഴി
ദശാi@ളി8 നട+ി%്
ഏജEസികളി8 വിവര@! േചരാj1ം ഇര ിkം ;<ി4ിlW്. സം
ാനെ+ എ?ാ ഭവന
വികസന "വ +ന@!&Ve ഒS േനാഡ8 ഏജEസി എ- നിലയി8 ഹൗസിംഗ് ക ിഷണ
േറIിന്
ലപരമായി സംേവദനാnക ം 0ത മായ ം ഏജEസിക!:് സം
ാന`ടനീളം
അവSെട പ]തിക!:് VEഗണന ന8 വാE പിoണp- മായ സമqമായ ഒS വിവര
സംവിധാനം ന8കാE കഴി1ം.
തേbശ
ാപന@! തിരിre പാ %ിട റ കളിsം അ3ബt "u@ളിsം ഊ-8 െകാQ`
െകാW് എ?ാ അടി
ാന വിവര@Aേട1ം പിoണേയാെട േകരള സം
ാനെ+ പാ %ിട
ിതി വിവിര@! വാ ഡ് തിരിrം തേbശ
ാപന@! തിരിrം േശഖരി&-തിന് പ]തി
നി േbശി4ിരി&a. ഉപേഭാvാവിന് എA%+ി8, wഗി! xാI്േഫാമി8 െലാേ:ഷേനാQzടി മാ%്
കാ{േ|ാ!+െ- വിവര@! ലഭ മാകാ3ളള ഒS സംേവദന6മമായ െവബ് xാI്േഫാം
ആണിത്. സം
ാനതല േചരി വിവര@!,
ലം, അ3ബt വിവര@! എ-ിവ ഈ
സംവിധാന+ി8 ലഭ മാ ം. സമയാസമയ@ളി8 വിവര@! അ~േഡI് െച•വാE ഈ
സംവിധാന+ി8 കഴി1ം.
2021-22 കാലയളവി8 50.00 ല6ം _പ ഈ പ]തി^ായി വകയിS+ിയിരി&a.
III
(
:
.
സാ|+ികമായി പിേ-ാ:ം നി8 - ജനതp േവWി നട%ിലാ&- ഭവന പ]തികAമായി
ബtെ% വിഷയ@ളിsം ഭവന നി ാണ മായി ബtെ% "വ +ന@ളിെല വിവിധ
"u@ളിsം െപാ ജന@!&ം സ :ാരി3ം സഹായം ന8 വാനായി േകരള സം
ാന
നി മിതി േകfം (െകƒിക്) ഭവന നി ാണ േമഖലയി8 വ ാ…തരാണ്. നി ാണ സാേ തിക
വിദ 1െട േമഖലയി8 പരിശീലന ം െപാ ജന@!:് മിതമായ നിര:ി8 †ണനിലവാരVe
നി ാണ വ‡:Aം ഈ സംഘടന ന8 a. െപാ ജന@!:് ഇതര നി ാണ സാേ തിക
വിദ 1െട "ചാരണ ം അവേബാധ ം ന8 ക1ം
ിര ം )ര* "തിേരാധ മായ നി ാണ
സാേ തിക വിദ കAെട ആശയം "ചരി%ി&ക1ം െച•ക എ-ിവയാണ് നി ിതി1െട ല6 ം.
2021-22 കാലയളവി8 താെഴ പറ1- "വ +ന@!:ായി 900.00 ല6ം _പ വകയിS`a.
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(
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ൈകെ ാഴിലാളിക െട പരിശീലനം
നി ിതി ജീവന ാ െട കാര േശഷി വികസനം
നിലവി$% ഉ'പാദന േക)* െട നവീകരണം/പരിേശാധനാ ലാബ്
സ1യം 34ിര 5ാമ* െട വികസനം
ഓഫീസ് ഓേ:ാേമഷ;
=തിയ കലവറ വി?നശാല 4ാപി ' (14 ജിAകളി$ം)
െക:ിട നി ാണ വD
െട =തിയ ഉEപാദന FണിG് വനിതാ
ഉEപാദന FണിG് (ഇI േലാ ് Jവ ം പാKL േMാNക ം
േപാ$%വ)
നിലവിെല െടറാേ ാ:ാ ഉEപാദന FണിGിെI നവീകരണം
േമ'Pരയി' സൗേരാ R പാന' FണിG് (3 Sാേദശിക േക)*T)
െകUിക് ക ാVസിെന േടാ:' ഫസിലിേGഷ; േക)മാ ി മാWക
മരXണിയി' ൈന=ണ വികസന പരിശീലനം

160.00
15.00
100.00
166.00
75.00
168.00
35.00

6.00
30.00
125.00
20.00

(
34ിര
ആവാസ
വികസനെ NറിZ്
പഠന*T
ഏെG]NLതി^ം,
േSാ`ാഹിXിNLതി^ മായി അcരിZ Sശd വാD ശി?ി പefീ േഡാ. ലാറി േബ റിേനാ]%
ബhമാന iചകമായി േകരള സ
ാ നി ിതി േക) ിെI േനരിk% നിയlണ ി'
4ാപിZതാണ് ലാറി േബ
ഇI നാഷണ' mT ഓഫ് ഹാബിGാG് nഡീസ്. 34ിര
നി ാണെ Nറിoം,
കാലാവ4ാ
വ തിയാനെ Nറിoം
ജന*T ്
വിവര*T
ന'KLതിനായി pാqകT നട ാ^ം, =dക*T Sസിrീകരി ാ^ം ഈ 4ാപനം
ലt മി]u.
താെഴ പറvL പrതികT നടXിലാNLതിനായി 2021-22 വ ഷ ി' 87.00 ലtം wപ
വകയി
ിയിരിNu.
(
1
2

34ിര നി ാണം പരി4ിതി സംരtണം കാലാവ4ാ വ തിയാനം
എLിവയി' വിദ ാ yികTNം അധ ാപക Nം െപാzജന*TNം
േബാധവ' രണ പരിപാടികT
34ിരമായ ആവാസ സാേ{തികവിദ കാലാവ4ാ വ തിയാനം
എLിവെയNറിo% വDതക െട Sസാധന|ം വിവര വ ാപന|ം

3

ൈന=ണ വികസന

ി^േവ}ിv% ഫിനിഷിംഗ് mT

4

നിലവി$% ൈല•റിvെട നവീകരണം

11.00

11.00
50.00
15.00

)
(
:
സ
ാ ജീവന ാ N% ക1ാ േ:•കT = ഷ/വനിതാ ജീവന ാ
ാv% േഹാn$
കT എLിവ അട ‚% വിവിധ സ
ാ െക:ിട* െട നി ാണ|ം പരിപാലന|ം െപാzമരാ
മ ് വKXിലാണ് നിtിƒമായിരിNLത്. സ
ാ ജീവന ാ
ാv% ക1ാ േ:•കT എL
ിയിരിNu.
പrതി zട Lതിനായി 2021-22 വ ഷ ി' 908.00 ലtം wപ വകയി
IV.
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സം

ാനെ
നഗരവികസന പരിപാടിക
ായി 2021-22 വ ഷം 997.74 േകാടി പ
വകയി
ിയിരി
. ഇതി# നഗരകാര$ വ%&ിന് 109.34 േകാടി
പ)ം, ൈലഫ് മിഷ/നഗരം പ0തി ് 240.00 േകാടി പ)ം, നഗര 1ാമാ23ണ വ%&ിന് 3.26 േകാടി പ)ം,
നഗര6േദശ9ളി# %;ംബ=ീ ?ഖാAിരം പരിപാടിക നട&ാ Bതിന് 125.00 േകാടി പ)ം,
സം
ാന മിഷ/ മാേനDെമE് FണിGിന് 270.00 േകാടി പ)ം, Hാ I് സിGി മിഷന് 200.00
േകാടി പ)ം, JചിതL മിഷ/ (നഗരം) പരിപാടിക
് 47.33 േകാടി പ)ം, മG് നഗര വികസന
പരിപാടിക
് 2.81 േകാടി പ)ം ഉ െ&; ിയിരി
.

എ
ബി
2
3
4
5

6
7

നഗരകാര$വ%&ിെല കRSI വT രണUം
ആWനികവT രണ പരിപാടികXം
നഗരകാര$വ%&ിെല ഉേദ$ാഗ
െട പരിശീലനUം
കാര$േശഷി വികസന പരിപാടികXം

8.00
25.00

അZ[ാളി നഗര െതാഴി]റ&് പ0തി
_`തായി പീകരിa ?നിസി&ാലിGിക
് ഓഫീസ് െകIിട
നി cാണം
ഖരമാലിന$ സംdരണ eാfക
ാപി #
നി cാണ
േ6ാജhകXെട
േത ഡ്
പാ Iി
കLാളിGി
േമാണിGറിംഗിന് ഒ സംവിധാനം

10000.00

സl m ഭവന പ0തി – നഗരം (ൈലഫ് മിഷ/)
െക.).ആ .ഡി.എഫ്.സി.o് പ0തി സഹായം – നഗരം

18500.00

700.00
1.00
200.00

5500.00

8
എ

qമിശാrപരമായ വിവര േശഖരണ സംവിധാനUം
(ജി.ഐ.എസ്.) വാനqപട നി cാണUം

ബി

നഗര 1ാമാ23ണ വ%&ിെE കRSI വT രണം

എ

മാt eാuകXം വിശദമായ നഗരeാuകXം തZാറാ #

ബി

മuഷ$ാധിവാസ ആ23ണUം വികസനUമായി ബvെ&I
െതരെw; െ&I ഘടക9ളി# ഗേവഷണUം വികസനUം
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7.00
40.00

200.00
8.00

സി

നഗര ാമാ
ണ വ ിെല ഉേദ ാഗ
അ
ി ക െട ം പരിശീലനം

ഡി

എ)ാ ജി)കളി,ം ാേദശിക വികസന -പേരഖക ം
(എ0.ഡി.പി.) സംേയാജിത ജി)ാ വികസന -പേരഖക ം
(ഐ.ഡി.ഡി.പി.) ത5ാറാ70

ഇ

സം

10

ആAB് ആ ് െഹറിേEജ് കFീഷ=

11.

12.

ാന9ിെ

െട ം

േ:ഷ 0 <ാ= ത5ാറാ70

8.00
8.00
50.00
5.00

ദീ= ദയാ0 അേG ാദയ േയാജന – േദശീയ നഗര ഉപജീവന
ദൗത ം (േഡ- എ=. .എ0.എം.) (40 ശതമാനം സം
ാന
വിഹിതം)
െപാJവിഭാഗം
പBികജാതി ഉപപMതി വിഹിതം
പBിക വAP ഉപപMതി വിഹിതം

2000.00
375.00
125.00

ധാനമRി ആവാസ് േയാജന – നഗരം (പി.എം.എ.ൈവ. –
നഗരം) (20 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതം)
െപാJവിഭാഗം
പBികജാതി ഉപപMതി വിഹിതം
പBിക വAP ഉപപMതി വിഹിതം

8850.00
1000.00
150.00

13

അട0 മിഷ= േഫാA റിUവേനഷ= ആ ് അAബ=
Wാ=XAേമഷ= (അYത്) (30 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതം)

27000.00

14

ZാAB് സിEി മിഷ= (50 ശതമാനം സം

20000.00

ാന വിഹിതം)

15.

സ[\് ഭാരത് മിഷ= (നഗരം) (40 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതം)
(തേ]ശഭരണ
ാപന^_ `േഖന നട ാab പMതി)

2500.00

16

dചിത[ േകരളം – നഗര
നിAFാAhന പMതി

2233.00

17.

തല

േദശ^_7് േവfി g മാലിന

ാന േമഖലാ വികസന േ ാജi് (സി.ആA.ഡി.പി)

474

1.00

18

വികസന അേതാറി ിക

എ

തി വന

ബി

വിശാല െകാ ി വികസന അേതാറി ി (ജി.സി.ഡി.എ)

രം വികസന അേതാറി ി ( ിഡ)

80.00
200.00

നഗരകാര# വ$%ിെ& ആ(നികവ)*രണമാണ് ഈ പ0തി ല1#മി23ത്. ഈ
പ0തി4് താെഴ പറ63 ര7് ഘടക: ഉ7്.
നഗരകാര# വ$%് ഡയറ=േറ ിേല6ം റീജിയണ? ഓഫീBകളിേല6ം നിലവിDE
കFGHIവ)*രണ പരിപാടിക Jട 3താണ്. കFGHKം അLബM സാധന:Oം വാPക,
കFGHറിെ& വാIഷിക പരിപാലനSിന് േവ7 െചലUക
വഹിWക, െവബ് അധിXിത
നിരീ1ണ സംവിധാനം നട%ിലാWക, േസാY് െവയI ZാപിWക, ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം
നട%ിലാWക ഇവ4ാണ് വിഹിതം വകയി \3ത്. വ$%ിെല ഇ-ഗേവണ]സ് സംവിധാനം
ശ^ിെ%2\3തിLം വിഹിതം വിനിേയാഗി*ാU3താണ്. ഈ ഘടകSിനായി 2021-22 ? 8.00
ല1ം `പ വകയി \a.
നഗരകാര# വ$%ിെ&6ം നഗര തേbശ ഭരണ Zാപന:Oെട6ം dധാന
dവISന:െള സംബMിW3 ഇ]ഡ1] പരിശീലന:Oം ഓറിയേ&ഷLം ഉേദ#ാഗZI*്
ന?$3തിfെട നഗരകാര# വ$%ിേല6ം gനിസി%ാലി ികളിെല6ം േകാI%േറഷLകളിെല6ം
ജീവന*ാ െട കാര#1മത വI0ി%ിW3തിനാണ് ഈ ഘടകം ല1#മി23ത്. കിലയി? വ ്
500 ഉേദ#ാഗZI*് ഇ]ഡ1] പരിശീലനം ന?$3തിന് ഉേbശിWa. നഗരസഭകOെട
ഭരണകാര#: , ൈലസ]സ്, െപIമി ് എ3ിവ ന?ക?, നി$തി നിjയി*?, അ*ൗ7ിംlം
ഓഡി ിംlം, നഗരാmnണം, െകHിട നിയമം, oാpി*് മാലിന#ം, ഖര മാലിന#ം, ഇലേrാണിക്
മാലിന#ം എ3ിവ ൈകകാര#ം െചs3ത് സംബMി നിയമ: , േകരള സItീസ് നിയമ: ,
േകരള സിവി? സItീസ് നിയമ: , uാസിഫിേ*ഷ], കvേ ാ ആ&് അ%ീ? നിയമം,
വിവരാവകാശ നിയമം, േസവനാവകാശ നിയമം Jട:ിയ േമഖലകളി? പരിശീലനം നw3താണ്.
2021-22 വIഷം dxത ഘടകSിനായി 25.00 ല1ം `പ വകയി SിയിരിWa.

നഗര dേദശ:ളിെല െതാഴിലിyാz/ഭാഗിക െതാഴിലിyാz പരിഹരിW3തിന്
ഉേbശി{െകാ|E പ0തിയാണിത്. അവിദ} െതാഴിDക െചsവാ] താ?%ര#gE നഗര
dേദശ $2ംബ:ളിെല dായ~ISിയായവI*് ഒ
വIഷSി? $റ€ത് 100
ദിവസെSെയ•ിDം െതാഴി? ന‚ിെകാ7് ജീവിത Bര1 ഉറ%ാWക എ3താണ് ഈ
പ0തി6െട ല1#ം. Zിരമായി നിലനി?W3 സാƒഹ# ആ„ിക ഉ7ാWക, നഗര:ളിെല
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പാവെ Bവ െട ജീവേനാപാധി െമjെ klക എbിവm് ഈ പMതി ലo മിkp.
മഹാqാഗാrി േദശീയ
ാമീണ െതാഴി,റ ് പMതി െട മാtകയിലാണ് ഈ പMതി
ആവിuരിjിvgത്. ഈ പMതി െട കീഴി0 െതാഴി0 െചwവാ= രജിxA െചyിvg
zണേഭാ{ാ7ളി0 |റ}ത് 50 ശതമാനം േപA ~ീ െതാഴിലാളികളായിരിേ7fതാണ്.
JടAjയായിB് ഉfായ രf് ളയ•ം നിലവിെല േകാവിഡ്-19 മാഹാമാരി ം നഗര
ദരി•രി0 വലിെയാ വിഭാഗ9ിെ ജീവേനാപാധി ന‚മാ bതിന് കാരണമായിvf്. ƒരിത
ബാധിത ജന^_7് ശരാശരി െതാഴി0 ദിന^_ |kത0 ലഭിabതിന് `=ഗണന
ന0 bതാണ്. |kത0 െതാഴി0 ദിന^_ „‚ിabതിനായി പി.എം.എ.ൈവ-ൈലഫ്
പMതി െട ം അ5…ാളി നഗര െതാഴി,റ ് പMതി െട ം സംേയാജനം ഉറ ്
വ േ9fതാണ്.
oീേരാ†ാദന•ം
ഈ
പMതിയി0
ഉ_െ k9ിയിvf്.
രf്
കpകാലികളി0 |kത,g oീരകAഷകA7് മാനദ‡^_ അˆസരിj് െതാഴി,ം േവതന•ം
ഈ പMതിയി‰െട ന0കാ•bതാണ്. പരമാവധി െതാഴി0 ദിന^_ „‚ിabതിˆം
പMതി െട
ഗമമായ നട9ി ിˆമായി ആവശ മായ ഉപകരണ^_, െചറിയ െമഷീˆക_
എbിവ ഈ പMതിയി‰െട െതാഴിലാളിക_7് ന0കാ•bതാണ്. |kത0 െതാഴി0 ദിന^_
„‚ിabതിന്
ിരം േജാലികളായ ഓടക െട ം, െത •ക െട ം Œ9ിയാ70 ഈ
പMതിയി0 ഉ_െ k9ാ•bതാണ്. 2021-22-0 ഈ പMതി7ായി 10000.00 ലoം -പ
വകയി lp. 2021-22 0 40 ലoം െതാഴി0ദിന^0 „‚ി7ാ= ലo മിkp.

തേ]ശഭരണ
ാപന^ െട •ന:സംഘടന െട ഭാഗമായി 2015-0 •തിയതായി 28
നഗര സഭക_ -പീകരിjിvf്. ഇതി0 മി7 നഗരസഭക_aം ശരിയായ പ•ാ9ല
സൗകര 9ിെ
ം ഓഫീസ് െകBിട9ിെ
ം ആവശ `f്. ഓഫീസ് െകBിടം നിAFിabതിന്
ഈ നഗരസഭക_7് സഹായം ന0 ക എbതാണ് 2016-17-0 ആരംഭിj ഈ പMതി െട
ലo ം. എxിേമE് Jക െട 50 ശതമാനം പരമാവധി 3.00 േകാടി -പ വെര സം
ാന
പMതിയി0 നിpം ന0 bതാണ്. ബാ7ി Jക തേ]ശഭരണ
ാപനം അവ െട തനത്
ഫfി0 നിേbാ വികസന ഫfി0 നിേbാ കെfേ9fതാണ്. െകBിട^ െട നിലവാരം
നി•യി• െകാ‘ം നി•ിത സമയപരിധിagി0 ’A9ീകരി7ണം ഉറ ാabതിന് സമയ“മം
നി•യി• െകാ‘ം സA7ാA മാAഗനിAേ]ശ^_ •റെ kവിabതാണ്. 2020-21 0
വട7ാേ”രി, ഹരി ാട്, പിറവം എbീ •b് നഗരസഭക െട ഓഫീസ് െകBിട നിAFാണ9ിന്
ഭരണാˆമതി ലഭിaക ം
ീഫാബ് സാേ…തിക വിദ അടി
ാനമാ7ി നിAFാണം
ആരംഭിaക ം െചyിvf്. ഈ •b് െകBിട^ െട ം ബി–ക_ ഒkabതിˆം മE് •b്
നഗരസഭകളി0 |ടി െകBിട നിAFാണം ആരംഭിabതിˆമാണ് 2021-22 0 വിഹിതം
വകയി 9ിയിരിabത്. 2021-22-0 ഈ പMതി7ായി 700.00 ലoം -പ വകയി lp.

െപാJ സ[കാര പ…ാളി9 രീതിയി0 ഡിൈസ=, ബി0ഡ്, ഫിനാ=സ്, ഓ േറE്,
Wാ=XA (ഡി.ബി.എഫ്.ഒ.ടി) അടി
ാന9ി0 തി വനG•രം, െകാ)ം, t˜A, എറണാ ളം,
പാല7ാട്, മല™റം, േകാഴിേ7ാട്, കšA ജി)കളി0 അˆേയാജ മായ
ല^ളി0
ാപിab
ഖരമാലിന സം›രണ േ ാജœക_7് (േവx് k എനAജി <ാ•ക_) വയബിലിEി ഗ ാപ് ഫf്
ന0 കെയbതാണ് ഈ പMതി െട ലo ം. തേ]ശ ഭരണ
ാപന^ മായി സഹകരിj്
േകരള സം
ാന വ വസായ വികസന േകാA േറഷനാണ് (െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി) േ ാജi്
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നട ിലാabത്. ഖരമാലിന സം›രണ <ാ•ക_
ാപിabതിനായി 2021-22 0 1.00 ലoം
-പ നാമമാ വിഹിതമായി വകയി 9ിയിvf്. 2021-22 0 ഈ പMതിž് അധികമായി േവfി
വ b Jക ‘വ=കിട അടി
ാന സൗകര വികസന േ ാജœക_’ (എം.ഐ.ഡി.പി) എb
ശീAഷക9ി0 നിpം യഥാA
െചലവിെ അടി
ാന9ി0 റീഅേ ാ ിേയഷ= `േഖന
അˆവദിabതാണ്.

നഗര ാമ തേ]ശ ഭരണ
ാപന^ െട ം തേ]ശ സ[യംഭരണ വ ിെ
ം കീഴി0
അˆവദിaക ം നട ിലാaക ം െചwb േറാ¡ക_, പാല^_, ക,¢ക_, െകBിട
സ`jയ^_, െപാJ െകBിട^_ `തലായ എ)ാ നിAFാണ പ•ാ9ല സൗകര വികസന
േ ാജœക െട ം zണനിലവാരം ഉറ ാabതിന് സം
ാന9് ഒ േതAഡ് പാABി ക[ാളിEി
േമാണിEറിംഗ് സംവിധാനം അത ാവശ മാണ്. നഗര ാമ തേ]ശ ഭരണ
ാപന^ ം
നിA£ഹണ ഏജ=സിക ം നട ിലാab േ ാജœക െട ക[ാളിEി േമാണിEറിംഗിന്
ഐ.ഐ.ടിക_, എ”ിനിയറിംഗ് േകാേള¥ക_, േപാളി െട¦ിaക_, ഐ.ടി.ഐ ക_, മE്
സാേ…തിക
ാപന^_ `തലായവ െട സാേ…തിക സഹായം ഉപേയാഗിabതിന് ഈ
പMതി വിഭാവനം െചwp. പരിചയ9ിെ
ം സാേ…തിക പരി§ാന9ിെ
ം
അടി
ാന9ി0 െതരെ}k7െ B
ാപന^െള േതAഡ് പാABി ക[ാളിEി േമാണിEറിംഗ്
ഏജ=സികളായി തേ]ശ സ[യംഭരണ വ ് അെ“ഡിE് െചwbതാണ്. ഇ9രം
ഏജ=സിക െട റിേ ാABിെ അടി
ാന9ി0 തേ]ശ ഭരണ
ാപന^_7് ഉചിതമായ
നടപടികളി‰െട േ ാജœക െട zണനിലവാരം ഉറ ാabതിˆം അതി‰െട എ”ിനിയA,
േകാ¨WാiAമാA, നിAവഹണ ഏജ=സിക_, അെ“ഡിEഡ് ഏജ=സിക_ എbിവ െട
േറEിംzം േ ഡിംzം ഉറ ാabതിˆം സാധിaം.
തേ]ശ സ[യംഭരണ വ ിന് േതAഡ് പാABി ക[ാളിEി േമാണിEറിംഗ് ഏജ=സിക െട ം
എ”ിനിയറിംഗ് േകാേള¥ക െട ം സാേ…തിക പരി§ാനം ഉപേയാഗി•െകാf് േസാ©്
െവയA അധിªിത സാേ…തിക വിദ വികസി ിabതിˆം അതി‰െട
സംഘടിത•ം
ഉചിത•മായ നിAFാണ വA9ന^_ നട ിലാabതിˆം സാധിaം. തേ]ശ സ[യംഭരണ
വ ് സം
ാന ആ
ണ േബാA¡മായി കടിയാേലാചിj് േതAഡ് പാABി ക[ാളിEി
േമാണിEറിംഗ് സംവിധാനം ആവിuരിabതാണ്. 2021-22 വAഷം ഈ പMതി7് 200.00 ലoം
-പ വകയി lp.
–
സം
ാന സA7ാരിെ നവേകരളം കAF പMതിയി0 ഖ ാപിj നാ, ദൗത ^ളി0
ഒbാണ് ൈലഫ് മിഷ= (ഉപജീവനമാAPം, ഉ_െ k90, സാ«9ിക ശാ{ീകരണം).
സം
ാനെ9 ഭവനരഹിതA7്
രoിതമായ ഭവനം ന0 കെയb ലo 9ിനായി
ാേദശിക സA7ാ ക_ `േഖന അവ െട വികസന ഫ‘ം സം
ാന പMതിയി0 നിpg
സഹായ•ം േകരള നഗര ാമ വികസന ധനകാര േകാA േറഷ= (െക. .ആA.ഡി.എഫ്.സി.)
ലിമിEഡ് `േഖന ഭവന നഗര വികസന േകാA േറഷ= (ഹ¬േകാ) ലിമിEഡി0 നിpg വാ- ം
ഉപേയാഗിjാണ് ൈലഫ് പMതി നട ിലാabത്.
വ {ിഗത ഭവനം നിAFിabതിˆg സം
ാന വിഹിതം ന0 bതിˆം നഗര
േദശ^ളി0 ®ാേEാ/ഭവനസ`jയ^േളാ/ഭവന°x±കേളാ നിAFിabതിന് േവfി വ b
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െചല•ം ഈ പMതി വിഹിത9ി0 നിpം വിനിേയാഗി7ാ•bതാണ്. ഈ പMതി െട 90
ശതമാനം zണേഭാ{ാ7 ം വനിതകളായിരിaം. ഈ പMതി നട ിലാabതിനായി 2021-22െല ബജEി0 18500.00 ലoം -പ വകയി lp.

േകരള നഗര

ാമ വികസന ധനകാര േകാA േറഷ= ലിമിEഡ് (െക. .ആA.ഡി.എഫ്.

സി.) സA7ാA ഗ ാര ിയി0 ഭവന നഗര വികസന േകാA േറഷ= (ഹ¬േകാ) ലിമിEഡി0
നിpം വാ-െയk9് സ²A³ ഭവന പMതി ൈലഫ് മിഷനി‰െട നട ിലാabതിന് േവfി
ധനസഹായം ന0 p. നഗര േമഖലയി0 ൈലഫ് മിഷ= പMതി നട ിലാabതിന് േവfി
ഹ¬േകായി0 നിpം എk9 വാ- െട െ°യിം തീA ാabതിˆg സഹായമായി േകരള നഗര
ാമ വികസന ധനകാര േകാA േറഷന് 2021-22 വAഷെ9 ബജEി0 5500.00 ലoം -പ
വകയി lp.

ഈ പMതിയി0 ´മിശാ~പരമായ വിവര േശഖരണ സംവിധാന•ം വാന´പട
നിAFാണ•ം, നഗര ാമാ
ണ വ ിെ
ക«µBAവ¶7രണം എbി^െന രf്
ഉപപMതിക f്.

വ
മാ ്

സം
ാനെ9 വാസ
ല^ െട നഗര/േമഖലാ ·പട നിAFാണം സാധ മാabതിന്
ിെ ജി.ഐ.എസ് കാര േശഷി ശ{ിെ klക ം ജി.ഐ.എസ് ഇ Aേഫസ്/ഇ AെനE്
െസAവA വികസി ിaക മാണ് ‘´മിശാ~പരമായ വിവരേശഖരണ സംവിധാന•ം

വാന´പട നിAFാണ•ം’ എb ഉപപMതി ലo മിkbത്. ജി.ഐ.എസ്. സൗകര 9ിനാ g
•തിയ ജി.ഐ.എസ്. േസാ©് െവയA, ഹാAഡ് െവയA, ക«µB±ക_, ലാേ¸ാ™ക_ എbിവ
വാ¹ക, െഹഡ് ഓഫീസിെല ം, ജി)ാ ഓഫീ കളിെല ം നിലവി,g ജി.ഐ.എസ്. േസാ©്
െവയA, ഹാAഡ് െവയA എbിവ െട അE E ണി7് േവfി വ b െചല•ക_ വഹിaക
`തലായവžാണ് വിഹിതം വകയി 9ിയിരിabത്. ജി)ാ ഓഫീ ക_aം െഹഡ് ഓഫീസിˆം
ആവശ മായ ക ാWിജ്, േപ Aേറാ_, മE് ആവശ സാധന^_, വ ിെല ഉേദ ാഗ
A7്
ജി.ഐ.എസ്. മാ ിംഗ്/േസാ©് െവയറി0 പരിശീലനം `തലായവ ം പMതി ലo മിkp. മE്
വ ™ക_,
ാപന^_ Jട^ിയവയി0 നിpം ജി.ഐ.എസ്. ഡാEാ ലഭ മാabതിˆg
വിഹിത•ം ഈ പMതിയി0 വകയി 9ിയിvf്. 2021-22-0 ഈ ഉപപMതി7ായി 7.00 ലoം
-പ വകയി 9ിയിരിap.
െഹഡ് ഓഫീസിെ
ം വ ിെ 14 ജി)ാ ഓഫീ ക െട ം നവീകരണമാണ് പMതി
ലo മിkbത്. ക«µB±ം അˆബr സാധന^ ം േസാ©് െവയ±ം വാ¹ക, ആവശ മായ
പരിശീലനം ന0 ക, ഇ AെനE് േºാഡ് ബാ ് സംവിധാന9ിന് േവf െചല•ക_ വഹിaക,
ഇ ലിജ ് ബി0ഡിംഗ് <ാ= മാേന»െമ ് സംവിധാനം നട ിലാaക, ¼f് ഓഫീസിേ
ം
െഹ0 ് ഡ½ിെ
സി.സി.Eി.വി.

ം
വA9നം കാര oമമാaക, വ
ാപിaക, െവബ് അധിªിതമായ ഒ
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ിെ
എ)ാ ഓഫീ കളി,ം
¾ നിരീoണ സംവിധാനം

വികസി ി ക, െഹഡ് ഒഫീസി ൈല റി, െറേ ാ ഡ് റി എ ിവ
സൗകര െമാ" ക,
വാ ഷിക അ%&% ണി േവ( െചല*ക+ം മ%് പ.ാ/ല ഘടക23
അ%&% ണി
െചല*ക+ം വഹി ക എ ിവ4ാണ് വിഹിതം വകയി"/ിയിരി
ത്. 2021-22 വ ഷം ഈ
ഉപപ=തി ായി 40.00 ല?ം @പ വകയി"AB.

ഈ &ട ീഴിD

എ
ബി
സി
ഡി
ഇ

പ=തിയി

Eവെട േച

അF് ഉപപ=തിക3 ഉ3െ GB.

മാH IാJം വിശദമായ നഗരIാJക+ം തOാറാ
മJഷ ാധിവാസ ആSTണ*ം വികസന*മായി ബUെ V
െതരെWG െ V ഘടക2ളി ഗേവഷണ*ം വികസന*ം
നഗരZാമാ[Tണ വ& ിെല ഉേദ ാഗ\"െട]ം
അ^_ീSക+െട]ം പരിശീലനം
എ`ാ ജി`കളിDം ^ാേദശിക വികസന @പേരഖക+ം
(എ .ഡി.പി.) സംേയാജിത ജി`ാ വികസന @പേരഖ]ം
(ഐ.ഡി.ഡി.പി.) തOാറാ
സം\ാന/ിെ_ േgഷ Iാh തOാറാ

200.00
8.00
8.00
8.00
50.00

വ& ിെ_ സാേiതിക സഹായേ/ാെട സം\ാനെ/ നഗര ^േദശ2ളി Hാ%jVറി
മാH IാJക+ം വിശദമായ നഗരാ[Tണ പ=തിക+ം തOാറാ ക എ താണ് 2009-10ആരംഭിm ഈ ഉപപ=തിയിDെട ല? മിG ത്. ആദ ഘVമായി 38 പVണ2+െട]ം ര(ാം
ഘVമായി 31 Hാ%jVറി പVണ2+െട]ം മാH IാJക3 തOാറാ
^വ /ന23
ആരംഭിmിo(്. 2015- q ാം ഘVമായി സം\ാനെ/ 24 Hാ%jVറി പVണ2+െട മാH
IാJക+െട "പീകരണ*ം ഏെ%G/ിo(്. അതായത്, നാളിsവെര ഈ ഉപപ=തിയിtെട
സം\ാനെ/ 93 Hാ%jVറി നഗര^േദശ2+െട മാH Iാh @പീകരണം ഏെ%G ാh
കഴിWിo(്.
2021-22 - താെഴ ാu ^വ /ന23 നട ിലാ ാh ഉേvശി B.
ഒ ്, ര(്, q ് ഘV2ളി
ഏെ%G/ മാH IാJക+െട]ം മ%് െതരെWG/
ആവാസ േകw2+െട മാH IാJക+െട]ം േശഷി
^വ /ന23, മാH Iാനി
നി േvശിmിo െതരെWG/ േറാxക+െട വിശദമായ േറാഡ് അൈലhെമ_് IാJക+െട
@പീകരണം
Zാമ പFായAകളി

hഗണനാ yമ/ി

മാH IാJക3 തOാറാ

വിശദമായ നഗരാ[Tണ പ=തിക+െട @പീകരണ*ം പരിzരണ*ം – േശഷി
^വ /ന23 ഉ3െ െട
േ^ാജ{് െസ`ിെ_ ^വ /ന23 ാ]

െചല*ക3

നിലവിD മാH IാJക+െട പരിzരണം:-2005 െല |ര} നിവാരണ നിയമ/ിെ_ (േകw
നിയമം 2005 െല 53) വ& ് 23(1) ^കാരം 2016- ^സി=ീകരിm േകരള സം\ാന |ര}
നിവാരണ പ=തിയി േകരളം വിവിധ തര/ിD |ര} സാധ ത] ^േദശമാ]ം ഏ%*ം
•Gത
|ര} ^€23 േനരിേട(ിവ"
^േദശമാ]ം കെ(/ിയിo(്. ജി`ക3 ം
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പVണ23 മായി തOാറാ ിയ |ര} നിവാരണ പ=തി വിവിധതര/ിD |ര}23 ്
സാധ ത]
^േദശ2െള കെ(Aക]ം ഭാവിയി
ഇ/ര/ിD
|ര}23
തട] തിJം ല•കരി
തിJ
നടപടിക3 നി േvശി ക]ം, |ര} ല•കരണ
^വ /ന2െള മാH
IാJക+ം േ^ാജ‚ക+മായി സംേയാജി ി
തിJ
രീതി
നി േvശി ക]ം ^ƒതി „ര}ം qല*ം മJഷ കാരണ/ാDം |ര}ം ഉ(ാകാh
സാധ ത]
^േദശ2െള കെ(Aക]ം െച…ിo(്. ആയതിനാ
^േത കി†ം
സം\ാന/് കഴിW ര(് വ ഷ2ളി ഉ(ായ ^ളയ/ിെ_]ം ഉ"3െപാVലിെ_]ം
പ.ാ/ല/ി പVണ2െള |ര}വി ‡*ം Sര?ിത*മാ
തിന് നിലവിD മാH
IാJകളി പരിzരണം അനിവാര മായിo(്.
2021-22 വ ഷം 200.00 ല?ം @പ ഈ ഉപപ=തി ായി വകയി"AB.

ഗേവഷണ വികസന പരിപാടിക3 ശ‡ിെ GA തിtെട വ& ിെ_ കാര േശഷി
വ =ി ി കെയ താണ് ഈ ഉപപ=തി]െട ല? ം. മJഷ ാധിവാസ ആ[Tണ
വികസന*മായി ബUെ V ^വ /ന2ളായ പാ ിടം, പരി\ിതി, ഗതാഗതം, െമാബിലി%ി
IാJക3, േചരി വികസനം, പ.ാ/ല സൗകര വികസന*ം പ=തി @പീകരണ*ം, ആ[Tണ
നിലവാരം നി.യി Dം വ ാപന*ം, മാH Iാനി ന കിയിo പ=തി നി േvശ2+െട വിശദ
@പേരഖ തOാറാ
തലായ േമഖലകളി ^േത ക ഊ
ന കിെകാ‰
പഠന23
ഏെ%G കയാണ് ഈ ഉപപ=തി]െട ല? ം. നഗരാ[Tണ*ം നഗരാധിവാസ*ം, ഗതാഗത
സംവിധാന23, ൈപ‹ക സംര?ണം sട2ിയവെയ &റി†
പഠന2+ം ഉേvശി B(്.
hവ ഷ2ളി
ഏെ%G/ പഠന2+െട േശഷി
േജാലിക+ം പഠനറിേ ാ oക+െട
^സി=ീകരണ/ിന്
േവ(ിവ"
െചല*ക+ം
ഗേവഷണ
വികസന
െസ`ിെ_
^വ /ന*മായി ബUെ V െചല*ക+ം ഈ ഉപപ=തിയി നി ് വഹി ാ* താണ്. 202122 വ ഷം ഗേവഷണ*ം വികസന*ം പ=തി4ായി 8.00 ല?ം @പ വകയി"/ിയിരി B.
ZാŒേവ%് എFിനീയ മാ ഡിേIാമ ാ
എ ിവ
് അ^_ീസ് െ•യിനിംഗ്
ഉ3െ െട നഗരാ[Tണ വ& ിെല ഉേദ ാഗ\
് വിവിധ തര/ിD
പരിശീലന
പരിപാടിക3 നടA തിനാണ് ഈ ഉപപ=തി ല? മിG ത്.Eവെട േച /ിരി
^വ /ന23 ് വിഹിതം ഉ3െ ാ ിmിരി B.
സാേiതിക വിഭാഗം ഉേദ ാഗ\
് ഗതാഗതം, Žമിശാ•പരമായ വിവര
സംവിധാനം, റിേമാV്െസhസിംഗ്, പരി\ിതി, |ര} നിവാരണം, ആ[Tണം
•ട2ിയ വിഷയ2ളി പരിശീലനം
ശി‘ശാലക3 െസമിനാ’ക3 നടAക
അ^_ി“ഷി ് ആ{് ^കാരം അ^_ിSക3 ് പരിശീലനം നടAക
െ•യിനിംഗ് െസ`ിെ_ ^വ /ന/ിന് േവ(ിവ"
േHഷനറി, ക”jV
അJബU \ാപന23, ^ി_ , കാ•ി•ജ്, –ാന എ ിവ വാ— തിJ
െചല*ക3 ഉ3െ െട] മ%് െചല*ക3
വിവര േശഖരണം നടA തിJ െചല*ക3
2021-22 വ ഷം ഈ ഉപപ=തി4ായി 8.00 ല?ം @പ വകയി"/ിയിരി B.
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എ`ാ തേvശ ഭരണ \ാപന23 ം ^ാേദശിക വികസന @പേരഖ]ം (എ .ഡി.പി.)
ഓേരാ ജി` ം സംേയാജിത ജി`ാ വികസന @പേരഖ]ം (ഐ.ഡി.ഡി.പി.) തOാറാ ക
എ താണ് ഈ ഉപപ=തി]െട ല? ം. സംേയാജിത ജി`ാ വികസന പ=തി ് sട മിVത്
െകാ`ം ജി`യിലാണ്. ‹™ , ഇG ി, പാല ാട്, വയനാട്, കš , േകാഴിേ ാട്, ആല›ഴ, എ ീ
ജി`കളി എ .ഡി.പി. ഐ.ഡി.ഡി.പി. @പീകരണം അG/ ഘV/ിലായി വ ാപി ിmിo(്.
gി ഓവ ^വ /ന23 നട ിലാ
തിJം •Gത ജി`കളി സംേയാജിത ജി`ാ
വികസന @പേരഖക3 തOാറാ
തിJം •Gത ZാമപFായAകളി ^ാേദശിക വികസന
@പേരഖക3 തOാറാ
തിJം, സം\ാന േ^ാജ{് െസ`ിെ_]ം ജി`ാതല േ^ാജ{്
െസ`ിെ_]ം നട/ി ് െചല*ക+ം കാര േശഷി വികസന ^വ /ന2+ം ഈ പ=തി
നട ിലാ
sമായി ബUെ V് നഗര Zാമാ[Tണ വ& ിെ_ അതാത് ജി`ാ ഓഫീSക+െട
അടി\ാന സൗകര വികസന/ിന് േവ(ിവ"
െചല*ക+ം ഈ ഘടക/ി
നിBം
വഹി ാ* താണ്. 2021-22- 8.00 ല?ം "പ ഈ ഉപപ=തി4ായി വകയി"/ിയിരി B.

ഉയ
ജനസാwത, പാരി\ിതിക േലാല ^േദശ23, നഗരവœരണം, &ടിേയ%ം,
പ.ാ/ല വികസന സൗകര 2+െട ആവശ കത, കാലാവ\ാന വ തിയാനം sട2ിയ
െവ•വിളിക3 സം\ാനം േനരിG
സാഹചര /ി
žതന*ം \ായിയായsമായ ഒ"
േgഷ
Iാനിംഗ് സമീപനം സം\ാന/ിന് വളെര അത ാവശ മാണ്. സം\ാനം 14-)ഠ
പFവŸര പ=തി @പീകരണ ഘV/ിലായതിനാ S\ിര ഭാവി]ം സം\ാന/ിെ_]ം
അേ ാെമേറഷJക+െട]ം
സ¡ലിത
വികസന*ം
വിലെ V
Ž^േദശ2+െട]ം
Žവിഭാഗ2+െട]ം സംര?ണ*ം ഉറ ാ വാh സം\ാനെ/ ^ാ¢മാ
തിന് േgഷ
Iാനിംഗിന് ഉയ
പരിഗണന ന േക(s(്. ജി`ാ പ=തി, തേvശ ഭരണ \ാപന2+െട
മാH IാJക3, |ര} നിവാരണ പ=തി എ ിവെയ`ാം സംേയാജി ി†െകാ‰
ഒ"
സമZമായ
േgഷ
Iാh
നഗര
Zാമാ[Tണ
വ& ്
തOാറാ
താണ്.
ഇതിേല ാവശ മായ വിവരേശഖരണം നടAക, വ
് േഷാ›ക3/െസമിനാ’ക3 എ ിവ
സംഘടി ി ക, ഐ.ടി സഹായം, റിേ ാ V് തOാറാ
, േHഷനറി വാ—ക sട2ിയവ4ാണ്
വിഹിതം വകയി"/ിയിരി
ത്. സം\ാന/ിെ_ േgഷ
Iാh തOാറാ
തിന് 202122 വ ഷം 50.00 ല?ം @പ വകയി"AB.

സം\ാന/് ആ V് ആ_് െഹറിേ%ജ് ക¤ീഷh @പീകരിmിരി
സ mയ2+ം ¥ാരക2+ം നിലെകാ¦

ത് (i)ൈപ‹ക

^േദശ23 കെ(/ി സംര?ി ക, (ii) വാ§വിദ

^ാധാന
െകVിട23 ക‰പിടിm് സംര?ി ക, (iii) ഒ" ^േത ക വാ§ വിദ ാ^കാര
െകVിട സ mയ23 ഉ3െ ാ¦ \ലേമാ െത"േവാ കെ(Aക]ം ആ \ല/ിJ േവ(ി
മാ‹കാ IാJക3,
^േദശ/്/െത"വി

എലിേവഷJക3
തലായവ തOാറാ ക,
iv) ഒ" ^േത ക
നിലവിD
െകVിട2+െട വാ§വിദ ാ രീതികെള]ം അവ]െട

സൗ¨ര ാ©കമായ ഘടനേയ]ം വിശകലനം െചªക, (v) േമ
പരാമ ശിmിo
വിഷയ/ിേ«
സ
ാരിJം നഗരസഭക3 ം ഉപേദശം ന &ക, (VI) സമയബUിത
റിേ ാ oക3 തOാറാ ി സമ ി ക എ ീ Eമതലക3 നി ¬ഹി
തിന് േവ(ിയാണ്.
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േ ഷനറി, ക
-അ ബ
ഘടക
, എ ിവ വാ
തി
െചലവ്, കരാ
അടി"ാന#ി$ നിയമി'ി( ക
അസി *ി
ശ ളം, േകരള#ിെ* ൈപ0കമായി
ബ െ1 റിേ1ാ (ക 2345ം 6സി7ീകരി9ക:ം െച;ക, ൈപ0ക<മായി ബ െ1
സാഹിത> ?തിക@ം േരഖക@ം ആ കാലിക 6സി7ീകരണ

@ം (ഹാ ഡ് ആ*് േസാF്

പക Gക ) വാ ക, െപാ3 അവേബാധന#ി
മാ ഗനി േKശ
Lപെ1MNക,
െതരെOM4െ1 ൈപ0ക 6േദശ @െട Qശ> പര ര 6സി7െ1MNക എ ിവRാണ്
വിഹിതം വകയിS#ിയിരി9 ത്. 2021-22 വ ഷം ഈ പ7തി4ായി 5.00 ലZം Lപ
വകയിS#ിയിരി9[.
IV.
–
നഗര6േദശ ളിെല മാലിന> 6\
േ6ാജ`ക നഗര തേKശ ഭരണ "ാപന
പ7തി:െട ഘടക
cവെട േച 9[.

1

2

3
4
5

6

7

8
9

പരിഹരി9 തിനായി ഖരമാലിന> നി ]ാ ^ന
ളി$ നട1ിലാ4ാb ഈ പ7തി ലZ>മിM[. ഈ

നഗര തേKശ "ാപന ളിെല േറാdക@ം, െപാ3"ല @ം യeവ$?ത
സംവിധാന#ിfെട g#ിയാ9ക - മാലിന>ം േശഖരി'് നീ4ം െച; തിന്
ആവശ>മായ യeസാമhിക@ം വാഹന<ം ഉപേയാഗി9 തി
വിഹിത<ം
ഉ െ1െട.
െക ിട
നി ]ി9േ ാjം പഴയവ െപാളിlമാmേ ാjം ഉnാo പാഴ് വp4
സംqരി'്
2നSപേയാഗം
നടN തി
rാsക
"ാപി9ക
േകാtuാv മാ /വ>xിക /ഏജbസിക
എ ിവ
േ6ാസസിംഗിനായി
െകാzവS
മാലിന>#ിെ* അളവിെ* അടി"ാന#ി$ ഫീസ് cമ#ിെകാn്
rാ*ിെ* 6വ #നം നട#ാനാണ് ഉേKശി9 ത്.
വ>xിഗത ക}~ക 4് െസ•€ിക് ടാ•് ബേയാ ഡയജ
സംവിധാന
ഉnാ9ക
നഗര6േദശ ളി$ െവ ം െക ിനി$4ാb സാധ>ത:
6േദശ ളിെല:ം,
6ളയ#ി$ നശി' ƒ@കളിെല:ം ക}~ക@െട 2ന നി ]ാണം
നഗര തേKശ "ാപന ളിെല 6ധാന വിേനാദ സ„ാര േക… ളി5ം
െപാ3"ല ളി5ം പ†ി4് ഓഫീ~കളി5ം ˆചിത‰ സംവിധാന
നി ]ി4$
(േട4് എ േŠ4് വി‹മേക…
ഉ െ1െട), സ‰Œ് ഭാരത് മിഷb (നഗരം)
6വ #ന
4് സഹായം, േടായിലmക െമ'െ1MNക:ം ഒ.ഡി.എഫ് rസ്
rസ് േനM തി
മ€് സൗകര>
ഏ െ1MNക:ം െച;ക
ച•കളി$ മാലിന>#ി$നി[ം ഊ ^ം ഉ’ാദി1ി9
“തന ബേയാഗ>ാസ്
rാsക
"ാപി9ക/ഖരമാലിന>
സംqരണ#ിെ*
ഭാഗമായി
െപാ3
മാലിന>സംqരണ യാdക "ാപി9ക
ഖരമാലിന> പരിപാലന rാsക "ാപി45ം അതിെ* െമ'െ1M#5ം, െമ€ീരിയ$
കളZb െഫസിലി€ി െസ*•ക@ം റിേസാ–് റി4വറി െഫസിലി€ി െസ*•ക@ം
"ാപി9ക, rാ ി4് െ—ഡിംഗ് ˜ണിmക@ം ഹയ െസ4bഡറി ™@കളി$
നാ•കിb നശീകരണ ˜ണിmക@ം "ാപി9ക 3ട ിയവ.
ഉറവിട ളി$ തെ : മാലിന> സംqരണം
മtœണിന് •േ ാടിയാ: žചിത‰ 6ചാരണ പരിപാടിക
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10
11

12

13

14
15
16

ശി‘ശാലക3, ഗേവഷണ വികസന ^വ /ന23, കാര േശഷി വികസന
^വ /ന23 എ ിവ ഉ3െ െട] വിവര വിദ ാഭ ാസ വിനിമയ പരിപാടിക3
െസ-േ%ജ് •ീ%്െമ_് Iാ®ക3 ഉ3െ െട]
¯വ മാലിന സം°രണം, ക സ്
മാലിന
പരിപാലന/ിനാ]
യ±വ² രണം,
കനാDക+ം,
നദിക+ം
³"´ീവി ി
തിJ
¯വമാലിന സം°രണ േ^ാജ‚ക3. (നഗര തേvശഭരണ
\ാപന23 ് മാലിന സം°രണ സംവിധാനം \ാപി ാh വിശദമായ േ^ാജ{്
റിേ ാ V് തOാറാ
തിJ
സാേiതിക സഹായം ന & താണ്. െസ-%ിക്
ടാµകളി നിേ ാ മ%ിട2ളി നിേ ാ മJഷ വിസ ´ 23 േശഖരി
തിJം
നീ ം െചª തിJം അവ സം°രി
തിJം ആവശ മായ Sര?ിതമായ
സംവിധാന2+ം െമാൈബ
െസ-േ%ജ് സംവിധാന*ം ഇതിെ_ ഭാഗമായി
ലഭ മാ
താണ്. ഈ േമഖലയി
േജാലി െചª വ"െട സാqഹിക*ം
സാ”/ിക*മായ ഉയ m4ായി സാqഹ മായ ³നരധിവാസ േ?മ ^വ /ന2+ം,
സാqഹ Sര?ാ സംര?ണ ^വ /ന2+ം നട ിലാേ ( ആവശ * (്.
¶ചിത·െതാഴിലാളികെള
കെ(Aക,
^േത ക
പരിപാടിക+ം
പാേ Œം
വികസി ിെmG ാനായി ആ?h റിസ m് നടAക എ ിവ]ം ഏെ%G
താണ്.)
മാലിന
സം°രണ/ി
ഏ െ Vിരി
Hാ V›ക3 ം സ·യംസഹായ
സംഘ23 ം സഹായം, ഉ‘ാദക"െട ഉ/രവാദി/·ം േ^ാŸാഹി ി
തിന്
സഹായം, അsേപാെല]
മ%് പരിപാടിക3, അവാ xക3, സ Vിഫിേ ഷh
സിHം, ഹരിത േ^ാേVാേ ാ3 ^വ /ന23 േ^ാŸാഹി ി ക
നഗര െപാs േസവന സൗകര 23
സാേiതി& ഉപേദശം. (നഗര തേvശ
\ാപന23 ് ¸ശാന2+ം ആ¹നിക അറ*ശാലക+ം നി ¤ി
തിJ
വിശദമായ േ^ാജ{് റിേ ാ V് തOാറാ
തിJം, നട ിലാ
തിJം ¶ചിത·മിഷh
സാേiതിക സഹായം നº താണ്. വിദ» ഉപേദശ/ിJ
^തിഫലം, പ=തി
തOാറാ
തിJ െചലവ് എ ിവ ഈ ഘടക/ി നിBം വഹി ാ* താണ്.)
|ര}*മായി ബUെ V ¶ചിത· മാലിന സം°രണ ^വ /ന23
മാലിന രഹിത നഗര തേvശ ഭരണ \ാപന23 ് േവ(ി] കാ വ¼ക3
േവH് G എന ജി Iാ®ക3 \ാപി Dം െലഗസി േവHിെ_ നി ¤ാ ´ന*ം
‘ഹരിതേകരളം’ മിഷെ_ ഭാഗമയി

വ"

താണ്

ഈ

പ=തി.

2021-22-

ഈ

പ=തി ായി 2233.00 ല?ം @പ വകയി"AB.
V.

നി ½ായക അടി\ാന സൗകര 2ളായ േറാxക3, &ടിെവ വിതരണം, ഖര-മാലിന
സം°രണ സംവിധാനം, ഓടക+െട നി ¤ാണം എ ിവ െമmെ GA തിtെട തല\ാന
നഗരി]െട ഭംഗി വ =ി ിm് ജന2+െട ജീവിത നിലവാരം െമmെ GAക എ ല? േ/ാെട
ആരംഭിm പ=തിയാണ് തല\ാന േമഖലാ വികസന പ=തി. നഗര ^ാ} ^േദശ23
ഉ3െ െട തല\ാന േമഖല]െട എ`ാ ^േദശ2+െട]ം സംേയാജിത വികസന ^yിയ
ആരംഭി ക എ ല? േ/ാെടയാണ് സി.ആ .ഡി.പി.]െട ര(ാംഘVം 2012- ആരംഭിmത്.
നഗര/ിെല അടി\ാന സൗകര 2ളായ വാഹന പാ
ിംഗ്, വിപണിക3 എ ിവ]െട
നവീകരണം, നഗര േറാxക3, റിംഗ് േറാxക3, ലിi് േറാxക3 എ ിവ െമmെ GA തിtെട
ഗതാഗത സൗകര ം ശ‡ിെ G/ , നഗര/ിെല ൈപ‹ക \ാപന2+െട സംര?ണം,
പാരി\ിതിക
സംര?ണം
എ ിവയാണ്
ര(ാം
ഘV/ി
^ധാനമാ]ം
േകwീകരിmിരി
ത്. 2020-21- വിവിധ പരിപാടിക3 sട— തിJ േടാ ¾ വിഹിതമായി
1.00 ല?ം @പ വകയി"/ിയിരി B.
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സമ

വികസന അേതാറി ിക െട അധികാര പരിധിയി വ
മായ വികസനമാണ് ഈ പരിപാടിയി$െട ല&'മി( ത്.

േദശ

െട

ിര ം

.
തി വന*+രം ചാലയിെല വ'വസായ സ-.യ/ിെ0 12/ീകരണ വ2/ന 4
2021-22 വ2ഷം 9ിഡ ഏെ (< താണ്. ചാലയിെല വാണിജ' സ-.യ/ിന് യാഡ് നി2>ാണം,
ലി@ക4,
േസാളാ2
സംവിധാനം
എ ീ
വ2/ന 4Cാണ്
വിഹിതം
വകയി /ിയിരി< ത്. ഇതിനായി 2021-22 വ2ഷം 80.00 ല&ം Gപ ാ0ായി വകയി HI.
.
ക$2-കടവJ േറാഡിെല ഓടLെടLം നടMാതLെടLം നവീകരണം, ക$2 ജവഹ2ലാ
െനNO അ*ാരാP േQഡിയ/ിെ0 േമ RരLെട െപയി0ിംഗ് ഉ4െMെടLU േമ Rര
നവീകരണ
വ2/ന 4, കടവJ മാ2C ി
മാലിന' സംVരണ Wാ0്
ാപിC ,
ജവഹ2ലാ
െനNO അ*ാരാP േQഡിയ/ി
മഴെവU ം Yഴ Cിണ2 ജല ം
Z[ീകരിC
സൗകര'ം ഒ < ത് ഉ4െMെട വാ^2 മാേന_െമ0് സംവിധാനം
ാവ2/ികമാC `ട ിയവ 2021-22- ജി.സി.ഡി.എ. ഏെ (Cാa ഉേbശി<I. ഇതിനായി
2021-22 200.00 ല&ം Gപ ാ0ായി വകയി HI.
െകാ.ി വികസന അേതാറി ി ഇതിa കാരം വിശദമായ േ ാജc് റിേMാ2dക4
തeാറാCി വYfതല വ2Cിംഗ് gM്/െhഷ'
വ2Cിംഗ് gMി
വ.് ഭരണാjമതി
വാk തിjU നടപടി സlീകരിേCmതാണ്.
നഗര തേbശ ഭരണ
ാപന 4 -േഖന നടMിലാ<
പ[തിക4C് 2021 - 22 62000.00 ല&ം Gപ വകയി HI.

1

2

3
4
5

oവെട േച2/ിdU

ദീa ദയാ
അേ*'ാദയ േയാജന – േദശീയ നഗര ഉപജീവന
ദൗത'ം (േഡ - എa.L.എ .എം.) (40 ശതമാനം സം
ാന
വിഹിതം)
െപാ`വിഭാഗം
പ^ികജാതി ഉപപ[തി വിഹിതം
പ^ിക വ2w ഉപപ[തി വിഹിതം
ധാനമJി ആവാസ് േയാജന – നഗരം (പി.എം.എ.ൈവ. –
നഗരം) (20 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതം)
െപാ`വിഭാഗം
പ^ികജാതി ഉപപ[തി വിഹിതം
പ^ിക വ2w ഉപപ[തി വിഹിതം
zാ2^് സി ി മിഷa (50 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതം)
അട
മിഷa േഫാ2 റിജ|വേനഷa ആ0് അ2ബa
9ാa~2േമഷa (അ•ത്) (30 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതം)
സl€് ഭാരത് മിഷa (നഗരം) (40 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതം)

-കളി െകാ(/ിdU 62000.00 ല&ം GപLെട പ[തിക െട വിശദാംശ
വ2ഷെ/ ബ•ജ ിെ0 അjബ‚ം IV േച2/ിരി<I.
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2000.00
375.00
125.00
8850.00
1000.00
150.00
20000.00
27000.00
2500.00
4 2021-22

2021-22 വ ഷെ
ബ ജ ി വാ
ാ വിതരണ ചരണ േമഖല ് 3846.00 ല ം
!പയാണ് വകയി% ിയി&'ത്.
േ ാജ(ക)*്/,ീ.ക)*് ഭരണാ0മതി ന 2േ3ാ)
ഇതിെല
ഘടക7)
ഏെതാെ*യാെണ9്
വ:;മാേ*<=ം
ഭൗതിക
ല :7)
ഏെതാെ*യാെണ9് വ:;മായി നി ?ചിേ*<=മാണ്. 2021-22 വ ഷ ി ഉ)െAB ിയി&'
,ീം/Cാപന അടിCാന ിE' വിഹിതം താെഴ കാണിHിരിIJ.
(
സ *ാ പരിപാടിക) റിേAാ M് െചNാO േവ< അടിCാന സൗകര:ം മാധ:മ
വ
ക *് വ2A് തല ി ഏ െAB ി ഇ രം പരിപാടികQെട വ:ാപനം ഉറAാ*ാO ഈ
പSതി ല :മിBJ.
സംCാനകTം UറT.'
സ് യാVക)
യാVാ പാസി0ം
WാOേXാ M് ബYക) വാടകZെ*BI9തി0ം െക.എസ്.ആ .ടി.സി.-*് പണം അട
അ]ഡിേ ഷൻ ക`ി ി െചലaകQം മbാലയ ിെc മ ് പരിപാടികQം അ]ഡിേ ഷൻ
േപാർMലിെc പരിപാലനaം പVസേ`ളന7ൾ വാ
ാ ദിന ി െസമിനാhക) (സംCാന
ജിjാതല ി ) സംഘടിAിIക മാധ:മ അവാ lകQെടmം സnേദശാഭിമാനി േകസരി
അവാ ഡിെc വിതരണം വളെര
ധാനെAM വ:;ികQെട സp ശനം,
r്sം ദിന
ആേഘാഷ7), അഭിമാനകരമായ പരിപാടികൾ*ായി താൽ*ാലിക മാധ:മ േകu7ൾ
CാപിIക മാധ:മ റിേലഷOസിെല ആതിേഥയതn െചലaക), നിയമാസഭm)െAെടm'
േത:ക പരിപാടിക)*ാm'കവേറജ് .ഖ:മbിIം മ ് മbിമാ Iം ഉ'
േത:ക
പVസേ`ളന7), അ]ഡിേ ഷO ക`ി ിയിെലmം മw ക`ി ിയിെലmം അംഗ7)*് സി ിംഗ്
ഫീസ്, ഹിpി, തമിഴ്, ക9ട, െതEz്, ഇം{ീഷ് പVവാ
ക)*ായി ബ|ഭാഷാ ന}സ് െഡ,്
.തലായ പരിപാടിക) ഈ പSതിയി~െട വിഭാവനം െച•J. 2021-2270.00 ല ം !പ
ഇതിനായി വകയി% ിയിരിIJ.
(
.
മാധ:മaമായി ബ€െAM േകാ•ക) നടT9 േകരള സ *ാരിെc കീഴിE' ഒ%
Cാപനമാണ് േകരള മാധ:മ അ*ാഡമി. 2021-22 വ ഷ ി
താെഴAറm9 പരിപാടിക)
നടAിലാ*ാO 500 00 ല ം !പ വകയി% ിയിരിIJ .
മീഡിയ …†കൾ
അ‡ാരാˆ േഫാേMാ െഫ‰ിവEം ഓAൺ േഫാറaം
മാധ:മ സംബ€ിയായ വിഷയ7െളIറിŒ' U•ക7Qെട സിSീകരണം
അ0Žരണ ഭാഷണ7ൾ
പരിശീലന പരിപാടി അടിCാന സൗകര: വികസനം പഠന ക:ാ•കൾ ‘hകൾ
േദശീയ െസമിനാർ സംCാന േദശീയ തല പഠന ക:ാ•കൾ േഫാേMാ എ’ിബിഷൻ
വിദ:ാർ“ികൾI' ‘hകൾ
മാധ:മ ഗേവഷണaം െഫേലാഷി”കQം
കാ3സിെല േ,ാളർ
ൈല–റി U•ക7Qം ഫർണിHhകQം ഉപകരണ7Qം വാ—ക
മാധ:മ മാഗസി0കQെട സിSീകരണം
ഡിജി ൈലേസഷൻ (പഴയ മാഗസി0കQെടmം ന}സ് േപAhകQെടmം േശഖരം)
ഓൺൈലൻ പVaം m ട}ബ് ചാനEം ഔേദ:ാഗിക െവബ്ൈസwകQെട നവീകരണaം
പരിപാലനaം
ക3}Mർ ലാബിെcmം …ാസ് s.കQെടmം നവീകരണം
ടി വി േജ ണലിസം ™ഡിേയാmെടmം എഡി ് സ}Mിെc സാേzതിക നവീകരണaം
േകരള മീഡിയ അ*ാദമി െഹഡ് കnാർേMšിനായി Uതിയ െകMിട ിെc നിർ`ാണം
െപ›2MികQെട േഹാ‰ലിെc നവീകരണം
485

െഹഡ് ക ാ േ ് െക ിട ിെ നവീകരണം
രദർശനിൽ മാധ മ പഠന പരിപാടി ‘മാധ മ ജാലകം’
േഡാക#-ഫി%ൻ നിർ'ാണം
ആ)നിക മാധ മ ൈന+ണ േക,ം
ഇ ർെന.് േറഡിേയാ
ഉപ േക,2ൾ ക'4ണി.ി േറഡിേയാ, േവായിസ് ൈല7റി
ഇൻഫർേമഷൻ എഡ4േ:ഷൻ ക'4ണിേ:ഷൻ മീഡിയ
അ@ാരാA ഗേവഷണ Cാപനം

;ഡീസ്

എ<ിവ=>

(1)
)
സംCാനEം ന4 ഡFഹിയിGH> Iധാന സ :ാ പരിപാടികJെട േഫാേ ാ പരസ ം
തLാറാM<ത് േഫാേ ാ Nാഫി ഡിവിഷനാണ്. ഡയറPേറ.് റീജിയണF ഓഫീRകS ജിTാ
ഓഫീRകS ന4ഡFഹി ഓഫീസ് എ<ിവUെട േഫാേ ാNാഫിക് വിംഗ് നവീകരണ ിV>
െചലXകS, ക ാമറUം െലYRം േഫാേ ാNാഫിക് സാധന2Jം സാമNികJം വാZ<തിVം
െമയി നYRം േഫാേ ാകJെട ഡിജി.ൈലേസഷVം അവUെട േശഖരണXം േഫാേ ാNാഫിയിF
സംCാന അവാ ഡ് േഫാേ ാNാഫ മാ Mം േഫാേ ാNാഫിക് Iവ
ക MH> കരാ \ക
വാഹനം വാടക]െ:^:ൽ \ട2ിയ പരിപാടികS ഈ പ`തിയിF ഉSെa^ ിയിരിMb.
F 40 00 ല%ം dപ വകയിeEb.
(2)
(
ഇYഫ േമഷY ആ ് പfിക് റിേലഷYസ് വga് െഹhക ാ േ ്, 14 ജിTാ ഓഫീRകS
േകരള ഹൗസ് ന4ഡFഹി എ<ിവിട2ളിF നി<് മkസഭാ തീeമാന വിശദീകരണ2Jം
മkിമാeെട മാധ മ േകാmഫറYRകJം ഉSെaെട ന4സ് nിoകS പല െടലിവിഷY
ചാനGകSMം െവpചാനGകSMം േവqി +റ ിറ:ാrq്. നിലവിG> ന4സ് ഗാതറിങ് സി;ം
എഡി.ർമാർ വീഡിേയാ Nാേഫ സ്, വീഡിേയാ എഡി. മാ , Nാഫിക്
പരിപാലനം
ഡിൈസന മാ േസവന ദാതാ:Jെട േസവനം ലഭ മാMക \ട2ിയവtായി +റം കരാ
സംവിധാനം സാേuതിക വ vികJെട ഔ ്േസാഴ്സിംഗ് എഡി.് & സൗq് y ിെ
പരിപാലനം എഡി.ി2ിനാU> ഹാർഡ് െവയrകJം സാമNികJം വീഡിേയാ ക ാമറകൾ
വാ2ൽ ഉപകരണ2ൾ വാടകയ്െ:^:ൽ െസൻzൽ െഡസ്ക് നവീകരണം വീഡിേയാ
കവേറജിനായി വിവിധ ഉപകരണ2Jെട വാ2F, വീഡിേയാ ൈല7റി CാപിM<തിVം
പരിപാലിM<തിVം nിപ് െമയിF സ {ീസ് എ<ിവtായി 2021-22-F 150.00 ല%ം dപ
വകയിeEb.

സ :ാ
േസവന2െളMറി~്
െപാ\ജന2ളിF
അവേബാധം
€•ി:ാY
ഡയറPേറ.ിG> റിസ ~് ആ ് റഫറYസ് വിംഗിെ കീഴിF ഒe ഇYഫ േമഷY െസ rം ജിTാ
ഇYഫ േമഷY ആഫീRകേളാട് േച <് ഇYഫ േമഷY െസ rകJം Iവ
ിMbq്. േ;.്
ഇYഫ േമഷY ഹƒിെ
Iവ
ന2S നിലവിG> ജിTാ ഇYഫ േമഷY ഓഫീRകെള
ഇYഫ േമഷY ഹ„കളാ:ിU> നിലവാരHയ
F, സംCാന/ജിTാ ഇYഫ േമഷY
െസ rകJെട വികസനം(ഫർണിഷിംഗ് +തിയ റാMകൾ ക‡4 rകJം ആക്സസറികJം
ഉപേയാഗി~് ൈല7റി സˆീകരി:ൽ വിവര കിേയാസ്ക് കണ‰ിവി.ി എ<ിവ ഉൾെaെട),
ൈല7റി അസി;ŠകJേടUം ക‡4
അസി;ŠകJെടUം +റം കരാ
സംവിധാനം,
+‹ക2JെടUം
വാ2F സ :ാരിെ
വിവിധ
വിവരേശഖരണം ഇ-േജണFസിെ Uം
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ക ാ‡യിVകS:ാU> ഗേവഷണ Iവ
ന2S എ<ിവയാണ്
േച
ിŒ>ത്. ഇതിന് 2021-22 F 70 .00 ല%ം dപ വകയിeEb.

ഈ

പ`തിയിF

(1)
(
ഐ.ആ ്.പി.ആ .ഡി. വgaിെ
കീഴിG> ഇലേŽാണിക് മീഡിയാ ഡിവിഷനിF
Iവ
ിM< ഇലേŽാണിക് മാധ മം HേഖനU> വിവിധ വീഡിേയാ മാഗസിY, പരിപാടികS
നി 'ി~് സംേIഷണം െച•b. ഈ പരിപാടി നവേകരളം ( രദ ശനിF ബ•. മkിമാeെട
Iതിവാര സ‡ : പരിപാടി ),Iിയേകരളം ( രദ ശനിെല Iതിവാര വികസന വാ
ാ മാഗസിY
പരിപാടി),ജനപഥം (ആകാശ വാണിയിെല Iതിവാര വികസന പരിപാടി), , േഡാക4െമ റികS
തLാറാ:F, േഷാ ് വീഡിേയാകS പി.ആ .ഡി േഡാക4െമ റികJെട ആേഘാഷം, എഡി.്
ആ ്െസൗq് y ിYെറ
പരിപാലനം, രദ ശY ഒഴിെകU> ഉപNഹചാനGകളിെല +തിയ
ൈടംേ“ാŒകS വാ2F, ആ ൈ:”സിെ
ഡിജിൈ.േസഷY, വീഡിേയാ കqYറ്
തLാറാ:F, െട•ീഷ YമാeെടUം വിദ–ധ വ vികJെടUം +റം കരാ , േഡാക#െമ റികJം
േIാNാHകJം സംബ—ി~ ക'ി.ികളിെല വിദ˜ അംഗ2ൾ:് സി.ിംഗ് ഫീസ്
േഡാക#െമ റികൾ, ചരി™ šശ 2S എ<ിവ വാ2ൽ
Iേത ക അവസര2ളിൽ
േഡാക#െമേ ഷൻ ഇ ർെന.് േറഡിേയാ ഓmൈലY വീഡിെയ മ›രം േകരള ിെ šശ
ചരി™ം, െഹലികാം വീഡിേയാ œ ്, എഡി.് സൗq് y ് ഉപകരണ2ൾ വാ2ൽ, മ.്
അVബ— Iവ
ന2S എ<ിവ ഈ പ`തിയിF ഉSെa^b. 2021-22-F 400.00 ല%ം dപ
വകയിeEb.
2)
തിeവന@+രE> ടാേഗാ
തിേയ.റിെ
നവീകരണ Iവ
ന2S രqാം
ഘ
ിേല:് എ ിയിŒq്. ജനേറ.ർ എ~് വി എ സി സി;ം ലി•് െIാജPർ Uപിഎസ്
ിG>
എ<ിവUെട വാർഷിക പരിപാലനം ടാേഗാർ തിേയ.റിെ Uം പരിസര ിെ Uം െമാ
അ.g.aണി nീനിംഗിനായി +റംകരാ ഏജൻസികെള ഏFaിMക ഓaൺ എയർ സാം ാരിക
പരിപാടികൾ:ാU> നി 'ാണ Iവ
ന2S, ആർ ് ഗാലറി ലാൻhേ aിംഗ് മാലിന
നി 'ാ ജനം, Rര%ാ േസവനം, അ¡ നശീകരണം, ഒ<ാം ഘ Iവ
ികS:് നFകാV>
gടി¢ിക, കS~
ഗാ ഡY, േസാളാ
പാനGകS Cാപി:F എ<ീ പരിപാടികളാണ്
വകയിeEb.
)

വിവിധ വgoകJെടUം
പന2S മkിമാ
, മ.് വgoകJെട
ൈസ.ിെ
പിആർഡി,
ശബരിമല,
, സ :ാ

പരിപാടിക െട ത മയ വീഡിേയാ സംേ ഷണം വിദ ാ
ി ൈലവ് െമാൈബ ആ!്, പരീ#ാ
ഫല%& സി'ീകരി( , പി.ആ .ഡി.ഫാ*് െച(് െവബ് േപാ ,ലിെ- വാ ഷിക പരിപാലനം,
ഇവ0ക െട ത മയ 1ീമിംഗ് േസാഷ ൽ മീഡിയ െസൽ- മ4ഷ വിഭവ േശഷി, േഷാ ,്
വീഡിേയാ ത7ാറാ( , േത ക അവസര%ളി ;ൗഡ് െസ വ വാടക=് എ?( േസാഷ ൽ
മീഡിയ ക ാ@യിA ഡിജിC മാർ(Cിംഗ് എEീ വർFന%ൾ പ'തിയി ഉ&െ!?FിയിIJ്.
2021-22- 200 00 ല#ം Nപ വകയിOPQ.

ഐ.ആ-്.പി.ആ .ഡി.

വS!്

നട!ാTE

ബU.

(
Vഖ മXി

നടPE

േനരിIY

െടലിവിഷA-വീഡിേയാ േകാZഫറAസിംഗ് േ ാ[ാമാണ് ‘നാം VേEാ,്’. ഇതി\െട സർ(ാരിെനയ% ം സംരംഭ% ം ]തിയ പ'തിക ം െപാ^ജന%െള അറിയിTകയാണ് ല# ം. . ഒO
വർഷേFTY െ ാഡ#A െചലവ്, തിരെ`?F ചാനaകളിaം bരദർശനിaം ഇ-റാ*ീവ്
േഷാcY െടലികാd് ഫീസ് ഔ,്േഡാർ പfിസിCി പരസ %ൾ എEിവയാണ് പ'തിയി
ഉ&െ!?FിയിIY വർFന%ൾ. 2021-22
550.00ല#ം Nപ വകയിOPQ.
)
േദശീയ തലFി സംhാനFിന് െമiെ!, തിjായ ഉJാTEതിനായി േകരളFിന്
]റെമkY Vഖ നഗര%ളി സാംlാരിക പരിപാടിക& നടPക എ#്സിബിഷ4ം വിതരണ
േമളkം പി.ആ . ഈെവAറ് Vഖ മXിkെടkം മC് മXിമാOെടkം പn സേoളനം എEിവ ഈ
പ'തിയി െ!?Q. േമളക& സാംlാരിക പരിപാടിക& പി.ആ . ഈെവAറ് പി ആ ഡി
സി'ീകര% െട സ TേലഷA ക ാ@യിA വS!് ഉേp ാഗhOെട മC് സംhാന%ളിെല
സq ശനം എEിവkം നടFാA ഉേpശിTQ. പ'തി(ായി 2021-22
20.00 ല#ം Nപ
വകയിOFിയിരിrQ.
,
(
.
നsഡ ഹിയി
വ FിTE േകരള കലാ സാംuാരിക േകvം കല സംuാരം
സാഹിത ം എEിവയിaY േകരളFിെ- മഹFരമായ ൈപwകം വിളിiറിയിTവാA
േവJിkYതാണ്. േകരള!ിറവിദിന ആേഘാഷ% മായി ബyെ!,് ഇz അz േദശീയ
വിപണനേമള, ച iക&, െസമിനാ{ക&, കലാമ ര%&, കല സംuാരം സാഹിത ം
എEിവയി\Eിയ പരിപാടിക& എEിവ നsഡ ഹി ഇAഫ േമഷA ആഫീസിെ- േനwത|Fി
സംഘടി!ിTEതിന് 2021-22
10.00 ല#ം Nപ വകയിOPQ.
)
ഇAഫ േമഷA ആ-് പfിക് റിേലഷAസ് വS!ിെ- പരിേശാധനാ വിഭാഗമാണ് അiടി
~ശ മാധ മം എEിവ Vേഖന വOE സ (ാരിെ- വിവിധ നയ%& പരിപാടിക& സ (ാOമായി
ബyVY മC് ധാന വിഷയ%& എEിവ പരിേശാധന=് വിേധയമാTEത്. ഫല ദമായ
ഫീ•ബാ(് സംവിധാനം, അiടി, ഇലേ€ാണിക് മീഡിയ ഓZൈലA മീഡിയ ,േസാഷ
മീഡിയ
എEിവkെട േമാണിCറിംഗ് എEിവ=ായി പരിേശാധനാ വിഭാഗം ശാ‚ീകരിേ(Jത്
അനിവാര മാണ്. ഇതിെ- ഭാഗമായി ]റംകരാറി\െട വ Fന തല അഭി ായ സ െƒ, വിഷ|ൽ
മീഡിയkെട „…പരിേശാധന പn% െട ഡിജിCൈലേസഷൻ നsസ്േപ!ർ ക,ിംഗ്
മാേന‡െമ-് സിdം െ;ൗഡ് േdാേറജ് േˆസ് വാ%ൽ പിആർഡി ഫീഡ് െമാൈബൽ
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ആ ിേ ഷെ
പരിപാലനം േസാഷ ൽ മീഡിയ ഓൺൈലൻ മീഡിയ നിരീ ണം ന സ്
േപ ക"െട ഇ-പതി&ക"െട സ'(ി)ഷൻ എ+ിവ-ം പ.തിയിൽ ഉൾെ 12ിയി34്.
ഇതിനായി 2021-22 6 30 00 ല ം 8പ വകയി9:;.

മ<് വ=&ക> േക? സ@ ാ@ വ=&ക> സ@ ാ@ സംഘടനB> എC.ജി.ഒ.
എ+ിവ9െട സഹായേ2ാെട സ@ ാരിെ GാHഷി ് പരിപാടിക>, സംരംഭB>, Kേത ക
പരിപാടിക>,സ@ ാരിെ വാ@ഷിക പരിപാടിക> എ+ിവ െപാL ജനBളി6
എ2ി ാC
Kേത ക െപാLജന Kചരണ പരിപാടിക> വ= ് ഏെ<12് നട:;4്. വിഖ ാതമായ
വ Qിക"െട Rരണ നിലനി@:+ പരിപാടിക> സംഭവB> േബാധവൽ രണ ക ാUയ്ൻ
ഗവൺെമ ിെ
പരിപാടികളിWം നയBളിWം
Kേത ക പിആർ കാUയിC പരിYിതി,
വിദ ാഭ ാസം, സം[ാരം എ+ിവയി6 ജി\ാതല ക ാUയി]ക>, വാർഷിക പരിപാടികൾ
എ+ിവയാണ് പരിപാടിയിൽ ഉൾെ 12ിയി3^ത്. ഇതിനായി 2021-22-6 450 00 ല ം 8പ
വകയി9:;.
)
ഈ പ.തി-െട കീഴിW^ െപാLജന സU@
വാ@2ാ വിനിമയ സ@dീസ്
മാേനeെമ ിെ
സ ം താെഴതfിW^വ@ ്
സ@ ാ9മായി ബgെ f വിവരB>
എ2ിhെകാ1iക എ+താണ്. സംYാന-Kാേദശിക സർ ാ9കൾ നട ാi+ വികസന
Kവർ2നB"െട-ം േ മപ.തിക"െട-ം വാർ2ക> എ\ാ ജി\കളിWം മാധ മBൾiം
െപാLജനBൾiം Kചരി ിiകയാണ് പ.തി ല ം.
മ]ഷ വിഭവേശഷി കരാ@ വഴി
കെ4:+തി]ം, യാkാെചലlം മm െചലlക"ം പരിശീലന2ി]ം വാഹനB> വാടകn്
എ1i+തി]o>െ െട പ.തി-െട Lട@ നട2ി ിനായി 2021-22-6
200 00 ല ം 8പ
വകയി9:;.

ഫീൽഡ് തല2ിൽ ഇCഫ@േമഷC ആ ് പqിക് റിേലഷCസ് വ= ിെ 14 ജി\ാ
ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീtകൾ ന ഡൽഹി േകരള ഹൗസിെല ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസ് ആറ്
റീജിയണൽ െഡപ fി ഡയറvർ ഓഫീtകൾ എ+ിവ ഉൾെ ാw;. 2021-22 6 ജി\ റീജിയണ6
െഹxകyാ@േfz് എ+ിവിടBളിെല ആഫീtക"െട നവീകരണ േജാലിക> മീഡിയ ഇൻഫർേമഷൻ
െസ ർ എ+ിവ Yാപിiക എ+ിവയാണ് tKധാന പരിപാടിക>. ഇതിനായി 2021-22-6 55.00
ല ം 8പ വകയി9:;.
)
വ@ഷം േതാ ം ഇ{ അ{ാരാ} വിപണനേമള നട2ിവ9+ ന ഡ6ഹിയിെല Kഗതി
ൈമതാന:^ േകരള പവലിയC ഐ.<ി.എഫ്.അധി•ത@ അ{ാരാ} പവലിയെ
നി@മാണ2ിനായി െപാളിiക-4ായി
േകരള പവലിയെ
നി@€ാണ, ഇലvി 6
പണിക> ായി 2021-22 6 5 .00 ല ം 8പ വകയി9:;.
(
സ@ ാരിെ വിവിധ പ.തികെളiറിhം പരിപാടികെളiറിhം സ@ ാ@ YാപനB> ്
വിവരം ൈകമാ +േതാെടാ ം അവേബാധം •‚ിiക-മാണ് ഇLെകാ4് ഉേƒശിi+ത്.
പരിYിതി tYിര വികസനെ2iറിh^ ഐ.ഇ.സി Kവ@2നB>,വിദ„9െടേസവനlം
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മm മ]ഷ വിഭവേശഷി-ം …റം കരാ@ വഴി കെ4:ക, ൈന…ണ വികസന പരിപാടിക>, മm
ഓഫീസ് െചലlക> എ+ിവ പ.തിയി6 ഉ>െ 12ിയിരിi;. പ.തി Lട9+തിേല ്
22 6 20 00 ല ം 8പ വകയി9:;.
(
ഐടി േസവന ആവശ Bൾ നിറേവm+തി]^ േസാെ†yയർ ഹാർഡ്െവയർ
മൾfിമീഡിയ വിവര Kചരണ പി‡ണ ൈവൈഫ ഇ ർെന<് കണ ]കൾ വ= ിെ വിവിധ
വിഭാഗBളായ ആYാന ഓഫീസിേലiം
ജി\ാ ഓഫീtകൾ റീജിയണ6 ഓഫീtകൾ
ന ഡൽഹി ഓഫീസ് എ+ിവിടBളി6 ˆൗഡ് േ‰ാേറജ് വാBൽ
വാ@ഷിക പരിപാലനം
െസ@വ@ വാടകn് എ1 6, െമാൈബ6 ആ ിേ ഷC വികസി ി 6, േഡ<ാ കണvിവി<ി
എ+ിവ ഈ പ.തിയിW>െ 1;. ഇതിനായി 2021-22 6 30 00 ല ം 8പ വകയി9:;
(
…റേമ-^ Kചാരണപരിപാടിയി6 ഉേƒശിi+ …തിയ പ.തിയി6 ബി6േബാ@Šക>,
േഹാ@ഡി‹ക>. െŒയിC, ബസ്, ആേfാറി ാ, േബാf് േപാW^ വ4ികളി6(ഉ^ിWം …റെമ-ം)
ഉ^ പരസ ക ാംെUŽക>, െŒയിC റാ ിംങ്, വീഡിേയാ വാ"ക>, മാളിെല (ീ]ക>, വ= ിെ
കീഴിW^ ഇേ ാഴെ2 വീഡിേയാ വാ> െന<y@ ിെ പരിപാലനം, െമാൈബ6 എ•ിബിഷC
‘ണിmക>, എ•ിബിഷC വാഹനB>, എ+ിവ ഉ>െ 1;.
വ= ിെ
സy{മാ-^
േഹാ@ഡിB Yാപി Wം വാ@ഷിക പരിപാലനlം വീഡിേയാ വാളിെ പരിപാലനlം വീഡിേയാ
വാ> പരസ lം ഔf്േഡാർ പqിസി<ി-ം പരസ B"ം ഡിജി<ൽ േപാ‰ കൾ വാBൽ വ= ിെ
ഉടമYതയിW^ േഹാർഡിം“ക"െട വില മ<് ഏജൻസികളിൽ നി+് വാടകയ്െ 1i+
േഹാർഡിം“കൾi^ വാടക എ+ിവ-ം പ.തി ല മി1;. ഇതിനായി 2021-22-6 600 00 ല ം
8പ വകയി9:;.
(
േകരള2ിെല സാ”ഹ പരമാ-ം സാU2ിക പരമാ-ം പിേ+ാ ം നി6=+ ജനB"െട
K•B>
പരിഹരിi+തിനായി
സ@ ാ@
പ.തികെളiറിhം
നടപടികെളiറിhം
“ണേഭാQാ >iം Kാേദശിക േനതാ >iം അറിl ന6=+തിന് വ=& ഉേƒശിi;. ഇതിെ
ഭാഗമായി ഓേരാ ജി\യിWം ആദ ഘf2ിൽ കളvേറ<് –4് ഓഫീtക"മായി ബgി ി—ി3^
ഒ9 പിആർഡി സഹായക േക?െമ˜ിWം LടBാC ഉേƒശിi;. സഹായേക?2ിന് പി‡ണ
ന6=+തിനായി േകാ-ഓ@ഡിേന<@മാെര നിേയാഗിേ 4L4്. കരാർ അടിYാന2ിൽ
േകാർഡിേന<ർമാർiം
അസി‰ ്
േകാർഡിേന<ർമാർiം
നിയമനം,
പരിശീലനB>,
Kസി.ീകരണB>, മm െചലlക> എ+ിവ ഈ പ.തിയി6 ഉ>െ 1;. ഇതിനായി
40.00
ല ം 8പ 2021-22-6 വകയി92ിയിരിi;.
(
വ=&േƒ ാഗY@i പരിശീലനം, വിവിധ മാധ മ YാപനBളി6 നി;ം പഠനം š@2ിയായ
വിദ ാ@›ിക> ് െപാL ആശയവിനിമയ2ി6 ൈവദഗ. ം േനടാ]^ പരിശീലനം എ+ിവ ഈ
പ.തി വീഭാവനം െചœ;. സ”ഹമാധ മ Kവർ2നBളിൽ േയാഗ ത-^വർ ് െപ•ഡ്
ഇേ ൺഷി ് പരിശീലനം നൽകാൻ വ= ് ഉേƒശിi;.വ= ിെല ഉേദ ാഗYർiം ജീവന ാ@iം
േശഷി വർ.ി ിi+ പരിപാടി-െട ഭാഗമായി പരിശീലനം നൽ=+തിന് െപ•ഡ് അK žഷി ്
പരിശീലന2ി]ം പ.തി ല മി1;. ഇതിനായി 46.00 ല ം 8പ 2021-22-6
വകയി92ിയിരിi;.
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െതാഴി ം െതാഴിലാളി േ മ ം സംര ി ക എ ത് േകരള ിെ പരമ
ധാനമായ
ക
വ മാണ്. സം"ാന െതാഴി# വ$%് പല തര ി & െതാഴി# നിയമ ി'േട)ം,
വ ാവസായികത + പരിഹാര ി'േട)ം, േ മ വ
ന-ളി'േട)ം ഇവ ഉറ1 വ2345്.
െതാഴി ം െതാഴിലാളി േ മ േമഖല)െട കീഴി# വ2
ധാന വ$1ക8/"ാപന-8 േലബ
ക;ീഷണേറ=്, , നാഷണ# എംേ>ാ?െമ ് സ @ീസ് (േകരളം), ഇCഡEിയ# െFയിനിംഗ്
വ$%്, േകരള ഇCHി=IJ് ഓഫ് േലബ ആCഡ് എംേ>ാ?െമ ്, ഫാNറീസ് ആCഡ്
േബായിേലO് വ$%്, വാസി-മലയാളി കാര വ$%്, ഫയ ആCഡ് െറPI സ വീസസ് വ$%്,
ഓവ സീസ് െഡവല%്െമ ് ആCഡ് എംേ>ാ?െമ ് േമാഷC കQസ#J ്സ് (ODEPEC)
ലിമി=ഡ് എ ിവയാണ്.
2021-22 ബജ=ി# 445.60 േകാടി Vപ െതാഴി ം, െതാഴിലാളി േ മ ം െസNറിന്
വകയി2 ിയിW5്. പXതി വിഹിതം വ$1ക8 തിരിY് താെഴ െകാZ ിരി 4.

1
2
3

5
6

േലബ ക;ീഷണേറ=്
ഇCഡEിയ# െFയിനിംഗ് വ$%്
നാഷണ# എംേ>ാ?െമ ് സ @ീസ് (േകരളം)
േകരള ഇCHി=IJ് ഓഫ് േലബ ആ ്
എംേ>ാ?െമ ്
ഫാNറീസ് ആCഡ് േബായിേലO് വ$%്
േനാ + വ$%്

425.00
14048.00

7

ഫയ ആCഡ് െറP` വ$%്

6950.00

4

9989.00
9795.00
3153.00
200.00

െതാഴി# േമഖലയി# സമാധാനപരമായ അbരീ ം നില നി 3ക, മാന മായ െതാഴി#
സാഹചര -8 deി ക, െതാഴിലാളിക8+് െമYെ%J ജീവിത നിലവാരം ഉറ1 വ23ക,
െതാഴിലാളികfം െതാഴി ടമകfം ത;ി# സഹകരണ ം ആേരാഗ പര മായ ബgം നിലനി 3ക
hട-ിയവയാണ് വ$%ിെ
ധാന ല -8. iടാെത വ$%് സം"ാനെ ാJാെക)&
വിവിധ െതാഴിൽ നിയമ-ൾ ചിJയായി നട%ിലാ ക)ം െമYെ%J നയ-പരിപാടികളി'െട
െതാഴിലാളികfെട സാlഹിക mര വർXി%ി ക)ം െചo4.

അപകട ി#
മരണെ%Z
അനbരാവകാശി+് ഒ= വണ സാs
പXതിയാണിത്.
ബജ=ി#

എേH=്
െതാഴിലാളികfെട
നിയമാpdത
ിക സഹായമായി 25,000 Vപ ന#$ തിp&
Vപ ഇതിനായി വകയി234.

(
ഇതര സം"ാന-ളി# നി4ം െതാഴിലേനtഷിu േകരള ിേല+് എ3
െതാഴിലാളികളി# vരിപ ം േപ
ം അവ2െട കരാwകാരേനാ െതാഴി#ദാതാേവാ യാെതാ2വിധ
താമസസൗകര ം ഒ2+ി ന#കാറിz.
{ ിഹീനമായ ലയ-ളിേലാ െഷ|കളിേലാ
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അധിവസി+ാC നി ബgിതരാ$
ഈ െതാഴിലാളിക8 പക Yവ ാധിക8, മ~ സാlഹ
•-8 എ ിവ€് വിേധയരാ$4. ഇ രം
•-8 & പരിഹാരം എ
നിലയി#
ഇതരസം"ാന െതാഴിലാളിക8+ായി $റ• വാടക€് േഹാH# സൗകര ം ഒ2
തിp&
ഒ2 ‚തന പXതി ആവിƒരിYിരി 4. േഹാH കളി# െപാh ഉപേയാഗ ിp& „ചി …റിക8,
hണി അല+ാpം ഉണ+ാp…& സൗകര ം, വാഹന പാ +ിംഗ് സൗകര ം, തീ അണ
തിp&
ഉപകരണ-8, മഴെവ& സംഭരണി, ബേയാ ഗ ാസ് >ാ ്, സി.സി.ടിവി ഇവ ഉ5ായിരി+ണം. ഈ
പXതി)െട hട Y+ായി 2021-22 ബജ=ി# 350.00 ല ം Vപ വകയി234.

സം"ാനെ
…ഖ െതാഴി# േമഖലകളിെലാ ാണ് േതാJ-8. സവിേശഷ േവതന
വ വ")ം, പ‡ാ ല സൗകര -fെട അഭാവ ം േതാJം െതാഴിലാളികെള സlഹ ിെ
…ഖ ധാരയി# നി ് വളെര അക=ി നി 34. ഇവ +് െമYെ%J താമസ സൗകാര ം
ഒ2
തിനായി 400 Ptയ ഫീ=് ˆണി=ി# 2 കിട%് …റികfം, ഹാfം അZ+ള)ം ഉ& G+2
നിലകേളാട് iടിയ െകJിട-ളാണ് ഭവനം െഫൗേ5ഷC വിഭാവനം െചേ‹5ത്. 2021-22 ബജ=ി#
80.00 ല ം Vപ ഇതിനായി വകയി2 ിയിരി 4.
ഇതി# 40.00 ല ം Vപ േതാJം
െതാഴിലാളികfെട താമസ സൗകര -8 ം 40.00 ല ം Vപ നഗര േമഖലയിെല അസംഘടിത
േമഖലയി#െ%J െതാഴിലാളിക8 മായി മാ=ി വYിW5്.

േദശീയ ഇ-ഗേവണCസ് പXതി)െട ഭാഗമായി െതാഴി# വ$%് ഇ-ഗേവണCസ്
വ
ന-8 ആരംഭിYിW5്.
േലബ ക;ീഷണേറ=ിെ
കsIJ വ#+രണ നടപടിക8
ശŽിെ%Z3 തിനായി പഴയ കsIJwക8 •hതല…റ കsIJwകfമായി സംേയാജി ംവിധം
നവീകരിേ+5തായിW5്.
1948-െല മിനിമം േവതന നിയമം ഗവQെമ ിെ മിനിമം േവതനം നി‡യിY െതാഴി കളി#
ഏ െ%Jിരി
െതാഴിലാളിക8+് മിനിമം േവതനം ഉറ%ാ
തിനായി െതാഴി# വ$%് …Cൈക
എZ ് നട%ിലാ
സംവിധാനമാണ് ഇ-േപ?െമ ് സ’ദായം.
–
െതാഴി# ഭവC െകJിട

ിെ

നവീകരണം

േലബർ ക;ീഷണേറ=് ഉൾെ%െട 141 ഓഫീmകൾ+് (സർ+ാർ അംഗീ“ത ഏജൻസികൾ
വഴി) ആധാർ ലി•െച– ബേയാ െമFിക് പ—ിംഗ് സംവിധാനം
കsIJ ,

ി

േഫാേJാേകാ%ി ˆണി=്, Pാന എ

ിവ വില€് വാ˜ക

ഇലേ™ാണിക് ഉപകരണ-fെട വാ ഷിക െമയി നCസ്
േലബ ക;ീഷണേറ=ിെല ഓേJാേമഷC േസാš് െവയ
(െക#േFാQ വഴി)

കാര േശഷി വ Xി%ി+#

ലിš് സൗകര ം, നിരീ ണ ക ാമറ, ൈവൈഫ ›J , േലബ കാ;ീഷണേറ=് ഉ8െപെട 141
ഓഫീmകളി# ബേയാ െമFിക് പ—ിംഗ് (ഗവ: അ•žഡ് ഏജCസി വഴി)
Ÿ ക8, സി.).ജി &സിം കാ ഡ് ചാ

എ

ഇ-േപ?െമ ് സംവിധാനം വികസി%ി+#
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ിവ വില€് വാ-#

െഹ#പ് െഡP് സൗകര െമാ2+#
a) െതാഴി# വ$%ിെ ആ¡നികവ¢രണം- (65.00 ല ം)\
b) ഇ-െപ?െമ ് പXതി –(50.00 ല ം)
c) AIIS േസാš്െവയ നവീകരണം (25.00 ല ം)
2021-22-# 140.00 ല ം Vപ ആ¡നികവ§+രണ ം
െമYെ%Z3 തിേല+ായി വകയി2 ിയിരി 4.

ഇ-േപ?െമ ്

സംവിധാന ം

േകരള ആ JിസCസ് േ മനിധി Pീം 2011, േകരള ഗാ ഹിക െതാഴിലാളി േ മനിധി Pീം
2011, േകരള പാചക െതാഴിലാളി േ മനിധി Pീം 2011, േകരള ബാ ബ ആ ് ബIJീഷC െതാഴിലാളി
നിധി Pീം 2004, േകരള േ ¨ െതാഴിലാളി േ മനിധി Pീം 2011 എ ിവ ഏേകാപി%ിY് 2015-ലാണ്
േകരള അസംഘടിത സാlഹ mര ാ പXതി നിലവി# വ ത്. 2021-22 # ഈ പXതിയി'െട
ചികി©ാ സഹായം വിവാഹ സഹായധനം വികലാംഗ െപCഷC, ഫാമിലി െപCഷC, റിJയ െമ ്
േനJം, മരണാനbര െചല ക8 hട-ിയ േ മ
വ
ന-8+ായി 50.00 ല ം Vപ
വകയി234.
(
അസംഘടിത
േമഖലയിെല
െതാഴിലാളിക8 &
സംര ണ
വ
ന-8
കാര മമാ
തിpം ശാŽീകരി
തിpമായി താെഴ%റ) l ് വ ത ª ക ; പXതിക8
ഏേകാപി%ിY് അസംഘടിത േമഖല െതാഴിലാളി സംര ണം എ ഒ= Pീമാ+ിയിരി 4. 2021-22
വ ഷ ബ«ജ=ി# 750.00 ല ം Vപ പXതി)െട താെഴ പറ)
ഘടക-8+ായി
വകയി2 ിയിW5്.
2007-08 വ ഷ ി# നിലവി# വ2ക)ം െതാഴി# വ$%് നട%ിലാ+ിെ+ാ5ിരി ക)ം
െചo ഈ പXതിയി'െട ഏെത¬ി ം തര ി & േ മ പXതികളി# ഉ8െ%JിJിzാ വ2ം
എ ാ#, ദിവസ േവതന െതാഴിലാളികfെട നി വചന ി# വ2 വ2മായ െതാഴിലാളിക8+്
െതാഴിലിനിടയി# അപകട ി# പരി+് പ=ിയാ# 2000 Vപ ധനസഹായം ന#$4. ഈ
Vപ വകയി2 ിയിW5്.
പXതി€ായി 2021-22 ബ«ജ=ി#
മരംകയ= െതാഴിലാളി േ മPീം വഴി ആpiല -8 ലഭ മായിെ+ാ5ിരി
െതാഴിലാളിക8േ+ാ അവ2െട ആ-ിത േ+ാ െപCഷC ന#$ േകരള മരംകയ= െതാഴിലാളി
െപCഷC പXതി 1-1-2012-ലാണ് നിലവി# വ ത്. ഈ പXതി€ായി 2021-22 ബ«ജ=ി# 200.00
ല ം Vപ വകയി2 ിയിW5്.
വിവിധ െതാഴിലാളി േ മനിധി േബാ ®ക8 അസംഘടിത േമഖലയിെല ¯ീ
െതാഴിലാളിക8+് ന#കിവ2
സവാpiല സഹായനിധി ഒ2 ഏകീ“ത സംവിധാന ിേല+്
െകാ°വ2 തിpം, അ ഹമായ മിനിമം േവതനം ലഭി
തിpമായി 2011-12 വ ഷ ിലാണ്
ഗവQെമ ്
സവാpiല പXതി നട%ിലാ+ിയത്.
േ മനിധി േബാ ®കളി# നി ്
സവാpiല മായി വിതരണം െചo hക േബാ ®കfെട അേപ
കാരം ഗവQെമ ് തിരിu
ന#കി വ24. 2021-22 ബ«ജററി# 450.00 ല ം Vപ ഈ പXതി+ായി വകയി234.
ഈ 3 പXതിക8 മായി 2021-22 വ ഷ ബ«ജററി# 450.00ല ം Vപ വകയി2 ിയിW5്.
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പര രാഗത െതാഴി േമഖലയായ ബീഡി, ഖാദി, ള, ര , മ
ബ ന ം സം രണ ം,
ക"വ$ി. കയ&, കയ& മാ'്സ് ആ*് മാ'ിം+സ്, കരകൗശല നി&.ാണം /ട1ിയ െതാഴി
െച34 െതാഴിലാളിക56് 1250 7പ നിര6ി ധനസഹായം ന :4തി;< പ=തിയാണിത്.
കയ&, ഫിഷറീസ് /ട1ിയ വ:Bക5, അസംഘടിത സാEഹ FരGാ േബാ&Hക5 എ4ിവ
േഖനയാണ് പ=തി നടJിലാK4ത്. ചില പര രാഗത േമഖലകളി െതാഴി െച34വരി 90
ശതമാനേNാളം Oീകളാണ്. 7800.00 ലGം 7പ േമ പറR Sവ&Nന15Kേവ$ിTം,
പ=തിTെട വിലയിUNലിന് േവ$ിTം 2021-22 വ&ഷ ബVജ'ി വകയിUNിയിരിKX.

േകരളNിെല െതാഴി രംഗN് കYവU4 Zതനമായ Sവണതയാണ് പ[ിമ ബംഗാ5,
ബീഹാ&, ഒഡീഷ, ഉN&Sേദശ്, ഛNീ_ഗഢ്, ജാ&ഖa് /ട1ിയ സംbാന1ളി നിX<
െതാഴിലാളികcെട Sവാഹം, അടിbാന ആേരാഗ സംരGണ മാ&d15 ഒXം തെ4 ഇfാെത
gNിഹീനമായ െതാഴി
സാഹചര 1ളി
േജാലി bലNിനhi തെ4 ഇNരം
െതാഴിലാളിക5 താമസിK4തിന് നി&ബ ിതരാ:X.
ഇതര സംbാന :ടിേയ'
െതാഴിലാളികcെട സാEഹ FരGാ Sj15 പരിഹരിK4തി;ം അവUെട സാEഹ സാ Nിക
bിതി െമkെJhi4തി;മായി വിവിധ പ=തിക5 വിഭാവനം െചmിn$്. ഇതര സംbാന
െതാഴിലാളിക56ായി െമഡി6
ക ാ ്, േബാധവ 6രണ പരിപാടി എ4ിവ ഗവoെമ*്
വിഭാവനം െചmിn$്. ആേരാഗ ം തേpശ സqയംഭരണ വ:J് എ4ിവTെട സഹകരണNിrെടTം,
ഏേകാപനNിrെടTം ഇNരം Sവ&Nന15 വിജയകരമായി നടJാ6ാt കഴിTം. 2021-22
ഈ പ=തി6ായി 44.00 ലGം 7പ വകയിUNിയിരിKX.

െതാഴിൽ വ:Jിെ* SവർNന1ൾ സംbാനെN െതാഴിലാളികcെട േGമNി;ം, നിേGപക
സൗഹാർpപര ം അ;yലമായ വ ാവസായിക ബ ം നിലനി&i4തി;ം ഉത:4 രീതിയിലാണ്
തzാറാ6ിയിn<ത്. അത;സരിk്, െതാഴി വ:Jിെ* അേനqഷണ േക{15 വഴി ലഭ മാ:4
പരാതി പരിഹാര േസവനം, വ:J് നടNിവU4 വി|ലമായ പരിപാടിക5, പ=തിക5
എ4ിവെയKറിk് െപാ/ജന156ിടയി
അവേബാധം }~ിK4തിനായി ശ•മായ
പരസ Sചരണം അനിവാര മാണ്. ഇതിനായി െതാഴി വ:J് സിനിമാശാലക5 വഴിT< പരസ ം
ന ക , േഡാക€െമ*റി/േഷാ&•് ഫിലിം നി&.ാണം, െസമിനാ&, എഫ്.എം. േറഡിേയാ വഴിT<
പരസ SേGപണം, െറയി േവ, ബ‚് േƒഷ;ക5 േക{ീകരി„< വീഡിേയാ Sദ&ശനം എ4ിവ
നടNിവUX. െതാഴി േGമരംഗം, ഹാtഡ് …Kക5, േ†ാഷ‡ക5,എ4ിവTം ഇറKX$്.
ഈ Sവ&Nന156ായി 2021-22 85.00 ലGം 7പ വകയിUiX.

ആയിര6ണ6ിന് െതാഴിലാളിക5 അധിവസിK4 േതാ•ം േമഖലയാണ് കˆt േദവt
ഹി സ് ‰ാേ*ഷt (െക.ഡി.എk്.പി.) നിലവി
േലബ& ഓഫീസ&, ‰ാേ*ഷt ഇtെ•Ž&
ആഫീസ് എ4ിവ 'ാ'ാ ലിമി'ഡ് ക നിTെട ഉടമbതയി•< െക•ിടNി മാസ വാടക•ാണ്
Sവ&NിK4ത്.
െതാഴി
ൈന|ണ വ:Jിെ* ൈകവശം േദവി:ളം താr6ിെല
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െക.ഡി.എk്.പി. വിേfജി ’മി ഉ$്. േതാ•ം െതാഴിലാളികcെട േGമ ം പരാതി പരിഹാര ം
കണ6ിെലhN് ഒU േലബ& ഓഫീസ് േകാം‰“് E4ാറി bാപിK4ത് അഭിലഷണീയമാണ്.
േസാളാ& െവളിkം ഉ5െJെടT< ”ീt ഡിൈസt െക•ിടം നി&.ി6ാനാണ് ഉേpശിK4ത്.
E4ാറിെല േലബ& ഓഫീസ് േകാം‰“് നി&.ാണം 2021-22- —&Nിയാ:ം. ആരംഭിkത് 2016-17
ലാണ്. ഈ Sവ&Nന156ായി 2021-22 ബജ'ി 40.00 ലGം 7പ വകയിUNിയിn$്

ഇതര സംbാന :ടിേയ' െതാഴിലാളിക56ായി ഗവoെമ*് ആേരാഗ -മരണ
ഇtšറtസ് പ=തി ആവി›രിkിn$്. ഇNരNി
ഇtš& െചzെJ• വ •ി6് 25000
7പTെട ആേരാഗ ഇtšറtസ് പരിരGTം, 2 ലGം 7പ വെരT< അപകട മരണ
ഇtšറtസി;ം അവകാശ $ായിരിKം.
ഇത് ഇNരNി•< ഇതര സംbാന
െതാഴിലാളികcെട •ത മായ വിവര േശഖരണNിന് yടി സഹായകരമാ:X. ഈ പ=തിTെട
Sാധാന ം കണ6ിെലhN് 2021-22 ബVജ'ി 200.00 ലGം 7പ വകയിUNിയിരിKX.

േകരളNി•ം |റi < ആcക56് വിേദശ രാജ 1ളി
yhത
െതാഴിലവസര15
}~ിKക എ4 ലG േNാെട bപിതമായതാണ് ODEPC. വിേദശ െതാഴി ദാദാ6cെട ഇടയി
ഒ.ഡി.ഇ.പി.സി Tെട െ£യിഡ് െനയിം (വ ാവസായിക നാമം) SചരJിK4തിനായി വിേദശN്
േറാഡ് േഷാക5 നടiക, ഉ4താധികാരികcമാT< വ •ിപരമായ yടി6ാ¤ക5 നടiക,
പ=തി¥ം അതിെ* Sാരംഭ സംരംഭ15Kം വി|ലമായ Sചാരണം നടiക എ4ീ
Sവ&Nന15 yടി ഈ പ=തിയി ഉ5െ6ാ<ിkിരിKX. 2021-22 െല Sധാന പരിപാടിക5
താെഴ പറT4വയാണ്.
1. ODEPCTെട IELTS/OET പരിശീലന േക{1cെട നവീകരണം (50.00 ലGം 7പ )
2. ഇ« t െതാഴി ശ•ിTെട Sദ&ശന15 (40.00 ലGം 7പ )
ഇതിേല•ായി 2021-22 വാ&ഷിക ബVജ'ി 90.00 ലGം 7പ വകയിUNിയിരിKX.

1960-െല േകരള േഷാJ്സ് ആ*് െകാേമ¬
എƒാ-ിഷ് െമ*് ആŽിേ*Tം 1948-െല
ഫാŽറീസ് ആŽിേ*Tം കീഴി വU4 വ ാപാര വ വസായ bാപന1െള തിരം തിരിK4തി;<
ഒU |തിയ സംരംഭം െതാഴി
വ:J് ആരംഭിKX. െതാഴി
നിയമം അ;സരിK4 േGമ
പരിപാടിക5, :റR േവതന മാനദa15 നടJിലാKക, Oീ സൗ®ദ സൗകര 15, "ചിതqം,
ഉപേഭാ•ാ656് ¯ണേമ° ഉറB വUN
തലായ Sേത ക മാനദa1cെട
അടിbാനNി
bാപന1െള വിലയിUiവാനാണ് വിഭാവനം െച34ത്. വ വbയി
Sതിപാദിkിn<
മാനദaം/െപUമാ'ച•ം/(criteria/norms)
അ;സരിk്
Sവ&NിK4
bാപന1െള കെ$Nി മാ±കാ bാപന1ളായി Sഖ ാപിKക എ4താണ് പ=തിയിrെട
ലG മിh4ത്.
ആദ ഘ•Nി
ആ"പ²ിക5, വOവ ാപാര bാപന15, േഹാ••ക5,
റേƒാറ³ക5, നG² േഹാ••ക5, സq&ˆ വ ാപാര bാപന15, FരGാ േസവന15,
വിവിര സാേ´തിക വിദ , പണമിടപാട് bാപന15, ഫാŽറിക5 എ4ീ Sേത ക േമഖലകളിലാണ്
ഇത് നടJിലാKവാt ഉേpശിK4ത്. ഇതിനായി Sാരംഭ സ&േµTം •ത മായ /ട& നടപടികcം
ആവശ മാണ്. ഇNരം മാനദaമ;സരി„< തരംതിരിK4തി േസാ¶െവയ& ആവശ മാണ്.
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വിവിധ െതാഴി
േമഖലകളി•< ഏ' ം മികk െതാഴിലാളിക56് അവUെട Sവ&Nന
മികവി;< ഒU അവാ&ഡ് (െതാഴി േ·¸ അവാ&ഡ്) ഈ പ=തി Sകാരം െകാhKX$്.
ഈ Sവ&Nന156ായി 10.00ലGം 7പ 2021-22 ബVജ'ി വകയിUNിയിരിKX. െമാNം
വിഹിതNി
നിXം 4.00 ലGം 7പ െതാഴി
േ·¸ അവാ&ഡിന് മാ²മായി നീ6ി
െവkിരിKX.

വിവര സാേ´തികം, േഹാ•്പി'ാലി'ി, ആ/രേസവനം, ചിfറ വ ാപാരം, ബാ´ിംഗ്, വO
വ ാപാരം, മ'് ഉ¹ാദന വ വസായ15 തലായ േമഖലകളി ഇ« യിെല പല ഭാഗiനിXം
െതാഴിലിനായി അവിവാഹിതUം, വിവാഹിതUമായ Oീക5
േകരളNിെലiX.
െതാഴി
വ:Jിെ* ഈ|തിയ പ=തിക5 േകരളNിലാകമാനം നഗര Sേദശ1ളി േജാലി െച34 Oീ
െതാഴിലാളിക56് വാടക•് നf നിലവാരNി•</ം മാന ം FരGിത മായ താമസ സൗകര ം
ഒU കിടB റി മാ² < ºഡിേയാ അJാ&•്െമ*ിെ* 7പNി
ന :4തിനായി വിഭാവനം
െച3X. വിേനാേദാപാധിക5, പാർ6ിംഗ്, അ»ിശമന സംവിധാന1ൾ, ജനേറ'‡കൾ,
ഇൻസിനേറ'ർ, മഴെവ< സംഭരണി, 24 മണി½ർ FരG, സിസിടിവി സംവിധാനം എ4ീ
സൗകര 15 yടി അJാ&•്െമ*ി ഉൾെJhiം. േകരളNിെല Sധാന നഗര1ളിലാണ് ഇNരം
അJാ&•്െമ³ക5 ഒUK4ത്. ഈ സംരംഭNിന് 190.00 ലGം 7പ 2021-22 ബVജ'ി
വകയിUNിയിരിKX.

†ി•ീഷ് കാലഘ•ം ത തല റകളായി േതാ•1ളി േജാലിെയhK4 െതാഴിലാളിക5
ധാരാളമാണ്, അവ& മലേയാര േമഖലകളി
േതാ•1േളാട് േച&4് തെ4 താമസിKകTം
െച3X. േതയില, കാJി, Fഗ
വ ¾ന15 എ4ിവTെട കയ¿മതിയിrെട സംbാന സ ദ്
വ വb6് വലിെയാU സംഭാവന ന :X$്. ഇ6ാരണ1ളാ
ഈ േമഖല6് Sേത ക
പരിഗണന ന േക$/$്. ൈവവിധ വÀരണNിrെട േതാ•ം േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക56്
സാEഹിക അംഗീകാര ം ഈ േമഖല6് വികസന ം സാധ മാേക$/$്. അതിനാ െതാഴി
വ:J്
ഒU ‰ാേ*ഷt ഡയറŽേറ'് 7പികരി6ാt തീUമാനിkിരിKX. ഇതിനാവശ മായ
ഉേദ ാഗbെര േലബ& ഡിJാ&•്െമ*ി നിXം അന ² േസവന വ വbയി |ന& വിന സിJിk്
ഈ പ=തി യാഥാ&Â മാേ6$താണ്. ഈ സംരംഭNിന്
ലGം 7പ 2021-22 ബVജ'ി
വകയിUNിയിരിKX.

േകരളNിെലi4 അതിഥിെNാഴിലാളിക56്
FരG, പരിസര "ചിതqം, gNി
എ4ിവേയാട് yടിT< താമസ സൗകര ം Sദാനം െച34തി;< പ=തിയാണ് ഇത്. അതിഥി
െതാഴിലാളികൾ6് വാടക•് താമസ സൗകര ം നൽ:4 വാടക വീടിെ* ദാതാവ്/െക•ിട
ഉടമയാണ് പ=തി നടJാK4തിൽ Sധാന പ´ാളി. െതാഴി
വ:J് തേpശ സqയംഭരണ
bാപന1cെടTം,
Sാേദശിക
വീnടമbUെടTം
സഹകരണേNാെടയാണ്
പ=തി
നടJിലാ6ാt ഉേpശിK4ത്. അതിഥി െതാഴിലാളികcെട ബാÃല ം കണ6ിെലhN് താെഴ
പറT4 3 bല1ളിലാണ് പ=തിTെട ഒ4ാം ഘ•ം ആരംഭിK4ത്.
1.
പായിJാട്, േകാ•യം
2.
െപU ാÅ&, എറണാ:ളം
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3.
പ•ാ ി, പാല6ാട്
പ=തി നടJാK4തി;< െവബ്ൈസ'് വികസനം, ഡാ'ാ മാേനÆെമ*്, പരിശീലന
SവർNന1ൾ എ4ിവ•ായി 2021-22 ബജ'ിൽ 60 ലGം 7പ വകയിUNിയിn$്.
ÇാÈ്െÉt െ£യിനിംഗ് സ&6ാ&/സqകാര ഐ.'ി.ഐ.കളിrെടTം അS*ീ_ഷിJ്
െ£യിനിംഗ് പ=തി Sാേദശിക വ ാവസായിക പരിശീലന േക{15 വഴിTം വ ാവസായിക
പരിശീലന വ:J് നടNിവUX. േകരളNി 87 ഗവoെമ*് ഐ.'ി.ഐ.ക5, 486 സqകാര
ഐ.'ി.ഐ.ക5,ഒU
ി അË”േഡഷt ഇtƒി'Ì•് േഫാ& ഇtഡÍിയ െ£യിനിംഗ്, ഒU
എ.വി.'ി.എസ്. പ•ികജാതി വികസന വ:Jി; കീഴി
പ•ികജാതി വിദ ാ&Âിക56ായി 44
ഐ.'ി.ഐ.ക5, പ•ികവ&d വികസന വ:Jിt കീഴി 2 ഐ.'ി.ഐ. എ4ിവ Sവ&NിKX$്.
എfാ ഐ.'ി.ഐ.കളി•മായി ഏകേദശം 97038 സീ¿കളാÎ<ത്. ഇതി ഏകേദശം 26 ശതമാനം
െപo:•ികളാണ്. െവ&ചq
Ïാ‚് റിക5, ബേയാെമ£ിക് ഹാജ& സംവിധാനം എ4ിവ
ഏ&െJhNിയതിrെട ¯േണേമ°T< പരിശീലനം സാ= മായിn$്. വ ാവസായിക പരിശീലന
രംഗi< Oീ-|Uഷ അ«രം :റ¥4തിനായി വനിതാ ഐ.'ി.ഐ.കcെട Sവ&Nനം
ശ•ിെJhi4തി;ം െമkെJ• സൗകര 15 ഒUK4തി;ം ഗവoെമ*് yhത
·=
േക{ീകരിkിരിKX. 2021-22 വാ&ഷിക പ=തിയി
ൈന|ണ വികസന Sവ&Nന15
വ ാപിJിK4തി;ം ശ•ിെJhi4തി;മായി താെഴJറT4 Sവ&Nന15 േ4ാnവ¥X.

1999- bാപിതമായ േƒ'് ഇtƒി'Ì•് േഫാ& ƒാഫ് െ£യിനിംഗ് ആ*് െടേÐാളജി
2015- വ ാവസായിക പരിശീലനNി;< സമകാലീനേശഷി െമkെJhN ഇtƒി'Ì•്, േകരള
എ4് |ന& നാമകരണം െചzെJn. അ= ാപക&Kം മ¿ ജീവന6ാ&Kം ആÑനിക സാേ´തിക
വിദ യി•ം പരിÒരിk പാഠ പ=തിയി•ം പരിശീലനം ന :കTം പരിശീലകെര ഡി.ജി.ഇ.&ടി.
അ;സരിk് പരി›രിk സിലബസിന;സരിk് SാÔരാKകTം, സാേ´തിക വിദ േമഖലയിെല
വിദ+ധUെട േസവന15 ഉപേയാഗെJhiകTം െച3ക എ4താണ് bാപനNിെ* Sഥമ
ലG ം.2021-22 വ&ഷNി എസ്.T.ഐ.ഐ.ടി.- േകരള കഴ½•ം േക{Nിെ* താെഴ പറT4
Sവ&Nന15 നടJാK4തിനായി 88.00 ലGം 7പ വകയിUNിയിരിKX.
വ ാവസായിക/ഫീൽഡ് ഇൻƒി'Ì•് പരിശീലന ചാ&Õക5
പരിശീലന പരിപാടിക5K< റിÖഷ്െമtറ് ചാ&Õക5
മികk പരിശീലക;< അവാ&ഡ്
െമ'ീരിയൽ/െ£യിനിംഗ് കി'് വാ×ക
ക Ì•& നവീകരണ ം, |തിയവ വാ1•ം
ഓഫ്
കാ സ്/എØƒൻഷൻ
െസ*റിനായി
SവർNിJിK4തി;ം പരിപാലിK4തി;ം
പരിശീലന ം, അ;ബ

ഉപേയാഗിK4

െമഷിനറികൾ

സൗകര 15 ഒUK4/ം

SUIIT, കഴ½•ം െസ*റിെ* െപo :•ികcെട േഡാ&മി'റിTെട —&Nീകരണം
മ¿ അ;ബ
െചല ക5
2021-22 വ&ഷ ബVജ'ിെല െമാNം വിഹിതNി നിXം 25.00 ലGം 7പ വ ാവസായിക
പരിശീലനNിനാT<
ിൽ അËേഡ'ിംഗ് ഇൻƒി'Ì•ിെല വനിതാ േഡാർമി'റിTെട ര$ാം
നിലTെട —ർNീകരണNിന് മാ²മായി വകയിUNിയിരിKX.
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വ ാവസായിക
നടJിലാK4തിനായി

പരിശീലന
വ:Jി
ൈന|ണ
വികസന
പരിപാടിക5
േകരള അ6ാഡമി േഫാ&
ി സ് ആ*് എ“ലtസ് (KASE)

7പീകരിkിn$്.
‘െകÛസിെ*’
താെഴJറT4വയാണ്.

2021-22

വ&ഷNിെല

Sധാന

ക&.

പ=തിക5

െകÛസ് & KSID എ4ിവTെട ഭരണ നി&വഹണ െചല ക5
iSTEP സംരഭ15, മികവിെ* |തിയ േക{1ൾ
നിലവി•< മികവിെ* േക{1cെട SവർNന െചലവ്, ൈന|ണ പരിശീലന േകാ¬്
കcെട അÇഡിെ'ഷt
iSTEP സംരഭ15 - വിവിധ വ:Bകൾ/ഏജൻസികൾ/എസ്.സി.സി/എം.എൻ.സി
എ4ിവTമായി സഹകരിk് മ'് ൈന|ണ പരിശീലന പരിപാടികൾ
ൈന|ണ വികസനെNKറിk് അവേബാധം വ&=ിJി6
കൗശ

േക{ Tെട Sവ&Nന15

Oീക5K< ൈന|ണ വികസന പ=തിക5
IIIC യി

ര$ാമെN േഹാƒലിെ* നി&.ാണം

േകാ5 െസ*റിെ*Tം,

ി

രജിÍിTെടTം നവീകരണം

േജാബ് േപാ&•ലിെ* വികസന ം, െമയിെ*നtFം
െക.എസ്.ഐ.ഡി. 6ായി ൈല†റി |Þക1cെട േശഖരണം
െക.എസ്.ഐ.ഡി. യിൽ േദശീയ വിഭവ േക{ം ര$ാം ഘ•ം bാപി6ൽ
െക.എസ്.ഐ.ഡി. യിൽ േഹാƒൽ, െറസിഡൻഷ ൽ േ-ാ6് നിർ.ാണം
െകഎസ്ഐഡിയിെല ആ“ിസ് േറാഡിെ*Tം, ര$ാം Sേവശന കവാട വികസന ം
ഇ«

ിൽസ് - േകരളം 2022

സംbാന ൈന|ണ െസÇേ•റിയ¿ം സി.ഒ.ഇ സ kയ ം bാപി6
െകÛസിെ* ൈന|ണ വികസനNിനായി 2021-22 വ&ഷ ബVജ'ി 3400.00 ലGം 7പ
വകയിUNിയിരിKX. ഇതി
200.00 ലGം 7പ Oീക5Kേവ$ി മാ² < പരിശീലന
പരിപാടിക56് മാ'ിവkിരിKX.

2021-22 വ&ഷ ബVജ'ിെല െമാNം വിഹിതNി നിXം 1600.00 ലGം 7പ താെഴJറT4
Sവ&Nന156ായി റവനÌ ശീ&ഷകNി വകയിUNിയിരിKX.
ഐ.ടി.ഐ കെള അ«ാരാß നിലവാരNിേലKയ&N
ഐ.ടി.ഐകളിെല നിലവി•< േ£Vകെള നവീകരിKക: യá15 വാ1ിKക, NCVT &
NSDQ അഫിലിേയഷt ലഭിK4തിനാവശ മായ ഉപകരണ15 ലഭ മാKക
NCVT & NSDQ റീ അഫിലിേയഷt ലഭിK4തി;< യേáാപകരണ15 വാ1ി:ക
ഇലåിഫിേ6ഷ;ം റീവയറിം¯ം
|തിയ െക•ിട നി&.ാണം, “ാ‚് æ ക5,വ&6് േഷാBക5 നവീകരിKക
എfാ ഐ.'ിഐ ക5K <ി

േറാHകcം ൈമതാന1cം നി&.ിKക

െ£യിനിക56് േടായç'് േ-ാ6്, Oീക5K< വി·മ/ വിേനാദ േക{ം നി&.ിKക
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ഐ.ടി.ലാ ക
േഹാ
ടിെവ

സ

െക ിട
ൈപ ക

ീകരി
െട നവീകരണം
നവീകരി!ക

ഐടിഐക െട മാ ർ $ാൻ ത'ാറാ ൽ
2021-22 വ*ഷെ, െമാ,ം വിഹിത,ി നി-ം 1303.00 ല1ം 2പ 3ലധന ശീ*ഷക,ി
സ67മായി 9മി: ഐടിഐ;് െക ിട ൾ, വി>ര ?ല ളിൽ ഉ ഐടിഐകളി
ാഫ്
ക6ാർേ C് നിർമാണം ഡയEകടേറFിെല അടി?ാനസൗകരI വികസനം എKിവ;ായി
വകയിL,ിയിരി!-. െമാ,ം വിഹിത,ി നി-ം 200.00 ല1ം 2പ ഐ.Fി.ഐ കളിെല
െപN ിക !
സൗകരI
വികസിOി!Kതിനായി നീ ി െവPിരി!-.

വിവര സാേQതിക വിദIാധിSിത സംരംഭ
പരിപാടിക ആവിYരിPിരി!-.

െട ഭാഗമായി താെഴOറ:K ക*W

ഇ-ഓഫീസ് \*,ീകരണ]ം, അ_ബa െചല]ക ം
ജിdാ േനാഡeകളിൽ fാർ ് gാസ് hറികൾ ഉൾെOെട:
നവീകരണം

െവർച6ൽ gാiക െട

ഐ.ടി െസൽ ഇൻjാklചർ - േസാm് െവയ* വികസന,ി_
കno pകൾ

ൈഹ-എൻഡ്

േസാm് െവയ* ഡവലOർമാLെട േസവനം ഉപേയാഗെOqrക
ഇ-േലണിംഗ് $ാF്േഫാം SMILE നാ:
പരിശീലന,ി_ം ഉ
െചല]ക

വീഡിേയാ ഉ

ട ം വികസിOി!Kതി_ം,

െമാൈബൽ ആ$ിേ ഷ_ക മF് ഇഗേവണൻസ് സംരംഭ
, ഫയർ വാൾ, േസാm്
െവയറിെs iര1ാ ഓഡിF് ചാർtകൾ, ഐടിഐ െവബ്ൈസuക െട നവീകരണം
vട ിയവ
ല1ം 2പ
ഇ,രം ഐ.ടി. അധിSിത wവ*,ന
ായി 2021-22 വ*ഷ ബxജFി
വകയിL,ിയിരി!-.

വ തല പyതിക െട കാരI1മമായ േമ േനാ ,ി_ം ?ിതിവിവര കണ!ക െട
േശഖരണ,ി_h
േസാm് െവയ*, അ_ബa സാേQതിക സംവിധാന
ആ* ിേ {ത്
അനിവാരIമാണ്. ആ|}ണ േമ േനാ wവ*,ന
െട wാധാനIം കണ ിെലq,് 2021-22
ബxജFി താെഴOറ:K wവ*,ന
ആവിYരിPിരി!-.
ആ~നികവൽ രണ,ിനായി കno pകൾ, wിsർ, േസാm് െവയ*, ആsിൈവറസ്
േസാm് െവയ*, ഫർണിPർ, േ ാേറജ് അലമാരകൾ, മF് അ_ബa ഉപകരണ ൾ
എKിവ:െട സംഭരണം/മാFി?ാപി ൽ
േരഖക െട ഡിജിFൈലേസഷ€
േ F് ഡയറ•േറFിന് ഐ.എസ്.ഒ. 9001:2015 സ* ിഫി F് േനടി എq!KതിനാവശIമായ
അടിയ7ിര ഇന
വാ ി!Kതിന്
തീ നിയ„ണ ഉപകരണ

?ാപി!ക

j{് ഓഫീസ് ?ാപി!ക
ടിെവ

,ി_ം മാലിനI സം…രണ,ി_ം ഉപകരണ
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സ

ീകരി!ക

അF FOണികൾ!ം †ചീകരണ,ി_മായി ഉപകരണ
സം?ാന ഡയറ•േറFി
പyതി/േwാജ•്
െചല]കൾ

ൾ വാ

ൽ

CCTV ?ാപി!ക

അവേലാകന

മീFിംŠകൾ!ം

മF്

േകാൺഫറൻiകൾ!മാ:

േലാ
ഏരിയ െനF് വ* ്, െസ*വ* മാേന•െമs് ഫയ*വാ
എKിവ:െട ?ാപനം

ഹാ*Žെവയpക

സം?ാന ഡയറ•േറFി േസാളാ* $ാ•ക ?ാപി!ക.
ഈ wവ*,ന
ായി 2021-22 വ*ഷ,ി 25.00 ല1ം 2പ വകയിL,ിയിരി!-.

ഇq ി ജിdയിെല ചി,ിര‘രം, പാല ാട് ജിdയിെല െകാഴി’ാംപാറ, കാസറേഗാഡ്
ജിdയിെല Fിേ ാ
എKീ ഭാഷാ നoനപ1 wേദശ ളി
ഐ.ടി.ഐ-ക ?ാപി ാ€
ഉേ“ശി!Kതിെs ഭാഗമായി െക ിട നി*Wാണ]ം ഉപകരണ
വാ ി!Kതി_ം മuh
പyതിയാണ് ഇത്. സ67മായി 9മി:
ഐടിഐകൾ ായി അ7ാരാ” നിലവാരh
‘തിയ
െക ിട ൾ നിർWി!Kതി_ം സൗേരാർ
നിലയ ൾ നൽ Kതി_ം ഉപകരണ ൾ
വാ•Kതി_മായാണ് vക നീ ി െവPി– ത്. ഈ ഐ.ടി.ഐ-ക ?ാപി!Kതിെs vട*
wവ*,ന
ായി 2021-22 വ*ഷ ബxജFി 88.00 ല1ം 2പ വകയിL,ിയിരി!-.

2013-14 വ*ഷം hത െമ ാനി
വിഭാഗ,ിെല ഐ.ടി.ഐ. െ˜യിനിക
് ആ™യി
3- ദിവസം പാ , h എKിവ അട ിയ േപാഷകാഹാര പyതി സ* ാ* നടOിലാ ി വL-.
ഐ.ടി.ഐ. പരിശീലനാ*šികളി ബ›9രിപ1]ം വി>ര ?ല ളി നിK് വLKവLം താœ
qംബവLമാനh വLമാണ്. അതിനാ േപാഷകാഹാര പyതി വി‘ലീകരിP് എdാ ഐ.ടി.ഐ.
െ˜യിനിക !ം എdാ ദിവസ]ം ഒL h :ം ഒL •ാസ് പാeം വീതം എdാ പരിശീലനാ*šിക !ം
ന
Kതിനാേലാചി!-. žടാെത ആരIനാട്, അ Oാടി, ഐ.ടി.ഐ.കളി ഉP ഭ1ണ പyതി
നടOാ!Kതി_ം ഉേ“ശി!-. 2020-21 സാn,ിക വർഷ,ിൽ വ O് ഉPഭ1ണ പരിപാടി
ഇq ി, വയനാട്, കാസർേഗാഡ് ജിdകളിെല ഐടിഐകളിേല!ം ഭാഷാ നoനപ1
ഐടിഐകളായ െകാഴി’ാnാറ (പാല ാട്), ചി,ിര‘രം (ഇq ി),
ിേ ാ (കസറേഗാഡ്)
എKിവിട ളിേല!ം വIാപിOി¡. ഐടിഐ അ Oടി, ആരIനാട്, നില¢ർ (ആദിവാസി േമഖല)
എKിവിട ളിെല േഹാ ലിൽ താമസിP് പരിശീലനം േതqK വിദIാ*šിക
് ഈ പyതിയി
£െട രാ}ി ഭ1ണ]ം ന
-. ഈ wവ*,ന
െട vട* w¤ിയ ായി 2021-22 വ*ഷ
ബxജFി
820.00 ല1ം 2പ വകയിL,ിയിരി!- ഇതി
വനിതാ ഐ.ടിഐയിe
വിദIാ*šിക !് േപാഷക സnKമായ ഉPഭ1ണ,ിന് 350.00 ല1ം 2പ നീ ി വPിരി!(100 % െജ€ഡ* ബജF്).

ആേഗാളവ¦ രണം
§¨ി!K
െതാഴി
സാധIതക
ഏF]ം
žqത
ഉപ:©മാ!Kതി_ം െതാഴിലിdാª നി*Wാ* നം െച«Kതി_മായി ൈന‘ണI വികസനം ഒL
wധാന wവ*,നമായി േക¬ ഗവNെമs് കണ ാ!-. ഇ,രം സാഹചരI,ി െതാഴി
വ Oിെs wവ*,ന െള!റിP് അതിെs പരമwധാനമായ wവ*,ന
, സാധIതക ,
Šണ
എKിവെയ!റിP് െപാvജന ളി
േബാധവ
രണം നടേ,{തായി–{്.
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അതിനാ
മാധIമ ളി£െട െപാvജന -y കി–K തര,ി
വലിയ േതാതിe
wചരണ
പരിപാടിക
സംഘടിOിേ {താണ്.
െതാഴി
േമളക , ൈന‘ണI ൈവദ¯Iേമളക ,
േ°ഡിംഗിെs അടി?ാന,ി െമPെO ഐ.Fി.ഐ ക !
അവാ*Žക , സം?ാന തല
െപ*േഫാ*മ€സ് െസ±ക , െവാേ ഷണ െ˜യിനികെള റി¡ േബാധവ
രണം, മാലിനI
നി*മാ*ജനം, †ചിത6ം |1ി!K ഐ.ടി.ഐ.ക ! അവാ*Žക , േലാക ²,് ³ി േഡ
ആേഘാഷം, മീഡിയ വഴി: പരസIം, ആേഘാഷേമളയി കടക ം കൗ{pക ം. െപാv പരിപാടി,
മ´ര
, മികവ് േനടിയ ˜യിനിക െട
wശംസാ പ}ം , െ$യിെfs് വാ
എKിവ
ആവശIമാണ്. 2021-22 വ*ഷ ബxജFി േമ പറ’ wവ*,ന
ായി 95.00 ല1ം 2പ
വകയിL,ിയിരി!-.

മ_ഷIവിഭവേശഷി
ഉപയാഗെOqrKതി_ം
രാജI,്
െതാഴിലിdാª
അമ*P
െച«Kതി_മായി ൈന‘ണI വികസന,ി
-y േക¬ീകരിേ {തായി–{്. േകരള,ി
വിവിധ തല ളിലായി ഓേരാ വ*ഷ]ം ധാരാളം േ˜ഡ് പരീ1ക
നട-വL-.
ഈ
പരീ1ക െട േചാദIേപO* ഉ,രകടലാiക എKിവ iര1ിതമായി |1ിേ {തായി–{്.
ഇതിനായി ആവശIമായ അടി?ാന സൗകരI
ആവശIമാണ്. 2021-22 ബജFി
താെഴ
പറ:K wവ*,ന
് ഉK ന കാ€ തീLമാനിPി–{്.
എdാ സ

ീകരണ

ംഉ

ഒL േ˜ഡ് െട

് വിഭാഗം സ

മാ!ക

ആവശIമായ ഫ*ണിPpക ,കno pക , wിspക , ³ാനpക , ഇs*െനF് സൗകരIം
ഇവെ dാമായി 2021-22 ബജFി 10.00 ല1ം 2പ വകയിL,ിയി–{്.

2020-21 താെഴ പറ:K ഐ.ടി.ഐ-ക ?ാപി!Kതിന് തീLമാനി െO ിരി!-.
ഐ.Fി.ഐ വാഴ ാട്, മല റം
ഐ.Fി.ഐ െപാLവഴി, െകാdം
ഐ.Fി.ഐ ആ*.പി.എ , ള¶ ഴ, െകാdം
ഐ.Fി.ഐ കLണാ‘രം
ഐ.Fി.ഐ ഏലOാറ, ഇq ി
ഈ ഐ.Fി.ഐ കളി സ67മായി ?ലം ഉ വ ് ‘തിയ െക ിട
?ാപി!Kതി_ം
w·ത ഐ.ടി.ഐക െട പ¸ാ,ല സംവിധാനം, ഉപകരണ
, യ„സാമ°ിക , ഏF]ം
‘തിയ ഇലേ¹ാണിക് ഉപകരണ
, ഫ*ണീPpക
എKിവ ഒL!Kതിനാ:
vട*
wവ*,ന
ായി 2021-22 ബജFി 790.00 ല1ം 2പ വകയിL,ിയിരി!-.

വ Oിന് ലഭIമായി–
പരിശീലന സൗകരI
ഉപേയാഗിP് പഠനാന7ര പരിശീലനം
ഉറOാ!ക എKതാണ് പyതി:െട ലക്ഷIം. വIാവസായിക േമഖല ാവശIമായ തര,ി കഴി]ം
േശഷി:h
മ_ഷIശ©ിെയ wദാനം െച«Kതി_
ഏF]ം സമ*šമായ വഴി രാജI,്
വIാവസായിക ആവാസ വIവ?;് കഴി] വെര wദാനം െച«K തര,ിe
ഏF]ം
വാ¼ാനപരമായ ഒKാണ് പഠനാന7ര പരിശീലനം.
¤മബa]ം കഠിന]മായ പരിശീലന
പരിപാടികളി£െട അwsീiകെള കാരIേശഷി: വരാ ാ€ ഇതി£െട കഴി:-. അwsീസ്
ആ½് 1961 അ_സരിP് എdാ സർ ാർ/സ6കാരI ?ാപന
ം അwsീസ് െ˜യിനികെള
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?ാപന,ിെല െമാ,ം ജീവന ാLെട എ¿,ിൽ 2.5 ശതമാനം hതൽ 10 ശതമാനം വെര
ഉൾെOqേ,{താണ്. 1961-െല അwsീÀഷിO് നിയമ,ിെs അടി?ാന,ി
പഠനാന7ര
പരിശീലന പyതി സം?ാനെ, ഓേരാ ജിdയിeh അസി s് അwsീÀഷിO് അൈഡ6സ*
ഓഫീസ് hഖാ7ിരമാണ് നടOാ ി വLKത്. പഠനാന7ര പരിശീലനം, ഓഫീസ് ‘നLyാരണം,
ജിdാ ഓഫീiക
് ഓഫീസ് ഐ.എസ്.ഒ. സ* ിഫിേ ഷനായി സ ീകരി!ക, നാഷണ
അwsിÀഷിO് wേമാഷ€ പyതി എKിവയാണ് ഈ പyതി:െട ഭാഗമാ: w ധാന ക*W
പരിപാടിക , ഈ wവ*,ന
ായി 2021-22 ബxജFി
65.00 ല1ം 2പ
വകയിL,ിയിരി!-.

വIവസായ
െട ആവശI ൾ _സരിP് ൈവദÁധIh
െതാഴിലാളികെള wദാനം
െച'ാ€ വ Oിന് കഴി:Kിd. ഐടിഐകളിൽ പരിശീലനം േനടാൻ ത'ാp അേപ1കLെട
എ¿,ിന് ആ_പാതികമായി അ_വദിP സീuകൾ പരIാÂമd. ഐടിഐകളിൽ പരിശീലനം
നട,ാൻ ആ°ഹി!K 9രിഭാഗം െ˜യിനിക ം സാn,ികമായി പിേKാ ം നിൽ!K
wേദശ ളിൽ നി- വരാെണK കാരIം -yിേ {താണ്. മതിയായ സീuക െട അഭാവം
േമൽOറ’ െ˜യിനിക െട wേവശനെ, തടÃെOqr-. നിലവിൽ 99 ഐടിഐകൾ ഈ
വ Oിന് കീഴിൽ wവർ,ി!-, അതിൽ 21 എ¿ം ഒKാം gാസ് ഐടിഐക ം ബാ ി: വ
ര{ാം gാiമാണ്. സർ ാർ ഐടിഐക െട സീuക െട എ¿ം വർഷ,ിൽ 18000 െ˜യിനികൾ
മാ}മാണ്. ര{ാം gാസ് ഐടിഐ:െട ശരാശരി ഉ െകാ ാ€ പuK വിദIാ*šിക െട എ¿ം
150 ആണ്. ലഭIമായ ?ാപന ളിൽ അധിക സകരI ൾ നൽ Kതി£െട, ഐടിഐകളിൽ
žqതൽ െ˜യിനികെള wേവശിOി ാൻ വ Oിന് കഴി:ം. അധിക ²ണിuം സീuക ം നൽകി
നിലവിe
ഐടിഐകെള
നവീകരി!Kതി_
െചലവ്
‘തിയ
ഐടിഐ
?ാപി!Kതിേന ാൾ വളെര
റവാണ്. മതിയായ ?ല സൗകരIh
ഐടിഐകെള
നവീകരി ാൻ വ O് തീLമാനി¡. മതിയായ ?ല]ം െക ിട
h
10 ര{ാം gാസ്
ഐടിഐകെള:ം നവീകരി ാൻ പyതിയി ി–{്. താെഴOറ:K ഐടിഐകളിൽ നവീകരണ
w¤ിയ \ർ,ിയാ ാൻ വ O് ത'ാറായി–{്.
ഐടിഐ ആരIനാട് (തിLവന7‘രം), ഐടിഐ കൽOF (വയനാട്), ഐടിഐ
ഴൽമÄം (പാല ാട്), ഐടിഐ േദശമംഗലം (ÅÆർ), ഐടിഐ േചളÇ* (േകാഴിേ ാട്),
ഐടിഐ ചാ,Çർ (െകാdം), ബി.ടി.സി െകാdം (െകാdം), ഐടിഐ നില¢ർ (മല റം),
ഐടിഐ അ Oാടി (പാല ാട്), ഐടിഐ േപരാÈ (േകാഴിേ ാട്) എKിവയാണവ
ഇതിനായി 2021-22 ബxജFി 400.00 ല1ം 2പ വകയിL,ിയിരി!-.

വിേദശr
പരിശീലന ?ാപന ളിെല െ˜യിനിക
് പരിശീലനം ന
ക
എKതാണ് ഈ പyതി:െട ല1Iം.
2018-19വിവിധ േ˜Žകളിെല 46 െ˜യിനിക
െതെരെ’q െOqക:ം സിംഗÊരി
അവ* ് പരിശീലനം ലഭി!ക:ം െചË. 2021-22വിേദശെ, ഇ€ ിFo–കളി
െ˜യിനിക
് പരിശീലനം ന
Kതിന് പyതി ല1Iമിq-.
വിവിധ െ˜യിŽകളിെല 100 മികP ഐ.Fി.ഐ െ˜യിനിക
് (50 ആN ിക ം 50
െപN ിക ം) നാല് ആ™െ, പരിശീലനം ന
Kതിന് ല1Iമിq-. w·ത പyതി;് 2021-22
ബxജFി 75.00 ല1ം 2പ വകയിL,ിയിരി!-.

502

¤ാഫF്fാ€
െ˜യിനിംഗ്
പാഠI
പyതി:െട
wധാന
സവിേശഷതയാണ്
wാേയാഗികാടി?ാന,ിe
പരിശീലനം . ഇം$ാs് െ˜യിനിംഗ് കാല,് ഇ€ ിFo ിെs വ* ്
േഷാOി
വളെര ഭാരh
ആ~നീകരണ യ„ ളിലാണ് െ˜യിനികെള പരിശീലിOി!Kത്.
അതിനാ
െ˜യിനിംഗ് കാലഘ ,ിeടനീളം
െ˜യിനിക
്
അപകടകരമായ hറി]ക
ഉ{ാകാനിട:{്. അതിനാ
െ˜യിനിംഗ് കാലയളവി
െ˜യിനികെള ഇ€Ì* െചേ'{ത്
ല1ം 2പ
അനിവാരIമാണ്. പyതി യാഥാ*šIമാ!Kതിന് 2021-22 ബxജFി
വകയിL,ിയിരി!-.

വ O് ‘vതായി ആരംഭിP പyതിയാണ് ഹരിത കIാപസ്. ഐ.ടി.ഐ.ക െട അ7രീ1ം wÎതി
സൗÏദമാ!ക എKതാണ് ഇതിെs ല1Iം, ഇതിെs ഭാഗമായി സൗേരാ*
$ാ•ക , കാFഗറി
യ„
, മഴെവ
സംഭരണിക , ബേയാഗIാസ്, ബേയാ േവ ് $ാ•ക vട ിയവ േകരള
സം?ാന †ചിത6 മിഷെs േനÅത6,ി നടOിലാ ാ€ ഉേ“ശി!-. žടാെത കIാnസി
ഫലÐ1ൈതക നടാ_ം തീLമാനിPി–{്. ഇതിനായി 2021-22 ബജFി
ല1ം 2പ
വകയിL,ിയി–{്.

ഇല¹ി
, $ംബിംഗ്, മu തടിOണിക എKിവ:െട േകq പാqക തീ*!Kതിനായി 2018 െല
െവ െOാ ,ിെs സമയ,് 2പീകരിP േസനയാണ് ഇത്. :വ സാേQതിക വിദ¼Lം ഐ ടി
ഐ ഉേദIാഗ?Lം സാേQതിക പരിÑാനh ആ ക ം žടി േച*K ഒL േസന ആണിത്. ഏത്
തരം അടിയ7ിര സാഹചരI ളിeം േസവനം ഉപേയാഗെOq,ാ]K രീതിയി
ആണ് ഇത്
വിഭാവനം െചÒി– ത്. സാ3ഹിക wതിബyത:െട ഭാഗമായി േകരള സർ ാരിെs 4 മിഷൻ
േwാ°ാhക െട പിÓണേയാെട സാ3ഹികമാ:ം സാn,ികമാ:ം പിേKാ ം നിൽ!Kവർ ്
ഇല¹ി ൽ, വയറിംഗ്, $ംബിംഗ്, മരOണി, െവൽഡിംഗ് vട ിയ വിവിധ േമഖലകളിൽ ആവശIമായ
സാേQതിക സഹായം നൽകാ_ം ഇത് ല1Iമിq-. ഈ wവർ,ന ൾ ായി ൈന‘ണI
കർമേസന:െട ജിdാതല സമിതി 2പീകരി!ം. ഈ ടീമിനായി ²ണിേഫാം, Ôൾ കിF്, മിനിമം
റിjെÕൻറ് ചാർtകൾ എKിവ നൽകാൻ വ O് ല1Iമിq-. ഈ പyതി ായി 2021-22 ബജFി
75.00 ല1ം 2പ വകയിL,ിയി–{്.

െതാഴിeം ൈന‘ണI വികാസന]ം ക*Wപyതി:െട ഭാഗമായി താെഴOറ:K
പyതികളാണ് 2021-22 വ*ഷ ബxജFി
നിÖ*ഷിPി– ത്. ഈ പyതി!
സം?ാന
വിഹിതമായി 431.00 ല1ം 2പ 2021-22 വ*ഷ ബxജFി വകയിL,ിയിരി!-.

ൈന‘ണIവികസന സംരംഭകത6 മ„ാലയം (എം.എസ്.ഡി.ഇ) രാജI,ാകമാനh
െതരെ’q െO
വIാവസായിക
പരിശീലന
?ാപന െള
സഹായി!Kതിനായി
എസ്.ടി.ആ*.ഐ.വി.ഇ. എK േപരി . ഒL ×തനപരിപാടി;് 2പം ന കിയി–{്. ഐടിഐകെള
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െമാ
ി
കടനം
െമ െ
തി ം
എസ്.എം.ഇ.കൾ,
ബിസിനസ്
അേസാസിേയഷ കൾ, വ!വസായ "#$കൾ എ ിവ ഉൾെ
ി അ &ീ(ഷി ് പരിശീലനം
െമ െ
തി ം േ ാ-ാഹി ി/
േ ാജ1ാണ് ‘സ്ൈ4വ്’. സം5ാന സ67ാ8ക9െട
പി:ണേയാെട േക; ൈന<ണ! വികസന മ=ാലയമാണ് പ>തി നട ാ/ ത്. േദശീയ
ൈന<ണ! വികസന മിഷെ& (എൻ.എസ്.ഡി.എം) രD് ഉപ ദൗത!FെളHം ഇത് പി:ണIJ, (i)
5ാപന പരിശീലനം (ii) പരിശീലകർ. സം5ാന സംഭാവനകളിMാ
ഒ8 േക;േമഖല
പ>തിയാണ് (സിഎസ്എസ്) സ്ൈ4വ്.
ഐടിഐകളിQെടHം അ &ീ(ഷി ിQെടHം നൽS ൈന<ണ! പരിശീലന ിെ& സTിHം
കാര!UമതHം െമ െ
ക, അ>!ാപനം, പഠനം, ഐടിഐകെളHം അ &ീ(ഷി ്
പരിശീലനെ Hം പി:ണI തി
സം5ാന സർ7ാരിെ& കാര!േശഷി വർ>ി ി/ക
എ ിവയാണ് പരിപാടിHെട ലU!ം. ഐടിഐകളിQെടHം അ &ീ(ഷി ിQെടHം നൽS
ൈന<ണ! പരിശീലന ിെ& സTിHം കാര!UമതHം െമ െ
കെയ
ലU!േ ാെട
േലാകബാWിെ&
സഹായേ ാെട
Xേ $
ഒ8
സംരംഭമാണ്
ൈYവ്.
പ>തിയാഥാ6[!മാ/ തിനായി സം5ാന വിഹിതമായ 1.00ലUം ^പ 2021-22 വ6ഷ
ബ_ജ`ിa ഉbെ
ിയിരി/J.

ൈന<ണ! വികസന മ=ാലയ ിെ& ധാന ഫലാധിeിത ൈന<ണ! പരിശീലന പ>തിയാണ്
PMKVY. ധാൻ മ=ി െകൗശൽ വികാസ് േയാജന (പിഎംെകൈവ) 2.0 പ>തിHെട േക;
േgാൺേസർഡ് േ#`് മാേനiഡ് (സി.എസ്.എസ്.എം) ഘടകം നട ാ/ തി
േനാഡൽ
ഏജൻസിയാണ് േകരള അ7ാദമി േഫാർ lിൽസ് എmലൻസ് (െകnസ്). ൈന<ണ! പരിശീലനം
ഏെ` 7ാ ം െതാഴിൽ േനടാ ം അവ8െട ഉപജീവനമാർഗം േനടാ ം ധാരാളം ഇq!ൻ Hവാ7െള
ാrരാ/കHം അണിനിര കHം െചtക എ താണ് ഈ ൈന<ണ! സർvിഫിേ7ഷൻ പ>തി
ലU!മി
ത്. ഇതിനായി 2021-22- ബജ`ിa സം5ാന വിഹിതമായി 1.00 ലUം ^പ
വകയി8 ിയിwD്.

ഐ.ടി.ഐ-കb നaകിവ8
െതാഴിലധിeിത പരിശീലനം മികx`താ/ തിനായി
ാേദശിക വ!വസായFb7ാവശ!മായ വിദy െതാഴിലാളികെള ദാനം െചzാ{ കഴിHം വിധം
പരിശീലന ി
മിക േക;Fb എ
നിലയി ം എMാ സം5ാനFളിെലHം ഓേരാ
ഐ.ടി.ഐ മാ}ക ഐ.ടി.ഐ-കളായി മാ`ി തീ6/ തിനായി ൈന<ണ! വികസന സംരംഭകത~
മ=ാലയം ആവി€രി
ക6•പ>തിയാണിത്.
മിക
െതാഴിa പരിചയം, ഉ ത
നിലവാര ി
‚ം നി<ണതയാ6 ‚മായ വ!ാവസായിക ബƒം എ ിവെയ
ദ6ശി ി/ം
വിധം മാ}ക ഐ.ടി.ഐ-കെള ^പാqരെ
ണം.
ഇ രം മാ}ക ഐ.ടി.ഐ-കളിa
നട ാ/
„തന പ>തികb സ~ീകരി/ംവിധം സം5ാനെ
മ`് ഐ.ടി.ഐ-കെള മാ`ി
തീ6േ7DതായിwD്. ഇത സരി ് സർ7ാർ ഐടിഐ കളമേ…രിെയ േമാഡൽ ഐടിഐ
പ>തി7ായി തിരെ†
. 2021-22-a സം5ാന സ67ാരിെ& വിഹിതമായി
ലUം ^പ
ഉപകരണF9ം സാമ‡ിക9ം സˆീകരി/ തി ം സിവിa വ67ി ം മ‰ േജാലികb/മായി
വകയി8 ിയിരി/J.
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Šീ –<8ഷ സമത~ം ഉറ ാ/ തിെ& ഭാഗമായി ^പം െകാ
പ>തി ആണ് ഇത്.
ഇതിെ& നി6മാണ
വ6 നFb ഗവ6െമ&് അംഗീകാരX
എജ{സികളിQെട മാŒേമ
െചzാ• എ ് നിŽ6ഷി ിwD്. സാധനFb വാFി/നത് എMാ മാനദ•F9ം പാലി ്
േ#ാ6 പ6േ സ് മാ വa
കാരം മാŒേമ പാ •. വനിത ഐ.ടി.ഐ.ക9െട പദവി
ഉയ6
തിനാH
പരിശീലന വS ിെ&
വ6 നFെള ‘ തa ശTിെ
തിെ&
ഭാഗമായി 2021-22 വ6ഷ ബ_ജ`ിa 210.00 ലUം ^പ െകvിടനി6•ാണ ി ം ഉപകരണFb
േശഖരി/ തി ം േവDി സം5ാന വിഹിതമായി വകയി8 ിയിരി/J.

േദശീയ ൈന<ണ! വികാസ യ’ ഉ രവ് നട ാ/ തി ം lിa ഡവല“െമ&്
ആ&് എ&6 ണ6ഷി ് മ=ാലയ ിെ& ലU!Fb േന
തി മായി lിa ഇq! മിഷ{
ഓ േറഷ{ (എസ്.ഐ.എം.ഒ)-െ& ഭാഗമായി സം5ാന ഗവ”െമ&് െകnസിെന േനാഡa
ഏജ{സിയായി പരിഗണി•െകാD് ൈന<ണ! വികസന ിനായി വിവിധ തര ി
പരിപാടികb നട ിെ7ാDിരി/J. lിa ഇq! മിഷ{ ഓ േറഷ{ (എസ്.ഐ.എം.ഒ) പ>തി
നട ിലാ/ തിനായി േക; ഗവ”െമ&് 60% xം ബാ7ി 40% സം5ാന ഗവ”െമ–ം
ഉറ ാേ7DതായിwD്.
ഉപജീവന ിനായി ൈന<ണ! സ—ാദനxം അറിവ് േബാധവൽ7രണxം - സWൽപ്. േലാകബാW്
പി:ണേയാെടH
ഒ8 ഫലാധി˜ിത പ>തിയാണ് സWൽപ്. െസൻ4ൽ (എംഎസ്ഡിഇ,
എൻഎസ്ഡിഎ, എൻഎസ്ഡിസി) േ#`് ഏജൻസികൾ, എസ്.എസ്.സികൾ എ ിവ
ഉൾെ7ാ™ െമാ
ി
lിMിംഗ് ഇേ7ാസി# ിൽ പ>തി š> േക;ീകരി/ം.
SANKALP േ ാജ›് ഇനി റH 4 ധാന ഫല േമഖലകെള വിഭാവനം െചtJ:
1. േദശീയ, സം5ാന, ജിMാ തലFളിൽ 5ാപനപരമായ ശTിെ
ൽ
2. പരിശീലന ദാതാവിെ& തല ിൽ ൈന<ണ! വികസന പരിപാടിക9െട žണനിലവാരxം വിപണി
സTിHം െമ െ
ക.
3. Šീകൾ/ം പി ാ7 വിഭാഗFൾ/ം േവശനം വർ>ി ി/ക
4. സ~കാര! െപാ‚ പWാളി
ിQെട (പി.പി.പി) ൈന<ണ! പരിശീലനം വികസി ി/ക.
പ>തി7ായി 2021-22 വ6ഷ ബജ`ിa സം5ാന വിഹിതമായി
ലUം ^പ
വകയി8 ിയിരി/J.
നട ിലാ7ാ
മാനദ•Fb7 സരി ്
‚ക
വിനിേയാഗിേ7Dതാണ്.

ഐടിഐകളിൽ ലഭ!മായ ഇൻ ാY¡ച$കൾ ഉപേയാഗി•ം ഐടിഐ െ4യിനിക9െട
വിദ¢ധ േസവനം ഉപേയാഗി•ം ഉൽപാദി ി7ാൻ കഴിH ഇനF9െട ഉൽപാദന ിനായി പ>തി
വിഭാവനം െചtJ. ഇലേ£ാണിക്-ഇല£ി7ൽ ഇനFൾ, #ീൽ, തടി എ ിവ െകാ¤
ഫർണി ർ, െറഡിെമnഡ് വŠFൾ, ഓേvാെമാൈബൽ േസവനFൾ, സിവിൽ വർ/കൾ/
െമ`ീരിയൽ െട#ിംഗ്, ഫാ¥ിേ7ഷൻ, ഓേvാെമാൈബൽ, സിവിൽ, വാ¦വിദ!, ഇല£ി7ൽ
‚ടFിയ വിവിധ േമഖലകളിെല േസവനFൾ ഈ ഉൽപാദന േക;Fളിൽ ഉ§പാദി ി7ാൻ കഴിHം.
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ാേയാഗിക
വർ നFളിQെട വിദ!ാ6[ിക9െട കഴിxകൾ െമ െ
തി ം പ>തി
വിഭാവനം െചtJ. സംരംഭകത~ േശഷിHം െതാഴിലവസരF9ം വികസി ി/ തി ം ഇത്
സഹായി/J. 2021- 22 സാ— ിക വർഷ ിൽ 5 ഐ.ടി.ഐകളിൽ ഉൽപാദന േക;Fൾ
5ാപി7ാൻ വS ് ലU!മി J. „തന യ=F9െട സംഭരണം, പരിശീലക6/
പരിശീലനം,
േസാ©് െവയ6, സിവിൽ െമയി&നൻസ്, ഇല£ി7ൽ വർ7് എ ിവHെട സംഭരണം എ ിവHം
ഇതിൽ ഉൾെ J. ഈ പ>തി7ായി 2021-22 ബജ`ിa 50.00 ലUം ^പ വകയി8 ിയിwD്.

േകരള േ#`് അ &ീ(ഷി ് േമാഷൻ lീം (K-SAPS) <തിയ പ>തി ആരംഭി7ാൻ വS ്
തീ8മാനി•. അ &ീസ് ആ1് 1961 അ സരി ് എMാ സർ7ാർ/സ~കാര! 5ാപനF9ം
5ാപന ിെല െമാ ം ജീവന7ാ8െട എ± ിൽ 2.5% Xതൽ 10% വെര അ &ീസ്
െ4യിനികെള ഉൾെ
ണം. അ &ീ(ഷി ് കരാറിന് കീഴി
ഒ8 വ!വസായ ിേലാ
5ാപന ിേലാ ഉ
പരിശീലന േകാ³ാണ് അ &ീ(ഷി ് പരിശീലനം, ഇതിa ഉbെ
ത്
താെഴ പറH വയാണ്.
a. അടി5ാന പരിശീലന ഘടകം
b. േജാലി5ലെ
െതാഴിൽ പരിശീലനം/ ാേയാഗിക പരിശീലനം.
േകരള േ#`് അ &ീ(ഷി ് േമാഷൻ lീം (െക.എസ്.എ.പി.എസ്) എ
നിലയിൽ
സം5ാന സർ7ാരിെ& നാമമാŒമായ സാ— ിക സഹായ ിQെട 5ാപനFൾ
അ &ീ(ഷി ് വർ>ി ി/ ത് േ ാ-ാഹി ി7ാം. അതിനാൽ േകരള ിൽ 15 വയµ് Xതൽ 29
വയµ് വെര [ ായX
വിദ!ാ6[ികb അ &ീസ് പരിശീലനം നട
സ~കാര!
5ാപനFൾ/ം, വ!വസായFൾ/ം സാ— ിക സഹായം നൽS തിന് 2021-22 സാ— ിക
വർഷ ിൽ ഒ8 <തിയ പ>തി അവതരി ി7ാൻ വS ് തീ8മാനി•. അ &ീസ് പരിശീലന ിന്
െച$കിട വ!വസായFെള േ ാ-ാഹി ി/കയാണ് ഇത് വഴി വS ് ലU!മി
ത്. ഈ
പ>തി7ായി
2021-22 ബജ`ിa 50.00 ലUം ^പ വകയി8 ിയിwD്.
അ േയാജ!മായ
െതാഴിലവസരFb
കെD a,
ഉചിതമായ
െതാഴിa
േനടിെയ / തി
മാ6·നി6േ¸ശFb
നaSക,
നയ^പീകരണ ി ം
ഗേവഷണFb/മായി െതാഴിa വിപണന വിവരFb േശഖരി/ക ‚ടFിയ കാര!Fളിa
േകരള ിെല െതാഴിലേന~ഷകെര എംേ¹ാnെമ&് എ¡േ(ചºകb സഹായി/J. െതാഴിa
അേന~ഷക8െട
ൈന<ണ!
വികാസ ിQെട
െതാഴിaശTിHെട
സാധ!തകb
േയാജനെ
ാx
തര ിa െതാഴിa സംബƒിയായ വിവരF9ം സാേWതികവിദ!Hം
ലഭ!മാ/ തി
ഇടFളായി
എംേ¹ായെമ&്
എ¡േ(ചºകെള
എംേ¹ായബിb
െസ&$കളാ7ി മാ‰കയാണ് െതാഴിaവS ിെ& ലU!ം.
എMാ ര ി X
െതാഴിa
അേന~ഷക6/ം എംേ¹ാnെമ&് എ¡േ(ചºകളിa രജി#6 െചzാx താണ്.

ക—»v$കb, െമാൈബa േഫാ” എ ിവയിQെട എMാ രം േസവനF9ം ലഭ!മാ7ാ{
േശഷിH
ഓ”ൈല{ േസാ©് െവയ6 5ാപി/ തിQെട മാŒേമ എംേ¹ാnെമ&്
എ¡േ(ചºകളിെല ക—»v6വ§7രണം ¼6±മാSകH•. ഇേ ാ½
ആ¹ിേ7ഷ{ േസാ©്
െവയറിെന എവിെടനിJം ഏ‚ സമയ ം ഉപേയാഗി7ാx
തര ിa െതാഴിa െവബ്
അടി5ാനമാ7ിH
േസാ©് െവയറിേല7് മാ‰ തിന് വS ് നടപടി ആരംഭി• കഴി¾.
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ഓ”ൈല{ സ6¿ീÀകb നaS തിനായി വSÁതല ിa തീ8മാനി7െ vിരി/ തിനാa
‚ട6 യായ പÂാ ല േസവനFb നി6¿ഹി/ക അനിവാര!മാണ്.
2018-19 വാ6ഷിക
പ>തിയിെല ഇ-ഓഫീസ് െഫnസ് 3-Hെട ഭാഗമായി 61 ടൗ” എംേ¹ാnെമ&് എ¡േ(ചºകb7
Äണിേവ³ി`ി എംേ¹ാnെമ&് ഇ{ഫ6േമഷ{ ആ&് ൈഗഡ{സ് ബ»േറാ എ ിവെയÅടി ഈ
പ>തിHെട ഭാഗമാ/J. 2021-22-െല
വ6 നFb അടി5ാന െസൗകര! വികസനം,
ഹാ6ഡ് െവയ6 ആരംഭി/ക, രജിേYഷ{ െറേ7ാ6Æകb/
‡ÇÁര, െക.എസ്.ഡÈÉ.എ.
കണകഷ{, സ~യം-സഹായ െഡÊകb ^പീകരി/ക, സംരUി/ക എ ിവയാണ്.
2021-22 സാ— ിക വർഷ ിൽ സിവിൽ േ#ഷ കളിൽ
വർ ി/
താെഴ റH
ഓഫീÀക9െട അടി5ാന സൗകര!Fൾ െമ െ
ാൻ വS ് ഉേ¸ശി/J.
1. റിജിയണa െ ാെഫഷണa & എmിക»vിവ് എംേ¹ാnെമ{റ് എ¡േ(ചÌ്,
േകാഴിേ7ാട്
2. ടൗ” എംേ¹ാnെമ{റ് എ¡േ(ചÌ്, ക8നാഗ
ി
3. ടൗ” എംേ¹ാnെമ{റ് എ¡േ(ചÌ്, വടകര
4. ടൗ” എംേ¹ാnെമ{റ് എ¡േ(ചÌ്, െകാ FÍ6
5. ടൗ” എംേ¹ാnെമ{റ് എ¡േ(ചÌ്, തളി റ—
ഇതിേല7ായി 2021-22 വ6ഷ ബജ`ിa 45.00 ലUം ^പ വകയി8 ിയിരി/J.

അസംഘടിത േമഖലയിa രജി#6 െചÎിw
െതാഴിaരഹിത8ം േയാഗ!8മായ െതാഴിa
അേന~ഷക67ായി വിവിേധാേ¸ശ! േസവന േക;Fb/െതാഴിa "Ïകb വിഭാവനം
െചÐെകാ¤
പ>തിയാണിത്. എംേ¹ാnെമ&് എ¡േ(ചºകb വഴിയാണ് ഈ പ>തി
നട ാ/ ത്.
എംേ¹ാnെമ&് എ¡േ(ചºകളിെല ൈലവ് രജി#റിa നിJം ജിMാ
എംേ¹ാnെമ&് ഓഫീസ6, എംേ¹ാnെമ&് ഓഫീസ$െട (എസ്.ഇ) സഹായേ ാ ‘ടി
žണേഭാTാ7െള െതരെ† /J. സമാനേയാഗ!തക9ം പരിശീലനxം ലഭി ിw വ8മായ
ഓേരാ വിഭാഗം žണേഭാTാ7b ഒ ി ് േച6 ് െതാഴിa "Ïകb ^പീകരി/J. ഓേരാ
െതാഴിa "Ïക9ം ബാÑക9മായി േനരിv് ബƒെ
ത് വഴി സാ— ിക സഹായം വാÒ
ഇന ിa വളെര േവഗ ിa ലഭ!മാSJ. ഓേരാ െതാഴിa "Óി ം അ വദി ിw വാÒ ‚ക `10
ലUമാണ്. ഇതിa 10% Ô ് അംഗFb വഹിേ7Dതാണ്. വാÒ‚കHെട 25% അെMWിa 2
ലUം ^പ
ഇതിേലതാേണാ Sറ† ‚ക അŒHം ‚ക സÕസിഡിയായി ലഭി/J.
ാേദശികമായ ആവശ!Fേളാ സാധ!തകേളാ പരിഗണി•െകാD് ഒ8 ജിMയിa എŒ െതാഴിa
"Ïകb േവണെമWി ം ‚ടFാx താണ്. ഓേരാ െതാഴിa "Ïക9ം േത!കം െതാഴിലിa
ൈവദy!ം ഉ വരായിരി7ണം. േമാേvാ6 െമ7ാനി7്, ഇലേ£ാണിക് െമ7ാനിക്, ഇല£ീഷ!{,
കാ6 &6, ¹ംബ6, െപയി&6, െതÖകയ` െതാഴിലാളികb, വീwേജാലി7ാ6, േഹാംന×മാ6
‚ടFിയവെര ഉbെ
ിH
െതാഴിa"Ïകb ^പീകരി7ാx താണ്. വിവിേധാേ¸ശ!
െതാഴിa "Ïകb7ായി 2021-22 വ6ഷ ബ_ജ`ിa 88.00 ലUം ^പ വകയി8 ിയിwD്.

േദശീയ െതാഴിa േസവന വS ി കീഴിa സം5ാന ് 21 െവാേ7ഷണa ൈഗഡ{സ്
Äണി‰കb വ6 ി/J. ഈ 5ാപനFേളHം 7 Äണിേവ³ി`ി എംേ¹ാnെമ&് ഇ{ഫ6േമഷ{
ൈഗഡ{സ് ബ»േറാകേളHം 3 െ ാഫഷണa ആ&്
എmിക»vീവ് എ¡േ(ചºകേളHം
ശTിെ േ Dത് അനിവാര!മാണ്.
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േകാ ിംഗ് "ാØകb സംഘടി ി/ക
കരിയ6 െസമിനാ6/എmിബിഷ{ നട

ക

റഫറ{സ് ൈല¥റി
െതാഴിa സി>ീകരണFb, െതാഴിaവാ6
Ù `ി കb, വാരികകb, റഫറ{സ്
‡ÇFb എ ിവ കരിയ6 ൈല¥റികളിേലÚ് വാÖക
േ#`് Ù

`ി{

സി>ീകരി/ക.

‘നിHTി’ െതാഴിaേമളകb സംഘടി ി/ക
ഡിജി`a ഡിേgÛ
േകരള പÈിക് സ6വിസ് ക•ിഷ{ െഫസിലിേ`ഷ{ െസ{റ6
Xകളിa പറH
വ6 നFb7ായി 2021-22 വ6ഷ ബജ`ിa 85.00 ലUം ^പ
വകയി8 ിയിരി/J.

െതാഴിaരഹിതരായ വിധവകb, ഉേപUി7െ v Šീകb, നിയമപരമായി വിവാഹേമാചനം
േനടിയ വനിതകb, അവിവാഹിതരായ അ•മാ6 ‚ടFിയവ67് ഈ പ>തിയിQെട
സ~യംെതാഴിa
സംരംഭFb7്
ധനസഹായം
നaകിവ8J.
െതാഴിaവS ിെ&
േമaേനാv ിലാണ് ഈ പ>തി നട ിലാ/ ത്. സ~യംെതാഴിa സംരംഭFb/ െചലവിെ&
50% സÕസിഡിയാHം 50% പലിശരഹിത വാÒയാHം നaകിവ8J. വാÒ‚കHം സÕസിഡിHം
െതാഴിaവS ാണ് നaS ത്. ഓേരാ Äണി‰ം സംരംഭക6 തെ
Üത!മായി പരിപാലി7ണം.
2021-22
വ6ഷ ിa
െതാഴിaരഹിതരായ വിധവകb,
ഉേപUി7െ v/വിവാഹേമാചനം
േനടിയ/അവിവാഹിതരായ വനിതകb, അവിവാഹിതരായ അ•മാ6 എ ിവ67ാH
സ~യം
െതാഴിa പ>തി (ശരണ!)-Úായി 1800.00 ലUം ^പ വകയി8 ിയിരി/J.

Ý8Fിയ കാലയളവി
ിa െതാഴിaരഹിതരായ Hവാ7െള ആേഗാള െതാഴിa
Ý‰പാ കേളാട് മ-രി7ാനാSംവിധം ഉയ6 ി ൈവദÞ!X വരാ7ി മാ‰ക എ താണ് ഈ
പ>തിെകാD് വിഭാവനം െചt ത്. ഇതിനായി 2012-13 വ6ഷ ിa സം5ാന ടനീളം
െതാഴിa േക;Fb 5ാപി/വാ{ െതാഴിa വS ് പ>തിയി SHം 2017-18 വ6ഷ ിa വിവിധ
ജിMകളിലായി പ ് െതാഴിa ആ6ˆിത േക;Fb സമയബƒിതമായി ¼6 ിയാ/കHം
െചÐ. ‘െകnസിെ&’ സാേWതിക സഹായേ ാെട േകരള ി ടനീളം വർ ി/
കരിയർ
െഡവലപ്െമ&് െസ&$കൾ ഒ8 േUമ സàഹ ിേല/
വഴികാvിയായി വർ ി7ാനാണ്
ഉേ¸ശി/ ത്. േകാഴിേ7ാട് ജിMയിെല േപരാá, പാല7ാട് ജിMയിെല ചിâർ, ആലÁഴ ജിMയിെല
കായംSളം, തി8വനq<രം ജിMയിെല െനzാ`ിൻകര, പാേലാട് എ ിവിടFളിൽ ഇത്
യാഥാ6[!മാ/ തിേല7ായി
2021-22 വ6ഷെ
ബജ`ിa
450.00 ലUം
^പ
വകയി8 ിയിരി/J.

ഒ8 േമാഡa കരിയ6 െസ&6 ആരംഭി/ തി
ാരംഭ നടപടികb േദശീയ െതാഴിa
േസവന വS ് സ~ീകരി ിwD്. ഇത് എംേ¹ാnെമ{റ് & െ4യിനിംഗ് വS ിെ&Hം, േകã െതാഴിa
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വ
െറ ം, േദശീയ െതാഴി േസവന വ ിെ
ം (േകരള) ഒ സം
സംരംഭമാണ്. ഇത്
െചല)കെളാ*ം +ടാെത ഉേദ.ാഗാ01ിക23് െതാഴി
സംബ5മായ വിവര62 ഒ
ട
കീഴി ന
*7്. േകാ8യം ജി:യി ഒ കരിയ0 ൈഗഡ സ് ബ=േറാ >ട?@തിനായി
DGE&T3് െFാേപാസ സമ0 ിHിI7്. ഇJFാവ0Kികമാ3ാ േമാഡ കരിയ0 െസ റിന്
കൗMസിലിംഗിനാ N
Fവ0Kന62 ബ5ി ിO@>2െ െട N
അടിQാന
സൗകര.62 ആവശ.മാണ്. ഇതിേല3ായി 2021-22 ബVജWി
40.00
ലYം Zപ
വകയി KിയിരിO*.

എംേ\ാ]െമൻറ്
എ_േ`ചaകളി
രജിb0
െചcിIN
ഭി@േശഷി3ാ െട
eനരധിവാസKിgം േYമKിgമായി സമhമായ ഒ
പാേ3ജ് െതാഴിൽ വ ് വിഭാവനം
െചj*. ഓേരാ വ. ിOം പരമാവധി 50,000/- Zപ വെര പലിശയി:ാെത സnയം െതാഴിൽ
സംരംഭ6ൾ ആരംഭിO@തിgN വാpയായി നq@താണ്. പrതി െട FവർKനYമതt്
വിേധയമായി വാp >ക ഒ ലYം വെര അgവദിOം. വാp >ക െട 50% സvസിഡിയായി
നൽ *. സnയംെതാഴി വാp, െതാഴി പരമായ മാ0wനി0േxശ62, മyര പരീYക2ON
പരിശീലനzാ{ക2, അനൗേദ.ാഗിക ൈനeണ. പരിശീലനം >ട6ിയ Fവ0Kന6ളാണ് ഈ
പrതിയി}െട നട ാO@ത്. 2021-22 വ0ഷ ബജWി ൈകവല. പrതി3ായി 600.00 ലYം Zപ
വകയി KിയിരിO*.

എംേ\ായ്െമ റ് രജിേ•ഷ ഉN 50 gം 59 gം ഇടt് Fായ€N €തി0@ പൗര•ാ03്
സാ‚Kിക സnാƒയതnം ന
@തിന് പrതി ലY.മി„*. വിവിധ േമഖലകളി
Fാഗ ഭ.)ം
അgഭവ സ‚†€N വ. ിക‡െട പരിˆാനം സ03ാരിെ
വിവിധ സംരംഭ62
നട ിലാO@തിനായി ഉപേയാഗിO@തിനായി ഒ സമh േഡWാ ബാ‰് ZപീകരിO@തിgം
പrതി ലY.മി„*.
50-65 വയŠിനിടയി‹N €തിർ@ പൗര•ാർ3് സnയം െതാഴിൽ വാp നൽകാgം െതാഴിൽ
രജിേ•ഷൻ നടKാgം പrതി ലY.മി„*7്. സnയം െതാഴിൽ സംരംഭ6ൾ ആരംഭിO@തിന്
50,000 /- Zപ വെര ബാ‰് വാp നൽ *, അതിൽ 25% (പരമാവധി 12500/- Zപ വെര) സർ3ാർ
സvസിഡിയായി വിതരണം െചj*. 2021-22
വാpാ >ക, Fചരണം, േമ േനാ8ം, അടിQാന
സൗകര.ം >ട6ിയവtായി 20.00 ലYം Zപ വകയി KിയിരിO*.

േകരളം €Œവg€N പ8ിക ജാതി /പ8ിക വ0w വിഭാഗKി െപ„@ വിദ.ാ01ിക23് െതാഴി
ലഭ.മാ @തിനായി അവെര ൈനeണിക2 പരിശീലി ിOനതിgം, മyര പരീYക23ാ N
പരിശീലന zാ•ക2 ന
@തിgം, അവെര സnയം െതാഴി കെ7Kി FാŽരാOക ം അത്
വഴി F•ത വിഭാഗ3ാ െട സ0േവാ €ഖ ഉ@മനKിgം േവ7ി ആരംഭിO@ പrതിയാണ്
ഇത്. മyര പരീYക23് ഓMൈല
അേപY സമ0 ിO@തിgം ഇവിെട സൗകര.ം
ഉ7ായിരിOം ഈ പrതി Fകാരം ഇ 0വ• പരിശീലന)ം ‘ ് ച0HON പരിശീലന)ം ന
ം.
ഗവ0െ• ്
േജാലിക2Oം, സnയം െതാഴിലിgം ഉേദ.ാഗാ01ികെള FാŽരാOകയാണ്
പrതി െട ലY.ം. പ8ിക ജാതി/പ8ിക വ0w വിദ.ാ0ഥിക2 +„ത‹N അ8 ാടി, പാേലാട്
മാന“വാടി എ@ിവിട6ളി ഈ ലY.േKാെട െമാൈബ
ണി”ക2 വഴി േസവനം നടKാgം
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ഈ പrതി െകാ7് ഉേxശിO*. 2021-22 വ0ഷ ബVജWി
Zപ വകയി KിയിരിO*.

സമനnയ പrതി3ായി

ലYം

െതാഴി
േമഖലയി
പരിശീലന പരിപാടിക2, െസമിനാ•ക2, ശി പശാലക2,
Fഭാഷണ62, ഗേവഷണ62 >ട6ിയ Fാഥമിക ലY.623ായി െതാഴി‹ം eനരധിവാസ)ം
വ ിെ
കീഴി
Fവ0KിO@ Qാപനമാണ് േകരള ഇ bിW•8് ഓഫ് േലബ0 ആ ്
എംേ\ാ]െമ ് (കിെല) 2021-22 വ0ഷKി പരിശീലന62, െസമിനാ•ക2, ശി പശാലക2,
ഗേവഷണ62, Fസിrീകരണ62 എ@ിവ]െ3ാ ം അതിെ
Fവ0Kന സീമക2
വികസി ിOക ം െമHെ 8 േസവനം ലഭ.മാO@തിgമായി ചില സവിേശഷ പരിപാടിക‡ം വ ്
നടKാgേxശിO*. താെഴ റ @ ഘടകപrതിക23ായി 2021-22 വ0ഷKി 200.00ലYം
Zപ വകയി KിയിരിO*.
പരിശീലന പരിപാടിക2, െസമിനാ•ക2, ശി പശാലക2, അg˜രണ Fഭാഷണ62
ടിേയW െതാഴിലാളിക23ാ N േബാധവJ3രണ പരിപാടിക‡ം ആേരാഗ. ക.ാ™ം
ഗേവഷണ62, പഠനFവ0Kന62
കിെല വാ0Kക‡െട Fസിrീകരണം.
കിെല െട ആ›നികവJകരണം
ക‚•8ൈറേസഷ

Fവ0Kന62

കിെലെയ േദശീയ തലKി‹N ഇ bിW•8ായി മാ”@തിന് (Institutue of labour studies and
Management) അടിQാന സൗകര.62 ഏ0െ „†ക.

വിവിധ തരKി‹N നിയമ62 നട ാ3ിെ3ാ7് ഫാ•റി െതാഴിലാളിക‡േട ം
പരിസരവാസിക‡െട ം
ആേരാഗ.)ം
േYമ)ം
•രY ം
ഉറ വ †@തിgN
നിയമവിേധയമായ Qാപനമാണ് ഫാ•റീസ് ആ ് േബായിേലž് വ ്.
ഫാ•റിക‡െട
രജിേ•ഷgം ൈലസ •ം അgവദിOക, ഫാ•റി െതാഴിലാളിക‡െട േYമ)ം ആേരാഗ.)ം
•രY ം മാേനŸെമ ് നട ാO*േ7ാ എ@് പരിേശാധി3 , അപകടകരമായ ഫാകടറികളി
€ ക ത
പരിേശാധന, അ“രീY മലിനീകരണ നിയ ണ6‡െട പരിേശാധന നടK ,
ഫാ•റികളിെല െതാഴിലാളിക23് ൈവദ. പരിേശാധന, രജിb0 െച¡ാK ഫാ•റികെള
കെ7†@തിനാ N പരിേശാധന എ@ിവയാണ് ഫാ•റീസ് ആ ് േബായിേലž് വ ിെ
Fധാന Fവ0Kന62.
അപകടം തട @തിgN •രYാ നിരീYണ പഠനം
ഫാ•റിക2 •രYിതമാOക
വ.ാവസായിക ¢ചിതn നിരീYണ പരിപാടി
ക‚•80 വ£രണം
േhഡിംഗിെ

ം •രYാ അവാർ¤ക‡െട ം വിതരണം

െതാഴി

ആേരാഗ. •രY പരിശീലന േക¥)ം ഓഫീസ് േകാം\¦് (കാ3നാട്)

െതാഴി

ആേരാഗ. െമഡി3

പരിേശാധന

•രY അവാ0ഡ് വിതരണം
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വ ിെ
ഓഫീ•ക‡െട
ഓഫീ•കളാ3ി മാ”ക

ആ›നികവJകരണം,

റിേമാ8് െസ സിംഗ് എേനബി2ഡ് ഓMൈല
സിbം (ROCERS)
പരിശീലന)ം മ” പരിപാടിക‡ം
വ ിെ
ഈ Fവ0Kന623ായി
വകയി KിയിരിO*.

2021-22

സബ്

െകമി3

ഓഫീ•കെള

േമാഡ

എമ0ജ സി റേ§ാ സ്

വ0ഷKി

425.00

ലYം

Zപ

ഒ

ഏകജാലക ഏജ സി എ@ നിലയി 1996-ലാണ് Fവാസി മലയാളി വ ് നിലവി
വ@ത്. Fവാസി മലയാളിക‡െട സ0േ¨ാ©ഖമായ േYമമാണ് വ ് ൈകകാര.ം െചj@ത്.
േലാകKാകമാന€N Fവാസി മലയാളിക‡െട േYമം ഉറ ാOക, പരാതി പരിഹാരം, അവകാശ
സംരYണം, നാ8ിേല3് മട6ിെയ†@വ െട eനരധിവാസം, Fവാസി നിേYപം സംQാനK്
േFാyാഹി ി3
എ@ിവയാണ് േനാ03 െട Fധാന ലY.62.
േനാ03 വ ിെ
Fവ0Kന62 വ ് േനരിIം െപാ>േമഖലാ Qാപനമായ േനാ03 «8സ് €ഖാ“ിര)മാണ്
നട ിലാ3ി വ @ത്. 14048.00 ലYം Zപ 2021-22 വ0ഷ ബജWി
താെഴ റ @
ക0¬പരിപാടിക23ായി വകയി KിയിരിO*.
േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി േകരള സർ3ാരിെന സംബ5ിHിടേKാളം ® തരമായ ഒ
Fശ്നം ¯°ി±, കാരണം മലയാളിക2 േലാകെമ‚ാ„€N 140 ലധികം രാജ.6ളിലായി വ.ാപി±
കിടOകയാണ്. േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി മറികട3ാൻ നിരവധി രാജ.6ൾ ഏർെ „Kിയ
േലാകവ.ാപകമായ േലാ3്െഡൗM കാരണം, നിരവധി Fവാസി േകരളീയ03് അവ0 നി O@
രാജ.6ളി
േജാലി നഷ്ടെ 8് േകരളKിേല3് മട6ി വേര7ി വ@ിI7്. േനാ03 «8്സി െറ
Fാഥമിക കണ3് Fകാരം െമാKം വിേദശK് നി*ം വ@വരി ഏകേദശം 4.5 ലYKിലധികം
േപ0 െതാഴി ന°െ I വ@വരാണ്. ഇKരKി മട6ിെയKിയവെര eനരധിവസി ിOക ം
അവർ3് നിലനി²ിനാവശ.മായ eതിയ ൈനeണ. വികസന പrതികൾ ആവി³രിOക ം
െചേ¡7ത് Fധാനമാണ്. ഇKരKി
തിരിെH†@ Fവാസിക‡െട eരധിവാസKിനായി
eതിെയാ

പrതി ആവി³രിHിI7്, ‘തിരിെH†@ Fവാസിക‡െട ഏേകാപന eനസംേയാജന

പrതി,’ ഈ പrതി3ായി മാ´ം 5000.00 ലYം Zപയാണ് 2021-22 ബജWി
വകയി KിയിINത്. ഈ പാേ3ജിൽ സർ3ാർ വ ്, ഏജൻസികൾ, തേxശ സnയംഭരണ
Qാപന6ൾ, എ@ിവ െട വിവിധ eനരധിവാസ പrതികൾ/പരിപാടിക2, ധനകാര.
Qാപന6ളിൽ നി*N വാp എ@ിവ ം
ഉൾെ „*. +ടാെത Fവാസി േYമKിgം
eനരധിവാസKിgം േവ7ി N മ” പxതിക‡െട ബജW് വിഹിത)ം ആgപാതികമായി
വ0rി ിHിI7്
വിവിധ രാജ.6ളി
നി*ം മട6ിെയKിയവ െട eനരധിവാസKിgം ഉ@മനKിgം
േവ7ി താെഴ റ @ പrതികൾ ആവി³രിH്, ഏേകാപി ി± നട ിലാO*.

ഗ2ഫ് രാജ.6ളിെല േദശീയവ 3രണKിെ ഫലമാ ം േകാവിഡ് മഹാമാരി µല)ം
ടിേയWെതാഴിലാളിക2 തിരിെക േകരളKിെലKാ കാരണമായിI7്. ഇKരKി തിരിെക
എ†@വ െട eനരധിവാസ)ം, ഇവെര ന¶െട സµഹKി
സംേയാജി ിOക എ@>മാണ്
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േനാ03 വ ിെ
Fഥമ പരിഗണന.
ഇKരKി
eനരധിവാസKിനായി ത¡ാറാ3ിയ
പrതിയാണ്, ‘ Fവാസിക2ON േനാ03 വ ് പrതി’ (എ .ഡി.പി.ആ0.ഇ.എം.) Qിരമായ
ഒ ജീവിത വ മാനം കിI@ സnയം െതാഴി പrതി േFാyാഹി ിOകയാണ് ഇതിെ ഉേxശ.ം.
2013-14 ലാണ് ഈ പrതി Fഖ.ാപിHത്, ഇേ ാŒം നട* െകാ7ിരിOകയാണ്. 30 ലYം Zപ
വെര €ടO €ത‹N Fവാസിക‡െട വ. ിഗത െFാെജ¸ക23് 15 % µലധന സvസിഡി
(പരമാവധി 3 ലYം Zപ വെര) Fഖ.ാപിHിI7്. മട6ി എ†@ േകരളീയ സംരംഭക03്
പരിശീലനം, പ¹ിസിWി, േലാണിgN ഇ ºറ സ്, ഭരണ പരമായ െചല)ക2 എ@ിവ ം
േലാണി അട6ിയിI7്. ഈ »ണിWിെ ആദ. 4 വ0ഷെK Fവ0Kന623് 3% സvസിഡി
പലിശ ം Fഖ.ാപിHിI7്. 2440.00 ലYം Zപ ഈ പrതി3ായി 2021-22 വ0ഷെK ബജWി
വകയി KിയിI7്. 2021-22
െമാKം വിഹിതKി
നി*ം 25 ശതമാനം >ക ¼ീ
സംരംഭക03ായി മാWി െവHിരിO*.

േകരളKിെല വാ323് വിേദശ െതാഴി മാ03Wിെല െവ½വിളികെള േനരി„@തിനായി
ൈനeണ. വികസനKിനാ N പrതിയാണ് ഇത്. സാേ‰തിക പരിˆാന€N \സ് „,
ഐടിഐ, ഡിേ\ാമ, ഡിhി ഇവ ഉNവ03് വിേദശK്, Fേത.കിH് ഗൾഫ് രാജ.6ളിൽ െതാഴിൽ
ലഭിO@തിന് ആവശ.മായ ൈനeണ.ം വികസി ിOക എ@താണ് പrതി െട ലY.ം.
േകരളKിെല
വാ3ൾ3് ഐ.സി.ടി കഴി)കൾ വികസി ിO@തിgം അത് വഴി വിേദശ
രാജ.6ളിൽ അവ െട െതാഴിലവസര6ൾ വ0rി ിOക ം െചj*.
‘െക]സിെ ’ അംഗീ¿ത Qാപനമായ നžിംഗ് ഇൻbിW•8് േഫാർ കരിയർ എൻഹാൻസ് െമ ്
(ൈനസ്) വഴി ഗൾഫ് രാജ.6ളിെല നžിംഗ് േമഖലയിൽ േജാലി േന„@തിgN
HAAD/PROMETRIC/ MOH/DOH എ@ീ സർ3ാർ ൈലസൻസിംഗ് പരീYക23്
ത¡ാെറ„O@തിg പരിശീലനം നൽ *. പrതി െട മാർwനിർxശ Fകാരം 25 ശതമാനം >ക
വിദ.ാർ1ികളിൽ നി*ം േനരിIം, +ടാെത 75 ശതമാനം >ക \ാൻ ഫ7ിൽ നി*ം
Qാപന6ൾ3് നൽ ം. ഈ പrതി3ായി 250.00 ലYം Zപ 2021-22 ബജWി നീ3ി വHിI7്.

ഇ“. Fവാസകാര. വ ിgകീഴി രജിb0 െച¡െ 8 ഒ റിÁ8്െമ ് Qാപനമാണ്
‘ േനാ03 «8്സ്’ . 12.03.2015 ഇ“.ാ ഗവMെമ ്, ഇ“. നÂമാ ം വിേദശേK3് കയWിവി„@
സംQാനെK ഏജÃകെള നിയ ിO@ നിയമം Fബല.Kി വ KിയിI7്. േനാ03 «8്സ്
ആണ് ഈ ക0Kവ.ം ഏെW„K് നട†@ ഏജ സി. വിേദശ െതാഴി‹ടമക23് ആവശ.മായ
െതാഴിലാളികെള
ലഭിO@തിനാവശ.മായ
െതാഴിലാളി
വിവര6‡െട
(ഡാW
േബസ്)
േരഖേയാ„+ടിയ ഒ
േജാബ് േപാ08
േനാ03-«8്സ് ആണ് ത¡ാറാO@ത്.
വിേദശ
െതാഴി‹ടമകെള െതാഴി
ആവശ.623ായി ആക0ഷിO@തിേല3ായി േനാ03 «8്സ്
അവരിേല3് എKിേHേര7>7്. •രYിതമായ െതാഴി
ടിേയW േജാബ് േപ08 , െതാഴി
േത„@വ ം, െതാഴി‹ടമക‡ം ത¬ി
പര§രം സംസാരിO@തിന് ആവശ.മായ സാേ‰തിക
വിദ.ക2 ഉ2െ „േK7>7്.
രാജ.Kിനക†ം, eറ†€N െതാഴി‹ടമകെള +„തലായി
ഇതിേല3്ആക0ഷിO@തിനായി േജാബ് േപാ08ലിന് +„ത
Fചാരം ന േക7>7്.
െതാഴിലാളി വിവര62 WമWതാെണ@് പരിേശാധിO@തിനായി ൈവദÄധ.€N ഏജ സിക‡െട
സഹായം േതേട7>7്. റിÁ8്െമ റ് ൈÅവ്, കMസ 8 സി, പ¹ിസിWി, മW് ഓഫീസ്
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െചല)ക2 എ@ിവ ം ഈ പrതിയി
ലYം Zപ വകയി KിയിI7്.

ഉ2െപ„KിയിI7്. ഈ പrതി3ായി 2021-22 ബജWി

Fവാസി േകരളീയ03് വിവിധ േസവന6ൾ നൽ @തിgം േകരളKിെല നിേYപ
അവസര6െളOറിH് മട6ിെയ†@ Fവാസിക23് സമhമായ വിവര62 ന
@തിg€N
േകരള ഗവൺെമ ിെ
ഒ
സംരംഭമാണ് േനാർ3 ബിസിനസ് െഫസിലിേWഷൻ െസ ർ
(എൻബിഎഫ്സി). Fവാസികെള ം, തിരി± വ@ Fവാസികെള ം തിരിHറിÇ് അവ െട
ബിസിനസ് സംരംഭ62 >ട?@തിgം വിeലീകരിO@തിgം േവ7 മാ0w നി0േxശ6‡ം വിദÈ
പരിശീലന)ം ന കി എ .എഫ്.ബി.സി സഹായിO*. വിദÉരായ െFാഫഷണ‹കെള ം
റിേസാഴ്സ് േപഴ്സÊകെള ം ഉപേയാഗിH് േകരളKിെല Fവാസികെള നിേYപ62
നട†@തിേല3് ആക0ഷിO@തിന് ഈ വാണിജ. സൗകര. േക¥ം അവസരെമാ O*. 200.00
ലYം Zപ 2021-22 ബജWി ഈ പrതി3ായി വകയി KിയിI7്.

നിയമന FËിയ, പരിശീലന)ം ൈനeണ. വികസന)ം, നിയമ വശ6‡ം ഒ*ം
തടŠെ ടാതിരി3ാ
െപാ>-പ‰ാളിK മാÌകയി
നിയമന6‡െട എ:ാ േമഖലയി‹ം ഒ
eതിയ സംരംഭം ZപീകരിO*7്. വിേവക പരമായി,
ിേയാെട നിയമന FËിയ നട†ക,
പരിശീലനം, ൈനeണ. വികസനം, നിയമന േശഷ€N സഹായം, നിയമ സഹായം െതാഴി
േമഖലയി
െതാഴിലാളിOം, െതാഴി‹ടമക2ON ഇ ºറ സ് പരിരY എ@ിവെയ:ാം ഈ
പrതി െട ലY.6ളാണ്. ഗവMെമ ിെ Fവ0Kന6േള ം, eതിയ>ം ആകർഷക)മായ
ടിേയW സാധ.തക2, അവസര6ൾ, eതിയ ൈമേhഷൻ ഇടനാഴികൾ, മW് ഗേവഷണ അധിÍിത
FവർKന6ൾ
എ@ിവ
തിരിHറി @തിgം,
എ:ാ
റിÁ8്െമ ്
ഏജ സികേള ം
സംേയാജി ിO@തിgം ഈ പrതി തീ മാനിHിI7്.
•രYിത)ം നിയമപര)ം ആയ ഒ
ടിേയW FËിയെയ േFാyാഹി ി3ാgം
നയി3ാgം സഹായി3ാg€N ഒ സർ3ാർ ഏജൻസിയാണ് േനാർ3 «8്സ്. നി0വഹണ
ഏജൻസി എ@ നിലയി
േനാർ3 «8്സ് eതിയ Îീ€കൾ3ായി ആശയ6ൾ ZപീകരിOക ം
ഈ േമഖലയിൽ നയ ZപീകരണKിgN മാ0w നിർേദശ6ൾ നൽ ക ം െചjം.
ടിേയWKിെല ഏW)ം eതിയ Qിതി ഗതിക2, അവസര6ൾ, െവ½വിളികൾ, ടിേയW3ാ മായി
ബ5െ 8 FÏ6ൾ എ@ിവ മനŠിലാ3ാൻ ഏജ സി3് കഴിയണം. സമയബ5ിതമായ
ഇടെപടൽ, തി Kൽ നടപടി ം ദീർഘവീYണ)ം, ആÐ´ണം, നിലവിെല പrതിക‡െട
ഫലFാŽി >ട6ിയവ
കാര.Yമമായി നിർവഹിO@>ം ഏജ സി െട
ഉേxശ.6ൾ
നിറേവ”@തിന് അനിവാര.മാണ്. ഈ പrതി3ായി 2021-22 ബജWിൽ 200.00 ലYം Zപ
വകയി KിയിI7്.

Fവാസിക‡െട സാ‚Kിക, സാµഹിക, സാംÎാരിക വികസനമാണ് Fവാസി
സംഘ6‡െട ലY.ം.
േനാ03 വ ിെ
പrതികേള ം, Fവ0Kന6േള ം
റിH്
Fവാസികളി അവേബാധം ¯°ിO@തി‹ം, Fചരി ിO@തി‹ം Fവാസി സംഘം Fധാന പ‰്
വഹിO*. Fവാസിക‡േട ം വിേദശ രാജ.6െള േസവിH് Fവാസം അവസാനി ിH് തിരിH്
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വ വ െട ം േ മ ിന് േവ ി സംഘം േവദിെയാ
.
ഇടയി# ഒ പരാതി പരിഹാര െമഷിനറിയായി സംഘം വ
2021-22 ബജ2ി# 500.00 ല ം 5പ വകയി
ിയി6 ്.

വാസിക
ം, േനാ
വ ി!ം
ി
. ഇതിെ+ ഉ മന ിനായി

തിരിെ78
വാസികെള :തിയ;ം വിജയകര<മായ ഒ
ജീവിത ിേല ് വീ>ം
സമന?യി ി
തി!ം ഏേകാപി ി
തി!ം :നരധിവസി ി
തി!മായി 5പകൽ ന
െചDി6E ഒ :തിയ പFതി ഘടകമാണിത്. േനാ
െട ഏ2<ം :തിയ കണ !സരി7്
ഏകേദശം 7 ല
ി# പരം മലയാളിക വിേദശ ് നി ം തിരിെ78ക ം അതി# 4.5
ല േ ാളം േപ െതാഴി# MഷടെപN തിരിO വ വ മാണ്. സർ ാരിൻെറ ഏ2<ം ധാനെ N
ല RSളിെലാ ് മ2് രാജRSളിേല ് മടSാൻ ആUഹി
വർ ് :തിയ േജാലികേളാ
അവസരSേളാ നൽ ക എ താണ്, അതിWെട അവർ ് Xിര വ മാനം േനടാനാ ം.
മടSിെയ8
വാസിക
് YാർNZകൾ, സംരംഭSൾ അെ]^ിൽ ഉയർ
ൈന:ണR
പരിശീലനം എ ിവ`ായി സർ ാർ പിaണയ്േ
; ്. േനാ
bcസ്, സർ ാരിനക8ം
:റ8ം ഉE മ2് ഏജൻസിക
എ ിവ െട തിരിO വ
വാസിക
ാ E വിവിധ
പFതികdെട ഏേകാപന ി!ം, :നസംേയാജന
വർ നSൾ മായി 2021-22 ബജ2ിൽ
5000.00 ല ം 5പ വകയി
ിയി6 ്.

േകരള ിെ+ സാംeാരിക പാരfരRം,
േതRകിOം
വാസികdെട
വതലgറയി#
എ ി ക, ഭാഷ ം, സംeാര<ം വRാപി ി ക, െലhസi,വാ
ാ വിനിമയം, മാ j നി േkശം,
പരാതി പരിഹാര<ം ;ടSിയ സാധRമായ െഫസിലിേ2ഷm സ nീoക ന# ക എ ിവയാണ്
വാസി വികസന ഓഫീoക /േനാ
bN്സ് അ!ബr ഓഫീoക എ ിവ െട ല RS .
എ]ാ ജി]കളിsം േനാ
bN് െസtക /സബ്-ഓഫീoക
വ
ി
്. അവ േനാ
bN്സിെ+ എuികvNീവ് ഉ രവാദിത?Sdം, വാസികdെട സൗകരR ദമായി എ ിെ ടാ<
രീതിയി# ആെണ ് ഉറZ വ 8 . ഈ പFതി ഫല ദമായി നട ി# വ 8 തിന്
ആവശRമായ അടിXാന സൗകരRSdം, നി yാണ
വ
നSdം അതRാവശRമാണ്.
മാനവേശഷി കരXമാ #, ഫ ണി7zകdെട നവീകരണം, ഫീ{ചzക , ി+ിംഗ്, േYഷനറി,
ഐ.ടി. ഉപകരണS എ ീ വ
നS നട ിലാ ാm ഉേkശി
. 200.00 ല ം 5പ
2021-22 ബജ2ി# ഇതിനായി വകയി
ിയിരി
.

േകരള ി# നി ം :റേ
E െതാഴിലാളി
വാഹം വളെര ~•തലായതിനാ#,
അതിന!€തമായി െതാഴിലാളികെള •ഷണം െച‚sം മനസാ ിയി]ാ
മധRവ
ികdെട
ഇടെപടലിWെട ƒമ വി Fമായ ടിേയ2<ം വളെരയധികം വ Fി7ി6 ്. ഈ സാഹചരR ി#
േകരള ി#
േബാധവ„ രണ
ചരണം
അതRാവശRമാണ്.
ടിേയ2 ാെര
േബാധവ„ രി
തി!ം, േതRകിOം … ബല വിഭാഗS
് ƒമ വി F ടിേയ2െ
റിOE
gmക ത# നടപടിƒമS മന†ിലാ ി െകാ•
തി!മായി 24 മണി‡zം വ
ി
കാ
െസ+zം ˆ പരിഹാര െസtം 5പീകരി7ി6 ്. ആതിേഥയ രാജRSളി# ആഭRŠര കലാപേമാ,
‹തി …രŠSേളാ FSേളാ വ േfാ ഈ കാ െസ+ ഒ ഏജmസി കiേŒാ bം
ആയി വ
ി
. ഈ കാ െസ+റിെ+ അടിXാന സൗകരR വികസന ി!ം ഉ #
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ന#
്.
ടിേയ2 ാ
് ആവശRമായ വിവരSdം, സഹായ<ം ഈ െഹ#പ് ൈലനിWെട
ന#
താണ്. ഏത് വ ിെ+ ം ഏ2<ം ധാനെ N ക
വRം എ ത് മിക7 രീതിയിsE
പരാതി പരിഹാര വ
നSളാണ്. പരാതി ാ
് േനരിN് വ Zകdമായി ബrെ ടാm
സാധി ാ
ഇ രം േകoകളി# േനാ
വളെര നി •ായകമായ ഇടെപടsക നട8 .
അതിനാ# എm.ആ .െക. പരാതി പരിഹാര െസ# െ+ വ
നം വളെര മിക7താണ്. 150.00
ല ം 5പ 2021-22 ബജ2ി# ഇതിനായി വകയി
ിയി6 ്.

പŽിേമഷRm രാജRSളിsE, േകരള ിെല െതാഴിലാളിക േനരി•
ഏ2<ം ധാന
ˆം േകാടതി നടപടികdം, നിയമ ˆSdമാണ്. നിയമ സഹായമി]ാ തിനാ# പലേ ാ•ം
പാവെ N െതാഴിലാളിക ജയിലിലട`െ •ക ം ശി ക ഏ•വാേS ി ം വ
. ഇതിെ+
അടിXാന ി# അ ഹതെ N െതാഴിലാളിക
് നിയമ സഹായം, നിയേമാപേദശം, േകസ്
ഫയ# െച‘ക, നിയമ പരമായി അവെര
തിനിധീകരി ക, അതത് രാജRSളിെല
എfസികളി# നി ് അ ഹരായ െതാഴിലാളിക
് െചലവായ ;ക മട ി കി6 തിന് േവ
സഹായം െച‘ക ;ടSിയ ഇടെപടsകdം നട8 തിനായി ;ടSിയ പFതിയാണിത്.
ല ം 5പ വാസി നിയമ സഹായ സമിതി ായി 2021-22 ബജ2ി# വകയി
ിയി6 ്.

വാ ഷിക വ മാനം 1.5
ല ം 5പയി# താെഴ E തിരി7് വ
വാസി
മലയാളിക
ം, മരണമട’ വാസി മലയാളികdെട ആ“ിത
ം, മരണാനŠര സഹായം,
വിവാഹം, ചികി” എ ിവ ായി ധനസഹായം ന#
തി! േവ ി ;ടSിയ പFതിയാണിത്.
സാŠ?ന പFതി ് അേപ ി
വാസി ര ് വർഷ ിൽ റയാെത വിേദശ ് േജാലി
െചDിരി ണം എ ് നിബrന ഉ ്. 2021-22 ബജ2ി# 3000.00 ല ം 5പ ഇതിേല ായി
വകയി
ിയി6 ്. കഴി’ സാf ിക വ ഷ ി# ഈ പFതി െട –ണേഭാ— ളി# 30
ശതമാനം ˜ീക ആയി
ഈ സാf ിക വ ഷ ിsം അേത ശതമാനം ;ട െമ ്
തീ ി
.

വാസി േകരള േ മ ഫ ് ആ™് 2008 അ!സരി7്, േകരള നിയമ സഭ 2010-# േകരള വാസി
ഫ ് േബാ ഡ് 5പീകരിO.
വാസിക
ായി വിവിധ േ മ പFതിക
നട ിലാ ക
എ താണ് ഇതിെ+ ല Rം. 2021-22 ബജ2ി# 900.00 ല ം 5പ വകയി
ിയി6 ്.

വാസികdെട ം,
മടSിെയ ിയവ െട ം
േ മം
ഉറZവ 8 തിെനാ ം
സംXാന ിെ+
അടിXാന
സൗകരR
വികസന ിന്
ആവശRമായ
വിഭവSൾ
സ?ായ മാ ക മാണ് വാസി ഡിവിഡ+് •ീം െകാ ് ല Rമി• ത്. സംXാന ിെ+
വികസന ിനായി നിേ പം ആക ഷി
തിെ+ ഭാഗമായി :;തായി
വാസി േ മ
േബാ ഡിെ+ ഭാഗമായി ;ടSിയതാണ് വാസി ഡിവിഡ+് പFതി. 300.00 ല ം 5പ 2021-22
ബജ2ി# ഇതിനായി വകയി
ിയി6 ്.
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േനാ
വ ിെ+ വിവിധ പFതികെള റിOം ന] െതാഴി# ലഭി
തിനാ E
oര ിതമായ ടിേയ2െ
റിOgE അവേബാധം വാസി സžഹ ിsം, വാസം മതിയാ ി
തിരി7് വ
വരിsം ഉ ാ ിെയ•േ
; ്.
െതാഴി# േത• വ , നിയമപരമ]ാ
റിŸN്െമ ക , വിസ തNിZക , എ ിേ7
രാജRെ
സംeാരം, പാരfരRം, ൈപ¡കം,
നിയമS എ ിവ നവ മാധRമSളിWേട ം അറി’ിരിേ
; ്. േകരള ിെല ജനS
~•തsE ഇŠRയിെല വmകിട നഗരSളി# വിേദശേ
് േപാ
തിന് gm:E ഓറിയേ+ഷm
പരിപാടിക നടേ
; ്. കഴി’ സാf ിക വ ഷ ി# ഈ പFതി ് േവ ി ഫ ്
െചലവഴി7തി# 60 ശതമാനം –ണേഭാ—ാ dം ˜ീക
ആയി
. ഈ സാf ിക
വ ഷ ിsം അേത ശതമാനം ;ട െമ
തീ ി
. 110.00 ല ം 5പ 2021-22 ബജ2ി#
ഇതിനായി വകയി
ിയി6 ്.

പല വാസികdം വിേദശ േജാലി ിെട, അoഖ ബാധിതരാ<ക ം അപകട ി#െപ•ക ം
െച‚ാz ്. സാധാരണയായി അവ അവിെട ചികി” േത•ക ം, എ ാ# േതRകമാ Eേതാ,
നീ>നി#
േതാ ആയ ചികി”`് ആവശRമായി വ ാ# അവ
ചികി”`ായി
േകരള ിേല ് മട¤ം. അ ര ിsE വളെര ദരി¥രായ വാസിക
ം, വാസ ിനിട ്
മരണെ • വ
E യാ¦ മായി എയ േപാ Nി# ആം§ലmസ് സൗകരRെമാ േ
; ്.
േനാ
bN്സ് ഇതിെന]ാമായി ഇŠRm െമഡി # അേസാസിേയഷ!മായി ൈകേകാ
ി6 ്.
60.00 ല ം 5പ 2021-22 ബജ2ി# ഈ പFതിക
ായി നീ ി വ7ി6 ്.

ന¨െട പാരfരR<ം, ൈപ¡ക<ം സംeാര<െമ]ാം വ ം തലgറയിേല ് പക
െകാ•േ
ത് അതRാവശRമാണ്. േകരള ിന് :റ ് താമസി
©രിപ ം വാസികdം
ന¨െട നാടിെ+ സാംeാരിക ൈപ¡ക<ം പരfരാഗതമായ ചട¤കdം, മ•മായി എേ ാ•ം
ബrം ª ി ാm ആUഹി
വരാണ്. ആേഗാള േകരള സാംeാരിേകാ”വം േകരള ിെ+
സംeാരം കടി ി
തിന് മാ¦മ], വാസിക
് അവ െട മാ¡സംXാന<മായി അവെര
ബrെ •8 തി!E അവസരം ~ടിയാണ്.
വാസികളിെല ഏത് ായ ാ
ം അവ െട
കഴിവ്
കടി ി
തി!E ഒ
േവദി ~ടിയാണിത്.
ശരിയായ “മSളിWേട ം,
പരസRSളിWേട ം ആേഗാള േകരള സാംeാരിേകാ”വെ , സംXാനെ
എ]ാ വ ഷ<ം
നട
മിക7 സാംeാരിക േമളയാ ി മാ2ാ< താണ്. 2021-22 ബജ2ി# 50.00 ല ം 5പ
ഇതിനായി വകയി
ിയി6 ്.

മീ2ിം–കdം, സംഗമSdം, മ2് അ തീ
ബജ2ി# 50.00 ല ം 5പ വകയി
ിയി6 ്

നv ദി]ിയിെല േനാ
വകയി
ിയി6 ്.

ിത െചല<ക

മായി േനാ

െസ]ിെ+ ആവശRSളിേല ായി 5.00 ല
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വ

് 2021-22

ം 5പ 2021-22 ബജ2ി#

ഇŠRാ ഗവiെമ+ിെ+ വിേദശകാരR മ«ാലയ<മായി ~ടിേച
്, ആഭRŠര കലാപം,
‹തി …രŠS എ ിവയി# അകെ N വാസികെള േജാലി XലSളി# നി ം, താമസ
XലSളി# നി ം ഒഴിവാേ
; ്. ഈ വ
നSളി# എ േണാമി ¬ാസ് യാ¦ ം,
േകരള െഹൗസിെല താമസ ി!ം മ2് അടിയŠിര െചല<ക
ം ;ക ആവശRമായി വ
.
ഇെത]ാം ഈ നിധിയി# നി ാണ് െചലവഴി െ • ത്. 2021-22 ബജ2ി# 100.00 ല ം 5പ
ഇതിനായി വകയി
ിയി6 ്.

ജനS ചിതറിേ ാ
ത് തിരി7റി ക, എ ത് ഏ2<ം ാധാനRgE;ം,
അവ
് ~ടിേ7രാ!ം അവ െട മാ¡ സംXാന<മായി ബrം ª ി
തി!ം, അവ
്
ാതിനിധR ി! േവ ി E ഒ േവദി ഒ
തി!ം സഹായകമാ വാ!ം േവ ി Eതാണ്
േലാക േകരള സഭ. മാ¡ സംXാന<ം
വാസികdം തyിsE പര-ര സf
ിെ+
ാധാനRം കണ ിെല• ് എ]ാ ജന ധിനിധികdം (എം.എ#.എ.മാ എം.പി. മാ ), ആതിേഥയ
രാ° ിെല വാസികdെട ജനസംഖRാ!പാത ിന!സരിOE സ
ാ നാമ നി േkശം െചD
തിനിധികdം, അടSിയതാണ് ഈ സഭ.
വാസികdമായി ബrെ N കാരRSdം,
സംXാന ിനക8ം :റ8gE ‘ േകരള’ ിെ+ കാരRSെള റിOം സഭ ച 7 െച‘ം. േലാക
േകരള സഭ െസƒേNറിയ2്, സഭ െട ഭരണ പരമായ സഹായക സംവിധാനമായി വ
ി
,
ഇതി# െതാഴി# പരമായി ആ ±വgE ഉേദRഗX
്, അവ
ഈ സഭെയ
ഏേകാപി ി ക ം, സംഘടി ി ക ം സഭ െട വ
നS
ായി എ]ാ െസൗകരRSdം
ഒ
. ഈ സഭ െട oഗമമായ വ
നS
ായി 2021-22 ബജ2ി# 100.00 ല ം 5പ
വകയി
ിയി6 ്.

േകരള ിെ+ സാf ിക രംഗ ്
വാസികdെട പ^് കണ ിെല• ്
വാസികളിെല പാവെ Nവ െട മ dെട ഉ ത വിദRാഭRാസ ിന് സാf ിക സഹായം
ന#
പFതിയാണ് ഇത്. ഈ ഫ ി# നി
െ ാഫഷണ# വിദRാഭRാസമട gEവ
ം
സഹായം ന#
്. 20.00 ല ം 5പ 2021-22 ബജ2ി# ഇതിനായി വകയി
ിയി6 ്.

േനാ
വ ിന് മാേവലി രയി# ഒ 5 ഏ
©മി
്. േലാക േകരള േക²ം
Xാപി ാm വ ് തീ മാനി7ി6 ്.
വാസിക
് േകരള സംeാര<മാ E ബrം
ശ—ിെ •8 തി!E ഒ സാംeാരിക േക²മായി ഇതിെന മാ• താണ്. ഇŠRm അŠ
േദശീയ േക² ിെ+ സവിേശഷതക ഇതി! ാ ം. േകരള ിെല വിഭവS , കല, സംeാരം,
കരെകൗശല വ³
, ;ടSിയവയിWെട വാസികെള ം, അവ െട o´8 െള ം േകരള
സµ ശന ിനാ ം േ ാ”ാഹി ി ം.
ഇതിെല അംഗS
്
േതRക പരിഗണന
ന#
താണ്. േതRകിOം ഇതിെ+ ത‚ാെറ• ിനായി ഓഹരി നിേ പം നട8 വ
്. േക²ം
അംഗS
് സവിേശഷമായ താമസ േസവന െസൗകരRം ദാനം െച‘ താണ്. ഈ സംരംഭം
വിജയകരമായാ# മ2് ധാന േക²Sളിsം ഇ;േപാsE േലാക േകരള േക² ിെ+ ¶ംഖല
;ട¤ താണ്. 100.00 ല ം 5പ 2021-22 ബജ2ി# ഈ പFതി ായി വകയി
ിയി6 ്.
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വാസികdെട താ·രRS
സംര ി
തി!ം, നട ി# വ 8 തി!മായാണ്
ഗവ െ¸+് NRI കyീഷന് 5പം ന#കിയത്. അതി! േവ ി E മാ ഗ നി േദശS
ന#
തി!ം കyീഷെ+ വ
നS
ം മ• അടിXാന സൗകരRS
ം േവ ി 2021-22
ബജ2ി# 40.00 ല ം 5പ വകയി
ിയിരി
.

േകരള വാസി െവ#ഫയ ഫ ് േബാ ഡ് വാസി േകരളീയ
ായി വിവിധ േ മ
പFതിക
നട8
്. ബാ¼ക
വഴിേയാ, വിവിധ ധനകാരR XാപനS
വഴിേയാ
വാസിക
് 5 ശതമാനം ഗവെ½+് സ¾സിഡിേയാെട വീട് െവ
തിേല ായി 20.00 ല ം
5പ വെര E േലാi ന#
തി!E പFതിയാണ് ഇത്. ത
അേപ കളി# നി ം
െമf ഷി ് സീനിേയാരി2ി െട അടിXാന ിലാണ് –ണേഭാ—ാ െള തിരെ’•
ത്. ഈ
പFതി ായി 2021-22 ബജ2ിൽ 100.00 ല ം 5പ വാ¿ സ¾സിഡിയായി വകയി
ിയി6 ്.

േപാലീസ് വ ിെന വിഭജി7് 1962 ലാണ് േകരള ഫയ േഫാÀ് വ ്, േകരള ഫയ േഫാÀ്
നിയമ കാരം 5പീകരി െ Nത്. ;ട
ി# വ ് തീ പി• ം അണ
വ
നSളി#
മാ¦മാണ് ഉ ായി
ത്. എ ാ# ഇ ് എ]ാ …രŠ നിവാരണ വ
നSളിsം ഫയ
ആmഡ് െറ•v വ ് സജീവമായി ഇടെപ•
്. അSെന വ ിെ+ gഖഛായ തെ
വളെരയധികം മാറിയി6 ്. അ„െകാ ് ഗവiെമ+് 2002-# വ ിെന േകരള ഫയ ആmഡ്
െറ•v സ nീസസ് എ ് :ന നാമകരണം െചÂ.
ഉയ
തര ിsE oര
ം,
വിജയകരമായി തീയണ
വ
നSളിsം ഫയ ആmഡ് െറ•v വ ് സജീവമായി
ഇടെപ•
്. വ ിെ+ െമാ ം വിഹിതമായ 6900.00 5പയി#, താെഴ പറ
ഉപകരണS
വാ¤ തിനായി 6500.00 ല ം 5പ 2021-22-# വ ിനായി വകയി
ിയി6 ്.
ഫയ െട
ഫY് െറേ-ാiസ് െവഹി ി
േടi േടബി

ലാഡ (60 മീ. ഉയര<ം ലിÃ് സൗകരR<ം)

വാN േലാറി
വിവിേധാേkശ വാഹനം (4*4)
വാN ടവ ഫയ െട
ൈƒസിസ് െറേ-ാiസ് െവഹി ി
Åബ െവഹി ി
േÆാN് പf്
ൈഹ

ഷ േപാ Nബി

പf്

ആംഫിബിയm ൈട ് ഫയ ൈഫ2ിംഗ് പf്
ഏരിയ# ഫയ േÇാi
സബ് െമറിസിബി

ഡി വാNറിംഗ് പf്
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റിജിഡ് ഇ േ

ബി

എ ് േഹാ

് േ ാവ

േഫാ ിബി

എ

ഇ േ

ബി

ൈലഫ് ഡി

േബാ ്

ി

െട ്
ർ

വാ"ി േടാ"ി
െഡലിവറി േഹാസ്
ക%& ർ, 'ി ർ, ഓേ ാേമഷന് േവ,ി-. മ ് അ0ബ1 ഉപകരണ6
േപാളി െ'ാ8ിലീൻ േറാ8് (100 മീ.)
ൈലഫ് േബായ്
ൈലഫ് ജാ" ്
AരB െഹൽെമ ്
Dസ്
AരB"ാവശFമായ മ ് ജീവ രBാ ഉപകരണ6
വG8ിെ
െമാHം വിഹിതHിK നിLം 50.00 ലBം Nപ Oീക "ാവശFമായ
ഉപകരണ6ൾ"ായി െചലവഴിെ",ാതാണ്.
SൻഗണനാടിUാനHിൽ വിവിധ ജിWകളിെല ജിWാ ഫയർ ആൻഡ് െറY& േ ഷ0കൾZം,
ഫാമിലി ക\ാർേ ]കൾZമായി ^തിയ െക ിട6ൾ നിർ_ിZ`തിന് 400.00 ലBം Nപ 2021-22
ബജ ിK വകയിcHിയിd,്.

േകരളHിെല സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഫയർ ആ ് െറY& സർവീസസ് ഡി8ാർ ്െമ ിന്
കീഴിൽ 6200 േവാള ിയർമാcെട പfാളിHേHാെട (G.O (Ms) 132/2019 / േഹാം, തീയതി.
30/08/2019) Uാപിതമായി. ജീവൻ രBിZക, സ\H് നkം Gറlക, ജന6mെട മേനാവീരFം
നിലനിർnക എ`ിവയാണ് സിവിൽ ഡിഫൻസിെ ലBF6ൾ.
മാറിയ സാഹചരFം കണ"ിെലoH്, സിവിൽ ഡിഫൻസിെ
ഭാഗമായി qരrനിവാരണsം
ഉൾെ8oHിയിd,്, tടാെത ഒc സിവിൽ ഡിഫൻസ് േവാള ിയർമാcെട കടമകmം
ഉHരവാദിH6mം താെഴ പറ-ം 'കാരം വിശദീകരിwിd,്.
അപകട6െളZറിw് െപാxജന6ൾ"് S`റിയി8് നൽGക
അപകടം സംഭവിZേ%ാൾ
നിർേzശ6ൾ നൽGക

എ6െന

േസവന6

നKകാം

എ`തിെനZറിy.

അടിയrിര േസവന വG{കെള സഹായിZക, ജീവ രBാ ദൗതFHിK പfാളികളാGക,
മ} േസവന6
qരr6

അതിജീവിwവർ"് ഉടനടി ആശ\ാസം നKGക

qരrവശിk6
മാ}ക, അവശF േസവന6
എHിZക, Uലംമാ േക~6ൾ
ൈകകാരFം െച•ക
ഈ 'വ Hന6 "ായി 50.00 ലBം Nപ 2021-22 ബജ ിൽ വകയിcHിയിd,്.
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1
എ
ബി
സി
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
എ
ബി
സി
13
14
15
16
17

മി, ഭവനം, മ വികസന പ തിക
രഹിത
് ഭവന നി ാണ ിനാ
മി
ഭാഗികമായി നി ി% ഭവന&'െട *
ീകരണം, , ബലമായ വീ.ക'െട
/ന0 ാരണം, പഠന2റി നി ാണം
പ5ികജാതി വിഭാഗ ിെല , ബല വിഭാഗ& 7ളള വികസന
പരിപാടിക
ഭവന രഹിത പ5ികജാതി ാ
് ഭവന പ തി (ൈലഫ് മിഷ=)
പ5ികജാതി ഉപപ തിയിെല AേതCക േAാജDക 7 * ഡ് ഫF്
മരാമHം െക5ിട Aവ
ിക'ം
പ5ികജാതി വികസന വJKിെL ആNനീകരണOം ഇ- ഗേവണ=സ്
സംരംഭ&'ം
പ5ികജാതി ഉപപ തി Aകാര2
േകാ Kസ് ഫF് (വികസന
പരിപാടികളിെല നി Qായകമായ വിടവ് നിക R പ തി)
േകരള സംTാന പ5ികജാതി പ5ിക വ ഗ വികസന െഫഡേറഷ= ഓഹരി
Vലധന വിഹിതം
പ5ികജാതി െപXJ5ിക 7 വിവാഹ ധനസഹായം
െവ ായണിയിZ
അ\]ാളി െമേ ാറിയR േമാഡR റസിഡ=ഷCR
േ^ാ 5്സ് _ ഉ െKെട
േമാഡR റസിഡ=ഷCR `'ക'െട
നട ിK്
പ5ികജാതി വിദCാ bിക
് വിദCാഭCാസ ധനസഹായം
െതാഴിലിdം പരിശീലന ിdം മാനവ വിഭവേശഷി വികസന ിd2
സഹായം
പ5ികജാതി ാ0െട വികസന ിന് ഒ0 Jട ീഴിR വ0g പ തിക
(50 ശതമാനം സംTാന വിഹിതം)
േകരള സംTാന പ5ികജാതി പ5ികവ h വികസന േകാ Kേറഷ=
ലിമിiഡ് – എസ്.സി.എസ്.പി (51 % സംTാന വിഹിതം)
ആXJ5ിക'െട േഹാjR നി ാണം (50% സംTാന വിഹിതം)
പൗരാവകാശ
സംരlണ നിയമOം അതിmമ&
തടയR നിയമം
നടKാ Zം, ആn് 1989 (50 ശതമാനം സംTാന വിഹിതം)
വാoലC നിധി
എpാ ജിpകളിZം വ
ിംഗ് വിമXസ് േഹാjZക
േഡാ. അംേബq
rാമ വികസന പ തി
ആേരാഗC സംരlണ പ തി
േപാj് െമsിക് പഠന ിd അധിക സംTാന സഹായം
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18500.00
20000.00
5000.00
30000.00
100.00
600.00
300.00
6000.00
200.00
8339.00
1500.00

24500.00
5000.00

2500.00
250.00
1250.00
1200.00
250.00
7000.00
5000.00
7500.00

എ
ബി

ധാ മ ി ആവാസ് േയാജന –
ാമീ
(പി.എം.എ.ൈവഎസ്.സി.എസ്.പി) (40 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതം)
ദീ ദയാ$ അേ&'ാദയ േയാജന (ഡി.എ.ൈവ.-എ .ആ).എ$.എം)
(40 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതം)

500.00
3250.00

പ,തി-െട 01് ഉപപ,തിക4 5വെട െകാ678.

അ)ഹത-9 ദരി;രായ <രഹിത പ=ികജാതി>ാ)>് വീട് നി)?ി71തിനായി <മി വാ@ാ
സഹായം ന$Aവാനാണ് ഈ പ,തി ലE'മി61ത്. 2021-22 $ ഈ പ,തിയിGെട ഏകേദശം 5000
A6ംബ@െള സഹായി71തിനാണ് ഉേJശി71ത്. ഓേരാ A6ംബLിMം ലഭി71 ധനസഹായ
നിര>് സ)>ാ) മാനദOമMസരിPായിരി7ം. ൈലഫ് മിഷ കെSLിയ <രഹിത-ഭവന രഹിത
TണേഭാUാ>4>് മാVേമ ധനസഹായം ന$Aക-W. 2021-22 $ 18,500.00 ലEം Yപ ഭവന
നി)?ാണLിന്
ലം വാZ1തിനായി ഈ പ,തിയി$ വകയി[Lിയിരി78.

പ=ികജാതി A6ംബ@\െട ഭാഗികമായി നി)?ിP ഭവന@\െട ^)LീകരണLിMം _)ബലമായ
ഭവന@\െട െമPെ`6LലിMം പഠനbറിക\െട നവീകരണLിMം ധനസഹായം ന$A1തിനാണ്
ഈ പ,തി ലE'മി61ത്. 2021-22 $ ഈ പ,തി>ായി 20000.00 ലEം Yപ നീ>ിവPിdS്.
സ)>ാ) മാനദOം അMസരിPായിരി7ം ധനസഹായം ന$A1ത്.ഈ പ,തി ലE'ം വe1ത്
2020-21 വ)ഷം വെര അMവദിP ^)Lീകരി>ാL 8,250 ഭവന@\െട ^)Lീകരണം. ഒ[
ലELി$ താെഴ വാ)ഷിക വ[മാനb9 A6ംബ@4>് വീെടാ1ിന് 1.50 ലEം Yപ
നിര>ിലാണ് ധനസഹായം ന$A1ത്.
ഒ[
ലEം
Yപയി$
താെഴ
വാ)ഷിക
വ[മാനb9
രEിതാ>\െട
സ)>ാ)/എjഡഡ്/െkഷ'$/െടlി>$
m\കളി$
ൈഹn4/ഹയ)
െസ>oറി
pാqകളി$ പഠിe1 വിദ'ാ)rിക4>് അവ[െട വീടിേനാട് േച)1് പഠനbറി
നി)?ി71തിന് ധനസഹായം ന$A1താണ്.
പഠനbറി നി)?ാണLിനായി ഓേരാ
A6ംബLിMം 2.00 ലEം Yപ വീതം ന$A1താണ്.
5,000 tതിയ പഠനbറിക\െട നി)?ാണuം, kി$ ഓവ) ആയ
^)Lീകരണuം.

8,868 പഠനbറിക\െട

േകwാവിxത പ,തിയായ പി.എം.എ.ൈവ. യി$ ഭവനം അMവദിP TണേഭാUാ>4>്
വീെടാ1ിന് ഒ[ ലEം Yപ വീതം അധികമായി ന$A1താണ്. ഇതിനാവശ'മായ zക
ാമവികസന ക?ീഷണേറ{ിന് ന$A1താണ്.
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പ=ികജാതി>ാരിെല സാ|Lികമാ-ം സാ0ഹികമാ-ം പിേ1ാ>ം നി$71 േവട , നായാടി,
ക9ാടി, അ[}തിയാ), ച>~ിയാ) എ1ീ വിഭാഗ>ാ[െട tനരധിവാസuം സാ|Lിക
ഉ1മനuമാണ് ഈ പ,തി-െട ലE'ം. _)ബല വിഭാഗ>ാ[െട ജനസംഖ' ആെക പ=ികജാതി
ജനസംഖ'-െട 3.65 ശതമാനം വ[ം. (പ=ികജാതി സ)േവ റിേ`ാ)=് 2008) അവരി$ €രിപEuം
പാല>ാട്, മല•റം, െകാ‚ം, ഇ6>ി എ1ീ ജി‚കളിലാണ് േകwീകരിPിരി71ത്. 2021-22 വ)ഷം
5000.00 ലEം Yപ താെഴ പറ-1 ഘടക@4>ായി നീ>ിവPിരി78.
സ)>ാ) മാനദOമMസരിP് ഭവന നി)?ാണLിന് 5 െസo് <മി വാZ1തിM9
സഹായം. ൈലഫ് മിഷെo സ„)… ഭവന പ,തിയി$ ഉ4െ`6Lിെ>ാS് ഭവന
നി)?ാണLിന് സഹായം ന$A1താണ്.
അടി
ാന സൗകര'@4, വാ)Lാവിനിമയ സൗകര'@4, ഇo)െന{് കണ‡ിവി{ി,
വിദ'ാഭ'ാസം, ചികിˆ, Aടിെവ9ം, ൈവദ‰തി, േറാഡ് കണŠിവി{ി bതലായ സൗകര'@4
_)ബല വിഭാഗ@4>് ന$Aക.
സമ േകാളനി വികസനം, kി$ ഓവ) ഭവന@\െട ^)Lീകരണം, സാ0ഹിക പഠന bറി,
ൈനtണ' വികസനം ഉ4െ`െട-9 ജീവേനാപാധി വ)Lന@ളി$ പരിശീലനം,
േത'ക
ട‹ഷ എ1ീ പരിപാടികളട@ിയ േത'ക പാേ>ജ്.
AറŒത് 25 െസo് •ഷി<മി വാZ1തിന് പരമാവധി 10 ലEം Yപ-െട ധനസഹായം
ഈ വിഭാഗ>ാ[െട സാ0ഹിക സാ|Lിക ഉ1മനLിനായി േത'കിŽം ഉയ)1 ദാരി;'
•ചകb9 വിഭാഗ@4>് േവSി A6ംബാധി•ിതമായ •‘ പ,തിക4 ത’ാറാ>ി
നട`ിലാേ>Sതാണ്. TണേഭാUാ>\െട ലിംഗാധി“ിത
ിതി വിവര@\െട അടി
ാനLി$ 41
ശതമാനേLാളം zക വനിതക4>് ലഭി7െമ1് കണ>ാ78.

സം
ാന സ)>ാരിെo നവേകരളം ക)? പ,തിയി$
ഖ'ാപിP നാല് ദൗത'@ളി$
ഒ1ാണ് ൈലഫ് മിഷ (ജീവേനാപാധി, ഉ4െ`6L$, സാ|Lിക ശാUീകരണം). സം
ാനെL
എ‚ാ ഭവനരഹിത)7ം ”രEിതമായ ഭവനം ന$A1തിനായി സം
ാന പ,തിയി$ നി89
സഹായLിന്
tറെമ,
ഹൗസിംഗ്
ആo്
അ)ബ ഡവല`്െമo് േകാ)`േറഷ (KURDFC) bേഖന ഹ•േകായി$ നി89 വാ–ാ സഹായuം
ാേദശിക സ)>ാ[ക4 വകയി[—1 പ=ികജാതി ഉപപ,തി ഫ˜ം വിനിേയാഗിP് െകാS്
ാേദശിക സ)>ാ[കളാണ് ൈലഫ് പ,തി നട`ിലാ71ത്. 2021-22 ബ•ജ{ി$ പ=ികജാതി
TണേഭാUാ>4>് പ,തി നട`ിലാ71തിനായി 30000.00 ലEം Yപ വകയി[LിയിdS്. ഈ
പ,തി™ായി വകയി[Lിയിd9 zക പ=ികജാതി TണേഭാUാ>4>് മാVെമ വിനിേയാഗി78š
എ1് ൈലഫ് മിഷ ഉറ`് വ[േLSതാണ്. ഈ പ,തി-െട 90 ശതമാനം TണേഭാUാ>\ം
œീകളായിരി7ം.

സ)>ാ) വA•ക4,
ാപന@4, ഏജ സിക4, സ1, സംഘടനക4 എ1ിവ bേഖന
പ=ികജാതി>ാ[െട ഉ1മനLിനായി േത'ക പ,തിക4 നട`ിലാ>ാ ഉേJശിPിd9താണ് ^4ഡ്
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ഫS്. ^4ഡ് ഫSി$ നി8ം zക ആവശ'b9 വA•ക4/
ാപന@4/ഏജ സിക4/സ1,
സംഘടനക4 അവ[െട ധനവിഹിതം •ടി ഉ4െ`6Lി പ=ികജാതി>ാ[െട വികസനLിന്
േവSി-9 േ ാജžക4, സം
ാന ആ•Vണ േബാ)ഡിെo പരിഗണന™് സമ)`ിേ>Sതാണ്.
പ,തി നി)Ÿഹണേയാഗ'uം അംഗീകാരേയാഗ'uമാെണ ി$ സം
ാന ആ•Vണ േബാ)ഡ് അത്
പ=ികജാതി വികസന വA`ിന് ന$A1താണ്.
¡ത േ ാജžക4 സം
ാനതല/െkഷ'$
വ)>ിംഗ് ¢`ിെo പരിഗണനeം അംഗീകാരLിMമായി സമ)`ി7ം. േ ാജžക\െട Yപീകരണം,
അംഗീകാരം, നി)Ÿഹണം zട@ിയവ നിലവിെല മാ)£നി)Jശ കാരമായിരി7ം. േകാവിഡ്-19 െo
വ'ാപന പ¤ാLലLി$ ജീവേനാപാധി
വ)Lന@4 നട—1തിന് ഉയ)1 b ഗണന
ന$േകSതാണ്. 2021-22 $ പ=ികജാതി>ാ)79 ഉപപ,തിയി$ ഈ പ,തി™ായി 100.00 ലEം
Yപ വകയി[Lിയിരി78.

ഈ പ,തിയി$ പ=ികജാതി വികസന ഡയറŠേറ{ിന് കീഴി¥9 െക=ിട@\െട നി)?ാണuം
നവീകരണuം അ{A{`ണിക\ം ഉ4െ`68. ഈ ശീ)ഷകം ൈകകാര'ം െച¦1ത് െപാzമരാമL്
വA`ാണ്. 2021-22 െല ഈ പ,തി-െട ഘടക@4 താെഴ`റ-1വയാണ്.
വ'വസായ പരിശീലന േകw@4, ീെമ§ിക്/േപാ¨് െമ§ിക് േഹാ¨¥ക4 പാരാെമഡി>$
ാപന@4, ന©ിംഗ് േകാേളªക4 (േകാഴിേ>ാട്), ീ എ«ാമിേനഷ പരിശീലന േകw@4,
േമാഡ$ റസിഡ ഷ'$ ¬\ക4, ¨ാഫ് ക-ാ)േ=©്, ജി‚ാ പ=ികജാതി വികസന ഓഫീ”ക4,
ഡയറŠേറ{് എ1ിവിട@ളിെല െക=ിട നി)?ാണuം ൈവദ‰തീകരണuം മ® സിവി$
¯Lിക\ം, അടി
ാന സൗകര' വികസനuം.
നിലവി¥9 ീ-െമ§ിക്/േപാ¨്-െമ§ിക് േഹാ¨¥ക4, ഐ.{ി.ഐ ക4, ീ എ«ാമിേനഷ
§യിനിംഗ് െസo±ക4, േമാഡ$ റസിഡ ഷ'$ ¬\ക4 എ1ിവ-െട
റി`യ±ം,
നവീകരണuം അ{A{`ണി-ം.
േഡാ. അംേബ²ക) ഭവനLിേo-ം tതിയ ഡയറŠേറ{് െക=ിടLിെo-ം zട)പണിക4.
ജീ)…ാവ

യിലായ ഐ.ടി.ഐ. െക=ിട@\െട tന)നി)?ാണ പണിക4

ഐ.ടി.ഐ നവീകരണLിെo ഭാഗമായി tതിയ േ§³ക4 ആരംഭി71തിന് െക=ിട
ന)?ാണം.
േമാഡ$ റസിഡ ഷ'$ n\ക\െട നിലവി¥9 െക=ിട@\െട അ{A{`ണി-ം
എം.ആ).എ´് ക\െട െക=ിട നി)?ാണuം മ{് ഇലµി>$/സിവി$ ¯Lിക\ം

tതിയ

പി.ഇ.{ി.സി.ക4>് െക=ിട നി)?ാണം.
2021-22-$ പ,തി™ായി 600.00 ലEം Yപ വകയി[—8.
.
പ=ികജാതി വികസന വA`ിെo
കീഴി$
വ)Lി71
എ‚ാ ഓഫീ”ക\െട-ം
ാപന@\േട-ം നവീകരണLിന് േവSി-9 പ,തിയാണിത്. ഈ പ,തി-െട ഘടക@4
താെഴ`റ-1വയാണ്.

523

പ ികജാതി വികസന വ ി
ഉേദ ാഗ
ാപന!ളി# പരിശീലനം ന# ക.

ം മ

ജീവന ാ

െസമിനാ(ക)ം േകാ*ഫറ-.ക)ം ശി/ശാലക)ം നട12തി3

ം േദശീയ അ

േദശീയ

െചല5ക6.

ക78 (ക6, ലാേ:ാ;ക6, <ി=(ക6, േഫാേ ാേകാ ിയ , എ2ിവ വാ?ക, പഴയ ക78 (ക)െട
Aന
ാപനം, വ ിെ= കീഴി
ഓഫീ.കെളCം,
ാപന!െളCം ബEി ി 2തിന് െനG്
വ
ിംഗ് സൗകര 5ം വീഡിേയാ േകാ*ഫറ-സ് സൗകര !)ം സJമാ ക.
െവKൈസGിേ=Cം, വിവര സാേMതികവിദ Cമായി ബEെ
േസവന!)ടCം വികസന5ം
നവീകരണ5ം, ഇ ഓഫീസ്
ാപി #, െവബ് ൈസG് െമയി=ന-സ്, എ. എം.സി ചാ Pക6,
ഡയറQേറGിേലCം ജിRാ ഓഫീ.കളിേലCം ഇ= െനG് ചാ Pക6, പ ികജാതി വികസന വ ്
േനരിS നട12 വിദ ാഭ ാസ
ാപന!ളി ം ഐ.Gി.ഐ കളി ം Vാ ്
WാXYറിക)ം
ൈലZറിCം
ാപി #.
ഇ-ഗേവണ-സി[െട എRാ വിഭാഗം \ണേഭാ]ാ 6 ം േനരി ് പണം
ന# 2തി3
േസാ^് െവയ വികസനം, ജീവന ാ
തിരി_റിയ# കാ ഡ്, ഇ-െ<ാക` െമ=് Yതലായവ.
വ ് നട ിലാ 2 വിവിധ പbതിക6
അേപcാ േഫാറ!)ം രജിd(ക)ം വിതരണം
െചeക, വ ി3 കീഴി
പരിപാടിക)െട പരസ െചല5ക6 വഹി ക.
േപാd(ക6, ൈഗgക6, h ് െല ക6, േജ ണ ക6, പട5ക6 േപാെലC
വ ിെല
<സിbീകരണ!)െട അ_ടി, വ ിെ= വികസനൈഗഡ്, ലiേലഖക6 എ2ിവCെട അ_ടിCം,
പbതിക)െടCം
<ധാന
സംഭവ!)െടCം
േഡാക`െമേ=ഷ3ം,
പ ികജാതി ാlെട
െതരെmno സാഹിത pതിക)െട <സിbീകരണ5ം.
പbതിക)െട േമാണിGിംഗ് നട12തിനായി ഫീ#ഡ് തലoി
മാനദqoിന് വിേധയമായി വഹന!6 വാടകr് എn ക.

ഉേദ ാഗ

്

സ

ാ

ഡിജിG# രീതിയി# പ ികജാതി സ െs At ക.
വിവര, വിദ ാഭ ാസ, വിനിമയ പരിപാടിക6.
പ ികജാതി വികസനoിനായി പ ികജാതി വികസന വ ;ം <ാേദശിക സ
ാlക)ം ഏെGno്
നട ിലാ 2 പbതിക)െട അവേലാകനം, േമാണിGറിംഗ് എ2ിവCമായി ബEെ െചല5ക6.
ജിRകളി#, തേvശ ഭരണ
പന!6 നട ിലാ 2 പ ികജാതി ഉപപbതിക)െട കാര cമമായ
േമാണിGറിംഗിനായി വിവര സാേMതിക വിദ യി# അധിwിതമായ ഒl എം.ഐ.എസ്.yണിG്
zപീകരി{െകാ|് ഡയറQേറGിെല }ാനിംഗ് ആ-ഡ് േമാണിGറിംഗ് െസ# ശ]ിെ n1ക.
ഫീ#ഡ് തലoി
ഉേദ ാഗ
െമാൈബ# കണc-

് സ

ാ

മാനദq<കാരം േWാ•ഡ് yസ

€ ്

ന•ാവന1
ഡയറQേറG് െക ിടoി# അധിക സൗകര !6, ഡയറQേറGി ം, പ ികജാതി
വികസന വ ി3 കീഴി
എRാ ഓഫീ.കളി ം
ാപന!ളി ം ക78 വ‚ രണ5ം
അടി
ാന സൗകര വികസന5ം.
പ ികജാതി വിദ ാ ƒിക6 ് ഇ-ഡ യി ം വിേദശ1Y
ഉപരിപഠന സാധ തകെള റി{ം,
െതാഴി# സാധ തകെള റി{ം വിവര!6 ന# 2തിനാC
ഹാ-േ…ഹാ6ഡിംഗ് െസRിെ=
<വ oനം.
<†ത പbതിrായി 2021-22 വ ഷoി# 300.00 ലcം zപ വകയിloിയിരി Š.
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മാനവവിഭവേശഷി വികസനം, അടി
ാനാവശ !6, സാ7oിക വികസനം tട!ിയവr്
<േത ക ഊ2# നŒിെ ാ|് പ ികജാതി ഉപപbതിയി
നി •ായക വിട5ക6
നിക12തി3
േ<ാജQധിwിത പbതിക6 ാണ് ഈ ഫ|് മാGി വ•2ത്. Y-വ ഷ!ളി#
അ3മതി
ലഭി_
പbതിക)െട
• oീകരണoി3
tകCം
ഈ
പbതിയി[െട
കെ|oാ52താണ്. പ ികജാതി ജനസംഖ Cെട അടി
ാനoി# ഇതി# ‘2ിെലാ2് tക
ജിRക6 ് അ3വദി_് ന# Š. 25.00 ലcം zപ വെരC
പbതിക6 ് പ ികജാതി,
പ ികവ ഗoി3 ജിRാതല ക“ിGിr് അംഗീകാരം ന#കാ52താണ്.
2021-22 # താെഴ റC2 ഘടക!6 ഉ6െ െടC
നി •ായക വിട5നികo#
േ<ാജ•ക6 ായി 6000.00 ലcം zപ വകയിloിയിരി Š.
പ ികജാതി പ ികവ — വികസന േകാ

േറഷ- YേഖനC

ജീവേനാപാധി പരിപാടിക6

ൈപ ്ഡ് വാ
കണQിവിGിr് <േത ക ഊ2# ന#കിെ ാ|് അടി
ാന
സൗകര !ളായ ടിെവ ം, വീnക)െട ൈവദ8തീകരണം, ഇ= െനG് കണ˜ിവിGി
േടായ് ല ം ™ചിതš5ം, ഇതര ഊ J േ›ാതXക6, മാലിന
സംœരണം,
അടി
ാനസൗകര വികസനം, കണQിവിGി, വാ oാവിനിമയം എ2ിവ ഉ6 െടC
സൗകര !6 പ ികജാതി ാ
് ഏ െ n1കCം. മ നി •ായക വിട5ക6 നികo ം.
പ ികജാതി വികസന വ

ി3 കീഴി

വി•ാ-വാടിക)െട tട െചല5ക6.

ഉ2ത വിദ ാഭ ാസ
ാപന!6 ആരംഭി 2തി3
റിേ ാ Sം തžാറാ 2തി3 െചല5ക6.

അ ാദമിക റിേ ാ Sം ഫീസിബിലിGി

പ ികജാതി ാlെട Ÿശാന!)െട സംരcണ5ം നവീകരണ5ം,
ആരാധനാലയ!)െടCം നവീകരണoി3Y സഹായം.
ദാരി േരഖr് താെഴC
ധനസഹായം.

കാ5ക)െടCം

മ

nംബ!)െടCം അഗതിക)െടCം മരണാന ര ചട?ക6 ്

പ ികജാതി േകാളനികളിെല േറാgക6, െപാt കിണ(ക6,
ടിെവ
പbതിക6,
Ÿശാന!6, േടായ് ല ക6, കിണ(ക6, ക“8ണിGി ഹാ)ക6 എ2ിവ ഉ6െ െടC
<pതിേcാഭ!ളി#
തക 2
അടി
ാന
സൗകര !)െട
Aന നി “ാണ5ം
അG G ണിക)ം.
pഷിCം അ3ബE <വ oന!6 Y
സഹായ5ം ‘ല വ bിത,
yണി ക6 സJമാ ി െ ാ|് ജീവേനാപാധി <വ oന!6 Aന:
ാപി

േ<ാസ¡ിംഗ്
ം.

<pതി ¢ര !6 ിരയാ 2വ
് അടിയ ിര സഹായം ന# ക, <pതിേcാഭ!)ം
അത ാഹിത!)ം സംഭവി 2 അവസരoി# പ ികജാതി ാരായ എം.ജി.എ-.ആ .ജി.എസ്
െതാഴിലാളിക6 ് അധിക െതാഴി# ദിന!6 £¤ി 2തി3Y
അടിയ ിര
ധനസഹായ5ം ന# ക.
േകരള സം
ാന പ ികജാതി/പ ികവ — വികസന േകാ
വാ§ാ പbതി ് സKസീഡി ന# ക.

േറഷ- Yേഖന ന# 2 pഷി ¦മി

പാല ാട് ¨…©ാ^് ഇ-dിG8 ിെ= എRാപണിക6 ം ഉ6െ െടC
പ ികജാതി lെട ജീവേനാപാധി AനlJീവി ി 2തിന്
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സഹായം

KELPAM ന് സഹായം.

ഡയറQേറGിെ= കീഴി
}ാനിംഗ് ആ-ഡ് േമാണിGറിംഗ് െസRിെ= എം.ഐ.എസ്. yണീGിെ=
സഹായേoാെട ഡയറQേറGി ം എRാ ജിRകളി ം േകാ സ് ഫ|് വിനിേയാഗി_് നട ിലാ ിയ
േ<ാജ•ക)െട Aേരാഗതി ൈªമാസoിെലാരി # <േത ക അവേലാകനം നടo|താണ്.

സാ7oിക വികസന പരിപാടിക6 േ<ാജQ് അടി
ാനoി# ഏെGn 2തിന് പ ികജാതി,
പ ികവ — െഫഡേറഷെ= പരിധിയി# വl2 പ ികജാതി സഹകരണ സംഘ!6 ് സഹായം
ന# ക എ2താണ് ഈ പbതിCെട ലc ം.
സšയം സഹായക സംഘ!6 ് േ<ാജQ്
അടി
ാനoി# വlമാനദായക <വ oന!6 ഏെGn 2തിനായി <ാഥമിക സഹകരണ
ാപന!6 ് റm പലിശ നിര ി# വാ§ ന# Š. 2021-22 വ ഷം 200.00 ലcം zപ
പbതി ായി വകയിl1Š. ഇതി# 185 ലcം zപ 37 വനിതാ സšയം സഹായക സംഘ!6 ് 5
ലcം zപ നിര ി# സഹായം ന# 2തി3ം, 15 ലcം zപ പbതി നടoി ി3Y
െചല5ക6 മാണ് വകയിloിയിരി 2ത്. േകാവിഡിെ=-19 െ= വ ാപന പ°ാoലoി#
ന¤െ
ജീവേനാപാധി <വ oന!6 Aന:
ാപി 2തിന് Y-ഗണന ന#േക|താണ്.
\ണേഭാ]ാ )െട ലിംഗാധി¤ിത
ിതി വിവര!)െട അടി
ാനoി# 100 ശതമാനം tക
വനിതക6 ് ലഭി െമ2് കണ ാ Š.

വാ ഷിക വlമാനം ഒl ലcം zപ വെരC
പ ികജാതി nംബ!ളിെല െപ* ിക)െട
വിവാഹ ചട?ക6 ായി അവlെട മാതാപിതാ 6 ് 1,25,000 zപ വീതം സാ7oിക സഹായം
ന# Š. 2021-22 # 8339.00 ലcം zപ ഈ പbതിrായി വകയിl1Š. ധനസഹായ നിര ്
ന# 2ത് സ
ാ മാനദq<കാരമായിരി ം.
\ണേഭാ]ാ )െട ലിംഗാധിwിത
ിതി വിവര!)െട അടി
ാനoി# ഈ പbതിCെട
100 ശതമാനം tകCം വനിതക6 ് ലഭി െമ2് കണ ാ Š.

പഠനoി ം കായിക തലoി ം മിക5 Aല 12 പ ികജാതി പ ികവ — വിദ ാ ƒിക6 ് 5
Yത# 12 Wാ.വെര താമസ സൗകര ം ഉ6െ െടC
സംവിധാന!6 ന# 2തിനാണ് േമാഡ#
റസിഡ-ഷ # ±)ക6
ാപി_ിS ത്. 2021-22 വ ഷം ഈ പരിപാടി ായി 1500.00 ലcം zപ
വകയിl1Š. ഈ പbതിCെട ഘടക!6 താെഴ പറC2വയാണ്.
എdാ²ിെ³=് െചലവ് (േവതന5ം അലവ-.ക)ം) ഒഴിെക േമാഡ# റസിഡ-ഷ #
±)ക)െടCം േമാഡ# റസിഡ-ഷ # േ¶ാ ·സ് ±)ക)െടCം ൈദനംദിന നടoി ിനാC
എRാ െചല5ക)ം.
അധിക നി “ാണ <¸oിക6, അടി
ാന സൗകര !6 െമ_െ no#, അG G ണിക6,
മാലിന സംœരണം, ലാ-ഡ്-േ¹ ിംഗ്, ടിെവ ം, ™ചിതšം, ഊ J5ം ഇതര ഊ J
േ›ാതXക6, ൈവദ`തീകരണം എ2ീ െചല5ക6.

526

േകാഴിേ ാട്, കº ജിRകളി# Atതായി
അടി
ാന സൗകര !6.

ാപി_ ര|് േമാഡ# റസിഡ-ഷ # »)കളിെല

വ ി3 കീഴി
എRാ േമാഡ# റസിഡ-ഷ # ¼)കളി ം (Aതിയtം അധിക5മായി) }സ്
വ*, }സ് n ബാ{ക6 ആരംഭി 2തി3 െചല5ക6.
വിദ ാ ƒിക6 ് yണിേഫാം, ൈനG് ½Xക6, അടി വ¾ം, ര|് േജാടി െസšG , ബാഗ്,
¿സ്, േസാÀ് എ2ിവ• െചല5ക6.

ട,

േമാഡ# റസിഡ-ഷ # ±)കളി# കരാറടി
ാനoി# േമÁ* കം ട8 െറ (എം.സി.ആ .Gി)
നിയമി #, ന8Áീഷ - േബാ ഡ് നിÂ ഷി_ിS
േപാഷകാഹാരം ന#ക#, ഇടവിS
െമഡി # പരിേശാധനക6, കൗ*സിലിംഗ്, പªമാസികക6 tട!ിയവ• െചല5ക6
പാഠ വിഷയ!ളിെല/കായിക ഇന!ളിെലCം <വ oന!6 മിക5Gതാ 2തി3ം വിവിധ
മÃര!ളിെല <കടനം െമ_െ n12തി3ം ¢ ബല വിഭാഗ ാരായ വിദ ാ ƒിക6 ്
വ ]ിതš വികസനoിനാവശ മായ <േത ക പരിശീലനം
സം
ാന, േദശീയ തല!ളി# കലാമÃര!)ം
െസമിനാ(ക6 Y െചലവ്

േ¶ാ ·സ് മീ ക)ം നട12തി3ം

സം
ാന, േദശീയ, അ
േദശീയ മÃര!ളിെല േജതാ 6 ് ക ാഷ് ൈ<.ക)ം
അവാ gക)ം ന# 2തി3 െചല5ക6.
Äഡ=് േപാലീസ് േകഡG് പരിപാടി, അധിക ൈനAണ ആ Jവ പരിപാടി, എ-.സി.സി.,
എ-.എസ്.എസ്, സമാന മാÅകയിെല മ പരിപാടിക6 എ2ിവ േമാഡ# റസിഡ-ഷ #
±)കളി ം േ¶ാ ്സ് ±)കളി ം നട12തി3 െചല5ക6
<ീ-െമÁിക്, േപാd്-െമÁിക് േഹാd കളി# താമസി 2 വിദ ാ ƒിക6 ം ജീവന ാ
യാªാബo.

Y

<ീ-െമÁിക്, േപാd്-െമÁിക് േഹാd കളിെല താമസ ാരായ വിദ ാ ƒിക6 ം
ഫാ #Gിക6 ം വിവിധ പരിപാടികളി# പെMn 2തി3ം, ഫീ#ഡ് വിസി ക6
നട12തി3ം മികവിെ= േകÆ!6 സ• ശി 2തി3Y െചല5ക6.
അടിയ

ിര സാഹചര !ളി# വാഹന!6 വാടകr് എn 2തി3

െചല5ക6.

ആÇനിക േമഖലകളി# െതാഴി#cമത ഉറ;വl12തിന് േമാഡ# റസിഡ-ഷ #
¼)കളി# താമസ സൗകര േoാnÈടിയ ൈനAണ വികസന പരിശീലനം നട12തി3
ഫിനിഷിംഗ് ¼)ക)ം, ൈനAണ േകÆ!)ം.
വിവിരസാേMതിക േസവന!6, ഓ*ൈല- േപാെലC
<േവശന5ം മ
സൗകര !)ം ഉ6െ െടC റസിഡ-ഷ # ¼)ക)െട നവീകരണം.

അടി

ാന

പ ികജാതി വിദ ാ ƒിക)െട വിദ ാഭ ാസ നിലവാരം ഉയ 12തി3 േവ|ിC
പbതിയാണിത്. വിദ ാഭ ാസ സഹായ!ളായ േ¹ാള ഷി;ക6, ക ാഷ് അവാ gക6 <േത ക
പരിശീലന!6, പരിഹാര പരിശീലന!6, പഠനയാªക6 Yതലായവ ഈ പbതിയി[െട
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ന#കിവlŠ. ഈ പbതിr് ‘Šഘടക!ളാÉ ത്. എ) വിദ ാഭ ാസ സഹായം ബി) പാല ാട്
െമഡി # േകാേളജിെ= നി “ാണ <വ oന!6 സി) േമാഡ# റസിഡ-ഷ # ¼)ക6 ം
േഹാd ക6 ം െക ിട നി “ാണoിന് ¦മി വാ!#. പ ികജാതി വിദ ാ ƒിക6 ് വിദ ാഭ ാസ
ധനസഹായം ന# 2തിനായി 2021-22 # 24500.00 ലcം zപ വകയിloിയിS|്.

പ ികജാതി വികസന വ ിെ= കീഴി
റസിഡ-ഷ #
ാപന!ളിെല വിദ ാ ƒിക6
ഉ6 െടC
<ീ-െമÁിക്, േപാd്-െമÁിക് തല!ളിെല വിദ ാ ƒിക6 ് വിദ ാഭ ാസ
ആ3Èല !6, േകാË് ഫീ.ം േകാÌമായി ബEെ
മെGRാ െചല5ക)ം, േപാ G് മണി, <ീെമÁിക് േ¹ാള ഷി ്, പഠനയാª എ2ിവ• െചല5ക6.
ആ6
ഇ ാ
തലoി#
നീG്/െജ.ഇ.ഇ
എ2ിവ
പാ¡ായ
അംഗീpത
yണിേവËിGി/
ാപന!ളി#
െ<ാഫഷണ#
േകാÌകളി#
പഠി 2
പ ികജാതി
വിദ ാ ƒിക6 ് ലാപ് േടാ;ക6 വാ?2തിന് ധനസഹായം ന# ക.
എം.ബി.എ,
എം,എസ്.സി ക78
സയ-സ്, എം.സി.എ, എം.ബി.ബി.എസ്, ബിഡി.എസ്, ബി.എ_്.
എം.എസ്, ബി.വി.എ¡്.സി & എ.എ_്, ബി.െടക്, ബി.ആ
്, എം.ഫി#, പി.എ_്.ഡി, എം.െടക്,
ഐ.Gി.ഐ, േപാളിെടÍി ് എ2ീ േകാÌക6 ് പഠി•2 വിദ ാ ƒിക6 ം ലാപ് േടാ ്
വാ?2തിന് അ ഹതC|്. രാജ െo അംഗീpത
ാപന!ളി# െമരിG്/ റിസ േവഷഅടി
ാനoി# ഈ േകാÌക6 പഠി 2
ിക6 ാണ് ഇതിന ഹത. ഒl \ണേഭാ]ാവിന്
ഒl തവണ മാªെമ ലാപ് േടാ ് ന# വാ- പാnÎ.. തേvശഭരണ
ാപന!ളി# നിŠം
ലാപ് േടാ ് \ണേഭാ]ാവിന് ലഭ മായി ിെR2് സാc െ noിെ ാ|്
ാപനoിെ=
േമധാവി/<ി-സി # വഴി അേപcക6 സമ ിേ |താണ്.
പഠനoി# നിലവാരം

റm വിദ ാ ƒിക6 ് <േത ക പരിശീലന5ം പരിഹാര പരിശീലന5ം

വിദ ാഭ ാസ
ാപന!6 നട12 പഠനയാªയി#
ിക6 ് ആകVികമായി ഉ|ാ 2
െചല5ക6 ഉ6െ െടC യാªാെചല5ക6 സ
ാ നി േvശി_ നിര ി# ന# ക.
<ീെമÁിക്, േപാd് െമÁിക് വിദ ാ ƒിക6 ് സം
ക ാഷ് അവാ ഡ്

ാന/yണിേവËിGി തല!ളിെല മികവിന്

നËറി ¼)ക6, <ീ-െമÁിക്, േപാd്-െമÁിക് േഹാd ക6 എം.ആ .ഐ.Gി.ഐ/ഐ.Gി.ഐ
േഹാd ക6 എ2ിവCെട ൈദനംദിന നടoി;മായി ബEെ
എRാ െചല5ക)ം, (ശ7ള5ം
അലവ-.ക)ം
ഉ6െ െടC
എdാ²ിെ³=്
െചല5ക6
ഒഴിെക)
റി യ(ം
അG G ണിക)ം, മാലിന സംœരണം, ലാ=് േ¹ ിംഗ്, ടിെവ ം, ™ചിതšം, ഊ J5ം
ഇതര ഊ J േ›ാതXക)ം, േഹാd കളിെല താ# ാലിക ജീവന ാlെട ഓണേററിയം,
നËറി
±)കളിെല
<േവശേനാ#സവം,
ന8Áീഷേബാ ഡ്
നിÂ ഷി_ിS
േപാഷകാഹാരoി3
tക, ഐ.ടി.ഐ കളി# ഉ_ഭcണ5ം േപാഷകാഹാര പരിപാടിCം,
പഠനoി# പി2ാ ം നി# 2
ിക6 ് <േത ക ട8ഷ-, ഓ*ൈല- അÏിഷ-, െവബ്
ൈസ ക6 Yതലായ ഇ-ഗേവണ-.ം നവീകരണ5മായി ബEെ
<വ oന!ളി[െട

528

വ ് നട
സാധ മാ#

ിവ
തര

ി

ീെമ ിക്, േപാ ് െമ ിക് േഹാ
കളി
അവെയ ആ നീകരി#കയാണ് ഉേ*ശ ം.

ആ നിക വിദ ാഭ ാസം

ഐ.ടി.ഐ.ക.െട ആ നികവ /രണം:- 44 ഐ.ടി.ഐ-കളി
ആവശ മായ നി12ാണ
പണിക3 നട4ക, യ5സാമ6ിക.ം ഉപകരണ7.ം വാ8ക, താ /ാലിക ജിവന/ാ1#്
ഓണേററിയ=ം മ> സൗകര 7.ം ഏ1െ A ി ഐ.ടി.ഐ ക.െട അംഗീകാരം നിലനി14കCം
Dതിയ േ Eക3#ം അഫിലിേയഷH ഇJാ
േ Eക3#ം അംഗീകാരം േനടിെയA#ക,
ഡി.ജി.ഇ.&ടി
നി1േ*ശ73/LസരിM്
ആ നികവ /രണ
വ1 ന73
യഥാസമയ7ളി െചPക, ഐ.ടി.ഐ. കളിെല നിലവി Q േ Eക3 നവീകരി# തിെR
ഭാഗമായി DതിയSം െതാഴിലധിUിത=മായ േ Eക3 ആരംഭി#ക, േസാV് WിXക3
വികസി ി#ക, YസZകാല േകാ[ക3 ഉ3 െടCQ റി\ഷ1 േകാ[ക3#Q െചല=ക3,
ൈനDണ വികസന പരിപാടിക3, അധിക ൈനDണ ആ1^വ പരിപാടി (ASAP) േപാെലCQ
എJാ പaതിക.ം നട4 തിLQ െചല=ക.ം b3 കി>ക.െട വിതരണ=ം
ഒdeത
നാ വെരCQ ൈ മറി fാgകളിെല വിദ ാ1hിക3#ം അi eത
എj
വെരCQ
ീ െസ/Rറി
fാgകളിെല
വിദ ാ1hിക3#ം
സ1/ാ1
മാനദk7ളLസരിlQ ധനസഹായം.
അ Rീmക.െട
പരിശീലന ിന

പരിശീലന
പരിപാടിക3#ം
ിLeQ െചല=ക3.

വിദ ാ1hിക.െട

ഇംnീഷ്

പoികജാതി വിദ ാ1hിക3/് pണിേഫാം, ൈനq് rgക3, അടിവsം, ബാഗ്,
േസാv്, എ ിവwQ െചല=ക3.
എJാ െമഡി/

വിദ ാ1hിക3#ം െ

തേWാ ് ന

ഭാഷാ
ട, uസ്,

തിLQ ധനസഹായം

ഐ.ടിഐ. കളി ം, േപാ ്-െമ ിക് േഹാ
കളി ം വിവധ തല7ളിലായി വാ1ഷിക കലാ
കായികേമളക3 നട4 തിLം, സാംxാരിക േമളക.ം, ക ാyക.ം നട4 തിLeQ
സാz ിക സഹായം.
വട/ാേ{രി ക2|ണിqി േകാേളജിന് ധന സഹായം ന

ക

വിേദശ വിദ ാഭ ാസ ിനാCQ ധനസഹായ=ം, വിവര വ ാപന
േയാഗ73 Sട7ിയവ)

വ1

ന7.ം (ശി}ശാലക3,

െമഡി/ , എ{ിനീയറിംഗ് േകാ[കളി
േവശനം ലഭി# പoികജാതി വിദ ാ1hിക3/്
ആവശ മായ
ാരംഭ െചല=ക3/ായി യഥാ•മം 10,000 ‚പ, 5,000 ‚പ നിര/ി
ഗവ„െമR് നി…യി# വാ1ഷിക വ മാന ിെR അടി†ാന ി ന
ക.
പoികജാതി വിദ ാ1hിക3/് െമഡി/ /എ{ിനീയറിംഗ് പരിശീലന
സഹായം ന
ക.

ിന് സാz

ിക

സZാˆയ േമഖലയിെല ആ1Šസ് ആR് സയHസ് േകാേള‹കളിെലCം ഹയ1 െസ/Hഡറി
Œ.കളിെലCം പoികജാതി വിദ ാ1hിക3/് സ1/ാ1 മാനദk73 കാരം വിദ ാഭ ാസ
സഹായം ന
ക.
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പഠന സാമ6ിക3, കളി ാo73, േപാഷകാഹാരം വsം, അa ാപക1#ം സഹായിക3#ം
ഓണേററിയം എ ിവ ന കിെകാŽ് പoികജാതി വികസന വ ിെR നിയ5ണ
ീൈ മറി •.ക.െട നട ി ്.
സ a സംഘടനക.െട നിയ5ണ ി Q േഹാ
കളി
ജാതി/ാരായ വിദ ാ1hിക3/് േബാ1ഡിംഗ് 6ാR് ന
ക.

താമസി#

ി Q
പoിക

ീ-െമ ിക് േഹാ
കളിെലCം ൈഹŒ.കളിെലCം അ 1 ൈ മറി fാgകളിെലCം
വിദ ാ1hിക3/് കണ/്, സയHസ്, ഇംnീഷ്, ഹി‘ി, സാ’ഹ ശാsം എ ീ വിഷയ7ളി
ട|ഷH ന
ക.
Cവജേനാ“വ7ളി ം, േ”ാ1o്സ് മീq ം എ േ6Eം 10,12 fാmകളി
എ –mം േനടിയവ1
ഉ3െ െട പാഠ വിഷയ7ളി ം പാേഠ തരേമഖലകളി ം മികവ് Dല14
വിദ ാ1hിക3/്
ക ാഷ് ൈ mം അവാ1Eം.
വിവിധ പരി—കളി എ –സ് േനA വ1#ം Cവജേനാ സവ7ളി ം മ> കലാരംഗ7ളി ം എ
േ6E ലഭി# വ1#ം ക ാഷ് ൈ സ് േപാ Q
േത ക ഇHസRീവ് ന
തിLQ
സഹായം.
അ˜™ാളി ടാലR് സ1M് േWാള1ഷി ് പaതി.
അംഗീšത †ാപന7ളി
നിdം ഹയ1 െസ/ഡറി തല ി ം എ{ിനിയറിംഗി ം മ>
െ ാഫഷണ
േകാ[കളി ം പഠനം ഉേപ—ിlേപായ വിദ ാ1hിക3/് Sട1 പഠന ിന്
സാz ിക സഹായം.
അŽ1 6ാEേവq് വിദ ാ1hികെള പി›ണw

തിനായി േxാള1 സേ ാ1o് േ ാ6ാം.

വിദ ാഭ ാസേ ാട് നJ മേനാഭാവം ഉŽാ/ാLം
മാ> തിLമായി ര—ാക1 ാ/3/് േചാദനം ന

oികെള ല— േബാധം
തിLQ പരിപാടി.

രാജ െ
സ1/ാ1, സZകാര പരിശീലന േകœ7ളി
പരിശീലനാ1hിക3/് േWാള1ഷി ്.

പരിശീലനം േനA

േകരള സം†ാന സാ—രതാ മിഷH നട4
പoികജാതി വിദ ാ1hിക3/് സാz ികസഹായം

Sല താ പരീ—യി

ഉQവരാ/ി

സിവി

സ1•ീസ്

പെ™A#

തിന്

അ—യേകœം വഴി വിദ ാഭ ാസ ധന സഹായ73/ാCQ വിവര73 േഡqാ എH ി
നട4 തിLQ െചലവ്.
šതിžരŸ ിന് ഇരയായവ1/് െട
് ¡#ക3, േനാo് ¡#ക3, ലാപ് േടാ ്, പഠനേമശ
എ ീ പഠന സാമ6ിക3 വാ8 തിന് സാz ിക സഹായം.
പoികജാതി വികസന വ ിന് കീഴി Q വിദ ാഭ ാസ †ാപന7ളിെലCം മq് ഉ ത
വിദ ാഭ ാസ †ാപന7ളിെലCം വിദ ാ1hിക3/് വിവിധ തല7ളി
കലാമ“ര7ളി ം
Cവേജാേനാ“വ7ളി ം പെ™A# തിന് ആവശ മായ സംഗീതഉപകരണ7.ം വs7.ം
വാ8 തിന് സ1/ാ1 അംഗീšത നിര/ി Q സഹായം.
പoികജാതി വിദ ാ1hിക3/് വിദ ാഭ ാസ വാ¢ാ തിരിMടw
സഹായം.
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തിന് വ

് eേഖനCQ

പാല/ാട് െമഡി/
േകാേളജിെല െമഡി/
േകാേളജ് േ£ാ/്, ആ¤പ¥ി േ£ാ/്
എ ിവCെട െകoിട നി12ാണം, െപ„ oിക3#ം ആ„ oിക3#ം േഹാ
െകoിടം, മ> സിവി ,
ൈവദ|തീകരണ ¦ ിക3 എ ി7െനCQ നി12ാണ ¦ ിക3#ം മ> ¦ ിക3#മായി
7500.00 ല—ം ‚പ വകയി
ിയിjŽ്. സം†ാനതല വ1/ിംഗ് ¨ ്/െ”ഷ വ1/ിംഗ് ¨ ിെR
അംഗീകാര ിL വിേധയമായിoാണ്
©ത Sക വിനിേയാഗിേ/Žത്. ഈ †ാപന ി
’Hവ1ഷ7ളി
ഭരണാLമതി
ലഭിM
¦ ിക.െട
«1 ീകരണ ിLം
ഈ
Sക
ഉപേയാഗി/ാ= താണ്.

വ ിന്
കീഴി Q
ീ-െമ ിക്,
േപാ ്-െമ ിക്
േഹാ
ക3
ന¬റിക3
ഐ.qി.ഐ/എം.ആ1.ഐ.qി.ഐ േഹാ
ക3 വ ിന് കീഴി Q മq് †ാപന73 എ ിവ-്
െകoിടം നി12ി# തിLം †ലം വാ8 തിLമായി 2000.00 ല—ം ‚പ വകയി 4d.
പoികജാതി വിദ ാ1hിക3/് വിദ ാഭ ാസ ിLQ ധനസഹായം എ
പaതി-ായി
അLവദിM ആെക Sകയി
നിdം
®ണേഭാ¯ാ/.െട ലിംഗാധി°ിത †ിതി വിവര7.െട
അടി†ാന ി പaതിCെട 27 ശതമാനേ ാളം Sക വനിതക3/് ലഭി#െമ ് കണ/ാ#d.

പoികജാതി/ാ1/ിടയി Q െതാഴിലിJാ±Cെട കാരണം
ആ നിക െതാഴി കളി Q
ൈനDണ
ിെR
അഭാവമാണ്.
പoികജാതി
CവതിCവാ/ളിെല
െതാഴി
പ™ാളി ം
വ1aി ി# തിനായി അവ1/് ൈനDണ വികസന പരിപാടിക3 ന കിവ d. പoികജാതി
വിഭാഗ/ാ1/് െതാഴി
പരിശീലന ിLം മാനവ വിഭവേശഷി വികസന ിLeQ സഹായമായി
5000.00 ല—ം ‚പ 2021-22
വകയി
ിയിjŽ്. ഈ പaതിCെട ഘടക73
താെഴപറC വയാണ്.
വ വസായം, šഷി, ²ഗസരം—ണം എ ീ
ാേദശാധിUിത ജീവേനാപാധി പരിപാടിക3.

വ ³ക.മായി

´ടിേM1

്

നട ിലാ#

സംഘടിത േമഖലയി
െതാഴി
ലഭി# തിLേവŽി െപാSേമഖലാ †ാപന7.െടCം
ബµെ o വ ³ക.െടCം അവCെട കീഴി Q െപാSേമഖലാ †ാപന7.െടCം
സഹായേ ാെട െമMെ o അംഗീšത പരിശീലന േകœ73/†ാപന73 വഴിCQ
സംരംഭംകതZ വികസന പരിശീലന=ം ൈനDണ വികസന പരിശീലന=ം.
പoികജാതി വിഭാഗ/ാ1/് eH¶/eQ സZയം സഹായ സംഘ73#ം പoികജാതി േകാഓ േറqീവ് െസാൈസqിCെടCം AംബˆീCെടCം കീഴി Q സZയം സഹായ സംഘ73#ം
സZയം െതാഴിലിന് പരിശീലനം ലഭിMതിെR അടി†ാന ി സാz ിക സഹായം ന
ക,
വ ¯ിക3#ം ¨³ക3#ം പരിശീലനം ന കി ·¸ സംരംഭ73 ആരംഭി# തിന്
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സാz ിക സഹായം ന
ക, സഹകരണ വ
സംഘ73 Dന ^ീവി ി#ക.
സZയംെതാഴി

പaതി-് സºസിഡി ന

ിന് കീഴി

രജി

തിന് േവŽിവ

1 െച¹ിjQ സഹകരണ
െചല=ക3.

കല, കായികം, സിനിമ, േഗാ¥ സംxാരം, എ ീ േമഖലകളി
കഴിവ്
പoികജാതി/ാ1/് പരിശീലനം ഉ3 െടCQ മാനവ വിഭവേശഷി വികസനം.
വ

ിന് കീഴി Q അ Rീസ് fാ1/് കം ൈട ി

ിLQ

എസ്. സി െ ാേമാo1#Q േഹാണേററിയ=ം പരിശീലന

തിമാസ ൈ

െതളിയിM

R്.

ിLQ െചല=ക.ം.

നാടH കലാേമള, ഗ*ിക, സാഹിേത ാ“വം, bറിസം േ»ാo് eതലായവwQ സഹായം.
സാംxാരിക പരിപാടിക3, വാണിജ േമളക3, െതാഴി
സംഘടി ി/ാLeQ െചല=ക3.
വിേദശ

് െതാഴി

േതA

േമളക3 എ

ിവയി

പoികജാതി Cവജന73/ാCQ സാz

പെ™A/ാLം

ിക സഹായം.

സിവി സ1•ീസ് എvാമിേനഷH െ യിനിംഗ് െസാൈസqി (ഐ.സി.എസ്.ഇ.qി.എസ്), ീ
എvാമിേനഷH െ യിനിംഗ് െസR1 (പി.ഇ.qി.സി), െസR1 േഫാ1 റിസ1M് ആR്
എഡ¼േ/ഷH ഓഫ് േസാഷ
ാHേ½ാ1േമഷH (സി.ആ1.ഇ.എസ്.qി), ൈസബ1ˆീ, മq്
ശ¾ †ാപന73 എ ിവ അLേയാജ മായ േ ാജ¿ക3 സമ1 ി# ത് പരിേശാധിM്
ധനസഹായം ന
ക.
ാ1o് അപ് മിഷെR സഹായേ ാെട പoികജാതി Cവാ/3/് സംരംഭകതZ പരിശീലന=ം
ഇHക¼േബഷH െസR1 ആരംഭി# തിLQ സഹായ=ം ന
ക. വിജയകരമായി പരിശീലനം
«1 ിയാ# വ1/് Dതിയ വ വസായ സംരംഭ73 †ാപി# തിനായി 50 ശതമാനം
സºസിഡിേയാെട eÀാ േലാ„ ലഭ മാ#ക.
സംരംഭ73/് സമ6മായ ’ലധന പി›ണ ന
തിനായി
ക2ിqിCെട ¤പാ1ശേയാെട അ1ഹതCQ പoികജാതി
ാ1o്
റിേവാ3വിംഗ് ഫŽ് ന
ക.
വിവര സാേ™തികവിദ ാ
വിദÁ െടCം സഹായേ
കരിയ1 വികസന=ം.
െ ാഫഷണ

‚പീകരിM വിദഗa
അപ് മിഷLക3/്

(ഐ.qി)
േമഖലയി
വ1 ി#
†ാപന7.െടCം
ാെട േസാV് Wി
പരിശീലന=ം ഇ-റിേസാ[മായി ബµെ o

േകാ[ക3/് പഠി#

വിദ ാ1hിക3/് ൈനDണ പരിശീലനം.

അവസാനവ1ഷ േകാ[ക3/് പഠി# വിദ ാ1hിക3/് ഭാവിയി
െതരെÂA# തിLQ കരിയ1 ഓറിയേRഷH േ ാ6ാം.

അLേയാജ മായ േജാലി

എJാ ജിJകളി ം പി.ഇ.qി.സി ക3 ആരംഭി/ ം അവCെട നവീകരണ=ം.
šതി žരŸ73/് ഇരയായവ1/് സZയം െതാഴി ആരംഭി# തിLQ ധനസഹായം.
®ണേഭാ¯ാ/.െട ലിംഗാധിUിത †ിതിവിവര7.െട അടി†ാന ി ഈ പaതിCെട 40
ശതമാനേ ാളം വനിതക3/് ലഭി#െമ ് കണ/ാ#d.
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പaതിCെട ഘടക73 താെഴ െകാA#d

ഈ േകœാവിÃത പaതിയിH കീഴി പoികജാതി പoികവ1Ä വികസന േകാ1 േറഷന് ഓഹരി
’ലധനം 51:49 അLപാത ി
സം†ാന സ1/ാ ം േകœ സ1/ാ ം ന
d. ഓഹരി
’ലധന ിന് Sല മായ േകœ വിഹിതം േനരിo് േകാ1 േറഷന് ന
d. വ മാനദായക പaതിക3,
െതാഴിലധിUിത പaതിക3, sീക3/ാCQ പaതിക3, വിവിധ േമഖലകളിെല സാ’ഹിക േ—മ
പരിപാടിക3 എ ിവ-് േകാ1 േറഷH ധനസഹായം ന
d. അ1ഹരായ പoികജാതി Aംബ7െള
കെŽ ി അവെര സാz ിക വികസന പaതിയി
പ™ാളികളാ# തിന് ധനകാര
†ാപന7ളിേല/് േ”ാ„സ1 െചPകCം റÂ പലിശ നിര/ി
പണ=ം സºസിഡിക.ം
ലഭ മാ# ത് വഴി അവ െട തിരിMടവ് ബാa ത റwകCം ദാരിÀ നി12ാ1^ന പaതികളി
അവെര പ™ാളികളാ/ാLം ഊ പaതി ല— മിAd. ദളിത് ഇŸ H േചംബ1 ഓഫ് െകാേമ¬് ആR്
ഇHഡÇി (DICCI) േപാ Q ഏജHസിക.െട സഹായ ാ
പoികജാതി സeദായ ിെല
ഊ1^സZലരായ സംരംഭക െട ഒ േകാ1¨ ് ‚പീകരി#വാLം ല— മിAd. Èരിപ—ം വ
പാവെ oവ1#Q ൈമേ•ാ വാ¢-് തടÉം വരാെത പoികജാതി സംരംഭക1/് ൈമേ•ാ, െചÊകിട,
ഇട രം സംരംഭ73 ആരംഭി# തിന് േവŽി സഹായം ന കാLം ഉേ*ശി#d. ളയബാധിത
പoികജാതി Aംബ73/് ഭവന നി12ാണ ിLം ഭവന Dന aാരണ ിLം വാ¢, കാ1ഷിക, —ീര
േമഖലകളിെല വ1 ന73/് വ1 ന ’ലധനം, വ ¯ിഗത വാ¢ എ ിവ ന
തിLQ
വ വ†Cം ഉ3െ A ിയിjŽ്.
2021-22
പaതിയിËെട വിവിധ പരിപാടിക3/ായി 2500.00 ല—ം ‚പ 51 ശതമാനം
സം†ാന വിഹിതമായി വകയി 4d. പaതിCെട വിവിധ ഘടക7ളി , ®ണേഭാš അധിUിത
പaതി, വിവിേധാേ*ശ pണീq് േലാ„, വാഹന വാ¢, െചÊകിട വാ¢ാ പaതി, ലÌ വ വസായ
േയാജന,
sീശാ¯ീകരണ
പaതി,
മഹിളാ
സ²aി
േയാജന,
ാ1o്
അപ് സംരംഭക1#ം വാസിക.െട Dനരധിവാസ ിLeQ വാ¢, വിേദശ ് െതാഴി േതA തിLം,
വിദ ാഭ ാസം, വിവാഹ സഹായം, വിേദശ വിദ ാഭ ാസം,
ഭവന നി12ാണ=ം നവീകരണ=ം
²ഗസംര—ണം എ ിവ-് േവŽിCQ വാ¢Cം ഉ3െ Ad.

പoികജാതി വികസന വ ിL കീഴി Dതിയ േപാ ്-െമ ിക് േഹാ
ക.െട നി12ാണം,
നിലവിെല നി12ാണ
¦ ിക.െട «1 ീകരണം, അq q ണിക3 എ ിവ-് േവŽിCQ
പaതിയാണിത്. പoികജാതി/ാ1/ായി എJാ ജിJകളി ം 11 േപാ ് െമ ിക് േഹാ
ക.ം 42 ീ
െമ ിക് േഹാ
ക.ം ഉŽ്. ആറ് േകാ1 േറഷLകളി ആ„ oിക3/ായി ീെമ ിക് േഹാ
ക3
നി12ി# തിLQ SകCം ഇതി 3െ Ad.
2021-22
ഈ പaതിwQ 50 ശതമാനം സം†ാന വിഹിതമായി 250.00 ല—ം ‚പ
വകയി
ിയിരി#d.
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പ ികജാതി പ ികവ ഗ ാ െ തിെര
ത
തട വാനായി 1989
പ ികജാതി
പ ികവ
(അതി!മ
തടയ ) നിയമം നട%ിലാ ി.
പ ികജാതി, പ ികവ
വിഭാഗ ാ െ തിെര
അതി!
, െതാ* +ടാ,, എ.ിവ/് ഈ നിയമ
ശി3
ഉറ%ാ678്.
അതി!മ
് ഇരയായവ:െട ;നരധിവാസം,
ആവശ മായ സഹായം
എ.ിവ/ായി @േത ക േകാടതി, േപാലീസ് േCഷE, പ ികജാതി ാ
ായി ഒ: െ@ാ 3E െസ
എ.ിവ GപീകരിHി*8്. ഈ പIതി െട @വ Jന
താെഴ%റ .വയാണ്
1955 െല പൗരാവകാശ സംര3ണം നിയമം നട%ാ Oം 1989 െല പ ികജാതി പ ികവ
അതി!മം തടയ നിയമJിെP കാര 3മമായ നി QഹണRം
പ ികജാതി സംര3ണെസ ,
ശTിെ%UJOം നടJിVം

@േത ക

േപാലീസ്

േCഷSക

എ.ിവ െട

@േത ക േകാടതികWെട GപീകരണRം നടJിVം
അതി!മ

് ഇരയായവ

് സഹായRം ;നരധിവാസRം ന

മിX വിവാഹിത
് ധനസഹായം ന
പIതിയിേലത് േപാെല 01.04.2019 aത
Gപ വീതം ധനസഹായം

ക

ക–േകY പIതിയായ േഡാ.അംേബ\ക ]ീം
മിX വിവാഹിതരായ ദcതിക
് 2.50 ല3ം

േബാധവdകരണം, സാeഹിക ഐക ദാ ഢ ം, സംhാന ജിiാതല
െതരെkU െ% ജന@തിനിധിക
് പരിശീലനം, േനlതm പരിശീലനം,
ആP് േമാണി റിംഗ് എ.ിവ/് േവ8ി വ:. െചലRക
2021-22
50 ശതമാനം സംhാന വിഹിതമായി വകയി:Jിയിരി6.
Gപയി
250.00 ല3ം Gപ @േത ക േകാടതികWെട എCാoിെpP് െചലRക
നടJി%ിSം േവ8ിയാണ്.

െസമിനാjക ,
വിജിലEസ്
1250.00 ല3ം
6ം അതിെP

പ ികജാതി വിഭാഗJി െ% െപq ികWെട വിദ ാഭ ാസം ഉറVവ:r.തിSം, അവ:െട
കഴിRകWം, സാeഹിക നിലവാരRം െമHെ%Ur.തിSം േവ8ി ഒ: ഇEഷmറEസ് ബsിത സാeഹിക
tര3 ന
ക എ.താണ് ഈ പIതി െട ല3 ം. െപq ി പJാം uാv് പാvാRക ം 18
വയv് w Jിയാ6ക ം െചxേcാ
കാലാവധി w Jീകരി6. ഒ: ദീ ഘകാല നിേ3പ
പIതിയാണിത്.
ഈ പIതി വഴി, െപq kിെP ജനന രജിേzഷE, w {മായ േരാഗ
@തിേരാധ Jിവ|Vക , } @േവശനം, പJാം uാസ് വെര
പഠനം ഉ %െട
ി െട
ജനനം aതO സമ• വികസനം ഉറV വ:rക ം െചx7. 18 വയv് w Jിയാ േcാ നി€ിത
•ക അSവദിH് പIതി w Jീകരി67. ര3ിതാ Wെട വാ ഷിക വ:മാനം ഒ: ല3ം Gപയി
കവിയ:ത്. ഇEഷmറEസ് •ക ഉ.ത വിദ ാഭ ാസJിേനാ െമHെ% ജീവിതം െക ിെ%Ur.തിേനാ
ഉപേയാഗി ാR.താണ്.
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‚ണേഭാTാ Wെട ഇEഷmറEസ് @ീമിയം അടവ് നിരീ3ി6.തിS േമാണി റിംഗ് േസാƒ്
െവയറിെP നവീകരണRം ;• Oം ഈ പIതി െട ഭാഗമാണ് 2021-221,200.00 ല3ം Gപ
വകയി:Jിയി*8്.
‚ണേഭാTാ Wെട ലിംഗാധി„ിത hിതി വിവര Wെട അടിhാനJി ഈ പIതി െട
100 ശതമാനം •ക ം വനിതക
് ലഭി67.

പ ികജാതി വിഭാഗJി െ% േജാലി
…ീക
് േവ8ി എiാ ജിiകളിOം േഹാCOക
നി ‡ി6ക എ.താണ് ഈ പIതി െട ഉേˆശ ം. ഇതി‰െട േജാലിയി
നി7 ലഭി6.
വ:മാനJിെP വലിയ പŠ് ഭ3ണJിSം താമസJിSമായി
ന
.ത് ഒഴിവാ6.തിന്
സഹായി67. 2021-22250.00 ല3ം Gപ ഈ പIതിയി‰െട ‹മി വാŒ.തിSം നി ‡ാണ
@വ Jന
6മായി വകയി:Jിയിരി67.
‚ണേഭാTാ Wെട ലിംഗാധി„ിത hിതി വിവര Wെട അടിhാനJി ഈ പIതി െട
100 ശതമാനം •ക ം വനിതക
് ലഭി67.

a%തിലധികം പ ികജാതി Uംബ
താമസി6. 1000 പ ികജാതി േകാളനികWെട സമ•
വികസനമാണ് ഈ പIതി െട aഖ ല3 ം. പരcരാഗതമായി പ ികജാതി ാ:െട താമസhല
താണ @േദശ ളിലായതിനാ
മഴ ാലJ് മി വാjം നാശനŽ
സംഭവി ാj8്.
@ളയa8ാ േcാ
മാ•മi സാധാരണ മq•q കാലrം ഇത് ഇവെര ‘രിതJിലാ67.
അ•െകാ8് ഇJരം പ ികജാതി േകാളനികWെട അവh െമHെ%Ur.തിS
പരിXമം വ:ം
വ ഷJി
ഏെ U6.താണ്. േകാളനികWെട ആവശ കത നി {യിHതിS േശഷം പIതി
നട%ിലാ6ക ം ഓേരാ േകാളനി”ം പരമാവധി 1.00 േകാടി Gപ വീതം സഹായം ന
.•മാണ്.
സംhാനെJ െവ െ%ാ ബാധിത േകാളനിക
് aEഗണന ന
.താണ് പIതി െട @ധാന
ഘടക
•വെട േച Jിരി67.
ടിെവ ം, േടായ് ല–ം —ചിതm സംവിധാനRം, മാലിന സം˜രണം, േറാഡ് കണ™ിവി ി,
ൈവദ›തീകരണം, ‹സംര3ണ ഭിJി നി ‡ാണം, ജലേസചനം, കളിhലം ക‡›ണി ിഹാ ,
ഭവനം നവീകരണം എ.ിവ.
േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി െട പ€ാJലJി
ജീവേനാപാധി @വ Jന ളായ
ഷി,
œസംര3ണം, േഹാ ിക H , eല വ Iിത ഉ പ. സം]രണം, െന•്, ഈ െകാž
കരകൗശല വŸ
•ട ിയ വ:മാന ദായക @വ Jന
് aEഗണന
ന
.താണ്.
േകാളനി/കrം േകാളനി െട സമീപra

ശാന

Wെട സംര3ണRം നവീകരണRം.

aE വ ഷ ളി
അSവദി െ%
േകാളനി വികസന പIതികWെട w Jീകരണം.
aEവ ഷ ളി
ഏെ UJ വികസന പരിപാടികWെട
w JീകരണJിന് aE¡ ം
ന േക8താണ്.

535

@¢Jി ആരംഭി6.തിന് a£ം േശഷRം േകാളനികWെട േഡാക›െമേPഷE
നടേJ8താണ്. 2021-22 പIതി/ായി 7000.00 ല3ം Gപ വകയി:r7.

ന

ആേരാഗ tര3ാ പരിപാടിയി , അ ഹരായ േരാഗിക 6ം ¢I 6ം ആേരാഗ പരിചരണം
7. പIതി െട ഘടക
•വെട െകാU67.
െ¥ഷ ലിC് േഡാ¦ മാ ന
. െമഡി
സ
അ ഹരായവ
് ചികി¨ാ സാcJിക സഹായം
മാനസിക-ശാരീരിക െവ©വിളിക
ആേരാഗ സംര3ണ പരിപാടി

ിഫി

േനരിU.വ 6ം അവ:െട

ിെP അടിhാനJി
Uംബ

6ം w {

പ ികജാതി വികസന വ %് ധനസഹായം ന കി വ:. േഹാമിേയാ ആ—പ•ികWെട
ആവ JനെചലRക
@േത ക മാനസികാേരാഗ പരിപാടി
¢Iസദന

സªമാ ി ¢IജനപരിപാലനRം സാ«mന പരിപാലനRം ന

ആേരാഗ
വ %ിെP ം
UംബXീ മിഷെP ം സഹായേJാെട
േകാളനികളിOം സേŠത ളിOം ലഹരി വി:I പരിപാടികWം െമഡി
സംഘടി%ി
ആേരാഗ പരിപാലന പരിപാടി മായി ബsെ%
ഉ െ%െട
െചലRക

പ ികജാതി
ക ാ£കWം

േഹാണേററിയRം, അലവEtകWം

ന¬ിംഗ്, പാരാെമഡി
അ@Pീ¯ഷി%്

, ലാബ് അസിCP് എ.ീ േകാ-കളിെല വിദ ാ ®ിക

ഭി.ലിംഗ ാ

@േത ക ആേരാഗ സംര3ണ പരിപാടി

ാ

ക

്

@ തി ‘ര«Jിനിരയായവ 6ം, തീപിUJം, അപകടം UംബJിെല വ:മാനദായക ്
ഉ8ാ . മരണം എ.ിവ”ം ആശmാസ നടപടിയാ
ധനസഹായം
2021-22 വ ഷം ഇതിേല ായി 5000.00 ല3ം Gപ വകയി:r7. ഇതി നി7ം 4000.00
ല3ം Gപ ചികി¨ാ സഹായമാ ം 500.00 ല3ം Gപ ‘രിതാശmാസ നടപടിക 6മാ ം 500.00
ല3ം Gപ മ– ഘടക
6മാ ം വകയി:Jിയി*8്.

േകY സ
ാരി
നി7ം യാെതാ:വിധ േ˜ാള ഷിVകWം ലഭി ാJ േപാC് െമ°ിക്
വിദ ാ ®ിക
് സഹായം ന
.തിനാണ് ഈ പIതി. േകY സ
ാരി നി7ം േപാC് െമ°ിക്
േ]ാള ഷി%് ലഭി6.വ
് അത് സംhാനെJ സഹായ നിര ി ലഭ മാ6.തിനാവശ മായ
അധിക •ക അSവദി6.തിSം ഈ പIതി ഉേˆശി67.
2021-22 പIതി ് 7500.00 ല3ം Gപ വകയി:Jിയി*8്.

536

തേˆശ ഭരണ hാപന
aേഖന പ ികജാതി ഉപപIതിയിെല പരിപാടിക
നട%ിലാ6.തിന് 2021-22 വ ഷം 3750.00 ല3ം Gപ നീ ി വHിരി67. @Ÿത പIതി െട
വിശദാംശ
•വെട േച 67.

എ
ബി

@ധാE മ²ി ആവാസ് േയാജന- •ാമീq (പി.എം.എ.ൈവ) പ ിക ജാതി
ഉപപIതി (40 ശതമാനം സംhാന വിഹിതം)
ദീEദയാ
അേ« ാദയ േയാജന (ഡി.എ.ൈവ.- എE.ആ .എ .എം)(40
ശതമാനം സംhാന വിഹിതം)

2021-22 െല ബ³ജ ിെP അSബsം IV
േച Jി*8്.

500.00
3,250.00

3,750.00 ല3ം Gപ െട വിശദാംശ

:
പരിമിതമായ വിഭവ ളി
നി7ം ഉ´ാദന 3മത ം വ:മാനRം +*.തിSം
പ ികജാതി ാ:െട െതാഴി
ഘടന/് അSµതമായ സാcJിക ;േരാഗമന പIതിക
്
ഊ. ന
ക മാണ് ഈ പIതി െട @ധാന ല3 ം. ഒ: ഭാഗം •ക ജിiാ കള¦ മാ aേഖന
നട%ിലാ ാE കഴി . സാധ മായ പIതിക
ായി നീ ിവ67. ജിiകളിെല പ ികജാതി
ജനസംഖ ് ആSപാതികമായാണ് ഫžക വിതരണം െചx.ത്. പ ികജാതി ഉപപIതി”
@േത ക േകY സഹായJിE കീഴിO
പIതികWെട •ട Hയായ േമാണി റിം‚ം അവേലാകനRം
നടേJ8താെണ.് േകY സ
ാ നി േˆശിHി*8്. ആയതിനാ ഡയറ¦േറ ിO
ആ••ണ
േമാണി റിംഗ് െസ അSേയാജ മായ രീതിയി ശTിെ%UേJ8•8്. ഇ@കാരം തേˆശ ഭരണ
hാപന Wെട പIതികWേട ം പ ികജാതി ഉപപIതി @കാരa
പIതികWെട ം േമാണി റിംഗ്
നടr.തിനായി, സംhാന ആ••ണ േബാ ഡിെP നിയ²ണJി
സംhാന തലJി
േമാണി റിംഗ് െസ
hാപിേ 8താണ്. കc› /ലാപ് േടാ%് മ– അSബs സൗകര
,
എം.ഐ,എസ് സൗകര
എ.ിവ െസiി
ഏ െ%UJാR.താണ്. േമാണി റിംഗ് െസ
¸കതിെ%Urേ.8താണ്. പIതി െട @ധാന ഘടക
•വെട േച 67.
വിവിധ വ Vക

aഖാ«ിരം ജിiാ കള¦ മാ നട%ിലാ6. പIതിക

എസ്.സി/എസ്. ി േകാ %േറഷS

ധനസഹായം

പ ികജാതി വികസന വ %് ഡയറ¦േറ ് aേഖന സാcJിക ഉ.മന പIതികWെട നടJി%്
പ ികജാതി വികസന ഡയറേ¹ ിെല ം ജിiാതല ഓഫീtകളിെല ം പIതികWെട
േമാണി റിംഗ് െമHെ%UJ . ഇതിനാവശ മായ മSഷ േസവനRം ഉ െ%UJാR.താണ്.
ഇതിേല ായി 2021-22 വ ഷം 1,500 ല3ം Gപ േകY സഹായമായി @തീ3ി67.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
എ
ബി
സി
ഡി
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
എ
ബി

വിദ ാ
ിക
് േ ാ ാഹന ം സഹായ ം
പ ികവ ഗേ മ
ാപന
!" സഹായം
വിദ ാഭ ാസ വിവര വിനിമയ പ&തി (ഐ.ഇ.സി)
ഭവന നി -ാണം – അ0 ണമായ വീ2ക3െട 0 6ീകരണം
ഭവന രഹിത പ ികവ ഗ ാ
് ഭവന നി -ാണം (ൈലഫ് മിഷ=)
ആദികലാ@ാമം
പ ിക വ ഗ ാAെട േ മ6ിനാB" സഹായം
ഭ ണ6ിD" സഹായം/ഭ
Fര ാ പരിപാടി
സമ@ പ ിക വ ഗ ആേരാഗ സംര ണം
പ ിക വ ഗ േമഖലകളിJ പ&തിക നടKിലാ!LതിD" മാനവ വിഭവ
േശഷി പിNണ
പ ികവ ഗ ാAെട വിദ ാഭ ാസ6ിന് ഒA Pട ീഴിJ വAL പ&തിക
േമാഡJ റസിഡ=ഷ J U3ക നടVLതിനാB" െചല ക
പ ികവ ഗ ാ
ിടയിJ വിദ ാഭ ാസ േ ാ ാഹനം
പ ികവ ഗ വിദ ാ
ിക
ാB" േപാY് െമZിക് േഹാY[ക
ീ െമZിക് േഹാY[ക3െടBം േപാY് െമZിക് േഹാY[ക3െടBം
സൗകര
െമ]െK26J
പ ികവ ഗ വികസന വPKിെ^ നവീകരണം
പ ികവ ഗ ഉപപ&തി കാര`" പരിപാടികളിെല നി aായക വിടവ്
നിക6J (േകാ Kസ് ഫb്)
അംേബc
െസdിJെമ^് വികസന പ&തി
eരഹിതരായ പ ിക വ ഗ ാAെട fനരധിവാസം (dി.ആ .ഡി.എം)
0 ഡ് ഫb്- പ ികവ ഗ ാ
ായി മd് വPhക നി േiശി]ിj"
േത ക േ ാജlക
ാB" ഫb്
പ ികവ ഗ Bവതി Bവാ
് സmയം െതാഴിലിDം ൈനfണ വികസന
പരിശീലന6ിD`" സഹായം
അടിയ, പണിയ, ാoന േഗാp വ ഗ ാ , വന6ിJ ജീവി!L
പ ികവ ഗ ാ എLിവ !" േത ക പരിപാടി
1999 െല eമി ൈകമാd നിയqണ ം അന ാധീനെK eമി fന
ാപി]്
നJകJ നിയമം നടKാ [ം
പ ികവ ഗ േമഖലയിJ േമാഡJ റസിഡ=ഷ J/ആrമം U3ക /
ഏകലവ േമാഡJ റസിഡ=ഷ J U3ക / ീ-െമZിക്, േപാY് െമZിക്
േഹാY[ക എLീ െക ിട 3െട നി -ാണം
പ ികവ ഗ വിദ ാ
ിക !" െതാഴിലധിtിത പരിശീലന
ാപനം
പ ികവ ഗ ാ !" വAമാനദായക കാ ഷിക ഉദ മം
കി 6ാuസിെ^ ഗേവഷണ ം പരിശീലന ം (fതിയ പ&തി)
പ ികവ ഗ ാAെട വികസന6ിന് ഒA Pട ീഴിJ വAL പ&തിക
(50 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതം)
അതിvമ
തടയJ നിയമം നടKാ J (സം
ാന വിഹിതം 50
ശതമാനം)
േകരള സം
ാന പ ികജാതി പ ികവ ഗ വികസന േകാ Kേറഷ=
ഓഹരി xലധനം – dി.എസ്.പി (51 ശതമാനം സം
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ാന വിഹിതം)

515.00
150.00
200.00
5720.00
14000.00
45.00
2521.00
2500.00
2500.00
2737.00

5000.00
2560.00
275.00
850.00
225.00
4000.00
5200.00
5000.00
300.00
1000.00
250.00
10.00
800.00

60.00
1000.00
50.00

90.00
26.67

25
26

27
28

പ ികവ ഗ വിദ ാ
ിക
ാ
േപാ ് െമ ിക് േ ാള ഷി ് (25
ശതമാനം സം#ാന വിഹിതം)
മ+സിയം േകാം-.് #ാപി //േകാഴിേ ാട് ൈ ബ/ 5ീഡം
ൈഫേ9:് െമേ;ാറിയ/ മ+സിയം (10 ശതമാനം സം#ാന വിഹിതം)

875.00

?ധാAമBി ആവാസ് േയാജന (EാമീF) (പി.എം.എ.ൈവ) 9ി.എസ്.പി
(40 ശതമാനം സം#ാന വിഹിതം)
ദീAദയാ/ അേJ ാദയ േയാജന (േഡ-എA.ആ .എ/.എം) (40 ശതമാനം
സം#ാന വിഹിതം)

200.00

ഒL Mട ീഴി/ വLN പOതിയി/ അP് ഉപപOതികളാR

83.33

1083.00

ത്

അ ാദമിക തലTളി/ മികU ?കടനം കാV വWN പ ികവ ഗവിഭാYി/െ
മിZ രായ
വിദ ാ
ിക
് േ?ാ\ാഹനം ന/MNതി]
ഉപപOതിയാണിത്. ഈ ഉപപOതിയി/
സ
ാ നി`യിUിa
മാനദbT ?കാരം എസ്.എസ്.എ/,സി, -d, ബിLദം, ഗേവഷണം,
െ?ാഫഷണ/ േകാ:് eടTിയവf് gZത/ മാ
് അെhiി/ ഉയ N േEഡ്
കര#മാ ിയവ
് േ?ാ\ാഹനം ന/Mj.
കലകളിkം േlാ mസിkം ?ാഗ/ഭ ം
െതളിയിnNവ
് ക ാഷ് അവാ േഡാ സo p െമഡേലാ പാരിേതാഷികമായി ന/Mj. 2021-22
/ ഏകേദശം 750 M ികെള ഈ പOതി വഴി സഹായി ാA ഉേrശിnj.

5 sത/ 10-ാം tാu് വെര പഠി ിnN സമ
രായ വിദ ാ
ിക
് ധനസഹായം
ന/Mക എNതാണ് ഈ പOതി െട ലw ം. ഈ പOതിയിxെട പഠനYി]ം പാേഠ തര
?വ Yികളിkം മികവ് കാണിnN വിദ ാ
ിക
് eട Uയായി സഹായം ന/കി
വLj.ധനസഹായം
ലഭിnN
M ികyെട
പഠനകാലയളവി/
അ ാദമിക
നിലവാരം
ഉയ zNതിനായി M ികെള നിരJരം നിരീwിnക ം, കഴി{ക വിലയിLേY|താണ്. ഓേരാ
വ ഷ{ം അPാം tാസി/ പഠിnN 200 വിദ ാ
ികെള ബൗOിക പരീwയിxെട
െതരെ•Znj. കാലാകാലTളി/ സ
ാ നി`യിnN നിര ് അ]സരിU് (5 sത/ 10
tാ€വെര) െതരെ•Z െ•ZN വിദ ാ
ിക
് ആറ് വ ഷേY ് ഫ ണിU‚കyം ƒnകyം
വാTാ]
സാ„Yിക സഹായം, ?തിമാസ ൈ
…്, ൈവദ സഹായം ലഭിnNതി]
സാ„Yിക സഹായം, ൈഗഡAസ് ആAഡ് കൗFസിലിംഗ് eടTിയവ ന/Mj. 2021-22 /
ഏകേദശം 1200 വിദ ാ
ിക
് ഈ ഉപപOതി ?കാരം സഹായം ലഭിnെമN് ?തീwിnj.

പ ികവ ഗ വിഭാഗYി/െ -d, ബിLദം, ബിLദാനJര ബിLദം, െ?ാഫഷണ/ ഡിേ-ാമ
േകാ†കളി/ പഠിnN വിദ ാ
ിക
് വിദ ാഭ ാസ #ാപനT
വഴി പഠനയാ‡Wം,
വിേനാദയാ‡Wം േവ|ി
സാ„Yിക സഹായം ഈ ഉപപOതി വഴി ന/കിവLj. sAgറായി
പണം ന/Mക ം പിNീട് െചലവ]സരിU് ബാ ി പണം അ]വദിnക ം െച‰j.
െതരെ•Z െ
പ ികവ ഗ വിദ ാ
ിക
് ഭാരത ദ ശനം/ഇJ യി/ s‹വA ഉ
539

പഠനയാ‡ സം#ാനതല വ
ിംഗ് Œ ിെ… അംഗീകരാേYാെട നടzj. 2021-22 / ഏകേദശം
1200 വിദ ാ
ിക
് ഈ ഉപപOതി ?േയാജനെ ZെമN് ?തീwിnj.

അനാഥരായ M ിക
് ?േത ക ധനസഹായYിxെട സŽഹിക €രw ഉറ•വLzN
ഉപപOതിയാണിത്.
ഇവ
?ായ• Yിയാ{Neവെരേയാ
വLമാനം
സ„ാദി ാA
?ാ•രാMNeവെരേയാ സ
ാ
ഉYരവ് ?കാരം വിദ ാഭ ാസ സഹായം ന/Mj.
ഇYരYിk
M ികെള കെ|zNതി]ം വിവരേശഖരണം നടzNതി]ം, അവെര
’നരധിവസി ിnNതി]ം വള zNതി]
സഹായം ന/MNതി]ം ഈ eക വിനിേയാഗിnj.
2021-22/ ഏകേദശം 670 വിദ ാ
ിക
് ഈ പOതി ?േയാജനെ ZെമN് ?തീwിnj.

അംഗീ“ത ”ണിേവ:ി9ികളി//#ാപനTളി/ െ?ാഫഷണ/ േകാ†കളി/ പഠിnN
പ ികവ ഗ ാരായ വിദ ാ
ിക
് ലാപ് േടാ ് ന/കാA ഈ ഉപപOതി ലw മിZj.
സ
ാ അംഗീകരിU േകാ†കളി/ പഠിnN വിദ ാ
ിക
ാണ് ലാപ് േടാ ് വിതരണം
െച‰Nത്. അേപwക #ാപന േമധാവി/?ിAസി
sേഖന സമ ിേ |eം തേrശ ഭരണ
#ാപനTളി/നിjം ലാപ് േടാ ് ലഭിUി ിh എNത് സാw െ ZേY|eമാണ്. േകാ:്
കാലയളവി/ •ണേഭാ–ാവിന് ഒരി / മാ‡െമ ലാപ് േടാ•ക ന/Mക —. 2021-22 /
ഏകേദശം 450 വിദ ാ
ിക
് ഈ പOതി ?േയാജനെ ZെമN് ?തീwിnj.
2021-22 / sകളി/ പറ• അP് ഉപപOതിക
ായി 515.00 ലwം ˜പ
വകയിLYിയിa|്.

പ ികവ ഗ േwമ #ാപനTളായ േകാ-ഓ േറ9ീവ് ഫാsകyെട ം പ ികവ ഗ സഹകരണ
സംഘTyേട ം ’നLšീവനYിxെട പ ിക › ാLെട ഉപജീവനം ഉറ ് വLzക എNതാണ്
ഈ പOതി െട ഉേrശ ം. െതാഴിലവസരT œ•ിnN പOതിക
് ധനസഹായം ന/Mj.
ഈ വിഹിതYിxെട Eാ…്/ധന സഹായം ന/കാനായി ഉേrശിnNത്
മാനJവാടിയിെല ?ിയദ ശിനി േതയിലേYാ Yിെ… വികസനം, എേ
പരിധിയി/ വLN േതയില ഫാžറികyെട നടYി•ം നവീകരണ{ം

9ിെ… അധികാര

അ ാടി േകാ-ഓ േറ9ീവ് ഫാമിംഗ് െസാൈസ9ി െട ’നLšീവന ?വ YനT
നിലവിk ഫാsകyെട വികസനം, വിŸതി വ Oി ി /

-

വയനാ ിെല അംേബ
¡ാരക Eാമ വികസന ഇA ി9+ ിന് സഹായം - പ ികവ ഗ
വികസനYി]േവ|ി അത ധികം ൈവവിO s
േന¢തo പരിശീലനT , ൈന’ണ
വികസന പരിപാടിക , മ£ െതാഴി/ദായക ?വ YനTളായ കരകൗശല വ¤ yെട
ഉ¥ാദനം, ത¦/, ക„+
പരിശീലനം, ?ി…ിംഗ്, ƒ ് നി ;ാണം, പി.എസ്.സി
പരീwക
ാ
പരിശീലനം, ൈ§വിംഗ് എNിവ നട ാnNതിന്.
ചി| ിയിk
പ ികവ ഗ േഹാ kം അ ാടി േകാ-ഓ േറ9ീവ് ഫാമിംഗ് െസാൈസ9ി
നടzN ൈഹ¨ളിെ… ?വ Yന െചലവ് ഈ പOതിയി/ ഉ െ ZYിയിരിnj.
gടാെത ?¤ത ¨ളിെല ം േഹാ ലിേല ം സൗകര T െമUെ ZzNതി]ം ഈ eക
വിനിേയാഗി ാ{Nതാണ്.
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’eതായി ˜പീകരിU അ ാടി ൈ ബ/ അ ാര/ പാ
ിന് ഒ9Yവണ ?വ Yന
Žലധനം അ]വദിnക.
ആദ ം ©ചി ിU ŽN് #ാപനTyെട ’നLOാരണYിെ… ഭാഗമായി സാ„Yിക ഭªത
സംബ«ി¬
വിലയിLY/ പഠനം നടzNതിെ… അടി#ാനYി/ #ാപനTെള
നവീകരി ാ{Nതാണ്. “ഷി, കയ , മ9് പര„രാഗത േമഖലകളി/ ?വ YിnN പ ികവ ഗ
സംഘTyെട ’നLOാരണ{ം നവീകരണ{ം ഈ പOതിയി/ ഏെ9Z ാ{Nതാണ്.
2021-22 / ഈ പOതിfായി 150.00 ലwം ˜പ വകയിLYിയിരിnj.
)
പ ികവ ഗവിഭാഗYിെ… േwമ പOതികെള ം അവകാശTേള ംMറിU് അവ
്
അവേബാധം ഉ|ാnക ം അതി-മT nം സാŽഹികതി®ക nം എതിരായ ?ചരണT
നടzക മാണ് ഈ പരിപാടി െട ?ധാന ലw ം.
ഈ പOതിf് താെഴ പറ N ŽN് ഘടകTy|്.

ഇതിെല ?വ YനT

താെഴ പറ Nവയാണ്.

സാം¯ാരിക പരിപാടിക , ?ദ ശനT , പ ികവ ഗ ാLെട നാടA കേലാ\വT
eടTിയവ നടzക.
°ശ ±വ മാധ മം ഉ െ െട
സൗകര T ഉ
വാഹനTളി/ പ ികവ ഗ വാ െള
ഉപേയാഗിU് പ ികവ ഗ ഊLകളി/ േബാധവ³കരണ പരിപാടിക സംഘടി ിnNതിനായി
ൈ ബ/ അഡoവ സി ”ണി9് #ാപിnക (’തിയഘടകം)
പ ികവ ഗ ാLെട ജീവിത രീതി, സം ാരം, ആചാരം എNിവ െട വീഡിേയാ േഡാക´െമേ…ഷA
അട s ഡിജി9/ േഡാക´െമേ…ഷA േജാലിക • Yിയാnക.
കലാകായിക മിക{ ’ല zN പ ികവ ഗ വിഭാഗTളിെല
വാ
് സം#ാനതല,
ജിhാതല സ ിഫി £കyെട അടി#ാനYി/ േ?ാ\ാഹനം-സാŽഹ ഐക ദാ ഢ
പwാചരണ പരിപാടിക .
പ ികവ ഗ വികസന വM ിെ… പOതി ?വ YനT സംബ«ിU പരിപാടികyെട ?ചാരണം,
പരസ ം, േഡാക´െമേ…ഷA, ആ]കാലിക ?സിOീകരണT എNിവ നടzക.
െ?ാഫഷണ/ േകാ†കളി/ പഠിnN വിദ ാ
ിക
് പഠേനാപകരണT , ”ണിേഫാം,
േകാ†മായി ബ«െ മ9് സാമEിക ന/Mക.
നീ9്/എPിനീയറിംഗ് പരീwകളിെല റാi് േജതാ
nം എസ്.എസ്.എ/.സി, -d
പരീwകളി/ എhാ വിഷയT nം എ -സ് ലഭിnN വിദ ാ
ിക nം അവാ ഡായി
സo p െമഡ/ ന/Mക.
പ ികവ ഗ വികസന വM ിെല േടാ 5ീ സംവിധാനYിെല ാഫിന് േഹാണേററിയം ന/Mക.
പര„രാഗത
പ ികവ ഗ
ഉ¥NTേള ം,
പര„രാഗത
കലാ˜പTേള ം
േ?ാ\ാഹി ിnNതിനായി വിപണന സംവിധാനം ഉ|ാnക (’തിയ ഘടകം)
പ ികവ ഗ ാLെട കലകേള ം ഉ\വTെള ം പരിേപാഷി ി ാA ഉേrശിUിa താണ്
േദശീയ കലാ വ ാപാര േമള. പ ികവ ഗ ാLെട കലാ േമളകളക nം ഉ/പNT nം ?ദ ശന
വി¥ന േമളകyം നടYാA ഉേrശിnj.
ാyകyം വി¥ന കൗ|‚കyം നി ;ിnവാ]ം സാം¯ാരിക
പരിപാടിക നടYാ]s eക ഇതി/നിjം വഹി ാ{Nതാണ്.
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എറണാMളെY േഫാ േഷാറി/ പ ികവ › ാLെട വിവിധ ഉ¥NTyെട ?ദ ശനYി]ം
വിപണനYി]മായി ഒL ൈ ബ/ മ ി പ സ് ഹ·് #ാപിUിa|്. ഈ െസ…റി/ 200
ആ
ാ
് ഇരി ിട സൗകര s
ഓഡിേ9ാറിയം, ൈഡനിംഗ് ഹാ , അZ ള, േഡാ െമ ിക
എNീ സൗകര T ഉ|്. കലാപരിപാടികyം പരിശീലന പരിപാടികyം നടYാനാ
േക¸മാ ം
ഈ െക ിടം ഉപേയാഗെ ZYാ{Nതാണ്. സoയം പര ാ•മാ{Neവെര ഈ േക¸Yിെ… നടYി ്
െചല{ക ഈ പOതിയി/ നിjം കെ|Yാ{Nതാണ്.
2021-22-/
200.00
ലwം
˜പ
sകളി/
പറ•
?വ YനT nേവ|ി
വകയിLYിയിരിnj.
)
ൈലഫ് മിഷA പOതി ആരംഭിnNതിന് s„് പ ികവ ഗ വികസന വM ് ഏെ9ZY
വീZകyെട • Yീകരണം, തക N വീZകyെട അ9M9 ണിക
എNിവയാണ് ഈ പOതിയിxെട
ലw ം വWNത്.
?¤ത പOതിയി/ ഉ െ ഘടകT ¹വെട േച Yിരിnj.
sAവ ഷTളി/ അ]വദിU
ധനസഹായYിെ… േശഷിnN ഗº

(lി/ ഓവ ) വീZക
• YിയാnNതി]േവ|
ഈ പOതിയി/ ന/കി വLj.

#ലസൗകര ം Mറ•തായ വീZകളി/ അധികsറിക
നി ;ിU് നവീകരിnNതി]ം
» ബലമായ ഭവനTyെട ’നLOാരണ{ം ഈ പOതി വഴി നട ിലാnNതാണ്. എ ിേമ9ിെ…
അടി#ാനYി/ മാനദbT
]സരിU് ധനസഹായം ന/MNതാണ്. പരമാവധി 1.50 ലwം
˜പ വെരയാണ് ഭവന നവീകരണYിന് ന/MNത്. ?തിവ ഷം 500 MZംബT
് ഇe വഴി
സഹായം ന/MവാA ഉrശിnj. ?ളയ ബാധിത MZംബT
് sAഗണന ന/Mം.
ഭവനTyെട അ9M9പണികyം, ’നLOാരണം ഏെ9ZnNതിന് പ ികവ ഗ േമഖലയി/
നി ;ാണ ?വ YനT നടYിവLN സoയംസഹായ സംഘമായ േഗാ‡ജീവികf് sA¼ ം
ന/േക|താണ്. •ണേഭാ–ാ yെട ലിംഗ നി pയ#ിതി വിവരTyെട അടി#ാനYി/ ഈ
പOതി െട 17 ശതമാനേYാളം eക വനിതാ •ണേഭാ–ാ
് ലഭിnെമN് കLej. 2021-22/ 5720.00 ലwം ˜പ sകളി/ പറ• ŽN് ഘടകT
ായി വകയിLYിയിരിnj.

േകരള സ
ാരിെ… നവേകരളം ക ;പOതിയി/ ?ഖ ാപിU നാല് ദൗത Tളി/ ഒNാണ്
ൈലഫ് മിഷA (ജീവേനാപാധി, ഉ െ ZY/, സാ„Yിക ശാ–ീകരണം). ഭവനരഹിത
് വീZം
അ]ബ« സൗകര Tyം ന/കിെ ാ|് അവLെട ജീവിത നിലവാരം െമUെ ZzNതിനാണ് ഈ
പOതി ലw ം വUിa ത്. സം#ാനെY എhാ ഭവന രഹിത nം €രwിതമായ ഭവനം ന/Mക
എNതാണ് മിഷെ… ലw ം. സം#ാന പOതിയി/ നിj
ധനസഹായYി] ’റെമ, ഭവന
രഹിതരായ പ ികവ › ാ
് ’തിയ ഭവനം ലw ം വ¬െകാ|് േകരള അ ബA ആ…് ½റ/
െഡവല ്െമ…് ഫിനാAസ് േകാ േറഷA (KURDFC)sേഖന ഹ¾േകായി/ നിj
വാ¿ാ
ധനസഹായ{ം ?ാേദശിക സ
ാLകyെട പ ികവ ഗ ഉപപOതിയി/ നിjം വകയിLzN
ഫÀം ഇതിനായി വിനിേയാഗിnNതാണ്.
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ഈ പOതിയി/ Áമി
വ
് ’തിയ ഭവന നി ;ാണYി]ം Áരഹിത
് ഭവന
സsUയേമാ ഹൗസിംഗ് t ‚കേളാ നി ;ിnNതി]േവ|ിയാണ് eക വകയിLYിയിa ത്. 202122-/ പ ികവ ഗ •ണേഭാ–ാ
് പOതി നടYി ിനായി 14000.00 ലwം ˜പ
വകയിLYിയിa|്. ഈ പOതി ായി നീ ിവUിa
eക പ ികവ ഗ
•ണേഭാ–ാ
്
മാ‡മാണ് െചലവഴിnNെതN് ൈലഫ് മിഷA ഉറ•വLേY|താണ്. പ ികവ ഗ േമഖലയി/
നി ;ാണ
?വ YനT
ഏെ9ZY്
നടYിവLN
േഗാ‡ജീവിക
സoയംസഹായ
സംഘTെളെ ാ|് ’തിയവീZകyെട നി ;ാണം ഏെ9ZnNതിന് sA¼ ം ന/േക|താണ്.
ഈ പOതി െട 90 ശതമാനം •ണേഭാ–ാ
Ãീകളായിരിnം.
)
േകരളYിെല
പ ികജാതി/പ ികവ ›
സsദായTyെട
വിവിധ
കലാ˜പT
സംരwിnNതി]ം ’നLšീവി ിnNതി]s ?വ YനT സംഘടി ിnക, ശി/പശാലക ,
നാേടാടി കലാ˜പT
പരിേപാഷി ിnകയാണ് ആദികലാEാമYിെ… ലw ം. കി Yാ¾സ്
നട ിലാnN ഈ പOതിയിെല ര|് ഘടകT താെഴ പറ Nവയാണ്.

ഈ ഘടകYി/ ഉ െ ZN ?വ YനT

¹വെട േച nj.

പഠനറിേ ാ aകyെട ?സിOീകരണം.
േവ n‚മ സംഗീത ÄYകലാ˜പTyെട ക ാ„് സംഘടി ിnക (ദവ് ലാ , അ/ ാ ,
ഒലഗാ , ഉUരാ , പിYറാ )
പ ികവ › കലാകാരAമാLെട Œ•ക
് സംഗീത
വÃT വാÅNതി]ം ധനസഹായം ന/Mക.

ഉപകരണT

വാÅNതി]ം

പര„രാഗത പ ികവ ഗ കലാ˜പTyെട ശി/പശാലകyം, ഗേവഷണ ഉപേദശക സമിതി
േയാഗTyം സംഘടി ിnക.
M‚„ സsദായYിെ… സsദായിക ÄYെYnറിU് ശി/പശാല സംഘടി ിnക. (15
ദിവസം)
കാണി ാരA സsദയYിെ… ഭാഷ, പര„രാഗത കലാ˜പT , വാÆെമാഴി സാഹിത ം
എNിവ െട േഡാക+െമേ…ഷA.

വിവരണാÇക{ം അപEഥനാപര{മായ രീതിശാÃYിxെട പ ികവ ഗ വിഭാഗ ാLെട
േ±Èമായ സാം¯ാരിക ൈപ¢കെY േഡാക´െമ…് െച‰ക (ഭാഷ, കലാ˜പT , വാÆെമാഴി
സാഹിത ം ഉ െ െട). ?ാഥമിക ദoിതീയ തലYിk
അടി#ാന വിവരT
ഔേദ ാഗിക
േരഖക , സ െÊ, വ –ിഗത അഭിsഖം, ഫീ/ഡ് വ
് എNിവയിkെട സമാഹരിnNതാണ്.
2021-22-/ 45.00 ലwം ˜പ േമ/ പറ• രÀ ഘടകT
ായി വകയിLzj.
?¤ത പOതി െട അP് ഉപപOതിക

താെഴ െകാZYിരിnj.

)

)
പ ികവ ഗ ാരായ മാതാപിതാ
് അവLെട െപFമ yെട വിവാഹ സമയz|ാMN
െചല{കyെട ഭാരം ലËകരി ാA ഉേrശി¬െകാÀ
ഒL ഉപപOതിയാണിത്. പ ികവ ഗ
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വികസന വ ്
മാതാപിതാ
് വിവാഹ ധനസഹായം
ാ ായാണ് ന
ത്. ഒ
ംബ ിന്/ ായ!" ിയായ െപ$ %ി ് ഒ ര ല(ം )പ വീതം നിര ി സഹായധനമായി
ന
+. വിധവക,െട.ം അവിവാഹിതരായ അ0മാ െട.ം സാ1 ികേശഷി വളെര റ7
മാതാപിതാ ,െട.ം െപ$മ
് 89ഗണന ന
താണ്.
അനാഥരായ പ%ികവ"ഗ
െപ$ %ിക
് ഈ പ=തി വഴി ര?് ല(ം )പ ന
+.
നിലവി@A സ" ാ"
മാനദCമDസരിEാണ് പ=തി നട ിലാേ ?ത്. 2021-22 സാ1 ികവ"ഷം ഏകേദശം 275
ംബL
്/വിവാഹ ായെമ ിയ െപ$ %ിക
് സഹായം ന
തിന് ല(Mമി +.
)
വയനാട്,
പാല ാട്,
േകാഴി ാട്,
മലPറം
എ ീ
ജിSകളി
താമസിT
പ%ികവ"ഗ ാ" ിടയി കUവ
ആജീവനാW പാര1രM േരാഗമാണ് സി ി െസ അനീമിയ.
Xട"Eയായ ശരീരേവദന, മാനസിക സ0"Yം, കഠിനമായ േജാലി െച\ാDA ]=ി8%്,
േപാഷകാഹാരTറവ് XടLിയ
^Lളാണ് ഇ രം േരാഗികളി
കUവ
ത്. ഇ രം
േരാഗിക
്
തിമാസം 2500.00 )പ ധനസഹായം ന കാ9 ഉേYശിT+.
aടാെത
സി ി െസ
അനീമിയ േരാഗിക
് സbWമാെയാ, സbയം സഹായ സംഘL 8േഖനേയാ
അെSeി അfത്, കgh േപാെല.A iാപനL 8േഖെനേയാ വ മാന ദായക സbയം െതാഴി
പരിപാടിക ഏെh T തിDA ധന സഹായം ന
+.

പ%ികവ"ഗ ാ െട ആേരാഗMെ സംബjിE് ഉയ"+ വ
ധാന വിഷയം
ഗ"ഭlാവiയിെല അ0.െട.ം,
7ിെ .ം േപാഷകാഹാരം സംബjിmAതാണ്.
യഥാസമയ ് സാ1 ിക സഹായം ലഭി ാ ത് nലം
സവ ിന് 89oം പി9oം േവ?p
പരിചരണം
ലഭി ാ ത്
അവ" ിടയിെല
ധാന
വിഷയമാണ്.
ആകയാ
ഗ"ഭിണിയായതിDേശഷ8A n ്മാസം 8ത പതിെന%് മാസ ാലയളവി
7ിന് ഒ വയസ്
തിക. Xവെര 2000 )പ വീതം ഓേരാ മാസrം സഹായധനം ന കാ9 ഈ പ=തി ല(Mമി +.
ബാe് അ ൗ?് വഴി ആയിരി ണം സഹായധനം ന േക?ത്.

പര1രാഗത പ%ികവ"ഗ ൈവദM9മാ" ് 10,000 )പ വാ"ഷിക ാ ായി ഈ ഘടകം വഴി
ന
+. കി" ാuസിെ
സഹായേ ാ aടി vണേഭാwാ െള െതരെ7 T+.
Xക
vണേഭാwാവിെ ആധാ" കാ"ഡ് അ ൗ?് വഴി ഡി.ബി.hി. രീതിയി ബാe് അ ൗ?ിേല ്
ൈകമാhം െചy+. 345 പര1രാഗത പ%ികവ"ഗ ൈവദM9മാെര വ"ഷംേതാ|ം ഈ പ=തിവഴി
സഹായിT തിന് ഉേYശിT+.

െപ$ %ി.െട വള"E.െട ഓേരാഘ% ി@ം േതMകിE് വിദMാഭMാസrം ആേരാഗMപരrമായ
സമ
വികസന ി}െട
അവ െട
സാnഹികrം
സാ1 ികrമായ
~ര(
ഉറPവ • തിനാണ് ഈ പ=തി ല(Mംവ€ ത്. െപ$ %ി പ ാം•ാസ് എ•േ1ാേഴാ 18
വയƒ് ആ േ1ാേഴാ ഈ ദീ"ഘകാല നിേ(പ പ=തി !" ിയാ ം. ഇ9ഷbറ9സ് Xക ഉ ത
വിദMാഭMാസ ിDം ജീവിതiിരത ഉറPവ • തിDം ഉപേയാഗിT താണ്.
ഇതDസരിE്
െപ$ 7ിെ
ജനനരജിേ„ഷ9,
തിേരാധ
ിവ…്, †
േവശനം XടLിവെയSാം
ഉറPവ •+. മാതാപിതാ ,െട മരണrം, iിരമായ അംഗൈവകലMrം ഇ9‡റ9സ് പരിധിയി
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ഉ െ
ിയിˆ?്. ഇെതാ ദീ"ഘകാല പ=തി ആയതിനാ ഒ േമാണി%റിംഗ് േസാ‰് െവയ"
)പീകരിE് vണേഭാwാ ,െട േമ േനാ%rം ഇ9ഷbറ9സ് വരിസംഖM.െട
ീമിയrം
നിരീ(ിേ ?താണ്. ഏകേദശം 700 െപ$ %ിക TA സാnഹM~ര(യാണ് ഇXവഴി
ല(Mമി
ത്. ലിംഗാധിŠിത iിതിവിവരL,െട അടിiാന ി ഈ പ=തി.െട 100 ശതമാനം
Xക.ം വനിതക
് ലഭിTെമ ് കണ ാT+.
2021–22 വ"ഷ
വകയി •+.

ി

8കളി

പറ7 അ‹ ഘടകL

ായി െമാ

ം 2521.00 ല(ം )പ

പ%ികവ"ഗ ാ" ിടയിെല ദാരിŒMം േപാഷകാഹാരTറവ് എ ിവ പരിഹരിT തിനായി
സംiാനെ
എSാ ജിSകളിെല.ം പ%ിക വ"• േമഖലയി
ആവശMമായ ഭ(MധാനML
ലഭMമാT തിDA പ=തിയാണിത്.
Žതിേ(ാഭL , അതMാഹിതഘ%L , മ$•$,
പ%ികവ"• ാ" ് െതാഴി ഇSാ
സമയLളി അവ" ് േപാഷകാഹാരrം, ഭ(M~ര(.ം
ഉറ ് വ •+. ഭ(MധാനML ഓേരാ േദശെ .ം ഭ(ണ രീതി.േട.ം താ പരM ിെ .ം
അടിiാന ി
ബjെ % പി.ഒ/ടി.ഡി.ഒ തല ി
തീ മാനിT താണ്. വനിതക
ംബനാഥയാ.A
ംബL Tം അവിവാഹിതരായ അ0മാ"Tം
േതMക
ാധാനMം
ന
താണ്.
പ%ികവ"ഗ
ംബL
് ഓണം/ േതMക ആേഘാഷL,A അവസരLളി
ഭ(ണ
പാ•‘ക വിതരണം െചy തിDA വിതരണ െചലrം ഗതാഗത െചലrം ഈ പ=തിയി
വകയി
ിയിരിT+. മാpമS േദവി ളം ഗിരിജ9 േകാ-ഓ േറhീവ് െസാൈസhി വഴി ഇ ി
ജിSയിെല ഇടമലTടി പ%ികവ"ഗ അധിവാസ േക’ ി@A ര?് േറഷ9 കടകളിേലTം aടാെത
സംiാനെ
വി“ര പ%ികവ"ഗ േമഖലയിേല ് ഭ(ണസാധനം എ ിT തിDA
ഗതാഗതെചലവ് ഇതി
ഉ െ
ിയിരിT+. ഇത് aടാെത
Žതി ”രW8?ാ
അവസരLളി ഭ(ണ സാധനL,െട േതMക പാ ‘ക ന
തിDം aടാെത
ംബ•ീ.ം
മh് അംഗീŽത ഏജ9സിക,ം നട ിലാ ിെ ാ?ിരിT
ക0–ണിhി കിEന് േവ? Xക.ം ഈ
പ=തിയി ഉ െ
ിയിരിT+. േപാഷകാഹാരTറrA %ിക , അ0മാ", കിട ് േരാഗിക ,
—=ജനL എ ിവ"TA േപാഷകാഹാര വിതരണ ിDം Xക വിനിേയാഗി ാr താണ്.
2021-22- 2500.00 ല(ം )പ ഈ പ=തി.െട നട ി ിനായി വകയി
ിയിരിT+.

താെഴ പറ.

ഘടകL

ാണ് വിഹിതം വകയി

ിയിരിT

ത്.

അ% ാടി (2 •ീനി ്), മാനWവാടി (1 •ീനി ്), ചാലTടി (1 •ീനി ്), ഇ ി (1 •ീനി ്),
XടLി വി“ര പ%ികവ"ഗ േമഖലകളി 5 അേലാ തി ഒ.പി. •ീനിTക പ%ികവ"ഗ വികസന വ ്
നട•+.
വ"ഷംേതാ|ം 24,000
അധികം പ%ികവ"ഗ ി െ % േരാഗിക
് ഈ
േക’L വഴി സഹായം ന
+.
ഈ ഒ.പി. •ീനിTക
വഴി ആം]ല9സ് േസവനrം
െമഡി
കMാ™ക,ം നട•+. ഒ.പി. •ീനിTകളി
േജാലി െചy
ജീവന ാെര കരാ"
അടിiാന ിലാണ് പ%ികവ"ഗ വികസന വ ് നിയമിT ത്. മ +ക,െട വില.ം ഈ
iാപനL നട ിെ ാ?് േപാകാDA മh് െചലവ്, ഒ.പി. •ീനിTക നട•
െമഡി
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കMാ™ക,െട െചലവ് എ
ഉ െ +.

ിവ ഉ െ െട.A എšാ›ിെœ ് െചലrക,ം ഈ ഘടക

ി

സംiാനെ
െതരെ7 െ % ആ•പpികളി}െട പ%ികവ"ഗ വിഭാഗ ിന് ൈവദM
സഹായം െകാ Tക എ താണ് ഇതിെ ഉേYശMം. സംiാനെ
അംഗീŽത ആžപpിക വഴി
വിവിധ േരാഗLളായ സി ി
െസ
അനീമിയ, ടി.ബി, കMാ9സ", Ÿദയം/തലേEാ", കിuനി
സംബjിE അ~ഖL , ജലജനM േരാഗL എ ിവ ബാധിE പ%ികവ"ഗ ാ" ് ധനസഹായം
ന
തിനാണ് വിഹിതം നീ ി വ€ ത്. മ +ക
വാ ക, ¡ാനിംഗ് ഉ െ െട.A
എSാവിധ ൈവദMപരിേശാധനക നട•ക, ൈവദMസഹായം ലഭMമാTക, സ" ാ" ആ•പpികളി
ആം]ല9സ് ഇSാ പ(ം ആം]ല9സിെ
േസവനം ലഭMമാTക എ ിവ•ായ് ഈ Xക
ഉപേയാഗി ാr താണ്. ആവശM8A പ(ം േരാഗിക
് a%് നി T വ"TA േപാ h്
മണി.ം േരാഗിക TA ആഹാര ിെ െചലrം ഇതി ഉ െ +.
സംiാനെ
14 ജിSാ ആ•പpികളി@ം പ%ികവ"• ജന വിഭാഗL
a ത@A
േദശLളിെല െതെരെ7 െ % സ" ാ" ആ•പpികളി@ം െമഡി
േകാേളജിെല • ?്,
ജിSാ െമഡി
ഓഫീസ" 8ഖാWിരം Xക അDവദിm ന
താണ്. aടാെത െതെരെ7
ര?് സഹകരണ െമഡി
േകാേളജായ െകാEി െമഡി
േകാേളജ്, പരിയാരം െമഡി
േകാേളജിെ • ?ിDം •ീ ചി ിര തതി നാ ഇ9šിh–%് ഓഫ് െമഡി
സയ9സിെ .ം
റീജിണ കMാ9സ" െസ ", മലബാ" കMാ9സ" െസ " ഡയറ£" മാ"Tം ഇതി നി+ം Xക
അDവദിEിˆ?്.
Žതി ”രWL,ം വിവിധ േരാഗL,ം ബാധിT
പ%ികവ"ഗ ാ" ്
സാ1 ിക
സഹായം ന
കയാണ് ഈ ഘടക ിെ
ഉേYശം. മാരക േരാഗLളായ കMാ9സ",
Ÿദയം/— /മlി¤ സംബjമായ അ~ഖL െകാ?് ക¥ത അDഭവിT
ദാരിŒM േരഖ•്
താെഴ.A പ%ികവ"ഗ ാ" ് സാ1 ിക സഹായം ന
+. ഇLെന ക¥ത
അDഭവിT വ" ് ബ¦മാനെ % പ%ികജാതി പ%ികവ"• വികസന വ ് മ§ി.െട ”രിതാശbാസ
നിധിയി
നി ് സ" ാ" ഉ രവ് കാരം ഒരാ
് ഒ ല(ം )പ വെര ധനസഹായം
ലഭിT താണ്.
ബjെ % െ¨ഷMലിš് െമഡി
ാ£ീഷണ"മാ െട സ"%ിഫി hിെ
അടിiാന ിലാണ് Xക അDവദിT ത്. അവശM സ©"ഭLളി പ%ികവ"ഗ
ംബL
്
സാ1 ിക സഹായം ന
ക എ Xം ഈ പ=തിയി
വിഭാവനം െചy+. െമഡി
കMാ™ക
നട ാDA സാ1 ിക സഹായം, േരാഗിെയ അ •A ആ•പpിയി
എ ിT തിDA സഹായം, േഡാ£|െട നി"േYശ കാരം േപാഷകnലML അടLിയ ആഹാരം
ന
ക, ആ•പpികളി ലഭMമSാ
മ +ക ലഭMമാTക, േരാഗി മരണെ %ാ േവ?ി വ
െചലവ്/േപാš് േമാ"% ിനാവശMമായ െചലrക , അതMാഹിതL
ൈകകാരMം െച\ാDA
സഹായനിധി/അ തീ(ിത സംഭവL /അപകടL , ആവശM8Aവ" ് െപെ% ് സഹായം
എ ിmെകാ Tക എ ിവയാണ് ഈ ഘടക ി ഉ െ
ത്.

മദMപാനം, oകവലി, oകയില ഉg Lളായ പാ9 പരാഗ് എ ിവªെ തിരാ.A
േബാധവ
രണrം, •ാ~ക,ം െമഡി
കMാ™ം 8തി" വ" ായി
േതMക ആേരാഗM
വിദMാഭMാസ •ാ«ക,ം ആേരാഗM, എ¬ൈസസ് വ Pക,മായി േച" ് നട•വാ9 ഉേYശിT+.
ആേരാഗM വിദMാഭMാസ പരിപാടിക Tം ഇXമായി ബjെ % േതMക കൗ$സിലിംഗിDം 89- ം
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ന
+ ദീ"ഘകാലമായി മദMപാന ിന് അടിമെ %് ലഹരി വിേമാചന േക’Lളി
എ• വ െട ആ•പpി െചലrം ഈ പ=തിയി നി+ം കെ? ാr താണ്. നിലവി@A
െപാXജനാേരാഗM േക’L
് സമീപം ലഹരി വിേമാചന േക’L Xട
തിDം ല(Mമി +.
2021-22ഇXമായി ബjെ %് വയനാട് (n ് േക’L ), ഇ ി (ര?് േക’L ), മലPറം,
അ% ാടി, തി വനWoരം (ഓേരാ േക’L വീതം) എ ിവിടLളി എ%് ലഹരി വിേമാചന oതിയ
േക’L,െട െചലrം ഇതി ഉ െ +.

v തര േപാഷകാഹാരTറrA പ%ികവ"ഗ േമഖലകളി
ആേരാഗM വ ിെ
സഹകരണേ ാെട സ®രിT
െമഡി
¯ണിh് ഉപേയാഗെ
ിെ ാ?് േപാഷകാഹാര
oനരധിവാസ ചാരണ പരിപാടിക നട ിലാ ാ9 ഉേYശിT+. പരിേശാധന, േപാഷകാഹാര
കൗ$സിലിംഗ്, േപാഷകാഹാര !രകം ന ക , േപാഷകാഹാര േബാധവ
രണ
ചരണ
പരിപാടി, •ചിതb േബാധവ°രണം,
സവ ിന് 8™ം പി™8A പരിേശാധനക , റഫറ
േസവനL
എ ിവയാണ് ഈ പ=തിയി}െട നട ാ ാDേYശിT
വ" നL .
പ%ികവ"• ാ െട ±മിശാ²പരrം ാേദശികrം വംശീയrമായ േതMകതക കണ ിെല
്
ആഹാര ³മ ിെല അസ´ലിതാവiക കെ? ി ഏത് തര ി@A ആഹാര ³മമാണ്
പാലിേ ?ത് എ ത് സംബjിE വിവരം ന
െതാെടാ ം
ാേദശികമായി ലഭിT
േപാഷകഹാരLളി@െട ഓേരാ േദശ ിDം ഓേരാ വMwിTം ഉറP വ
ാ9 കഴി.ം.
ാwന േഗാp വ"• ാ
െ െട.A േഗാp സnഹL
് േരാഗ സാധMത
a തലാണ്, ദാരിŒMം, നിര(രത, േരാഗകാരണLെളTറിmA അµത, ~ര(ിതമായ
ടിെവA ിെ .ം •ചിതb ിെ .ം അഭാവം, അjവിശbാസL എ ിവ ഇവ െട ”രിത ിന്
ആ ം aˆ+. ഇവ•് പരിഹാരം കാ¶ തിനായി മDഷM വിഭവേശഷി ലഭMമാ
, വി“രജന
വിഭാഗL
് ആേരാഗM േസവനL എ ി
, ആേരാഗM േബാധവ°രണം, േകാളനികളിെല
സാnഹM പeാളി ം ഉറPവ
8തലായവ ശwമാേ ?X?്. പ%ികവ"• സ8ദായLളി
നി+A േഗാp ഭാഷ അറിയാr പാരാെമഡി
േകാ·ക , േതMകിmം ജനറ ന¸ിംഗ്, മിഡ്
ൈവഫറി പഠിEവ" ഇ രം iലLളി േജാലി െച\ാ9 ത\ാറാെണeി പ%ികവ"• ാ െട
ആേരാഗM
^L
് പരിഹാര8?ാ ാ9 സാധിTം. ഇ രം വMwികെള േഹാണേററിയം
വMവiയി അ •A ാഥമിക ആേരാഗM േക’ ിേലാ ആേരാഗM iാപനLളിേലാ നിയമിE്
പ%ികവ"• വിഭാഗ ാെര ഇ രം േക’L,മായി ബjി ിE് വ" ി ി ാr താണ്. ഇവ"
ഓേരാ പ%ികവ"ഗ ാ െട.ം ആേരാഗMനിലെയ Xട"Eയായി
നിരീ(ിTക.ം, അ •A
iാപനrമായി കടിയാേലാചിE് സമേയാചിത പരിഹാര നടപടിക സbീകരിേ ?Xമാണ്.
ഈ പ=തി ആ"Œം മിഷെ
പരിധിയി
വ
താണ്. 8കളി
പറ7 ആറ്
ഘടകL മായി 2500.00 ല(ം )പ വകയി
ിയിരിT+.

ഈ പ=തിയി

താെഴ പറ.

ആറ് ഉപപ=തികളാ¶Aത്.

പ%ികവ"ഗ വികസന പ=തിക,െട vണഫലL
പ%ികവ"ഗ vണേഭാwാ ളി
എ ി ാ9 േവ?ി പ%ികവ"ഗ േമഖലകളി െതരെ7 • നിയമിT
െഫസിലിേhh"മാരാണ്
പ%ികവ"ഗ െ ാേമാ%"മാ". vണേഭാwാ േള.ം തേYശ ഭരണ iാപനLെള.ം വികസന
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വ Pകെള.ം ബjി ിT
ഒ ക¹ിയാ.ം ഇവ" വ" ിT+. ഇതിനായി പ%ികവ"ഗ
.വാ െള െതരെ7
് നിയമിTക.ം അവ" ് ാമീണ പeാളി
അവേലാകനം, പeാളി
േമാണി%റിംഗ്, ാഥമിക ആേരാഗM പരിപാലനം, Žതി വിഭവL,െട മാേനºെമ ് എ ിവയി
പരിശീലനം ന
ക.ം െചy+. aടാെത .വതി .വാ െള െഹ
് െ ാേമാ%"മാരായി
ആ•പpികളി നിയമിEിˆ?്. ഇവ" ് ഓേരാ
"Tം തിമാസം 12,500 )പ ഓണേററിയrം
1,000 )പ യാpാബ .ം ന
+?്. ൈ»ബ െ ാേമാ%"മാ" ് ഓണേററിയം ന
തിDം
പരിശീലനം ന
തിDം വിവിധ അവേബാധന പരിപാടിക
നട• തിDമായി Xക
വകയി
ിയിരിT+.
ആ•പpികളി
പ%ികവ"ഗ േരാഗികെള പരിപാലിT
െഹ
്
േമാ%"മാ"TA േഹാണേററിയ ിDം Xക വിനിേയാഗി ാr താണ്.

പ%ികവ"ഗ ാ െട
ശാwീകരണ ിDേവ?ി
ഊ a%L
എSാ
പ%ികവ"ഗ
േമഖലയി@ം )പീകരിTകയാണ് ഈ ഉപപ=തി.െട ല(Mം.
ാേദശിക സ" ാ ക,െട പ=തി
)പീകരണം, േമാണി%റിംഗ് ഉ െ െട പ%ികവ"• വിഭാഗ ിെന ശാwീകരിT തിന്
ഊ ½%L നാ@മാസ ിെലാരി െലeി@ം aേട?Xമാണ്. പ%ികവ"• വികസന വ Pം തേYശ
സbയംഭരണ വ Pം ഏെh
വ" ിക,െട േസാഷM ഓഡിh് നട• തിനായി ഊ a%െ
ാ¾മാേ ?താണ്. ഓേരാ ഊ a% ിDം േവ?ിവ
െചലവ് 2,500 )പയി കവിയ ത്.
ഊ a% ിന് േവ?ി.A െചലrക നട ാDം aടാെത ഊ a% അംഗL,െട കാരMേശഷി
െമEെ • തിDം, േബാധവ¿കരണ പരിപാടിക നട• തിDം, തേYശീയ െട അW"േദശീയ
ദിനം ആേഘാഷിT തിനാ.ം Xക വിനിേയാഗിT+.

അഭMlവിദMരായ െതാഴിലിSാ
പ%ികവ"ഗ .വാ
് സമയാസമയLളി ,
മാേനºെമ ് െ»യിനിക
് നിÀ"ഷിEിˆA േയാഗMത അDസരിE് അ
ീÁഷി ് നിയമ കാരം
ഒ വ"ഷേ
് പ%ികവ"ഗ വികസന വ ് അ
ീÁഷി ് പരിശീലനം ന
+. ഓേരാ
വ"ഷrം ഏകേദശം 140 മാേനºെമ ് െ»യിനിക
് പരിശീലനം ന
തിനാണ് ഈ ഉപപ=തി
ല(Mമി
ത്. vണേഭാwാ ,െട ലിംഗാധിŠിത iിതി വിവരL,െട അടിiാന ി
ഈ
പ=തി.െട 60 ശതമാനേ ാളം Xക വനിതാ vണേഭാwാ
് ലഭിTെമ ് കണ ാT+.

പ%ികവ"ഗ വികസന വ ിെ കീഴി@A ീെമ»ിക് േഹാš@കളി@ം േപാš് െമ»ിക്
േഹാš@കളി@ം എം.ആ".എ~കളി@മായി 10,000
ി അധികം വിദMാ"Ãികളാണ് താമസിE്
പഠിT ത്. സാnഹMമാ.ം സാ1 ികമാ.ം പി ാ ം നി T
ംബLളി
നി+8A
%ിക
് മാ|
സാഹചരMrമായി െപാ
െ
തിDA ^L , അW"8ഖതbം, വMwി
ബjLളിെല ^L XടLിയവ അഭി8ഖീകരിേ ?ി വരാ|?്. അവ െട ഇ രം മാനസിക
^Lെള അഭി8ഖീകരി ാ9 േവ?ി പ%ികവ"ഗ വികസന വ ് 2005-06 8ത 49 Åഡ9റ്
കൗ$സിേല¸ിെന ഏ"െ
ിയിˆ?്. േകരള സ" ാ" അംഗീകരിE എം.എസ്.ഡ›Æ/എം.എ
ൈസേ ാളജി അെSeി ത•ലM േയാഗMതയാണ് കൗ$സില" ് േവ? റ7 േയാഗMത. നS
— ി പരിചയ8Aവ"Tം പ%ികവ"ഗ ി െ % Åഡ ് കൗ$സില"മാ"Tം 89ഗണന
ന
തിDം നിലവിെല സ" ാ" മാനദC
കാരം ഓണേററിയം ന
Xമാണ്.
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ണേഭാ ാ
െട ലിംഗാധി ിത
ിതി വിവര
െട അടി
ാന ി ഈ പ തി െട 50
ശതമാനേ ാളം $ക വനിതാ ണേഭാ ാ & ് ലഭി(െമ)് കണ ാ(*.

എം.എസ്.ഡ/0/എം.എ േസാേഷ3ാളജി/എം.എ ആ6േ7ാളജി (അഭിലഷണീയം) എ)ീ
േയാഗ3തക <വെര പ=ികവ>ഗ വികസന േമഖലയി േസാഷ3 വ> >മാരായി നിേയാഗി@ിAB്.
കൗDസിലിംഗ് നടEക, േകാDഫറIസിന് േവB സൗകര3 & ഏ>െ7KEക, വിഭവ
സമാഹരണം, മദ3ം, ലഹരി, Nകയില $ട ിയവ ഉപേയാഗി()തിെനതിെര അവേബാധന ക3ാQക&
നട ി ജന ളി
േബാധവ
രണം നടEക എ)ീ Rമതലക& ഇവ> നിറേവT*. േസാഷ3
വ> >മാ>(<
ഓണേററിയം
സ> ാ>
മാനദVWകാരം
ന X)തിന്
വിഹിതം
വകയിY ിയിരി(*. ണേഭാ ാ
െട ലിംഗാധി ിത
ിതി വിവര
െട അടി
ാന ി
ഈ പ തി െട 50 ശതമാനേ ാളം $ക വനിതാ
േണാേഭാ ാ & ് ലഭി(െമ)്
കണ ാ(*.

സം
ാനെ
പ=ികവ>ഗ വിദ3ാ>Zിക&ക െട ഭാഷാ സംബ[മായ W\ &
പരിഹരി()തി]ം അവ> ് ശരിയായ വിദ3ാഭ3ാസം ഉറ^വYE)തി]മായി േഗാ_ഭാഷ ം
മലയാളഭാഷ ം അറിയാ`) aി.aി.സി/ബി.എഡ് േയാഗ3ത < പ=ികവ>b
വജന െള
(cീ/NYഷI) െതരെdK ് പരിശീലനം ന Xക ം അവെര ൈWമറി f കളിെല X=ിക െട
എg ിന]സരി@് ദിവസ േവതനാടി
ാന ി നിയമി(ക ം െചi*. നിലവി 267 െമm>
ടീ@>മാെര േഹാണേററിയം വ3വ
യി വയനാട്, അ=7ാടി േമഖലയി നിയമി@ിAB്. ഈ െമm>
ടീ@>മാ>(< േഹാണേററിയ ിനാവശ3മായ $ക ഇതി
നി)് വഹി ാ`)താണ്. 2021-22
സാo ിക വ>ഷം 100 െമm> ടീ@>മാെര സം
ാനEടനീളം നിയമി()തിന് ലp3മിK*. ഇവ>
അധ3ാപനേ ാെടാ7ം പ=ികവ>b വിദ3ാ>Zിക െട ഭാഷാ W\ & പരിഹരി(ക ം അവYെട
െകാഴിrേപാ ് Xറ@് stവI പ=ികവ>ഗ വിഭാഗ ി െ7= X=ിക െട ം f& Wേവശനം
ഉറ7ാ(ക ം X=ിക& ാവശ3മായ തീu പരിശീലനം ന Xക ം െചvെകാB് സാwഹ3
Wവ> കനാ ം െഫസിലിേaa>മാരാ ം ഇവ> Wവ> ിേ Bതാണ്. ഇവ> വിദ3ാ>Zികെള
പരിപാലിxെകാB് പ=ികവ>b സsദായ േള ം വിദ3ാലയ േള ം തyി
ബ[ി7ി@്
Wവ> ി ാI കഴി`<വരായിരി ണം. ഇവYെട േസവനം വ>ഷം േതാzം എ{ാ Wവ> ി
ദിന ളി|ം ലഭ3മാ()താണ്.
2021-22
2737.00 ലpം ~പ sകളി
പറd 6 ഉപപ തിക& ായി
വകയിY ിയിരി(*.
ഈപ

തി െട ഘടക

& താെഴ െകാK

ിരി(*.

17 േമാഡ
റസിഡIഷ3 /ആ€മം f ക&, രB് ഏകലവ3ാ f ക&, ഒY Wേത3ക
സി.ബി.എസ്.സി േമാഡ
റസിഡIഷ3
f& $ട ിയവ െട നട ി7ി]< െചല`കളാണ്
ഇതി വകയിY ിയിരി()ത്. f ക െട വിശദാംശ & താെഴ െകാK(*.
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4
5
6
7
8
9
10
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12
13
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േഡാ.അംേബ‚ > െമേyാറിയ
േമാഡ
റസിഡIഷ3
ഹയ> െസ mറി f&
(െപDX=ിക&), കേ=ല, തിYവനƒNരം
േഡാ.അംേബ‚ > െമേyാറിയ
േമാഡ
റസിഡIഷ3
ഹയ> െസ mറി
f&(ആDX=ിക&), ന„>നാട്
രാജീവ് ഗാ[ി െമേyാറിയ ആ€ാം എ@്.എസ്.f&, … ^ഴ
ഇ‡ിര ഗാ[ി െമേyാറിയ ആ€ാം എ@്.എസ്.f&, നിലˆ>
ൈസലm് വാലി േമാഡ റസിഡIഷ3 f&, s ാലി, അ=7ാടി
േമാഡ റസിഡIഷ3 ഹയ> െസ mറി f&, w)ാ>, ഇK ി
േമാഡ റസിഡIഷ3 ഹയ> െസ mറി f&, സൗ ് വയനാട്, കണിയാoa, ക‰a
േമാഡ റസിഡIഷ3 ഹയ> െസ mറി f&, വടേ‹രി ര, പ നംതി=
േമാഡ റസിഡIഷ3 ഹയ> െസ mറി f&, ചാല(ടി, •Ž>
േമാഡ റസിഡIഷ3 ഹയ> െസ mറി f&, ക•>
േമാഡ റസിഡIഷ3 ഹയ> െസ mറി f&, കാസ>േഗാഡ്
േമാഡ റസിഡIഷ3 ഹയ> െസ mറി f&, െകാറഗ, കാസ>േഗാഡ്
ആ€ാം f&, മലQഴ, പാല ാട്
ആ€ാം f&, (അടിയ/പണിയ) തിYെന{ി, വയനാട്
േമാഡ റസിഡIഷ3 f&, ഏTമാ…>, േകാ=യം
േമാഡ റസിഡIഷ3 f&, Nന•>, Xള‘^ഴ
േമാഡ റസിഡIഷ3 f&, Xaി@

18
19
20

ഏകലവ3 േമാഡ റസിഡIഷ3 f&, ’േ ാട്, വയനാട്
ഏകലവ3 േമാഡ റസിഡIഷ3 f&, ഇK ി,
േഡാ.അംേബ‚ > െമേyാറിയ
വിദ3ാനിേകതI േമാഡ
റസിഡIഷ3
ഹയ>
െസ mറി f&, ഞാറനീലി, തിYവനƒNരം
േമാഡ
റസിഡIഷ3
f ക& നടE)തിനാവശ3മായ എ”ാ/ിെ•m് െചല`ക&
(േവതന`ം, അലവI–ക ം) ഉ&െ7െട < െചല`ക ം, അaXa7ണിക&, െചറിയ നി>yാണ
Wവ> ന &, ഇ[ന െചല`ക&, പാചക വാതക ി]ം മT സാധന &(s< $ക, മാലിന3
സം—രണം, ഊ>™ പരിപാടിക&, ആšനീകരണ ി]ം, ഇ-ഗേവണIസ്
സംരംഭ &
നട7ിലാ ാ]< േWാജ›ക&, അധിക പരിശീലനം,, അധിക ൈനNണ3 ആ>™വ പരിപാടി
(ASAP)ഉ&െ7െട < ൈനNണ3 വികസനം, സംരംഭകതœ വികസനം, •7് Wവ> ന ളായ
žഡm് േപാലീസ് േകഡa്, എI.സി.സി, എI.എസ്.എസ് sതലായവ, ഫ>ണി@>,
കoŸ=>/അ]ബ[ ഉപകരണ &, േസാ ് ¡ി¢ക െട വികസന ിനാ < പരിപാടിക ം
പരിഹാര േകാ@ിം ക ം, െസമിനാzം വ> ് േഷാ^ം നടE)തിനാ < െചല`ക&, വിവിധ
പരിപാടിക&/ഫീ ഡ് സ‡>ശനം/വ> ്േഷാ^ക&/ഇƒ3യി|ം വിേദശEs< മ£ര &
$ട ിയവ¤< X=ിക െട ം ”ാഫിെm ം യാ_െചല`ം മT അലവI–ക ം, വിദ3ാ>Zിക െട
പഠന യാ_¤< െചല`ക&, žഡm്സ് േഡാ¦െറ ഉ&െ7K ിെ ാ§< കൗDസിലിം ം
Wേത3ക പരിപാടിക ം, žഡm് േപാലീസ്, X=ിക െട സമ¨ വികസന ി]< േWാജ›ക&, ഹയ>
െസ mറി വിദ3ാ>Zിക&(< സഹവാസ ക3ാo്, കൗDസില>മാYെട േഹാണേററിയം
$ട ിയവ¤< െചല`ക& എ)ിവ ഇതി ഉ&െ7K*. ഈ പ തിയി•െട ഒY വ>ഷം 7500
വിദ3ാ>Zിക െട വിദ3ാഭ3ാസം ലp3മിK*.
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പ=ികവ>ഗ ാ> ് നവീന േമഖലകളി െതാഴിലവസര & ലഭ3മാ()തിനായി േമാഡ
െറസിഡIഷ3 © കളി പഠി() െസ mറി, ഹയ> െസ mറി വിദ3ാ>Zിക& ് ൈനNണ3
പരിശീലനം ന X)താണ്. പ=ികവ>b വികസന വX7ിെm കീഴി|< േമാഡ െറസിഡIഷ3
ª ക&, േഹാ”|ക& െസ mറി, ഹയ> െസ mറി വിദ3ാ>Zിക െട കേലാ£വം
(സ>േbാ£വം) എ)ിവ«് ആവശ3മയ $ക ം ഇതി നി*ം വഹി ാ`)താണ്.
2021-22
5000.00 ലpം ~പ ഈ f ക െട നട ി7ിനായി വകയിY ിയിരി(*.
ണേഭാ ാ
െട ലിംഗാധി ിത
ിതി വിവര
െട അടി
ാന ി (െപDX=ിക& ാ <
6 ª ക&) ഈ പ തി െട 30 ശതമാനേ ാളം $ക വനിതാ േണാേഭാ ാ & ് ലഭി(െമ)്
കണ ാ(*.

ഈപ

തിയി

ഉ&െ7K) നാല് ഘടക

& താെഴ െകാK

ിരി(*.

Wാ ന േഗാ_വ>b വിഭാഗ ി െ7= പ=ിക വ>ഗ ാ>(ം അ$േപാെല സമാനമായ മT
പ=ിക വ>ഗ ാ>(ം വിദ3ാഭ3ാസം ന X)തിന് േവBി 2005-06
37 െപരി7തaിക് വിദ3ാഭ3ാസ
െസmzക&
ാപി(ക ം െതരെdK െ7= അധ3ാപക> ് കി> ാ¬സ് വഴി പരിശീലനം
ന Xക ം െചvവY*. െതരെdK
സേ-ത ളി അ 3ാപക> സ‡>ശിx പഠി7ി()
ഒY ഏകാ 3ാപക പരിപാടിയാണിത്. ഒaെ7= സേ-ത ളിെല X=ിക& ് സേ-ത ളി വ@്
വിദ3ാഭ3ാസം ന കി പഠന ി താ‰ര3ം ഉBാ(കയാണ് ഈ പരിപാടി െട ലp3ം. ര§ം w*ം
®ാ–കളി
എE) വിദ3ാ>Zിക& ് $ട>)് പഠി()തിന് േഹാ¯ററ
സൗകര3ം
ഏ>െ7KE)താണ്. പ=ികവ>ഗ വികസന വX7ിെm കീഴി Wവ> ി() 30 ഏകാധ3ാപക
fളക ം 3 ബാലവി°ാന േക±
ം 2006-07 sത
െപരി7തിaിക് വിദ3ാഭ3ാസ പ തിയി
ഉ&െ7K ിയിAB്. 2021-22 ഈ പരിപാടിയി•െട 500 X=ികെള ലp3മിK*.
ൈഹfളി|ം പതിെനാ)ാം ®ാസി|ം, പ6Bാം ®ാസി|ം പഠി() വിദ3ാ>Zിക& ്
പരീp«ായി Wേത3ക പരിശീലനം ന കി വിജയശതമാനം വ> ി7ി(ക എ)താണ് ഈ
പ തി െട ലp3ം. െതാ=KE< പാരല േകാേളജി േച>)് ടŸഷI പഠി()തി]< Wതിമാസ
ടŸഷI ഫീസ് രpാക> ാ & ് േനരി=് ന Xകയാണ് െചi)ത്. േമ
പറd
വിഭാഗ ി|< 1600 പ=ികവ>ഗ വിദ3ാ>Zികെള ലp3മാ ി <താണ്. ഈ ഘടക ിെല
Wവ> ന & താെഴ പറ )വയാണ്.
ൈഹf കളിെല ം, പതിെനാ)്-പ6B് ®ാ²കളിെല ം പ=ികവ>ഗ വിദ3ാ>Zിക& ്
ടŸഷI ന Xക
എസ്.എസ്.എ .സി, ³സ് K, ഡി¨ി എ)ീ േകാ´കളി
വിദ3ാ>Zിക& ് ടŸഷI ന Xക

പരാജയെ7= പ=ികവ>ഗ

പാല ാട് െനµz
വേക± ഏെaK ിരി() അ=7ാടി ഗിരി വികാസ് പ തി ം
അ=7ാടി േകാ ഓ7േറaീവ് ഫാമിംഗ് െസാൈസaി െട YXലം പരിപാടി ം നട7ാ(ക
പ=ികവ>ഗ വികസന ഉേദ3ാഗ
Yെട/േWാജ¦് ഓഫീസ>മാYെട േമ േനാ= ി
എസ്.എസ്.എ .സി, ³സ് K പരീp¤soായി ഒY മാസെ
തീuപരിശീലനം (ജി{
തിരി@്) നടEക, ആഹാരം, താമസസൗകര3ം, പഠന സഹായിക&, പഠന സാമ¨ിക&,
അ 3ാപകYെട ഓണേററിയം $ട ിയവ ന Xക, ഒY X=ി ് 3500 ~പയി ¶Kത
െചലവാ ാI പാടി{.
Wീെമ·ിക് േഹാ”|കളിെല വിദ3ാ>Zിക& ് ടŸഷI ന Xക
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14 വയ²വെര < X=ിക& ് സൗജന3`ം നി>ബ[ിത`മായ വിദ3ാഭ3ാസം ലഭി()തിന്
വിദ3ാഭ3ാസാവകാശനിയമം
വ3വ
െചi*.
¸>ഘടമായ
വനWേദശ &.
ഗതാഗതസൗകര3 ിെm അഭാവം, ഉ&വനം, വന3 ¹ഗ
െട ഭീഷണി sതലായവ wലം
വിദ3ാ>Zിക& ് ªളി
എ ിേ@രാI കഴി )ി{.
പ=ികവ>ഗ വികസ വX7് ന X)
േഹാ”
സൗകര3`ം അപര3ാºമാണ്. ഈ സാഹചര3 ി
അധ3ാപക രpാക>»
സംഘടനക&, Wാേദശിക സ> ാYക&, വിദ3ാഭ3ാസ വX7് എ)ിവYെട സഹായേ ാെട
വിദ3ാ>Zിക& ്
ഗതാഗത സൗകര3ം ഒY ിെകാKേ േBതായിAB്.
ഉ&വന ളി|ം
എ ിേ@രാI കഴിയാ
ല ളി|ം താമസി() വിദ3ാ>Zിക&(േവBി മാ_െമ ഈ
സൗകര3ം ഉപേയാഗി ാ`. ഈ ഘടക ിനായി 285 ലpം ~പ വകയിYE*.
2017-18
പ=ികവ>ഗ ഹാംെലTകളി
ടŸഷI സംവിധാനേ ാK¶ടിയ പഠനsറിക&
ആരംഭി@് വിദ3ാഭ3ാസ ി]< സാഹചര3ം ¼½ി@ിAB്. വിദ3ാഭ3ാസം സി ി@് വിഭാഗ ി െ7=
പ=ികവ>ഗ വിഭാഗ ി െ7= (ആേണാ/െപേgാ) ആ WേദശEനി*തെ) െതരെdK ്,
ടŸ=റായി പരിശീലനം ന കി, ഓണേററിയം വ3വ
യി െഫസിലിേaaറാ ം േസാഷ3 വ> റാ ം
¶ടി Wവ> ി()തിനായി നിേയാഗി()താണ്. ഓേരാ േക± ളി|ം X=ിക& ് ഇm>െനa്
സൗകര3 േളാK¶ടിയ കoŸ=>, ഫ>ണി@>, വായന സാമ¨ിക& എ)ിവ ന കിെ ാB്
ഓDൈലI പഠനസൗകര3ം ലഭ3മാ()താണ്. വിദ3ാ>Zിക& ് ല¾ ഭpണ ി]< $ക ം
ഈ പ തിയി ഉ&െ7K ിയിരി(*. വിദ3ാ>Zിക െട എg ിെm അടി
ാന ി 2021-22
വ>ഷ കാലയളവി 250 Nതിയ സാwഹ3 പഠനsറിക& സം
ാനEടനീളം
ാപി()താണ്.
െക=ിടം ആവശ3മായ
ല ് അവ ന X)താണ്. ഓേരാ സാwഹിക പഠനsറികളിെല റിേസാ¿്
െസmzകളി|ം, െമmറിംഗ് ÀണീTകളി|ം പ=ികവ>b ി െ7=വെര Wാേദശവാസികെള ¶ടി
ഉ&െ7Kേ Bതാണ്. ഇതി•െട പ=ികവ>b ാYെട സœ€യതœം ഉറ7ാ ാI സാധി(ം.
പ=ികവ>b വിദ3ാ>Zിക െട കായികpമത വ> ി7ി()തിന് േവBി േÁാ>=്സ്
അേതാറിaി ഓഫ് ഇƒ3 ം േകരള േÁാ>Âസ് കൗDസി|ം േച>)് പ തിക& ആവിÃരി()തിന്
ലp3മിK*. പ=ികവ>b വികസന വX7് േÁാ>Âസ് അേതാറിaി ഓഫ് ഇƒ3 മായി േച>)്
കായിക Wതിഭകെള കെBE)തി]< Wവ> നം ആരംഭി@ിAB്. ഇ െന കെBE)
Wതിഭകെള േദശീയ അƒ>േദശീയ തല ളി
എ ി()തിന് Wേത3ക പരിശീലനം
ന X)താണ്.
കായിക
Wതിഭകെള
കെBE)തി]േവBി
എം.ആ>.എസ്
ª&
േഹാ”
എ)ിവിട ളിെല X=ിക& ായി പ=ികവ>b വികസന വX7് സംഘടി7ി() വാ>ഷിക കായിക
േമള (കളി ളം) നടE)തി]< െചലവ് ഇതി നി)് വഹി ാ`)താണ്. സം
ാന, േദശീയ,
അƒ>േദശീയ മ£ര ളി
പ=ികവ>b വിദ3ാ>Zിക&/ വാ & ് പ-K()തി]< ധന
സഹായ`ം ആവശ3മായ വിദÄധ പരിശീലന`ം ലഭ3മാ()തി]< െചല`ം ഈ ഘടക ി നി*ം
വഹി()താണ്. ഇതിന് Nറെമ ¨ാm് അെ{-ി
സ>=ിഫി a് വിതരണം, േÁാ>Âസ് ആm്
െഗയിംസി േന= & ൈകവരി@വ> ് അവാ>ഡ് ന ക , ª&/േഹാ”|കളിെല Wതിഭകെള
കെBE)തിന് പരിശീലകേര ം കഴി` െതളിയി@ കായിക Wതിഭകെള ം ഉ&െ7K ി Nതിയ
കായിക വികസന പരിപാടി സം
ാന തല ി ആരംഭി(ക, Wധാന കായിക മ£ര & ്
ആതിേഥയതœം വഹി(ക സം
ാന, േദശീയ, അƒ>േദശീയ മ സര ളി
പ-K() പ=ിക
വ>b ാ> ് െഫേലാഷി7്, ശാരീരിക േശഷി നിലനി>E)തി]ം േÁാ>Â–മായി ബ[െ7= മa്
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ചില`ക ം ഇതി
നി*ം വഹി ാ`)താണ് ¶ടാെത വX7ിെm കീഴി|< ª കളി|ം
േഹാ”|കളി|ം ആവശ3മായ
േÁാ>Âസ്
ഉപകരണ
ം വാ ി
ന കാ`)താണ്.
ണേഭാ ാ
െട ലിംഗാധി ിത
ിതി വിവര
െട അടി
ാന ി
50 ശതമാനം $ക
വനിതക& ് ലഭി()തായി കണ ാ(*.
2021-22
2560.00 ലpം ~പ sകളി
Æചി7ി@ നാല് ഘടക & ായി
വകയിY ിയിരി(*.

പ=ികവ>b ാ> ് WശÇമായ വിദ3ാഭ3ാസ
ാപന
െട സമീപ ് താമസി@്
സൗജന3`ം –രpിത`മായ ഉ)ത വിദ3ഭ3ാസം ഉറ7ാ(ക എ)തണ് ഈ പ തി െട ലp3ം.
പ=ികവ>b വികസന വX7ിന് കീഴി
നിലവി|< ഒIപത് േപാ”് െമ·ിക് േഹാ”|ക&
നടE)തിന് േവBിയാണ് വിഹിതം വകയിY ിയിരി()ത്. 2018-19
വാടക െക=ിട ി
Wവ> നമാരംഭി@ Nതിയ w)് േഹാ”|ക& ് ആവശ3മായ $ക ം ഈ പ തിയി നി*ം
കെB ാ`)താണ്. 2021-22- ഈ പ തി ായി 275.00 ലpം ~പ വകയിY ിയിരി(*.

പ=ികവ>ഗ വികസന വX7ിെm കീഴി
Wവ> ി() Wീെമ·ിക്-േപാ”് െമ·ിക്
േഹാ”|കളി
താമസി() വിദ3ാ>Zിക& ് െമ@െ7= സാഹചര3 & ¼½ി()തിനായി
പ=ികവ>ഗ േഹാ”|കളിെല സൗകര3 & െമ@െ7KEകയാണ് ഈ പ തി െട ലp3ം. എ{ാ
േഹാ”|കളി|ം Àണിെസഫ്(UNICEF) നിÃ>ഷി() നിലവാര ി|< അ]േയാജ3മായ
സൗകര3 & ഏ>െ7KE)താണ്. പ=ികവ>ഗ േഹാ”|കളിെല െചറിയ അaXa7ണിക&(<
െചലവ്, േഹാ”|ക െട NനY ാരണം, േഹാ”|കളിെല മഴെവ< സംഭരണിക െട
NനY ാരണം, വനിതാ േഹാ”|കളി
സാനി=റി നാÈകിI ഇIസിനേറazക&
ാപി
,
േമ Éരക െട നി>yാണ`ം NനY ാരണ`ം, പാ_ &, ഫ>ണി@zക&, കoŸ=zക& എ)ിവ
വാ
, ൈവദ0തി, Xടിെവ<ം $ട ിയവ¤< വിഹിതം ഈ പ തിയി ഉ&െ7K ിയിAB്.
ഇ$¶ടാെത അധിക നി>yാണ Wവ> ന &(ം, ഇ[നം, പാചക വാതക`ം,
അവശ3വÊ
ം, മാലിന3സം—രണം, ഊ>™ േWാജ›ക&, നവീകരണ ി]< േWാജ›ക&,
േഹാ”|ക& ാ <
ഇ-ഗേവണIസ്
സംരംഭ &
നട7ാ ാ]<
േWാജ›ക&,
ഫ>ണി@zക&/ഉപകരണ &/അത3ാവശ3 സാമ¨ിക& വാ
, കൗDസിലിംഗ്, ആേരാഗ3
വികസന ി]< െചല`ക&, േസാ ് ¡ി¢ക& വികസി7ി ാ]< അധിക േകാ@ിം ക&,
െസമിനാzക ം ശി പശാലക ം നട ാ]< െചല`ക&, അധിക േകാ@ിംഗ്, പരിഹാര േബാധനം,
േഹാ”|കളി
താമസി()വ> ായി ൈനNണ3 വികസന ®ാ²ക& എ)ിവ ം ഈ
പ തിയി െ7K*.
2021-22 850.00 ലpം ~പ ഈ പരിപാടി ായി വകയിY ിയിരി(*.

പ=ികവ>b വികസന വX7ി] കീഴി|< എ{ാ
ാപന
െട ം നവീകരണ ി]<
പരിപാടിയാണിത്. 2021-22
താെഴ പറ ) നവീകരണ Wവ> ന & ായി വിഹിതം
വിനിേയാഗി ാ`)താണ്.
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പ ികവ ഗ വ ിന് കീഴി േജാലി െച
ഓഫീസ മാ , ജീവന ാ , െമ
ടീ മാ ,
സാ!ഹിക പഠന$റിയിെല ട' മാ , െ(ാേമാ മാ , േസാഷ* വ
മാ എ ിവ ്
പരിശീലനം ന
ക.
ക0' 1ക2, ടാബ് െല4് പി സി, േനാ ് 56ക2, ക0' 1ക7ം അ9ബ: ഉപകരണ=7ം,
േഫാേ ാ േകാ ിയ , (ി , ഓഫീസ് ഫ ണി 1ക2 എ ിവ വാ> തി9ം,
ഡയറAേറ4ിെനBം
(ാേദശിക/ജിEാ
ഓഫീFകെളBം
ക0'
Hംഖലവഴി
ബ:ി ി6 തി9J െചലKക7ം
ഡയറAേറ4ിLം ഫീ ഡ്
ലഭ*മാ

െലവ

ഓഫീFകളിLം ഇ

െന4്/ഇ-െമയി

േസാQ് െവയ1ക7െട വികസനം, നിലവിെല േസാQ് െവയ1ക7െട Rട
ഗേവണOസ് സംരംഭ=2 Rട> തിനാBJ ഹാ ഡ് െവയ വാ=

കണNO

െചലKക2, ഇ-

വ ിെ െവബ് ൈസ4് െമയി നOസ്, ഐ.4ിBമായി ബ:െ
േസവന=7ം, ഐ.4ി
മാേനജ മാ
(െടVി
)/േ(ാXാമ മാ /ഹാ ഡ് െവയ
എYിനിയ
എ ിവെര
നിേയാഗി6 തി9J െചലവ്
േ(ാജA് ഓഫീFക2, ൈZബ
ഡവല െമ ് ഓഫീFക2, ൈZബ
എ[\OഷO
ഓഫീFക2, എYിനിയറിംഗ് വിഭാഗം എ ിവBെട ശ]ിെ ^_ (ക0' , ഫ ണി ,
േ\ഷനറി, അവേലാകന േയാഗ_ിെ
െചലവ്, വിവിധ ഓഫീFകളിെല െചറിയ
െമയി നOസ് േജാലിക2)
ഫീ ഡ് ഓഫീFകളിLം/ഡയറAേറaകളിLം
സൗകര*=2.

അധികമായി

fാനിംഗ് ആ ് േമാണി4റിംഗ് െസ

ശ]ിെ ^_

ഡി.ബി.ടി/ഇXാ ്സ് Rട=ിയവയി

പരിശീലനം

േവbിവc

അടിdാന

(സബ് fാO െസ )

സ
ാ മാനദh=ള9സരി ് ഫീ ഡ് ഉേദ*ാഗdcെട ആവശ*=2 ായി വാഹനം
വായകi എ^6ക.
പ ികവ j ാcെട സാ!ഹിക സാ0_ിക dിതിBമായി ബ:െ
സ േk
പരിlരി6 തി9ം റിേ ാ ് തmാറാ6 തി9ം (സിnീകരി6 തി9ം പ ികവ j
വികസന
വ ിെ
ആoി
മാ ്
െച
തി9ം,
ൈZബ
അ4്
ലസ്
(സിnീകരി6 തി9J െചലവ് വഹി6ക.
അവേലാകനേയാഗ=2 സംഘടി ി6 തി9ം, േ\ഷനറി ഇന=2 വാ>
െചലവ്.
2021-22 225.00 ലNം uപ പnതിvായി വകയിc_ിയിരി6w.

തി9$J

വാ ഷിക പnതിയി ൈZബ സബ് fാO xീ$കളി ഉbാകാK
നി yായകമായ
വിടവ് നികz തിനാണ് േകാ സ് ഫb് ഉപേയാഗി6 ത്. മാനവ വിഭവ വികസനം, അടിdാന
ആവശ*=2, സാ0_ിക വികസനം $തലായവv് ഊ
ന കിെ ാ|J േ(ാജAാധി}ിത
സമീപനമാണ് ഇവിെട സ~ീകരി ിരി6 ത്. ജിEകളി നിwം ഡയറAേറ4ി നിwം ലഭി6
േ(ാജ•ക2 ് ഫb് അ9വദി6 താണ്.
€ടാെത, ഇ െന4് കണAിവി4ി, ഓ•ൈലO
വിദ*ാഭ*ാസ_ിന് സൗകര*Kം സാമXിക2 വാ>കBം െച ക, െമാൈബ
െമഡി
‚ിനി6ക2, ജീവേനാപാധി (വ _ന=2, വീ^കളി
ടിെവJ കണNO, ƒചിത~ം, വീ^ക7െട
ൈവദ'തികരണം, ദാരി„ േരഖv് താെഴ നി 6
പ ികവ j ാ
് പാചകവാതക കണNO,
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എ ിവv് $O… ം ന േകbതാണ്. പ ികവ j വിഭാഗ_ിെ സാNരതBം അനൗപചാരിക
വിദ*ാഭ*ാസKം, സ~യം െതാഴിLം ൈന†ണ* വികസന പരിപാടിക7ം, ക‡'ണി4ി ഹാ2, ൈലˆറി
Rട=ിയ ക‡'ണി4ി െഫസിലിേ4ഷO െസ 1ക2 എ ിവBെട െമ െ ^_ , എ_ിെ ടാO
(യാസേമറിയ dല=ളിേല ് നട ാതക2, പാല=2, േറാഡ്, കL‰ക2 എ ിവ നി ‡ി6ക,
ഇOഫ േമഷO െടേVാളജിBമായി ബ:െ
േ(ാജ•ക2, വാ _ാ വിനിമയKം വിദ*ാഭ*ാസKം,
െമ െ
ആേരാഗ*-ƒചിത~ം, േസാQ് xിŠക2 ഉ2െ െടBJ വിദ*ാഭ*ാസ_ിെ വികസനം,
വിവിധ (‹_ികളി െതാഴിലധി}ിത പരിശീലനം, പ ികവ ഗ ാ
് േവbി ഇ െന4്, ഡി.4ി.പി,
േഫാേ ാ \ാ4്, ഫാŒ് സൗകര*=2, പ ികവ ഗ ഉപപnതികളിെല (േത*ക േക• സഹായം
ഉപേയാഗിŽJ പnതിയിെല വിടവ് നിക_ , അംഗീ•ത സ
ാതിര ഏജOസിക7ം ഗേവഷണ
dാപന=7ം $േഖന പ ിക വ ഗ വികസന വ ് നട ാ ിയ പരിപാടിക7െട വിലയിc_
പഠനം Rട=ിയ േ(ാജ•ക2 ് പnതി Rക വിനിേയാഗി ാK താണ്.
€ടാെത സമ ‘രായ പ ികവ ഗ വിദ*ാ ‘ിക2 ് േദശീയ അ’ േദശീയ തല_ിെല
മിക
dാപന=ളി
(േവശനം േനടാ9ം, വിേദശ_് േജാലി അേന~ഷി6
പ ികവ ഗ
Bവജന=2 ് ആവശ*മായ സഹായം ന
തി9J േ(ാജ•ക7ം പരിഗണി6 താണ്.
“”സംരംഭ=7മായി ബ:െ
േ(ാജ•കെളBം പരിഗണി6ം. ഇതി
അവിവാഹിതരായ
അ‡മാcെട †നരധിവാസ_ിന് $Oഗണന ന
താണ്. ഒേര റി
റ– —മിBJ
പ ികവ ഗ •ഷി ാ
് •ഷി ായി പാ _ിന് എ^_ിരി6
—മിBെട യഥാ ‘ പാ zക
െകാ^6ക എ Rം ഈ പnതിBെട ഭാഗമാണ്. പ ികവ ഗ േമഖലകളി ഓണേ ാടി വിതരണം,
^ംബšീ ›ണി4് സംഘടി ി6ക, നിലവിLJ ^ംബšീ ›ണിaക7െട വി†ലീകരണം, †തിയ
സംരംഭ=2 Rട>വാ9J സഹായം എ ിവiം (ാധാന*ം ന
താണ്. (ളയബാധിത
സേœത=26ം ^ംബ=26ം േവbിBJ പnതിക2 ് $Oഗണന ന
താണ്. പ ിക
വ j വികസന വ ് നട ിലാ6
പnതികെള ! ാമെതാc dാപനെ_ െകാb് പഠന
വിേധയമാ ാ9ം േസാഷ*
ഓഡി4ിം•ം ഈ പnതിBെട ഭാഗമാ ിയിžb്. പ ികവ j
വിദ*ാ ‘ിക7െട വിദ*ാഭ*ാസ േലാ• തിരി ടവി9J സേ ാ ് xീമിനായി ഈ പnതിയി നിwം
Rക കെb_ാK താണ്.
പ ികവ ഗ ജനസംഖ*Bെട അടിdാന_ി
വിഹിത_ിെ
! ി
ഒc ഭാഗം
ജിEക2 ായി നീ ിവ ിരി6w.
25 ലNം uപ വെരBJ പnതിക2 ് പ ികവ ഗ
വികസന_ി9േവbി uപീകരി ിžJ ജിEാതല ക‡ി4ി ് ഭരണാ9മതി ന കാK താണ്.
ജിEക2 9വദി6
Rക േറാഡ്, പാലം എ ിവBെട നി ‡ാണ_ിനായി ഉപേയാഗി6വാO
പാ^JതE. േറാŸക7െടBം പാല=7െടBം നി ‡ാണ_ി9J പnതിക2 ജിEാതല വ
ിംഗ്
ിെ ƒപാ ശBെട അടിdാന_ി സംdാന തല വ
ിംഗ്
് പരിഗണി6കBം Rക
പ ിക വ ഗ വികസന വ ി നിwം അ9വദി6കBം െച w. പnതിക2 സമയബ:ിതമായി
¡ _ീകരി6wെb ് മന¢ിലാ6 തിന് സ£fാO െസEിന് കീഴി
വിവര സാേœതിക
വിദ*Bെട സഹായ_ാ
െ¤ഷ*
േമാണി4റിംഗ് സ¥ദായം (എം.ഐ.എസ് െസ )
വികസി ിേ bതാണ്.
2021-22 ഈ പരിപാടി ായി 4000.00 ലNം uപ വകയിc_ിയിരി6w.
ഈ പnതിBെട അY് ഘടക=2 താെഴ പറBw.
സംdാനെ_
പ ികവ ഗ
സേœത=ളി
വസി6
പ ികവ ഗ ാ
്
അടിയ’ിരമായി നട ിലാേ b അടിdാന സൗകര*=2, സാ0_ിക വികസന (വ _ന=2,
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വനിതക26ം
ിക26$J അടിdാന ആവശ*=2 എ ിവ നട ിലാ6 തി9 േവbിയാണ്
ഈ ഘടക_ി
Rക വകയിcz ത്. പ ികവ ഗ സേœത=ളിെല ഭവന രഹിതരായ
പ ികവ ഗ ാ
് ഭവനം,
ടിെവJം, ƒചിത~ പരിപാടിക2, § ഘട ¨aപാടി
വസി6
പ ികവ ഗ ാcെട
†നരധിവാസം
എ ിവ
അടിdാന
സൗകര*
വികസന_ി
ഉ2െ ^_ിയിരി6w.
മഹാമാരിBെട പ©ാ_ല_ി
ജീവേനാപാധി (വ _ന=2 ്
$O… ം ന േകbതാണ്.
പ ികവ ഗ ^ംബ=2 ് മഹാªാഗാ:ി Xാമീണ െതാഴിLറ ് പnതിBെട കീഴി അധിക
െതാഴി ന
തിന് േകരള ൈZബ fസ് േ(ാXാം നട ിലാ ി വcw. ഈ പnതിയി«െട
പ ികവ ഗ ^ംബ=2 ് 200 ദിവസെ_ െതാഴി ന
w. പnതി നട_ി ിന് ആവശ*മായ
Rക Xാമവികസന ക‡ീഷണേറ4ിന് ലഭ*മാ6 താണ്. വയനാട്, അ ാടി, ആറളം, (േദശ=ളിെല
പ ികവ j ാ
് ആ¬യി േവതനം ന
തിനായി ഒc േകാ സ് ഫb് ആരംഭി ിžb്.
േക• സ
ാരി നി ് അ9വദി6 Rക പ ികവ j •ണേഭാ]ാ 7െട അ ൗbി ലഭി6
$റv് അവ
് $O€റായി അ9വദി Rക തിരി ് പിടി6 താണ്. മa ജിEകളിേല ് €ടി ഈ
പnതി വ*പി ി6 തിന് ആവശ*മായ Rക €ടി ഇതി
നിwം വിനിേയാഗി ാK താണ്.
മഹാªാഗാ:ി Xാമീണ െതാഴിLറ ിന് കീഴി €^ത പ ികവ j ാെര േച 6 തി9ം എEാ
പ ികവ j ാ 6ം 200 െതാഴി
ദിന=2 ലഭി6wെb ് ഉറ ് വcz തിന്, (േത*കി ്
പ ികവ ഗ ജനസംഖ* €^തLJ വയനാട്, പാല ാട് ഇ^ ി, കാസ േഗാഡ്, കജിEകളിLJവ
് (േത*ക ൈ®വ് സംഘടി ിേ bതാണ്.
^ംബšീBം, Xാമവികസന
ക‡ീഷണേറaമായി േച
് ജിEാതല_ിLം സംdാനതല_ിLം അവേലാകനം നട_ി (തിമാസ
†േരാഗതി പ ികവ j വികസന വ ് ഡയറA
് റിേ ാ ് െചേmbതാണ്.
െമ െ
ആേരാഗ* (വ _ന=2, േപാഷകാഹാരം ന ക €ടാെത ആവശ*െമœി
വനിതക26ം
ിക26ം േവb അടിdാന സൗകര*=2 എ ിവBം ഈ പnതിയി«െട
നട ിലാ ാK താണ്.
പ ികവ j വികസന വ ് നട ിലാ ി വc
അഡീഷണ
ൈZബ
സ£fാO
(എ.4ി.എസ്.പി) (വ _ിക7െടBം ¤ി ഓവ
(വ _ിക26J Rക ഇതി
നിwം
െചലവഴി ാK താണ്. എ.4ി.എസ്.പി6 കീഴിLJ എEാ ¤ി ഓവ (വ _ിക7ം 2021-22
തെ ¡ _ിയാേ bതാണ്.
ചി ി ിതറി താമസി6
പ ികവ j വിഭാഗ=7െട വികസന_ിനായി പി.െക.കാളO
^ംബേNമ പnതി എ േപരി പnതി നട ിലാ ി വcw. ഓേരാ ^ംബ_ി9ം പœാളി_
വിലയിc_ലിെ
അടിdാന_ി
ൈമേ¯ാ fാO തmാറാ ിയാണ് പnതി നട ിലാ ാO
ഉേ°ശി6 ത്. ജിEാ ആ“±ണ സമിതി െസ¯ റിേയ4് മa വ ²ക7മായി €ടിയാേലാചി ്
ലഭ*മായ
വിവര=7െട
അടിdാന_ി
^ംബാധി³ിത
ൈമേ¯ാfാO
uപേരഖ
തmാറാേ bതാണ്. സാ!ഹിക സാ0_ിക സ േkBെട അടിdാന_ി
െമാേ¯ാfാO
തmാറാ6 തിന് ^ംബšീെയ ¨മതലെ ^zകBം ആയത് ജിEാതല പ ികജാതി പ ികവ j
ക‡ി4ി അംഗീകരിേ bRമാണ്.
െവJെ ാ Kം മyിടി ിLം ഉbാകാO സാധ*തBJ പരിdിതി േലാല (േദശ=ളി
ജീവി6 വcെട †നരധിവാസം ഘ ംഘ മായി ഏെ4^6 താണ്. വിവിധ വ ²ക2/ഏജOസിക2
556

$േഖന നട ിലാ6 പnതികളായ ഭവന നി ‡ാണം, െതാഴി ദാനം (എം.ജി.എO.ആ .ഇ.ജി.എസ്),
ആേരാഗ*ം, വിദ*ാഭ*ാസം,
^ംബšീ പnതിക2, ഐ.സി.ഡി.എസ്, എO.എസ്.എ.പി എ ിവ
സംേയാജി ി ് നട ിലാ ാ9J šമ=2 ൈകെ ാേJbതാണ്. •ണേഭാ]ാ 7െട
ലിംഗാധി}ിത dിതി വിവര=7െട അടിdാന_ി ഈ പnതിBെട 75 ശതമാനം Rക വനിതാ
•ണേഭാ]ാ 2 ് ലഭി6െമ ് കണ ാ6w
2021-22 5200.00 ലNം uപ ഈ അY് ഘടക=2 ായി വകയിc_ിയിരി6w.

—രഹിതരായ പ ികവ ഗ ^ംബ=2 ് റ–ത് ഒേര
—മി, പരമാവധി അേY
വെര ന
ക എ താണ് ഈ പnതിBെട ഉേ°ശ*ം. ഒേര റി
റവ് —മി ൈകവശ$J
പ ികവ ഗ
^ംബ=2 ്
റ–ത് ഒേര
—മിെയœിLം ലഭി6 തിന് അ ഹതBb്.
†നരധിവസി ി പ ികവ ഗ ാcെട ആവശ*മായ വികസന (വ _ന=2 ഈ പnതിയി«െട
നട ാ6 താണ്. േ(ാജAധി³ിത രീതിയി
ഊcµ =2വഴി പnതിക2 ആ“±ണം
െച¶േവണം †നരധിവാസം നടേ_bത്. മിഷെ (വ _ന_ി9J ഭരണപരമായ െചലKം ഈ
പnതിയി നി ് കെb_ാK താണ്.
ഇതിെ
(ധാന ഘടക=2 —രഹിതരായവ
് —മി വിതരണം െച ക, അടിdാന
സൗകര*=ളായ വീട്, ടിെവJം, േറാഡ്, ൈവദ·തി എ ിവ ലഭ*മാ6ക, †നരധിവസി െ
^ംബ=7െട ജീവ9ം സ~zം സംരNി6 തിന് വനാതി _ിയി
¨aമതിലിെ നി ‡ാണം,
•ഷി, ¸ഗസംരNണ Nീരവികസന േ(ാജ•ക2, സ~യംെതാഴി
പരിപാടിക2, ആേരാഗ*
പരിപാലന_ി9േവbിBJ വിഹിതം, വിദ*ാഭ*ാസ േമഖലയിെല ഇടെപട എ ിവയാണ്. 2021-22
സംdാന പ ികവ ഗ †നരധിവാസ വികസന മിഷO $േഖന †നരധിവാസKമായി ബ:െ
െചലKക2 ായി 5000.00 ലNം uപ വകയിc_ിയിരി6w.

പ ികവ j ാcെട യഥാ ‘ (¹=2 മന¢ിലാ ി പരിഹരി6 തിന് മa വ ²ക7മായി
േച
് പnതിക2 ആവിlരി6 തിന് ലN*ംവiw. പ ികവ ഗ സ!ഹ_ിെ േNമ_ിന്
േവbി സ
ാ
വ ²കേളാ/dാപന=േളാ/ഏജOസികേളാ/എO.ജി.ഒകേളാ നി േ°ശി6
(േത*ക േ(ാജ•ക2 നട ാ ാO വകയിc_ിയിരി6 Rകയാണിത്. ¡2ഡ് ഫbി നിwJ
വിഹിതം ലഭിേ b വ ²ക2 പ ികവ ഗ വികസനം ലN*ം െവŽJ േ(ാജ•ക2 ത=7െട
വിഹിതം €ടി ഉ2െ ^_ി സംdാന ആ“±ണ േബാ ഡിന് സമ ി ണം. േ(ാജ•ക2
(ാേയാഗികKം, സ~ീകാര*Kമാെണœി
ആ“±ണ േബാ ഡ് അത് പ ികവ ഗ വികസന
വ ിേല ് ൈകമാ1w. ഈ േ(ാജ•ക2 പി ീട് സംdാനതല/ െ¤ഷ* വ
ിംഗ്
ിെ
അ9മതി6ം അംഗീകാര_ി9ം സമ ി6w. നിലവിLJ മാ jനി േ°ശ=7െട അടിdാന_ി
േവണം േ(ാജ•ക2 തmാറാേ bRം അതിെ അംഗീകാരKം നട_ി²ം നി kഹിേ bRം.
2021-22 ഈ പnതി ായി 300.00 ലNം uപ വകയിc_ിയിരി6w.

പ ികവ ഗ
Bവജന=2 ിടയിെല
ഉപജീവനമാ j_ി9ം സ~യം െതാഴി
കെbz
സംഘ=26ം സഹായം ന കാO ലN*മി ിരി6
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െതാഴിലിEാ»
പരിഹരി6 തി9ം
തിന് വ*]ിക26ം, സ~യം സഹായ
പnതിയാണിത്.
60 ശതമാനേ_ാളം

•ണേഭാ]ാ 2 ½ീകളായിരി ണം. അനാഥ , വിധവക2, അവിവാഹിതരായ അ‡മാ , ½ീക2
¾ഹനാഥരാBJ ^ംബം എ ിവ ് പരിഗണന ന
താണ്. (ളയബാധിത ^ംബ=2 ്
$Oഗണന ന
താണ് ഈ പnതിBെട ഘടക=2 താെഴ പറB വയാണ്.
പരിചയ സ0 രായ \ാ ് അ ് െമ മാcെട സഹായേ_ാെട \ാ ് അ²ക26ം
“” സംരംഭ=26ം സ~യംസഹായ സംഘ=26ം സാേœതിക സഹായം ന
കBം
ഇ_രം സംരംഭകത~_ിന് ധനസഹായം ന
തി«െട പ ികവ ഗ Bവാ 7െട
സംരംഭ=2 ് പി¿ണ ന
ക.
കാ
റി, േമoിരി ണി, ഇലÀീഷO, fംബിംഗ് എ ിവയി പരിശീലനം ന
കBം †തിയ
േലബ േകാ•ZാÁ് െസാൈസ4ി ആംരംഭി6 തി9J (വ _ന !ലധനKം ആവശ*മായ
ഉപകരണ=7ം ന
ക.
പ ികവ j ാ
് വിവിധ േZŸകളി
ൈന†ണ* പരിശീലനം ന
കBം െfÂെÃ ്
ഉറ ാ6 തിന് ധനസഹായം ന
കBം, െചേmbതാണ്. ൈന†ണ* വികസന പരിശീലന
ഏജOസികെള സ
ാ മാനദh(കാരം െതെരെ–^േ bാതാണ്.
പി.എസ്.സി, B.പി.എസ്.സി, എസ്.എസ്.സി, ആ .ആ .ബി ബാœ് പരീNക26J
പരിശീലനം.
െ(ാഫഷണ
േകാÄകളിേല ് (േവശനം േത^
എOZOസ് അധി}ിത പരിശീലനം ന
ക.

പ ികവ ഗ വിദ*ാ ‘ിക2 ്

എOജിനിയറിംഗ് േകാÅിന് പഠി6വാO ഉേ°ശി6 വിദ*ാ ‘ിക2 ് (േത*ക പരിശീലനKം,
േകാÅി നിwം െകാഴിÆേപായവ
് (േത*ക പരിശീലനKം.
ഐ.ടി.ഐ, ഐ.ടി.സി പാ¢ായ പ ികവ ഗ വിദ*ാ ‘ിക2 ് അധിക അ( ീസ്
ഷി ി9J സൗകര*=2 ന
ക.
fസ് ^ ബിcദധാരിക2 ് കരിയ വികസനKം ഓറിയേ ഷO ‚ാÇക7ം ന
ബിcദധാരിക2, ബിcദാന’ര ബിcദധാരിക2, ബിcദ_ി
ൈന†ണ* വികസന_ിനാBJ ഫിനിഷിംഗ് È2.

ക.

താെഴ വിദ*ാഭ*ാസ$Jവ

്

ഇ’*vകzം വിേദശzം െതാഴി
േത^
പ ിക വ j ാരായ Bവതീ Bവാ 2 ്
െതാഴി ലഭ*ത ഉറ²വcz തിന് സഹായം ന ക .
പ ികവ ഗ ാcെട കരകൗശല സാധന=7ം തനത് ഉÉ =7െടBം നി ‡ാണം
േ(ാ സാഹി ി6കBം അവBെട Fഗമമായ ഓ•ൈലO വിപണന_ി ജിേയാ-ടാഗിംഗ്
സംവിധാനം ഏ െ ^zകBം െച ക.
െവ ച~
2021-22

എേfാÂെമ ് എ[േÊചY് സËമാ6ക.
1000.00 ലNം uപ ഈ പരിപാടി ായി വകയിc_ിയിരി6w.

(ാ]ന േഗാ± വ ഗ ാ 6ം മa § ബലരായ പ ികവ ഗ വിഭാഗ=26ം, (േത*കി ്
§ ബലരായ വിഭാഗ=26ം അടിdാന സൗകര*=7ം, ജീവേനാപാധിBം ന
താണ് ഈ
പരിപാടിBെട ലN*ം. ഈ പnതിയി
നാല് ഘടക=2 ഉb്.
ഈ ഘടക=2 താെഴ
െകാ^_ിരി6w.
ജിEാ fാനിംഗ് ക‡ി4ി െസ¯ റിേയ4ിെ സഹായേ_ാെട (ാ]ന േഗാ± വ j_ിെ
വികസന_ിനായി ഊര്അധി}ിതമായ ൈമേ¯ാ fാO uപീകരി ണം.
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പാ ശ വ കരി െ
വിഭാഗ ിേ
ം,
ാ നേഗാ
വിഭാഗ ി െ വ േട ം
വികസന ിനായി ആവശ"ാധി$ിത ാേദശികാടി'ാന ി
േത"ക പ(തി )പീകരണമാണ്
ഈ ഘടക ി
വിഭാവനം െച1ിരി23ത്. പാ ശ വ കരി െ
സ5ഹ7ളായ അരനാട:,
;ടിയ, മഹാമലസ , പ=ിയ:, ത>നാട:5 :, മല ണി
, മലപ?ാര:, അടിയ, ഇരവാള:,
ഹി Aലയ, ഇ ള, മലസ , മലയ:, BCഗ , പണിയ: എ3ീ വിഭാഗ7E ഈ പ(തിയി
ഉEെ CG. ഊര്/;Cംബാധി$ിത ൈമേLാ Mാനിെ
അടി'ാന ി
ഈ
േത"ക
വിഭാഗ ാ െട ആേരാഗ"ം, ഭNണം, സാO ിക വികസനം BതലായവP്
ധാന"ം
ന കിെ ാQ= പാേ ജിന് ഊ3 ന ;3താണ്. ഈ പ(തി െട ഫല ദമായ നട ി ിTം
േമാണിUറിംഗിTം ഉചിതമായ സംവിധാനം ആവിWരി23താണ്. പരി'ിതിേലാല േദശ7ളിXം
െവ=െ ാ
മYിടി>ി
സാധ"താ
േദശ7ളിXം താമസി23വ െട ം Aനരധിവാസം
ഘ ംഘ മായി നട ിലാ2ം.
വന ിേലാ/പരിസര േദശ7ളിേലാ ജീവി23 പ ികവ ഗ സ5ഹ ിന് േയാജനെ C3
െതാഴിXകE ന കി അവ െട ജീവിത നിലവാരം െമ>െ C[കയാണ് ഇതിെ
ലN"ം.
വന ിT=ിേലാ/പരിസര
േദശ7ളിേലാ താമസി23 പ ികവ ഗ ി െ
ആ\കE ്
െതാഴി
ന ;ക, മ] വ മാനമാ ഗം ഉ^ാ ിെ ാC2ക, വന" _ഗ7ളി നി3് സംരNണം
ന ;ക, ആേരാഗ" പരിരN ഉറ ാ2ക, വിദ"ാഭ"ാസ`ം അവേബാധ`ം െകാC2ക, അടി'ാന
സൗകര" വികസനം, കണbിവിUി ം മU് വാ
ാവിനിമയ സൗകര"7\ം, പ ികവ ഗ
വിഭാഗ ി െ
ആ\ക\െട Aനരധിവാസം, ഇവ െട ാേദശിക വാസ'ല7E നശി ി23ത്
തട ക cട7ിയവയാണ് ഈ ഘടക7E ഉEെ C ിയിരി23ത്. വിവിധ വ;dകളി നിGം
േത"കി>് വനം വ; ി നിGം പ ിക വ ഗ ി െ
ആ\കെള വന ി അധിവസി ി ാ:
പ]3 േത"ക േ ാജeകE/നി േfശ7E Nണി ാ`3താണ്. മ] വ;dകളി നിGം മതിയായ
േ ാജeകE ഇgാ പNം പ ികവ ഗ വികസന വ; ിന് തെ3 അTേയാജ"മായ േജാeകE
തhാറാ ി നട ിലാ ാ`3താണ്.
അ ാടി, മാനiവാടി (;ഴിനിലം), lഗmഗിരി (വയനാട്) എ3ിവിട7ളി
വ
ി23
പ ികവ n വികസന വ; ിെ കീഴി വ 3 53് അഗതി മoിര7\െട നട ി ിനാവശ"മായ
െചലവ് ഇതി നി3് വിനിേയാഗി ാ`3താണ്. അടിയാ, പണിയ, ാ നേഗാ വ ഗ ാ ,
വന ി ജീവി23 പ ികവ n ാ എ3ിവ 2േവ^ി Aതിയ അഗതി മoിര7E നി pി2വാTം
ഈ cക വിനിേയാഗി ാ`3താണ്.
2021-22
250.00 ലNം )പ േമ
uചി ി> നാല് ഘടക7E ായി
വകയി
ിയിരി2G.

1999-െല wമി ൈകമാU നിയxണ`ം അന"ാധീനെ
wമി Aന:'ാപി>് ന കXം
നിയമ കാരം പ ികവ ഗ ാ
് ലഭിേ ^ േന 7E അവ
് ലഭ"മാ23തിന് സഹായം
ന കാ: ഉേfശി>ിy=താണ് ഈ പ(തി. ഈ നിയമ കാരം സം'ാനെ
പ ിക വ ഗ
വിഭാഗ ി െ വ െട wമി ൈകമാUം നിയxി2ക ം അവ
്
അന"ാധീനെ
wമി
Aന'ാപി>് െകാC2ക ം അcമായി ബmെ y= വിഷയ7E ഏെUC ് നട[ക ം െച|G.
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അന"ാധീനെ
wമി Aന'ാപി>് ന ;3തിTം, wമിയിX= വികസന
അടി'ാന സൗകര"7E2മായി ാണ് വിഹിതം വകയി
ിയിരി23ത്.
2021-22 ഈ പ(തി ായി 10.00 ലNം )പ വകയി
ിയിരി2G.

വ

ന7E2ം,

േക} ി നിGം പ(തി വിഹിതം ലഭി ാ തിനാ 53് േക}ാവി~ത പ(തികളായ
പ ികവ n േമഖലയി
മാ€കാ റസിഡ:ഷ"
‚\ക\െട നി pാണം (േക} വിഹിതം 50
ശതമാനം) ആƒ; ിക\െട േഹാ„ നി pാണം (േക} വിഹിതം 50 ശതമാനം), െപƒ; ിക\െട
േഹാ„
നി pാണം (േക} വിഹിതം 100 ശതമാനം) എ3ീ പ(തികെള ഒ
സം'ാന
പ(തിയാ ിമാUി 2019-20 വാ ഷിക പ(തിയി
ഉEെ C ിയിy^്. സാേ†തിക
‡7E
കാരണം േക} സഹായം ലഭി ാ c5ലം ˆ
ീകരി2വ: കഴിയാ
പ(തികE
ˆ
ീകരിേ ^താണ്. ഈ പ(തികE ് കീഴി ആരംഭി> ചില നി pാണ വ
ന7E
ഇേ ാ‰ം ˆ
ീകരി>ി ിg. ഈ പ(തി ് 2021-22
800.00 ലNം )പ താെഴ പറ 3
'ാപന7ളിെല െക ിട നി pാണ ിനായി വകയി [G. ‹ണേഭാ ാ \െട ലിംഗാധി$ിത
'ിതി വിവര7\െട അടി'ാന ി (െപƒ; ികE ാ = 6 േഹാ„XകE) ഈ പ(തി െട
35 ശതമാനേ ാളം cക വനിതാ ‹േണാേഭാ ാ E ് ലഭി2െമ3് കണ ാ2G.
താെഴെകാC ിരി23 'ാപന7E ് Aറെമ നട ് സാO ിക വ ഷം ആരംഭി23 Aതിയ
േഹാ„Xം എം.ആ .എlക\ം മ] നി pാണ വ
ിക\ം േഹാ„ േŽാ2കE, „ാഫ് ക േ •്
അധിക •ാ‘് BറികE ’ടാെത േക} സ
ാ േമാഡ െറസിഡ:ഷ" “ളിന് അTവദി23
പണം തികയാെത വ3ാ ഈ പ(തിയി നി3് cക കെ^ ാ`3താണ്.

1

ഹയ െസ

റി േŽാ ് േഹാ„

െക ിടം, അ

2
3
4
5
6

ഹയ െസ
റി േŽാ ് േഹാ„ െക ിടം, ;ള”•ഴ
ഹയ െസ
റി േŽാ ് േഹാ„ െക ിടം, വടേ–രി ര
ഹയ െസ
റി േŽാ ് േഹാ„ െക ിടം, ˜ dഴ
ീെമ™ിക് േഹാ„ (ആƒ; ികE) േഷാളš പാല ാട്- 60 കിട കE
ീെമ™ിക് േഹാ„ (െപƒ; ികE) വ വട, ഇC ി ജിg

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ീെമ™ിക് േഹാ„ (ആƒ; ികE) േഷാളš പാല ാട്- 100 കിട കE
ീെമ™ിക് േഹാ„ (െപƒ; ികE) ആറളം, കœ
േപാ„് െമ™ി ് േഹാ„ കേ ല, തി വനiAരം
േപാ„് െമ™ി ് േഹാ„ അഗളി, പാല ാട്
േപാ„് െമ™ി ് േഹാ„ െച•കാവ്, കœ
േപാ„് െമ™ി ് േഹാ„ െതാ^ നാട്,
േപാ„് െമ™ി ് േഹാ„ േകാഴിേ ാട്
ീെമ™ിക് േഹാ„ പാല ാട്
ഏകലവ" േമാഡ െറസിഡ:ഷ" ‚E അ ാടി
ഏകലവ" േമാഡ െറസിഡ:ഷ" ‚E (േžാŸസ്) കാസ േഗാഡ്
ഏകലവ" േമാഡ െറസിഡ:ഷ" ‚E തി െനgി
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ാടി

നാഷണ
കൗƒസി
േഫാ
െവാേ ഷണ
െ™യിനിംഗിെ
അംഗീകാരB= 5
േ™ കളി
പ ികവ n ാ
് െതാഴി
പരിശീലനം ന ;3തിTേവ^ി തി വനiAര[ം
ഇC ിയിXം ര^് േക}7E വ
ി2G^്. ഈ പ(തിയി ര^് െതാഴിലധി$ിത പരിശീലന
േക} ിെ
ം നട ി ് െചലവ് (šണിേഫാം, പഠന ഉപകരണ7E, േ„ഷനറി സാധന7E)
ഇതി
നിGം വഹി ാ`3താണ് 2021-22
ഈ പ(തി ായി 60.00 ലNം )പ
വകയി
ിയിരി2G.
പ ികവ n ാ െട ം പ ിക വ ഗ വികസന വ; ിെ
ം േനരിy= നിയxണ ി
ധാരാളം ¢ഷി wമി ഉ^്.
¢തി വിഭവ7ളാ
സO3മായ ഈ
േദശ ് ¢ഷി െട ം
അTബm വ
ന7\െട ം വികസന ിന് വളെരയധികം സാധ"തയാ£=ത്. ആ¤നിക
രീതിയിX=
¢ഷി ം
അTബm
വ
ന7\ം
(ഉദാ:െച¥കിട
ജലേസചന ിെ
സഹായേ ാെട = _ഗസംരNണ`ം ഉEനാട: മ¦" ബmന`ം) അവ
ിടയി
ാവ
ികമാ2കയാെണ†ി l'ിരമായ Aതിയ വ മാനദായക സാധ"തകE §¨ി23തിന്
ധാരാളം അവസര7\^്.
പ ികവ n ജനസംഖ" േക}ീകരി>ിy= േദശ7ളി
കാ ഷിക അTബm േമഖലകE
വികസി ി23തിനാണ് ഈ പ(തി ഉേfശി23ത്. ഇതിേല ് താെഴ പറ 3 േദശ7E ്
ത"ക ഊ3 ന ;3താണ്.
കœ ജിgയിെല ആറളം ൈ™ബ
റീഹാബിലിേUഷ: ആ ് െഡവല ്െമ ് മിഷ:
ഏരിയ.
വയനാട് ജിgയിെല lഗmഗിരി ം സമീപ േദശ7\ം.
പാല ാട് ജിgയിെല അ ാടി.
ാേദശിക B:ഗണന െട ം ഓേരാ സേ†ത ിTം അTേയാജ"മായ വ
ന7\െട ം
അടി'ാന ിലാണ് ഈ പ(തി െട നി fി¨ ഘടക7E തീ മാനിേ ^ത്. ഓേരാ
േദശ ിെ
ം കാ ഷിക പാരി'ിതിക സാഹചര"7E കണ ിെലC[െകാ^് വിദª െട
സഹായേ ാെട വ മാനം വ (ി ി23തിT= വിവിധ മാ n7ളായ േഹാംെ„ഡ് ഫാമിംഗ്, « ്
ഫാമിംഗ് cട7ിയവ വ; ് വികസി ിേ ^താണ്. ഇ7െന തhാറാ23 വിവിധ തര ിX=
കരട് വ മാന വ (ന മാ n7E പ(തി േരഖയാ ി )പെ C[3താണ്. മധ"വ
ിക\െട
¬ഷണമിgാെത -ാമീണ ചiകE ഏെUC ് നട[3തിന് ൈ™ബ
«dകE ്
ന േക^താണ്. വ;dം ജിgാ കള® മാ ം വിവിധ വ;dകെള ം ഏജ:സികെള ം (പ ിക വ ഗ
വികസന വ; ്, ¢ഷി വ; ്, _ഗസംരNണം, Nീരവ; ്, ഫിഷറീസ്, െച¥കിട ജലേസചനം, വനം)
ഉEെ C ി െസമിനാ¥കE സംഘടി ിേ ^താണ്.
ഇതി
സ ¯കലാശാലകളിെല ം
റീജിയണ
അ-ി E>റ
റിസ >്
േ„ഷനിേല ം
(ആ .എ.ആ .എസ്) വിദªെര ം
ജന തിനിധികെള ം പെ†C ിേ ^താണ്. Bകളി
പരാമ ശി>ിy= എgാ ഏജ:സിക\െട
കഴി`ം ൈവദª"`ം െസമിനാറി
േയാജനെ C ണം. ഉ°ാദന ിTം വിപണന ിTB=
പ(തികE െസമിനാറി
േത"കം ച >െചേh^താണ്.
പ ികവ ഗ വിഭാഗ7E ’Cത താമസി23 േമഖലകളി പ(തി നട ിലാ23തിനായി
2021-22 സാO ികവ ഷം 1000.00 ലNം )പ വകയി [G.
കി

ാ±സ് Bഖാiിരമാണ് ഈ പ(തി നട ിലാ23ത്.
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ധാനഘടക7E ²വെട േച 2G.

വയനാ ിെല പ ികവ ഗ അടിയ സ5ഹ ിെ ഭാഷ, പരOരാഗത കലാ)പ7E,
വാ³െമാഴി സാഹിത"ം എ3ിവ െട േഡാക´െമേ ഷ:.
ഇi"യിെല പ ികവ ഗ ാ െട ഉപജീവന
സേpളനം.

‡7െള2റി>് 53് ദിവസെ

അi േദശീയ

കരിOാല:, ത>നാട:5 : സ5ഹ ിെ എ േനാ-ാഫിക് സവിേശഷതക\േട ം
വികസന സാഹചര"7\േട ം േഡാക´െമേ ഷ:.
പി.വി.Uി.ജി
േകരള

വാ E2ളള േനത"ത പരിശീലന പരിപാടികE.

ിെല പ ികവ ഗ µീകE ് അC ളേ

ാ പരിശീലനം.

സി ിE െസ അനീമിയ ശി¶േരാഗികE2ം അവ െട മാതാപിതാ E2ം.
കളിേ ാ യി 53് ദിവസെ
ക"ാ•കE.
2021-22 സാO ികവ ഷം 50 ലNം )പ ഇതിനായി വകയി [G.

ഈ പ(തി െട ഘടക7E താെഴ െകാC

ിരി2G.

അതിLമ7E തടയ നിയമ കാരം രജി„ െച1ിy= േകlകളി െപെ 3് തീ ്
ക പി23തിന് എgാ ജിgാ േകാടതികളിXം േത"ക ബ·കE 'ാപി>ിy^്. ഈ പ(തി ്
താെഴ പറ 3 ധാന ഘടക7ളാ£=ത്.
അതിLമ7E ് ഇരയാ;3വെര Aനരധിവസി ി2വാTം അവ
ന ;വാTം ഉചിതമായ പരിപാടി ് )പം ന ;ക.
അതിLമ7E ് ഇരയാ;3വ
വയനാട് ജിgയി

്

ന¨പരിഹാരം

് നിയമസഹായം ലഭ"മാ2ക.

േത"ക െമാൈബ

െപാലീസ് ¸ ാഡിെ

വ

നം.

സാNികE ് യാ ാ അലവ:lകE ന ;ക.
2021-22
50 ശതമാനം സം'ാന വിഹിതമായി 90.00 ലNം )പ വകയി
ിയിരി2G.
ഇതി
15.00 ലNം )പ െžഷ"
േകാടതിക\െട എ„ാŽിെ¹º് െചല`കE2ം മU്
െചല`കE2ം ആയിരി2ം.

ഈ േക}ാവി~ത പ(തിയി:കീഴി പ ികജാതി പ ികവ ഗ വികസന േകാ േറഷന് 51:49
അTപാത ി സം'ാന സ
ാ ം േക} സ
ാ ം ഓഹരി 5ലധനം ന ;G. ഓഹരി
5ലധന ിന് cല"മായ cക േക} വിഹിതമായി േകാ േറഷന് ന ;G. വ"ത"»7ളായ
െതാഴിലധി$ിത സാO ിക വ
ന7E ് േകാ േറഷ: സാO ിക സഹായം െച|G.
അ ഹരായ പ ികവ ഗ ;Cംബ7െള കെ^[3തിTം അവെര സാO ിക വികസന
പ(തികളി
പ†ാളികളാ ാTം, ധനകാര" 'ാപന7ളിേല ് േžാƒസ െച|3ത് വഴി
;റ¼ നിര ി വാ½ ം സ¾സിഡിക\ം ലഭ"മാ2ക ം അവ െട തിരി>ടവ് ബാ("ത ;റPാTം
മU് ദാരി¿" നി pാ Àന പ(തിക\മായി ബmി ി ാTം േകാ േറഷ: ലN"മിCG.
2021-22
പ ികവ ഗ വിഭാഗ ിെ സാO ിക വികസന ിന് പ ികജാതി പ ികവ ഗ
വികസന േകാ േറഷT= ഓഹരി 5ലധനമായി 26.67 ലNം )പ 51% സം'ാന വിഹിതമായി
വകയി
ിയിരി2G.
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സം'ാന ിനക[ം Aറ[B= വിദ"ാ ÁികE ് േപാ„് െമ™ിക് േകാÂകE െചhാT=
സാO ിക സഹായ7ളായി ലംÃം -ാ ്, ൈ„
്, േഹാ„Xക\െട െചല`കE, േപാ U് മണി
എ3ിവ ഈ പ(തിയിÄെട ലഭ"മാ2G. ഈ േ¸ാള ഷിdകE അTവദി23cം വിതരണം
െച|3cം ഇ--ാ ്സ് Bേഖനയാണ് (െനU് ബാ†ിംഗ്).
2021-22- 25% സം'ാന വിഹിതമായി 875.00 ലNം )പ വകയി
ിയിരി2G. ഈ
പ(തിയിÄെട 16,500 വിദ"ാ ÁികE ് സഹായം ന ;3തിന് ലN"മിCG.

ൈ™ബ
Åീഡം ൈഫേU•ിെ
ഓ pPായി Aതിയ മ´സിയം, നിലവിX=
എ േനാളജി
മ´സിയ ിെ
നവീകരണം, Aന നി pാണം, ആദികലാ േക} ിെ
നവീകരണം എ3ിവയാണ് ഈ പ(തി െട ഘടക7E. കി
ാ±സ് ആണ് പ(തി
നട ിലാ23ത്.
2021-2283.33 ലNം )പ 10 ശതമാനം സം'ാന വിഹിതമായി
വകയി
ിയിരി2G.

തേfശ 'ാപന7E വഴി നട ിലാ23 പ(തികE ായി
വകയി
ിയിരി2G. പ(തി െട വിവര7E താെഴ െകാC ിരി2G.

1
2

1283.00

ലNം

ധാ:മxി ആവാസ് േയാജന (-ാമീƒ) (പി.എം.എ.ൈവ) Uി.എസ്.പി
(സം'ാന വിഹിതം 40 ശതമാനം)
ദീ: ദയാ അേi"ാദയ േയാജന (േഡ-എ:.ആ .എ .എം) Uി.എസ്.പി
(സം'ാന വിഹിതം 40 ശതമാനം)

1283.00 ലNം )പ െട വിശദാംശ7E 2021-22 െല ബ±ജUിെ

അTബmം IV

)പ

200.00
1083.00

േച

ിy^്.

സമയാസമയ7ളി
േക} ഗവƒെമ ് Aറെ Cവി23 മാ nേരഖP് വിേധയമായി
അടി'ാന സൗകര"7ളിX^ാ;3 വിട`കE നിക[3തിനാണ് പ ികവ ഗ ഉപ പ(തി2=
േത"ക േക} സഹായ ിÄെട ലN"മിC3ത്. വിദ"ാഭ"ാസം, ആേരാഗ"ം, െതാഴി , ൈനAണ"
വികസനം, ൈ™ബ റിസ >് ഇ:„ിU´yക\െട ശാ ീകരണം cട7ിയ േമഖലകE ാണ് 2021-22
Æ( േക}ീകരി2ക.
ളയ ബാധിത ;Cംബ7E2ം സേ†ത7E2ം B:ഗണന
ന േക^താണ്. േക} ഗവƒെമ ് ഈ പ(തി െട ത¦മയ േമാണിUറിം‹ം 5ല" നി Yയ`ം
നട ണെമ3് നിW ഷി>ിy^്. ഇതിനായി സം'ാന ആu ണ േബാ ഡിെല ഓഫീസ മാെര
ഉEെ C ിെ ാ^് പ ികവ ഗ വികസന വ; ് ഡയറ®േറUിെല േമാണിUറിംഗ് സംവിധാനം
ശ ിെ C ാTം ലN"മിCG.
2021-22 വ ഷം
േത"ക േക} സഹായമായി 1000.00 ലNം )പ ഈ പരിപാടിയി
തീNി2G.
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1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

േകരള സം
ാന പി ാ വിഭാഗ വികസന േകാ
േകരള സം
ാന പരിവ
ിത ൈ
വ
വിഭാഗ വികസന േകാ േറഷ

േറഷ
പാ ശിത

മ$് അർഹരായ സ*ദായ ാർ ് വിദ,ാഭ,ാസ ി-.
പ/തിക0
(ഒ3 4ട ീഴി8 വ3 പ/തിക0)
പര=രാഗത െതാഴി?ക0@. സഹായം
(ഒ3 4ട ീഴി8 വ3 പ/തിക0)
മA പി ാ വിഭാഗB0@. വിേദശ േCാള ഷിDക0
െതാഴി8ദായക പരിപാടിക0
(ഒ3 4ട ീഴി8 വ3 പ/തിക0)
പി ാ വിഭാഗ വികസന വ4 ിെG ആIനീകരണം
മ$് പി ാ
വിഭാഗB0@. Lീ െമMിക് േCാള ഷി ്
(സം
ാന വിഹിതം 50 ശതമാനം)
ഒ.ബി.സി
വിഭാഗ ി8െ P
ആQ4Pിക0@ം
െപQ4Pിക0@ം േപാR് െമMിക് േഹാR?ക0 (40
ശതമാനം സം
ാന വിഹിതം)
േകരള സം
ാന കളിമQപാS നി Tാണ വിപണന േUമ
വികസന
േക േറഷെG
(െക.എസ്.പി.എം.എം.ഡXY.ഡി.സി) ഓഹരി [ലധനം

1350.00
500.00

5,320.00
313.00
110.00
650.00
25.00
1800.00

20.00

50.00

സം
ാനെ
പി ാ വിഭാഗB^െട സാ[ഹിക സാ= ിക ഉ മന ി- േവ`ി േദശീയ
ധനകാര,
ാപനB^െട സഹായേ ാabടി േകരള സം
ാന പി ാ
വിഭാഗ വികസന
േകാ േറഷ
നിരവധി പരിപാടിക0 നട ിലാ ി വ3c. മA പി ാ
വിഭാഗ ാ
ിടയി8
ദാരിd,eം പി ാ ാവ
fം നി Tാ gനം െചiക എ താണ് ഈ പ/തിfെട ലU,ം. േദശീയ
പി ാ വിഭാഗ ധനകാര, വികസന േകാ േറഷനി8 നിcം സഹായം ലഭി@ തി-. ഓഹരി
[ലധന സഹായമായിPാണ് പ/തി വിഹിതം വകയി3 ിയിk.ത്. വിവാഹ ധനസഹായം,
വിദ,ാഭ,ാസ സഹായം, ൈമേ ാ ഫിനാ സ്, സmയം-െതാഴി8 പ/തിക0, എെG വീട്-ഭവന പ/തി
എ ിവnായി oക വിനിേയാഗി ാe താണ്. 2021-22-8 ഈ പ/തി ായി 1,350.00 ലUം pപ
വകയി3 ിയിരി@c.
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ിqമത ിേല ് പരിവ
നം െചr പPികജാതി ാ3േടfം മA
പാ ശിത മത
വിഭാഗ ാ3േടfം സാ= ിക tേരാഗതി@ത4
വികസന Lവ
നB0, സം
ാന
സ
ാരി8 നിcം ലഭി@
ധനസഹായeം എ .ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി - യി8 നിc. വാufം
വിനിേയാഗിv് േകാ േറഷ നട ിലാ ി വ3c. wഷി xമി വാB8, ഭവനB^െട നി Tാണം
y
ീകരണം tന3/ാരണം, വിവാഹ ിനാf. വാuാ പ/തി, ഇ സGീവ് {ാG്,
െമഡി 8/എ}ിനീയറിംഗ് എ M സ് പരിശീലന പരിപാടിക0, സ
ാ ജീവന ാ /ഉയ
വ3മാന ാ എ ിവ
് വ,~ിഗത വാu, ഉയ
വ3മാന ാ @. വാണിജ, വാu, സmയംെതാഴി8, ലാേ•ാ ് വാB8, വിദ,ാഭ,ാസ വാu, സ
ാ ജീവന ാ @. വാഹന വാu, കരിയ
ഗയിഡ €ം േബാധവ8 രണ ക,ാ•ക^ം, െതാഴിലധി‚ിത പരിശീലന പരിപാടിക0, േƒാP് ദ
ടാലG്, േഫാേPാ േജ ണലിസ ി8 ഡിേ„ാമ, െLാഫഷണ?ക0@. വാu (Rാ P ്), ജനറ8
എഡ…േ ഷ
േലാQ, കാ ഷിക വാu, xമിfം ഭവനeം വാ† തി-. വാu എ ീ
പരിപാടികളാണ് േകാ േറഷ നട ി വ3 ത്.
2021-22-8 ഈ പരിപാടിക0 ായി 500.00 ലUം pപ േകാ േറഷന് ഓഹരി [ലധനമായി
വകയി3 ിയിരി@c.

ഈ പ/തിfെട ര`് ഉപ പ/തിക0 ‡വെട െകാa@c.

മA പി ാ
വിഭാഗ ിെല ഏ$eം പി ാ ം നി8@
സ*ദായBെള മ$് അ ഹ
സ*ദായമായി കണ ാ@c. ഈ വിഭാഗ ിെല Lീ-െമMിക് വിദ,ാ ‰ിക0 ് സ
ാ മാനദŠ
Lകാരം വിദ,ാഭ,ാസ സഹായം ന8കാനാണ് പ/തി ലU,മിa ത്. സം
ാന ിെG പ/തി
വിഹിതeം പ/തിേയതര വിഹിതeം വിനിേയാഗിvാണ് ഈ പ/തി നട ിലാ@ ത്. tതിയ 30
സ*ദായB0 ് bടി ഒ.ഇ.സി. സ*ദായ ി- oല,മായ ധനസഹായ ിന് അ ഹതf`്. ഇവ3െട
വാ ഷിക വ3മാന പരിധി 6.00 ലUം pപയി8 താെഴ ആയിരി ണം. 2021-22-8 പ/തി വഴി
55,000 വിദ,ാ ‰ികെള സഹായി@വാനാണ് ഉേ‹ശി@ ത്. 2021-22-8 ഈ പ/തിnായി 500.00
ലUം pപ വകയി3 ിയിരി@c. ലിംഗാധിŒിത
ിതിവിവര ിെG അടി
ാന ി8 60
ശതമാനം oക •ീക0 ് ലഭി@െമ ് കണ ാ@c.

മ$് അ ഹ സ*ദായ ിെല േപാR് െമMിക് വിദ,ാ ‰ിക0 ് സ
ാ മാനദŠ Lകാരം
വിദ,ാഭ,ാസ സഹായം െകാa@ തി-. സം
ാന പരിപാടിയാണിത്. ഈ പരിപാടി
നട ിലാ@ തിനായി സം
ാനെ
പ/തി വിഹിതeം പ/തിേയതര വിഹിതeം വിനിേയാഗി@c.
tതിയ 30 സ*ദായB0 ് bടി ഒ.ഇ.സി. കT…ണി$ിn് oല,മായ ധനസഹായ ിന് അ ഹതf`്.
ഇവ3െട വാ ഷിക വ3മാന പരിധി 6.00 ലU ി8 താെഴ ആയിരി ണം. േപാR് െമMി@േലഷ
േകാŽകളി8 പഠി@
ദാരിd, േരഖn് താെഴf. സമ ‰രായ 4Pിക0 ് സ
ാ
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മാനദŠLകാര*. ധനസഹായം ന84c. 2021-22-8 ഈ പരിപാടിnായി 4,820.00 ലUം pപ
വകയി3 ിയിരി@c. ലിംഗാധിŒിത
ിതി വിവര ിെG അടി
ാന ി8 60 ശതമാനം oക
•ീക0 ് ലഭി@െമ ് കണ ാ@c.
)
ഈ പ/തിയി8 താെഴ പറf

[

് ഉപ പ/തിക0 ഉ0െ a

ിയിരി@c.

പി ാ
വിഭാഗ സ*ദായ ിെല ചില വിഭാഗB0 മQപാS നി Tാണം ഉ0െ െടf.
പര=രാഗത െതാഴി?കളി8 ഏ െ Pിരി@c. പര=രാഗത മQപാS നി Tാണ ാ Lാചീനമായ
രീതിയാണ് ഉ8
നി Tാണ ി8 പി oട3 ത്. ഇവ കേ=ാള ി8 കa
മ‘രB0
േനരിac`്.
ഈ പര=രാഗത വ,വസായെ
tന3gീവി ി ാ
മQപാS നി Tാണ
െതാഴിലാളിക0 ് ആIനിക രീതികളി?. ഉ’
നി Tാണെ @റിv് പരിശീലനം ന8കാ-ം,
ആIനീകരണ ി-ം
യ“വ8 രണ ി-ം,
വ
്
െഷ”ക^െടfം
ചിTിനിക^േടfം
നി Tാണ ി-ം നവീകരണ ി-ം ആവശ,മായ സാ= ിക സഹായം ന8േക`o`്. വാ ഷിക
വ3മാന പരിധി ഒ3 ലUം pപ വെരf. ഓേരാ •ണേഭാ~ാവി-ം ര– തവണകളിലായി
പരമാവധി 50,000/- pപ വീതം ന8കാ ഉേ‹ശി@c. 2021-22-8 ഈ പരിപാടി ായി 28.00 ലUം
pപ വകയി3 ിയിരി@c. പര=രാഗത മQപാS നി Tാണ സ*ദായB0 തിBി താമസി@
4ംഭാര േകാളനിfെട വികസന L—Bെള 4റിv് ഒ3 പഠനം നട˜വാ-ം ഈ പ/തിയി™െട
ഉേ‹ശി@c`്. ലിംഗാധിŒിത
ിതിവിവര ിെG അടി
ാന ി8 25 ശതമാനം oക •ീക0 ്
ലഭി@െമ ് കണ ാ@c.

പി ാ
വിഭാഗ ി8െ P പര=രാഗതമായി *ടിെവk
(ബാ ബ മാ ) െതാഴിലി8
ഏ െ Pിരി@ വ , സാ= ികeം സാ[ഹികeമായി പാ ശmവšകരി െ P അവ
യിലാണ്.
നവീന ഉപകരണBേളാa bടിയ ബ…Pി പാ ല›ക^െട ആവി ഭാവം ഇവ3െട നിലനി8 ിന് തെ
െവœവിളിയായിk`്. അവ3െട െതാഴിലിടം ആIനീകരി@ തിന് സാ= ിക സഹായം (േഷാDക0
സgമാ@ തി-ം ഉപകരണB^ം •^ക^ം വാ† തി-ം േവ`ി) ന84 oവഴി കാേലാചിതമായ
മാ$ ിന-žതമായി ഇവ3െട െതാഴിലിെന നിലനി
ാ സാധി@ം. വാ ഷിക വ3മാന പരിധി
ഒ3 ലUം pപ വെരf. ഓേരാ •ണേഭാ~ാവി-ം ര– തവണകളിലായി പരമാവധി 25,000/- pപ
വെര ന8കാ ഈ പ/തിയി8 ഉേ‹ശി@c. 2021-22-8 ഈ ഉപ പ/തിnായി 35.00 ലUം pപ
വകയി3˜c.

േകരള ിെല
മA
പി ാ
വിഭാഗ ി8െ P
പര=രാഗത
കരകൗശല
വിദ
/ൈക ണി ാ /y ¡ ൈവദ ,മി¢ാ
െതാഴിലാളിക0 എ ിവ3െട ൈവദ ,ം
വ /ി ി@ക/ശ~ിെ a˜ക എ താണ് ഈ ഉപപ/തിfെട ലU,ം. ബ£െ P േമഖലയി8
ഉയ
നിലവാര ി?. ൈനtണ, പരിശീലനം ന84ക, •0 കിAക0 ഉ0െ െടf. ആIനിക
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യേ“ാപകരണB0 വാ†വാ-. സ¤സിഡി oക അ-വദി@ക എ ിവയാണ് ഈ പ/തിfെട
ഘടകB0.
ഏത്
തര ി?.
പര=രാഗത
കരകൗശലB^ം
ഈ
പ/തിയി8
ഉ0െ a ാe താണ്. വാ ഷിക വ3മാന പരിധി ഒ3 ലUം pപ വെരf.വ
്
ധനസഹായ ിന് അ ഹതf`്. ര– തവണകളിലായി പരമാവധി 20,000/- pപ വെര
•ണേഭാ~ാ 0 ് ന84വാ ഈ പ/തിയി8 ഉേ‹ശി@c. കാലയളവി8 ഈ ഉപ പ/തിnായി
250.00 ലUം pപ വകയി3˜c.

ദാരിd,േരഖn് താെഴf. െതര¦a
പി ാ
വിഭാഗ ാരായ വിദ,ാ ‰ിക0@്
വിേദശ ് എ}ിനീയറിംഗ്, മാേന§െമG്, സയ സ്, അ{ി 0v സയ സ്, െമഡിസി , സാ[ഹ,
ശാ•ം, നിയമം എ ീ േമഖലകളി8 ബി3ദാന¨ര ബി3ദeം പി.എv്.ഡി.fം െചi തിന്
സാ= ിക
സഹായം
ന84വാനാണ്
പ/തി
ലU,മിa ത്.
ഗവQെമG്
മാനദŠB0 -žതമായി 3 വ ഷേമാ അെ¢©ി8 േകാª് y
ീകരണ കാലാവധിേയാ ഇതി8
ഏതാേണാ 4റവ് ആ കാലാവധി വെര മാSേമ സാ= ിക സഹായം ലഭി@കf«.
ഇ¨,യി8 നിcം വിദ,ാഭ,ാസ
ാപന ിന് അa˜.
ലേ @ം തിരി¬*. ഏ$eം -രം
4റ¦ വഴി@. ഇേ ാണമി ®ാ€കളി?. വിമാന ചാ ¯ക0, യഥാ ‰ േകാª് ഫീസ്,
െമയിGന സ് അലവ €ക0, അക±ിക യാSാ അലവ €ക0, സാമ{ിക0 വാBി@വാ-.
അലവ €ക0, തലവരി നി4തി (േപാ0 ടാ²്), വിസ ഫീസ്, െമഡി 8 ഇ ഷmറ സ് Lീമിയം
എ ിവfെട ആെക െചലവിെG 50 ശതമാനം അെ¢©ി8 പരമാവധി 10 ലUം pപ ഇവയി8
ഏതാേണാ 4റവ് അത് വിദ,ാ ‰ിക0 ് ഈ േകാªിെG കാലയളവി8 ലഭ,മാ@c. 2021-22-8 ഈ
പരിപാടി ായി 110.00 ലUം pപ വകയി3 ിയിരി@c. ലിംഗാധിŒിത
ിതിവിവര ിെG
അടി
ാന ി8 30 ശതമാനം oക •ീക0 ് ലഭി@െമ ് കണ ാ@c.

ഈ പരിപാടിയി8 താെഴ പറf

ഉപ പ/തിക0 ഉ0െ a

ിയിരി@c.

മ$് പി ാ വിഭാഗB^െട െതാഴി8Uമത വ /ി ി@ തിനായി വിദ,ാ ‰ിക0 ് മ‘ര
പരീU, സmയം െതാഴി8 എ ിവn് പരിശീലന ിന് സഹായം ന84 തിേനാെടാ ം േകാവിഡ്
മഹാമാരിfെട
പ³ാ ല ി8
പര=രാഗത
െതാഴിലാളിക^െട
ഉപജീവന
സംരUണ/tന:
ാപന ി-ം പ/തി ലU,ം വ´c. ദാരിd, േരഖn് താെഴf. 4aംബ ിെല
വിദ,ാ ‰ിക0 ് െമഡി 8/എ}ിനീയറിംഗ് എ M സ് േകാvിംഗ്, ബാ©് േകാvിംഗ്, സിവി8
സ വീസ്/െക.എ.എസ്
േകാvിംഗ്,
f.ജി.സി/േഗ$്/മാ$്/െജ.ആ .എഫ്/െന$്
േകാvിം•ക0,
െLാഫഷണ8 Rാ P ് സംരംഭB0, സmയം െതാഴി8 എ ിവn് ധനസഹായം ന84c.
ാപനB^െട അേപUfെട അടി
ാന ി?ം Lാവീണ,ം പരിഗണി¬ം വിദ 3െട ഒ3 സമിതി
ആയിരി@ം പരിശീലന
ാപനBെള െതരെ¦a@ ത്. 2021-22-8 ഈ പരിപാടി ായി 600.00
ലUം pപ വകയി3 ിയിരി@c. ലിംഗാധിŒിത
ിതിവിവര ിെG അടി
ാന ി8 50
ശതമാനം oക •ീക0 ് ലഭി@െമ ് കണ ാ@c.
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ഓേ ാെമാൈബ , ാവ & റിസം, േലാജി ി ്, േഹാ
മാേന െമ ്, േടാ
േ ഷ
സ േ ,
േപാളിമ
െടേ#ാളജി
$ട%ിയ
സ'കാര*
േമഖലയിെല
െതാഴിലവസര%.
/േയാജനെ0123തിനായി
ഈ
പ5തി
ല6*മി17.
സ 9ാ
മാനദ;<ിെ
അടി>ാന<ി
അധികമായി േവ@ി വA3 പരിശീലന െചലEകFം /തിമാസ ൈ 0Gം
െതാഴിലേന'ഷക 9് നH7. പരിശീലനം വിജയകരമായി I <ിയാJ3വ 9് അKേയാജ*മായ
െതാഴിLക. എജ സി ന N7െവ3് ഉറ0ാ9ണം. പരിശീലന െചലവിനായി ഒരാ.9് /തിമാസം
പരമാവധി 8,000/- Uപ വീതം 10 മാസേ<9് ന Nവാ
ഉേWശിJ7.
2021-22ഈ
പരിപാടി9ായി 50.00 ല6ം Uപ വകയിA<ിയിരിJ7.

പി3ാ9 വിഭാഗ വികസന വN0ിെ ആ\നീകരണമാണ് ഈ പ5തിയി]െട ല6*മി13ത്.
പി3ാ9 േ6മ വN0ിെ ഓഫീസ് /വ <ന%.9് ആവശ*മായ ആ\നിക ഉപകരണ%ളായ
ലാപ് േടാ_കFം ക`a bകFം അKബc ഉപകരണ%Fം ലഭ*മാJക, ഓഫീdകളി ആവശ*മായ
ഫ ണിebകFം മfം വാgക, ഓഫീസ് ആവശ*%.9ായി വാഹനം വാടകh് ലഭ*മാJക, നിലവിLi
എjാ പ5തികേളkം ഓlൈല mേഖനയാJ3തിന് nതിയ േസാo് െവയbം ഹാ ഡ് െവയbം
ലഭ*മാJക, ഓഫീസ് ഉപകരണ%.9്
സംര6ണEം െമയി ന dം നട2ക, /ി ിംഗ്,
പരസ*%., വ 9്േഷാ_ക. സംഘടി0ിJക എ3ിവ പ5തി വഴി ന Nവാ
ഉേWശിJ7.
സം>ാന rാനിംഗ് േബാ ഡിെല വിദsരായ ഉയ 3 ഉേദ*ാഗ>െര ഉ.െ9ാiിtെകാ@് ഒA
ആuvണ േമാണിwറിംഗ് െസ 2021-22- UപീകരിJ3താണ്. 2021-22- 25.00 ല6ം Uപ ഈ
പരിപാടി9ായി വകയിA<ിയിരിJ7.

സ 9ാ ഉ<രEക. /കാരം മാതാപിതാ9Fെട വാ ഷിക വAമാനം നിyിത പരിധിയി
താെഴki മf പി3ാ9 വിഭാഗ<ി െ0 വിദ*ാ zിക.9്
േ{ാള ഷി0് നHവാ
ഈ
പ5തിയി]െട ഉേWശിJ7. ഒ7 mത
പ<ാം |ാ} വെരki വിദ*ാ zിക.9്
ഈ
േ{ാള ഷി0് ന N7. പ<ാം |ാസ് I <ീകരിJേ`ാ. ഈ േ{ാള ഷി0് നി <ലാJ7.
m വ ഷെ< വാ ഷിക പരീ6യി , ഉയ 3 ശതമാന<ി മാ 9് വാ%ിയ N ിക.9ായി ഈ
പ5തി പരിമിതെ01<ിയിരിJ7. 2021-22- ഈ പരിപാടി9ായി 1800.00 ല6ം Uപ 50 ശതമാനം
സം>ാന വിഹിതമായി വകയിA<ിയിരിJ7. മf പി3ാ9 വിഭാഗ<ിെല 2,40,000
വിദ*ാ zിക.9് 1,500/- Uപാ നിര9ി
ഈ പ5തിkെട സഹായം ലഭിJം. ലിംഗാധി•ിത
>ിതിവിവര<ിെ അടി>ാന<ി 60 ശതമാനം $ക €ീക.9് ലഭിJെമ3് കണ9ാJ7.

•ാമീണ പyാ<ല<ി
െപlN ിക.Jം താമസിJവാ

നി7i മf പി3ാ9 വിഭാഗ<ി െ0 ആlN ിക.Jം
േപാ ് െമ ിക് േഹാ Lക. നി ‚ിJക എ3താണ് ഈ
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പ തി െട ല ം. സ
ാ / ണിേവ ി ി
ാപന ളി പഠി
വിദ ാ "ിക$ ് &'ഗണന
ന )*. 2021-22- ഈ പരിപാടി ായി 20.00 ല ം 0പ 40 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതമായി
വകയി56ിയിരി *.

സം
ാനെ6
പര7രാഗത
കളിമ8പാ9
േമഖല െട
ആ<നികവ=കരണം
സാധ മാ ക ം അതി@െട ഈ േമഖലയിെല െതാഴിലി
ഏ െCDിരി
)Eംബ Gെട
ജീവിതനിലവാരം ഉയ Kക ം െചMക എ ല േ6ാെടയാണ് േകരള സം
ാന കളിമ8പാ9
നി Oാണ വിപണന േ മ വികസന േകാ Cേറഷ' (െക.എസ്.പി.എം.എം.ഡTU.ഡി.സി)
0പീകരിWത്.
കളിമ8 ഉ പ
നി Oാണ
ണിXക$ ് വാY് ന ) തിZം
കളിമ8പാ9 Gെട വിപണന6ിന് സഹായി
തിZം വിപണന6ിനാവശ മായ വാഹനം
വാ[ തിZ\ വാY]ം േവ^ി 2021-22
േകാ CേറഷZ\ ഓഹരി aലധന സഹായമായി 50.00
ല ം 0പ വകയി56ിയിരി *. ലിംഗാധിcിത
ിതിവിവര6ിെd അടി
ാന6ി
20
ശതമാനം eക fീക$ ് ലഭി െമ ് കണ ാ *.

1

2
3
4
5
6
7
8

hധാനമiി ജനവികാസ് കാര jം – (നkനപ
േകlീmത
േTാ കളി
ബnേമഖലാ വികസന പരിപാടിക$) (40
ശതമാനം സം
ാനവിഹിതം)
സേകാള ഷിC് പ തിക$
(ഒ5 )ട ീഴി വ5 പരിപാടിക$)
ൈനtണ വികസന പ തികGം െതാഴിലധിcിത പ തികGം
(ഒ5 )ട ീഴി വ5 പരിപാടിക$)
അടി
ാന സൗകര $ ് േവ^ി \ പ തിക$ (ഒ5
)ട ീഴി വ5 പരിപാടിക$)
നkനപ േ മ വ)Cിെd ആ<നീകരണം.
േകാഴിേ ാട് സ wകലാശാല െട കീഴി
ഒ5 നkനപ
റിസ W് ഇ'yി kD്
ാപി
േകരള സം
ാന നkനപ
വികസന ധനകാര േകാ Cേറഷന്
ഓഹരി aലധനം
വിവാഹ { w കൗ8സിലി[ം േസാ|് }ി വികസന~ം

1,000.00
635.00
416.00
700.00
25.00
100.00
1,300.00
90.00

–

നkനപ
Gെട
സാaഹിക
സാ76ിക
അവ
നി €യി െCDി•\ നkനപ
േകlീmത േമഖലയിെല ജന
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െമWെCEK േതാെടാCം
Gെട ജീവിത നിലവാരം

െമWെCEK തിZം േപാരാ‚ക$ പരിഹരി
തിZ&\ അടി
ാന സൗകര $ ലഭ മാ ക
എ താണ് ഈ പ തി െട ല ം. നിലവിƒ^ായി5 ബnേമഖലാ വികസന പരിപാടിക$ എ
പ തി നkനപ
കാര മiാലയം 2018-19
tനസംഘടിCിW് േകl, സം
ാന വിഹിത Gെട
അZപാതം 60:40 എ േതാതി മാ ി hധാന മiി ജ' വികാസ് കാര jം (പി.എം.െജ.വി.െക) എ ്
tന നാമകരണം െചMക ^ായി. നkനപ
സ&ദായ Gെട ം മ ് സ&ദായ Gെട ം സാaഹിക
സാ76ിക അവ
, ജീവിത സാഹചര $ eട ിയവ അഭി… ിെCEK തിനായി അവ
അധിവസി
hേദശ ളിെല നവീന പ തിക$ ്tറെമ വിദ ാഭ ാസം, ആേരാഗ ം, ൈവദ†
വികസനം എ ീ േമഖലകളിെല അടി
ാന സൗകര വികസന~മായി ബ‡െCD പ തികളാണ്
പി.എം.െജ.വി.െക. &ഖാˆിരം നടCിലാ
ത്. പ6നംതിD, ‰Š ഒഴിെക ളള എ‹ാ ജി‹കളിƒം
പി.എം.െജ.വി.െക യി ഉ$െCE6ിയി•^്. ബnേമഖലാ വികസന പരിപാടിയി &' വ ഷ ളി
അZവദിWeം നിലവി
നടCിലാ ി വ5 eമായ പ തികGെട { 6ീകരണ6ിനാ ം eക
വിനിേയാഗി ാ~ താണ്. 2021-22- 1000.00 ല ം 0പ 40 ശതമാനം സം
ാന വിഹിതമായി ഈ
പരിപാടി ് വകയി56ിയിരി *.

ഈ പരിപാടി െട കീഴി

വ5

ഉപ പ

തിക$ താെഴ െകാE6ിരി *.

ചാ േDഡ് അ ൗ^'സി (ഫൗേ^ഷ', ഇd മീഡിയ ്, ൈഫന ), േകാy് ആd്
മാേനജെമd് അ ൗ^ിംഗ്,
ക7നി െസjDറിഷിC്
എ ീ േകാ•ക$ ് പഠി
വ
്
േ}ാള ഷിC് നŽവാനാണ് ഈ പ തി ഉേ•ശി
ത്. &•ീം, മ ് നkനപ
സ&ദായം എ ിവ
തOിƒ\ അZപാതം 80:20 ആണ്. ദാരി‘ േരഖ’് താെഴ \ മത/ഭാഷാ നkനപ
വിഭാഗ6ി െCD +2-വിന് )റ”ത് 60% മാ
് വാ ിയ വിദ ാ "ിക$ ഈ ആZ•ല 6ിന്
േയാഗ രാണ്. ദാരി‘ േരഖ’് താെഴ \ )Eംബ ളിെല വിദ ാ "ികGെട അഭാവ6ി , സ
ാ
നി–യിWി•\
)Eംബവ5മാന
പരിധിയിƒ\
വിദ ാ "ികെള
പരിഗണി ാ~ താണ്.
വിദ ാ "ികGെട ഹാജരിെd അടി
ാന6ി അവ പഠി
ാപന6ിെd തലവ' ന )
സ Dിഫി
ിെd അടി
ാന6ിലാണ് േ}ാള ഷിC് അZവദി
ത്. നിലവിƒ\ സ
ാ
ഉ6രവ് hകാരമായിരി]ം സഹായധനം ന ) ത്. 2021-22- ജി.എസ്. ി യി പി.ജി ഡിേ—ാമ
എE
വ
\ േ}ാള ഷി˜ം
.ജി.സി/സി.എസ്.ഐ.ആ /െന ്/എ'. ി.എസ് എ ിവ’്
പരിശീലനം േനE തിZ\ സഹായ~ം ഈ പരിപാടിയി ഉ$െCE6ിയിരി *. 2021-22- ഈ
പരിപാടി ായി 45.00 ല ം 0പ വകയി56ിയിരി *. ലിംഗാധിcിത
ിതിവിവര6ിെd
അടി
ാന6ി 30 ശതമാനം eക fീക$ ് ലഭി െമ ് കണ ാ *.

എസ്.എസ്.എ .എസി, —š, വി.എW്.എസ്.ഇ എ ീ തല ളി
എ —›് േœഡ്
േനടിയവ , ബി5ദ തല6ി
80 ശതമാനേമാ അതിലധികേമാ, ബി5ദാനˆര തല6ി
75
ശതമാനേമാ അതിലധികേമാ മാ
് േനടിയ ദാരി‘ േരഖ’് താെഴ \ )Eംബ ളിƒ\ നkനപ
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വിദ ാ ഥിക$ ാണ് ഈ േ}ാള ഷിC് ന ) ത്. ഗവ8െമd്/എžഡഡ്
ാപന ളി
പഠി
വിദ ാ "ികളാണ് ഇതിന് അ ഹരായി•\ത്. ദാരി‘ േരഖ] താെഴ \ )Eംബ ളിെല
വിദ ാ "ികGെട അഭാവ6ി സ
ാ നി–യി
വാ ഷിക വ5മാന പരിധി’് താെഴ \
)Eംബ ളിെല വിദ "ികെള ം ഇതിനായി പരിഗണി ാ~ താണ്. എസ്.എസ്.എ .സി,
ഹയ െസ dറി തല ളി
10,000/- 0പ ം, േകാേളജ് വിദ ാ "ിക$ ് 15,000/- 0പ മാണ്
േ}ാള ഷിC് eക. സിവി സ wീസ് പരിശീലന6ിനായി അംഗീmത സിവി സ wീസ് പരിശീലന
ാപന ളി
പഠന6ിന് േച
ി•\ ദാരി‘ േരഖ] താെഴ \ സമ "രായ നkനപ
വിദ ാ "ിക$ ് ഗവ8െമd് മാനദŸ $ ് വിേധയമായി ധനസഹായം നŽ തിZ\ വിഹിതം
•ടി ഇതി ഉ$െ ാ\ിWിരി *. വിേദശ6് ബി5ദേമാ ബി5ദാനˆര ബി5ദേമാ പി എW് ഡി
േകാ•കേളാ പഠി വാ' ആœഹി
നkനപ
വിദ ാ "ിക$ ് 10,00,000/- 0പാ വെര
േ}ാള ഷിC് ന )വാZം ഈ പ തി ഉേ•ശി *. 2021-22- 480.00 ല ം 0പ ഈ പ തി’ായി
വകയി56ിയിരി *.

ഗവ8െമd്/എžഡഡ് െമഡി
ാപന ളി
ന ിംഗ് ഡിേ—ാമ/പാരാ െമഡി
േകാ•ക$ ് പഠി
ദാരി‘ േരഖ’് താെഴ \ )Eംബ ളിെല നkനപ
വിദ ാ ഥിക$ ്
േവ^ി \ േ}ാള ഷിCാണിത്. ദാരി‘ േരഖ] താെഴ \ )Eംബ ളിെല വിദ ാ ഥികGെട
അഭാവ6ി
സ
ാ നി–യി
വാ ഷിക വ5മാന പരിധി’് താെഴ \ )Eംബ ളി
നി*\ വിദ ാ ഥികെള ം പരിഗണി ാ~ താണ്. നkനപ വിഭാഗ വിദ ാ ഥിക$ ് 15,000/- 0പ
വീതം േ}ാള ഷിC് നŽവാനാണ് ഈ പ തി െകാ^് ഉേ•ശി
ത്. &•ിം, മ ് നkനപ
സ&ദായ $ തOിƒ\ അZപാതം 80:20 ആണ്. —š തല6ി )റ”ത് 45 ശതമാനം മാ
്
േനടിയ നkനപ
വിദ ാ "ിക$ ഈ പ തിയി അേപ ി വാ' അ ഹരാണ്. 2021-22- ഈ
പരിപാടി ായി 50.00 ല ം 0പ വകയി56ിയിരി *. ലിംഗാധിcിത
ിതി വിവര6ിെd
അടി
ാന6ി 50 ശതമാനം eക fീക$ ് ലഭി െമ ് കണ ാ *.

ഗവ8െമd്/എžഡഡ് േപാളിെട ിക്
ാപന ളി
9ിവ സര ഡിേ—ാമ’് പഠി
ദാരി‘ േരഖ’് താെഴ \ നkനപ
)Eംബ ളി നി*\ വിദ ാ ഥിക$ ് 6,000/- 0പ വീതം
േ}ാള ഷിC് ന കാനാണ് ഈ ഉപപ തി െകാ^് ഉേ•ശി
ത്. ദാരി‘ േരഖ] താെഴ \
)Eംബ ളിെല വിദ ാ ഥികGെട അഭാവ6ി സ
ാ നി–യി
വാ ഷിക വ5മാന പരിധിയി
താെഴ \ )Eംബ ളിെല വിദ ാ "ികെള ം ഇതിനായി പരിഗണി ാ~ താണ്. &•ീം, മ ്
നkനപ
സ&ദായ $ തOിƒ\ അZപാതം 80:20 എ നിര ിലാണ്. അേപ കരായ നkനപ
വിദ ാ ഥിക$ എസ്.എസ്.എ .സി തല6ി
)റ”ത് 60 ശതമാനം മാ
് േനടിയിരി ണം.
2021-22ഈ പരിപാടി ായി 60.00 ല ം 0പ വകയി56ിയിരി *. ലിംഗാധിcിത
ിതിവിവര6ിെd അടി
ാന6ി 30 ശതമാനം eക fീക$ ് ലഭി െമ ് കണ ാ *.
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ര^് ഘടക

$ ഉ$െCE6ിയിരി *.

ൈഹ¡$/ഹയ െസ dറി ¡$ തല6ി പഠി
മത/ഭാഷാ നkനപ
സ&ദായ6ിെല
വിദ ാ "ിക$ ായി
കരിയ
ൈഗഡ'സ്
സംഘടിCി *.
ഇത്
വിദ ാ "ികGെട
സമœവികസന6ിZം,
hേത കി¢ം
അZേയാജ മായ
ഉ ത
വിദ ാഭ ാസ
സാധ തക$
തിരിWറി
തിZം, േന‰ത£ പാടവം, hേചാദനം എ ിവ ആ ¤ി
തിZം സഹായി
താണ്.
ൈഹ¥$, ഹയ െസ dറി തല6ിƒ\ വിദ ാ "ിക$ ായി ഈ പരിപാടി െവേwെറയായി
നട6ാ~ താണ്. 100 വിദ ാ "ികG\ ഓേരാ ബാWിƒം 30 ശതമാനം സീ ് െപ8)Dിക$ ായി
സംവരണം െച¦ിരി *. ദാരി‘ േരഖ] താെഴ \ )Eംബ6ിെല വിദ ാ "ിക$ ് &'ഗണന
ന ) താണ്. പരിപാടിെയ ടkണിംഗ്, §വറിംഗ്, എ¨് േ—ാറിംഗ് എ ി െന 3 വിഭാഗ ളായി
തരം തിരിWിരി *. ടkണിംഗിനായി 200 ഏകദിന ക ാ©ക$, §വറിംഗിനായി 14 റസിഡ'ഷ
ക ാ©ക$, െതരെ”E െCD 100 )Dിക$ ് ഇˆ ' പര ടനം എ ിവയാണ് ഇതി
ഉ$െ ാ\ിWിരി
ത്. 2021-22- ഈ പരിപാടി’ായി 120.00 ല ം 0പ വകയി56ിയിരി *.
ലിംഗാധിcിത
ിതിവിവര6ിെd അടി
ാന6ി 30 ശതമാനം eക fീക$ ് ലഭി െമ ്
കണ ാ *.
–

നkനപ
വിഭാഗ ാ5െട മാനവ വിഭവ േശഷി വികസന6ിന് വ വസായ വാണിജ
രംഗ ളി ഉ\ ൈനtണ പരിശീലനം അത ാവശ മാണ്. —ംബിംഗ്, വയറിംഗ്, തª , ഫാഷ'
ഡിൈസനിംഗ്, െമാൈബ േഫാ8 െമ ാനി ്, അ@മിനിയം ഫാ«ിേ ഷ', െവ ഡിംഗ്, ഗ ാസ്
െവ ഡിംഗ്, ഇ5 ചj/&Wj വാഹന െമ ാനിക് െ¬യിനിംഗ്, െചറിയ േമാേDാ വാഹന Gെട
പരിശീലന േകാ ് എ ിവയി ൈനtണ പരിശീലനം ന )*. േയാഗ താ പരീ യി കഴിവ്
െതളിയി
അംഗീmത സ£കാര ഐ.ടി.ഐ യി
പഠി
വിദ ാ "ികെള മാ9ം
ഉേ•ശി¢\താണ് ഈ പ തി. ദാരി‘ േരഖ] താെഴ \ )Eംബ ളിെല വിദ ാ "ികGെട
അഭാവ6ി
സ
ാ നി–യി
വാ ഷിക വ5മാന പരിധിയി െCE
വിദ ാ "ികെള ം
പരിഗണി
താണ്. 10 ശതമാനം േ}ാള ഷിC് െപ8)Dിക$ ായി സംവരണം െച¦ിരി *.
സാ76ികമായി പി ാ ം നി
3,000 നkനപ
-ണേഭാ®ാ $ ് ഈ പരിശീലനം
ന കാ' ഉേ•ശി *. 2021-22- ഈ പ തി’ായി 296.00 ല ം 0പ വകയി56ിയിരി *.
ലിംഗാധിcിത
ിതിവിവര6ിെd അടി
ാന6ി h¯ത eകയി നി*ം 10 ശതമാനം eക
fീക$ ് ലഭി െമ ് കണ ാ *.
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ഘടക

$ ഉ$െCE6ിയിരി *.
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നkനപ
വിഭാഗ6ി െCD വിധവക$, വിവാഹബ‡ം േവ െപE6ിയ fീക$, ഭ 6ാവ്
ഉേപ ിW fീക$ എ ിവരാണ് ഈ ഭവന പ തി െട -ണേഭാ®ാ $. &'വ ഷ ളി ഈ
പ തിയി
അZവദിW വീEകGെട (°ിേ‹ാവ ) { 6ീകരണ6ിന് േവ^ിയാണ് eക
വകയി56ിയി•\ത്. സ ാ മാനദŸhകാരമായിരി ണം സഹായം ന േക^ത്. സ± €
ഭവന പ തി (ൈലഫ്)നടCാ
സാഹചര 6ി
2021-22
tതിയ വീEക$ അZവദി ാ'
പാടി‹. &'വ ഷ ളി ഏെ E6 ഭവന Gെട { 6ീകരണ6ിനായി ഈ പ തി’ായി 500.00
ല ം 0പയാണ് വകയി56ിയിരി
ത്. ലിംഗ നി €യ
ിതിവിവര6ിെd അടി
ാന6ി
100 ശതമാനം eക ം fീക$ ് ലഭി െമ ് കണ ാ *.

നkനപ
േകlീmത േമഖലകളി
hേത കി¢ം കടേലാരKം മലേയാരhേദശ ളിƒം
)ടിെവ\ വിതരണ പ തിയി@െട ²ര ിതമായ )ടിെവ\ം ലഭ മാ ലാണ് ഈ പ തി െട
ല ം. കടേലാര േമഖലകളി ³ ജല6ിെd അപര ാ´ത &^്. മലേയാരhേദശ ളി െവ\ം
കാലാവ
’ZസരിW് ചില സമയ ളി മാ9േമ ലഭ മാകാµ¶. hേത കിW് േവന
ാല6്
െവ\ം ലഭി ാേറയി‹. കE6 ജലദൗ ലഭ &\
ല ളി േകരള ജലവ)C് ജല6ിെd ഉറവിടം
&'•Dി കെ^6ിയതിZ േശഷം ആ hേദശ ളി ഈ ഉപ പ തി നടCിലാ ാ~ താണ്. മ ്
hേദശ ളി œൗ^് വാD ഡിCാ Dെമdിെd സഹായേ6ാെട )ഴ കിണµക$ )ഴി
eം ഈ
പ തിയി@െട നടCിലാ ാ~ താണ്. ·ഗ ഭ ജലവ)Cിന് ഇeമായി ബ‡െCD ആവശ $
{ €മായി നിറേവ ാ' കഴിയാ6 സാഹചര ളി , അംഗീmത നിര ിേലാ മ¸രാധിcിത
നിര ിേലാ സ£കാര
ാപന Gെട േസവനം ഉപേയാഗെCE6ാ~ താണ്. 2021-22ഈ
പ തി’ായി 200.00 ല ം 0പ വകയി56ിയിരി *.

മികW രീതിയിƒ\ േമ േനാDം, െപാeജന പരാതി പരിഹാരം, െമWെCD െപാe േസവനം
എ ിവ ഉറCാ ാZം െമWെCD െതാഴി അˆരീ ം ¹ºി ാZ&\ ഒ5 സമœ സമീപനമാണ്
നkനപ
േ മ വ)Cിെd ആ<നീകരണം എ
പ തി െകാ^് ഉേ•ശി
ത്. ക7kD ലാ'
വയµക$, hിd േകബി$, െടലിേഫാ8, ഡാ ാ പാ»ക$,
.പി.എസ്. ഫ ണിW , എ ിവ
ാപി¢െകാ^് ആ<നിക െതാഴി
ല $ ¹ºി
ം പ തികGെട േമാണി റിം-ം
വിലയി56ƒമാണ് നടCിലാ ാZേ•ശി
പരിപാടിക$. 2021-22ഈ പ തി’ായി 25.00
ല ം 0പ വകയി56ിയിരി *.

ഇˆ യിെല വിവിധ സം
ാന ളിെല വ ത ¼ മത വിഭാഗ Gമായി താരതമ ം െചMേ7ാ$
ഏ ~ം ൈവവിധ മായ ജനവിഭാഗം േകരള6ിേലതാെണ ് പറയാµ^്. സം
ാന6ിെd
സ©ºമായ സം½ാരം 0പെCEK തി വ ത ¼ മത വിഭാഗ ളായ ഹി¾, ഇ•ാം, jിy ', മ ്
മതവിഭാഗ ാ നി €ായക പ¿് വഹിWി•^്. സം
ാനെ6 സാ76ിക, വിദ ാഭ ാസ, സാaഹിക
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വികസന ിന് മത ന നപ
വിഭാഗ
വലിയ സംഭാവന ന ിയി
്. ന നപ
പഠന മായി
ബ െ
അ"ാദമിക് വിഷയ ളി& ഗേവഷണ പഠനം നട*+തിനായി ഒ- ഇ/0ി1 ്
ആരംഭി4വാ/ സ5"ാ5 ഉേ7ശി49. വിവിധ വിഷയ േമഖലകളി& ഗേവഷണം നട*+ <ാപനം,
മാനവിക വിഷയ ളി>ം സാ?ഹA ശാB ി>ം േകCീകരിE് പഠനം നട*കFം GേതAകിHം
ശാBീയ ം, മേതതര ം ജനാധിപതAപര മായ പJാ ല ി& ൈമേനാരി1ി 0ഡീസിന് ഊ+&
ന&NകFം െചPം. േകാഴിേ"ാട് സ5വകലാശാലFെട കീഴിലായിരി4ം ഈ <ാപനം
Gവ5 ി4+ത്. ഇSAയി>ം വിേദശ*TU ഇ ര ി>U <ാപന Vമായി ബ ി ി4+
തര ിലായിരി4ം <ാപനം Gവ5 ി4+ത്.
േകാഴിേ"ാട്
സ5വകലാശാലFെട
കീഴി&
ന നപ
റിസ5E്
ഇ/0ി1 ്
<ാപി4+തിനായി Xക വകയി- ിയിരി49. <ാപന ിെY ഭരണ നി5വഹണം, േവതനം,
ആവ5 ന സZഭാവTU മ1് Gവ5 ന
എ+ിവ\ േവ ി വ-+ Xക പ]തിേയതര
വിഹിത ി& നി9ം കെ േ
താണ്.
ഈ പ]തിFെട അ"ാദമിക്, Gാേയാഗികതാ
റിേ ാ5 ക സ5"ാരിന് T^ാെക അവതരി ിE് അംഗീകാരം േനടിയാ& മാ_േമ ഇ/0ി1 ിന്
വകയി- ിയ Xക വിതരണം െചPകF`. 2021-22-& ഈ പരിപാടിaായി 100.00 ല ം dപ
വകയി- ിയിരി49.

േകരള ിെല ന നപ
വിഭാഗ
4U സാ^ ിക സഹായം ലഭAമാ4+തിന് ല Aമി ്
ക^നി ആe് Gകാരം dപീfതമായതാണ് േകരള സം<ാന ന നപ
വികസന ധനകാരA
േകാ5 േറഷ/ (െക.എസ്.എം.ഡി.എഫ്.സി). ന നപ
വിഭാഗ Vെട സാ^ ിക ം മj ജീവിത
രീതികVം െമEെ k ാ/ േവ ിFU സEാ5 കlി1ിFെട നി5േ7ശ Gകാര ം GധാനമmിFെട
പതിനnിന പരിപാടി Gകാര ം അംഗീകരിEതാണിത്. 15 ശതമാനം വിഹിതം സം<ാന സ5"ാ5
നീ"ി വ\കയാെണpി& 85 ശതമാനം Xക സാ^ ിക സഹായമായി ് െക.എസ്.എം.ഡി.എഫ്.സി"് നrവാ/ േദശീയ ന നപ
വികസന ധനകാരA േകാ5 േറഷ/ (എ/.എം.ഡി.എഫ്.സി)
സ+]മാണ്. മsസാ അ]Aാപക54U ഭവന വാt, ഭവന വാt, Gവാസി വാt, വാണിജA വികസന
വാt, പാരY് uസ് വിദAാഭAാസ വാt, െതാഴിലാളിക 4U വിവിേധാേ7ശA വാt, സZയം െതാഴി&
വാt, എ/.എം.ഡി.എഫ്.സി വാtാ പ]തിക , വAvിഗത വാt എ+ിവ നട ിലാ4വാനാണ്
ഓഹരി ?ലധനമായി േകാ5 േറഷന് Xക വകയി- ിയിരി4+ത്. 2021-22-& 1300.00 ല ം dപ
ഓഹരി ?ലധനമായി േകരള സം<ാന ന നപ
വികസന ധനകാരA േകാ5 േറഷന്
വകയി- ിയിരി49.

േകരള ിെല ന നപ
"ിടയി&, GേതAകിHം Tyിം സTദായ ി& വ5]ിHവ-+
വിവാഹ േമാചന
"് പല കാരണ V ്. േനരെ FU വിവാഹം, ശരിയായ വിദAാഭAാസ ിെY
അഭാവം, മാനസിക പകZത4റവ്, സാ^ ിക z]ിT ക , ദ^തികVെട സാ^ ിക {jപാkക
തlി>U അSരം Tതലായവ ഇതി& ഉ െ k9. വിവാഹ േമാചന നിര"് കറ"ാ|േ7ശിHU
പ]തിയാണ് വിവാഹ }5~ കൗ€സിലിംഗ്. ഈ പ]തി സ5"ാ5 മാ5ഗേരഖക "|സരിE്
നട ിലാ4+താണ്.
2021-22-&
വിവാഹ
}5~
കൗ€സിലി ി|ം
േസാ•്
‚ി&
വികസന ി|മായി 90.00 ല ം dപ വകയി- ിയിരി49. ലിംഗാധി„ിത <ിതിവിവര ിെY
അടി<ാന ി& 50 ശതമാനം Xക Bീക "് ലഭി4െമ+് കണ"ാ49.
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ാ

വിഭാഗ ളിെല സാ
ികമായി പി ാ ം നി
അംഗ
െട സമ
വികസന ം േ മ വ! ന ം േ ാ"ാഹി$ി
തിന് സം'ാന സ! ാ!
ാ
സ ദായ
േ മ േകാ!$േറഷ+ ,പീകരി/ി01്. െമറി3് േ4ാള!ഷി$്, മ"ര പരീ ക6 ായി േകാ/ിംഗ്
7ാ8കളി
ത9ാെറ:$് നട;
വിദ<ാ!=ിക6 > സാ
ിക സഹായം,
വ! ന
െചല ക6, സ@യം െതാഴി േ ാ"ാഹി$ി
പലിശ സCസിഡി ന കിെ ാE> പFതിക6,
ൈനHണ</സംരംഭകത@ വികസന പരിപാടിക6, ശിഥിലമായിെ ാ1ിരി
അ ഹാര
െട
HനLFാരണം എ ീ
വ! ന 6 ഈ പFതിയി
ഉ6െ$:P. സം'ാന;ടനീള >
ശിഥിലമായിെ ാ1ിരി
അ ഹാര െള കെ1; തിനായി ഒL പഠനം നട; താണ്.
2021-22
പFതിSായി 3624.00 ല ം ,പ വകയിL ിയിരി P. ഇതി 500.00 ല ം ,പ
േകരള സം'ാന
ാ
സ ദായ േ മ േകാ!$േറഷ[> \ലധന സഹായമായി
വകയിL ിയിരി P.

1.

േകരള സം'ാന

എ

െമറി3് േ4ാള!ഷി$്

ബി

േകാ/ിംഗ്
7ാdക െട
സംഘാടന ം
പരീ ക6 ായി
ത9ാെറ:$്
നട;
സാ
ിക സഹായം)
വ! ന െചല ക6

സി
ഡി
ഇ

ാ

സ ദായ േ

മ േകാ!$േറഷ+ (7ി`ം)
1700.00

സ@യം
െതാഴി
േ ാ"ാഹി$ി
ന കിെ ാE> പFതിക6
ൈനHണ</സംരംഭകത@ വികസന വ!

നട ിfം
(മ"ര
വിദ<ാ!=ിക6 >

60.00
പലിശ

ന

150.00

സCസിഡി

6,

500.00
300.00

എഫ്

വിശദമായ പഠനെ
അടി'ാനമാ ിh> ശിഥിലമായിെ ാ1ിരി
അ ഹാര
െട HനLFാരണം

414.00

2

േകരള സം'ാന
സഹായം

500.00

ാ

സ ദായ േ
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മ േകാ!$േറഷന് \ലധന

2021-22 ബ ജ ി േപാഷകാഹാര പരിപാടിക ഉ െ െട
േ മ േമഖല ് ആെക 69304.00 ല ം $പയാണ് വകയി()ിയി*
തിരി0 2021-22െല വിഹിതം താെഴ േച345.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

സാ ഹ നീതി വ, ് ഡയറ:േറ ്
വനിതാ ശി< വികസന ഡയറ:േറ ്
േകരള സാ ഹ ര ാ മിഷ/
ജയി വ, ്
േകരള സം>ാന വനിതാ വികസന േകാ3 േറഷ/
േകരള വനിതാ ക?ീഷ/
േകരള സം>ാന വികലാംഗേ മ േകാ3 േറഷ/
നാഷണ ഇ/Bി CD് ഓഫ് GീH് ആI് ഹിയറിംഗ്
ൈവകല K വ3Lാ
േB ് ക?ീഷണേറ ്
ൈസനികേ മ വ, ്
േകരള സം>ാന ബാലാവകാശ സംര ണ ക?ീഷ/
ൈഹേLാടതി

12

വനിതാ ശി< വികസന ഡയറ:േറ ്

13

ആേരാഗ േസവന ഡയറ:േറ ്

സാ ഹ
ര ിതത
ത്. വ, ്/ഏജ/സി

ശാരീരിക ൈവകല K വ(െട MനരധിവാസOം അവ3L് െമHെ D ജീവിതOം ഉറ ാLാ/
േവQി 1979- >ാപിതമായതാണ് േകരള സം>ാന വികലാംഗ േ മ േകാ3 േറഷ/. താെഴ
പറ R പരിപാടികSെട K/ഗണനാ Tമ)ിU
നട)ി ിനായി 2021-22- 1300.00 ല ം $പ
WാI്-ഇ/-എYഡ് ആയി വകെകാ ി45. പരിപാടിക താെഴ െകാZ)ിരി45.
ൈഹെടക് ലിംപ്, ഇലേ\ാണിക് വീ
ലാേaാ ്, പവ3 െബഡ് എRിവ
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െചയ3, ശ]ാ^സരണ േസാ_് െവയ`
േപാU
ആbനിക ഉപകരണcSേട ം

dേത കാവശ c 4
സൗജന വിതരണം.

മ ് ആbനിക സാമWികSേട ം സഹായ ഉപകരണcSേട ം

ൈവകല K വ3L് ൈസഡ് വീേലാZfടിയ േമാേDാൈറgഡ് hD`കSെട വിതരണം
ൈസഡ് വീേലാZ fടിയ േമാേDാൈറgഡ് hD`ക സiസിഡി
ൈവകല െസൗjദപരOം dാlരാ4Rmമായ
േകoOം
ഭിRേശഷിLാ3Lാ
സ യം െതാഴി
സഹായം

സാേnതിക dദ3ശനOം പരിശീലന

ബqജനാവേബാധന പരിപാടി

പrതി (ബാn് േലാt സiസിഡി); സ യം സഹായ vwക L്

വികലാംഗരായ േലാDറി ഏജxമാ34

സാy)ിക സഹായം (സiസിഡി)

സ യം െതാഴിലിന് വാz ലഭി4Rതിന് ഈട് ന കാ/ കഴിവി|ാ)വ3L് സ യം
െതാഴിലിന് സാy)ിക സഹായം
മരണെ Dവ(െട അവേശഷി4R വാzാ mക ം പലിശ ം പിഴ പലിശ ം എ}തി ത
,
ഒ )വണ തീ3 ാL , NHFDC േലാt സiസിഡി എRിവ dകാരK
വാzാ mക
തിരിHടവി വീ• വ()ിയവ(െട പലിശ ം പിഴ പലിശ ം നി3)ി വ€ക
ദാരി• േരഖ ് താെഴ
വിഭാഗc L് എ/.എH്.എഫ്.ഡി.സി
സiസിഡി. എ/.എH്.എഫ്. ഡി. സി. േലാണിെI സം>ാന വിഹിതം

േലാണിനാ

ഭിR േശഷിLാരായവ3L് െdാഫിഷ /സി അവാ3ഡ്
‚(തരമായ ൈവകല K

,Dിക L് േവQി >ിര നിേ

പ പrതി

സം>ാന റിേസാƒ് െസI3
പാറ„ാലയിെല …rസദനം
സഹായ ഉപകരണcSെട േഷാ†Kക , ഇ-േBാ3
വാഹനcൾ വാടക€ എZLൽ
പrതി നി3‰ഹണ െചലവ്
എം.ആ3.എസ്.ടി. Šണി ് – നി3?ാണം, അ ,
പരിശീലനം.

ണി, ഉപകരണcെള dവ3)ന സ‹മാL ,

ക(ം ബധിര(മായവ3L് Mനരധിവാസം ന കRേതാെടാ ം ഉRത വിദ ാഭ ാസം
സാധ മാ4ക എR ല േ)ാെടയാണ് 1997- നാഷണ ഇ/Bി CD് ഓഫ് GീH് ആI്
ഹിയറിംഗ് എR >ാപനം mടcിയത്. Œവണ ൈവകല K ,Dിക Lായി വിവിധ േകാ•ക ,
േകŽവി ശ•ിയിെല ,റവ് വിലയി()Uം കെQ)Uം, dാരംഭ ഇടെപടUം MനരധിവാസOം
എRിവയാണ് >ാപന)ിെI dവ3)നc . ആശയവിനിമയ)ി^ം മ•K
ൈവകല c
ബാധിHmമായ വ •ികെള കെQ)Uം MനരധിവാസOം ഉRത വിദ ാഭ ാസം ന കUമാണ്
ല c . നിഷിെന ഒ( മികH േകoമായി വികസി ി4Rതിന് അLാദമിക െകDിടം, ‘ിനിL
െകDിടം േഹാB എRിവ നി3?ിേLQmQ്. അധികമായി ആവശ K
mക ായി കി’ബി/മ•
ധനകാര ഏജ/സികെള സമീപിLാ/ നി3േ“ശിHി*Q്. mട3 dവ3)നc ”വെട െകാZ45.
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ഹിയറിംഗ് ആI് GീH് ലാംേഗ ജ് ഡിേസാ3ഡ3 പരിപാടി, നCേറാ ഡവല•െമI് സയ/സ്
പരിപാടി
മന:„ാ—ം, ആേരാഗ അ^ബ˜ േസവനc
dാരംഭ ഇടെപട

പrതിക .

വിവര സാേnതിക വിദ
ഉRത വിദ ാഭ ാസ അടി>ാന പrതിക , അLാഡമിക് പരിപാടിക
mട3 പരിപാടിക Lായി, 2021-221700.00 ല ം $പ വകയി(›5. ഇതി
നി5ം
അഡീഷണ
അLാദമിക െകDിട)ിെI അടി>ാന സൗകര വികസന)ി^ േവQി
ആശയ $പകœന, dാഥമിക എBിേമ ് എRിവ ായി ഒ( വിഹിതം വിനിേയാഗിLാORതാണ്.

ൈവകല K വ34 േവQി നട ിലാ4R വിവിധ വികസനേ മ കാര c L് േനžത ം
ന ,Rതിനായി േകoസ3Lാ3 അംഗപരിമിത3Lാ
േദശീയനയം (പി.ഡŸി .ഡി. ആ:്)
1995പാ ാ4ക Qായി. സം>ാനെ) വിവിധ വ,wക നട ിലാ4R പരിപാടിക
ഏേകാപി ി4Rതി^ം ൈവകല K വ(െട േനDc Lായി mക വിനിേയാഗി45േQാ എR്
നിരീ ി4Rതി^മായി 1999േകരള)ി
േB ് ക?ീഷണേറ ് $പീകരി0. (പി.ഡŸ¡.ഡി.
ആ:്) 1995 ^ പകരമായി Mതിയ (പി.ഡŸ¡.ഡി.ആ:്) 2016 നിലവി വRി*Q്. താെഴ പറ R
dവ3)നc നട ാLാ/ 2021-22- 220.00 ല ം $പ വകയി(›5.
Mനരധിവാസ)ിനാ

ഗേവഷണOം വികസനOം

ൈകw¥കം, ല¦േലഖക , െച`M¥കc
അHടി, ഇലേ\ാണിക് മാധ മc

വഴി

എRിവ െട അHടി ം dസിrീകരണOം
അവേബാധന പരിപാടി

ൈവകല K

വ3Lാ

>ാപനcSെട പരിേശാധന നട)

ൈവകല K

വ3Lാ

അദാല)്, സി ി§ക

ൈവകല K

വ3L് നിയമസഹായOം ഉപേദശം ന കUം

ൈവകല K

വ34േവQി

എRിവ സംഘടി ിL

വിേനാദc /സാം©ാരിക കായിക dവ3)നc

േബാധവªLരണ പരിപാടി, െസമിനാ`ക
dദ3ശനേബാ3ഡ്, ൈ«ഡ് എRിവ െട നി3?ാണOം dദ3ശനOം.
ൈവകല K

വ(െട സാഹിത രചനക 4

അവാ3ഡ്

പാ3ശ വ LരിLെ D വിഭാഗcSെട ഉRമന)ിനായി താെഴ പറ R സാ ഹ
നിയമcSം അ¬ാരാ- സേ?ളനcSം നയcSം നട ിലാേLQത് േനാഡ ഏജ/സിയായ
സാ ഹ നീതി വ, ാണ്. താെഴ പറ R dവ3)നc നട ാLാ/ 2021-22- 1300.00 ല ം
$പ വകയി(›5.

ആ3.പി.ഡ®. .ഡി ആ:് 2016, † സ്.
െമയിIന/സ് ആI് െവ ഫയ3 ഓഫ് േപരI്സ് ആI് സീനിയ3 സി ിസtസ്
ആ:്, 2007, † സ്.
െdാേബാഷ/ ഓഫ് ഓഫേIƒ് ആ:് 1958, † സ്.
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ാ െ

ജ ഡ േപ

നാഷണ

സ് ആ ് 2019,

സ്.

് ആ ് 1999

േകരള േബാ

$

ആ ്, 1961

േകരള ൈസേ'ാേസാഷ(

റിഹാബിലിേ-ഷ

രജിേ.ഷ

2012.

സ/ഹ0ിെല പാ ശ2വ4'രി'െ56 വിഭാഗ9:െട സംര=ണ>മായി ബAെ56
മB ആCക
വേയാജന നയം, 2013.
സംDാന അംഗ പരിമിത നയം 2015.
സ 'ാ -െപാGജന പHാളി0ം സംബAിയായ നയം 2013.
ൈവകല(JKവLെട അവകാശ9:ം അതിെM നി ബAമNാ0 െപLമാച69:െട സംര=ണ>ം 2007.
ാ െ

ജ ഡ േപാളിസി 2015.

മാRകാ ഭിSേശഷി സൗUദ പWായXക
Dാപി'Yം എNാ പWായ0ിYം
ഭിSേശഷി'ാെര സഹായി[Sതിനായി സS\ പി]ണ^ം.
ഭിSേശഷി _6ികെള ദെ0`[Sവ , േഫാ
െകയറിെന`[Sവ
സഹായ>ം ദെ0`' ഏജ സിക [K പി]ണ^ം

എSിവ [K

ഭിSേശഷി'ാLെട അവകാശ9 സംബAിc് ക(ാdയിeക , fLതര പാരാെgജിക്
േരാഗിക [ം ക2ാhി െgജിക് േരാഗിക [ം ഒ-തവണ സഹായം.
മാനസിക േരാഗം േഭദമായവLെട jനരധിവാസ0ിeK െപLമാ- ച6ം തlാറാ[ക^ം
SOP നട5ാ[ക^ം SOS മാRകാ േഹാJക Dാപി'Yം.
mnതി േ=ാഭ9:ം മB oരp9:ം ബാധിc സാ/ഹ( നീതി വ_5ിെM rമതലയിYK
വിഭാഗ9 '് ആശ2ാസ jനരധിവാസ mവ 0ന9 .
വ_5ിYK എNാ സാ/ഹ( നിയമ9:ം നട5ാ'Yം Jകളി
േപാളിസിക:മായി ബAെ56 പ\തിക /mവ 0ന9
നാഷണ

sചി5ിc ആCക:ം :ക:ം

് ആ ് ശuിെ5`XSതിeK എNാ mവ 0ന9:ം

RPWD Act 2016 നട5ാ[Sതിനാ^K mവ 0ന9
സംDാന0ിനകXം jറXം ഉwായിxK വ yീയ ലഹളകളി
Dാപന േസവന9 ഉ െ5െട^K പരിചരണ സംര=ണം.

ഇരയായവ [K

പാ ശ2വ4nത വിഭാഗ'ാLെട പരിര=, സംര=ണം, jനരധിവാസം, ശാuീകരണം
എSിവ J നി 0ി^K സ 'ാ നയ9:ം. അp േദശീയ ഉടdടിക:ം
വികലാംഗ െസ സസ് േഡ- േശഖരണ>ം jG'Yം, ഭിSേശഷി'ാ [K വ(uിഗത
സംര=ണ പ\തി^െട Gട mവ 0ന9:ം jനരധിവാസ>ം.
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2018-െല േകരള0ിെല mളയം ബാധിc പാ ശ2വ4'രി'െ56 _`ംബ9 '്
ൈസേകാേസാഷ(
േടാേമാെകയ
ഉ െ5െട^K
ആശ2ാസ
jനരധിവാസ
mവ 0ന9 .
സാ/ഹ( നീതി വ_5ി
നിഷി

ദ2ിഭാഷാ $

റിസ c് & ൈഗഡ സ് െസ

Dാപി'

Dാപി'

പാ ശ2വ4'രി'െ56വLെട
േ=മ0ിനായി
െസമിനാ~ക /ൈനjണ(വികസനം/േബാധവ4'രണ
പരിപാടിക
സംഘടി5ി[ക.
കലാകായിക

േമഖലകളി

ഭിSേശഷി'ാLെട

ഫലmദമായ

ശി}ശാലക /
എSിവ
പHാളി0ം

ഉറ5ാ[Sതിനായി ‘േ€•ം’ പ\തി
‘വിജയാ‚തം’ പ\തി-ഭിSേശഷി'ാLെട വിദ(ാഭ(സ രംഗെ0 േന69

അംഗീകരി'

‘സഹചാരി’ പ\തി സമാനരായവLെട ƒ„ക:െട പി]ണേയാെട ഭിSേശഷി'ാLെട
ഉ െ5`0 വിദ(ാഭ(ാസം േmാ…ാഹി5ി'
പരിര= – ഭിSേശഷി'ാ '് അടിയpിര സഹായ0ിനാ^K പരിപാടി.
മാനസിക െവ†വിളിക േനരി`Sവ 'ാ^K സമ‡ പാേ'ˆ mകാരം എ .ജി.ഒ ക:െട
പി]ണേയാെട ഒL േമഖലയി
ഒL jതിയ ഭവനെമHിYം മാനസിക െവ†
വിളിേനരി`Sവ 'ായി Dാപി'
(ഈ േമഖലയിെല എ .ജി.ഒ കെള എംപാന
െച‹SതിŒെട).
മല„റ0് ഭിSേശഷി'ാ 'ായി േŽാബ
വീ`കളി
കഴി^S
ഇടെപടYക .
എ േഡാസ ഫാ

എബിലി-ി വിേNജ്.

ഭിSേശഷി'ാ '്

സാ/ഹ(ാധി•ിത

ശാരീരിക-മന:ശാ’

oരിത ബാധിത [K jനരധിവാസ ‡ാമം Dാപി'

ലഹരി വിJu mവ 0ന9 .
സാ/ഹ( സഹായേ0ാെട^K േഹാJക
ഇp(ാഗവ െമMിെM പ\തിയായ ജിNാതല ഭിSേശഷി jനരധിവാസ പ\തി^െട
സംDാന തല mവ 0ന9
നട5ാ[ക.
(ഏേകാപനം, സാ/ഹ( നിയമ9
നട5ാ' , േമ േനാ6തിനാ^K H R)
എ .ജി.ഒ.ക /തേ“ശസ2യംഭരണDാപന9 /െക.എസ്.എസ്.എം./നിഷ്/നി”െമ /ഇം
ഹാ സ്/നിംഹാ സ്/സ2യംഭരണ Dാപന9
എSിവLെട സഹകരണേ0ാെട
അംഗപരിമിതെര Jഖ(ധാരയിേല'് െകാ•വLSതിeK mവ 0ന9
mത(ാശ പ\തി - എ .ജി.ഒ.ക:െട സഹായേ0ാെട അേpവാസിക:െട jനരധിവാസ>ം
വീ`കളിേല'് മാ-ിതാമസി5ി'Yം.
–ര= െmാജ ് നട5ാ' - ആേരാഗ(/ തേ“ശഭരണ/എ .ജി.ഒ./േപാലീസ് വ_„ക:െട
സംേയാജിതമായ mവ 0നം Jേഖന സാ/ഹ(ാധി•ിത jനരധിവാസ േmാജ ്.
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മാനസിക
േരാഗികളായിxKവെര
സ/ഹ0ി
jനസംേയാജി5ി[Sതിനായി
െmാഫഷണYക:െട പി]ണേയാെട ഫലmദമായി പരിശീലി5ി[Sതിനായി റി'വറി
െഫസിലിേ-ഷ െസM~ക Gട—ക-ഇംഹാ സ്.
സാ/ഹ( ഭിSേശഷി പരിപാലന>ം
വ(ാപി5ി[SതിeK mവ 0ന9 .

jനരധിവാസ

പരിപാടി^ം

സംDാനമാെക

ഭിSേശഷി'ാെര Jഖ(ധാരയിേല'് െകാ•വLSതിനായി ‘ഒ5ം’ പ\തി.
ജിNയി ൈപല-് െmാജ ് വിജയകരമായി നട5ിലാ'ി വL˜.

േകാഴിേ'ാട്

മി€ വിവാഹിത '് –ര=ിത േഹാJക
വിദ(ാഭ(ാസ സഹായം, ട™ഷ ഫീസ്, യാšാബ0, പഠന ഉപകരണ9
വാ9ാeK
സഹായം, വിേനാദ പരിപാടിക , ൈലœറി സംവിധാനം, ചികി…ാ െചലവ് Gട9ിയ
സൗകര(9
െവാേ'ഷണ
െ യിനിംഗ് െസM ഉ െ5െട^K Dാപന9ളിെല
അേpവാസിക '് ന _ക.
•\ിപരമായ െവ†വിളിക
േനരി`SവLെട ശാuീകരണ>ം െžഷ(
ഉ െ5`0ാeK mേത(ക സഹായ പാേ'ˆം.

$:കളി

അംഗപരിമിതLെട കേലാ…വം സംഘടി5ി' .
ഭിSേശഷി'ാ 'ായി എമ ജ സി േകാ െസMേറാ`Ÿടിയ െതാഴി സഹായ േപാ 6Yം
െതാഴി വ_„ം മ-് േ '് േഹാ േഡ മായി സഹകരിc് െതാഴിലവസര9:ം.
ഒ.സി.ബി ^മായി ബAെ56 mവ 0ന9:ം, വ_5ിെM കീഴിYK jനരധിവാസ
Dാപന9:ം ഒ.സി.ബി.യി
രജി
െച¡ Dാപന9 '് െമാൈബ
¢£ഷ
േസവന9:ം
ഡി-ഇ
ി-™ഷണൈലേസഷ
േmാ സാഹി5ി[SതിെM
ഭാഗമായി
േ=മ
Dാപന9ളിെല അേpവാസികെള jനരധിവസി5ി'ാeം അവെര Jഖ(ധാരയിേല'്
െകാ•വLSതിeം അവെര വീ`കളി തിരിെക െകാw് വLSതിeJK ധനസഹായം
ന _ക.
jന ജനി പ\തി നട5ാ' .
വയനാട് െവാേ'ഷണ

െ യിനിംഗ് െസM െചല>ക , .ീ-് ൈല-് െmാജ ്.

തിLവനpjരം ജനറ
േഹാžി-ലിെല ഒ പതാം വാ ഡി
നിരാലംബLെട jനരധിവാസം.

അ¤ി-് െച¡ിxK

െതറാ5ി േസവന9
ആവശ(JK ഭിSേശഷി _6ിക '് (ഒL ല=0ി
താെഴ
വLമാനJKവ '്) അംഗീnത െതറാ5ി െസM~ക Jേഖന േസവനം ന _SതിeK
ധനസഹായം.
ഓ ിേയാെജനിസിസ് ഇംെപ െഫ ബാധിcവ , _•േരാഗം േഭദമായവ , ആസിഡ്
അ¦മണ0ിe ഇരയായവ എSിവ 'ാ^K പ\തിക
കെwXSതിeം പഠനം
നടXSതിeം Gട നടപടിക:ം.
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നാഷണ
് ആ ് mകാരം ഭിSേശഷി_6ിക:െട മാതാ' '് ഉപജീവന പി]ണ
െmാജ ് മാനസിക െവ† വിളി േനരി`Sവ 'ായി എബിലി-ി െഫ ്, േജാബ് െഫയ
എc്.ഐ.വി.ബാധിതLെട jനരധിവാസം.
മB പ\തിക:െട പരിധിയി

വരാ0 അ ഹത^Kവ '് ധനസഹായം.

വ(uിഗത fണേഭാuാ' '് േവwി^K പ\തിക ൈകകാര(ം െച‹Sതിനായി
ജിNാ ഓഫീ–ക /ഡയറ േറ-്mേത(ക െസ
¨പീകരി[ക.
സാ/ഹ( നീതി
വ_5ാണ് പ\തി നട5ാ'ാeK േനാഡ വ_5്.
വിദ(ാകിരണം െmാജ ്-അംഗപരിമിതരായവLെട മ' '് േ©ാള ഷി5്.
വിദ(ാേജ(ാതി േmാജ ്- അംഗപരിമിതരായ വിദ(ാ ªിക '് «ണിേഫാമിeം പഠന
ഉപകരണ9 [ം ധനസഹായം.
സ2ാ€യ പ\തി- ശാരീരിക ൈവകല(ം/മാനസിക െവ†വിളിക
മാšJKവ ) ര=ാക 0ാവിന് സ2യം െതാഴി പ\തി.

ബാധിc _6ിക:െട (അ¬

മാRേജ(ാതി- അAയായ/ഭിSേശഷി'ാരായ അ¬മാ '് ധനസഹായം.
ഭിSേശഷി'ാ '് വി-ര വിദ(ാഭ(ാസ0ിeK സാd0ിക സഹായം
ഭിSേശഷി'ാ '് Gല(താ പരീ= എ®താeK സഹായം
പരിണയം - ഭിSേശഷി'ാരായ ’ീക [ം ഭിSേശഷി'ാLെട മ' [ം വിവാഹ
സഹായം.
ഓ

ൈല

നിഷ് ഇMറാ ീവ് ഡിസബിലി-ി അവയ െനസ് െസമിനാ .

െവാേ'ഷണ െതറാ5ി¯ക '് അeേയാജ(മായ േകാ ക ¨പ ക}ന െച‹ക^ം
നി”െമ /നിഷ്/എസ്.ഐ.ഡി. Gട9ിയവയിŒെട െmാഫഷണYക:െട jനരധിവാസ>ം.
ഓ ഫേനജ് ക
പരിശീലനം.

േ ാ

േബാ ഡിെM കീഴിYK Dാപന9ളിെല ഉേദ(ാഗD '്

വ_5ി കീഴിYK വിവിധ പ\തിക:െട നി °ഹണം, ഐ.ഇ.സി. mവ 0ന9
െചല>ക .
സാ/ഹ( നിയമ9

ഭരണ

ഫലmദമായി നട5ാ[Sതിന് പഠന9:ം ഗേവഷണ9:ം

ജയി വിJuരായവ ഏെറ^ം ജീവി'ാനായി ഒL സംരംഭം ആരംഭി'ാeK /ലധന
നിേ=പം കെw0ാ mയാസെ5`˜w്. ത4ഫലമായി സാ/ഹ(പരമായി സ2ീകരി'െ5ടാ0
ജീവേനാപാധിക
സ2ീകരി[വാ
അവ
പലേ5ാ®ം നി ബAി'െ5`˜. തട>കാLെട
സ2ഭാവ0ിെM അടിDാന0ിYം അവരിൽ fണകരമായ മാ-ം ഉwാ[Sതിeമായി കാലാവധി
²ർ0ിയാ'ാെതതെS അവെര േമാചി5ി[Sത് സർ'ാർ നയമാണ്. ജയി
േമാചിതരായ
തട>കാ _റ´കാലേ0'് െmാേബഷ
ഉേദ(ാഗDLെട നിരീ=ണ0ിലായിരി[ം. ഈ
കാലയളവി അവെര fണകരമായി jനരധിവസി5ിേ'wതാണ്. 2021-22 വ ഷ0ി താെഴ
പറ^S mവ 0ന9 'ായി 250.00 ല=ം ¨പ വകയിLX˜. സാ/ഹ( നീതി വ_5ാണ്
പ\തി നട5ാ[Sത്.
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എ

ിവ

കാല
വാളിക ,
തട കാ , െ ാേബഷണ മാ , അവ െട
ായി "വെട പറ% &ാ'് ഇ -എ*ഡ് പ,തിക നട.ാ ിവ /.

ംബ

–
കാല
സഹായം

വാളിക ,

നി 7നരാ%9

തട കാ , െ ാേബഷണ മാ എ

വാളിക:െട ആ<ിത 19 =നരധിവാസ പ,തി.

തട കാ െട%ം അതി?മ@ിനിരയായവ െട%ം
തട കാ െട മ
വാളിക 1ം

എ

ിവ 1ം സ3യം െതാഴിലി5

Aിക

് വിദCാഭCാസ സഹായം

് െ ാഫഷണF േകാGക 19 വിദCാഭCാസ സഹായം.
വാളിക:െട ആ<ിത എ

ിവ

് സ3യം െതാഴിF പരിപാടി

തട കാ , െ ാേബഷണ മാ , ആദC
വാളിക , അതി?മ@ിെ' ഇരക
ിവ
് ൈന=ണCം ആ Iി Jം =നരധിവാസ പരിപാടിക:ം

േരാഗം േഭദമായ മാനസിക േരാഗികളായ തട കാ
േസാഷCF =നരധിവാസം
തട കാ , െ ാേബഷണ മാ , ആദC
സാOഹCതല ൈസേ ാ േസാഷCF പരിപാടി
െ ാേബഷ

സPദായ@ി

തട കാ െട മക

് എ .ജിഒ ക

േഖന ൈസേ ാ

വാളി, അതി?മ@ിനിരയായവ

്

കീഴിF ‘േന വഴി’ െ ാജR് നട.ാ F

് വിവാഹധനസഹായം

തട കാ , െ ാേബഷണ മാ ,
തട കാ , ആ<ിത എ

വാളിക

എ

ിവ

് Sാപനപര =നരധിവാസം.

ിവെര സംബTിU് സമ& പഠനം

േന വഴി െ ാജR്- വിലയി @F പഠനം
േകരള@ിെല െ ാേബഷ
ഓഫീXക
പരിപാടിക:െട വിലയി @F

േഖന നട.ാ1

&ാ'് ഇ

എ*ഡ്

േന വഴി വ .ിെ' Yട U
അതി?മ@ിനിരയായവ െട െപZമ
അതി?മ@ിനിരയായവ

് വിവാഹ ധനസഹായം

് സ3യം െതാഴിF [ണി ്

തട കാ , െ ാേബഷണ മാ ,
എ ിവ
ായി െ ാേബഷ േഹാം.

ജാമC@ിJ9

വാളിക ,

േകരള@ിെല
=റേ\ാ ്
നിവാസിക
ായി
=ന:സംേയാജന@ി5മായി പ,തി ]പീകരി Jം നട.ാ Jം
^ീ/= ഷ െ ാേബഷണ മാ 1ം,
%മായി േച
് േതCക െ ാേബഷ
ജീവ പരCaം ശിcയ5ഭവി1
േസവന പരിപാടി നട.ാ1ക.

പേരാളിJ9വ

=നരധിവാസ@ി5ം

കാല തട കാ 1ം, പേരാളിJ9വ 1ം എ .ജി.ഒ
േഹാ ക Sാപി F

തട കാ
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ായി ജയിF വ dമായി േച

് സാOഹC

മാനസികാേരാഗ േക
നരധിവാസം

ളി

താമസി

മാനസിക േരാഗം േഭദമായ തട കാ െട

കാല തട കാ!, #$വാളിക%െട ആ'ിത!, #$(ത )ിേല!െ*+വ!, ആദ മാ,െ.ാേബഷണ!മാ!, എ ിവ!3ായി സാ4ഹ ാധി6ിതമായ മാനസിക സാ4ഹിക ഇടെപട
പരിപാടിക9.
ജയി

േമാചിതരായ വനിതതട കാ!3് .േത ക പരിപാടിക9

സാ4ഹ നീതി ഡയറAേറ$ി
െസ Cാപി ക

െ.ാേബഷBം സാ4ഹ .തിേരാധ)ിBമായി .േത ക

.തിവാദം ഒE തീ!*ാ3 , െ.ാേബഷ , േബാ!F
G9 സHദായം, മാനസിക
സാ4ഹിക ഇടെപടIക9, സാ4ഹ .തിേരാധ)ിB- േF$് േഹാ9േഡJിBം െപാK
ജന)ിBം െക സ,െട പിLണേയാെട സഹായം .
േകരള നിയമ അ3ാദമി,െട പിLണേയാെട നിയമ ഉേദ ാഗC!3് പരിശീലനം,
എPാ
ജിPകളിIം
തട കാ െട
ആ'ിത! ം,
കാല
തട കാ! ം
െ.ാേബഷണ!മാ! ം
കാല അേQവാസിക9 മായി CBO ക9 Cാപി
തിB.വ!)ന 9.
െ.ാേബഷനിIം സാ4ഹ .തിേരാധ)ിIം നാഷണ

െസമിനാRക9 സംഘടി*ി ക.

കാല#$വാളിക9, ജാമ )ി കഴി, വ!,
തട കാ!, ദരിUരായ #$വാളിക%െട
ആ'ിത! എ ിവ! ം സാV)ിക സഹായ ം നWപരിഹാര ം ന # .
അതിXമ)ിനിരയായവ!3് ൈന ണ വികസന പരിശീലന ം അനQര Z[ ഷക%ം
ന #ക
സ\യം െതാഴി
]ണി^ക9
േവeിേയാ സഹായം.
ഗേവഷണ പരിപാടിക9/പഠന

സ_ീകരി

തിേനാ

െ`aെbc്

സൗകര )ിന്

9, bാ!+് െ.ാേബഷ

സംCാന/ജിPാതല ശിhശാലക9 സംഘടി*ി3 , അംഗീ(ത Cാപനമായ ‘ ടിi്’ െc
സഹായേ)ാെട െ.ാേബഷBമായി ബjെ*+ േF3് േഹാ9േഡJ് പരിശീലനം.
#$വാളിക%െട ആ'ിത! ം kരQെ) അതിജീവിlവ! ം വിAിം സേ*ാ!+്
ബmേറാ.
േമ േനാ+)ിI- #$വാളിക%െട ഇലേnാണിക് േമാണി+റിംഗ്, േഷാ!+് ഫിലി 9െ*െട
ഐ.ഇ.സി. .വ!)ന 9 വികസി*ി ക

ജയിൽ ഭരണം നവീകരി
തിെc ഭാഗമായി വ#*് ഒ ദീർഘകാല െ.ാജs് tപകൽപന
െചuിve് . ഈ പxതി .കാര - .വർ)ന ൾ zവെട േചർ {.
സി3യിെല പരിശീലനാ!|ിക93് ആ,ധ
ജയിIകളി

Cാപിlിv- സൗേരാ!_ `ാ}കെള ഓ•€ിഡിേല3് മാ$

േകാ+യം ജിPാ ജയിലി
ഇ-ഫയ

9 വാ

പ•! െഫ സിംഗ്

മാേന‚െമc് സിF)ിന് എ.എം.സി.

കVm+Rം .ിcRം വാ
ഇƒ3ി ജിPാ ജയിലി

ജനേറ$! Cാപി3

പാല3ാട് ജിPാ ജയിലി

„.eിന് ക\ാേ+J് നി!…ാണം.
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ചീേമനി Kറ

ജയിലി

വി‡! ജിPാ ജയിലി
ജയിIകളി

േറാഡ് ടാറിം†ം അ$#$*ണിക%ം
z^മതി

നി!…ാണം.

z^മതിIക%െട ഉയരം ˆvക, അ$#$*ണിക%ം െമയിcന ‰ം

കŠ! വനിതാ ജയിലി

നി{ം േദശീയ പാതയിേല3് േറാ‹ നി!…ാണം

തി വനനത രം സികയിെല കVm+! ലാബിെc െക+ിട)ിെc അ$#$പണിക%ം
െമയിcന ‰ം
മീനlി

സŒയിലി

വീഡിേയാ േകാ•ഫറ സിംഗ് • ം േFാ! • ം നി!…ാണം

കŠ! സŒയിലി
വി േഡാ
അ$#$*ണിക%ം െമയിcന ‰ം

െസŽക9

േകാഴിേ3ാട് െ‘ഷ

സിംഗി9 െസŽം േടാെയ’^ം നി!…ാണം.

സŒയിലി

4വാ^“ഴ .േത കജയിലി
ആല•! സŒയിലി
വടകര •റ

വ•Iം

െസPിെc

േമ •ര

േFാ! •മിനാ,- വനിതാ േ”ാ3ിെc േമ •രയിട

കിl• േ”ാ3ിെc െമയിcന സ് .–)ിക9

ജിPാ ജയിലി

തി വനQ രം െസ —
ആല“ഴ ജിPാ ജയിലി

മാ$ി

ഒ

ാം ഘ+ നി!മമാണം

ജയിലി
z^മതി

േറാഡ് െമയിcന സ്
നി!…ാണം

െചRകിട അ$#$*ണിക%ം നി!…ാണ ം െമയിcന സ് .–)ിക%ം
3 െസ —
.ിസ™കളിെല,ം 2 Kറ
ജയിIകളിെല,ം േടായ’$് സൗകര 9
വ!xി*ി3
കളി .തിപാദിlിv- .വ!)ന 93ായി 2021-22 ബ•ജ$ി 1200.00 ലžം
tപ വകയി E{.

വ#*ിെc കീഴി
14 ജിPാ ഓഫീ‰ക%ം 31 േžമ Cാപന %ം 17 െ.ാേബഷ
ഓഫീ‰ക%ം ഒ ഡയറAേറ^ം .വ!)ി¡ വ { െമlെ*+ േസവന)ിനായി എPാ പ¢ാ)ല
സൗകര %ം ഉറ*ാേ3eതാണ്. ഇK ˆടാെത വ#*ിെല ഉേദ ാഗC!3് െ‘ഷൈല£ഡ്
പരിശീലനം ന കി ഉ)രവാദിത\ %ം zമതലക%ം ഫല.ദമാ,ം കാര žമമാ,ം െച¤ാ
കഴിയ)3വിധം .ാ¥മാ ക,ം െചേ¤eതാണ്. സാ4ഹ നീതി വ#*ാണ് ഈ പxതി,െട
നി!•ഹണം നടE ത്.
2021-22- താെഴ*റ, പരിപാടിക9 ഈ പxതിയി നി!േ¦ശി {.
വിവിധ
വ#“കളിലായി
ഭി
പxതിക9(േക /സംCാന) നിരീžി

േശഷി3ാ!3്
തിന് ഓ•ൈല

ഡയറAേറ$്, സബ് ഓഫീ‰ക9, േžമ Cാപന
ഇ.േžമ,മായി ബjെ*+ എPാ .വ!)ന %ം.

േവeി,വിവിധ
സിFം ത¤ാറാ ക.

9 എ

ിവയി

ഇ- ഗേവണ ‰ം

ബേയാെമ—ിക് പ©ിംഗ് സിFം വാ!ഷിക പരിപാലന ം െമlെ*ƒ)Iം േªാ•ബാc്
കണžBക9 - ]സ! ചാ!«ക%ം േഡ$ാ ചാ!«ക%ം
കVm+Rക%ം അBബj ഉപകരണ

%ം വാ

Iം അ$#$*ണി,ം.

വിവിധ പxതികളിെല വ ¬ിഗത †ണേഭാ¬ാ3%െട വിവര
െകാ-വ
തിനായി ഓ•ൈല സിFം.
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ഒ

`ാ$് േഫാമി

സാ4ഹ നീതിവ#*് നട*ാ
വിവിധ വിഭാഗ
പഠന 9 റE- ഏജ സി േഖന നടEക

93ാ,- പxതിക%െട അവേലാകന

സാ4ഹ നീതി വ#*ിെc കീഴിI- വിഭാഗ
പരിപാടിക%െട പഠന ം വിശകലന ം.

93ായി മ^ വ#“ക9 നട*ാ

സംരžണ Cാപന %െട േസാഷ ആഡി$് നടE
േസാഷ ആഡി$് മാന\ ത¤ാറാ ക,ം.

തിനായി ഗേവഷണ പഠന

സാ4ഹ നീതി വ#*് ൈകകാര ം െച°
വിവിധ വിഷയ
നട{ വ
പxതിക%െട വിലയി )Iം.

ളി

%ം

ഗേവഷണ ം പഠന ം

വി.ടി.സി.ക9 നവീകരി3
വ#*ിെc എPാ െതാഴി പരിശീലന േക
%െട,ം എPാ .വ!)ന
സൗകര ം, ഉhാദന ]ണി$് Cാപി3 , യ± സാമ€ിക9 വാ
).
വ#*ിB കീഴിI- േžമ Cാപന
െചല ക9

%ം (േഹാF

ളിെല വ ത ² സഹായിക%െട േസവന

വാഹന 9 വാടക•് എƒ ക, കeം െചu വാഹന
വാ
.

93് പകരം

9

-

തിയ വാഹന

9

സാ4ഹ നീതി ഓഫീ‰ക%െട,ം േžമ Cാപന %െട,ം നവീകരണം, ആ³നിക
വ´3രണം, അ$#$*ണിക9 എ ിവ നട*ാ3Iം Kട!{ െകാeിരി
.വ!)ന %െട നട)ി“ം.
ഡയറAേറ$ി

ഡിസബിലി$ി റിസ!l് ആc് ൈഗഡ സ് െസ

Cാപി ക.

സാ4ഹ നീതി വ#*ിെc പxതിക9 െപാKജന ളിേല3് എ)ി
തിന് െഹ *്
െഡµ്, െമയിcന സ് —ിബmണ , നാഷണ
—F് എ ിവ,െട .വ!)ന)ിBം
നി!•ഹണ)ിBം മBഷ വിഭവ േശഷി ലഭ മാ ക, സ!3ാ! പxതികെള #റിl്
അവേബാധം ഉeാ ക, ആവശ 3ാ!3് അേപžക9 ന കാ
സഹായി ക,
കളA!മാ! ം ആ!.ഡി.ഒ മാ! ം സഹായം ന #ക.
എ .ജി.ഒ. ക93് അംഗീകാരം ന #

.Xിയ െമlെ*ƒ) , അBബj െചല ക9

ഫയ
തീ!*ാ3
അദാലEക9, ഡയറAേറ$ിIം സബ് ഓഫീ‰കളിIം Zചീകരണ
യ¶ം എ ിവ നടEക.
വ ¬ിഗത പxതിക9 ൈകകാര ം െച° തിനായി .േത ക െസ
(പ¢ാ)ല സൗകര ം മBഷ വിഭവ േശഷി,ം ഉ9െ*െട )

tപീകരി ക

മാനസിക െവŽവിളിക9 േനരിƒ വ!3ാ,- ‘.ിയാ േഹാം’ നട*ാ
.വ!)ന %ം മാF! `ാ
ത¤ാറാ3Iം, HMDC െയ മാ·ക
ഉയ!E തിB- .വ!)ന 9

തിBേഹാമായി

വ#*ിB തിയ െക+ിട നി!…ാണം.
ഖര മാലിന സം¸രണ സിFം Cാപി3
തി വനQ രം, േകാഴിേ3ാട്, വയനാട് –x മ¹ിര
നി!…ി3
വ#“ ഓഫീ‰കളിെല,ം Cാപന

ളി

ദVതിമാ!3് േഹാ ക9

%െട,ം െമയിcന ‰ം അ$#$പണിക%ം

പി.ഡബº.ഡി അPാെത മ^ ഏജ സിക9
.വ!)ന %െട െചല ക9.
586

േഖന നട*ാ3ിയ .തിബj ¬ േകരള

ഭി േശഷി3ാ!, ഭി േശഷി3ാ!3ായി .വ!)ി
.വ!)നം നടE ജിP, തേ¦ശഭരണCാപനം എ

Cാപന 9, ഏ$ ം നP
ിവ!3ായി അവാ!ഡ്

ഓ!ഫേനജ് ക•േ—ാ9 േബാ!ഡിെല കൗ•സില!മാ!
പാരാെ`ജിക് േക ം Cാപി

തിB- .വ!)ന

ഓണേററിയം
9

രാമവ!… രെ) മാനസിക േരാഗം നിയ±ിതമായവ! ം േഭദമായവ! ം ‘ വീ-ം േഹാം’
ഭവനം Cാപി3
സാ4ഹ നീതി വ#*ിെല ഉേദ ാഗC െട zമതലക%ം കടമക%ം »ത !ഹമായി
നി!•ഹി
തിന് .േത ക പരിശീലനം ആവശ മാണ്. വിവിധ വിഭാഗ)ിI- ഉേദ ാഗC!3്
ഇ സ!•ീസ് പരിശീലന പരിപാടിക9 സംഘടി*ിേ3eKe്. സാ4ഹ നീതി വ#*ാണ് ഈ
.വ!)ന %െട നി!•ഹണ ഏജ സി
പരിശീലനം/െസമിനാ!/വ!3്േഷാ*്,
സംഘടി*ി3 .
രാജ െ) മഹ)ായ Cാപന
പരിപാടിക%ം സ¹!ശന %ം.
പരിശീലന സഹായി
സംേയാജി*ി ക
െ—യിനി

എ

9

ിവ

സംCാന/ജിPാ

േഖന ഉയ!

ത¤ാറാ ക,

വ#*ിെc

തല)ി

ഉേദ ാഗC! - പരിശീലന
വിവിധ

പരിശീലന

പരിപാടികൾ

് റിേസാJ് ¼9 tപീകരി ക

സാ4ഹ നീതി മാന\
ത¤ാറാ3Iം കാര žമത വ!ധി*ി3Iം പരിശീലന)ിെc
ആവശ കത വിലയി )Iം
െ—യിനിംഗ് ഇ Fി$m+് Cാപി ക, മBഷ വിഭവേശഷി
എPാ മ¹ിര)ിെല,ം അേQവാസിക93്
ന # തിB- െസŽം നട*ാ ക.

ൈന ണ

വികസന ം

െതാഴി

പരിശീലന പരിപാടി,െട ഭാഗമാ,- ഹാ9 വാടക, താമസ സൗകര െചല ക9, റിേസാJ്
േപJണിB- െചല ക9, പെ½ƒ
വ!3് യാ¾ാെചലവ്, വാഹന 9 വാടക•്
എƒ3 എ ിവ,െട െചല ക9.
കളി
പറ¿ിv- .വ!)ന 93ായി 2021-22 ബ•ജ$ി
600.00 ലžം tപ
വകയി E{.

വി ¬ഭടÀാ െട,ം അവ െട ആ'ിത!
- േžമ ം നരധിവാസ ം ൈസനിക
േžമ വ#*് നട*ിലാ3ി വ {. വി ¬ ഭടÀാ! ം, വിധവക9 ം ന!നിയമന)ിBം, സ\യം
െതാഴിലിBമായി .ാ¥രാ
മÁര പരീžക9 േവeി പരിശീലനം ന കാ
വ#*്
ഉേ¦ശി {.
2021-22 വ!ഷം zവെട പറ,
.–)ിക93ായി 80.00
ലžം tപ
വകയി E{.
വി ¬ ഭടÀാ! ം വിധവക9 ം ആ'ിത! ം
തി വനQ രം, േകാഴിേ3ാട്, ·Ã! എ
പരിശീലന േക
9 നടEക.

ിവിട

നരധിവാസ പരിശീലനം ന #ക.
ളി

.വ!)ി

വിധവക9 ം ആ'ിത! ം ]ണിേഫാം, വÄ നി!…ാണ ]ണി$്.
സൗേരാ!_ െ.ാജA്.
െകÅേസാ• നീതി െമഡി3 സ്
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4

് കVm+!

െസ — ജയിIക9, Kറ ജയിIക9, ജിPാ ജയിIക9, െ‘ഷ സŒയിIക9, സബ്
ജയിIക9, വനിതാ ജയിIക9 േബാ!F G9 എ ിവയാണ് സംCാന)് .വ!)ി
Cാപന 9.
2020-21താെഴ
പറ,
പരിപാടിക9
ഗണനാടിCാന)ി
നട*ിലാേ3eതാണ്.
സി.സി.ടി.വി. സംവിധാന)ിെc വാ!ഷിക പരിപാലനം.
അേQവാസിക93് െതാഴി
വാ!ഷിക ജയി
സംഘടി*ി ക.

പരിശീലനം

േžമ ദിവസം, റിÆഷ

േകാJ്, സംCാന തല െസമിനാ! എ

ിവ

Kട! വിദ ാഭ ാസ പരിപാടി/േയാഗാÇാസ്.
3 െസ —
ചീേമനി Kറ
ജയിIകളി

.ിസ™കളി
ജയിലി

ക\ാറൈc

േ”ാ

നി!…ാണം

ജാ3് ഹാ…േറാƒˆടിയ JCBഎÈേവ$!

പ”ിക് അ—i് സിFം

വി‡! െസ — .ിസണി A, B, C, D േ”ാ3് അടിയQിര അ$#$*ണിക9,
കിണRം െസÉ$ിക് ടാÊം, Zചീകരണ `ാc്

തിയ

ജയിIകളിെല അƒ3ള നി!…ാണ ം ന xാരണ ം
ആല•! സŒയിലി

െസËിക് ടാÊം മലിനജല #ഴി നി!…ാണം.

ഇƒ3ി, പാല3ാട് ജിPാജയിIകളി
പാല3ാട് ജിPാ ജയിലി
വി‡! െസ —

ച*ാ)ി ഉeാ

െമഷീ

വാ

.

മിനി—ാA! വാ

.ിസണി

െനÌ ]ണി$ിനായി വാ!പിംഗ് െമഷീ

അേQവാസിക93് Zചിയായ േടായ് െല$് സൗകര

വാ

9

തവÍ! െസ —
.ിസണി , മാ¸് ത¤ാറാ
െമഷീ
]ണി$ിെc വി ലീകരണം.
കളി
പറ¿ിv- .വ!)ന 93ായി 2021-22-ബ•ജ$ി
വകയി E{.

വാ

, Îേമ3ിംഗ്

750.00 ലžം tപ

സ!3ാരിെc വിവിധ സാ4ഹ നിയമ %ം പxതിക%ം നട*ിലാ
േനാഡ വ#*ാണ്
സാ4ഹ നീതി വ#*്. എ ാ
Ðരിപžം ജന %ം സാ4ഹ നീതി വ#*ിÑെട നട*ാ
േസവന െള റിl് അ¶രാണ്. അതിനാ ഈ വ#*ിÑെട ലഭ മാ
േസവന െള റിl്
പ¾-Òശ -'ാവ മാധ മ ളിÑെട,ം ഡിജി$ , സാ4ഹ മാx മ ളിÑേട,ം ശിhശാലക9,
ച!lാേയാഗ 9, .തിേരാധ സംഘടിത .വ!)ന 9 എ ിവയിÑെട െപാKജന െള
േബാധവ 3രിേ3eത് അത ാവശ മാണ്. ഐ. ഇ. സി കാVയി
േഖന േസവന 9 ആവശ കത അറി, തിBം ഇടനില3ാെര ഒഴിവാ
തിBം കഴി,{. സാ4ഹ നീതി ദിനം,
വേയാജനദിനം, തിർ പൗരÀാേരാƒ- അധിേžപ .തിേരാധ ദിനം, െ.ാേബഷ ദിനം, േലാക
അ9ഷിേമJ് ദിനം, േലാക വികലാംഗ ദിനം, മBഷ ാവകാശദിനം, സ!3ാ! തീ മാന.കാര -
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ാധാന
മ ദിനാചരണ
ഐ.ഈ.സി. വ
ന
നട െ 0 .

ം വ ് ആചരി
്.
െട ഭാഗമായി 2021-22-( )വെട പറ,-

വ

ന

. /ടി

വ ിെ1 വിവിധ പ2തികെള
റി6ം 7തിയ സംരംഭ െള,ം
റി8് വിവര .
അറിയി -തിന് വിദ:;െട സഹായേ ാെട ഐ.ഇ.സി പ2തി,ം മാധ മ ?ാ@ം
തAാറാ ക.
മBര CിയയിDെട െ ാഫഷണ( മീഡിയ കIസ.J1്/പLിസിMി ഏജPസി,െട
േസവനം ഉപേയാഗിR(.
പS-Tശ -Vവ മാ2 മ ളിWെട നയ
ം പരിപാടിക ം അറിയി ക, ൈSമാസിക
ഔേദ ാഗിക സി2ീകരണമായ “[നീതി” സി2ീകരണം
െത;\
നാടക .,
േറാ]േഷാ,
റിയാലിMിേഷാ
എ-ിവ
സംഘടി ി8്
അവകാശാടിaാന ിDെട ആbക., നയ . എ-ിവ സംബdി8് അവേബാധം
ഉ ാ ക.
കളി( പറ,വ
ന .Rായി
2021-22-െല ബ]ജMി(
വകയി;e .

സംaാന ് എPേഡാസ.ഫാP fലം gരിതമ@ഭവി -വ R് ആശhാസ നടപടിക.
ൈകെRാi-തിനാണ് ഈ jട
പ2തി ലk മി0-ത്.
എPേഡാസ.ഫാP fലം
ശAാവലംബികളായ േരാഗിക.R് 2200 lപ നിരRിWം, വികലാംഗ െപPഷP വാmേരാഗിക.R് 1,700 lപ, മ
േരാഗിക.R് 1,200 lപ വീത\ം ധനസഹായം ന(കിവ; .
ഇjേപാെല ഈ വിഭാഗ ി(െ J 0ംബ ളിെല ഒ-് ത( ഏഴ് വെര pാqകളി( പഠി വിദ ാ sിക.R് 2000 lപ, 8 ത( 10 വെര 3000 lപ, 11-ഉം 12-ഉം pാqകളി( ഉ വ R് 4000
lപ എ-ീ നിരRി( ധനസഹായം ന( -ത് jടേര താണ്. എPേഡാസ.ഫാP fലം gരിതം
അ@ഭവി - t u ശAാവലംബികളായവ , മാനസികേരാഗിക. എ-ിവെര പരിചരി -വ R്
700 lപ ധനസഹായമായി ന( -താണ് ( Pകാലെ ,ം 7തിയതാ, വ
ം).
എPേഡാസ.ഫാP ബാധിത േമഖലയി( അംഗ പരിമിതരായ Jിക െട (18 വയzി( താെഴ)
7നരധിവാസം െമ8െ 0e-തിനായി മാ{കാ ശി| 7നരധിവാസ േക}ം ആരംഭി6. പക(
പരിപാലന േക} െള,ം ബ]സ് ~ കെള,ം നവീകരി -തി@ം പ2തി വിഭാവനം െച• .
ഈ േക}
െട മാ € നി േ•ശ . കാര
പ‚ാ ല സൗകര ., ഉപകരണ .,
പരിശീലന ., @ഷ വിഭവേശഷി എ-ിവ,ം എPേഡാസ.ഫാP ബാധിത
മ ആേരാഗ
സംരkണം, എPേഡാസ.ഫാP gരിത R് 7നരധിവാസ െസ( 7നരധിവാസ സഹായം,
ളിയാ പ„ായ ി( 7നരധിവാസ …ാമം aാപി -തി@
ാരംഭ െചല\ക. എ-ീ
വ
ന .Rായാണ് jക വകയി; ിയി† ത്. ഈ പരിപാടി േകരള സാfഹ [രkാ
മിഷP വഴി നട ാ -താണ്. 2021-22-( 1900.00 ലkം lപ വകയി;e . ഇതി( 8 0 %
‰ീക.Rായി തീkി
.

സാfഹ നീതി വ ിെ1 കീഴി( 31 േkമ aാപന
ം വനിതാശി| വ ിെ1 കീഴി( 44
aാപന
ം വ
ി
. നിലവിW
Œാഫ് പാേMI കാരം ഈ aാപന ളിW
അേ•വാസിക െട പരിചരണ ിന് നŽിംഗ് Œാഫിെന/പരിചരണ Œാഫിെന നിയമി8ിJി•. മിR
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aാപന
ം അപര ാ•മായ Œാേഫാെടയാണ് വ
ി -ത്. ഇ രം aാപന ളിെല
അേ•വാസിക െട എuം അ@വദനീയമായ എuേ Rാ. വ 2ി8് വ;-തിനാ( ഈ
aാപന . [ഗമമായി നട ിെRാ‘ േപാ വാP കഴി,-ി•. KSSM ഈ aാപന ളിെല
താമസRാ;െട ആവശ
ിന@സരി8് അധിക മ@ഷ വിഭവ േശഷി ന(
. െ ാജ’്
Œാഫി@
േഹാണേററിയ\ം അലവP[ക ം
േത ക പരിശീലന പരിപാടി,െട െചല\ക.
എ-ിവയാണ്
വ
ന .. ഈ പ2തി സാfഹ നീതി വ ിെ1,ം വനിതാശി|
വികസനവ ിെ1,ം പി“ണേയാെട സാfഹ [രkാമിഷP നട ാ
. 2021--22-( 200 .00
ലkം lപ വകയി;e . ഇതി( 76% വനിതാ –ണേഭാ—ാR.Rായി തീkി
.

േകരള ിെല വേയാജന
െട എuം അ0
കാല ായി വ 2ി6വ;-തായിRാണാം.
രാജ e ായമായവ;െട ജനസംഖ /0തൽ േകരള ിലാണ്(12.7 ശതമാനം, 2011 െസPസസ്).
തി -വ;െട േkമ വ
ന .R് േവ ി,
പരിപാടികളാണ് ഈ പ2തിയി(
ഉ.െ 0 ിയിരി -ത്. ആേരാഗ സംരkണം, കൗIസിലിംഗ്, െഹ( ് െഡ™് സൗകര ം,
പാലിേയMീവ് െകയ , ആംšലPസ് സൗകര ം, സാfഹ പി“ണ പരിപാടി jട ിയ സൗജന
േസവന . ഇതിDെട ലഭ മാ ം. 6 േകാ േറഷ@കളിWം 85
നിസി ാലിMികളിWം, 3
േLാ കളിWം ഈ പരിപാടി നട
്.
േ ാജ’് Œാഫിെ1 േഹാണേററിയം, മ;-്,
ഉപകരണ ., െമാൈബ( pിനി ക.
വാഹന വാടക, ഓഫീസ് െചല\ക., േത ക ദിന
ആേഘാഷ ., വിേനാദപരിപാടിക.
േത ക പരിശീലന പരിപാടിക., വേയാജന
െട
• .Rായി േത ക žീനിംഗ് ക ാŸക. സംഘടി ി ക, പരസ ം, അവേബാധനം, സാfഹ
ഉ.െ 0 ( പരിപാടി jട ിയവ
െചല\ക. ഈ പ2തിയി( നി-് വഹി -താണ്. ഈ
പരിപാടി േകരള സാfഹ [രkാ മിഷP നട ാ -താണ്.
2021-22-( ബ]ജMി( 2400.00 ലkം lപ വകയി;e . ഇതി( 65% േപ ‰ീകളാെണ-്
തീkി
.

ഖ ആ|പSികളിൽ േരാഗിക െട /െട നിൽ -വർRായി ഒ; േനരെ
സൗജന
ഭkണം ന(കാP ഈ പ2തി ലk മി0 . 2009-( േകാഴിേRാട് െമഡിR( േകാേളജ്
ആ|പSിയി( ആദ മായി ആരംഭി8 ഈ പരിപാടി ഇേ ാ. ജി•ാ േഹാമിേയാ ആ|പSി, മല¢റം,
തി;വന•7രം െമഡിR( േകാേളജ്, എസ്.എ.Mി. ആ|പSി, തി;വന•7രം, െകാ•ം ജി•യിെല
താDRാ|പSി, ജി•ാ ആ|പSി, സ Rാ ജനറ( ആ|പSി എ-ിവടി ളിWം നട ാRി
വ; .
ഭkണ ി@
െചലവ്(േലല ിDെട), പരസ ം, അവേബാധം jട ിയ
വ
ന .Rായി 2021-22-( 50.00 ലkം lപ വകയി;e . ഈ പ2തി നട ാ -ത്
േകരള സാfഹ [രkാ മിഷനാണ്.

ബാല
ി( െJികളിെല Vവണ ൈവകല ം തിരി8റി£ാ( അവെര
7നരധിവസി ിRാ@
ഏM\ം ഫല ദമായ മാ €മാണ് േകാ¤ളിയ ഇം?ാേ1ഷP ശ‰Cിയ.
റീജിയണ( /േŒM്തല സാേ¥തിക ക¦ിMിക. െതരെ£0 Jിക.R് േകാ¤ളിയ
ഇം§ളാ1് ശ‰Cിയ െതരെ£0Rെ J ആ|പSിക. വഴി നട ാ@ം സ ജറി കഴി£
Jിക.R് ആഡിേയാ െവ ബ( ഹബിലിേMഷന് ധനസഹായം ന(കാ@മാണ് ഈ പ2തി
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ലk മി0-ത്. ഈ പരിപാടി േകരള സാfഹ [രkാമീഷP േഖന നട ാ ം. 4 വ ഷ വാറ1ി
ഉ.െ െട ഇം?ാ1ിെ1 വില, പഴയ ഇം?ാ¨ക െട വാറ1ി ദീ ഘി ി ക. ആഡിേയാ െവ ബ(
ഹാബിലിേMഷP, ©ീ8് െതറാ ിŒിെ1 േഹാണേററിയം, േഡാ’ മാ , ©ീ8് െതറാ ിªക.,
െതറാ ിªക. എ-ിവ
പരിശീലനം, സ ജറി നട ിയ Jിക െട,ം രkിതാR െട,ം
/Jാ« സംഘടി ിR(, സ Rാ െമഡിR( േകാേള¬കളിWം മ
ഖമായ ആ|പSികളിWം
അത ാവശ ഉപകരണ . വാmക,ം പ‚ാ ല സൗകര ം ഒ; ക,ം െച•ക, jട
പരിേശാധന,ം വിലയി; Wം, Vവണ ൈവകല
Jിക.R് േനരെ ,
ഇടെപടWക.,
േസാഷ ( ആഡിM് നടeക, െട-ിR( ക¦ിMി അംഗ .
ടി.എ./ഡി.എ. പരസ ം,
േബാധവ®Rരണം എ-ീ െചല\ക. വഹിRാP 2021-22-( 800 .00 ലkം lപ വകയി;e .

േകരള സാfഹ [രkാ മിഷP ഏെM0 - േkമ പരിപാടിക. ം വ —ിഗത ആ@/ല
പ2തിക. ം ഫ ് സhlപിRാ@
ഒ; ധനാഗമ മാ €മായിJാണ് ഈ പ2തി
lപെ 0 ിയി† ത്. േകരള ിെല ജന
െട വിവിധ ളായ ആവശ . നിറേവMാP തR
വിധ ി( അടിaാന ഫ ് കെ
ാ@
ഒ; ഉദ മമാണ് ഈ പ2തി.
ഇ കാരം
സhlപി - jക ഭരണപരമായ ആവശ .േRാ പ2തി നട ാ -തി@
മതിയായ
െചല\ക.േRാ ഒരിRWം ഉപേയാഗി -ത•. ഈ േവശനമാ € ിDെട ദാതാവ് ഒ0 ഓേരാ നയാൈപസ,ം ഒ; െതരെ£0Rെ J –ണേഭാ—ാവിെ1 ആവശ
ിന് മാSം
െചലവഴി -jം ദാതാവിന് െചലവ് സംബdി8 എ•ാ കണ ക ം പരിേശാധി -തിന്
അവസരം ലഭി -jമാണ്.
അേതാെടാ ംതെ- സാ¯ ിക സാfഹിക ഓഡി ക.
ബാധകമാ -jമാണ്. ഈ പരിപാടി,െട ഭരണപരമായ െചല\ക., ഓവ െഹഡ് ചാ °ക.,
െവ±ൈസM് നട ി ്, ധനസമാഹരണ ക ാ¯്, ഫീ(ഡ് ഇPവŒിേഗഷPസ്, പ2തി
നി േ•ശ
െട
ാേയാഗിക വിലയി; (, വിവിധ പ2തികെള
റി6
ചാരണ
ക ാ¯യി@ക., െ ാജ’് Œാഫിന് േഹാണേററിയം എ-ിവ വഹിRാP 2021-22-( 100.00 ലkം
lപ വകയി;e . േകരള സാfഹ [രkാമിഷനാണ് പ2തി നട ാ -ത് .

RPWD ആ’് 2016 കാരം ൈവകല േമഖലയി( lപക²ന െച³ി† ഈ പ2തിയിWെട
ൈവകല ം തട,ക, നവജാത ശി|Rളിെല പരിേശാധന,
ാരംഭ നി uയ ി@ം
ാരംഭ
ഇടെപടലി@
സൗകര
െട ´ംഖല aാപി ക,ം
ാവ
ികമാRWം, ൈവകല ം
നിയµി ക, േത ക ൈവകല .
തിേരാധ പ2തിക. ജീവിത സഹായിക. ന( ക
എ-ിവ ആേരാഗ ം, സാfഹ നീതി, വിദ ാഭ ാസം, പJിക വ € വികസനം, േപാലീസ്, റവന¶, തേ•ശ
സhയംഭരണ aാപനം, മ സ Rാ സ Rാരിതര ഏജPസിക., സംഘടനക. എ-ിവ,െട
സംേയാജന ിDെട
നട ാ
.
ൈവകല ം
തട,ക,
അതിെ1
മാേന·െമ1്
എ-ിവയിW ായി†
7തിയ മാM
മായി േച -് നി െകാ ് എz്.ഐ.ഡി. പരിപാടിക.
നട ാRാP േവ ി ഡിസബിലിMി മാേന·െമ1ി( ഒ; ൈറM്സ് െബയി¸ഡ് ൈലഫ് ൈസRി.
അേ ാ8് അ@യാS (ഒെ ാ;മി8് േപാ ക) എ- ഒ; സമീപനം 2017-18 ത( ഒ; ക ാ¯യിP
േമാഡി( സംഘടി ി6 വ; . േകരള സാfഹ [രkാ മിഷനാണ് ഈ പ2തി നട ിലാ -ത്.
2021-22-െല വ
ന . താെഴ നി േ•ശി
.
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അ@യാS,െട കീഴി( aാപി8ി†
ാരംഭ നി uയ ി@
ചിJെ 0 ിയി†
´ംഖല ശ—ിെ 0േ
j ്.
ാരംഭ നി uയ ി@ം
ാരംഭ ഇടെപടലി@
സൗകര േളാെട ഏ ലി ഇ1 െവPഷ@ േവ ി,
ഓ ഗൈന¸ഡ് െനM് വ R് jടmക
െ©ഷ ( അംഗനവാടിക., മാ{ക ശി| 7നരധിവാസ േക} ., സാMൈലM് ഇ1 െവPഷP
െസ1¹ക., െമാൈബ( ഇ1 െവPഷP ºണി ക., ഡി»ി’് ഏ ലി ഇ1 െവPഷP െസ1 ,
റീജിയണ( ഏ ലി ഇ1 െവPഷP െസ1¹ക. അെപ¼് aാപന . എ-ിവയിDെടയാണ്
വ
ന . നട ാ -ത്. എ•ാ ജി•കളിWം ഡി»ി’് ഏ ലി ഇ1 െവPഷP െസ1¹ക.
aാപി - വ
ന . 2020-21- ( t
ീകരിRാP ഉേ•ശി
. സ Rാ െമഡിR(
േകാേള¬കളി( REIC ക., ഭി-േശഷിRാ
െഹ( ് ൈലP േസവന ., ഭി-േശഷി
Jിക.R് െ©ഷ ( അംഗPവാടിക., ജി•ാതല ിW
ാരംഭ ഇടെപട( വ
ന
െട
ഏേകാപനം, െമാൈബ( ഇ1 െവPഷP െസ1¹ക., IEC
വ
ന ., മാ{ക ശി|
7നരധിവാസ
േക} .
എ-ിവ
നട ാRാനായി
2021-22-(
1316.46
ലkം
വകയി; ിയിരി
.
ൈവകല പരിപാടി,െട ഭാഗമായി ജനനസമയ ് Jികളി( ഹിയറിംഗ് žീനിംഗ് നട ാP
ഒേJാ അകhാŒിക് എവിഷP žീേനŽ് 66 അ¦മാ
ം Jിക.
സ Rാ ആ|പSികളി(
ന(കിയി; .
ക‘പിടി8 െക½[ക. േമാണിJ
െച•-തി@ം jട
നടപടി
സhീകരി -തി@മായി ഈ 66 ആ|പSികളി( ഓേരാ ¾നിയ പLിക് േനŽിെന കരാ
അടിaാന ി( നിയമി8ി; . കാേതാരം ഉപ െ ാജ’ി( എ•ാ നവജാത ശി|R െട,ം
േക.വിശ—ി ജനി6 കഴി£് ഒ; മാസ ി@ ി( തെ- പരിേശാധി ക,ം 3,6,18 മാസ ളി(
ഇടെപടWക. നി േ•ശി ക,ം െച• . േക.വി ശ—ി കെ
ാ@
ഉപകരണ .,
േക.വി ശ—ിയി•ാ വ
സമ… ൈലഫ് േകാŽ് പ2തി നട ാ ക, ‘ കാേതാരം’ േഖന
aാപന . ശ—ിെ 0 (, െമാൈബ( ഇ1 െവPഷP ºണി ക.R് ഉപകരണ ., OAE
ക. വാ Wം സംരkണ\ം, ¾നിയ പLിക് െഹ( ് നŽി@
കാര േശഷി വികസി ിR(,
ഓണേററിയം, േസാ¿് െവയ െഡവല§െമ1് ആ1് െമയി1നPസ് പരിശീലന പരിപാടിക.,
ആരംഭ ിWം േശഷ\ം ഉ
ഇP?ാ1് െതറാ ി,ം 7നരധിവാസ\ം, Vവണ സഹായിക.,
Jികെള ~ കളി(
േവശി ിRWം jട
À ിക ം എ-ീ
വർ ന ളാണ്
ഉേ•ശി8ി† ത്. ഈ À ിക.Rായി 2021-22-( 250.00 ലkം lപ വകയി;e .
RPWD 2016 ആ’്
കാരം ഓJിസം െ©Áം ഡിേസാ ഡ
ഒ; സ¥ീ u ൈവകല
വിഭാഗ ി(െ J േവഗ ി( വ ാപി6 വ;- ഖ മായ ഞരŸ ൈവകല മാണ്. നിലവിW
വ
ന . ശ—ിെ 0eക,ം അപകടസാധ ത,
…ാമ നഗര, അ 2 നഗര, നഗര
ജനസംഖ യി( എ എസ് ഡി, ധാരാളം Jികെള ൈകകാര ം െച•-തി@ ഒ; സംഘടിത
തµം വികസി ി ക,ം നട ാ ക,ം െചേA താണ്. ഉചിതമായ ചികിBക., രkാക {
അവേബാധം, പരിശീലന പരിപാടിക. എ-ിവയിDെട ാരംഭ കെ
ലി@ം ഇടെപടലി@ം എ ഡി
എസ് ഉ
വ —ിക െട ൈവവിധ മാ - ആവശ . നിറേവ -തിനായി ഒ; െ ാഫഷണ(
ടീമിെന തAാറാ -തി@ം ഓJിസം െ ാജ’് ലk മി0 .
ആറ് സ Rാ െമഡിR(
േകാേള¬കളിWം േകാഴിേRാട് ഇംഹാPസിWം ഓJിസം േക} . aാപി8ി† ്. Ã§മറിെല
RARRC ,െട,ം നിലവിW ആJിസം െസ1¹ക െട,ം ശ—ിെ 0 (, ഓJിസം ബാധി8 ,വ
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ജനത ം അവ;െട സഹായിക. ം ൈന7ണ വികസന പരിപാടിക., നിലവിW
ഓJിസം
െസ1¹ക., റീജിയണ( ഓJിസം 7നരധിവാസ േക}ം, NIPMR, പരിശീലന പരിപാടിക., മ
െചല\ക. എ-ിവÄായി എ.എസ്.ഡി. ഉ
Jിക െട വ ത Åമായ ആവശ .
നട ാ -തിനായി വിദÆ ടീമിെന തAാറാ ക എ-ിവ വഹിRാP 2021-22-(
lപ
വകയി;e .
അംഗപരിമിതെര സfഹ ിെ1 ഖ ധാരയിേലR് െകാ‘വരാP െപാj സfഹ ിെ1
ഇടെപടWം സഹായ\ം ആവശ മാണ്. െപാj സhകാര പ¥ാളിേ ാെട വിവിധ കഴി\ക
š2ിപരമായ ൈവകല
Jികെള 7രധിവസി ി -തിനായി Çതനമായ പ2തിക.
വിഭാവനം െച• . അംഗൈവകല ം തിേരാധി -തി@
7തിയ പ2തിക., പരിപാലന\ം
7നരധിവാസ\ം പരിശീലന
ം ശി²ശാല,ം സംഘടി ിR(, ഭരണെചലവ്, മM് െചല\ക.
എ-ിവ വഹിRാP 2021-22( 200.00 ലkം lപ വകയി;e .

2015 െല അംഗ പരിമിത െസPസസ് കാരം േകരള ിെല അംഗ പരിമിത 793937 ആണ്.
2016 െല ആ . പി. ഡLÉ.ഡി ആ’് കാരം എ•ാവ
ം നി ബdമാ,ം വികലാംഗ സ JിഫിRM്
ന(േക താണ്.
അ@യാSാ
ക ാ¯യിെ1
ഭാഗമായി
,.ഡിഐ.ഡി
കാ Êകെള
ഉ.െ 0 ിയി† ്. ,.ഡി. ഐ.ഡി. കാ Êക. നട ാ -തി@ം മ
വ
ന . മായി
100.00 ലkം lപ 2021-22-( വകയി;e .

െപാjനിര ി( കാË- അനാഥരായി†
മാനസിക േരാഗിക.R് അടിയ•ിര
സംരkണ\ം 7നരധിവാസ\ം ഉറ ാ ക എ-താണ് ഈ jട പ2തിെകാ ് ഉേ•ശി -ത്.
ഈ പ2തി കാരം ജി•ാ േക} ളി( റ£പkം ഒ; ഭവനെമ¥ിWം ഇവ R് േവണം എരീതിയി( jട ാ@ …ാ1് അംഗീÍത എP.ജി.ഒ.ക.R് ന( -താണ്. േകരള രജിേ»ഷP
ഓഫ് ൈസേRാ-േസാഷ ( റീഹാബിലിേMഷP െസ1 േഫാ െമ1ലി ഇ( േപŽIസ് നിയമം,
2012-െ1 Î.-2 (എ8്)
കാര
അനാഥരായ മാനസികേരാഗിക ം, /ടാെത ൈ വM്
aാപന . ഉ.െ െട,
മാനസികാേരാഗ േക} ളി( നി ം േരാഗം േഭദമായിJ് വി0ത(
െചAെ Jവ;മായിരി ം ഈ പ2തി,െട –ണേഭാ—ാR..
ഓ ഫേനജ് കേÏാ.
േബാ ഡിെ1 കീഴിW
124 രജിŒ െച³ ൈസേRാേസാഷ ( 7നരധിവാസ േക} ളിെല 40
േക} .R് ധനസഹായം ന(കി വ; . സാfഹ നീതി വ ് ഈ പ2തി,െട നി Ðഹണ
വ ായി വ
ി ം. 2021-22-( പ2തി jട;-തിനായി 400.00 ലkം lപ ബ]ജMി(
വകയി;e .

സംaാന ആÑSണ േബാ Êം സാfഹ നീതി വ ¢ം േച -് മാനസിക
ൈവകല
വ
േവ ി മ@ഷ വിഭവ േശഷി,.െ െട സഹായ സംവിധാനം തAാറാ -തിന്
ഒ; പരിപാടി വികസി ി8ി; .
ഈ േമഖലയി( െമ8മായി
വ
ി - അംഗീÍത
എP.ജി.ഒ.ക./തേ•ശഭരണ aാപന ./സി.ബി.ഒ.ക. എ-ിവ,െട പ¥ാളി േ ാെട
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പരിപാടി നട ിലാ
താണ്. 2016-െല ആ .പി.ഡ .ഡി. ആ ് കാര
ഭി േശഷി#ാ$െട
അവകാശാധി(ിത േസവന*+ ന,- തിനായി േസവന*/ം പരിപാടിക/ം നട ാ
തി1
2റെമ ആേരാഗ6, വിദ6ാഭ6ാസ, സാ9ഹ6 ;ര<, ൈന2ണ6 വികസനം, റി>ിേയഷ? എ ിവAം
നിB ഷി C. ഭി േശഷി#ാ #ായി വ Dി
Eാപന*/െട രജിേGഷ? സംബIിJം
ആ ി, തിപാദി C. സ #ാ Eാപന*+#് എKാ വ Dന*/ം േനരിL് ഏെNOD്
നട ാ#ാ? കഴിയിK. ആ ിെQ െസ<? 55 കാരം വിവിധ പSതിക+ നട ാ
തിനായി
സംEാനDിെQ സാTDിക Eിതി#1സരിU് രജിV െചX Eാപന*+#് ധന
സഹായDി1
YാQ് ന,കാെമC നിZ ഷിUി[\്. െതാഴി,, ൈന2ണ6 വികസന]ം
െതാഴി, 2നരധിവാസ]ം േഖന സാTDിക ;ര<ിതത_ം, നഗര /Yാമ പaാDല*ളി,
സാ9ഹ6ാധി(ിത 2നരധിവാസ പരിപാടിക+ എKാ തലDിcം മ1ഷ6 വിഭവേശഷി
വികസനDിനാA ൈന2ണ6 പരിശീലന പിeണക+ എ ിവ നട ാ#ാനാണ് ഉേgശി
ത്.
െതാഴി, 2നരധിവാസDിcെടAം ൈന2ണ6 വികസനDിhെടAം െതാഴിcം സാTDിക
;ര<ിതത_]ം ഉറ ാ
തി1 പSതിക+
എKാ തലDിcം മ1ഷ6േശഷി വികസന
വ Dന*+#ായി
ൈന2ണ6 വികസനDി1ം പിeണ ന,- പSതിക+.
എKാ വിഭാഗDിc
വ Dനം.

ഭി

േശഷി#ാ

െതാഴി,

1999, നാഷണ, kV് ആ ് കാര
മാനസിക ൈവകല6
2നരധിവാസ]ം ന,- ജീവിത സഹായ പSതിക+.
ഭി േശഷി#ാ #ാA
േഷാmക+

പരിശീലനDി1ം

പരിശീലന

േകi*/െട

വ #ായി പിeണAം

വിlമ േകiം, പക, പരിപാലന േകi*+/െഷ,േNഡ് വ #്

സ #ാ അംഗീകാരDി1േശഷം എ?.ജി.ഒ.ക+ നി േgശി
നഗര-Yാമ
േദശ*ളി,
വ6ാപി ി
തി1 പSതിക+

സാ9ഹ6ാധി(ിത

ഐ.സി.Nി. അധി(ിത പരിശീലനDിhെട ഭി

മo pതന പSതിക+
2നരധിവാസ

പരിപാടിക+

േശഷി#ാെര ശാrീകരി ക.

ബIെ Lവ #ായി െസമിനാsക+/ശിtശാലക+/ േബാധവu#രണ പരിപാടിക+.
എ?.ജി.ഒ.ക/െട അേപ<ക+ േശഖരി
തിനാA േകiഗവvെമQിെQ ഇ-അ1ധാ?
േപാ Lലി1 സഹായമായി ഓvെല? േപാ L, തyാറാ ക.
സഹായ]ം സംര<ണ]ം ന,Eാപന*െള സഹായി
തിനായി സ #ാ$ം
െപാz സ9ഹ]ം ത{ിc
-NമN സംേയാജനDി1ം |ത6 ഹമായ പ}ാളിDDി1ം ~പം
െകാO ക എ താണ് എ?.ജി.ഒ. ചL•€െകാ\് ഉേgശി
ത്. സംഘടനക/െട ?കാല
ചരി‚ം, വ Dന പരിചയം, ആഡിN് േരഖക+, ഈ രംഗ„
ാഗ,ഭ6ം zട*ിയ കാര6*+
കണ#ിെലOD് |ത എ?.ജി.ഒ.ക+ അംഗീ…തമായവ ആയിരി#ണെമ ് ഉറ ാ#ിയ േശഷം
മാ‚ം െതെരെ†Oേ#\താണ്. ഈ സംവിധാനം
േഖന നിലവിc
േഹാ കെള
വ Dി ി
തി1 മാ‚മK, സ #ാ പ}ാളിDേDാെട Eാപന*+ zട‡ തി1ം
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എ?.ജി.ഒ.കെള േ ാˆാഹി ി
തി1മായി അDരം എ?.ജി.ഒ.ക+#് ഒ$ നിaിത ശതമാനം
സ #ാ വിഹിതം ന,കാ] zം ബാ#ി അവ വഹിേ#\zമാണ്.
2021-22-, ഓേരാ
വിഭാഗ*ളിcം ഒ$ േകiെമ}ിcം മാ‰കാേഹാം ആകD# രീതിയി, േസവന*/ം സൗകര6*/ം
അ‹ാരാŒ നിലവാരDി േല യ „ തി1േgശി C.
പSതിAെട േമ, വ Dന*+#ായി 2021-22 ബ•ജNി, 500.00 ല<ം ~പ വകയി$„C,

നാഷണ, kV് ആ ് 1999-െQ പരിധിയി, വ$ ഭി േശഷി#ാ
ഒ$ ആേരാഗ6
ഇ?ഷ_റ?സ് പSതിയാണിത്. ഈ പSതി കാരം ഓLിസം, െസറിŽ, പാ+സി, മാനസിക
ൈവകല6ം, മ+Lി ി+ ഡിസബിലിNീസ് എ ിവ ബാധിUവ #് ഒ$ ല<ം ~പAെട ഇ?ഷ_റ?സ്
കവേറജ് ന,-C. ഈ zക നിലവി, എ?േറാ+ െചXി[ വ
ം ഇ?ഷ_റ?സ് 2z
തി1ം
2zതായി വ$
അേപ<ക
മാണ്. സാ9ഹ6 നീതി വ- ് ഈ പSതിAെട നി വഹണ
ഏജ?സി ആയിരി ം. നാഷണ, kV് ആ ് 1999 കാരം ~പീകരിUി[
ാേദശികതല
ക{ിNികളിhെടAം സംEാന േനാഡ, ഏജ?സി െസQ േഖനAമാണ് പSതി നട ാ
ത്.
ആേരാഗ6 ഇ?•റ?സ് 2z#cം 2zതായി േച #cം നാഷണ, kV് ആ ്
കാര
ാേദശിക തല ക{ിNിക+/SNAC ശrിെ O„ തി1
വിവിധ
വ Dന*+, വിവിധ
േബാധവu#രണ ക6ാTയി1ക+, ദിനാേഘാഷ*+ ഐ.ഇ.സി. വ Dന*+ എ ിവ ഈ
പSതിയി, ഉ+െ OC.
ഈ പSതി#ായി 2021-22 ബ•ജNി, 220.00 ല<ം ~പ
വകയി$„C.

േകരളDിെല എKാ സ #ാ /െപാzേമഖലാ Eാപന*/ം
തിബI r]ം
അംഗപരിമിത സൗ”ദ അ‹രീ<
zമാ#ാ? ഈ പSതി ല<6മിOC. സംEാന സ #ാ
േസവന*+ സാധ6മാ- തി, നിലവി, ഭി
േശഷി#ാ നിരവധി •*+ േനരിOC. 2015
അംഗപരിമിത$െട െസൻസസ് കാരം സംEാന„ 2.16% - ൽ അധികം വ6rിക/\്. ഈ
പSതി
കാരം റാ˜ക+, ൈകവരിക+, തട™*ളിKാD ലിšക+, വിlമ റിക+, ശൗച
റിക+, Žയ›ിയിെല
േത6ക ചിœ*+, ഇzേപാc
മN് അടിEാന സൗകര6*+
നി {ി വാ? ഉേgശി C. ക• ജിKയി, പSതി നട ാ കAം മലmറം, വയനാട് ജിKക+#്
zക ൈകമാsകAം െചž. 2018-19, 2019-20 വ ഷ*ളി, മo ജിKക+#് ഒ ാം ഘL വ Dിക+
zട*ാനായി zക അ1വദിUി[\്. ജിKക+ ടാെത െസ>LറിേയN്, േറാ¡ക+, ഓഫീ;ക+,
െപാz പാ
ക+, വായന ശാലക+, െവ£ൈസoക+, ഓഫീ;ക+ എ ിവAം
തിബI rമാ#ാ? ഉേgശി C.
ആ¤സബി+ ഇ‹6 ക6ാTയിനി, ഉ+െ ടാD
ജിKകളിെലAം സംEാനDിെQAം അ¤സബി+ ആഡിN് നട„ തി1
ആവശ6*+ ടി
ഇതി, ഉ+െ OC. 2021-22-, Oത, ജിKകെള ഈ പSതിയിc+െ O„ തി1ം ജിKക+
zക അ1വദി#ാ1ം േകാഴിേ#ാട് ജിKയിെല ബീJകെളAം ഉ+െ O„C. വ$ം വ ഷ*ളി,
ഇ‹6യിെല ആദ6െD ബാരിയ ¥ീ സംEാനമാകാ? ല<6മിOC. സാ9ഹ6നീതി വ- ാണ് ഈ
പSതിAെട നടDി ് ഏജ?സി. 2021-22 വ ഷം ഈ പSതി¦ായി 900.00 ല<ം ~പ
വകയി$„C.

തി

വ$െട ജനസംഖ6ാ1പാതം 2026-, 18-20 ശതമാനമാ-െമ
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ാണ്

തീ<ി

ത്.

അzെകാ§തെ
തി
വേരാO
അധിേ<പ*+ നട#ാ? സാധ6തA
വിവിധ
രീതികേളAം വിവിധ തല*േളAം -റിU് േബാധവ,#രണം സാധ6മാതരDിc
പSതിക/ം പരിപാടിക/ം നട ിലാ#ാനാണ് ഉേgശി
ത്.
ഇതിെQ അടിEാനDി,
വേയാജന*/െട േ<മDിനായി വിവിധ പരിപാടിക+ നട ിലാ#ാ? തീ$മാനിUി[\്. സാ9ഹ6
നീതി വ- ാണ് പSതി നട ാ
ത്. 2021-22 വ ഷം ഈ പSതി¦ായി 650.00 ല<ം ~പ
വകയി$„C.
2021-22-, നട ാ#ാ1േgശി
വ Dന*+.
സ_യംസഹായ ¨S മ©ിര*+/ൈപസ ന,േക\ ¨Sസദന*+/റിLയ െമQി1
േശഷ
വ #ാA േഹാ ക+ എ ിവ എ?.ജി.ഒ.ക/െട സഹായേDാെട നട ാ ക.
വേയാ അªതം പSതി നട ാ#,
¨S സദന*ളി, േയാഗ, െമഡി#, ക6ാT്, മ«സിക് െതറാ ി, േഹാ Lിക+U െതറാ ി,
കൗvസിലിംഗ് േസവന*+.
80 വയ™ി1 കളി,
തി

ായ

തി

വ #്

ദTതിക+#് ¨S മ©ിരDി,

വേയാജന*+

േത6ക േഹാ ക+

േത6ക റിക+

േവ\ി ഐ.സി.Nി. എേനബി+ഡ് സ_ത¬ ജീവിതം സാധ6മാ ക.

ക• ജിKയിെല പിണറായിയി, 2തിയ ¨S മ©ിരം.
െസ#Q് ഇ ിം-സ് െ ാജ ് േഖന ഈ േമഖലയി, വ Dി
എ?.ജി.ഒ.ക/െടAം
മo ഏജ?സിക/െടAം സഹായേDാെട ¨Sമ©ിര*ളിെല േസവന*+ െമUെ O„ക.
ക• , െകാKം, മലmറം ¨Sസദന*ളി, പSതി ആരംഭിUി[\്.
തേgശ ഭരണ Eാപന*/െടേയാ (50:50) മo ഏജ?സിക/െടേയാ സഹായേDാെട
എKാ ജിKകളിcം മാ‰കാ സായം
ഭ േഹാ ക+Eാപി#cം >ിയാ°കമായzം
ആേരാഗ6പരമായzമായ ായമാകലി1
ഒ$ ±ബ് ആയി വ Dി#ാ? ത#വ²ം
2റ„
Eലം വേയാജനം പാ #് ആയി ഉപേയാഗിേ#\ ആവശ6കത
ഉ+െ#ാ§െകാ\് ജിKയി, ഒെര²ം എ}ിcം Eാപി കAം െച³ക
സായം ഭ േഹാ ക+/മാ‰ക സായം ഭേഹാ ക+/മ+Lി സ ´ീസ് പക,
പരിപാലന േകi*+.
¨S മ©ിര*ളിെല
തി
വരി,
റിേവാ+വിംഗ് ഫ\് ന,കcം.

സ_യം

സഹായ

µmക+

ജിKാ ഓഫീ;കളി, നിയമ സഹായ െസ¶ം ഡയറ േറNി,
അധിേ<പം തടയാനായി െസ¶ം ~പീകരി ക
തി

തി

~പീകരി കAം
വ െ#തിെരA

വ #ായി േപാലീസ്, ആ˜ല?;ം സ ´ീസ് അല L് സിV]ം.

വേയാഹ·ം – ¨S #ായി ഭവന േസവനം
വേയാേ<മ കാ+ െസQ : റിേവ¸് ക_ാറൈQനിc
തി
വ$െട ;ര<Aം
ആേരാഗ6ാവEAം ഉറ ാ
തിനായി കാ+ െസQ
വ Dി C. എKാ ദിവസ]ം
രാവിെല 6 മണി ത, രാ‚ി 10 മണിവെര
വ Dി C.
േകi സ #ാരിെQ
പിeണേയാെട തി
വ #ായി ഒ$ െഹ,ൈ¹? േസവനം Eാപി#ാ? നടപടിക+
സ_ികരിJ വ$C.
തി

പൗരºാ$െട സ_D് പരിപാലനDിനായി ഒ$ kV് ~പവu#രി ക.
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തി
പൗരºാ$െട ശാരീരിക വ Dന*+ ആേരാഗ6പരമായ ജീവിത ചര6 എ
സംബIിU സാ9ഹ6ാധി(ിത പരിപാടിക+, വേയാസംഗമം.
-Oംബlീ/അംഗനവാടിക+ േഖന ആവശ6
പരിപാടിക/ം േപാഷകാഹാരം ന,കcം.

തി

ിവ

വ #് ദാരിദ6 നി {ാ »ന

സ_‹ം വീOകളി, തനിെയ താമസി
തി
വ #് സാേ}തിക സഹായേDാെട
എKാ അത6ാവശ6 േസവന*/ം ന,- തിന് സീനിയ സിNിസv സേ ാ L്
െസാൈസNി Eാപി ക
¼ ²മാAം ശyാവലംബികളായ
തി
പാലിേയNീവ് െകയ െനN് വ #് ഉ+െ െടA
Eാപന*+ വ6വEാപിതമാ ക.
;ധ ശനം – തി

വ #ാA

പൗരºാ$െട സംര<ണDി1േവ\ി
വേയാജന സൗ”ദ തേgശ സ_യംഭരണ

പSതി, സായ‹നം.

വേയാജന പാ #്.
മ©ഹാസം പSതി - തി

പൗരºാ #് …‚ിമ പK് െവ#,.

-Lികേളാ ബ½#േളാ ഇKാD നി Sനരായ മാതാപിതാ#+
വേയാ മ¾രം പSതി നട ാ#,- തി
പരിേശാധി
തി1 സ»ീകരണ*+

പSതിക+.

പൗരºാ #് സൗജന6മായി

േമഹം

. ¨S മ©ിര*/െട മാന_, 2z#,.
െമയിQന?സ് ആQ് െവ,െഫയ ഓഫ് പാരQ്സ് ആQ് സീനിയ സിNിസvസ് ആ ്
2007-െQ ഫല ദമായ നി ´ഹണം. േക;ക+ െപെL ് തീ ാ#ാനായി കരാ
അടിEാനDിc
െട¿ി#, അസിVÀകളാ, 27 െമയിQന?സ് kിബ«ണcക+
വ Dി C. ജിKാ സാ9ഹ6 നീതി ഓഫീസ മാരാണ് െമയിQന?സ് ഓഫീസ മാ .
സംEാന തലDി, ഒ$ ക{ീഷ? Eാപി#,
ആേരാഗ6പര]ം >ിയാ°ക]മായ വാ Sക6െD-റിU് അവേബാധം ന,ക,.
തി
വ$െട അവകാശ*+ സംര<ി
മാധ6മ ക6ാTയി?.

തിനായി േബാധവu#രണം, അഡ_#സി,

തി
വെര സംര<ി
തി1ം വേയാജനാധിേ<പം തടA തി1ം
അ‹രം പരിഹരി#ാ1മായി -Lിക+
േബാധവu#രണ ക6ാTയി?.

തല റക/െട

തി
പൗരºാ$െട േ<മ]മായി ബIെ L് വ Dി
മN് വ-mക+ തേgശ
സ_യംഭരണ Eാപന*+ എ ിവയിെല ഉേദ6ാഗE #് അവേബാധം ÂÃി#,
തി
പൗരºാ$െട േ<മ]ം പരിപാലന]ം സംബIിU നയം േബാധവu#രണ
പരിപാടി.
വ- ി1 കീഴിc

¨S മ©ിര*ളിെല പരിചരണ സഹായിക+#് േഹാണേററിയം

2018, 2019 േകരളDിെല
2നരധിവാസ-പരിപാടിക+.

ളയDി,െ L

തി

¨S മ©ിര*/െട സാ9ഹ6 ഓഡിN് നടDcം നിലവാര

പൗരºാ

സംര<ണം ഉറ ാ#cം

െപാzEാപന*+, ഉപേയാഗ വ|#+, പaാDല സൗകര6*+ എ
വേയാജന സൗ”ദപരമാ#ിDീ
ക.
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ആശ_ാസ

ിവ

തി
വ$െട സഹായിക+
വികസന പരിപാടിക+.

പരിശീലന*+, ആേരാഗ6 സംര<ണം, കാര6േശഷി

തി
വ #് സഹായമായ പSതിക/ം പരിപാടിക/ം ~പീകരി
തിനായി
ഖ
അ#ാദമിക Eാപന*/െട പിeണേയാെട ഗേവഷണ]ം േഡാക െമേQഷ1ം.

ഇ‹6യി, ആദ6മായി ഭി ലിംഗ#ാ #ായി[
േപാളിസി നട ാ#ിയ സംEാനം
േകരളമാണ്. Äരിഭാഗം േപ$ം വ6rിത_ം െവളിെ ODാ? വി ഖതA വരാണ്. ഇതി, Oത,
േപ$ം ൈദനംദിന ജീവിത മാ ÅDിനായി മKിO വ$മാണ്.
ഇവെര സ9ഹDിെQ
ഖ6ധാരയിേല#് െകാ§വരാ? Oത, lS ആവശ6മാണ്. േകരളDി, നടDിയ ഭി േശഷി
െസ?സസ്
കാരം 1187 ഭി േശഷി#ാരായ ഭി ലിംഗ#ാരാണ്. ഭി േശഷി#ാ #ാA
പSതിക+ ~പീകരി േTാ+ ഇത് lSിേ#\താണ്. ഭി
ലിംഗ#ാ$െട േ<മDിനായി
വിവിധ പSതിക+ നട ിലാ#ാ1േgശി C. സാ9ഹ6 നീതി വ- ാണ് ഈ പSതി നട ാ
ത്.
2021-22-, നട ാ
ധാന വ Dന*+.
ഭി

േശഷി#ാ #് െതാഴി, പരിശീലനDിന് സാTDിക സഹായം

െമഡി#, ഉപേദശ കാര
ഏz ആÆപ‚ിയിcം െസ¤് റി-അസയിQ്െമQ് സ ജറി
നട„ തിന് 5 ല<ം ~പ വെര സഹായം.
ഭി

ലിംഗ#ാ #് എസ്.ആ .എസ്. സ ജറി

ഭി

ലിംഗ#ാരായ വിദ6ാ Çിക+#് വിദ6ാഭ6ാസDിനായി േÈാള ഷി ്

മˆര പരീ<ക+ എÉz
ഭി

തിന് ഭി

േശഷം സഹായം ന,ക,.

ലിംഗ വിദ6ാ Çിക+#് സാTDിക സഹായം.

ലിംഗ വിദ6ാ Çിക+#് സാTDിക സഹായം.

ൈവദ6 സഹായ]ം ഭ<6ധാന6#ിoം ഉ+െ െടA
പSതിക+
ഐഡ?ഡിNി കാ ¡ ന,കcം zട
ഭി
ഭി

േകാവിഡാന‹ര 2നരധിവാസ

വ Dന*/ം.

ലിംഗ േമഖലയി, വ Dി
എ?.ജി.ഒ.ക/െട/സി.സി.ഒ.ക/െട സഹായDാ,
ലിംഗ െഹ, ് ൈല? (24x7), ൈ>സിസ് മാേനÊെമQ് െസQ ആരംഭി#,

വിദË മാധ6മ ഏജ?സിെയ ഉപേയാഗിU് അെഡ_ാ#സി ക6ാTയി?.
ഭി

ലിംഗ#ാ$െട േ<മDിനായി

വ Dി

എ?.ജി.ഒ.ക+, സിബി.ഒ-ക+

ഭി
ലിംഗ വിഭാഗ#ാ
േവ\ിA
സ #ാ
അറിയി#ാ? െമാൈബ, ആ ് വികസി ി#,.

പSതിക+ സംബIിU് അവെര

ഭി

ലിംഗ വിഭാഗDിന് വിവാഹ ധനസഹായം

ഭി

ലിംഗ#ാ #് എU്.ഐ.വി. സീേറാ സ ´യല?സ് െസQ ആരംഭി#,

ഭി

ലിംഗ#ാ #ായി കരിയ ഡവല ്െമQ് ഹബ്.

എ?.ജി.ഒ.ക+ േഖന ഭി ലിംഗ#ാ #ാA
േകi*+/പരിപാലന േകi*+.
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േഷാ L് േV േഹാ ക+/;ര<ാ

ഭി

ലിംഗ ാ െട ജനസംഖ

ഭി ലിംഗ വിഭാഗ
നട *.

ിെ

സ

ായി ഓ

ൈല

സ േ

നട

ക.

ാ പ"തിക$െട %േയാജനം സംബ'ി(്

സ േ

വിവിധ ഗേവഷണ.$ം പഠന.$ം.
െപാ0ജന.െള %േത കി(് ര3ിതാ 4, 56ംബാംഗ.4, വിദ ാഭ ാസ 8ാപന.ളിെല
ടീ(ിംഗ് ആ ് േനാ
-ടീ(ിംഗ് ;ാഫ്, വിദ ാ =ി സ>ഹം, െതാഴി*, എംേCാDെമ ്,
തേFശ സHയംഭരണം, ആേരാഗ ം, േപാലീസ് മI ബ'െJK വ5Lക4 എ ീ വ5Lകളിെല
ഉേദ ാഗ8 0ട.ിയവ NO PQ േബാധന പരിപാടിക4.
ഭി
ലിംഗ ാ സി.ബി.ഒ.ക4, ജ;ീസ് േബാ ഡ് അംഗ.4 എ
ശിUശാലക$ം പരിശീലന പരിപാടിക$ം സംഘടിJി *.
ഭി

ിവ

ായി വിവിധ

ലിംഗ കേലാ*സവം.

ഐ.ഇ.സി. %വ

ന.4 ായി ആവശ മായ മYഷ വിഭവ േശഷി ലഭ മാNക.

60 വയZിന് [കളി\O അഗതികളായ ഭി

ലിംഗ ാ

് െപ ഷ

െമഡി * ഇ ഷHറ ^ പ"തി ത_ാറാNക`ം നടJാNക`ം െചbക
േകരള സം8ാന വനിത വികസന േകാ Jേറഷ

[േഖന സHയം െതാഴി* വാc ന*ക*.

ഭി
ലിംഗ ാ
ായി െസ* dപീകരിNക/ഭി
ലിംഗ േ3മ %വ
ന.4
നടJാN തിYം ഏേകാപിJിN തിYം dപവg രിN തിYമായി സാ>ഹ നീതി
ഡയറhേറiി* മYഷ വിഭവ േശഷി.
ഭി ലിംഗ ാ
ായി വിവിധ ൈനjണ വികസന പരിപാടിക4 സംഘടിJിNക.
2021-22-* ഈ പ"തി നടJാ ാ 500.00.ല3ം dപ വകയി
o.

വിവിധതരം ൈവകല .െള [തി
വരി\ം 5Kികളി\ം [ pKി കെq \ം ഇടെപട\ം
പരിപാലനrം jനരധിവാസrം ഗേവഷണrമായി ബ'െJK േസവന.4 നട
8ാപനമാണ് നിപ് മ . ഈ 8ാപന ി* ൈകകാര ം െചb [ഖ ൈവകല .4, ഞരt
വികസനrമായി ബ'െJK ൈവകല .4 േകuവി, സംസാര ൈവകല .4, നെKvിYO
3ത.4, ചലന ൈവകല ം, w തരമായ ഞരt സംബ'മായ തകരാxക4, മ4KിJി4
ൈവകല .4
%േത കിyം
െസറിz*
പാ4സി
എ ിവയാണ്.
വിലയി
ലിെ
അടി8ാന ി* സമ{ പ"തി %വ
ന രീതി Y|തമായ ല3 .$ം േനK.$െട
പ"തി`ം jനരധിവാസ ടിം ത_ാറാ ിയി}q്.
56ംബ പരിപാലന ിനായി ൈനjണ
പരിശീലനം, െതറാJി പരിപാടി എ ിവ നട
തിനായി മാതാപിതാ 4NO പരിശീലന ിYം
%ദ ശന ിYമായി േ%ാ{ാം Cാ ത_ാറാ ിയി}q്.
പ"തി`െട നട ിJിനായി 2021-22 ബ•ജiി* 800.00 ല3ം dപ വകയി
o.
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ര• സംബ'മായ േരാഗ.ളായ ഹീേമാഫീലിയ, സി ി4െസ* അനീമിയ, തേലേZമിയ
w തരമായ ഞരt ൈവകല േരാഗ.ളായ മ4KിJി4 ‚ിേറാസിസ്, പാ
ി സ സ് േരാഗം
എ ിവ 2016-െല അംഗപരിമിത െട അവകാശ നിയമ %കാരം ൈവകല മായി ഉ4െJ6 ിയി}q്.
2015-െല ഭി േശഷി െസ സസ് %കാരം ഈ വിഭാഗ ി*െJK 7168 വ •ിക$O ഇവ െട
jനരധിവാസ ിനായി ൈവകല നിയ…ണ പ"തി ത_ാറാNകയാണ് ഈ പ"തിെകാq്
ഉേFശിN ത്. ഈ പ"തി`െട നിർ ഹണ ിനായി 2021-22 ബ•ജiി* 200.00 ല3ം dപ
വകയി
o.

േകരള ിെല 2018\ം 2019 \ം ഉqായ %ളയ ിY േശഷം ˆരിതബാധിത %േദശ.ളി*
സഹായ ഉപകരണ.$ം മIം ന‰െJK അംഗപരിമിതെര കെq
തിനായി ഒ സ േ
നട ക`qായി.
ഏകേദശം 50000 ഭി േശഷി ാ
%ളയ ˆരിത ി*െJKവരാണ്.
%ളയ ി*െJK അംഗപരിമിത
് സഹായ ഉപകരണ.4 ന*5 തിനായി 2021-22
വ ഷ ി* 50.00 ല3ം dപ വകയി
o. ഈ പ"തി നടJാN ത് േകരള സാ>ഹ
^ര3ാ മിഷനാണ്.

ഭി േശഷി ാ
് സാ വŠിക %േവശന സാധ ത ൈകവരിN തിനായി ആരംഭി(
പരിപാടിയാണ് ആ‹സബി4 ഇŒ ക ാ•യി . ഭി േശഷി ാ
് %തിബ'[• പരി8ിതി
ലഭ മാ ാനായി തി വനŒjരം ജിvയിെല 28 െപാ0 െകKിട.$െട jന:•മീകരണ
%വ
ിക4 ായി േക• സ
ാ 859.59 ല3ം dപ`െട അYമതി ന*5ക`ം 50 ശതമാനം
0ക ആദ ഗ‘വായി 0ക അYവദിNക`ം െച’. ബാ ി`O 50 ശതമാനം 0ക jന:•മീകരണ
%“ ിക4 ”
ീകരിN തിനായി വ ം വ ഷ.ളി* അYവദിN താണ്. തി വനŒjരം
ജിvയി* 23 െപാ0 െകKിട.4pടി കെq ിയി}O0ം അ‹സ് ആഡിIക4 നട ക`ം
െച–ി}O0മാണ്. അ‹സ് ആഡിIക4, അ‹സബിലിiി ;ാേ ‘ക4 സംബ'ി( പരിശീലനrം
മാനദ—.4 േമാണിK െചb തിYം വിലയി
തിYം സം8ാന വിഹിത ി*നിoം 0ക
വകയി േ qതാണ്.
ഈ %വ
ന.4 ായി 30.00ല3ം dപ 2021-22 ബ•ജiി*
വകയി
o.

മയN മ
ിനടിമെJK വ •ികെള`ം 56ംബ.െള`ം വിദ ാഭ ാസം, pKിേ(
*,
jനരധിവാസം എ ിവയി˜െട മയN മ
് ഉപേയാഗ ിെ
%തിpല അനŒരഫല.4
5റ™ തിYO േദശീയ ക š പ"തിയാണിത്.
മയN മ
ിനടിമെJK വ •ികെള
കെq
തിYം, കൗ സിലിംഗ്, %േചാദനം, അനŒര ^ര3, jനരധിവാസം എ ിവ
സാ>ഹ ാധിœിതമായി ന*കി മയN മ o ഉപേയാഗ ി* നിo േമാചിJിNകെയ താണ്
ഉേFശ ം. കാര േശഷി വ "ിJി *, %േത ക ഇടെപട*, േബാധവ* രണം ഉ4െJെട`O
%വ
ിക4 ായി 2018-19-* േക• സ
ാ 135 ല3ം dപ അYവദി(ി}O0ം 2019-20-* 135
ല3ം dപ വകയി
ിയി}O0മാ5o. പ"തി`െട ഭാഗമായി േമാണിKറിംഗ്, വിലയി
*,
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ഐ.ഈ.സി. %വ
ന.4, േസാഷ * ആഡിi് എ ിവ ാവശ മായ 0ക സം8ാന
വിഹിത ി* നിoം വഹിേ qതാണ്. ഇതിനായി 2021-22-* ബ•ജiി* 30.00ല3ം dപ
വകയി
o.

“
തകരാxക4,
ബ'െJK േരാഗ.$ം, സി
േരാഗിക4 ് ധനസഹായം
10,000 ˆരിതമYഭവിN

“ /കര4 മാiിവ * ശ••ിയ നട ിയവ , ഹീേമാഫീലിയ`ം
ി4 െസ* അനീമിയ എ ിവ ബാധി(് ചികിžയിലിരിN 4 വിഭാഗം
ന*5
പ"തിയാണ്. ഈ നാ\ വിഭാഗ ി\മായി ഏകേദശം
േരാഗിക$q്.
ഈ വിഭാഗ ി*െപKവ
് ധനസഹായം

അYവദിN തിYO പ"തിയാണിത്. സമാശHാസം I – ബി.പി.എ*. 56ംബ ി*െJK0ം ഒ
മാസ ി* ഒ തവണെയ ി\ം ഡയാലിസിസ് െചb “ േരാഗിക4 ് %തിമാസം 1100 dപ
ന*5o. സമാശHാസം II – ഒ ല3 ി* താെഴ വ മാന[Oവ Nം “ /കര4 മാiിവ *
ശ••ിയ™ വിേധയമായി}Oവ Nം %തിമാസം 1100 dപ ന*5o. വ മാന പരിധി ഒ ല3ം
dപയാണ്. സമാശHാസം III ഹീേമാഫീലിയ`ം ബ'െJK േരാഗ.$ം ബാധി(ി}O േരാഗിക4 ്
(8,9,11,13 ¢ഡ് ഫാhറി\O 5റവ്) %തിമാസം 1100 dപ ന*5o. ഇതിന് വ മാന പരിധി
ബാധകമv. സമാശHാസം IV- ബി.പി.എ* വിഭാഗ ി*െJK പKിക വ ¤ വിഭാഗ ാരvാ
സി ി4െസ* അനീമിയ േരാഗിക4 ് %തിമാസം 2000 dപ നിര ി* സഹായം ന*5o.
പ"തി %വ
ന.4 ായി 2021-22-* 500.00 ല3ം dപ വകയി
o.

•ീക4 ് െമ(െJK അവസര.4 %ദാനം െച’െകാq് അവ െട ശാ•ീകരണrം
എvാതര ി\O വികസനrം നടJാNക എ ല3 േ ാെട 1988-* േകരള സം8ാന വനിതാ
വികസന േകാ Jേറഷ dപീകരിy. േകാ Jേറഷെ %വ
നകാലം [തേല`O %ധാന
%വ
ന.ളിെലാ ാണ് േദശീയ ധനകാര േകാ Jേറഷെ സഹായേ ാെട സHയം െതാഴി*
വാc അYവദിN ത്. 2021-22-* താെഴ പറ` പരിപാടിക4 നടJിലാ ാ 1864.00 ല3ം
dപ വകയി
o.
വനിതക4 ് സHയം െതാഴിലിYO വാcാ പ"തി (എ .ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി./
എ .എം.ഡി.എഫ്.സി./ എ .എസ്.എഫ്.ഡി.സി/എ .എസ്.ടി.എഫ്.ഡി.സി.
സHയം െതാഴി* വാcാ പ"തി (െപാ0വിഭാഗം)
ഇ.ഡി.പി. /േബാധവgകരണ ക ാtക4/ െതാഴി* പരിശീലനം/%ദ ശന.4 [തലായവ.
വ

ിംഗ് rമ സ് േഹാ;*/ഓഫീസ് േകാംC‹ിെ

പരിപാലനം

സ േ , റിേJാ K് ആ ് േഡാNെമേ ഷ .
ആ

വ ¥ചിതHrം %ത¦*Jാദനാേരാഗ േബാധവ* രണrം

^ര3ിത താമസ പരിപാടി
§ഷ് അJ് േക•.4 8ാപി *
പKിക വ ¤ •ീക4 ായി ഇ {iഡ് ൈനjണ വികസന േക•ം
•ീക4 ാ`O jതിയ
പരിപാടിക4 (റീ(്)

പരിശീലന

സംരംഭ.$4െJെട`O

േകാേള©കളി* വനിതാെസ*
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ഫിനിഷിംഗ്

¨4

വനിതാ ഇ ഫ േമഷ

സഹായ േക•ം (24/7)

േബാധ ം- േപാലീസിനാ`O ജ ഡ Pªേബാധന പരിശീലന പരിപാടി.
ക ത* - പരിചരണം %ഫഷനലാN

തിY വനിതക4 ് ൈനjണ വികസനം.

2021-22 ബ•ജiി* വകയി
ിയി}O 1864.00 ല3ം dപയി* 1590.00 ല3ം dപ 0ട
%വ
ിക4Nം 134.00 ല3ം dപ ഫിനിഷിംഗ് ¨4 പരിപാടിNം 140.00 ല3ം dപ
ജ ഡ അവേബാധന പരിപാടിNം വകയി
o.

സം8ാന നി ഭയ േപാളിസി വിഭാവനം െച–ി}O ല3 .4 Y|തമായി
പരിപാടിക4 ആPŠണം െച–ിരിNo.
ൈലംഗികാതി•മ.ൾ തട` ത്
ഉറJാ ൽ, ഇരകൾN െമ(െJK സംര3ണ േസവന.ൾ നൽകൽ, താെഴ Kിൽ
നിoO ഇടെപടീൽ, സാ>ഹ േമൽേനാK സംവിധാനം, ഫല%ദമായ jനരധിവാസം,
അനŒര ¥-ഷ പരിപാടി [േഖന ഇരകെള അതിജീവി ാൻ %ാ¯രാNക എ ീ
%വർ ന.ൾ ് ഊ ൽ നൽ5o. താെഴ പറ`
%വ
ന.4
നി േFശിNo.
നിലവി\O 15 െഷ*K
8ാപി *

േഹാ[ക$െട %വ

നം, jതിയ 2 െഷ*K

േഹാ[ക4

±$കളി\ം േകാേള©കളി\ം കാ•യിYകൾ.
ഐ.ഇ.സി പരിപാടിക4, %തിേരാധ പരിപാടിക4, PQേബാധ പരിപാടിക4
ആ² െകയ േഹാ[ക$െട നട

ിJ്

നി ഭയ െഷ*K േഹാ[കളിെല`ം ഒ േ;ാJ് േക•.ളിെല`ം ഉേദ ാഗ8 Nം മI
േ; ് േഹാ4േഡഴിസിY[O പരിശീലനrം, കഴിവ് വ "ിJി ാYO പരിപാടിക$ം,
ജിvാതല നി ഭയാ എമ ജ സി റേ³ാ
ജിvാ നി ഭയ കšിiികെള ശ•ിെJ6

സ് ടീ[ക$െട dപീകരണrം നട

ിLം

*.

മാനസികാേരാഗ %´.4 ഉOവ Nം µ"ിമാ¶ [O 5Kിക4Nമായി േഹാ[ക4
േതേജാമയ അനŒര പരിര3 േഹാം (ൈനjണ ം, െതാഴി* പരിശീലനം)
െഷ*K േഹാമിെല അേŒവാസിക4 ് വിവാഹ ധനസഹായം
ബ·വിധ േക•ീ¸ത വ

്േഷാJ്

സമ{ ^ര3ാ േക•ം
POCSO അതിജീവി(വ

ായി ഡി-ഇ ;ിi¹ഷണൈലേസഷ

POCSO ഇരക4Nം അതിജീവി(വ Nം കാവ* മാºകയി\O സാ>ഹ ാധിœിതമായ
മാനസിക സാ>ഹ jനരധിവാസ പരിപാടി
ൈലഗികാതി•മ

ിനിരയായ 5Kിക$െട സാ>ഹ ാധിœിത jനരധിവാസം

എസ്ഒഎസ് മാºകാേഹാ[ക4
ലീഗ* െസ*, ഭരണ െചലവ്
സം8ാന ് നിലവിൽ 15 വനിതക4Nം 5Kിക4Nമാ`O േഹാ[ക4 8ാപി(ി}q്.
നിലവിൽ അഭയ േക•ം, ആഹാരം, വിദ ാഭ ാസം, െതാഴി* എ ിവ™ jറെമ േയാഗാ, സംഗീതം,
•ാ²്, കലക4, േ³ാ »സ്, ജീവിത ൈനjണ വിദ ാഭ ാസം എ ിവ വനിതക$െട`ം 5Kിക$െട`ം
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ഭവന.ളിെല
%വ
ന.$െട ഭാഗമാേ qതാണ്.
º¼രിെല രാമവ šjര ് 200
അേŒവാസിക4 ായി ഒ മാºകാ വനിതാ ശി¥മ¶ിരം ആരംഭി ാ ഉേFശിNo. േഹാ[ക4
ഇvാ
പ നംതിK ജിvയി* ഒ േഹാെമ ി\ം 8ാപിേ qത് അത ാവശ മാണ്. ഒ SOS
േഹാം തി വനŒjര ് %വ
ിyവ
0ം മെiാെര½ ിന് 2020-21-* അYമതി
ലഭി(ി}O0മാ5o. %േത ക ആവശ .4 ഉO 5Kികെള ആവശ .4 സാധ മാN %േത ക
േഹാമിേല ് മാIവാ തീ മാനി(ി}q്. ഇതിനായി º¼രി* ‘ മാനസികാേരാഗ
ിYO േഹാം’
ആരംഭിy. പഠനം ”
ിയാ ി വിവിധ െതാഴിലിേല െJടാ താUര [O അതിജീവി(വ
ായി
എറണാ5ളം എട ാ}വയലി* േതാേജാമയ അനŒര പരിര3 േഹാം ആരംഭി ാ
തീ മാനി(ി}q്.
സHകാര
െപാ08ല.ളിേലാ, േജാലി8ലേ ാ, സ>ഹ ിേലാ,
56ംബ ിേലാ അതി•മം േനരിേടqിവ
•ീക4 ് പി¾ണ ന*കാനാ`ം മI %´.4 ്
പരിഹാരrം പി¾ണ ന*5ക`മാണ് ഒ.എസ്.സി ക$െട ഉേFശ ം.
ൈലംഗീക പീഡനം,
ൈലംഗീകാതി•മം, 56ംബ ിെല അ•മം, തKിെ ാ¿ േപാക*, മാന ത സംബ'ി( 5i.4,
ആസിഡ് അപകട.4 എ ിവ േനരിേടqി വ ് ഒ.എസ്.സി. യി* എ
ˆ:ഖിതരായ
•ീക4 ് 24 മണിÀ %േത ക േസവന.4 ന*5 താണ്. നിലവി* 14 ജിvകളിലായി 14
ഒ േ;ാJ് േക•.4 %വ
ി്yവ o. ^8ിര വികസന ല3 .* േനടിെയ6 ാനായി
ല3 മി6
ഇ രം %വ
ന.4 െപാ0 8ല ം സHകാര 8ല.ളി\ം •ീക4Nം
5Kിക4Nം
എതിെര`O
അതി•മ.$ം,
ˆ പേയാഗrം
കട \ം
ഇvാതാ ാ
സഹായകമാNo.
െജ ഡ അൈഡHസxെട`ം ജീവന ാ െട`ം ശ•ളrം അലവ ^ക$ം മI ഭരണ
െചലrക$ം
വിവിധ േ; ് േഹാ4േഡÁിY േബാധവg രണ പരിപാടി, േജാലി8ല ്
•ീക4െ തിെര`O ൈലംഗീകാതി•മം (തടയ*, നിേരാധനം, പരിഹാരം). ആh്,
2013-െ നി ഹണം.
െജ ഡ ബ•ജiിംഗ്, െജ ഡ ആഡിiിംഗ്
െപാ0ജന

ിന് െജ ഡ Pª േബാധന പരിപാടിക4

ൈശശവ വിവാഹ നിേരാധന ആh് 2006, •ീധന നിേരാധന നിയമം 1961, മാº ആYpല
നിയമം 1861, •ീകെള അപമാനി * നിയമം(%തിേരാധം) 1986, ഗാ ഹിക പീഡന ി* നിoം
സംര3ണം നിയമം 2006
എ ിവ നടJാ *. െതാഴി* 8ലെ
•ീക4െ തിെര`O
ൈലംഗികാതി•മം (തടയ\ം പരിഹാരrം ) നിയമം, 2013
ൈശശവ വിവാഹ %തിേരാധ ിYO %വ
ന.$ം ക ാ•യിYക$ം, •ീധന
നിേരാധനം, െപ 5Kി`െട അŒ േദശീയ ദിനാചരണം, ൈശശവ വിവാഹം
%തിേരാധി ാനായി അറിr ന*5 വ
് ഇ സ ീവ്.
ഗാ ഹിക പീഡന ിനിരയായവ
് നിയമ കൗ സിലിംഗ് ന*5 തിനാ`O
സഹായ േക•.4 ് സഹായം ന*ക*, െ%ാജh് ;ാഫിYO േഹാണേററിയം
ഗാ ഹിക പീഡന

ിനിരയായവ NO െഷ*K േഹാ[ക4 നട

തിYO ഫq്.

വനിത െ%ാK3

ഓഫീസ മാ െട െമസÂ

ഗാ ഹിക പീഠന

ിനിരയായവ Nം/അതിജീവി(വ Nം jനരധിവാസ പ"തി.
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് േഹാണേററിയം.

േത ക േസവന
ാപി
ം.
വനിതക മായി ബ
നട"ിലാ ക.

േവ

ി

സൗകര

െ"# എ%ാ നിയമ

ഇേ/ണ1 പരാതി ക2ി3ി ം
ഫീസ്

ം
ം, ച#

തിയ േസവന േക
ം മാ() നി(േ*ശ

ം

ാേദശിക പരാതി ക2ി3ി ം ശ5ിെ"671, സി3ിംഗ്

വനിതാ േ<മ
ാപന ളി
അേ?വാസിക
് ട@ഷB ഫീസ്, താമസെCലവ്,
പഠന ഉപകരണ
ഉ െ"െട
വിദ ാഭ ാസ സഹായം,
ാപന
്
അടി
ാന സൗകര
.
വനിതാേ<മ
ാപന ളി
അേ?വാസിക
ം HB അേ?വാസിക
ം Iരിത
ബാധിതരായ Kീക
ം െതാഴി1 പരിശീലനം ന1ക ം, സMയം െതാഴിലിന്
ധനസഹായം ന1ക ം; െതാഴി1 പരിശീലന Nണി3് ആരംഭി
ം.
സ( ാ(/സ( ാ( എയിഡഡ് െഷ1#( േഹാമിെല വനിതക
് സR(S
നരധിവാസം.
വTേഡ േഹാHക െട നട7ിUം

ാപി

ം.

േVഹ സംഗമം HB അേ?വാസിക െട വാ(ഷിക WടിേCര ം വിജയകരമായ
വ(7ന
െട ദ(ശനYം..
ശാരീരികYം മാനസികYമായ ആേരാഗ ം െമCെ"6Z[തി\
പരിശീലനം.
െജBഡ]മായി ബ െ"#
പരിശീലന പരിപാടിക , സ(േ`ക .

േബാധവ^ രണ

ക ാ_ക ,

സഹായം/േയാഗ

െസമിനാ]ക ,

വിവിധ വിഭാഗ7ി1െ"#വaെട നരധിവാസ7ിന് അ\േയാജ മായ പbതിക
cപീകരി [തിന് പദവി പഠനം/സാഹചര
വിശകലനം/സ(േ`ക / പഠന
ം
(വിധവക /അവിവാഹിത(/വിവാഹ
േമാചനം
േനടിയവ(/ഒ3f
താമസി [വ(/
പാ(ശMവ^ രി െ"# വനിതക /Igരമായ സാഹചര ളിെല Kീക ).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

വനിതക െട െതാഴി1 പiാളി7ം വ(bി"ി [തി\
വ(7ന
, െതാഴി1
ന1ക1.
വനിതകേള ം j#ികേള ം
ത#ിെ ാk േപാj[ത്
തിേരാധി ാനായി വിവരം
അറിയി [വ( ് ഇBെസ/ീവ്.
വj"് ഉേദ ാഗ
( ം േസവന ദായക( ം നിയമ േബാധവ^ രണം.-mb
ൈലംഗികെതാഴിലാളിക െട നരധിവാസ7ി\ െ ാജo്.
വനിത pഹനാഥയായിr j6ംബ
് ധനസഹായം.
പാ(ശMവ^കരി െ"# വനിതക
് sര< ം സംര<ണYം/കൗTസിലിംഗ്.
മഹിളാ മtിര7ിെല അേ?വാസിക െട വിവാഹ7ിന് ധനസഹായം.
അഭയകിരണം
സഹായഹuം െ ാജo്.
അതിജീവിക.
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11. വനിതാ രv രwാരം വിവിധ േമഖലകളി1 വ(7ി [ മഹനീയ വനിതക
്
അസാധാരണമായ േന#ം ൈകവരിCതി\ അവാ(ഡ് & വനിതാദിന ആേഘാഷ
12. സൈധര ം Hേ[ാ#് പbതി െട വിവിധ വ(7ന
.
13. ൈക7ാ ്- പbതി.
14. േപാz് പാ(#ം ഡി ഷB-േബാധവ^ രണ പരിപാടി.
15. മംഗല പbതി.
16. വനിതക
വിവിധ പbതിക
ായി
തിയ േസാെ{Mയ(, ആ|ിേ ഷB,
േഡ3ാേബസ്.
17. ജാ}താ സമിതി ശ5ിെ"671.
18. Iരിതബാധിതരായ Kീക
് ചികി~ാ ഇടെപട ക .
2021-22-1 2400.00 ല<ം cപ ഈ പbതി ായി വകയിaZ‚. ഇതി1 900.00 ല<ം
cപ േതേജാമയ ഉൾെ"െട
നി(ഭയാ പരിപാടിക
ം 100.00ല<ം cപ െജBഡ( അവേബാധ
പരിപാടിക
ം 1400.00 ല<ം cപ വനിതാ ശാ5ീകരണ പരിപാടിക
മാണ്.

േകരള വനിതാ ക2ീഷB 1996-1 നിലവി1 വ‚. േകരള7ിെല വനിതക െട നിലവാരം
െമCെ"6Zക ം, Kീക െ തിരായ അനീതികെള"3ി അേനMഷണം നട7ി പരിഹാരമാ()
നി(േ*ശി ക മാണ് വനിതാ ക2ീഷെ/ ല< ം. േകരള വനിതാ ക2ീഷൻ നിയമ 16 (iii) കാരം
ക2ീഷൻ Kീകൾ ് സമതMYം നീതിˆർവമായ െപaമാ3Yം ഉറ"ാ [തിൽ ഭരണഘടനാ
അവകാശെ7 ബാധി [ നിയമ ളിെല പിഴYകൾ, അപര ാ‹ത, jറYകൾ എ[ിവെയ റിŒം
പരിഹരി ാനാവശ മായ നിയമനിർ2ാണ നടപടികൾ സംബ ിŒം ഒa വാർഷിക റിേ"ാർ#്
സമർ"ിേ
താണ്. 2021-22-1 താെഴ പറ [ വ(7ന
നി(േ*ശി ‚.
ജBഡ( േബാധവ^ രണം-•ാŽഷി"് പരിപാടി
ക2ീഷB ശ5ിെ"671/നവീകരണം
ലീഗ1 വ( ് േഷാUക /െസമിനാ]ക / അദാലZക , ഡി.എB.എ. െടz്.
Kീശ5ി ന@സ് െല3(, ൈല•റി വികസനം, ഗേവഷണ പഠന
ജാ}താസമിതി അംഗ

, കൗTസലിംഗ്

പരിശീലനം

ാേദശിക ഓഫീസ് (േകാഴിേ ാട്, എറണാjളം)
ക2ീഷെ/ ‘ട(‚ വa[ വ(7ന
ം നട"ാ [തിനായി 2021-22 വ(ഷം 540.00
ല<ം cപ വകയിaZ‚. ഇതി1 213.00 ല<ം cപ ജBഡ( േബാധവ^ രണ പരിപാടി ാണ്.

j#ിക , വനിതക , ‘ട ിയവaെട സംര<ണ7ി\ം
നരധിവാസ7ി\മായി
വനിതാശി” വj"് േ<മ
ാപന
വ(7ി"ി ‚.
ഈ
ാപന
്
അ3j3"ണിക ം
W6തലാ
നി(2ാണYം
ആവശ മാണ്.
അംഗീ•ത
നി(2ാണഏജBസികെളെ ാ ് േ<മ
ാപന
േട ം ഓഫീsക േട ം
‘
ം
അത ാവശ അ3j3"ണിക ം െചേ— ‘ ്. നട‚ െകാ ിരി [േജാലിക ˆ(7ിയാ ക,
നി(2ാണ േജാലിക െട അവേശഷി [ ‘കക ന1jക എ[ിവ ം വനിതാശി”വj"ിെ/ ം
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ജി%ാ വനിതാശി” വികസന ഓഫീsക െട ം
തിയ‘ം നട‚ വa[‘മായ നി(2ാണ
വ(7ന
ം ഇതി
െ"6‚. 2021-22-1 താെഴ പറ [ പരിപാടിക നട"ിലാ ാB 400.00
ല<ം cപ വകയിaZ‚.
2021-22-1 നട"ാ [ വ(7ന
.
വനിതാ ശി” വികസന ഓഫീsകളി1 വാഹന

വാടക˜് എ6 1

ഓഫീസ(മാaെട വാഹന വാടക.
സി. .ജി. സിം, വj"ി

ഓഫീസ(മാaെട േടാ"് അ"് ചാ(™ക

വj"ിെ/ െവšൈസ3് വികസനYം െമയി/നBsം, വിവര സാേiതിക വിദ മായി
ബ െ"# േസവന
, വാ(ഷിക പരിപാലന െചലYക , ഇ/(െന3് ചാ(™ക ,
പ›ാ7ല സൗകര
, IT ഹാ(ഡ് െവയ(/േസാ{് െവയ( വാ 1 എ[ിവ
ഡയറoേറ3ി ം ജി%ാ ഓഫീsകളി ം നട"ാ ക
‘ട( പbതിക െട ˆ(7ീകരണYം തിയ െക#ിട നി(2ാണYം
എ%ാ ഓഫീsകളി ം പœിംഗ് സ•ദായം
ഡയറoേറ3ി1 ഐ.ടി. സൗകര
Ÿം ത—ാറാ
ം

ാപി

ം പരിപാലനYം

െമCെ"6Z[തി\ം വീഡിേയാ േകാTഫറBസിംഗ്

ജി%ാ വനിതാ ശി” വികസന ഓഫീsകളി1 ഓഫീസ് വാടക
സൗകര
.

െ"െട

പ›ാ7ല

ഗേവഷണYം അനാലിസിസ് വിം ം, നി(2ാണ വിഭാഗYം
ഐ.ഇ.സി. വ(7ന
, അഡM സി ം േബാധവ^ രണ പരിപാടിക ം, വjU
പbതിക െട അവേലാകന േയാഗ
, അവേബാധന പരിപാടിക
എ[ിവ˜ാ
ഫ ്.
Iരിതമ\ഭവി [ വനിതക
ം j#ിക
ം സഹായ7ിനായി
ന1j[തി\ ജി%ാ ഉേദ ാഗ
( ് ‘ക അ\വദി 1.
ാപന ളിെല അേ?വാസിക
ഓണേററിയം.

് സഹായിക

HBWറായി

വാ¡

-പരിശീലന പരിപാടിക ,

ജി%ാതല വനിതാ ശി” വികസന ഓഫീsകളി1 െഹ1"്െഡw്
‘ട

ിയ

¢7ിക

ˆ(7ിയാ

ം തിയനി(2ാണYം

ഡയറoേറ3ിെല ം
മ£
ാപന
െട ം
ˆ(7ിയാ ാ\ം ഡയറേക്ടേറ3ിെ/ വി ലീകരണYം
എ[ിവ˜ായി 200.00ല<ം cപ വകയിaZ‚.

നട‚െകാ
‘ 1

ിരി [
¢7ിക ം,

¢7ിക
നി(2ാണം

നിലവി
േ<മ
ാപന
െട അ3j3പണിക ം W6തലായി േവ ിവa[
നി(2ാണ
ം അത ാവശ മാണ്. േ<മ
ാപന
െട ം ഓഫീsക െട ം അ3j3പണിക ം
നവീകരണ
¢7ിക ം അംഗീ•ത ഏജBസിക
Hേഖന നട"ാ [തി\ം നട‚ വa[
വ(7ന
അ67 സാ¤7ിക വ(ഷം ˆ(7ിയാ ാ\ം നി(2ാണ ¢7ിക
്
ന1കാ\ ബാ ി ‘ക ന1ക ം. 2021-22-1 താെഴ പറ [ പരിപാടിക നട"ിലാ ാB 330.00
ല<ം cപ വകയിaZ‚.
2021-22-1 നട"ാ [ വ(7ന
വനിതാ ശി” വികസന വj"ി\ കീഴി
നി(2ാണം, abാരണം, വി ലീകരണം.
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ഡയറoേറ3ിെ/ ം

ാപന

െട ം

‘ട( പbതിക െട ˆ(7ീകരണം.
ICPS- െ/ സം
JJB, CWC െക#ിട

ാന ഓഫീസ് തിയ െക#ിടം.
െട നabാരണം/നി(2ാണം

JJ േഹാHക ം അന?ര ”¥ഷാ േഹാHക ം ശി” സൗ¦ദ േഹാHകളാ 1
§¨രി1 മാz( |ാB ഇBzി3@ഷB േകാം|©് നട"ാ 1

സാªഹ നീതി വj"ിെല ഉേദ ാഗ
aെട «മതലക ം കടമക ം കാര േശഷിേയാെട ം
ഫല ദമാ ം നി(`ഹി [തിന് പരിശീലനം ആവശ മാണ്.
അംഗനവാടി ഭാരവാഹിക
ഉ െ"െട വിവിധ വിഭാഗ7ി
ഉേദ ാഗ
( ് ഇBസ(`ീസ് പരിശീലന പരിപാടിക
സംഘടി"ിേ
‘ ്. വj"ി1 ‘തായി േച([വ( ം
ാന യ3ം ലഭിCവ( ം ഓഫീസ്
നടപടി¬മ െള റിC് ഇBഡ<B/ഓറിയേ/ഷB പരിശീലനം ന1േക ‘ ്. നിലവി
സാªഹ നിയമനി(2ാണYം ച#
ം നട"ിലാേ
ഉ7രവാദിതM
,
നട7ി"്
മാ()േരഖക , വj"ിെ/ നട7ി"് നടപടി¬മ
‘ട ിയവ ം പരിചയെ"6േ7 ‘ ്.
വj"് ഉേദ ാഗ
ര%ാ7 ാഥമിക േzക് േഹാ േഡ-ിെ/ കഴിYയ(േ7 ‘ം ആവശ മാണ്.
േജാലി െച®[വ( ം മ3് േzക് േഹാ േഡ-ി\ം അവaെട േജാലിക ം ഉ7രവാദി7
ം
കാര േശഷിേയാെട ം ഫല ദമാ ം നി(`ഹി വാB കഴി ം വിധം അവaെട കഴിYം അറിYം
മേനാഭാവYം െമCെ"6Z[തിനായി വിദ¯aെട ം ൈന ണ ം േനടിയ വ 5ിക െട ം പി°ണ
ആവശ മാണ്. താെഴ പറ [ വ(7ന
ായി 2021-22 ബ±ജ3ി1
വകയിaZ‚.
രാജ െ7 മഹ7ായ
പരിശീലന പരിപാടിക

ാപന

പരിശീലന സഹായി
സംേയാജി"ി ക

ത—ാറാ ക

Hേഖന എ%ാ തല7ിെല ം ആഫീസ(മാ(
,

വj"ിെ/

വിവിധ

പരിശീലന

പരിപാടികൾ

AWTC/MCTC ഇB²o(, ¬ഷ് ജീവന ാ(, െഷ1#( േഹാം ജീവന ാ(, SPC, FCC
ജീവന ാ( ഉ െ"െട എ%ാ ഓഫീസ(മാ( ം മ£് ഉേദ ാഗ
( ം ³
കൗTസില(മാ( ം പരിശീലനം.
വj"ിെല ഉേദ ാഗ
( ം അംഗBവാടി വ( (മാ( ം അംഗീ•ത
നി‚ം സ(#ിഫി 3് േകാ´ക .

ാപന

ളി1

സªഹ7ിെ/ സMാഭാവിക മാ3
് അ\µതമായി Kീക െട ം j#ിക െട ം
സമ}വികസനം, Kീക
പരിവ(7ന7ിെ/
തിനിധിയാെണ‚
തിരിCറിവ്, വികസന
പiാളിയായി Kീ അംഗീകരി െ"6ക ‘ട ിയവയാണ് ഈ പbതിെകാ ് ഉേ*ശി [ത്.
ആവശ ാധി¶ിതമായ
േസവന
െട
സംേയാജനം,
വിഭവ
,
പ›ാ7ലസൗകര ം,
മ\ഷ വിഭവേശഷി എ[ിവ സമനMയി"ിC് അംഗനവാടികെള ക2@ണി3ി റിേസാ-് േക മാ ി
വികസി"ി ാB ഉേ*ശി ‚. താെഴ"റ [ വ(7ന
ഏെ36 ‚.
കൗമാര ായ7ിെല െപTj#ിക

ം ആTj#ിക

അംഗBവാടി െക#ിട നി(2ാണYം നabാരണYം
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മാ

·ബ്.

ICDS, അംഗനവാടി േസവന

മായി ബ

െ"#് സം

ാന അവാ(ഡ് ന1jക.

േഗാ¸ വ() ാ( അധിവസി [
ലെ7 അംഗനവാടി േക ീകരിŒ
േഗാ¸ ഭാഷയി
‘മായ ീ-¹ പഠനം.
ഇ.സി.സി.ഇ
വ(7ന

പാഠ പbതി
‘ 1,
, േസാഷ 1 ആഡി3്

ആവശ H

േദശ

കിളിെകാœ1

േപാെല

‘ം

ാേദശിക

ഇ.സി.സി.ഇ

ളി1 ക2@ണി3ി അ6 ള

അംഗനവാടി വ( (മാ( ം െഹ1"(മാ( ം ഐഡB/ി3ി കാ(ഡ്
അംഗനവാടി j#ിക
അംഗന വാടികളി1

് Nണിേഫാം ന1jക
േവശേനാ~വം നടZക.

വള(Cാ HരടിU
j#ിക
േക
ാപി ക

ം

േത ക ആവശ

j#ിക

ം അംഗനവാടി

ൈവകല ക7ിെ/ ാരംഭ കെ 7 ക , വള(C Hരടി"്, j#ികളിെല േപാഷകാഹാര
jറYക എ[ിവ˜ാ
പbതിക .
ICDS º"(ൈവസ(മാ(, അംഗBവാടി ജീവന ാ( ് റി»ഷ( പരിശീലനം
2021-22 ബ±ജ3ി1 േമ1"റ¼
വ(7ന
ായി 1000.00ല<ം
വകയിaZ‚.

cപ

2008-09 വ(ഷ7ി1 കിേശാരി ശ5ി േയാജനാ പbതി െട കീഴി1 163 െതരെ¼67
¹ കളിെല ഈ പരിപാടി ആരംഭിŒ. 2009-10-1 സം
ാന പbതിയി1 ഉ െ"6Zക ം
ൈസേ ാ േസാഷ 1 സ(`ീസസ് എ[് ന( നാമകരണം െച®ക ം െച¾. ഇേ"ാ ഈ
പbതി 1012 ¹ കളി1 വ(7ി ‚. ¹ കളി1 കൗമാര ായ ാരായ വിദ ാ(¿ിനിക
ം മ£
വിദ ാ(¿ിനിക
ം കൗTസിലിം ം മാ()നി(േ*ശ
ം ന1കാ\ം ¹ കളി1 േയാഗ ത
ഒa കൗTസിലെറ നിേയാഗി ‚. കൗTസില(മാ(
ഓണേററിയം, 3ി.എ. േവന1 ാല
·ാÀക ം ര<ിതാ
് അവേബാധന ·ാÀക ം സംഘടി"ി ക
എ[ിവ˜ായി ‘ക
വകയിa7ിയിരി ‚.
ഈ കൗTസില(മാ( ് അംഗBവാടികളിെല േഗ സ് ·Áകളി1
അ2മാെര ം കൗമാര ായ ാരായ െപTj#ികെള ം കൗTസിലിംഗ് നടZ[ േമാണി3റിംഗ്
ക2ി3ി മീ3ിം കളി1 പെi6 [തി\
3ി.എ
ം ന1j‚. ³
കൗTസില(മാ(
േഹാണേററിയം , ൈസേ ാേസാഷ 1 ³ കൗTസില(മാ(
ൈന ണ വികസനം, ³
കൗTസില(മാaെട തിമാസ അവേലാകന േയാഗ
, അടി
ാന സൗകര
, ഐഡ/ി3ി
കാ(Â ന1ക1 എ[ിവയാണ് വ(7ന
.
ഈ പbതി ായി 2021-22-ബ±ജ3ി1 2680.00ല<ം cപ വകയിaZ‚.

j#ികെള ഫല ദമാ ം കാര

ാ‹ിേയാെട ം സംര<ി [തിനായി ‘j#ിക െട അവകാശ

സംര<ണം’ , ‘j#ിക െട താÃര ം’ എ[ീ െമൗലിക തതM ളി1 അധി¶ിതമായ ഒa സ•ദായം
യാഥാ(ത മാ ാ\ സ( ാരിെ/ പbതിയാണ് സംേയാജിത ശി” സംര<ണ പbതി. വ ത u
സാഹചര ളി
j#ിക
ം, Iരിതകരമായ സാഹചര 7ി
j#ിക
ം സ( ാരിെ/ ം
സªഹ7ിെ/ ം പiാളി7േ7ാെട sര<ിത പരിത
ിതി µÄി ക എ[താണ് പbതി െട
ല< ം. വ(7ന
നട"ാ ാനായി വിവിധ ഘടക
ം ഐ.സി.പി.എസ്-1 ഉ െ"6‚. 1.
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സം
ാന ശി സംര ണ െസാൈസ ി, 2 .ജി ാ ശി സംര ണ ണി ് 3. ശി േ മ
ക ി ിക , 4. വൈന ജ ിസ് േബാ"ഡ്, 5. െജ.െജ. ആ&് 2015 (കാര)* ശി + +ാ,*
ാപന. , 6. േ
് അേഡാ1ഷ3 റിേസാ5് ഏജ3സി, എ8ിവ,ം ഈ പ:തി,െട
ഘടക.ളായി (വ"@ിAB. അതCാവശC േസവന.െള
ാപനവ +രിA8തിDം
എ ാതല@ിF)* കഴിHകെള വള"@ാDം ഘടനക
ശIിെJK@ാDം ശി
സംര ണ
േസവന. +ായി േഡ േബLംഅറിHം ഉNാ+ാDം, PKംബ@ിFം സQഹ@ിFം PSികTെട
സംര ണം െമUെJK@ , എ ാ തല.ളിFം അDേയാജCമായ ഇW" െസ&റ െറേXാ3സ്
ഉറY വZ[ക എ8ിവ സ"+ാ" നടJാ+ാDേ\ശിAB. ഫല(ദമായ ഇടെപടFക
_പീകരി+ാDം നടJാ+ാDം അനaരഫല.
നിരീ ിA8തിDമായി ശി
Lര
േഡ
മെന െമW്റ് സി Hം വിഭാവനം െചdB. NGO േഹാ)ക A* സഹായHം ICPSമാ"l നി"േ\ശ
(കാര)* മ ് എ ാ ഘടക.Tം പ:തിയിെല മm (വ"@ന.ളാണ് .
ഈ പ:തി നടJിലാ+ാD* െചലവ് േകn സം
ാന സ"+ാZക 60:40 എ8
അDപാത@ിലാണ് വഹിA8ത്. 2021-22- 1000.00 ല ം _പ ഈ പ:തിo് സം
ാന
വിഹിതമായി വകയിZ[B.

ഭാരത സ"+ാരിെW വനിതാ ശി
വികസന മpാലയ@ിqെട,* വിവിധ
സാQഹCനിയമ.Tം പ:തികTം നടJിലാA8 േനാഡ വPJാണ് വനിതാ ശി വികസന വPJ്.
എ8ാ
sരിപ ം ജന.Tം വPJിqെട നടJാA8 േസവന.െളAറിU് അtരാണ്.
അതിനാ ഈ വPJിqെട ലഭCമാA8 േസവന.െളAറിU് പu-vശC-wാവC മാധCമ.ളിqെട,ം
ഡിജി , സാQഹC മാ:Cമ.ളിqേട,ം
േബാധവx+രണം നട@ാ3 ഉേ\ശിAB.
സം
ാന,േദശീയ, അa:േദശീയ ദിന.Tം (ധാനെJS ആyകTം വPJ് ആേഘാഷിU് വZB.
ഐ.ഇ.സി. പ:തി വികസിJിA8തിD* െചലവ് വഹിAവാ3 േവNി ൈവദ{ധCപി|ണ,
െതZH നാടക. സംഘടിJിAക, അവകാശ.െളAറിU് അറിവ് ന P8തിനായി േറാഡ്
േഷാക നട[ക. പu vശCwവC മാധCമ.ളിqെട,* പരിപാടികTം നയ.Tം (ചരിJിAക
എ8ിവ ഈ പ:തിയി ഉ െJKB. ഇതിേലA* െചലHക +് 2021-22-െല ബ}ജ ി
വകയിZ[B.

ലിംഗ േഭദമേനC സം
ാന, പഠന വിഭാഗ. , സിവി െസാൈസ ി എ8ിവ" ഒZമി• ‚ടി
പഠനം, ഗേവഷണം എ8ിവ നട[8തിD* ഒZ ƒാ ്േഫാം ആയാണ് േകരള സ"+ാരിെW
വനിതാശി
വികസന വPJിെW കീഴിF* ജ3ഡ" പാ"+് (വ"@ിA8ത്.
വനിതാ
ശാIീകരണ@ിDം ലിംഗ സമത„@ിDം …തനമായ †തിയ ഇടെപടFകളിqെട,ം വിവിധ
തxപരക ികTമായി േച"8് പി|ണ ന കാ3 കഴി,8 ഭി8ലിംഗ+ാ" ഉ െJെട,* എ ാ
വിഭാഗ+ാ"Aം സാQഹിക സാ‡@ിക രാˆീയ അതിZകളി ാെത രാജC@ിDം സം
ാന@ിDം
സാ‡@ിക, സാം‰ാരിക സാQഹC വിഷയ.ളി
സംഭാവന െചŠാ3 കഴിയ@+വിധം ഒZ
ഒ8ി• ‚ട േകnമായാണ് ജ3ഡ" പാ"+് (വ"@ിA8ത്.
,.എ8ിെW L
ിര വികസന ല C.Tെട അടി
ാന@ി
േകാഴിേ+ാട് െജ3ഡ"
പാ"+ിെW കCാ‡സി
ഒZ അaാരാˆ വനിതാ വിപണന േകnം
ാപിA8താണ്
(വനിതാശി
വികസന വPJ്). ഇത് •ീക +് Lര ിതമായി സംരംഭ.
Žട.ാDം
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വCാപിJി+ാDം ഉ J8. ആേഗാളമായി വി ഴിA8തിDം സഹായകകരമായ ഒZ പ•ാ@ലം
•‘ിAB.
സൗ@് ഏഷC3 േമഖലയി
ലിംഗസമത„ം സംേബാധനെചd8തിനായി
ജ3ഡ"പാ"Aം ,.എ3 Hമ”ം ŽലC പ•ാളികളാP8തിനായി 2020 ഡിസംബറി ധാരണാപuം
ഒY വ•.
ഈപ:തി,െട (വർ@ന.ൾ ™വെട പറ,B
ഇWീരിയർ (വ"@ികTെട,ം നി" ാണ (š@ികTെട,ം Žട" (വ"@ിക .
ലിംഗ സമത„ം സംബ›ിU് അaാരാˆ േകാœഫറ3സ് (ICGE II)
അaാരാˆ വനിതാ വിപണന േകnം
പരിശീലന പരിപാടിക , കCാ‡സിD †റ[* (വ"@ന.
ൈപ•ക മžസിയം, ജ3ഡ" ൈലŸറി, ജ3ഡ" ഗേവഷണHം വികസനHം
ൈവസ് െഫേലാഷിJ് േ(ാ ാം .
െജ3ഡ" പാ"+് – ,.എ3. Hമœ (വ"@ന. , ഭരണെUലHക
ഈ പ:തി,െട (വ"@ന. +ായി 2021-22 1550.46 ല ം _പ വകയിZ[B.

േകരള സാQഹC Lര ാമിഷ3 ആരംഭിU ഈ പ:തി (കാരം 18 വയ¡ിന് താെഴ കCാ3സ"
േരാഗം ബാധിU PSിക +് സൗജനCമായി ചികി¢ ന PB. 12 സർ+ാർ ആ പuികൾ )േഖന
ഈ പ:തി നടJാ+ി വZB. ധനസഹായ@ിന് അർഹരായ േരാഗികെള കെN[8തിDം
േരാഗികൾ+് മm കൗൺസിലിങ് േസവന.ൾ നൽP8തിDം
12 കൗൺസിലർമാെര
നിേയാഗിUി¦N്.
ഈ പ:തി,െട ചികി¢ാ െചലവ് (സ"ജറി, മZ8്, ലാ§െട ്),
കൗœസില"മാ"A*
ഓണേററിയം,
പരസCം,പരിശീലനം,അവേബാധനം.
എ8ീ
(വ"@ന. +ായി 2021-22 –

300.00 ല

ം _പ വകയിZ[B.

ശŠാവലംബികളായ ശാരീരിക/മാനസിക െവªവിളി േനരിK8വZം, ഓSിസം, (ായമായവ",
കാ3സ" േരാഗിക ,«"¬മായ അ›ത ബാധിUവ", എ8ിവെര പരിപാലിA8വ"+് (തിമാസം
600 _പ നിര+ി ധനസഹായം ന P8 ഒZ പ:തിയാണിത്. ശŠാവലംബിയായ ഒZ േരാഗി
PKംബ@ിFെN•ി അവെര പരിചരിA8തിD േവNി (ധാനമാ,ം ഒZ •ീ, )-വ3 സമയHം
വീSി നി േ+NŽN്. ഇ.െന,* PKംബ.Tെട വZമാന@ിന് അDബ› സഹായെമ8
നിലയി
ധനസഹായം ന കാനാണ് ഈ പ:തിെകാN് ഉേ\ശിA8ത്.
പരിചരണ
സഹായിക +് ധനസഹായം ന കാനായി വകയിZ[B.
2021-22സം
ാന
പ:തിയി െJK@ി 4000.00 ല ം _പ വകയിZ[B.

അവിവാഹിതരായ അ മാ"+് (തിമാസം 2000 _പ ധനസഹായം ന P8താണ് ഈ
പ:തി. അവിവാഹിതരായ അ മാZെട (®.
വCതC¯Hം പല വCാ°ിയിF*Žമാണ്.
അവിവാഹിതരായ
അ മാ"+്
(തിമാസം
ധനസഹായം
ന കാനായി
Žക
വകയിZ@ിയിരിAB. േകരള സാQഹC Lര ാ മിഷനാണ് ഈ പ:തി നടJാA8ത്. 2021-22പ:തി ŽടZ8തിേല+് 200.00 ല ം _പ വകയിZ[B.
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േകരള സാQഹC Lര ാ മിഷ3 ആരംഭിU ഈ പ:തിയDസരിU് 18 വയ¡ിന് താെഴ
ജീവന് ഭീഷണിയായ േരാഗം ബാധിU PSിക +് സൗജനC ചികി¢ ന PB. ചികി¢ാ െചലവ്
താ.ാൻ പ ാ@ ദരി² PKംബ@ിൽെJS PSികൾ+് ജീവന് ഭീഷണിയായ േരാഗ.ൾ+്
സൗജനC ചികി¢ാ നൽPB -³ദയ സംബ›മായ തകരാ´കൾ, š+ തകരാ´കൾ, ഹീേമാഫീലിയ
, ഗിലിൻബാരി എ8ിവ,ം ദീർഘകാല ചികി¢ ആവശC)* െസറിŸൽ പാൾസി, തലീസ്േസമിയ ,
സി+ിൾെസൽ അനീമിയ Žട.ിയവµം അപകടം )േഖന ഉNായ ശ•¶ിയµം ചികി¢ ന PB.
ഈ പ:തി സ"+ാ" അംഗീ·ത 20 ആ പuിക
)ഖാaിരം നടJാ+ിവZB. പ:തി
നടJാA8തിനായി െകൗœസില"മാZെട േസവനം ഈ ആ പuികളി
നടJാA8താണ്.
ചികി¢ാ െചലവ് (സ"ജറി, മZ8്, വാ വ്, േ(ാ¯ീസിസ്, ³ദയ ശ•¶ിയµ* അതCാവശC
സാമ ിക , ലാബ് െട ്), കൗœസില"മാZെട ഓണേററിയം എ8ിവയാണ് പ:തി,െട
(വ"@ന. . േകരള സാQഹC Lര ാ മിഷനാണ് ഈ പ:തി നടJാA8ത്. 2021-22പ:തി ŽടZ8തിേല+് 200.00 ല ം _പ വകയിZ[B.

PKംബ@ിെല അ8ം ന¸8യാൾ മരിAകേയാ േജാലി െചŠാൻ പ ാെത വZകേയാ
െച¹ാൽ അനാഥZം »ർ¼ലZമായ PSികൾ വീ½ം ദാരി²C@ിേല+് വ-തി വീ-8
ിതിയാണ്.
സQഹ@ിെWേയാ, ബ¾+Tെടേയാ, ‚¦കZെടേയാ ‚െട വീKകളി
കഴി,8 അനാഥരായ
PSിക +് സഹായം ന P8 പ:തിയാണിത്. അനാഥെര,ം മാതാപിതാ+ളിൽ ഒരാൾ മാu)*
PSികെള,ം കെN[8തിDം ‚Kതൽ ആവശC)*വZെട )ൻഗണന നി•യിA8തിDം,
അടി
ാന വിദCാഭCാസം െമUെJK[8തിDം സാQഹC സംേയാജനHം േപാഷകാഹാരHം നൽകി
PSികേളാെടാ[ താമസി+ാൻ PKംബ.ൾ+് (േചാദനം നൽPക,മാണ് ഈ പ:തി െകാN്
ഉേ\ശിA8ത്. േകരള സാQഹC Lര ാ മിഷ3 ഈ പ:തി നടJാAB.
ധനസഹായം സംബ›ിU വിവര. ™വെട േച"AB.
അ¿ വയ¡ിന് താെഴ,ം 1 )ത
5 വെര Àാ¡ിF*വ"+് (തിമാസം 300 _പ
¶മ@ിൽ വർഷ@ിൽ 10 മാസേ@+്.
6 )ത 10 വെര,* Àാ¡ിF*വ"+് (തിമാസം 500 _പ ¶മ@ിൽ
മാസേ@+്.

വർഷ@ിൽ 10

11, 12 ÀാÁകളി
മാസേ@+്.

വർഷ@ിൽ 10

പഠിA8വ"+് (തിമാസം 750 _പ ¶മ@ിൽ

ഡി ി/െ(ാഫഷണ േകാ5് 1000 _പ ¶മ@ിൽ വർഷ@ിൽ 10 മാസേ@+്.
അനാഥ PSിക , HIV/AIDS ബാധിതരായ PSിക , മാതാേവാ പിതാേവാ ഒരാ മാu)*
PSിക
എ8ിവ"+് വിദCാഭCാസ ധനസഹായം, 10, 12 ÀാÁകളിെല േÂഹ «"Ãം
ÄണേഭാIാ+ A* അവാ"Åക , ജീവിത
ൈന†ണC വികസന പരിപാടി, പരാതി
പരിഹാര സംവിധാന@ിെW ഡിജി ൈലേസഷ3, പരസCം, േബാധവx+രണം എ8ീ
പരിപാടിക +ായി 2021-22വകയിZ[B.

2020-െല †തിയ വിദCാഭCാസ നയം വിഭാവനം െചd8ത് െമUെJS പ•ാ@ല
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സൗകരC.Tം ഇ.സി.സി.ഇ പ:തി+ാ,* സൗകരC.Tം ഉ* †തിയ തല)റ അംഗ3വാടിക
നി" ി+ാനാണ്.
ശി
സൗ³ദപരമായ േടായÆ ്, ശി
സൗ³ദ െപയിWിംഗ്, ™mമതി ,
കളി
ലം എ8ിവ ഉ െJS †തിയ അംഗനവാടി െകSിട നി" ാണHം നിലവിF*
അംഗനവാടികTെട നവീകരണHം ഈ പ:തി ല CമിKB. …തനമായ അടി
ാന
സൗകരC.േളാെട Çാ"S് അംഗനവാടി െകSിട നി" ാണം വPJ് ഉേ\ശിAB. ഇതി ÀാÈÉം,
അK+ള, ¶ിേയ ീവ് േസാœ, ൈഡനിംഗ് ഏരിയ, ഔS് േഡാ" ഇ3േഡാ" േƒ ഏരിയ, വാËÉം
എ8ിവ ഉ െJKB.
ല@ിെW ലഭCതoDസരിU് വിവിധ തരം തരം ƒാDക വPJ്
തŠാറാ+ിയി¦N്. നി•ിത Žക വPY ന Pക,ം ബാ+ി തേ\ശഭരണ
ാപന@ി നിBം
കെNേ@NŽമാണ്. അംഗ3വാടി െകSിട@ിന് വPJിെW,ം തേ\ശ ഭരണ
ാപന@ിെW,ം
60:40 എ8 അDപാത@ി 14.50 ല ം _പ 2016-17-)ത അDവദി• വZB. ഇതി (കാരം
171 അംഗ3വാടികTെട നി" ാണ@ിD* വPY വിഹിതHം 1370 അംഗ3വാടികTെട
†നZ:ാരണ (š@ിക A 60% Žക,ം ഈ വ"ഷം വകയിZേ@NŽN്.
അDമതി
ന കിയിZ8വ 2019-20, 2020-21 വ"ഷ@ി
«"¬മായി നടJിലാ+ിയിSി ാ@തിനാ
1541
അംഗ3വാടികTെട നി" ാണ (വ"@ികTെട ബിªക +് ആവശCമായ Žക ന കാ3 2021-22വകയിZേ@NŽN്.
Çാ"S് അംഗ3വാടികTെട നി" ാണHം െമയിWന3Lം ഈ
പ:തിയി ഉ െJKB.
ഈ പ:തി+ായി 2021-22- 1100.00 ല ം _പ വകയിZ[B.

നി"ഭയ െസ 14 ജി കളിലായി 15 വനിതാശി േഹാ)കTം 14 ഒœ േ ാപ് േകn.Tം
ാപിUി¦N്. ഇതി കാസ"േഗാഡ്, േകാഴിേ+ാട്, വയനാട് , തിZവa†രം, •Î", എറണാPളം
ജി കളി െകSിട. «"@ീകരിUŽം നി" ാണ@ിെW വിവിധ ഘS.ളിF*Žം ഉ െJKB.
പീഡന@ിന് വിേധയരായ •ീകെള †നരധിവസിJിA8തിD* അഭയേകn. Žട.ാ3 ഈ
പ:തി ല CമിKB. െതാഴിFം വZമാനദായക മാ"l.Tം കെN@ാ3 േവNി,* ജീവിത
ൈന†ണC വിദCാഭCാസം ഈ േകn.ളിqെട •ീക +് ന P8താണ്. 2014-15 വ"ഷ@ി
ആരംഭിU ഈ പ:തി,െട Žട"Uെയേ8ാണം േഹാ)കളി ാ@ ഒZ ജി യി വനിതാ ശി ഭവനം
Žട.ാ3 പ:തി ല CമിKB. മാ•കാ വനിതാ ശി ഭവന.Tെട നി" ാണേ@ാെടാJം നടB
വZ8Žം †തിയŽമായ നി"ഭയ െഷ S" േഹാ)കTെട (വ"@നHം ഒœ േ ാJ് േകn.Tെട
നി" ാണHം ഈ പ:തി,െട (വ"@ന.ളാണ്.
ഈ പ:തിoായി 2021-22- 100.00 ല ം _പ വകയിZ[B.

ൈലഗീകാതി¶മ. , CNCP, CCL, ഗാ"ഹിക പീഡനം എ8ിവo് ഇരയായി¦* PSിക ,
•ീക , െപœPSിക
എ8ിവZെട പരിചരണ@ിനായി വനിതാ ശി
വPJ് Pെറയധികം
േ മ
ാപന.
നട[ക,ം അതിന് േമ േനാSം വഹിAക,ം െചdB.
ഈ
ാപന.ളിെല അേaവാസികളി Pേറയധികം േപ" വിവിധ തര@ിF* (®.T*വരാണ്.
സ"+ാ" സംവിധാന@ിന് അതിേWതായ പരിമിതിക ഏെറ ഉെN•ിFം ഈ രംഗ@് എK@്
പറയ@+ േസവന. സ"+ാ" ന PBN്. േ മ
ാപന.Tെട ആവശCം ഇേJാ
‚Kതലായതിനാ
സ"+ാരിെW
കീഴി
(വ"@ിA8
പരിചരണ
ാപന.
ആവശC@ിനി ാ@
ിതിയാ”*ത്. ഈ സാഹചരCം കണ+ിെലK@് സ"+ാ" എ3ജി.ഒ.
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പ•ാളി@@ി
േ മ
ാപന. (വ"@ിJി+ാD* നയ_പീകരണ@ിന് ല CമിKB.
സ"+ാZം െപാŽസQഹHം ത ിF* P മ സംേയാജന@ിDം ÏതC"ഹമായ പ•ാളി@@ിDം
_പം െകാKAക എ8താണ് എ3.ജി.ഒ. ചSÐട് െകാN് ഉേ\ശിA8ത്. . »രിതമDഭവിA8
•ീക Aം PSിക Aം സാQഹCാധിÑിത േസവന. ,
ാപന.
(വ"@ിA8Žമായി
ബ›െJS് ഗേവഷണHം േഡാകÒെമേWഷDം, JJ ആ&് (കാര)* എ3.ജി.ഒ.ക +്
ാW്
അDവദിA8തിDം, അവിവാഹിതരായ അ മാ"+് †തിയ പ:തി ŽടÓ8തിDം വിഭാവനം
െചdB. വിവിധ നിയമ.
നടJാA8തിനായി
ാപന.Tെട പരിപാലന@ി
െപാŽ
സ„കാരC പ•ാളി@ം വിഭാവനം െചdB.
വനിതാശി വികസന വPJ് ഈ പ:തി,െട
നി"ÃഹണവPJായി (വ"@ിAം. 2021-22- 30.00 ല ം _പ വകയിZ[B.

ബാലാവകാശ സംര ണ ക ീഷ3 നിയമം, 2005 അDസരിU് സം
ാന ബാലാവകാശ
സംര ണ ക ീഷ3 3-6-2013 )ത (വ"@ി•വZB. PSികTെട അവകാശ. ഇേJാ-*
ബാലാവകാശ നിയമ@ിന് കീÔെJS് െകാNാേണാ നടA8െത8് പരിേശാധിA8തിDം,
†ന:പരിേശാധനo് വിേധയമാA8തിD)* അധികാരം ഈ ക ീഷDN്.
‚ടാെത
PSിക െ+തിെര,* അതി¶മ.െളAറിU് അേന„ഷിAക, അവകാശ.
നടJാA8തിന്
തട¡മായി¦* കാരC.
ക½പിടിU് പരിഹാരം നി"േ\ശി+ാDം ക ീഷന് അധികാര)N്.
PSികTെട
അവകാശം
സംബ›ിU്
ഗേവഷണം
േ(ാ¢ാഹിJിAക,
PSികTെട
അവകാശെ@Pറി•ം അറിH ന ക , Ö
പാഠC പ:തിയി
PSികTെട അവകാശ.
ഉ െJK@ എ8ിവ,ം PSികTെട അവകാശെ@ േ(ാ¢ാഹിJി+ാD* മm (വർ@ന.Tം
നട@െJKB. PSികTമായി സംവദി+ൽ, ഓൺൈലൻ Lര ാ, വളർBവZ8 ലഹരി ഉപേയാഗം
മാനസികാേരാഗC (®.ൾ, PSികൾA* െപാŽ
ല.Tെട അപരCാ°ത, ശി
Lര ാ
(®.ൾ, ൈശശവ വിവാഹ നിേരാധനം, )ല Sൽ േ(ാ¢ാഹിJി+ൽ, (േതCകത,*PSികTെട
ആവശC.ൾ നടJാ+ൽ എ8ിവ സംബ›ി• ×ൾ കൗൺസിലർമാർ, വിദ{ധർ,
തൽപരക ികൾ എ8ിവZമായി ചർUകൾ നട[B. ആ". ി.ഇ. ഡിവിഷ3 ആW് െജ.െജ.
േമാണിSറിംഗ് െസ ിെW (വ"@നം, െ(ാS 3 ഓഫ് ചി Ø3 Ùം െസ „ ഒഫ3സസ്
ആ&്,
2012-െW
നി"ÃഹണHം
േമാണിSറിംÄം,
PSികTെട
അവകാശ.
േ(ാ¢ാഹിJിA8തിD* (വ"@ന. , ക ീഷണേറ ിെW നിലവിF* പരിപാടികTെട
നട@ിJ് എ8ീ െചലHക വഹി+ാ3 2021-22- 250.00 ല ം _പ വകയിZ[B.

സQഹ മാ @ിെW ഏജÚമാരായി ICDS ഉേദCാഗ
െര വള"@ിെയKAക എ8താണ്
ICDS പരിശീലന പരിപാടി,െട ല Cം. ൈശശവ കാല സംര ണ@ിFം വികാസ@ിFം ÄണേമÛ
വ":ിJിA8തിനായി ICDS ഉേദCാഗ
"+് ന P8 പരിശീലന പരിപാടി ഒZ േദശീയ
സംരംഭമാണ്. നിലവി
ഐ.സി.ഡി.എസ്. ÜJ"ൈവസ"മാ"+് ആയി ഒZ മിഡി
െലവ
പരിശീലന േകnHം അംഗ3വാടിവ"+"/െഹ J"മാ"+് 12 പരിശീലന േകn.Tം
(വ"@ിAB. േകnസർ+ാരിെW അDമതിAം േകnവിഹിതം അDവദിA8തിDമായി എ ാ
വർഷHം സം
ാന പരിശീലന ആ ൻ ƒാൻ (STRAP) തŠാറാ+ി േകnസർ+ാരിന്
അയoാ´N്. ICDS ÜJ" ൈവസ"മാ"Aം അംഗനവാടി ജീവന+ാ"Aം േജാലി സംബ›മാ,ം
റിÙഷ" പരിശീലന@ിനാ,ം സം
ാന വിഹിതമായി 120.00 ല ം _പ 2021-22വകയിZ[B
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ഗ ഭിണിക , പാ
അ മാ എ ിവ
ായി ആരംഭി േക ാവി ത പ തിയാണിത്.
ഇവരി" െമ െ$% ആേരാഗ&'ം ന) ശീല-.ം വള 0ിെയ12ക എ താണ് പ തി3െട
ല5&ം. 67ത കാലയളവി" അവ 28ാ9 വ:മാന ന;0ിന് പരാഹാരമായി ധനസഹായം
ന"9ക വഴി 6സവ0ി@ ABം പിCDം മതിയായ വEമം ലഭി2F. GണേഭാHാ .െട
ആദ&െ09%ി ് മാJം 5000/- Nപ ധനസഹായം ലഭി2 താണ്. ആദ&മായി ഗ ഭം ധരി2
Oീകളി" െമ െ$% ആേരാഗ&'ം ന) ശീല-.ം േ6ാPാഹി$ി ാനായി ല5&മി1F.
GണേഭാHാവിെQ അ ൗ8ിേല ് 6സവ സഹായം ന"9ക, സംSാന ജി)ാ പിഎംഎംവിൈവ
െസ)ിെQ 6വ 0ന െചല'ക , െWXി ഫ8ിെQ കീഴിZ[ ഐ.ഇ.സി. 6വ 0ന- എ ിവ
നട$ാ ാC ല5&മി1F. േകരള0ിZ[ GണേഭാHാ .െട ഏകേദശ കണ2 6കാരം ഈ
പ തി നട$ിലാ2 തിനായി 2021-22 ബbജcി" 3000.00 ല5ം Nപ വകയി:dF.

Oീക.െട ഗ ഭധാരണ'ം (270 ദിവസം) 9%ി3െട ര8ാം ജgദിന'ം (730 ദിവസം)
ഇടയിZ[ ആദ& ആയിരം ദിവസ9%ിക.െട ജീവിത0ിെല വളെര സhീ i'ം
നി iായക'മായ കാലഘ%മാണ്. ഗ ഭകാലd8ാ9
േപാഷകാഹാര2റവ് 9%ി3െട
ആേരാഗ&കരമായ വള െയ3ം വികാസെ03ം സാരമായി ബാധി2F.
ഗ ഭാവSയി"
േപാഷകാഹാര2റ'[ 9%ിm് ൈശശവ0ി" തെ
മരി2 തിന് കാരണമാ9ക3ം
ജീവിതകാലം AnവC െപ:മാc ൈവകല&ം ഉ8ാകാ@ം മാരകമായ ആേരാഗ& 6p-.ം
ൈവകല&-.8ാകാ@ം കാരണമാ9F. 9%ികളിെല
േപാഷകാഹാര2റവ് ജീവ@ തെ
ഭീഷണിയാ9F. ഇത് 9%ി3െട 6തിേരാധ ശHിെയ 9റmാ@ം സാധാരണ േരാഗ-ളായ
നqേമാണിയ, വയറിള ം എ ീ േരാഗ- ബാധി ് അപകട0ി"െപടാ@ം ഇടയാ9F. 9%ി3െട
ആദ& 1000 ദിവസ-ളി" അ@േയാജ&മായ വള 3ം വികസന'ം ഉറ$ി2 തിനായി അ 3െട
ആേരാഗ&'ം rഖകരമായ ജീവിത0ി@ം 6േത&ക ഊ " ന"േക8താണ്.
ശിu .െട
ശരിയായ വികാസ0ിന് ആദ&െ0 ആയിരം ദിവസ0ിെQ 6ാധാന&ം സംബvി ് വിവാഹ0ി@
Awായി 3വതീ3വാ
2 കൗxസിലിംഗ് ന"ക", േപാഷകാഹാരം, ഗ ഭാവSയിZം Aലy%"
സമയdം േരാഗ 6തിേരാധ ആഹാരം, േരാഗ 6തിേരാധ ശHി, Aലy%ലിെQ 6ാധാന&ം,
അ@േയാജ&മായ
മz {രക േപാഷകാഹാര9%ിക
് ന"ക" എ ിവ ഈ
പ തിയി"െ$10ിയി [ പരിപാടികളാണ്.
9%ികളിെല േപാഷകാഹാരാവS െമ െ$1d തിനായി േക സ
ാ അംഗീകരി ി [ ഒ:
ത}മാണ് ~ഡ് േഫാ %ിഫിേ ഷC.
2018-19-" അ‚തം നƒ„ിമിXിെQ ൈമേ…ാ†„ിയQ്
േഫാ %ിഫിേ ഷC സംSാനമാെക വ&ാപി$ി‡. ഇത് 2021-22 Zം ˆട: താണ്. ഇˆ ‰ടാെത
ൈപലcടിSാന0ി" 6ീ-Š 9%ിക
് ൈറസ് േഫാ %ിഫിേ ഷC ആരംഭി‡. േ6ാജ‹ിെQ
വിജയകരമായ ഈ 6വ 0നം പരിഗണി ് തിരേദശ മലŒേദശ-ളി" െതരെ•10 10 ICDS
േ6ാജŽകളി" ‰ടി 2018-19-" വ&ാപി$ി‡. 2021-22-" ജി)യി" 2 ഐ.സി.ഡി.എസ് െ6ാജ‹്
എ
…മ0ി" തീരേദശ, പ%ിക വ •, മലŒേദശ-ളി" വ&ാപി$ി ാC ഉേ•ശി2F. 67ത
പരിപാടി എ)ാ ജി)യിZം വ&ാപി$ി ാC ഉേ•ശി2F. ഈ പ തി3െട േബാധവ‘ രണം,
അവേലാകനം, വിലയി:0" ഉ െ$െട3[ 6വ 0നായി 2021-22 ബbജcി"
Nപ വകയി:dF.
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എം.ജി.എC.ആ .ഇ.ജി.എ-3മായി
േച F[
അംഗCവാടി
െക%ിടനി ി2 തിനാ3[ ഒ: ഭാരതസ
ാ പ തിയാണിത്. ഓേരാ െക%ിട നി ാണ0ി@ം
എം.ജി.എC.ആ .ഇ.ജി.എ പ തിയി" നിFം 5 ല5'ം 60:40 അ@പാത0ി" േക സംSാന
വിഹിതമായി 2 ല5'ം ലഭി2F. നി ാണ െചലവിെQ അവേശഷി2 ˆക ബvെ$% തേ•ശ
സ“യംഭരണ Sാപന0ി" നിFം കെ8dം. ഈ സാw0ിക വ ഷം അംഗCവാടി േക നി ി ാ@േ•ശി2F. 2021-22-" ഈ പ തി3െട നട0ി$ിനായി
162.90 ല5ം Nപ
സംSാന വിഹിതമായി വകയി:dF.

േകരള0ിെല നഗര 6േദശ-ളി"(ACസി$ാലിcിക , േകാ $േറഷ@ക ) അംഗനവാടി
െസQ•ക അ1010ായാണ് കാണെ$1 ത്. നഗര 6േദശ-ളി" അംഗനവാടി േക -.െട
പരിധിയി" വ:
Sലം വളെര 9റ'ം, GണേഭാHാ
അംഗനവാടി േക -.െട
സമീപdമാണ്. ഈ സാഹചര&0ി" Aകളി" പറ• അംഗനവാടിേക -െള സംേയാജി$ി ്
രാവിെല 7 മണി Aത" ൈവ9േ രം 6 മണി വെര ഷി—കളായി 6വ 0ി2
അംഗനവാടി
േക മായി മാcാC ഉേ•ശി2F. ഈ അംഗനവാടി േക 0ിെല ജീവന ാെര സംേയാജിത
അംഗനവാടി േക 0ിേല ് നിേയാഗി2 ˆം അവ
് ഷി˜് അടിSാന0ി" േജാലി
െച™ാ' ˆമാണ്. നാഷണ" …ഷ് šീമിZ െ$1
…›ക.ംഇേത രീതിയി"
അംഗനവാടിക.മായി സംേയാജി$ി ാ' താണ്. ഈ അംഗനവാടി േക 3 വയ•[
9%ിക
് …ഷ് ആ3ം, 3 Aത" 6 വയ• വെര3[ 9%ിക
് 6ീ-Š ആ3ം, കൗമാര ാരായ
െപx9%ിക
് Š
സമയം കഴി•് ഒ: rര5ിത േക മാ3ം 6വ 0ി2 താണ്.
…ഷിെQ 6വ 0ന0ിനായി ‰1ത" അടിSാന സൗകര&- ഒ:േ 8ˆ8്. …ഷിെല
9%ിക.െട േപാഷക ആവശ&- 2ം ˆക ഉ െ$1F. അംഗനവാടി /…›മായി സംേയാജി$ി ",
നാഷണ" …ഷ് പ തി വ
മാ 2ം െഹ"$ മാ 2A[ അലവCrം േഹാണേററിയ'ം എ ീ
6വ 0ന- നട$ാ2F .
ഈ പ തി3െട 6വ 0നായി 2021-22 " 116.00 ല5ം Nപ വകയി:dF.

അംഗCവാടി വ ാ മാ:െട അഭാവ0ി" അംഗCവാടി െഹ"$ മാ ്
അംഗCവാടിക 6വ 0ി$ി2 തി@[ പരിശീലന പരിപാടി ആവശ&മാണ് (ഈ സി സി ഇ
പാഠ& പ തി അധിŸിതമായ വിഷയ- ). േദശീയ വിദ&ാഭ&ാസ നയ0ിെQ അടിSാന0ിZ[
ആവശ&കതയിെല മാc@സരി ് അംഗCവാടി വ
മാ
് കാര&േശഷി വികസി$ി ",
പരിശീലന0ിെQ ആവശ&കത വിശകലനം, പഠന സഹായി ത™ാറാ ", അംഗCവാടി
ജീവന ാ
് പരിശീലനം, പരിശീലക 2[ പരിശീലനം എ ിവയാണ് 6വ 0ന- . വനിതാ
ശിu വികസന'മായി ബvെ$%് അംഗീ ത yണിേവ¡ിcികളിZം Sാപന-ളിZം സ %ിഫി c്
േകാ¡് െച¢ തിന് അംഗCവാടി വ
/െഹ"$ മാ 2[ േകാ¡് ഫീrം ഇതി" നിFം
വഹി ാ' താണ്. 2021-22-"
വകയി:dF.
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£വൈന" ജ¤ീസ് േമാഡ" ¥ സിെQ ¥ (83) അ@സരി ് ഈ നിയമ0ിെQ3ം
¥ സിെQ3ം കീഴി" വ:
9%ിക.െട േ5മ0ി@ം Dനരധിവാസ0ി@മായി ഒ: £വൈന"
ജ¤ിസ് ഫ8് സംSാന സ
ാ
Nപീകരി ണെമ ് നി¦ ഷി ി 8്.
ഇതിെQ
അടിSാന0ി" സംSാന സ
ാ മതിയായ ബbജc് വിഹിതം £വൈന" ജ¤ിസ്
ഫ8ിനായി മാcിെവ ് 9%ിക.െട സംര5ണ'മായി ബvെ$% 6വ 0ന- , വിവിധ ശിu
സംര5ണ േക -ളിെല അേ§വാസിക
് ൈവദ&സഹായം, 6 തി ¨ര§0ിെQ ഇരക
്
ധനസഹായം, ൈലംഗീക അതി…മ0ി@ം മാനസിക പീഡന0ി@ം ഇരയായ 9%ിക ,
എ ്.ഐ.വി ബാധിതരായ മാതാപിതാ
/മാനസിക ൈവകല&A[ മാതാപിതാ
/കിട$ിലായ
മാതാപിതാ
/മാരകമായ േരാഗം ബാധി
മാതാപിതാ െള ആEയി2
9%ിക ,
സാw0ികമായി പിേ ാ ം നി"2
മാതാപിതാ .െട മ
, എ©bസ്(എ ്.ഐ.വി.)
ബാധിതരായ 9%ിക , എ.പിെലªി, െസറി«" പാ സി, ഓ%ിസം ബാധി 9%ിക , മയ2
മ: ിനടിമയായ 9%ിക , ത%ിെകാ¬േപാകലിനിടയായ 9%ിക , താമസി2 തിനായി ഭവനേമാ
ഷ"%േറാ ഇ)ാ0 9%ിക , െത:'9%ിക , ബാലേവലയി" ഏ െ$%ി [ 9%ിക , എ ിവ
ാ
യി വിനിേയാഗി ാ' താണ്. ഇˆ‰ടാെത £വൈന" ജ¤ിസ് ഫ8് തരെ$1d തിന്
ജന-ളി"
നിF[
സംഭാവന3ം
സ“ീകരി ാെമ ്
വ&വSെ$10ിയി 8്.
വനിതാശിuവികസന വ9$് ഈ ഫ8ിെQ നി -ഹണ ഏജCസി ആയി 6വ 0ി2ം. പ തി
നട0ി$ിനായി 2021-22-" £വൈന" ജ¤ിസ് ഫ8ിനായി 10.00 ല5ം Nപ വിഹിതമായി
വകയി:dF.

സംSാന0് ഉേ•ശം 2500 9%ിക ®െവൈന" ഡയെബcീസ് ബാധി വ:െ8 ാണ്
കണ ാ2 ത്. ഈ സാഹചര&0ി" ൈട$് 1 ഡി.എം. േരാഗിക
ായി ഒ: സമ¯ സാ°ഹ&
പി±ണ ന"9
െ6ാജ‹് Nപീകരി‡ നട$ിലാ ി വ:F. £വൈന" ഡയബcീസ് ബാധി
9%ിക
് ˆട യായി ഇCrലീC ന"ക",
െമഡി " േകേള£കളിZം മz 6Aഖ
ആuപJികളിZം TIDM yണിzക സ²മാ ", £വൈന" ഡയബcീസ് നിയ}ി ാ@[
പരിശീലന'ം ച ാേയാഗ-.ം സംഘടി$ി ", മിഠായി- മാ • നി േ•ശ6കാരA[
6വ 0ന- , 9%ികളിെല പ³സാര3െട അളവ് നിയ}ി ാ@[ ച ാ ശി"പശാലക ,
സംSാനതല0ിZം മിഠായി െസQ•ക.െട3ം ഭരണെ ലവ്, േഡാ‹ മാ , Š അ &ാപക
മാതാപിതാ
എ ിവ 2 കഴി' വികസനം, നിലവിZ[ േജാലി ാ
് ഓണേററിയം,
െമഡി " ക&ാw് എ ിവ3െട െചല'ക.ം ഈ പ തിയിZ െ$1F. േകരള സാ°ഹ&
rര5ാമിഷC ഈ പ തി3െട നി -ഹണ ഏജCസി ആയിരി2ം. 2021-22 " ഈ പ തി
നട$ാ ാC 380 .00 ല5ം Nപ വകയി:dF

)
ഈ പ തി/(ACD[ സബല പ തി) കൗമാര6ായ ാരായ െപx9%ിക.െട ആേരാഗ&
േപാഷകാഹാര നിലവാര'ം ൈനDണ& വികസന'ം ഉയ d തിന് ല5&മി1F. മാനസികമാ3ം
ൈവകാരികമാ3ം, മനശാOപരമാ3ം 6ാധാന&േമറിയ ഘ%മാണ് ൈശശവ0ി@ം Oീത“0ി@ം
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ഇടയിZ[ കാലഘ%ം. മാനവ വിഭവ വികസനെ0 ല5&ം െവ‡[ വികസന പരിപാടികളി"
നിF െകൗമാര ാരായ െപx9%ികെള മാcി നി 0ിയാ" 9%ിക.െട സമ¯മായ
വികസന0ി@[ ജീവിത ച… സമീപനം പരിഹരി െ$ടാെത നി"2 താണ്.
സാഗ്
പ തി3െട Dതിയ മാനദ´6കാരം Šളി" േപാകാ0 11 Aത" 14 വയ• വെര3[
െകൗമാര6ായ ാരായ െപx9%ികെള ല5&ം െവ ് Nപീകരി പ തിയാണിത്.
¶വെടപറ3 6വർ0ന-ൾ നട$ാ2 തിനായി 2021-22 ൽ 25.00 ല5ം Nപ വകയി:dF
1. കൗമാര ാരായ െപx9%ികെള സ“യം 6ാºരാ2ക, അവ:െട ശാHീകരണം
2. േപാഷകാഹാര ആേരാഗ& പരിപാലനം,
3. ആേരാഗ&ം, uചിത“ം, എ ിവെയ$cി3[ അവേബാധനം,
4. ജീവിത ൈനDണ&ം , െതാഴിൽ ൈനDണ&ം, ഭവനാധിŸിത ൈനDണ&ം എ ിവ െമ െ$1dക
5. » വി%് േപാ9 കൗമാര ാരായ െപx9%ിക
് േഫാ മ"/േനാx-േഫാ മ" വിദ&ാഭ&ാസം
ന"9ക,
6. പി എ ്. സി , സി എ ്. സി , േപാ¤് ഓഫീസ് , ബാh് , േപാലീസ് േ¤ഷൻ ˆട-ിയ
െപാˆേസവന-െള2റി‡[ വിവര'ം ഉപേദശ'ം ന"9ക,
7. പ തിയിൽ േപാഷകാഹാരപരിപാടികൾ, േപാഷകാഹാര പരിപാടി കളി"െപടാ0
6വ 0ന- എ ിവ ഉൾെ$1F.

ഉേദ&ാഗSരായ Oീക
് സൗകര&6ദമായˆം ആശ“ാസകരമായˆമായ േഹാ¤"
സൗകര&ലഭ&മാ2 തിനായി േകരള0ിെല വിവിധ ജി)കളി" വ ിംഗ് 'മCസ്
േഹാ¤Zക നി ി2നനതിന് വനിതാ വികസന േകാ $േറഷC ˆട ം 9റി‡. ഉേദ&ാഗS ്
rര5ിതമായˆം വഹി ാC കഴി3 ˆമായ സൗകര&- 6ാപ&മാ2കയാണ് ഇതിെQ ഉേ•ശ&ം.
െപരി§" മiയിZം കാ നാ1ം വ
ിംഗ് 'മCസ് േഹാ¤Zക നി ി2 തിന് അ@മതി
ലഭി ി 8്. െപരി§"മi േഹാ¤" നി ാണം { 0ീകരി‡ വ:F കാ നാട് േഹാ¤ലിെQ
ഒ ാംഘ% 6½0ിക DേരാഗതിയിZമാണ്. ആല¾ഴ ഒ: േഹാ¤" നി ി ാC ഉേ•ശി2F.
ഈ പ തി ായി 2021-22 കാലയളവി" 647.00 ല5ം Nപ വകയി:dF.
)
ൈലംഗിക 9c ത&-ൾ, ആസിഡ് ആ…മണ-ൾ, Oീക െ തിെര3[ അ…മം,
ഗാ ഹിക ആ…മണ- , നി¿രമായ 9c ത&-ൾ എ ിവm് ഇരയായി [ Oീകൾ2ം
9%ികൾ2ം അടിയ§ിര ആശ“ാസം നൽ9 തിനാണ് ഈ പ തി ല5&മി1 ത്. ഇ0ര0ിൽ
പീഡി$ി െ$%വർ2 െപെ% ് തെ
സഹായം നൽേക8ത് അത&ാവശ&മാണ്. നിയമ
6കാരA[ വി‹ിം േകാwCേസഷC ഫേ8ാ മz ഏെതhിZം േകാwCേസഷേനാ പരിഗണി ാെത
സഹായം ന"9 താണ്. േമ" വിഭാഗ0ി"െപ1 വരാണ് പ തി3െട GണേഭാHാ
. ഈ
പ തി നട$ാ2 തിന് 2021-22 ൽ 200.00 ല5ം Nപ വകയി:dF.
:
സ“ാധാ േഹാAക.ം േഷാ %് േ¤ േഹാAക.ം സംേയാജി$ി ് ഭാരത സ
ാ 2016-17-"
സ“ാധാ ¯ഹ് എ Dതിയ പ തി ആരംഭി‡. Dˆ ിയ മാ • നി േ•ശ 6കാരം ഈ പ തി3െട
േക സംSാന വിഹിത ഘടന 60:40 എ നിര ിലാണ്. ഭവനം, ഭ5ണം, വOം, േരാഗ ചികിP
rര5 എ ിവയി)ാ0ˆം സാ°ഹ& സാw0ിക പി±ണയി)ാ0ˆമായ ¨രിത ബാധിതരായ
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Oീക.െട3ം ഗാ ഹിക പീഠനെ0 അതിജീവി വ 2ം 6ാഥമിക ആവശ&- ന"9കയാണ് ഈ
പ തിയി െട ല5&മി1 ത്.
ഗാ ഹിക അ…മണ0ിനിരയായവ
് ഒ: വ ഷം വെര
താമസി ാ' താണ്.
മz പീഡന് ഇരയായവ
് പരമാവധി 3 വ ഷം വെര
താമസി ാ' താണ്. 55 വയÁി@ Aകളി" 6ായA[ Oീക
് 5 വ ഷം താമസി ാ' ˆം
പി ീട് ½ സദന-ളിേലേ ാ മz Sാപന-ളിേലേ ാ മാcാ' താണ്.
ഈ
വിഭാഗ0ി"െപ1 വേരാെടാ$A[ 9%ികെള3ം താമസി$ി ാ' താണ്. 18 വയ• വെര3[
െപx9%ികെള3ം 8 വയ• വെര3[ ആx9%ികെള3ം താമസി$ി ാ' താണ്. േകരള0ി"
7 േഹാAക സ“ാധാ ¯ഹ് ആയി 6വ 0ി‡ വ:F. േകരള സംSാന സാ°ഹ& േ5മ
േബാ ഡ് ആണ് ഈ പ തി നട$ാ2 ത്. പ തി നട$ാ2 തിന് 2021-22-" േയാഗ&രായ
സംഘടനകളി" നിFം അേപ5ക
സ“ികരി2ക3ം ˆട F വ:
േഹാAക
് ˆക
അ@വദി2 തി@ം ഉേ•ശി2F. ഈ പ തി3െട നട0ി$ിനായി 2021-22 കാലയളവി" 45.00
ല5ം Nപ സംSാന വിഹിതമായി വകയി:dF.
:
ൈലംഗിക ¨:പേയാഗ0ിനായി ത%ിെ ാ¬ േപായവെര Dനരധിവസി$ി2ക, മ@ഷ& ട0്
തടയ", ര5െ$10", Dനരധിവാസം കട0െ$% ഇരകെള ൈലംഗീക ¨:പേയാഗം െച¢ ത്
തടയ" എ ിവmാ3[ സമ¯ പ തിയാണ് ഉ²“ല. വനിതാ ശിuവികസന മ}ാലയം ഈ
പ തി3െട
മാ •
നി േ•ശDˆ ിയി 8്.
Dˆ ിയ
നിര ്
6കാരം
േക /സംSാന/നി -ഹണ ഏജCസിക.െട വിഹിത ഘടന 60:30:10 എ
നിര ിലാണ്. ഈ
പ തി2[ ¯ാQ് സംSാന ഗവxെമQ് Aേഖനയാണ് അ@വദി2 ത് നിലവി" 3
Sാപനാണ് ഈ പ തി Aേഖന സഹായം ലഭി2 ത്. പ തി3െട നട0ി$ിനായി
2021-22-" 30.00 ല5ം Nപ വകയി:dF.
:
ഉേദ&ാഗS
മാതാപിതാ
്
േജാലി
സമയ0്
9%ികെള
rര5ിതമായി
ഏ"$ി2 തി@[ െസൗകര&മാണ് …ഷ്. ഇവിെട 9%ിക.െട സമ¯മായ വികസന0ി@[
സാഹചര&- ഒ:2 തായിരി2ം. പക" വീ%ി" നി ് മാറി നി"േ 8ി വ:
6 വയÁ്
വെര3[ 9%ിക
് സംര5ണ'ം, ഉപേദശ'ം ന"9 തി@ം, േമ"േനാ%ം വഹി2 തി@ം ഈ
പ തി വിഭാവനം െച¢F. പ തി3െട േക സംSാന എC.ജി.ഒ. വിഹിത ഘടന യഥാ…മം
60 30:10 എ
അ@പാത0ിലാണ്. 9%ിക.െട ആേരാഗ& േപാഷകാവS െമ െ$10",
ശാരീരിക മാനസിക ൈവകാരിക വികാസം േ6ാPാഹി$ി ", െമ െ$% ശിu സംര5ണം
ന"9 തിന് മാതാപിതാ
2ം പരിപാലക 2ം അറി' ന"9ക, സ°ഹ0ിെല ഉേദ&ാഗS
മാതാപിതാ .െട 9%ിക
് (6 മാസം Aത" 6 വയ• വെര3[ 9%ിക
്)പക" പരിപാലന
െസൗകര&- എ ിവയാണ് നട$ാ ാC ഉേ•ശി2
6½0ിക . പ തി നട0ി$ിനായി
2021-22-"
ല5ം Nപ വകയി:dF.

ഈപ

തിയിCകീഴി" ¶വെട പറ3

പരിപാടിക

നട$ാ2 തി@
9%ിക.െട
സംSാന0ിനാവശ&മായ
†തന
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:
നട$ിലാ2F.
: JJ ആ‹് ഫല6ദമായി
അവകാശ-.മായി
ബvെ$%്
പരിപാടിക
നട$ാ ാ@േ•ശി‡[

പ

തിയാണിത്.
ഐ.സി.പി.എസ്.െ
ഒ
അവിഭാജ ഘടകമാണ് ഒ.ആ .സി.
ിക െട
സംര"ണ#ി$ം
വികസന#ി$ം
ഉ#രവാദിത(െ)
വിവിധ

സ +ാ /സ +ാരിതര ഏജ.സിക െട – വിദ ാഭ ാസം , ആേരാഗ ം, തേ2ശഭരണം
വ 4ക െട5ം, സിവി6 സ7ഹം എ9ിവ െട :; േക<ീ>തമായ ഒ പ?ാളി#
പ തിയാണ് ഒ.ആ .സി.
ജീവിത ൈനBണ വികസനം, ന9ായി വള #6,
ബലഹീനതക; പരിഹരി+6, െമEെ)
ഉപേദശF; ന6 ക, െമEെ)
ര"ാക G#(ം എ9ിവയിHെട
ിക െട െമEെ) Iര"ിതത(Jം വികാസJം ഈ
പ തി ല" മിLM. Nവ #നF; Oവെട പറ5M.
സ(ഭാവ Qപീകരണം, ൈവകാരികം, സാ7ഹ Jം മRമായ NSF; േനരിL9
ിക െട കാര േശഷി വികസനJം ഇടെപടVക ം
Wാ

് 4 0 –ജീവിത ൈനBണ പരിപാടി

Zതന പരിപാടി
ഐ ഇ സി Nവ #നF;
േമ6േനാ Jം വിലയി #Vം , മR െചലJക;
ORC \Lത6 : കളിേല+് വ ാപി)ി+6
ഗേവഷണJം പഠനJം
DRC-യി6 േകIക; ൈകകാര ം െച^9 ൈസേ+ാളജി_ി$ം ൈസക ാ`ി_ി$ം
േഹാണേററിയം
ഒ ആ സി , ഡി ആ

സി എ9ിവ എbാ ജിbകളിVം cാപി+6

:
നിയമ NSF d
ിക;+് േകരള സ +ാ ബാeരിെല നിംഹാ.സ് cാപനJമായി േച 9്
ആരംഭിE പരിപാടിയാണിത്. ഇ#രം
ികെള Bനരധിവസി)ി+ാ$ം Bന:സംേയാജി)ി+ാ$fd
ഒ സgദായമാണിത്. നട)ാ+ാ$േ2ശിh9 Nവ #നF; Oവെട പറ5M.
ഭവന സi ശനം, മാനസികാേരാഗ ം നി jയി+6
നിയമ NSF d
ിക െട മാതാപിതാ+;+് ര"ാക #ാ+ െട പരിപാലന പരിപാടി
fേഖന ഓറിയെ ഷ.
ിക;+് വ mിഗത കൗoസിലിംഗ്
നിയമ NSF d

ിക;+് ജീവിത ൈനBണ വിദ ാഭ ാസം.

ദീ ഘകാല സംര"ണം ആവശ മായ
ിക;+് ൈസേ+ാ േസാഷ 6 െകയ
pട 9തിന്.
Iര"ിതത(Jം സംര"ണJം ആവശ മായ
ിക;+് സാ7ഹ ാധിqിത
BരധിവാസJം വീെrL+Vം) :- Iര"5ം സംര"ണJം ആവശ മായ
ിക;+് െജൗവ
മാനസിക സാ7ഹ Iര"5ം പിtണ5ം സംര"ണJം ന6കVം േപാuേസാ ഇരക ം
vരിതാവcയിVd മR്
ിക ം നിയമ NSFളി6െ)L9ിെb9് ഉറ4 വ wക5മാണ്
പ തി5െട ല" ം.
18 വയz Nായമായ
നിയമ NSF d
ിക;+് Iര"ിതത(Jം സംര"ണJം ആവശ fd
ിക;, വിഷമകരമായ
സാഹചര Fളി6 ഉd
ിക; എ9ിവെര സ7ഹ#ിേല+് Bനസംേയാജി)ിh9തി$
സാ{#ിക സഹായം ന6 M.
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: ബാലേവല, ബാല ഭി"ാടനം, കട#6, െത J ിക; എ9ിവ fmമായ
സംcാനമായി ഉറ)ാhകയാണ് പ തി5െട ല" ം. എbാ ജിbകളിVം നട)ാ+ിവ 9 പരിപാടി
ഈ വ ഷJം pടരാ. ഉേ2ശിhM.
േകരള സംcാന ബാലവാകാശ ക|ീഷെ നി േ2ശ Nകാരം േപാuേസാ, െജ.െജ. ആ}്
എ9ിവ സംബ~ിE് :;
ിക;hd േബാധവ•+രണ പരിപാടിയാണ് ഭ€ം. ഈ വ ഷം 700
എയഡഡ്/അo എയിഡഡ് : കളി6 നട)ാ+ാ. തീ മാനിEി‚r്. േപാuേസാ സംബ~ിE്
ിക;+ം
െപാpജന#ി$ം
അറിJന6 9തി$ം
ഐ.ഇ.സി
െമƒീരിയ6സ്
വികസി)ിh9#ി$ം ല" മിLM.
: ശി„ സംര"ണ േക<Fളിെല അേ…വാസിക െട േ"മ#ിനാ5d Zതന
െNാജ†ക; നട)ാhക, ഉ9ത വിദ ാഭ ാസ െസൗകര F; ലഭ മാhക, ജീവിത ൈനBണ
വിദ ാഭ ാസം, ഐ.ടി5ം കായിക ഉപകരണF ം, അവാ ‡ക ം, ൈ_പ.‡ക ം,
ിക െട
സംcാന/ജിbാ െഫ_് നടwക, സംcാന േ‰ാoസ ഷി)് പരിപാടിക;- വിŠാന ദീ‹ി, JJ
േഹാമിെല അേ…വാസിക;+് Bന
ാരണ#ി$d ധനസഹായം, ൈശശവ ഭി"ാടനം,
ികെള കട#6, ൈശശവ വിവാഹം എ9ിവ തടയാ$d പരിപാടിക;, െപo ിക;hd JJ
േഹാfക; \Lത6 ജിbകളിേല+് വ ാപി)ി+6, െ‰ഷ ൈലŒഡ് ദെ#L+6 ഏജ.സികെള
cാപിhക, ഓ). െഷ6 •ക;, Nേത ക ആവശ F d
ിക;+് േഹാം, ശി„ സൗŽദ
േകാടതിക;,
ിക;+ായി എ.`ി േഹാfക;, െസ+ ് െലവ6 േഹാfക;, ലഹരി വിേമാചന
േക<ം എ9ിവ ആരംഭി+Vം നട#ി4ം എ9ിവ ഇതി6 ഉ;െ)LM.
ശി„സംര"ണ cാപന#ി6 താമസിh9
ിക;+്
ബ•+ െടേയാ
ികളിbാ#pം
ി5മായി Lംബ ബ~fd മാതാപിതാ+;േ+ാ • j
സംരം"ണം
ിക;+് ലഭ മാ+ാ$d പ തിയാണിത്. cാപനവ•+രണം റ‘9തി$ം
ിക;+് Lംബാ…രീ"ം ലഭ മാh9തി$ം ബ•+;+് സാ{#ിക സഹായം ന6 M.
ഉ#രവാദിത( പരമായി
ികെള വള w9തി$ Bpതായി ആരംഭിE
പ തിയാണിത് . ജിbാതലFളിെല െകൗ.സലിംഗ് േസവനF; ശmിെ)L#ാ. ഉേ2ശിhM.
N’ത നിയമJം ച Jം ഫലNദമായി നട)ാh9തിെ
ഭാഗമായി
ൈലംഗീകാതി“മ#ിനിരയായ
ിക;+് എbാ തര#ിVd പിtണ5ം BനരധിവാസJം
അത ാവശ മാണ്. ഇവ +് േകIം വിചാരണ5ം നടh9 കാലയളവി6 വിവിധ തര#ിVd
സഹായF; ന6 M. Oവെട പറ59 Nവ #നF; നട)ാ+ാ$േ2ശിhM.
വിവിധ ശി„േ"മ cാപനFളിെല
ിക;+ായി Nായ#ി$ അ$േയാജ മായ
പാഠ പ തി5ം വിദ ാഭ ാസപരമായ ഉപകരണF ം വികസി)ിhക. വിവിധ േ_ാ+്
േഹാ;േഡ”ി$ ഐ.ഇ.സി. ഉപകരണF; ത•ാറാhക, Bp+ിയ പരിശീലന പരിപാടിക;
സംഘടി)ിhക. ശി„ സംര"ണ നയം വികസി)ിhക.
വിചാരണ5െട ഘ Fളി6 പരിഭാഷക െട സഹായം, വിദ– , അ ാപക , െ‰ഷ 6
അ ാപക , െതാഴി6 പരിശീലനം, Bനരധിവാസ പിtണ എ9ിവ
ിക;h ന6 M.
അടിയ…ിര സാഹചര Fളി6 ചികി˜ാ േസവനF;, യാ™ാ െചലJക;, നിയമ
സഹായം pടFിയവ ന6 M.
ക ത6 , vരിത ബാധിതരായ

ിക െട േഡƒ ബാ?്, cാപേനതര വ6+രണം

കലക;, കായികം, വിവര സാേ?തിക വിദ എ9ിവ ഉ;െ)െട
ിക;+ായി Zതന
പരിപാടിക;, cാപനFളിേല+് ഉപകരണF ം ഫ ണിE•ക ം വാF6
അവാ ‡ക;, ൈ_പ ്, ചി6šoെഫ_്.
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െജ െജ േഹാം എbാ ജിbയിേലhം വ ാപി)ി+6, Nേത ക ദെ#L+6 Bpതായി
ആരംഭി+6
Nേത ക ആവശ F d
ിക;hd േഹാം, എ.`ി േഹാfക; െസ+ ് െലവ6
േഹാfക;,
ിക;+് ലഹരി വിേമാചന േക<ം എ9ിവ cാപി+6, െജ െജ േഹാം, ഡി
സി പി 5 ഓഫീസ, സി ഡ›ി5 സി, െജ െജ ബി എ9ിവ5െട െചലJക;, േപാuേസാ
േകാടതിക; ശി„ െസൗŽദമാ+6
ഐ ഇ സി Nവ #നF; , പരിശീലനം, അഡ(+സി5ം േബാധവ6+രണ പരിപാടി5ം ,
ിക െട സംര"ണ#ിനായി Nചാരണം, മR Nവ #നF; , ബ~െ) വിഷയ#ി6
ഗേവഷണം , േഡാ െമേ ഷ.
കാവ6 -എœിƒ് •ാ., എ. ജി ഒ ക; fേഖന മ$ഷ വിഭവ േശഷി , ൈസേ+ാ േസാഷ 6
ഇടെപടVക;
അ|െ#ാ ി6 cാപി+Vം പരിപാലനJം
ിക െട വ;നറബിലിƒി

മാ)ിംഗ്

അപകട സാധ ത5d
ിക;+് Iര"ിതത(#ി$ം
അ…രീ"ം ഉറ)ാ+ാ$d Nവ #നF;

പരിേപാഷണ#ി$fd

ികളിെല മയhമ MപേയാഗJം ലഹരി ഉപേയാഗJം തട59തി$d ക ാ{യി$ക ം
Bനരധിവാസ സൗകര F ം
Lംബേമാ മR പിtണേയാ ഇbാെത cാപന#ിHെട സംര"ണം ലഭിE
ിക;+് 18 വയസ്
Nായമാ 9 fറž് cാപന#ി6 നിMം സ(തŸ ജീവിതം നയി+ാ. സാധ മാ 9തിനായി
അന…ര സംര"ണ േഹാfക; നട)ാh9തിനാണ് പ തി ല" മിL9ത്. ഈ
ിക;+്
അവ െട കഴിവിന$സരിE് ൈനBണ വികസനം ന6കി പരിശീലി)ിhക5ം വ )ിെ കീഴിVd
അ$േയാജ മായ cാപനFളിVം/ക{നികളിVം െതാഴി6 ന6കാ$ം ഉേ2ശിhM.
ഈ പ തി5െട Nവ #നF;+ായി 1300 .00 ല"ം Qപ 2021-22-6 വകയി wM.
:
2016-17 fത6 അംഗ.വാടി െക ിടനി |ാണ#ിന് വ ത £ ¤ണിƒ് േകാ_ി6 60:40 എ9
നിര+ി6 വ )ിെ 5ം തേ2ശഭരണ cാപന#ിെ 5ം pക വകയി #ി അ$മതി ന6കി
വ M. N’ത ശീ ഷകം െപാpമരാമ#് വിഭാഗം ചീഫ് എ¥ിനിയ ഓ)േറR െച¦ വ Mr്.
അംഗ.വാടി െക ിട നി |ാണF; BേരാഗതിയിVമാണ്. f.വ ഷFളി6 അ$മതി ന6കിയ
േജാലിക; 2020-21-6 • #ിയാകാ#ത് െകാr് 2021-22 Vം pക ആവശ മായി വ M. 2021-22
ബ§ജƒി6 ഇതിനായി 300.00 ല"ം Qപ വകയി wM.

സ(…മായ െക ിട#ി6 Nവ #ിh9 അംഗ.വാടിക;+് െക ിടF; തക 9
അവcയിലായതിനാ6 അതിന് അƒ ƒ)ണിക ം Bന
ാരണJം ആവശ മാണ്.
േക<
സംcാന വിഹിത ഘടന 60:40 എ9 “മ#ി6 അംഗ.വാടി+് 2 ല"ം Qപ5ം വാ ഷിക
പരിപാലന#ിനായി 3000 Qപ5ം
അƒ ƒപണിക;hം െമയി ന.സി$ം അ$വദിhM.
അംഗ.വാടി േക<Fളിെല ¨ണേഭാmാ+;+് െമEെ) േസവനം ന6 ക എ9താണ് ല" ം.
ഇതിനായി 2021-22 ബ§ജƒി6 320.00 ല"ം Qപ വകയി wM.
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ിക;+്
ലളിതമായി
ഉപേയാഗി+ാ.
കഴിയ#+തര#ിVd
േടായ്
ലRക;
അംഗ.വാടികളി6 നി |ിhക എ9താണ് പ തിെകാr് ഉേ2ശിh9ത്. അംഗ.വാടികളിെല
ിക;+് െമEെ) പ©ാ#ല സൗകര F; ന6 ക5ം ആേരാഗ കരമായ രീതിക;
ികളി6
വള #ാ$ം ൈശശവ#ി6 തെ9 േടായ് ലƒ് ഉപേയാഗം േNാ˜ാഹി)ിhക5ം െച^M. ഈ
പ തി5െട േക< സംcാന വിഹിത ഘടന 60:40 എ9 നിര+ിലാണ്. സ(E ഭാരത ആ".
•ാ. മാ ª നി േ2ശ Nകാരം നി |ിേ+r േടായിെലടി$ ഒ അംഗനവാടി+് 12000 Qപ
നിര+ി6 അ$വദിhM. ഈ പ തി+ായി 2021-22-6 0.04 ല"ം Qപ വകയി wM.

അംഗനവാടികളി6 ആവശ മായ പാചക#ി$ം
ടിh9തി$മായി Iര"ിതമായ
ലഭ മാ+ി ¨ണേഭാmാ+;+് െമEെ) േസവനF; ന6 ക എ9താണ് പ തി5െട
േക< ഗവoെമ ് ഒ അംഗ.വാടി+് 10000 Qപ നിര+ിലാണ് അ$വദിh9ത്.
പ തി5െട േക< സംcാന വിഹിത ഘടന 60:40 എ9 നിര+ിലാണ്. 2021-22-6
pടേരrpം
ടിെവd
സൗകര F;
ആവശ മായി‚d
സംcാന#ിെല
അംഗനവാടിക;hം സഹായം ന6 9താണ്.
ഈ പ തി5െട നട#ി)ിനായി
ബ§ജƒി6 0.04 ല"ം Qപ വകയി wM.

െവdം
ഉേ2ശം.
ഈ
പ തി
എbാ
2021-22

ഈ Bതിയ പ തി വിവിധ തലFളി6 Nവ #ി+ാ. വിഭാവനം െച^M. േദശീയ
തല#ിVം സംcാന തല#ിVം «ീക മായി ബ~െ) NSF; പരിഹരിh9തിന്
സ +ാരിന് പിtണ ന6കാ. സംവിധാനF dpേപാല ജിb/േ›ാhതല േക<F;
എം.എസ്.െക.‘ പിtണ ന6 9തിേനാെടാ)ം 640 ജിbകളി6 ഘ ംഘ മായി വനിതാ
ശാmീകരണ പ തിക;hം (BBBP ഉ;െ)െട)പിtണ ന6 M. എം.എസ്.െക. േ›ാhതല
പരിപാടിക െട ഭാഗമായി ഏƒJം പിേ9ാ+ം നി6h9 115 േ›ാhകളി6 വിദ ാ ®ി സ9
Nവ #ക fേഖന സാ7ഹ പ?ാളി#ം ഉേ2ശിhM. സ +ാരിെ വിവിധ പ തികെള റി¯ം
പരിപാടികെള റി¯ം സാ7ഹ NSFെള
റി¯ം േബാധവ•+രിh9തിന് വിദ ാ ®ി
േവാളrിയ മാ “ിയാ°കമായി Nവ #ിhM. ഇത് ഒ േ›ാ+ിെല «ീക െട ജീവിത#ിന്
മാƒfrാ+ാ. സഹായിhM( േ›ാhകളിbാ# cലFളി6 തwല മായ ഭരണ ¤ണിƒ്). ഈ
പ തി+് pക അ$വദിh9ത് 60:40 എ9 അ$പാത#ിലാണ്. സംcാന തല
/ജിbാതല/േ›ാhതല റിേസാ”്
െസ •ക ം ബ~െ) Nവ #നF;hമായി 2021-22
ബ§ജƒി6
Qപ സംcാന വിഹിതമായി വകയി wM.

N>തി vര…#ി6 നാശം സംഭവിE അംഗ.വാടി േക<F െട Bന നി |ാണം
നട#ാ. ഈ പ തി ല" മിLM. ഇതിനായി 2021-22-6 20.00 ല"ം Qപ ബ§ജƒി6
വകയി wM.
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വ )ിെല ഐ.സി.ഡി.എസ്. ഉേദ ാഗc hം ±) ൈവസ മാ hം പരിശീലനം
ന6കാനായി പിണറായിVd പരിശീലന േക<ം െമEെ)Lേ#rത് ആവശ മാണ്. വ )ിെ
പ തിക െട നി ²ഹണം സംബ~ി¯ം ബ~െ) മƒ് മിഷ. സംബ~ിE പരിശീലന
പരിപാടിക ം
ശി³ശാലക ം
േയാഗF ം
െസമിനാ•ക ം
ഈ
േക<#ി6െവE്
നട#ാJ9താണ്. സംcാനതല അപœ് പരിശീലന േക<ം cാപി+ാ$ം ഉേ2ശിhM, ഒേര
സമയം ഒ9ി6 \Lത6പരിശീലന പരിപാടിക; നടwക, െമEെ) േസവനF;, കാര േശഷി
വ
ി)ി+6, പാഠ പ തി+് Bറെമ5d Nവ #ികളി6
ിക;+് പരിശീലനം ന6ക6,
ഉയ 9 ഉേദ ാഗc hd പരിശീലനJം എbാ വിഭാഗ#ിVfd പരിശീലക hd പരിശീലനJം
ന6ക6 എ9ിവയാണ് പ തി5െട ല" F;. ഈ പ തി+ായി 2021-22-6 100.00 ല"ം Qപ
വകയി wM.

അഗതികളായ «ീക;hം
ിക;hം (12 വയ´ി6 താെഴ5d ആo
ിക;)
രാ™ിയി6 സൗജന മായി അഭയം ന6 9തിനാ5d പ തിയാണിത്. തി വന…Bരwം
േകാഴിേ+ാ‚ം ഇത് Nവ #ി¯വ M. രാ™ി 8 മണിവെര വ 9വ +് സൗജന ഭ"ണം
ന6 M.
വിവിധ ആവശ F;+ായി പ ണFളിെലw9(തി വന…Bരം, േകാഴിേ+ാട്)
«ീക;hം
ിക;hമാണ് ഈ സൗകര ം ഉേ2ശിEി‚dത്. 2021-22-6 പ തി നട#ി)ിനായി
50.00 ല"ം Qപ വകയി wM.

പാ ശ(വ•+രി+െ) വ hം
Nളയvരിതം
ബാധിEവ hം
N>തി
vര…F;+ിരയായവ hം െതാഴി6 പരിശീലനം ന6കി ജീവിത മാ ªം കെr#ാ.
സഹായിh9തി$ ഉേ2ശിEി‚dതാണ് ഈ പ തി. ഈ പ തി നട#ി)ിനായി 2021-22-6
േടാ+. െNാവിഷനായി 0.10 ല"ം Qപ വകയി wM.
)
േപാേµാ േകIക ം ബലാ˜ംഗേ+Iക ം േവഗ#ി6 തീ )ാh9തിനായി 14 ജിbകളി6
28 ഫാ_് `ാ+് െ‰ഷ 6 േകാടതിക; 2 വ ഷകാലയളവിേല+് താ¶ാലികമായി cാപി+ാ.
േക< സ +ാ അ$മതി ന6കിയി‚r്. ഇതി6 17 േകാടതിക; Nവ #നം ആരംഭിhക5ം
ബാ+ി5dവ ത.വ ഷം Nവ #നം ആരംഭിh9pമാണ്.
ശ{ളJം, േവതനJം, യാ™ാ
െചലJക;, ഓഫീസ് െചലJക;, അത ാവശ െചലJക;, സാമ·ിക; വാF6, വാടക,
ക{¸ •മായി ബ~െ) െചലJക; എ9ിവžായി 2021-22-6 665.00 ല"ം Qപ വകയി wM.

രാജ #് Icിര വികസനം ൈകവരിh9തിന് ന¹െട സ7ഹ#ി6 വനിതാ
ശാmീകരണJം ലിംഗപദവി സമത(Jം അത …ാേപ"ിതമാണ്. ൈനBണ വികസന#ിHെട5ം
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ണപരമായ വിദ ാഭ ാസ ി െട ം
ീകെള ം
ൈന%ണ
ി&'
റവ്
പരിഹരി*+തിന്
നട1ാ ാ2േ3ശി*4.

ികെള ം ശാ
,വെട
പറ +

ീകരിേ
-വ.

താണ്.
ന/0

ീകളിെല ൈന%ണ
ി&' റവ് പരിഹരി*+തിനായി എ7ാ ജി7കളി&ം മഹിളാ
ശ ിേക9:മായി സംേയാജി1ി;െകാ ് ൈന%ണ േക9/0
സ. ാ.
േമഖലയിെല ം
സ=കാര
േമഖലയിെല ം
ഏജ@സികA(െകCസ്, EംബGീ) മായി സഹകരി I
വ വസായ വ Jം കി@K മായി സംേയാജിL്
Nാപി I

മ>

ൈന%ണ

ീക0 ായി വ വസായ Mണി>ക0

ീക0 ായി െതാഴിI േമള സംഘടി1ി I
മ> സ. ാ. വ JകAം ഏജ@സികAമായി സഹകരിL് വനിതാ െതാഴിI േപാ. I
വികസി1ി*ക ം പരിപാലി*ക ം െചRI.
പSതി -വ. ന/0 ായി 2021-22-I 25 ലXം Yപ വകയിZ[4.
)

ആധാ. എ@േറാ0െമ^് കി_് 1.50 ലXം Yപ നിര ിI 258 ICDS ഓഫീcകളിI
വാd+തിന് േക9 സ. ാ. അ2മതി നIകിയിf ്. െഡh് േടാ1് കij ., ലാേkാ1്,
ടാെl_്, mാന., -ി^., .പി.എസ്. എ+ിവ കി_ിI ഉ0െ1E4. േക9 സംNാന വിഹിത
ഘടന 60:40 അ2പാത ിലാണ്. 2021-22-I 464.00 ലXം Yപ വകയിZ[4.

ആറ് വയqിന് താെഴ '
ികAെട ആവശ /0 നട ിെ ാE*+തിനായി
േദശീയതല ിI നട1ാ*+ ഒZ sഹ ായ നാഷണൽ പരിപാടിയാണ് സംേയാജിത
ശിvവികസന േസവന/0.
ി െട ൈശശവാവNയിI അവZെട ആേരാഗ േപാഷകാഹാര
ആവശ /0 അx െട േപാഷകാഹാര ആവശ /ളിI നി4ം മാ_ിനി. ിെ ാ ്
പരിഗണി ാനാവി7. ഈ പരിപാടിയിI ഗ.ഭിണിക0, പാ f+ അxമാ., കൗമാര
-ായ ാരായെപ{ ിക0 എ+ിവZ0െ1E4. അംഗ@വാടി േക9/ളി െട ഒZ സംേയാജിത
പാേ ജായി താെഴ1റ + േസവന/0 ഇതിെ^ ണേഭാ ാ 0 ് എ ി; നIകാനാണ്
ഈ പSതിയി െട Gമി*+ത്.
}രക േപാഷകാഹാരം
-തിേരാധ

ിെവC1്

ആേരാഗ പരിേശാധന
റഫറI സ.~ീcക0
ആേരാഗ േപാഷകാഹാര വിദ ാഭ ാസം
-ീ-•0 വിദ ാഭ ാസം
ഐ സി ഡി എസ് പSതി നട1ാ*+ത് 33115 അംഗനവാടിേക9/Aെട ഒZ sഹത്
•ംഖലയി െടയാണ്. പSതി നട1ിലാ ാ2' ഭരണപരമായ െചല:ക0, ഔഷധ കി_ിെ^
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െചലവ്, ഭാരം അള ാ2' ഉപകരണ/ൾ, അംഗനവാടി േക9/0 ാവശ മായ -ീ-•0
വിദ ാഭ ാസ കി_്, ഐ ഇ സി -വ. ന/0, അംഗനവാടി ആക„ിക െചല:ക0, Mണിേഫാം
ഐ.സി.ഡി.എസ് ഉേദ ാഗNZെട അവേലാകന േയാഗം ഐ.സി.ഡി.എസ് മാ.… നി.േ3ശ
-കാര†' എ7ാ -വ. ന/Aം ‡ട/ിയവ നട1ാ ാ2' െചലവ് ഈ ശീ.ഷക ിIെ1Eം.
2021-22-I പSതി ‡ടരാ@ 18800.00 ലXം Yപ സംNാന വിഹിതമായി വകയിZ[4.

േകരള ിI പക.L വ ാധികള7ാ
േരാഗ/0 േവഗ ിI ഉയ.4 വZ4.
അചˆതേമേനാ@ െസ^റിെ^ 2017 െല ആേരാഗ പഠന റിേ1ാ. ് -കാരം േകരള ിI 18
വയqി2 †കളി&'വരിI 3/1 േപ. ് ൈഹ1. െട@ഷ2ം 5/1 േപ. ് -േമഹം ഉെ +ാണ്
വ
മാ +ത്.
•രിപXം ജനത ം ആേരാഗ കരമായ ജീവിത രീതി ം ആഹാരŽമ:ം
പാലി ാ തിനാI േകരള ജനത െട ആഹാര രീതിയിI മാ_ം വZേ
ത് ആവശ മാണ്.
-തിേരാധ ഘടക/ളിI വളെരയധികം GS െച&േ
‡ ്. േപാഷകാഹാര കൗ{സിലിംഗ്,
േപാഷകാഹാര േബാധവ• രണം, പക.L വ ാധികള7ാ
േരാഗ/െള -തിേരാധി*+തിന്
ആേരാഗ പരമായ േപാഷകാഹാര ിെ^ -ാധാന ം എ+ിവ -േത ക GSയ.ഹി*4. 14
ജി7കളി&ം േപാഷകാഹാര െസ• Yപീകരിേ
‡ം, പി.എL്.സി. തല ിI േപാഷകാഹാര
-വ. ന/Aം പരിശീലന:ം ശ ിെ1Eേ
‡ം, േപാഷകാഹാര:മായി ബ‘െ1 വിള.L
പരിഹരി*+തി2' ഇടെപടI പരിപാടിക0, േപാഷകാഹാര ആ’ ആേഘാഷ/0, മ> -ധാന
ദിന/Aെട ആേഘാഷ/0 ICC/BCC -വ. ന/Aെട േപാഷകാഹാര -ദ.ശന:ം ശി“ശാല ം
ലേബാറ റി ഉപകരണ/Aം റീ ഏജ”കAം വാ/I, സംഘടന െചല:ക0 JRF, RA മാ.*'
ൈ•പ@ഡ് , എ@. ഡി. ഡി –ിനി ് ഇടെപട&ക0, സാ—ഹ ഇടെപടI പരിപാടിക0 എ+ിവ
ഇതിI ഉ0െ1E4. ഈ പരിപാടികAെട നട ി1ിനായി 2021-22-I 100.00 ലXം Yപ
വകയിZ[4.

ീകAെട ം
ികAെട ം േപാഷകാഹാരവ വN െമLെ1E[+തിനായി തIസമയ
േമാണി റിം ം
േപാഷകാഹാര:മായി
ബ‘െ1
വ Jകളിെല
വിവിധ
പSതിക0
സംേയാജി1ി;െകാ ് നട1ാ ാ2േ3ശി*+ പSതിയാണിത്. േക9 സ. ാ. 2018 മാ.L് 8 ന്
,വെട പറ + ലX /0 ൈകവരി ാനായി േപാഷ{ അഭിയാ@ (നാഷണI) നj˜ീഷ@ മിഷ@
ആരംഭി;.
ികളിെല വള.Lാ †രടി1് 6 ശതമാനമായി റ™ക (0-6 വയസ്), ജനന സമയെ
š
റവ് 6 ശതമാനം ആയി റ™ക,
ികളിെല വിള.L 6 ശതമാനമായി റ™ക (6 മാസം
†തI 59 മാസം -ായ†'),
ീകളി&ം െകൗമാര -ായ ാരായ േപ{ ികളിെല ം വിള.L 9
ശതമാനമായി
റ™ക,
ികളിെല േപാഷകാഹാര
റവ് 6 ശതമാനമായി
റ™ക (0-6)
എ+ിവയാണ് ലX /0. സാ—ഹ ാധിœിത സംഭവ/0, മ2ഷ വിഭവേശഷി, •തന പരിപാടിക0
, ഐ.ഇ.സി, ഡാ_ žാ@, ഐ.എI.എ. പരിശീലനം, സി.എ.എസ് പരിശീലന:ം ഇ@െസ^ീ:ം
എ+ിവയാണ് -വ. ന/0.
പSതി നട1ാ ാനായി 2021-22-I 1632.00 ലXം Yപ
വകയിZ[4.
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1.
നവീന രീതികൾ ് അ
തമായി
േത കി ,് വിവര സാേ തിക വിദ േട ം ഇഗേവണൻസിേ
ം േമഖലകളിൽ സം%ാന ആ'(ണ േബാർഡിെന ശ.ിെ/012തി ം
ആ3നികവ4രി52തി 67
പ9തിയാണിത്.
സം%ാന
;ാൻ<ീ6കെള
=0തൽ
പ ാളി>പരമാ52തിനായി പരിചയ സ@2Aെട ം വിദBAേട ം ഉപേദശം ലഭ മാ ിെ ാE്
വിവര സാേ തിക വിദ െട സഹായേ>ാ0=ടി ആ'(ണ Gിയെയ വീHം പരിIരിേ EJE്.
താെഴ/റ 2
ഇ-ഗേവണൻസ്
സംരംഭMൾ
നട/ിലാ52തി ം
ൈലOറി
ശ.ിെ/012തി മായി 2021 -22 ൽ 100.00 ലSം Tപ വകയിA1U.

1

2

3

4

5

1
2

ക@VWXകൾ, ലാേYാZകൾ, ൈബബാ ് അടി%ാന>ിൽ
മൾWി ഫംഗ്ഷൻ ി Xകൾ, േമാണി]Xകൾ, IMS േസാ^് െവയർ,
സി.സി.ടി.വി
ക ാമറ,
_േW`്/സbിcകൾ,
െപൻൈdവ്,
േഫാേWാേകാ/ിയർ, േടാണർ റീഫിeിംഗ്, ആ ിൈവറസ്, മ]് ഇഗേവണൻസ് ഇനMൾ, ഐ.]ി ഉg2Mൾ
1. എയർ കEീഷണXകൾ, kാ ിങ് െമഷീൻ, ജനേറ]ർ,
ഇ.പി.എ.ബി.എn്, ഇൻസിനേറ]ർ എ2ിവ െട പരിപാലനoം എ
എം സി ം
2. pതിയ എ.സി qണി]് െടലിേഫാrകൾ, െന]് െസ]ർ,
kാ ിംഗ് യsം േടാണർ, മ]് ഇലtി ൽ ഇനMൾ, 4 ജി ഡാ]ാ
കാർഡ് എ2ിവ െട വാMvം മാസംേതാX67 ബിൽ
അട vം
3. സം%ാന ആ'(ണ േബാർഡ് (pതിയJം പഴയJമായ
െകWിടം) െല െചറിയ അ]x]പണികൾ

85.00

േസാ^് െവയർ വികസി/ി5ക/വാzക/pJ5ക, െവൈ{]്,
വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസിംഗ്, എ2ിവ െട െമയി നൻസ്
െചലoകൾ
ഇ-ഗേവണൻസ്
സൗകര Mൾ5ം
സാേ തിക
സഹായMൾ567
ഐ.ടി.കൺസൾWൻസി
െചലoകൾ
(മാനവേശഷി)
ക@VWർ, ി ർ, <ാനർ, _േW`്/സbിcകൾ, േഫാേWാേകാ/ിയർ,
ഫാn് െമഷീൻ,
.പി.എസ്., െ ാജ•ർ,
േOാഡ്ബാ ്
കണSൻ,
ഡാ]ാകാർഡ്
എ2ിവ െട
വാർഷിക
െമയി നൻസ് െചലoകൾ. (എ.എം.സി)
േജർണvകൾ/
€5കൾ/പ(മാധ മMൾ/
കbി ിൽ
ഇ
€ ്റീഡർ വാMൽ
ഓൺൈലൻ
ഡാ]ാേബƒക„േട ം
േജർണvക„േട ം
വാർഷിക വരിസംഖ pJ5ക.
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15.00

3
4

ഡാ ൈമേ ഷ ം (െക.ഒ.എ .് എ) ഡിജി ൈറേസഷ മായി
ൈല റിയിൽ
കരാറടി
ാന"ിൽ
#ാഫിെന
നിയമി%&തിന്
േഡാക)െമ*് +ാനർ വാ.ൽ

ര/ാം ഘ1 വിേക2ീ4താ56ണം ശ9ിെ:;<&തിനായി, വിവര സാേ=തിക വിദ?@ം,
ഇ-ഗേവണൻDം ലഭ?മാ%& സാധ?തകൾ സHായ"മാ%&തിന് ജിIാ ആ56ണ സംവിധാനം
ശ9ിെ:;േ"/K/്. സം
ാനെ" എIാ ജിIാ Lാനിംഗ് ഓഫീDകളിOം/ഡി.പി.സി
െക1ിട.ളിOം മതിയായ അടി
ാന സൗകര?.ൾ ഒT%ക, എ&താണ് ഈ പVതി@െട ലW?ം.
2021-22 വാർഷിക പVതി കാലയളവിൽ എIാ ജിIകളിെല@ം ജിIാ ആ56ണ സമിതി െക1ിട.ൾ
[ർ"ീകരി\ാ ം ലW?മി;]. 2021-22 ൽ താെഴ പറ@& _വർ"ന.ൾ\ായി 1427.00 ലWം `പ
വT"ിയിരി%].

1

2

ജിIാ ആ56ണ സമിതി െക1ിട.aെട [ർ"ീകരണbം
സcീകരണbം- ഡിപിസി െസd1റിയ ് െക1ിട"ിെ*@ം
അ ബf
സംവിധാന.aെട@ം
ഉപകരണ.aെട@ം
നവീകരണbം പരിപാലനbം, െകഎസ്ഇബി, ഫയർ, ഇലhി\ൽ
ഇൻെijേറ ് എ&ിവ%k ചാർmകൾ

1250.00

വിവരസാേ=തികവിദ?@െട
മിക
ഉപേയാഗം
സാധ?മാ%&തി േവ/ കop1qകൾ, @.പി.എDകൾ, _ി*qകൾ,
േഫാേ1ാേകാ:ി െമഷീ കൾ, ഐ.ടി, സാമ ികൾ, വീഡിേയാ
േകാൺഫറൻസിംഗ്
സംവിധാനം
എ&ിവ@െട
വാ.Oം
അ t :ണികaം എ.എം.സി ചാർuകaം മ ് അടി
ാന
സൗകര?.aം

75.00

3

ജിIാ Lാനിംഗ് ഓഫീDകളിെല ഇ-ഓഫീസ് _വർ"ന.ൾ

3.00

4

ജിIാ
പVതികൾ
പരിwരി%&Kമായി
ബfെ:xk
_വർ"ന.ൾ.
എംപിലാഡ്സ്, മy വികസന പVതികൾ എ&ിവ@െട
േമാണി റിംഗിനായി ഓേരാ ജിIാ Lാനിംഗ് ഓഫീസർമാർ%ം
വാഹനം വാടകെ{;\ൽ

14.00

5
6

7

ഡി.പി.സി െമoർമാTെട ടി.എ, ഓണേററിയം.
ജിIാ റിേസാ}് െസ*qകaെട _വർ"നം.
ജിIാ
ആ56ണ
സമിതികaെട
ആഭി~ഖ?"ിൽ
െസമിനാqകൾ, ശിൽപശാലകൾ, പഠന.ൾ, പരിശീലന
പരിപാടികൾ എ&ിവ നട<ക.
മാ•കാ പVതികaെട പഠനbം േഡാക)െമേ*ഷ ം
നട<ക.
വിശദമായ പVതി റിേ:ാർxകൾ ത‚ാറാ%ക/തേƒശ
ഭരണ
ാപന.aെട ആവശ? _കാരം ഡി.പി.സി
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25.00

36.00

14.00

8

അംഗീകാരേ"ാെട സാധ?താ പഠന.ൾ നട<ക.
ജിIാ
ആ56ണ
സമിതികൾ
സംഘടി:ി%&
െസമിനാqകൾ%ം
പരിശീലന
പരിപാടികൾ%ം
സാേ=തിക സഹായം നൽtക.
ജിIാ ആ56ണ സമിതി@െട ആഭി~ഖ?"ിൽ തേƒശ
ഭരണ
ാപന.aെട പVതികaം, ജിIാ പVതി@ം
സംബfി
റിേ:ാർxകaം ജിIാ റിേസാ}് െസ*ർ
അനൗേദ?ാഗിക അംഗ.aെട സി ിംഗ് ഫീസ്.
മീ ിം„കaെട നട"ി:ിെ* ഭരണപരമായ െചലbകൾ.
വിേക2ീ4ത ആ56ണ"ിനാ@k പരിശീലനം/ശി…ശാലകൾ/
പഠനം

10.00

സർേ†കaം പഠന.aം നട<ക, ഉേദ?ാഗ
Tെട കാര?േശഷി വർVി:ി%ക, വിവിധ
പVതികൾ ത‚ാറാ%ക, Lാൻ േiയിസിെ* _വർ"ന.ൾ എ&ിവയാണ് ഈ പരിപാടി@െട
ലW?ം. 2021-22 ൽ നട:ാ\ാ േƒശി%& താെഴ െകാ;"ിരി%& _വർ"ന.ൾ\ായി 428.00
ലWം `പ വകയിT"ിയിരി%].

1

േദശീയ
അ‡ർേദശീയ
തല"ിൽ
ൈവദˆ?ം
െതളിയി വെര
Wണി‰വT"ി _ഭാഷണ.ൾ, ശി…ശാലകൾ, പഠന ശിബിര.ൾ
~തലായവ നട<ക.

3.00

2

2.1

സം
ാന"ിെല വിവിധ വtŠകൾ നട<& പVതികaെട
ആ56ണം, നിരീWണം, വിലയിT"ൽ എ&ിവ{് സർ\ാരിെന
സാധ?മാ\ി"ീർ%& ഒT െവബ് അധി‹ിത സംേയാജിത വിവര
സംവിധാനമാണ് Lാൻ േiസ്
േകരള. പVതികaെട@ം അവ@െട
ഘടക.aേട@ം ഭൗതിക സാo"ിക Œേരാഗതി വിലയിT<& ഒT ജി ;ജി
ഇ-ഗേവണൻസ് സംവിധാനമാണിത്. വിവിധതല"ിOk നിരീWണ"ി ം
വിലയിT"ലി ം
റിേ:ാർxകൾ
ലഭ?മാ%&തി ~k
മാേനെ•*്
ഇൻഫർേമഷൻ സി#ം ആയി ഈ സംവിധാനം _വർ"ി%].
വിവിധ ഭരണതല.ളിൽ എം.ഐ.എസിനായി വിവിധ തരം റിേ:ാർxകൾ
ലഭ?മാ%&KŽല~k ഡാ ാ വലി:bം സംഭരണേശഷി വർVി:ി%&തിന്
കാരണമായിx/്. Lാൻ, േനാൺ Lാൻ പVതികaെട േമഖല, ഉപേമഖല
പVതി, ചിലേ:ാൾ @ണിക് കേoാണ*് എ&ിവ ഉൾെ:;"ി ഭൗതിക
ലW?"ിെ*
ഫല_ദമായ
നിരീWണം
_ാ•മാ%&തിനായി
Lാൻേiസിെ*
വ?ാ•ി
•;തൽ
സവിേശഷതകേളാെട
വിŒലീകരിേ\/K/്. അതിനാൽ സoദ്
വ?വ
@െട വിവിധ
േമഖലകളിെല െപാK നിേWപ"ിെ* ഉ…്പാദനWമത, കാര?Wമത
ഉൾെ:െട@kവ വിശകലനം െച‘&തിനായി മിക സവിേശഷതകak
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120.00

േപാർ ലിെ
ഏ ം തിയ പതി ് ാൻ േ സ്-2 വികസി ിേ
ത്
അനിവാര മായിരി"#.
ഇത് പ&തി നട(ി ിന് ഒ* െപാ+ ഇടം
നൽ-ക.ം സാ/ഹ ഓഡി ിന് വളെരയധികം സൗകര 6ദമാ"ക.ം
െച9ം.
െപാ+ജനാഭി6ായ<ൾ
േശഖരി"@തിനായി
സാ/ഹ
മാധ മ<Aെട സഹായേ(ാെട ഒ* ാ ് േഫാംCടി വിഭാവനം െച9#.
േസാD് െവയർ നവീകരണം, േസാD്െവയർ ഉപേയാഗ മാ"@തിIJ
മIഷ വിഭവം , സാേLതിക വിദ വികസി ി ൽ, അടിMാന
സൗകര <ൾ, സംMാനെ(.ം ഫീൽഡ് തല(ിെല.ം േശഷി
വർ&ി ി ൽ +ട<ിയവ ഉൾെ N(ി നിലവിെല ാൻേ യ്സ് േസാD്
െവയറിെന ാൻേ സ് -2 േല ് അപ്േPQെചRാൻ ഉേSശി"#.
സാേLതികവിദ ാ വികസനം - ാൻ േ യിസ് േ6ാജTിെ +ടർUയായ
വികസന(ിIം െമയി നൻസിIVJ മാനവേശഷി.മായി ബXെ
െചല കൾ, ജിYാതല എം.ഐ.എസ് റിേ ാർ\കൾ തRാറാ ൽ,
എം.എൽ.എ.എസ്.ഡി.എഫ് MIS, ഡി.ഡി.സി .മായി ബXെ \J MIS
സി^ം, +ടർUയായ സി^ം െമയി നൻസ് (IIITM-K).
എ)
ാൻ േ യ്സ് അ ിേ ഷൻ വികസി ി ൽ, ഡാ ാ
+ ൽ,
െമയി നൻസ് എ@ിവ ായി ര ് സീനിയർ േസാD് െവയർ
എൻജിനിയർമാ*െട മാനവേശഷി െചലവ്
ബി) +ടർUയായ സി^ം സേ ാർ ിIം, വികസന(ിIം ആവശ മായ ഒ*
സീനിയർ െടbി ൽ അസി^ ിെ മാനവേശഷി െചലവ് .
സി) ാൻ േ യിസ് േവർഷൻ (2) എ^ാcിഷ് െച9ക.
ഡി) ജിYാ തല(ിൽ ഡാ ാ അപ് േലാഡ്െച9@തിന് 14 ജിYാ ാനിംഗ്
ഓഫീfകളിgം സംMാന ആhiണ േബാർഡിെല പ&തി ഏേകാപന
വിഭാഗ(ിgം മാനവേശഷി ലഭ മാ"@തിന് കരാർ വ വMയിൽ
6വർ(ി"@ േ6ാജj് അേkാസിേയ ്മാർ ് ഒ* വർഷേ("J
മാനവേശഷി െചലവ്
(14 ജിYാ ാനിംഗ് ഓഫീfകളിgം എസ്.പി.ബി യിgം)
2.2

2.3
2.4

സംMാന ആhiണ േബാർഡിൽ െഡപlേ ഷൻ വ വMയിൽ േ6ാജj്
ഓഫീസmെട മാനവേശഷി ലഭ മാ"@തിIJ െചലവ്. (ഒ* വർഷേ("J
െചലവ്)
സംMാന
തല
‘oസർ
െലവൽ
പരിശീലനം’
(വ-p
ഉപേയാqാ ൾ"J) െടേbാ പാർ ിെല IIITM – K യിൽ വിവിധ
ബാrകൾ ്
oസർ
പരിശീലനം’
(204
വ-pകൾ/ഏജൻസികൾ
എ@ിവയിൽ നി@് 600 ഓഫീസർമാർ) (പരിശീലന കിvകൾ, പരിശീലന
സാമPികAെട ഒ* ൽ, േ^ഷനറി, ഉU ഭwണം, ചായ/ലx ഭwണം
എ@ിവ ഉൾെ െട.J െചല കൾ)
ജിYാ
തല
oസർ
പരിശീലനം
(വിവിധ
തല<ളിൽ
വ-p
ഉപേയാqാ ൾ"J
പരിശീലനം).
ജിYാ
തല(ിൽ
എം.എൽ.എ.എസ്.ഡി.എഫ്
സംവിധാനം
ഉൾെ െട
60
വ-pകൾ/ഏജൻസികളിൽ നി#ം 120 വ-p തല ഉേദ ാഗMർ"J
പരിശീലനം. ഓേരാ ജിYയിൽ നി#ം ജിYാ ാനിംഗ് ഓഫീസർമാരാണ്
പരിശീലനം
സംഘടി ി"@ത്.
(പരിശീലന
കിvകൾ,
പരിശീലന
സാമPികAെട ഒ* ൽ, േ^ഷനറി, ചായ/ലx ഭwണം േവദി ഒ* ൽ,
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10.00

3.00

3.00

യാiാ െചല കൾ എ@ിവ ഉൾെ െട.J െചല കൾ)
2.5

ഇൻ^ി l ിെ

ഓവർ െഹഡ് ചാർ{കൾ/6വർ(ന െചല കൾ.

3.00

3

െവബ്അധി|ിത സാ}(ിക അവേലാകനം വികസി ിെUN"ക. 6ീ-6സ്
േജാലികൾ ഉൾെ െട

8.00

4

സംMാന ആhiണ േബാർഡിെല സാേLതിക വിഭാഗം ഉേദ ാഗM*െട
ഉ@ത പഠനം.

50.00

5
6

Vഖ മ€ി.െട േപാ^് േഡാjറൽ െഫേലാസ്
സംMാന ആhiണ േബാർഡിെല ഡിവിഷIകൾ"ം ജിYാ ാനിംഗ്
ഓഫീfകൾ"ം െ6ാഫഷണൽ അൈഡ‚സറി സേ ാർ ് സി^ംേയാഗ ത.ം
അIഭവƒാന VJ
െ6ാഫഷണgകAെട
േസവനം
ആവശ VJേ ാൾ സംMാന ആhiണ േബാർഡിെല ഡിവിഷIകളിgം,
ജിYാ
ാനിംഗ്
ഓഫീfകളിgം
ലഭ മാ"@തിന്6തിഫലം
നൽ-@തിIJ െചല കൾ.

2

സംMാന ആhiണ േബാർഡിെല സാേLതിക വിഭാഗം ഉേദ ാഗMർ ്
ഇ€ യിgം ഇ€ „്
റ…ം, േദശീയ/അ€ർ േദശീയ Mാപന<ളിൽ
പരിശീലനം നൽകൽ
6സി& സർ‡കലാശാലകളിേല.ം, Mാപന<ളിേല.ം ബി*ദാന€ര
ബി*ദ വിദ ാർˆികൾ"േവ ി/സ}ദ് വ വM.െട വളർU.മായി
ബXെ വിഷയ<ളിൽ ഇേ ൺഷി ് േ6ാPാം

3

സംMാന ആhiണ േബാർഡ് നട…@ സർേ‡കAം പഠന<Aം,
െസമിനാmകൾ, വർ ്േഷാpകൾ

1

1
2

15.00

49.10

3.90
75.00

6ി ിംഗ് േജാലികAം മ ് െചല കAം
മലയാളം ഭരണഭാഷയാ ി മാv@ത് സംബXിrJ 6വർ(ന<ൾ.

4

സാ}(ിക അവേലാകനം, േ6ാPാം ‹"കൾ, അIബXം IV
എ@ിവ.െട വിതരണം.
ബേയാ െമŒിക് പ•ിംഗ് െമഷീനിെ എ.എം.സി, ഐ.ഡി കാർഡ് എ@ിവ

5

വർ(മാന പi<ളിെല പരസ െചലവ്.

1

സംMാന ആhiണ േബാർഡ് നട…@ വിവിധ േയാഗ<ൾ

3

50.00
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25.00

2021-22 ൽ സംMാന ആhiണ േബാർഡിIം ജിYാ ാനിംഗ് ഓഫീfകൾ"ം വാഹന<ൾ,
ഫർണിUർ എ@ിവ വാŽ@തിന് 35.00 ലwം •പ വകയി*…#.

1
2

വാഹന<Aെട മാ ി വാ<ൽ/ നMാപി ൽ
ഫർ•ീUർ വാ<ൽ

20.00
15.00

സംMാന ആhiണ േബാർഡിന് ^ാഫ് ക‚ാർേ ‘്, െക ിടം എ@ിവ.െട
നിർ’ാണം/നവീകരണ 6വർ(ന<ൾ എ@ിവ„ായി 2021-22 സാ}(ിക വർഷ(ിൽ 50.00
ലwം •പ വകയി*…#.

സംMാന പ&തികൾ, േക“ാവി”ത പ&തികൾ, 6ധാന അടിMാന സൗകര വികസന
േ6ാജ•കൾ, വിേദശ സഹായ പ&തികൾ, Pാമീണ അടിMാന സൗകര വികസന ഫ ്
േ6ാജ•കൾ, ഇ*പതിന പരിപാടി നട(ി ്, എം.പി. മാ*െട 6ാേദശിക വികസന പരിപാടി, എസ് ഡി
ജീസ്, നവേകരളം കർ’ പ&തി, നീതി ആേയാഗ് 6വർ(ന<ൾ, പി.പി.പി േ6ാജ•കൾ, പ&തി
നീരീwണ(ിന് Vഖ മ–ി.െട െവബ് േപാർ ൽ പരി—രി ൽ, പ&തി നീരീwണ(ിന് 6ധാന
മ–ി.െട െവബ് േപാർ ൽ പരി—രി ൽ, േക“ സംMാന സർ ാരിെ
മv Vൻഗണനാ
പ&തികൾ എ@ിവ ായി ആhiണ-സാ}(ികകാര വ- ിൽ ഒ* െസൻŒൽ
ാൻ
േമാണി റിംഗ് oണി ് 6വർ(ിrവ*#. Vകളിൽ പറ˜ േ6ാജ•കൾ/പ&തികൾ/േ6ാജ•കAെട
നിർവഹണം എ@ിവ കാര wമമായി നിരീwി"@തിന് 2021-22 ൽ 63.00 ലwം •പ താെഴ പറ.@
ഘടക<ൾ ായി വകയി*(ിയിരി"#.

1

സി.പി.എം.. ആšനിക വൽ രണം

20.00

2

സംMാനെ( എസ്.ഡി.ജി ›ീVകAെട നിർ‡ഹണം, നിരീwി ൽ

43.00

എYാ ജിYകളിgം ജിYാ ആhiണ സമിതികAം ജിYാ വികസന സമിതികAം 6വർ(ിr
വ*#. ജിYയിെല പ&തി 6വർ(ന<Aെട േരാഗതി വിലയി*…@തിനായി എYാ മാസ ം ജിYാ
വികസന സമിതികൾ Cടാm ്. ജിYാ ആhiണ സമിതികൾ ഭരണഘടനാസമിതികൾ എ@
നിലയിൽ തേSശ സ‚യംഭരണ Mാപന<Aെട വാർഷിക പ&തികൾ അംഗീകരി"@തിനാ.ം
ജിY.െട െമാ(മാ.J വികസനം നിരീwി"@തിനാ.ം +ടർUയായി േയാഗം േച*# ്.
ഡി.പി.സി/ഡി.ഡി.സി മീ ിംŽകൾ േച*@തിIJ അIബX െചല കൾ ാ.ം റീ ബിൽഡ് േകരള
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6വർ(ന<ൾ ഏേകാപി ി"@തിIJ 6േത ക മീ ിംŽകൾ ാ.ം, നീതി ആേയാഗ്
6വർ(ന<ൾ ാ.ം, ആ ിേരഷണൽ ഡിœിj് േ6ാPാമിനാ.ം 2021-22 ൽ 35.00 ലwം •പ
വകയി*(ിയിരി"#.

1
2
3
4

ഡിഡിസി/ഡിപിസി 45-പി.ഒ.എൽ
ഡിഡിസി/ഡിപിസി04 യാiാെചല കൾ- 1-•ർ ടി.എ
ഡിഡിസി/ഡിപിസി 34 മv െചല കൾ
ഡിഡിസി/ഡിപിസി 05-ഓഫീസ് െചല കൾ-4- മ ിന<ൾ

7.40
6.90
10.70
10.00

ഹരിത േകരളം മിഷെ േനാഡൽ വ- ് ആയ ആhiണ സാ}(ിക കാര (സി.പി.എം..)
വ- ിന് താെഴ പറ.@ 6വർ(ന<ൾ ായി 2021-22 ൽ 31.00 ലwം •പ വകയി*…#.

1
2
3

േനാഡൽ വ- ിെ ഭരണപരമായ െചല കൾ
മിഷൻ േമാണി റിംഗ് ടീമിെ ഭരണ െചല കൾ
എസ്.എൽ.ഇ.സി .േട.ം മിഷൻ േയാഗ<Aേട.ം െചല കൾ

17.40
13.00
0.60

ഇൻ^ി l ് ഓഫ് മാേനെž ് ഇൻ ഗവൺെമ ് എ@ത് സംMാന(ിെ
അെ Ÿ്
പരിശീലന Mാപനമാണ്. സംMാന ഭരണCട(ിെ പ&തി പ&തിയിതര ബജ ് പി ണേയാെട
നിലനിൽ"@ ഒ* സ‚യംഭരണ Mാപനമാണിത്. സംMാന പരിശീലന നയ6കാരം (എസ് . ടി. പി)
വിവിധ വ-pകളിgം ഓർഗൈനേസഷൻസിgം വിവിധ തല<ളിൽ വിവിധ പരിശീലക േ6ാPാVകൾ
നൽ-#. തി*വന€ രം െകാUി േകാഴിേ ാട് എ@ിവിട<ളിെല /@് കാ}fകAം വർഷം V¡വIം
+ടർUയായ പരിശീലന പരിപാടികൾ നട…# ്. മിക J പരിശീലനം അടിMാന സൗകര <ൾ
ൈല¢റി സൗകര ം താമസം എ@ിവ„ായി ഐ.എം.ജി ് സഹായം ആവശ V ്. 2021-22
കാലഘ (ിൽ താെഴ പറ.@ അടിMാന സൗകര വികസന 6വർ(ന<ൾ ഏെ N ാൻ
ഉേSശി"#. മികU േസവനം നൽ-@തിന് Mാപന(ിെ
അടിMാന സൗകര <ൾ
െമUെ N…കയാണ് പ&തി.െട ലw ം. താെഴ റ.@ 6വർ(ന<ൾ ഏെ N"@തിനായി
2021-22 വർഷം 550.00 ലwം •പ വിഹിതം വകയി*(ിയി\ ്.
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1
2

േഹാ
വർ

കൾ വീെ
ൽ,
ന മമാ ൽ

ിയാ ൽ,

ഐടി ഇൻ!ാ"#ർ, െവൈ%&് എ)ിവ*െട നവീകരണം

3

െറേ ാർഡിംഗ്, എഡി&ിംഗ്, അ2ബ4 സൗകര78ൾ എ)ിവ
9:ി ൽ

4

ക;<=>ക?ം ഓഡിേയാ-വിഷBൽ ഉപകരണ8?ം വാ8ൽ

5
6

550.00

െപാE അടിFാന സൗകര7 വികസനം: പരിശീലന ഹാ?ക?െട
നവീകരണം
മI ശ;ള ഇതര ഇന8ൾ

Fാപന ിെL
വർ ന8?െട ഒN
ധാന ഘടകമാണ് എസ്.ടി.പി. സംFാന
പരിശീലന നയ കാരം 55 ൽ അധികം വQRക?െട വ7Sിഗത പരിശീലന ിനായി 1500 ഓളം
പരിശീലന പരിപാടികൾ ഐ.എം.ജി നടUV ്. താെഴപറ*) വർ ന8ൾ ഏെ& Z)തിന്
2021-22 സാ; ിക വർഷ ിൽ 1800.00 ല ം [പ നൽകിയി\ ്.

1
2
3
4
5

സംFാന സർ ാർ ഓഫീസർമാർZം ഉേദ7ാഗFർZം പരിശീലനം
െക.എ.എ`ി2a േത7ക പരിശീലനം
ഫാ ൽ&ികൾ ് കാര7േശഷി വികസനം
െസLർ േഫാർ cഡ് ഗേവർണൻസ്
മ&് ഓൺൈലൻ െവബിനാ>ക?ം ഇഷ്ടാ29ത ഇ-ഗേവണൻസ്
േ ാeാfക?ം

1800.00

വികസന
സSമായ വിഷയ8ളിൽ അg7ാപനം, പരിശീലനം, ഗേവഷണം എ)ിവ
േ ാhാഹിiിZക എ) ഉേjശേ ാ kടി 1971 ൽ തിNവനnoര ് Fാപിതമായതാണ് െസLർ
േഫാർ െഡവലപ്െമL്
ഡീസ്. േകരള സർ ാNം, ഇn7ൻ സാpഹ7 ശാq കൗൺസി ം eാL്
നൽQ) ഒN സBയംഭരണ Fാപനമാണിത്. കഴിsകാല
വർ ന8?െട ഫലമായി
സി.ഡി.എസ്. അ ാദമിക് ഗേവഷണമികta ഒN േദശീയ ഇൻ ി&<=ായി മാറിയി\ ്.
രാജ7 ിനകUം oറUfa തിഭകെള അത് ആകർഷിZV ്. 2021-22 വർഷേ
് 335.00
ല ം [പയാണ് eാL്-ഇൻ-എയ്ഡ് ആയി െസLറിന് വകയിNU)ത്. താെഴപറ*)
വർ ന8ൾ ാണ് Eക വിനിേയാഗിേ
ത്.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ൈല റി ്
ക ം ആ കാലിക
ഡാ ാെബയ് ം വാ ൽ
ക !"ർ സൗകര% ൾ െമ(െ)*+ക

സി

ീകരണ

ം

ക%ാ സിെല അടി.ാന സൗകര% ൾ വർ ി)ി ക0ം
െമ(െ)*+ക0ം െച2ൽ
ഫർണി(4കൾ വാ 5ം ഫർണീഷി7ം
ഓഫീസ് ഉപകരണ ൾ വാ7ക
വിദ%ാർ<ികൾ ് െഫേ>ാഷി)്
ക%ാ സ്
െക"ിട ൾ,
ഉപകരണ ൾ
എ@ിവ0െട
നവീകരണAം സംരBണAം
സി ീകരണAം റിസർ(് സേ)ാർCം

335.00

നിയമസഭാ
െസE"റിേയ ിെF
വർGന െള
ആIനികവൽ രി ക
എ@
ലB%േGാെട
പGാം
പJവKര
പ തി ാലG്
ആരംഭി(
പരിപാടിയാണിത്.
Nൻവർഷ ളിലായി നിയമസഭ െസEേ"റിയ ിെല ഏതാQ് എ>ാ വിഭാഗ
ം ക !"ർവSരിT
കഴിV. ഈ േ ാജY് Zട[@തിനായി 2021-22 ൽ 79.20 ലBം \പ വകയി[Gിയിരി ]. ഈ
േ ാജYിെF വർGന ൾ താെഴ െകാ*Gിരി ].

1
2
3

നിയമസഭാ െസE"റിേയ ിെല ക !"ർ സൗകര% ൾ
വർ ി)ി ൽ
നിയമസഭാ െസEേ"റിേയ ിെF നിലവി5` അടി.ാന
സൗകര%
െട പരിപാലനം
നിയമസഭാ െസE"റിേയ ിെല ക !"ർ സൗകര%
െട
നവീകരണം

4

നിയമസഭാ സാമാജിക[െട ക !"ർ സൗകര%

5
6
7

സാമാജികർ ം ജീവന ാർ ം പരിശീലനം നൽകൽ
ഇ-നിയമസഭാ േ ാജf് നിർgഹണം
സഭ ടി വി
ശiര നാരായണൻ ത ി േലാJിെF അടി.ാന സൗകര%
നവീകരണം

8

െട നവീകരണം

79.20

േകരള നിയമസഭ െസE"റിേയ ് ൈല റി ആIനികവൽ രണGിനായി ഒ[ വിദk
സമിതി \പീകരി(ിCQ്.
lത കmി ി0െട നിർേnശ ൾ അ സരി(് വിവര സാേiതിക
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വിദ%യിലധിpിതമായ qതിയ വർGന ൾ ഏെ * ാൻ തീ[മാനി(ിCQ്.
പറ0@ വർGന ൾ ായി 12.80 ലBം \പ വകയി[GിയിCQ്.

1
2
3
4
5
6

qതിയ സാേiതിക വിദ% ഉപേയാഗിT` വർGന ൾ
് െഷൽഫ് വാ ൽ
Aഡൻ ന!സ് േപ)ർ െഷൽഫ് വാ ൽ
rാസ് േഡാ4ക ` Aഡൻ അലമാര
ക !"4കൾ, ിF4കൾ, sാന4കൾ, എ@ിവ വാ ൽ
u"ിക െട ൈല റി

2021-22 ൽ താെഴ

12.80

vഷറി വu)് wർxമാ0ം ക !"ർവൽ രി ക0ം െവബ് അധിpിത െസൻvൽ സർവർ
ആർ ിെടyറിൽ vഷറി വർGന ൾ നട+ക0ം െചz]. വർGന ൾ ഗമമാ @തിന്
വu)ിന് കാര%Bമമായ ഐ.സി. ി അടി.ാന സൗകര%ം ഉെQiി5ം ആയത് പരമാവധി
േയാജനെ)*Gി െകാQ് േവഗGി5ം |ണനിലവാരGി5N` േസവനം ഉറ)് വ[+@തിന്
നിരവധി അധിക സൗകര% ൾ ആവശ%മാണ്. ആയതിനാൽ ഡീസൽ ജനേറ ർ െസ ിെF സൗകര%ം
നൽuക, ഐസി ി അടി.ാന സൗകര%GിെF പരിപാലനGിനായി െഫസിലി ി മാേനെ}F്
സി~ം നൽuക, സി.സി.ടി.വി ക%ാമറ നിരീBണം, അ•ിരBാ സംവിധാനം, ക! മാേനെ}F് സി~ം,
0.പി.എസ് ബാ റി മാ ൽ എ@ിവ നൽകി €*തൽ കാര%BമAം േവഗGി5N` േസവനം
ബ•െ)"വർ ്
നൽu@തിന്
ഈ
പ തിയി‚െട
ഉേnശി ].
താെഴപറ0@
വർGന ൾ ായി 2021-22 വർഷം 740.00 ലBം \പ വകയി[+].
1
2
3
4

0.പി.എസ്, ബാ റി എ@ിവ വാ ൽ
ഡീസൽ ജനേറ ർ െസƒകൾ വാ ൽ
കറൻസി കൗQിംഗ് കം േസാർ"ിംഗ് െമഷീ കൾ
െഫസിലി ി മാേനെ}F് സി~ം

5

െറയിൽ െടൽ ലിമി ഡ് ലീസ് ൈലൻ ഉപേയാഗ ചാർ„കൾ

6

ബിഎസ്എൻഎൽ ലീസ് ൈലൻ കണYിവി ി ചാർ„കൾ

7

9

ക !"ർ / ഐടി / ഐസിടി സാമ†ികൾ
സിസിടിവി നിരീBണAം വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസിംഗി `
സൗകര%Aം
അ•ി രBാ സംവിധാനം

10

ബേയാ െമvിക് േലാഗിൻ മാേന„െമF് ഉപകരണം

11

ഓേ"ാമാ ിക് പാˆു ്

12

ക! മാേനെ}F് സി~ം

13

ആIനിക ഫർണി(ർ െസƒക െട വിതരണം

8

ിF4കൾ
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740.00

ഷറിക െട ഭൗതിക അടി
ാന സൗകര
െട നവീകരണമാണ് ഈ പ തിയിൽ
വിഭാവനം െച!ി"#ത്. പഴയ&ം വാടകെ'(ിട)ിൽ *വർ)ി,-&മായ എ/ാ
ഷറി
െക(ിട ൾ,ം ആ2നിക സൗകര േളാ5 6ടിയ 7തിയ െക(ിട നിർ8ാണം, ആ2നിക
സൗകര േളാ56ടി നിലവി:# െക(ിട
െട നവീകരണം എ-ിവ ഈ പ തി വിഭാവനം െച;<.
െസൻ ൽ െസർവർ സി>)ിെ? നവീകരണം, േസാ@് െവയർ ൈലസൻസ്, ഐ.എഫ്.എം.എസ്
നടDാ,-&മായി ബFെD( വികസന *വർ)ന
ം ഈ പ തിയിൽ വിഭാവനം െച;<.
താെഴപറG- *വർ)ന ൾ'ായി 2021-22 വർഷം 1124.00 ലJം Kപ വകയിLM<.

1
2
3
4
5
6.

7.
8

ഷറി ഇൻPാQR്ചർ െഡവലപ്െമ?് െ*ാജU് (ടി.ഐ.ഡി.പി) (െക(ിട നിർ8ാണം )
േ>X് ഡാXാ െസ?റിൽ െസൻ ൽ െസർവറിെ? ഇൻ>േലഷYം
ക8ീഷനിംZം
ഡാXാ േബസ് അ\ിനിേQXറിYം സി>ം അ\ിനിേQXറിY]#
മാനവേശഷി സേDാർ(് ചാർ_കൾ
ഹാർഡ് െവയർ അപ്bേഡഷൻ/ഐ.Xി ഉപകരണ)ിെ?
7ന:
ാപനം

1000.00
1.00
10.00
40.00

ഐ.എസ്.ഒ 27001 സർ(ിഫിേ'ഷൻ സർവീസ് ചാർ_കൾ

40.00

െറയിൽ െടൽ ലിമിXഡിന് തടgരഹിത െനX്വർ'ി ിY#
ചാർ_ക ം ബിഎസ്എൻഎൽ ലിമിXഡിന് ബാധ ത ആG# 10
എം.ബി.പി.എസ് ചാർ_ക ം
െറേ'ാർiകൾ / െപൻഷൻ j,കൾ / േസവന 7kക
െട
*ിസർേവഷYം ഡിജിൈXേസഷYം
ഐ.ബി.എം.ഡി.ബി 2 േസാ@്െവയർ ൈലസൻസിെ?
സബ്lിപ്ഷYം പിmണGം

15.00
10.00
8.00

ഷറി ഓഫീസർമാർ'് ഷറിGെട *വർ)നoമായി ബFെD( 7തിയ സാേpതിക
കാര ളിൽ വിവിധ തല)ിൽ പരിശീലനം നൽq-തിY# ഒL പ തിയാണിത്.
ഐ.എഫ്.എം.എസ് പരിശീലനം, സാേpതിക പരിശീലനം, rDർൈവസറി sിൽ െഡവലപ്െമ?് sീം,
േബസിക് & അഡtാൻസ്ഡ് പരിശീലന പരിപാടി &ട ിയവയാണ് ഇതിെ? *ധാന ഘടക ൾ. 202122 ൽ താെഴപറG- ഘടക ൾ'ായി 60.00 ലJം Kപ വകയിLM<.

1

ഐ.എഫ്.എം.എസ് പരിശീലന

ൾ.

20.00

2

rDർൈവസറി sിൽ െഡവലപ്െമ?് േ*ാbാം

20.00

3

േബസിക്/അഡtാൻസ്ഡ് പരിശീലന പരിപാടികൾ.

10.00

4

വിവിധതരം ഇൻഹൗസ് പരിശീലന പരിപാടികൾ

10.00
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െമ(െ)" േസവന ൾ ലഭ%ാമാ @തിനായി രജിേŠഷൻ വu)് ആരംഭി( പ തിയാണ്
ക !"ൈറേസഷൻ. ഈ േ ാ†ാമിെF ലB%ം ബലഹീനതെയ മറികട ക എ@Zം കാര%Bമതെയ
ശ‹ിെ)*+ക എ@Zം അZവഴി ഫല ദAം താര%Aമായ േസവന ൾ നൽuക എ@Zമാണ്.
താെഴപറ0@ ഘടക ൾ നട)ാ @തിനായി 2021-22 ൽ 525.00 ലBം \പ വകയി[Gിയിരി ].

1
2
3
4
5

സമ†മായ െഫസിലി ി മാേനെ}F് സി~ം
രജിŠഷൻ ഓഫീ കളിെല െന ് വർ ് പരിപാലനAം ബാൻഡ്
വിഡ്ത് െചലAക ം
േപൾ േ ാജf്
ഇ - ~ാ ിംഗ്
പഴയZം കാലഹരണെ)"Zമായ ക !"4ക ം അ ബ•
ഉപകരണ
ം മാ ി .ാപി ൽ

525.00

വu)ിെF നിയ•ണGി5` ഓഫീ കളിെല അടി.ാന സൗകര% ൾ ശ‹ിെ)*+@തി ം
വിവിധ ഓഫീ കളിൽ നിലവി5` േഡാകŽെമF് മാേന„െമF് സംവിധാനം െമ(െ)*+@തി മാണ്
പ തി ഉേnശി @ത്. 2021-22 ൽ താെഴ പറ0@ വർGന ൾ ായി 400.00 ലBം \പ
വകയി[Gിയിരി ].

1.
2.
3.

ൈസ ് ത2ാറാ ൽ
റി ാർഡ് •Nക െട ആIനികവൽ രണം
രജി~ർ വാല%
െട ൈബൻഡിംഗ്

400.00

സബ് രജിŠി ഓഫീ കളിൽ •Bി(ിരി @ െലഗസി െറേ ാർ‘കൾ ഘ"ം ഘ"മായി
സംരBി @തി ം ഡിജിൈ സ് െചz@തി മാണ് ഈ പ തി. ഈ െലഗസി െറേ ാർ‘കൾ
ശാശ’തമായി സംരBി ക എ@താണ് വu)ിെF ധാന ലB%ം, കBികൾ ിടയിൽ നട @
ൈകമാ
ൾ സംബ•ി( േക കളിൽ േകാടതി0െട ഥമ െതളിവാണ് ഇത്. വിശദമായ േ ാജY്
റിേ)ാർ"ിെF അടി.ാനGിൽ, ഈ േ ാജY് 2018-19 ൽ ആരംഭിT. പ തി Zട[@തിന്,
താെഴ)റ0@ ഘടകGിനായി 2021-22 വർഷGിൽ 1125.00 ലBം \പ വകയി[Gിയിരി ].
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പഴയ രജി~ർ െച” ഡീ‘ക െട സംരBണAം
ഡിജിൈ േസഷ ം
െലഗസി രജിേŠഷൻ േരഖക െട പരിഷ് രി ൽ

1
2

1125.00

േകരള പ–ിക് സർgീസ് കmീഷൻ ക !"ർ വൽ രണGിനാ0` പ തി 2002-03 വർഷം
ആരംഭിT. 2021-22 ൽ താെഴ പറ0@
വർGന ൾ ായി 400.00 ലBം \പ
വകയി[Gിയിരി ].

1.
2.
3

ഇ* ിയിൽ ഓൺൈലൻ പരീBാ േക˜ം .ാപി ൽ
ക !"4ം അ ബ• സാമ†ിക ം
പരിശീലന ൾ

400.00

എ>ാ ജി>ാ ഓഫീ കൾ ം സ’™മായി െക"ിട ൾ നിർmി ാൻ േകരള പ–ിക്
സർവീസ് കmീഷൻ തീ[മാനി(ിCQ്. േകരള പ–ിക് സർവീസ് കmീഷെF അടി.ാന സൗകര% ൾ
െമ(െ)*+@തിന്, 2021-22 വർഷGിൽ 450.00 ലBം \പ താെഴ)റ0@ ഘടക ൾ ായി
വകയി[Gിയിരി ]
.
1.
2.
3.
4

േഗാൾഡൻ šബിലി േ–ാ ിന് അധിക നില നിർmാണം
കാFീൻ, Eഷ്, പാർ ിംഗ് ഏരിയ ഇFർവ! ഹാൾ എ@ിവ ാ0`
ബ›നില െക"ിടGിെF നിർmാണം, സി. ഇ 0െട ആഫീസിന്
സമീപം ഹാൾ നിർmാണം
നവീകരണ വർGികൾ
അ u )ണികൾ

450.00

സാേiതിക
േശഷി/െമ(െ)"
അടി.ാന
സൗകര% ൾ/പരിശീലനം
Zട ിയവ
വർ ി)ിTെകാQ് െപാZജന ൾ ് േവഗGിൽ െമ(െ)" േസവനം നൽuക എ@താണ് ഈ
പ തി െകാQ് ഉേnശി @ത്. 2021-22 ൽ താെഴ പറ0@ വർGന ൾ ായി 488.00 ലBം \പ
വകയി[Gിയിരി ].
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1.
2.
3
4
5
6
7.
8.
9.
10
11.

ആഫീസ് നവീകരണം
വി.എ.സി.ബി െട സാേ തിക േശഷി ശ ിെ !ൽ: എ)
ഡാ%ാ &'ി()തി*+ ഡിജി%ൽ െറേ ാസി%റി ം െന%്
വർ/്/കണ1ിംഗ് 3ണി4ക5ം.
വി.എ.സി. ബി െട സാേ തിക േശഷി ശ ിെ !ൽ: ബി)
ൈസബർ േഫാറൻസിക് െസൽ 8ാപി/ൽ
വി.എ.സി.ബി െട സാേ തിക േശഷി ശ ിെ !ൽ: സി)
ഇലേ<ാണിക് ഫയൽ മാേനെ?@് സിAം
വി.എ.സി.ബി െട സാേ തിക േശഷി ശ ിെ !ൽ: ഡി)
സർെവയ്ലൻസ് ഗാഡ്ജ4കൾ
വി.എ.സി.ബി ഓഫീFകളിൽ േസാളാർ Hാ@് 8ാപി/ൽ
േകാൺഫറൻFകൾ, ശിൽപശാലകൾ, പരിശീലനLൾ എ)ിവ
സംഘടി ി/Nം പെ /Nം.
വി.എ.സി.ബി 3ണി4കൾ/് അടി8ാന സൗകരRSം േലാജിAിTം
പരിശീലന േകUL5ം, െഫസിലിേ%ഷൻ േകUL5ം ഒW/ൽ
വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസ് സൗകരRം
വാഹനLൾ വാLൽ

90.00
10.00
40.00
30.00
10.00
12.00
25.00
50.00
100.00
50.00
71.00

വിജിലൻസ് വY ിനായി സZ[മായി െക\ിടLൾ 8ാപി()തിനാണ് പ]തി
നട ാ()ത്. 2021-22 കാലഘ\!ിൽ ^\!റയിN+ വിജിലൻസ് േകാംHക്സിെ@ _)ാം ഘ\
നിർമാണ `വർ!നLൾ, വയനാടിെല ആഫീസ് െക\ിട നിർaാണം എ)ിവ വY ് വിഭാവനം
െചde. 2021-22 ൽ താെഴ പറ ) `വർ!നLൾ/ായി 437.00 ല'ം iപ
വകയിW!ിയിരി(e.

1.

മലjറം 3ണി%് ഓഫീസിൽ Aാഫ് കZാർേ\k് നൽകൽ

2.

വി.എ.സി.ബി ഡയറ1േറ%ിൽ ലിl് നൽകൽ

3

േകാഴിേ/ാട്
െmഷRൽ
`വർ!നLൾ

4
5
6

െസൽ

ഓഫീസിെല

നവീകരണ
437.00

noതായി നിർaിp കqർ 3ണി%് ഓഫീസിൽ ഫാൾസ് സീലിംഗ് ,
ഇ@ീരിയർ േജാലികൾ
ആലjഴ 3ണി%് ഓഫീസിൽ നവീകരണ `വർ!നLൾ
^\!റയിN+ വിജിലൻസ് േകാംHക്സിെ@ _)ാം ഘ\ നിർമാണ
`വർ!നLൾ, വയനാടിെല ആഫീസ് െക\ിട നിർaാണം
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നിയമ വY ിെ@ `വർ!നLൾ ആrനികവൽ/രി(ക എ) ല'Rേ!ാെട ആരംഭിp
ഒW പ]തിയാണിത്. ഇേ ാൾ നിയമനിർaാണം, നിയമ ഉപേദശം, വിവർ!നം oടLി നിയമ
വY ിെ@ എuാ `വർ!നL5ം കvw\ർവൽ/രിp് കഴിx. ഇതിനായി േലാ ഇൻഫർേമഷൻ
മാേനെ?@് സിAം (എൽ.ഐ.എം.എസ് ) എ) ഇ-ഫയൽ ആHിേ/ഷൻ ഉപേയാഗിp് വWe.
നിയമLെള സംബ{ി() വിവരLൾ അടLിയ ഒW നിയമ വി|ാന അടി!റ ഡിജി%ൽ
iപ!ിൽ ഉപേയാ ാ/ൾ/് ലഭRമാ/ിയി}~്. ഗവൺെമ@് ക'ിയായ േകാടതി േകFക5െട
നിലവിെല `വർ!നLൾ നിരീ'ി()തിനായി േ`ാജ•് ഓഫ് േകാർ\് േകFകൾ േമാണി%റിംഗ്
െസാലwഷൻ േഫാർ േലാ ഓഫീFകൾ (സിസിഎംഎസ് ) വികസി ി(ക ം നട ാ(ക ം െചde.
€വെട േചർ!ിരി() `വർ!നLൾ/ായി 2021-22 ൽ 57.00 ല'ം iപ വകയിW!ിയിരി(e.

1.
2.
3.
4.
5.

നിലവാര^യർ!ിയ എൽ.ഐ.എം.എസ് ആHിേ/ഷെ@ എ.എം.സി,
നിയമ െമാഡw5കൾ, ഓൺ ൈസ%് സേ ാർ\് Aാഫ്,
എൽ.ഐ.എം.എസ് െസർവർ, എ.എം.സി
(ൈമേ•ഷൻ വെര + കാലയളവിൽ)
നിയമ വY ിൽ &'ിpിരി() പഴയ ഫയNക5െട ഡിജിൈ%േസഷൻ
(‚ാനിംഗ്, അപ് േലാഡിംഗ്, െമ%ാ ഡാ%ാ എൻƒി)
നിലവാര^യർ!ിയ സി.സി.എം.എസ് ആHിേ/ഷെ@ എ.എം.സി,
ഓൺൈസ%് സേ ാർ\്, ഓൺ േകാൾ സേ ാർ\് പരിശീലനം
ഉൾെ െട + സേ ാർ\് ചാർ„കൾ
സി.സി.എം.എസ് ഹാർഡ് െവയർ അപ്•േഡഷൻ ചാർ…ക5ം,
െസർവർ എ.എം.സി ം പരിപാലനSം.

57.00

സം8ാനെ! ഓഡി%് വY ിെ@ കാതലായ `വർ!ന േമഖലകൾ ആrനിക
വൽ/രി(കെയ) ല'Rേ!ാെട 2008-09 ലാണ് ഈ പ]തി ആരംഭിpത്. ഓഡി%് ഇൻഫർേമഷൻ
ആ@് മാേനെ?@് സിAം (എ.ഐ.എം.എസ് ) എ) േപരിൽ ഒW േസാl് െവയർ വകസി ി(ക ം
അത് 14 ജിuാ ഓഫീFകളിൽ വിനRസി ി(ക ം െചˆി}~്. 2021-22 വർഷം താെഴപറ )
`വർ!നLൾ ഏെ% !് നടŠ)തിനായി 209.00 ല'ം iപ വകയിWŠe.

2

ഓഡി%് ഇൻഫർേമഷൻ മാേനെ?@് സിAം (എ.ഐ.എം.എസ് )
വിnലീകരണSം േഭദെ !Nം, ഓൺൈസ%്/ഓഫ്ൈസ%് സാേ തിക
സഹായSം.
ചാരി%ബിൾ എൻേഡാവ്െമൻറ് മാേന„െമ@് സിAം

3

തട‹മിuാ! ഇ@ർെന%് കണ1ിവി%ി

1

60.00
20.00
2.00
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4
5

ഡി ാർ ്െമ ൽ െവൈ
്
സി ിസൺ ഓഡി ് മാേനജ്െമ ് സി

6
7
8
9
10
11

ഇലേ ാണിക് ഹാർഡ്െവയർ വാ!ൽ
"േ#ർഡ് സി ം അനാലിസി%ം ഡിൈസൻ ഡവെല ്െമ'ം
ഇൻെവ റി മാേനെ) ് സി ം
പരിശീലന േക12ിെ നവീകരണം
ഐ ടി േ5ാജ6ക7െട െസക8രി ി ഓഡി ്
എ എം സി

ം

5.00
20.00
20.00
20.00
20.00
22.00
10.00
10.00

ഇ:പ2ി
ഒ<ാം
= ാ>ിെ
െവ?വിളികൾ
ഫല5ദമായി
േനരിDക
എ<
ലEFേ2ാെടയാണ് േപാലീസ് വക ് ആHനികവൽIരണ പരിപാടികൾI് 5േതFകിK് വിവര
സാേLതിക വിദFയിൽ അധിNിതമായ =തന േ5ാജ6കൾ നട ാO<തിന് PടIം QറിKത്. ഈ
േ5ാജ6കൾ നട ാO<തിSെട വQ ിെ കാരF േശഷിUം വിശിഷF ഫീൽഡ് തല േസനാംഗ!7െട
കാരFേശഷി
വർWി ിOകUം വQ ് നൽQ<
േസവന!7െട
Xണനിലവാരം
െമKെ DYകUമാണ് ഉേ[ശFം. \വെട 5തിപാദിO< േ5ാജ6കൾ നട ാO<തിന് 2021-22 ൽ
14400.00 ലEം _പ വകയി:Y`.

1

േപാലീസ് േ ഷൻ നിർaാണം : 2018-19 ൽ
ആരംഭിKത്. 29 േപാലീസ് േ ഷൻ െക ിട!7െട
നിർaാണ fർ2ീകരണം (Pടർ പWതി)
X:വാUർ േEi േപാലീസ് േ ഷെ നിർaാണം:
മ ് െക ിട!7െട നിർaാണം
100 പഴയ േപാലീസ് േ ഷkക7െട നട2ിlം
പരിപാലനmം: nാർ ് നിലവാര2ിേലI്
ഉയർ2ൽ.
ജിoാ പരിശീലന േക1!7െട നിർaാണം: ഇDIി /
േകാഴിേIാട് സി ി / േകാഴിേIാട് qറൽ
എ<ിവിട!ളിൽ നിർaാണ fർ2ീകരണം
rതിയ ജിoാ പരിശീലന േക1!7െട നിർaാണം:
തി:വനsrരം qറൽ / െകാoം qറൽ /
എറണാQളം qറൽ / iിtർ qറൽ (Pടർ പWതി)
ജിoാ കൺേuാൾ qvകൾ wാപിIൽ:
തി:വനsrരം qറൽ / െകാoം qറൽ / ആലlഴ /
വയനാട് എ<ിവിട!ളിൽ നിർaാണ
fർ2ീകരണം (Pടർ പWതി)
rതിയ കൺേuാൾ qvക7െട നിർaാണം: െകാoം
സി ി / ഇDIി / പ2നംതി / iിtർ സി ി /
േകാഴിേIാട് സി ി
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23.35
56.82
500.00

208.00

289.00

ആംഡ് േപാലീസ് ബ%ാലിയൻ : എപി ബിഎൻ
എp്ക• കൺേƒാൾ Žം കം പരിശീലന േകU!ിെ@
നിർaാണSം നിലവിN+ എപി ബിഎൻ എp്ക•nനസംഘടി ി()തി*ം ബിഎൻസിെല അ /ള
സൗകരRLൾ •ർ!ീകരി()oം (െക എ പി 1,
എസ് ഐ എസ് എഫ് ഒഴിെക) - (oടർ പ]തി)
േA%് െmഷRൽ •ാ‘് േറ‘് ഓഫീസ്:
എറണാYളം, തിWവന[nരം എ)ിവിടLളിെല
േറ‘് ഓഫീFക5െട നിർaാണം •ർ!ിയാ/ൽ
(oടർ പ]തി)
േA%് െmഷRൽ •ാ‘് ആ8ാനം:
ആ8ാന!ിെ@ നിർaാണം •ർ!ിയാ/ൽ.
(oടർ പ]തി)
േA%് െmഷRൽ •ാ‘് : വയനാ ം കqWം
കൗ~ർ ഇ@ലിജൻസ് 3ണി4കൾ
േഫാറൻസിക് സയൻസ് ലേബാറ\റി.
സം8ാന േഫാറൻസിക് സയൻസ് ലേബാറ\റി/്
അധിക െക\ിട!ിെ@ നിർaാണം.
െകാpിയിെല റീജിയണൽ േഫാറൻസിക് സയൻസ്
ലേബാറ\റി/് അധിക നില നിർaി/ൽ.
“”രിN+ ആർഎഫ്എസ്എൽ - െ@ നിലവിN+
കാർ േപാർpിെ@ ഭാഗം േകാൺഫറൻസ്
ഹാളിേല(ം അ*ബ{ േജാലികളിേല(മായി
മാ4ക.
കqരിെല ആർഎഫ്എസ്എuിനായി അധിക നില
നിർaി/ൽ.
േകരള േപാലീസ് അ/ാദമി: വിവിധ
േ•ാ(ക5െട ം 3ണി4ക5െട ം പരിപാലനSം
അ%Y% ണിക5ം •ർ!ിയാ/ൽ/
അ–ിനിേ—%ീവ് േ•ാ/ിെ@ അ%Y% ണി,
പരിപാലനം (oടർ പ]തി)
ബാര(ക5െട നിർaാണം, പി ടി നkറി െട
നിർaാണം, െസൻƒൈലസ്ഡ് അ /ള
സംേയാജിത പരിശീലന േകUം (ഐടിസി): ˜ാർ\്
™ാസ് Ž^ക5െട േ•ാ/് I, II എ)ിവ െട
നിർaാണം •ർ!ിയാ/ൽ (oടർ പ]തി)
ൈšം•ാ‘്
ൈšം•ാ‘് ആ8ാന!ിെ@ നിർaാണം,
ഇ /ി ൈšം•ാ‘് േപാലീസ് &`~് ഓഫീസ്
െക\ിടം നിർaാണം, എറണാYളം: (ഇൻസ്െപ•ർ
ജനറൽ ഓഫ് േപാലീസ് , എറണാYളം േറ‘് /
എസ്.പി.സി.ബി എറണാYളം / എmി- സി.ബി
െസൻƒൽ 3ണി%്- II എറണാYളം)
ൈšം•ാ‘ിനായി ൈšം•ാ‘് െക\ിട
സ^pയ!ിെ@ നിർaാണം, മലjറം എmി-സി.ബി
ൈšം•ാ‘് ഓഫീസ് െക\ിട!ിെ@ നിർaാണം,
കqരിെല എmി-സി.ബി ഓഫീസ് െക\ിട!ിന്
സമീപം ഒW അധിക െക\ിട!ിെ@ നിർaാണം,
കാസർേഗാഡ് ൈšം•ാ‘് േപാലീസ് &`~്
ഓഫീസ് െക\ിടം നിർaാണം, പ!നംതി\
ൈšം•ാ‘് േപാലീസ് &`~് ഓഫീസ് െക\ിടം
നിർaാണം
642

221.62

101.70

173.20
192.27

115.00

112.43

40.98

248.41

േപാലീസ് െടേ›ാളജി െസ@ർ: 2019-20 ൽ ആരംഭിp
നിർaാണ!ിെ@ oടർp (oടർ പ]തി)
െകാpി സി%ി േപാലീസ് േകാംHœ്
കqരിെല ജിuാ േപാലീസ് ഓഫീസ് നിർaാണം
േഫാർ\് െകാpി: തീരേദശ േപാലീസ് േAഷന്
8ലം നൽകൽ / അധിക ^റി
12nതിയ േപാലീസ് േAഷ*ക5െട നിർaാണം.
nളികീഴ് / െപWനാട് / _ഴിയാർ (പ!നംതി\),
വിയാnരം (ആലjഴ), വാഗമൺ / ^uെ രിയാർ
(ഇ /ി), പ[ീര ാവ് (േകാഴിേ/ാട് സി%ി), ^ഴ()്
/ മ\•ർ / അലേ ാഡ് (കqർ)/ത മണി (ഇ /ി)
/ എžേകാൺ (െകാuം Žറൽ)
േപാലീസ് പരിശീലന േകാേളജിെല േA%് േപാലീസ്
മwസിയം
ജിuകളിെല വി|ാന േശഖരണ േകULൾ
അലjഴ ജിuാ േപാലീസ് ഓഫീസിെ@ നിർaാണം
എറണാYളം Žറൽ ജിuാ േപാലീസ് ഓഫീസിെ@
നിർമാണം
ഓഫീFക5െട ം േപാലീസ് േAഷ*ക5െട ം
ശ ിെ !ൽ (േഫാർ\ിഫിേ/ഷൻ):
േറ‘് ഓഫീസ്, “”ർ, ഐ.പി ഓഫീസ് നിലŸർ
എ)ിവ െട ശ ിെ !ൽ (േഫാർ\ിഫിേ/ഷൻ)
തിWവന[nരം Žറൽ ജിuാ േപാലീസ് ഓഫീസ്
നിർമാണം
മലjറം ജിuാ േപാലീസ് ഓഫീസ് നിർമാണം
പാല/ാട് ജിuാ േപാലീസ് ഓഫീസ് േകാvൗ~ിൽ
nതിയ െടലികawണിേ/ഷൻ െക\ിടം നിർaി/ൽ
പ!നംതി\യിൽ വനിതാ േപാലീസ് േAഷനായി
nതിയ െക\ിടം നിർaി/ൽ
നിലŸരിെല ഐപി ഓഫീസിൽ േഡാർമി%റി
നിർaി/ൽ
ഡിപിസി െകാuം Žറലിനായി കRാv് ഓഫീസ്
നിർaി/ൽ
േകാഴിേ/ാട് Žറൽ കാ4+മലയിൽ റി ീ%ർ
േAഷൻ െക\ിടം നിർaി/ൽ
േപാലീസ് ആ8ാനെ! േലാവർ സേബാർഡിേന%്
കZാർേ\kിന് േമൽ ര പണിയൽ
ഇ /ിയിൽ േഡാഗ് ‚Zാഡിനായി െക\ിടം
നിർaി/ൽ
മാേവായിA് ബാധിത േപാലീസ് േAഷ*കെള
ശ ിെ !ൽ: ഇരി\ി / െപരാ¡ർ (കqർ),
െപWവ¢ാ^ഴി / താമരേ£രി / േകാടേ‘രി
(േകാഴിേ/ാട് Žറൽ)
കqർ ജിuാ ആ8ാന!ിൽ വനിതകൾ/ായി
ബാര(കൾ നിർമി/ൽ
ജിuാതല!ിൽ േകUി¤ത തട ൽ േകULൾ
(“¥ർ സി%ി ഒഴിെക 18 േപാലീസ് ജിuകളിൽ)
643

300.00
600.00
90.00
10.00

430.00

25.00
50.00
90.00
90.00
153.51
90.00
90.00
66.28
50.00
72.00
100.00
102.00
78.04
82.00

150.00

50.00
200.00

2

േപാലീസ് വ ിൽ
ആർ ിഫിഷ ൽ
ഇ ലിജൻസ്
നട ിലാ ക ( തിയ
പ തി)

ആർ ിഫിഷ ൽ ഇ ലിജൻസ് : ആൾ#
നിയ$ണ&ി'ം നിരീ*ണ&ി'ം, ,ഖം
തിരി.റിയൽ, അപാകതകൾ ഉെ34ിൽ വീഡിേയാ
6േ ജ് 7ാൻ െച9ക.

3

െവർച;ൽ േപാലീസ്
േ<ഷ'കൾ
=ാപി>ൽ ( തിയ
പ തി)

തി?വന@ രAം എറണാ ളAം െവർച;ൽ
േപാലീസ് േ<ഷ'കൾ =ാപി>ൽ

4

5

6

100 േപാലീസ് േ<ഷ'കൾ>ാവശ മായ
ഫർണി.Kകൾ കേസരകൾ, േമശകൾ, അലമാര,
ഫയൽ റാ കൾ, സLർശക കേസരകൾ.
50 േപാലീസ് േ<ഷ'കൾ O ഉപകരണFൾ -.
കQR Kകൾ, കQR ർ അ'ബT ഉപകരണFൾ,
േഫാേ ാേകാ ിയർ, Uിൻറർ, 7ാനർ, ഇൻെവർ ർ,
േപാലീസ്
Vപിഎസ്, സിസിടിവി ക ാമറകൾ, അWിശമന
േ<ഷ'കDെട
ഉപകരണFൾ
വിഭവFൾ
ശHിെ I&ൽ
േകരള േപാലീസിെ അടി=ാന പരിശീലന
XണിYായി േപാലീസ് േ<ഷ'കDെട വികസനം
(Z[ാം ഘ &ിെല 50 േപാലീസ് േ<ഷ'കൾ)
സിഡി ഫയ^കൾ ം െതാ3ികൾ ം േവ3ിVO
േപാലീസ് േ<ഷ'കളിൽ _ാർ ് സംഭരണ`ം
വീെ3I>ൽ സംവിധാന`ം
സബ് ഡിവിഷണൽ
അടി=ാന സൗകര ം : ലാപ് േടാgകൾ, െUാജhർ,
ഓഫീcകെള _ാർ ്
iീൻ, ൈവY് േബാർഡ്, വാർേkാl്, Uി ർ കം
<ാൻേഡർdകളിേല>് 7ാനKകൾ, േഫാേ ാേകാ ിയർ, ൈവൈഫ,
ഉയർAക ( തിയ
കേസരകൾ, ഓഡിേയാ വിഷ;ൽ-ഉപകരണFൾ
പ തി)
എ[ിവ വാFൽ.

കൺേnാൾ
o,കൾ O
േലാജി<ി>ൽ
സേ ാർ ് പ തി

ജിഐഎസ് ൈqം മാ ിംഗ്, ഡിസ്േsേയാട് tടിയ
െവഹി>ിൾ മൗ3ഡ് ജി പി എസ്, ജിപിഎസ്
nാ>ിംഗ് ഉപകരണFൾ O എഎംസി,
േസാv്െവയർ പാേ>wകൾ, കൺേnാൾ oമിെല
െസർവKകDം അ'ബT ഉപകരണFDം, ലീസ്ഡ്
ൈലൻ കണhിവിYി സർകR ിെ വാടക, ബി എസ്
എൻ എൽ
ജിxാ കൺേnാൾ o,കളിൽ നിലവി^O എൻ ഇ
ആർ എസ് സൗകര ം ശHിെ IA[തി'O
വർ>് േ<ഷ'കൾ, വീഡിേയാവാDകൾ,
േലാജി<ിy് എ[ിവ
െzഷ ൽ ഏരിയ കൺേnാൾ o,കDെട
സൗകര Fൾ െമ.െ I&ൽ
ജിപിഎസ് nാ>ിംഗ് ഉപകരണFൾ/ തിയ
കൺേnാൾ o,കൾ/ ൈഹെവ പേnാൾ /േപാലീസ്
േ<ഷൻ വാഹനFൾ എ[ിവയിൽ ഇൻ<ാൾ
െച9[തി'O െമാൈബൽ ഡാY െടർമിന^കൾ
കൺേnാൾ o,കളിേല>് ത}മയ ~ീമിംഗി'
േവ3ി എൻ ഇ ആർ എസ് വാഹനFളിൽ
െവഹി>ിൾ മൗ3് ക ാമറകൾ

644

200.00

300.00

400.00

200.00

440.00

7

@ധാന നഗര1ളിെല
സി.സി.ടി.വി നിരീ8ണ
സംവിധാനം (Bതിയ
പ തി)

8

െമാബിലി2ി

9

ഇ ലിജൻസ്
സaീകരണം
ശbിെ F'ൽ

10

െമiെ 9 mാഫിക്
മാേനജ്െമ ് വഴി
അപകട1ൾ Jറ ൽ

11

ശാzീയ അേനeഷണം
െമiെ F'ൽ

ഗവൺെമ ് റയിൽേവ േപാലീസിെ (ജി.ആർ.പി)
മ സമാധാന േശഷി വർ ി ി ൽ, വീഡിേയാ
കാമറകൾ, വയർലസ്/&ീ'്
അനൈലസ*കൾ/െറയിൻ േകാ,കൾ/
െഹൽെമ.കൾ/ഹാൻഡ് െസ.കൾ എ0ിവ
വാ1ൽ.
െസൻസി2ീവ് 3ാപന14െട 6ര8, സർ ാർ
െസ േ9റിയ2ി:ം ശബരിമലയി:ം ഉപകരണ1ൾ,
നിരീ8ണം, പാർ ിംഗ് മാേനെ? ്
@ധാന നഗര1ളിൽ സിസിടിവി നിരീ8ണ
സംവിധാനം - കാസറേഗാഡ് / വയനാട് / മലDറം /
ഇF ി / തിGവനHBരം Iറൽ / എറണാJളം Iറൽ
/ െകാKം Iറൽ / പ'നംതി9 /പാല ാട് / LMർ
Iറൽ
േപാലീസ് േPഷQകൾ ാRS ൈല2് േമാേ9ാർ
െവഹി ിൾസ് (എൽ.എം.വി 2 ഡTUഡി), മലേയാര
@േദശ1ളിെല േപാലീസ് േPഷQകൾ ാRS
ൈല2് േമാേ9ാർ വാഹന1ൾ (എൽ.എം.വി 4
ഡTUഡി), ജിKകൾWS ഇട'രം വാഹന1ൾ
(ബX് ), ബ2ാലിയQകൾWS െഹവി ബYകൾ,
വാ9ർ ടാZർ, വ[ ൈറർ കേ\ാൾ വാഹനം,
ആം]ലൻസ്, ഓ ൺ േലാറി, വാ9ർ േലാ ്ഡ്
േപാലീസ് േPഷQകൾWS േബാ,കൾ, റ_ർ
ഇൻ`ാ2ബിൾ േബാ9്
സം3ാന @േതcക &ാd് െഹഡ്കeാർേ9fിെല
േP2് േപാലീസ് േമാണി2റിംഗ് Iം നവീകരണം
േP2് െgഷcൽ &ാd് ആ3ാന മhിരം,
െറdസ് (തിGവനHBരം, െകാiി, Ljർ,
േകാഴിേ ാട് ) എ0ിവിട1ളിൽ ഓഫീസ്
ഓേ9ാേമഷQം ഡി2ാi്െമ ്6ം
ഫർണിiർ ആവശcകതകൾ
േP2് െgഷcൽ &ാd് ആ3ാനമhിരം,
േറdസ് (തിGവനHBരം, െകാiി, LMർ,
േകാഴിേ ാട് ), േP2് െgഷcൽ &ാd് േറdസ്
ഡി2ാi്െമ ്സ്.
6ര8ാ ഉപകരണ14െട നവീകരണം
(ഉപകരണ14െട വാർഷിക പരിപാലന കരാർ)
mാഫിക് എൻേഫാഴ്സ്െമ ് ഉപകരണ1ൾ
mാഫിക് സിnൽ, െമയി നൻസ്, േമാണി2റിംഗ്
െസ ർ 3ാപി ൽ: 2019-20 ൽ ആരംഭിs (tടർ
പ തി)
േകരള േപാലീസ് അ ാദമി mാഫിക് െmയിനിംഗ്
u4ം ഗേവഷണ േകvwം-രxാം ഘ9ം (tടർ
പ തി)
ഉപകരണ1ൾ ായി എ.എം.സി/ൈലസൻസ്
ഫീസ്
െഹഡ് കeാർേ9f് േഫാറൻസിക് സയൻസ്
ലേബാറ9റിയിേലWം
റീജിയണൽ േഫാറൻസിക് സയൻസ്
ലേബാറ9റിയിേലWം ഉപകരണ1ൾ, െകമി ൽസ്,
ലാബ്െവയ*കൾ, |ാസ് െവയ*കൾ
645

100.00

2000.00

89.65

395.18

250.00

12

ൈസബർ ൈ ം
ഇൻെവPിേഗഷെ
സാേZതികത
െമiെ F'ൽ

13

ഫല@ദമായ ൗഡ്
മാേന‘െമ ിQS
പ തി

14

െടലിക•–ണിേ ഷൻ
സൗകരc14െട
െമiെ F'ൽ

ആംപിഡ് 5 വാ1ൽ (LMരിെലRം ക}രിെലRം േP2് േഫാറൻസിക്
സയൻസ് ലേബാറ9റി/റീജിയണൽ േഫാറൻസിക്
സയൻസ് ലേബാറ9റീസ് )
:മാെടക് ~ ർൈല2് 400: (േവരിയബിൾ
€ീകeൻസി ഉS ൈല2് േസാf് വഴി സീൻ ഓഫ്
ൈ ംസ് മൾ9ി-കളർ ഉപരിതല'ിൽ
വികസി ിW0തിQം @ി•കൾ, േഫാേ9ാ
എFW0തിQം)
സർ ാരിെ @ഖcാപിത നയമQസരിi് ൈസബർ
ൈ ം ഇൻെവPിേഗഷൻ ഡിവിഷൻ ƒപീകരിWക,
ൈസബർ ൈ ം ഇൻെവPിേഗഷനിെല
കഴിwകൾ/@ാഗ„cം െമiെ F…ക
ൈസബർ ൈ ം േപാലീസ് േPഷQകൾ- 15 എ†ം
(തിGവനHരം / െകാiി / േകാഴിേ ാട് / LMർ
നഗര1ൾ ഒഴിെക), േലാജിPിˆം, മ2്
ഉപകരണ1ൾ.
ൈസബർേഡാം, തിGവനHBരം സി2ി :
േലാജിPിˆം മ2് ഉപകരണ14ം എ.എം.സിRം
ൈസബർേഡാം, െകാiി സി2ി : ഹാർഡ്െവയർ,
േസാ‰്െവയർ ആവശcകതകൾ, ൈസബർേഡാം
െകാiിയിെല േപാലീസ് ഉേദcാഗ3Gെട
പരിശീലനം, സ്Šൾ വിദcാർ‹ികൾWS
അടി3ാന ൈസബർ 6ര8ാ പരിശീലനം,
ൈസബർ Œ•കൾ, േനiർ Œ•കൾ, Žഡ ്
േപാലീസ് േകഡ2് േ@ാജ•കൾ tട1ി വിവിധ
Œ•കൾ ് കീഴി:S ര8ിതാ 4ം, അധcാപകGം
ൈസബർേഡാം, േകാഴിേ ാട് സി2ി :
ൈസബർേഡാമിQS അവശc ഉപകരണ1ൾ
േബാഡി െ@ാ9’ീവ് ഗിയർ (1600എ†ം )
ൈവസേറാF Šടിയ െഹൽെമ2് (1640 എ†ം)
ൈഫബർ ഷീൽഡ് (1600 എ†ം ) ൈഫബർ ലാ'ി
(2000 എ†ം) െഹവി ”വബിൾ ബാരിേ ഡ് (64
എ†ം )
മലDറം ജിKയിൽ ഡിജി2ൽ െമാൈബൽ
ക•–ണിേ ഷൻ സംവിധാന'ിെ ആരംഭം പഠനം, െ@ാെകeയർെമ ്, നട ാ ൽ,
പരിേശാധന, ക•ീഷനിംഗ്, പരിശീലനം.
ഡിഎംആർ റി ീ2ർ ടയർ -II
നിലവിെല അനേലാഗ് ആശയവിനിമയം ഡിജി2ൽ
ആശയവിനിമയ'ിേല ് ൈമേ˜2് െചš0ത്
എ4 മാണ്, സം3ാനെ' ഏത് 3ല…ം
6ര8ിതwം അടിയHിരwമായ സാഹചരcം
ൈകകാരcം െചš0തിന് ഡിജി2ൽ
ആശയവിനിമയം ഇൻPാൾ െചš0ത്
എ4 മാണ്. വാഹനwം Pാ2ിക് ഉപേയാഗwം
േസാ‰് െവയർ ഡിൈഫൻഡ് ൈവഡ് ഏരിയ
െന2്വർ ് (എസ് ഡി - വാൻ ) 2020-21 ൽ
ആരംഭിs (tടർ പ തി)
െടലിക•–ണിേ ഷൻ : ഉപകരണ14ം അQബœ
സാമ˜ിക4ം

646

450.00

250.00

1288.40

15

16

17

18

19

നിരീ8ണ ഉപകരണ1ൾ: സം3ാന @േതcക
&ാdിെ ആഭcHര 6ര8ാ വിഭാഗം
നവീകരിWŸ: േസാഷcൽ മീഡിയ അനാലിസിസ്
ണി2ിനാRS േസാെ‰eയ*ം അQബœ
ഉപകരണ14ം
െഡ£്േടാDകൾ വാ1ൽ (25 എ†ം ),
£ാന*ക4െട വാ1ൽ (10 എ†ം ), 5 െകവിഎ
Rപിഎ6ക4െട വാ1ൽ (10 എ†ം),
ൈവദUതീകരണwം െന2്വർ ിം¤ം, ഹാർഡ്െവയർ
ഇേ ണൽ
ന0ാ :ം പരിപാലനwം, േസാ‰് െവയർ
അ¡ിനിേ¢2ീവ്
എഎംസി, േസാ‰് െവയർ െടേ¥ാളജി നവീകരണം,
േ@ാസXിംഗ് സിPം
േസവന എഎംസി, െസർവർ അ¡ിനിേ¢ഷൻ
േകാP്, െസർവർ, സാൻ േPാേറജ് നവീകരണം,
ഉപേയാ¦ പരിശീലനം
േകരള ആ ി െടറർ £eാഡ് (RATS) : ബാലിPിക്
പാനേലാട് Šടിയ ]S2് §ഫ് ജാ 2് (100 എ†ം),
എൽ.ഇ.ഡി േടാർi് (85 എ†ം) െതർ•ൽ ൈന2്
വിഷൻ ഉപകരണം (4 എ†ം) കേസരകൾ,
െ@ാജ©ർ, gീ ർ േകാളർ ൈമ ് െസേ2ാF Šടിയ
ആംപ്ളിഫയ*കൾ, വാ9ർ പ–രിഫയർ, മട ാw0
െ¢i*കൾ (10 എ†ം)
േകരള ആ ി െടറർ
£eാഡ് (RATS) ഉം ആ ി ആ ി െടററിP് £eാഡ് : (ATS) ഇേമജിംഗ് ഹാർഡ്
െടററിP് £eാഡ് (ATS) െവയർ/ൈലവ് േഫാറൻസിക്/േഫാറൻസിക് വർ ്
േPഷൻ/അേനeഷണ ഉേദcാഗ3ർWS
(Bതിയ പ തി)
ഉപകരണ1ൾ/ഇൻെവPിേഗഷൻ ഡിവിഷQ
േവxിRS ഉപകരണ1ൾ/ഡിജി2ൽ
െറേ ാസി2റിRം അനാലിസി6ം സി.സി.ആർ
അനാലിസി6ം ª4ക4ം / െmയിനിംഗ് ഏരിയ :
6ര8ിത വീട്/ഇ ലിജൻസ് ആ ് അനാലിസിസ്
ണി2് േസാഷcൽ മീഡിയ അനാലിസിസ്
tട1ിയവ•S ഉപകരണ1ൾ
ഭി0േശഷി വcbി (tലc അവസര1ൾ,
ഭി0േശഷി സൗ«ദ
അവകാശ14െട സംര8ണം, ž¬വൻ പZാളി'ം)
േപാലീസ്
നിയമം 1995, പിTUഡി ആ’്, 1995 എ0ിവയിെല
േPഷQകൾWS
നിർബœിത വcവ3കൾ അQസരിi് േപാലീസ്
പ തി
േPഷQകളിൽ റാ-ം ഭി0േശഷി സൗ«ദ
േടായ്ല.ക4ം നിർ•ിWക
നിലവി:S 766 െജഎംഎസ്പി എം-ബീ2്
ഓഫീസർമാർWS റി€ഷർ പരിശീലനം
േഗാ° ജനൈമ°ി ബീ2് ഓഫീസർമാർ, മ2്
പZാളികൾ േഗാ° ജനൈമ°ി െmയിനർമാർ
എ0ിവർW പരിശീലനം
ജനൈമ°ി േകvം Bതിയ @വർ'ന1ൾ :
െക.എ.പി 4 ൽ െപയിൻ ആ ് പാലിേയ2ീവ് െകയർ
െമiെ F'ൽ,
എം.എസ്.പി
േഹാgി2ലിെല
ക•–ണി2ി െപാലീസിംങ് ജനൈമ°ി ലാബ് െമiെ F'ൽ
ക•–ണി2ി െപാലീസിംങ്. വാർ' പ°ികRം
േജർണ:ം.
േകരള േപാലീസിെ @വർ'ന റിേ ാർ9്
അടി3ാന
സൗകരc1ൾWം
ആഭcHര
6ര8•žS പ തി

ക•–ണി2ി മീഡിേയഷൻ െസ റിൽ അടി3ാന
സൗകരcം ഒG ൽ : ക•–ണി2ി മീഡിേയഷൻ
െസ ർ ആയി പരിവർ'നം െച± െമാ'ം
ക•–ണി2ി േപാലീസ് റിേസാf് െസ ർ
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75.00

210.31

400.85

200.00

299.00

ജിKകളിൽ സീനിയർ സി2ിസൺസ് െഹൽ ്
ൈലൻ (ൈനബർ ²ഡ് വാi്, െബൽ ഓഫ് െഫ³്,
േഹാ9് ൈലൻ , േ´ഹ gർശം tട1ിയ)
ആദിവാസി ജനൈമ°ി: പ9ികജാതി-പ9ികവർഗ
(അതി മ1ൾ തടയൽ) നിയമം, 1989 @കാരം
രജിPർ െച±ി,S േക6കൾ
അേനeഷിW0തിനായി 8 @േതcക െമാൈബൽ
£eാµക4െട സൗകരc1ൾ െമiെ F'ൽ.
(tടGŸ)
ജനൈമ°ി നാടക സംഘം ഓർ ¢
ക•–ണി2ി െപാലീസിംങ് ഡയറ©േറ2് @ശാHി
സീനിയർ സി2ിസൺ െഹൽ ് ൈലൻ
എ0ിവിട1ളിൽ അടി3ാന സൗകരcwം
േലാജിPിക്6ം
ജനൈമ°ി പരിപാടി നട…0തിQS
@വർ'നെiലവ്
uളിൽ നിŸം േ¶ാ ് ഔ9് ആയ J9ികൾWം
െവSെ ാ ം ബാധിi @േദശ1ളിെല J9ികൾWം
ആവശcമായ മാനസിക-സാ”ഹിക പി¸ണ
നൽJ0തിനായി േ@ാജ©് ‘േഹാ ് ’ നട ാ ൽ
േപാലീ6ം J9ിക4ം (സി.എ.പി): uൾ സംരം8ണ
¹ ് േ@ാ˜ാžകൾ, ചിരി െഹൽ ് െഡ£്
േകരള േപാലീസ് Tഡ് ബാZ്: രb ദാന'ിന്
േകvീºതwം ഔപചാരികwമായ ഒG സeഭാവം
നൽJ0തിന്
തീരേദശ 6ര8 (കടേലാര ജാ˜ത
സമിതികൾWS സൗകരc1ൾ, പZാളികൾWS
പരിശീലനം, തീരേദശ 6ര8ാ @വർ'ന1ൾ,
വിവരം തG0വർWS @തിഫലം,
തീര@േദശ1ളിൽ Btതായി റി»9് െച¼െ 9
എസ് ഐ മാർ ് പരിശീലനം tട1ിയവ)
എ. uൾതലം: സീനിയർ, ¾നിയർ േകഡ.കൾ (44
+44) ഉS 581 സർ ാർ u4കൾ ് ഫx്
ആവശcമാണ് : 2020-21 അധcയന വർഷ'ിൽ
അQവദിi 30 Bതിയ u4കൾ ് ഫx്
ആവശcമാണ്.
ബി. ജിKാതല ഭരണ സംവിധാനം : ജിKാതല ഭരണ
സംവിധാന'ിന് ഫx് ആവശcമാണ്.
20

Žഡ ് േപാലീസ്
േകഡ2്

സി. സം3ാന തല ഭരണ സംവിധാനം :
സം3ാനതല ഭരണ സംവിധാന'ിന് ഫx്
ആവശcമാണ്
െ@ാജ’് ഓഫീസർമാGെട േസവനം
ഡി. എസ്പിസി ഡയറ©േറ2ിെ Rം നാഷണൽ
െmയിനിങ് െസ റിെ Rം നിർ•ാണ'ിന്
ആവശcമായ ഫx് .
ഇ. േകാേള‘കളിൽ Žഡ ് േപാലീസ് േകഡ2്
േ@ാെജ©് നട ാW0തിന്
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1600.00

ലിംഗ സംബ മായി ഉ ാ
സാ ഹ അസമത െള
ട
നീ ി േപാലീസ്
േ"ഷ$കെള ഇരകെള പി(ണ* വയാ ാൻ ല- ം വ െകാ ് 2010-11 ൽ ആരംഭി4 ഒ6
പരിപാടിയാണിത്. നിലവി89 നിയമ വ വ:കൾ സംബ ി4് െപൺ =ികളി8ം >ീകളി8ം
അവേബാധം ഉ ാ@വാ$ം ആവശ മായ സBർഭ ളിൽ പരിഹാരമാർDം കെ Eവാ$ം ഈ
പരിപാടി സഹായകമാ G.
േപാലീസ് വ Hിെല വനിതാ െസIാണ് ഈ പJതി നടHിലാ@ ത്. 2021-22 ൽ താെഴ
പറM NവർOന ൾ ായി 550.00 ല-ം Qപ വകയി6Oിയിരി@G.

1
2
3
4
5
6

പിR് കൺേSാൾ Tം വാഹന ൾ
Uംബ, വനിതാ കൗൺസലിംഗ് െസWXകYെട നടOിH്,
കൗൺസിലർമാർ@9 Nതിഫലം ഉൾെHെട.
ഇരകളായ വനിതകൾ ് സഹായ പJതി.
എIാ ജിIകളി8ം സ യം Nതിേരാധ പരിപാടികൾ, പരിശീലന ൾ,
ആ]ി ^_ി ൽ
് ജിIകളി8ം അ`് പ=ണ ളി8ം നിർഭയ സ J
NവർOകർ ് Nതിഫലം .
50 േപാലീസ് േ"ഷ$കൾ വനിതാ ശിa സൗbദമാ@ തിന് –
ഘടനാപരeം NവർOനപരeം, നയപരeമായ മാg ൾ സാ ഹ
സhർ eം ഏേകാപനeം വഴി നടHാ@ തിന്

43.00
45.00
20.00
80.00
112.00
250.00

േകj സം:ാന സർ ാ6കൾ 60:40 അ$പാതOിൽ നടHിലാ@
ഒ6 േകjാവിkത
േകാർ lീം ആണ് േപാലീസ് േസനMെട ആmനികവൽ രണ പJതി.
തീnവാദ NവർOന
ബാധിത Nേദശ ളിൽ Nേത കമായ
അടി:ാന സൗകര ൾ വികസിHി@ക എ
ല- േOാെട സം:ാന ളിെല േപാലീസ് േസനMെട നവീകരണOി$േവ
അത ാmനിക
ഉപകരണ ൾ വാoക, പരിശീലന േകj ൾ ആരംഭി@ക, pര-Mമായി ബ െH= െചലeകൾ,
എസ്.ഐ.എസ് pര-Mമായി ബ െH= അടി:ാന സൗകര ൾ,
g sത േളMം
gവാളികെളMം സംബ ി@
വിവര ൾ േശഖരി@ തി$9 സംവിധാനം QപെHUEക,
കൗ ർ ഇൻ സർജൻസി ആൻഡ് ആWി െടററി"് vYകൾ :ാപി@ക, wതലായ
NവർOന ൾ ായി 2021-22 ൽ 1200.00 ല-ം Qപ സം:ാന വിഹിതമായി വകയി6EG

2009-2010 ൽ ആരംഭി4 േകരള ൈഹേ ാടതിയിെല ആz{ണ, മാേനെ|W് }ണിg് പി ീട്
2014 ൽ ബ•മാനെH= ജഡ്ജിമാ6െട സമിതിMെട റിേHാർ=ിെW അടി:ാനOിൽ നവീകരി ,
സം:ാനെO നീതി നിർവഹണOിനായി ഇൻഫർേമഷൻ ആW് ക€•ണിേ ഷൻ െടേ‚ാളജി
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(ഐസിടി) െമ4െHUEകെയ
ല- ം ൈകവരി ാനാണ് ഇതിെല നിർേദശ ൾ ഉേ…ശി@ ത്.
േകjീsത ഡാgാ െവയർഹസിെW വികസനeം അ†ിനിേ‡gീവ് ഡിHാർ=്െമWിെW ഓേ=ാേമഷ$ം
പJതിMെട ല- Oിൽ ഉൾെHUG. ‰ഡീഷ ൽ ഇൻŠാ‡‹റിനാM9 മാേനെ|W് ഇൻഫർേമഷൻ
സി"ം (എംഐഎസ് ), ഹ•മൻ റിേസാഴ്സ് മാേനജ്െമW് സി"ം, ഫിനാൻഷ ൽ മാേന‰െമW്
സി" ൾ, sത മായ ഓൺൈലൻ "ാgി"ി ൽ സി"ം എ ിവയാണ് Nധാന ഉപേയാŒ
ഡാgാേബസ് ആ•ിേ ഷ$കൾ. 2021-22 ൽ മ$ഷ വിഭവ Yെട ചിലവിേലŽായി 15.00 ല-ം Qപ
വകയി6Oിയിരി@G.
ൈഹേ ാടതിെയMം സേബാർഡിേനg് േകാടതികെളMം വിവര വിനിമയ സാേRതിക
വിദ Mെട സഹായേOാെട ആmനികവത് രി@ തി$9 പരിപാടിയാണിത്. ജഡ്ജിമാെരMം,
സാേRതിക ഭരണവിഭാഗം ജീവന ാേരMം, ‰ഡീഷ ൽ സംവിധാനOിെW ഉപേയാ•ാ േളMം
ഉൾെHUOിെ ാ•9 സാേRതിക ആmനികവൽ രണം ‰ഡീഷ ൽ സംവിധാനOിെW
സ ീകാര തMം കാര -മതMം വിശ ]തMം വർJിHി@ം. 2021-22 വർഷOിൽ താെഴHറM
NവർOന ൾ നടHാ@ തിനായി 330.00 ല-ം Qപ വകയി6EG.

1.
2.

ബ•.pNീംേകാടതിMെട മാർDനിർേ…ശ Nകാരം സി സി ടി വി
ക ാമറകൾ :ാപി ൽ
ൈഹേ ാടതിയിൽ ഇ-ഗേവർണൻസ് സംവിധാനOിന് :ാപക
സഹായം

3

ഔ=് േസാ“ിംഗ് വഴി േകസ് േകാഡ് െച”ൽ

4.
5.

കീഴ് േകാടതികൾ ് വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസ് സൗകര ം
ൈഹേ ാടതി*ം കീഴ് േകാടതികൾ@ം േ"ാേറജ് അട w9
ഇലേ•ാണിക് ഹാർഡ് െവയർ സാമ–ികൾ വാ 8ം/മാg8ം

330.00

ൈഹേ ാടതിMെടMം,
സേബാർഡിേനg്
േകാടതിMെടMം
േകരള
‰ഡീഷ ൽ
അ ാദമിMെടMം ആmനികവൽ രണമാണ് ഇതിൽ ഉൾെHUOിയി˜9ത്. നാല് ഘ= ളായി
™ർOിയാ@ തിനാണ് ല- മിU ത്. റാം േമാഹൻ പാലസ് ഉൾെHU
ൈഹേ ാടതിMെടMം,
സേബാർഡിേനg് േകാടതിMെടMം േകരള ‰ഡീഷ ൽ അ ാദമിMെടMം ആmനികവൽ രണമാണ്
ഉൾെHUOിയി˜9ത്. 2021-22 ൽ 948.00 ല-ം Qപ വകയി6Oിയിരി@G. േNാജ›ിൽ താെഴ
പറM വ ഉൾെHUOിയിരി@G.
1.
2.
3.
4.

ചീഫ് ജ"ീസിെW േകാൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ഡിജിgൽ
േകാൺഫറൻസ് സി"ം :ാപി ൽ
ഓഫീസ് :ലം ക•ബി ിYകളിേല@ം വർ ് േ"ഷ$കളിേല@ം
œനർQപകൽHന െച”ൽ
രാം േമാഹൻ പാലസി8ം œതിയ ൈഹേ ാടതി െക=ിടOി8ം
െസക•രിgി സി"ം :ാപി ൽ
ൈഹേ ാടതിയിൽ ഫർണി4ർ വാ ൽ, ഫർണിഷിങ് േജാലികൾ
650

948.00

7

ൈഹേ ാടതിയിൽ ആmനിക ഉപകരണ ൾ വാ 8ം
:ാപി 8ം
അOാണിയിെല േകരള ‰ഡീഷ ൽ അ ാദമി കാhസിൽ
അടി:ാന സൗകര ം നൽകൽ
േകാടതി സw4യ ളിൽ േസാളാർ പവർ •ാžകYെട :ാപനം

8

ജിIാ േകാടതി സw4യOിൽ ഐ ടി പരിശീലന ഹാൾ :ാപി ൽ

9

സേബാർഡിേനg് േകാടതികYെട അടി:ാന സൗകര ം
െമ4െHUOൽ
എറണാ ളം, തി6വനŸœരം, േകാഴിേ ാട് എ ീ ജിIകളിെല ജിIാ
േകാടതി സw4യOിെല ‰ഡീഷ ൽ, ഭരണ െറേ ാർ കYെട
lാനിംഗ്, ഡിജിൈgേസഷൻ

5
6

10.

ൈഹേ ാടതിെയ ഒ6 കടലാസ് രഹിത ഓഫീസാ ി മാ¡വാൻ ഉ9താണ് ഈ
‰ഡീഷ ൽ ഭരണ റിേ ാർ കYെട ഡിജിൈgേസഷൻ ഈ േന=Oിേല@9 ഒ6
¢വUെവHാണ്. ഇ-ഓഫീസിെW ഇേHാഴെO അവ: മാ¡ തിന് ലാൻ, ൈവ ൈഫ എ
:ാപനeം/നവീകരണeം അത Ÿാേപ-ിതമാണ്. ഈ പJതി നടHാ@ തിനായി
വർഷOിൽ 350.00 ല-ം Qപ താെഴ പറM ഘടക ൾ ായി വകയി6EG.

4

ൈഹേ ാടതിയിെല േകസ് െറേ ാർ കYെട lാനിംഗ്,
ഡിജിൈgേസഷൻ, ഡിജിgൽ Nിസർേവഷൻ എ ിവ
ൈഹേ ാടതി ൈല£റി ഡിജിൈgേസഷൻ
് േNാ–ാമർമാർ@9 Nതിഫലം
ൈഹേ ാടതിയിൽ േമാഡൽ ഡിജിgൽ േകാർ=് Tം ഒ6 ൽ

5

ൈഹേ ാടതി ഭരണ വിഭാഗ

1
2
3

ളിൽ ഇ - ആഫീസ് :ാപി ൽ

7

ബാർേകാഡ് സി"ം ഉപേയാഗി4് ‰ഡീഷ ൽ ഫയ8കYെട ഫയൽ
Sാ ിംഗ് സി"ം നടHാ ൽ
ൈഹHർ കൺവർജ്ഡ് ഇൻŠാ‡‹ർ ഒ6 ൽ

8

ൈഹേ ാടതിയിൽ ഐ gി െSയിനിംഗ് ഹാൾ ഒ6 ൽ

6

പJതി.
വലിയ
ിവMെട
2021-22

350.00

‰ഡീഷ റി ് അടി:ാന സൗകര സംവിധാന ൾ ഒ6@ തിനാണ് ഈ പJതി െകാ ്
ഉേ…ശി@ ത്. എIാ തരOി89 േകാടതികൾ@ം œതിയ െക=ിട ൾ, േകാടതി സw4യ ൾ,
Nാഥമിക സൗകര ളായ െവയിgിംഗ് Twകൾ, േബബി ഫീഡിംഗ് Twകൾ, േടായില¡കൾ, േകസ്
നhറിെW ഡിജിgൽ ഡിസ്േ• §ീ$കൾ, െഹൽപ് െഡl് wതലായവയാണ് സംവിധാന ൾ.
െക=ിട ൾ ഭി േശഷി സൗbദeം, ഹരിത േNാേ=ാേകാൾ അ$^തeമായിരി@ം. 2021-22 ൽ
േടാ ൺ െNാവിഷനായി 1.00 ല-ം Qപ വകയി6EG. ഈ പJതിMെട നിർ¨ഹണOിനാM9
അധിക ക ‘േമജർ ഇൻŠാ‡‹്ചർ െഡവലപ്െമW് േNാജ©കൾ’ എ
ശീർഷകOിൽ നിGം
കെ E താണ്.
651

േNാസിക•ഷൻ വ HിെW ആmനിക വൽ രണമാണ് ഈ പJതി െകാ ് ല- മിU
2021-22 വർേOŽ് 320.00 ല-ം Qപയാണ് വകയി6Oിയിരി@ ത്. താെഴ പറM ഘടക
ഈ പരിപാടിയിൽ ഉൾെHUOിയിരി@G.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12

13

ഡി.ഡി.പി കളി8ം എ.പി.പി കളി8ം ഇWർെനg് കണ-$കYെട
œ
ൽ.
േലാ േജർണ8കYെട സബ്§ിപ്ഷൻ
േലാ േജർണ8കൾ ൈബൻഡ് െച”ൽ.
ഡി.ഡി.പി, എ.പി.പി എ ിവർ@9 പരിശീലന പരിപാടികൾ
ഫർണി4ർ, ഓഫീസ് ഉപകരണ ൾ വാ ൽ
ബേയാെമSിക് പ`ിംഗ് െമഷീെW പരിപാലനം
ഇലേ•ാണിക്,
ഇല•ി ൽ ഉപകരണ Yെട
അg gHണിMം,
വാ 8ം, œന:ാപി 8ം
െവൈªg് നവീകരണeം പരിപാലനeം
ഡയറ«േറg് ഓഫ് േNാസിക•ഷന് െക=ിട നിർ€ാണeം അതിെW
ഫർണിഷിം¬ം
േപാേ-ാMെടMം
േലാകാM•MെടMം
Nേത ക
പ®ിക്
േNാസിക•=ർമാർ ് പരിശീലനം
േപാേ-ാMെടMം േലാകാM•MെടMം Nേത ക പ®ിക്
േNാസിക•=ർമാ6െട ഓഫീpകളിേല ് ഫർണി4ർ വാ ൽ
േപാേ-ാMെടMം േലാകാM•MേടMം Nേത ക പ®ിക്
േNാസിക•=ർമാ6െട ഓഫീpകളിേല ് ഇലേ•ാണിക് ഇല•ി ൽ
സാമ–ികൾ വാ ൽ

ത്.
ൾ

320.00

ഡി.ഡി.പി മാർ ് െറW് കാXകൾ

എൈ-സ് വ Hിെല ഉേദ ാഗ:ർ ് Nാരംഭ പരിശീലനeം അടി:ാന പരിശീലനeം
സർവീസ് േകാ¯കYം നൽ
തിനായി °±രിൽ സം:ാന എൈ-സ് അ ാദമിMം ഗേവഷണ
േകjeം NവർOി@G. പരിശീലനOിനായി േകjOിെW അടി:ാന സൗകര ൾ
െമ4െHUേO തായി˜ ്. 2021-22 ൽ താെഴ പറM
NവർOന ൾ നടHാ@ തിനായി 82.00
ല-ം Qപ വകയി6Oിയിരി@G.

1.

െബൽ ഓഫ് ആമ്സ് വാ

ൽ

2.

ഇ-ൈല£റിMം ൈല£റി ²

് വാ

8ം
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82.00

3.
4.
5.
6.
7.
8

േടായിലg് േ®ാ ് നിർ€ാണeം , ഇWർേലാ@ം T³ം
പേരഡ് –ൗ ിൽ :ിരമായി ഗാലറി നിർ€ി ൽ
െകാ
വല ഘടിHി ൽ
എലിേവgXകൾ
´ാർ=് µാ¶് Tമിന് കh•=Xകൾ
ഫയർ േസ·ി െNാ=-ൻ സി"ം

ഇ െO െവ¸വിളികെള അഭിwഖീകരി@ തിന് വ Hിെന സ¹മാ@ തിന് ഏgeം
ആmനിക സൗകര ൾ നൽകി എൈ-സ് വ HിെW നവീകരണOിനായി പJതി വിഭാവനം
െചºG. അതായത്, ഡിജിgൽ വയർെലസ് സംവിധാനം ഏർെHUEക, ഫീൽഡ് ഓഫീpകYം െച ്
േപാ»കYം നവീകരി@ക, വാഹന ൾ വാoക/മാgിവാoക, പി"Yകൾ വാoക ട ിയവ. 202122 വർഷOിൽ താെഴ െകാUOിരി@
NവർOന ൾ ായി 1000.00 ല-ം Qപ
വകയി6Oിയിരി@G.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ഡിജിgൽ വയർെലസ് സി"ം :ാപി ൽ
ഫീൽഡ് ആഫീpകYെട നവീകരണം
വാഹനം വാ ൽ
േകാവിഡ് Nതിേരാധ സാമ–ികൾ വാ ൽ
എൻേഫാ“്െമW് സാമ–ികൾ വാ ൽ
വാ=ർ പ•രിഫയർ വാ ൽ
പി"Yകൾ വാ ൽ
കh•=ർ വാ ൽ
ഇ- ൈല£റി
എIാ ജിIകളി8ം നവീന േചാദ ം െച”ൽ Tം ഒ6
ഐ gി െസIിെW നവീകരണം
ൈസബർ െസIിെW നവീകരണം

1.

എൈ-സ് ടവXകൾ േകാം•¼കൾ േറ`് ഓഫീpകൾ "ാഫ്
ക ാർേ=“് പരിശീലന േകjം എ ിവMെട നിർ€ാണം

ൽ

325.00
25.00
200.00
10.00
10.00
5.00
40.00
50.00
5.00
20.00
5.00
5.00

മദ ം/മയ@മ6 ്/ലഹരി വ½ ൾ എ ിവMെട ഉപേയാഗം ന¾െട സ ഹOിൽ
ഭീഷണിയായി മാXകയാണ്. സാഹചര OിെW ഗൗരവം ഉയർOി ാ˜ തി$ം ജന ളിൽ,
Nേത കി4് Mവാ ൾ ിടയിൽ അവേബാധം ^_ി@ തി$മായി േകരള സർ ാർ ആരംഭി4 ലഹരി
വി6J Nചാരണ പരിപാടിയാണ് വിw•ി. േകരളOിൽ നി ് എIാOരം ലഹരി വ½ െളMം
653

ഉ ലനം െച കെയ ല േ ാെട
ായ പരി മമാണിത്. ആസ ി രഹിത േകരളമാണ്
ഈ കാെ$യ്ൻ ൈ'വിെ) ല ം. എൈ+സ് ഡി-ാർ ്െമ)ിെ) കീഴി1
ദൗത
ിെ)
ഭാഗമായി ലഹരി6് അടിമെ-8 തിെ) ം മദ പാന ിൻെറ ം തി:കെള;റി<് വിദ ാർ=ികെള ം
വാ6െള ം െപാ>ജന@െള ം േബാധവാ:ാരാ; തിനായി സംCാന വ ാപകമായി Dചാരണം
നടEF. ആേരാഗ വG-ിെ) ആIപJികൾെ6ാ-ം 14 ജിNകളി1ം വG-് ഡീ അഡി ൻ
െസ)Oകൾ ആരംഭി;ക ം ടാെത ൈസേ6ാളജിPിെ) ം േസാേഷ ാളജിPിെ) ം േസവനം
തിRവനSTരം, എറണാGളം, േകാഴിേ6ാട് എ ിവിട@ളിെല കൗൺസിലിംഗ് േകV@ളിൽ
ലഭ മാ6ിയിXYZ്.
2021-22 ൽ താെഴ പറ
Dവർ ന@ൾ6ായി 668.00 ല ം `പ
വകയിR ിയിരി;F.
1.

എNാ ജിNകളി1ം ഡി അഡി

2.
3.

aീകൾ;ം G ികൾ;ം േസാണൽ ഡി അഡ് ൻ െസ)Oകൾ
തീരേദശ, പ ിക വർdവാസേകV@ളിൽ അവേബാധന
പരിപാടികൾ
ഡിജിeൽ േസാഷ ൽ മീഡിയ ക ാെ$യിൻ / പരസ ം
എൻ സി സി/ എൻ എസ് എസ്/ എസ്.പി.സി ഗവൺെമ)്
വGgകൾ, റസിഡ)്സ് അേസാസിേയഷhകൾ,
േബാധവൽ6രണ പരിപാടികൾ6ാ
വിY ി iാjകൾ
കീനാkരിൽ സംCാനതല, അSർ േദശീയ തല, മാlക ഡി
അഡി ൻ െസ)ർ
വിY ി മാേനജർ, േകാ-ഓർഡിേനeർ, റിസർ<് ആഫീസർ,
എ ിവRെട എPാpിെq)് െചലrകൾ
77 താk;കളിൽ ഡി അഡി ൻ സബ് െസ)Oകൾ
അtിനിേueീവ് ഓവർ െഹvകൾ

4.
5.
6
7
8
9

ൻ െസ)Oകൾ

668.00

സംCാന ് ജി.എസ്.ടി നട-ിലാ; തിെ) ഭാഗമായി ചര6് േസവന നിGതി വG-ിെല
അടിCാന സൗകര @ൾ ഐ.സി.ടി. സൗകര @േളാ8 ടി ആxനികവൽ6രിേ6ZതായിXZ്.
സംCാന ചര6് േസവന നിGതി വG-ിൽ ഐടി അടിCാന സൗകര വികസനം നട-ാ6ാൻ
സർ6ാർ അhമതി നൽകിയ>ം പyതി െട Dധാന ഭാഗം നട-ാ6ിയിXY താണ് . ഇത്
>ടR തിhം {ർ ിയാ; തിhമായി 2021-22 വർഷെ
ബജeിൽ 300.00 ല ം `പ
ഇനി-റ
ഘടക@ൾ6ായി നൽകിയിരി;F.

1.
2.
3.
4.
5.

~ഡ്സ് വാഹന സർെവയ്ലൻസിന് ഇ)ലിജ)് എ എൻ പി ആർ
സിPം
ഡാeാ ആനലeി+്
ഹാർഡ് െവയOം േസാ•് െവയOം
ജിNാ ൈസബർ േഫാറൻസിക് ലാ€കൾ
െവഹി6ിൾ മൗZഡ് ക ാമറ ം ജി പി എസ് സിPrം
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300.00

(
നിGതി വRമാനം വർyി-ി;ക വഴി േകരള വികസനം സാധ മാ;
ിെ)
Dാധാന െ Gറി<്
വ ാപാരികൾ െപാ>ജന@ൾ വിവിധ പ‚ാളികൾ നിGതി പരിശീലകർ
എ ിവരിൽ അവേബാധം ƒ„ി; തിന് ഫലDദമായ ആശയവിനിമയ ത…ം 2017 †ൈല Yതൽ
വG-് വിഭാവനം െച‡ിXZ് േശഷി വർyി-ി; തിh പരിശീലന പരിപാടികൾ നട ാhം വG-്
നിർേˆശി<ിXZ്. താെഴ-റ
െപാ> അവേബാധ പരിപാടികൾ;ം േശഷി വികസന ിhമായി
2021-22 വർഷ ിൽ 400.00 ല ം `പ വകയിR ിയിരി;F.

1.
2.
3.

പJ പരസ ം
േറഡിേയാ Dചാരണം
െടലിവിഷൻ പരസ @ൾ

4.
5.
6.
7.

Dി)് െകാളാeറൽസ്
ഡി-ാർ ്െമ)് ‰ാൻഡിംഗ്
സാŠഹ മാധ മ ക ാ$യിൻ
െറയിൽേവ േPഷൻ, േകാ‹കൾ എ ിവയിെല പരസ ം, ബസ്
‰ാൻഡിംഗ് പരസ @ൾ, േഹാർഡിം~കൾ Yതലായവ.

8.
9.
10.

പJ സേŒളനം, േലാ•് െചലrകൾ
Žിേയeീവ് ഏജൻസി െചലrകൾ
അDതീ ിക ക ാ$യിൻ െചലrകൾ

11.
12.
13.
14.

ജി .എസ്.ടി റി•ഷർ െ‘യിനിംഗ്-ഫങ്ഷണൽ
ജി.എസ്.ടി റി•ഷർ െ‘യിനിംഗ്- സാേ‚തികം
തീ മാeിക് പരിശീലനം- എ.എസ്.ടി.ഒ ം അതിന് Yകളി1ം
ജിഎസ് ടിെയ Gറി<് Dവർ ന, സാേ‚തിക പരിശീലനrം
റി•ഷർ പരിശീലനrം, എസ് ടി ഒ െ‘യിനികൾ6് തീമാeിക്
പരിശീലനം
െ‘യിനിംഗ് ”ൾസ്, േഡാക•െമേ)ഷൻ
ക$– ർ ലാബ് പരിപാലി; തിh െചലrകൾ
അന സംCാന@ളിൽ Pഡി ”Oകൾ
അവാർvം അംഗീകാരrം

15.
16.
17.
18.

350.00

50.00

ആലgഴ, ക—ർ ജിNകളിെല േPe് ജി.എസ്.ടി ഓഫീ˜കൾ വാടക െക ിട ിലാണ്
Dവർ ി; ത്. കിഫ്ബി Yേഖന ആലgഴയിൽ 18.95 േകാടി `പšം ക—രിൽ 17.11 േകാടി `പšം
ജി.എസ്.ടി േകാം›+് നിർŒി6ാൻ സർ6ാർ ഭരണാhമതി നൽകിയിXZ്. Cലം ഏെe86ാh
നടപടികൾ അSിമഘ
ിൽ എ ിയിരി;കയാണ്. കിe്േകാ ആണ് ഇതിെ) എസ്.പി.വി ആയി
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നിœയി<ിX ത്. നിലവിൽ വിവിധ കാരണ@ളാൽ ഇ പyതി കിഫ് ബി ഏെe8; ിN. പyതി6്
േവZി
േസായിൽ െടP്, േടാേപാ•ഫി6ൽ സർെž, ഡി പി ആർ എ ിവ സൗജന മായി തെ
കിe്േകാ തŸാറാ6ിയിXZ്. ആയതhസരി<് 2021-22 വർഷം ആലgഴയി1ം ക—രി1ം ജി എസ് ടി
േകാം›+് നിർŒി6ാൻ 200.00 ല ം `പ വകയിREF.

1992-ൽ സർ6ാർ `പീകരി< ഒR സ യംഭരണ Cാപനമാണ് ~ലാ ി ഇൻPിe– ് ഓഫ്
ഫിനാൻസ് ആ)് ടാേ+ഷൻ (ഗി•് ). പpിക് ഫിനാൻസ്, നിയമം, ടാേ+ഷൻ, അ6ൗZൻസി എ ീ
േമഖലകളിൽ ഗേവഷണം, േകാ£കൾ, Dസിyീകരണ@ൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ,കൺസൾ ൻസി,
െപാ>ജന അവേബാധ പരിപാടികൾ എ ീ േമഖലകളിൽ Cാപനം ഏർെ- ിരി;F. 2021-22
വർഷ ിൽ പഠന@ൾ, െസമിനാOകൾ, പരിശീലനം, ശിൽപശാല, ഗേവഷണ പഠിതാ6ൾ6്
െഫേNാഷി-് എ ീ Dവർ ന@ൾ6ായി 100.00 ല ം `പ വകയിR ിയിരി;F.

1.

ഗേവഷണ പഠന@ൾ

40.00

2.
3.
4.

പി എ<് ഡി പഠിതാ6ൾ6് െഫേNാഷി-്
ഗേവഷക ഇേ)¥കൾ6് െഫേNാഷി-്
പരിശീലനം, െസമിനാOകൾ, വർ6്േഷാgകൾ ( ഓൺൈലനി1ം iാ¦്
§മി1ം)

15.00
13.00
32.00

സർ6ാർ ¨മി പരിപാലന ിhം സർ6ാർ ¨മിയിെല നിയമവിRyമായ കേŸe@ൾ
ഒഴിവാ; തിhമാണ് ഈ പyതി. സർ6ാർ ¨മി െട ശാaീയ ക©പിടി
ിhം െDാഫഷണൽ
മാേനെªൻറിhമായി ാണ് സർ6ാർ േകരള േPe് ലാൻഡ് ബാ‚് എ പyതി ആരംഭി<ത്. സർ6ാർ
¨മി തിരി‹പിടി; തിh
എNാ െചലrക«ം ഈ പyതിയിൽ ഉൾെ-8 ിയിXZ്. സർ6ാർ
¨മി െട വ¬ വിവര പ ിക തŸാറാ;ക, വRമാനം ഉZാ;ക, നിരീ ണം, സംര ണം, സർ6ാർ
¨മി വീെZ86ൽ എ ിവയാണ് പyതി െട ല @ൾ. ഇനി-റ
ഘടക@ൾ6ായി 2021-22
വർഷെ
ബജeിൽ 50.00 ല ം `പ വകയിR ിയിXZ്.

1

േകരളെമാ ാെക ലാ)് ബാ‚് േDാജ-് നട-ിലാ6ൽ

50.00

കളേ®e്, ആർ ഡി ഒ ആഫീ˜കൾ, സബ്കള¯ർ ആഫീ˜കൾ, താk6് ആഫീ˜കൾ,
വിേNജ് ആഫീ˜കൾ, െ°ഷ ൽ ആഫീ˜കൾ എ ിവിട@ളിൽ ഘ ംഘ മായി ±ാർ ്െക ിട@ൾ
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നിർŒി<് (ഇ-ഗേവണൻസ് ഉൾെ6ാ² ത് ) ജന@ൾ6് േസവന@ൾ അതിേവഗ ിൽ നൽGക
എ താണ് പyതി െട ല ം. ±ാർ ് ആഫീ˜കൾ റവന– േസവന@ൾ സമയബ³ിതമായി
ഓൺൈലനാ ം േനരിXം നൽG താണ്. 120 ച>ര
മീeർ വി´ീർണ ിൽ െപാ>ജ@ൾ;
കാ ിരി-് Cലം, •Z് ഓഫീസ്, പാർ6ിംഗ് ഏരിയ, െറേ6ാർഡ് §ം എ ിവയടµ
Tതിയ
വിേNജ് ഓഫീസ് െക ിടം നിർŒി; തിhം ഫർണി<ർ വാµ തിhം പyതി ഉേˆശി;F. 2021-22
ൽ താെഴ പറ
Dവർ ന@ൾ6ായി 3600.00 ല ം `പ വകയിR ിയിരി;F.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

±ാർ ് വിേNജ് ഓഫീ˜കൾ
വിേNജ് ആഫീ˜കൾ6് ബൗZറി ഭി ികൾ നിർŒി6ൽ
വിേNജ് ആഫീ˜ക«െട പരിപാലനം
വിേNജ് ആഫീ˜കളിൽ ഫർണി<ർ, അധിക§ം അhവദി6ൽ,
പരിപാലനം
വിേNജ് ആഫീ˜കളNാ
റവന– ആഫീ˜ക«െട നവീകരണം
ആ´ി TനർനിർŒാണrം പരിപാലന ഫ©ം
റവന– ആഫീ˜കളിൽ സ കാര വാഹനം വാടക¶് എ86ൽ

1400.00
300.00
300.00
700.00
600.00
250.00
50.00

~ണനിലവാരY േസവന@ൾ േവഗ ി1ം ഫലDദമാ ം ലഭ മാ; തിന് റവന– വG-ിെ)
ക$– ൈറേസഷൻ അത Sാേപ ിതമാണ്. അ>വഴി റവന– ഭരണ ിൽ ˜താര ത ഉറ-ാ;F.
കർശനമായ േലാജി6ൽ േDാേ ാേ6ാ«കൾ സ ീകരി; തിkെട െസൻസിeീവ് ഡാeയിൽ ·Jിമം
കാണി; ത് ഒR പരിധി വെര നിയ…ി6ാൻ കഴി ം. എNാ റവന– േസവന@«ം േപയ്െമ¸ക«ം
ഒെരാe Gട6ീഴിൽ ഉൾെ-8 ഒെരാe േലാഗിൻ സൗകര Y
-റവന– േപാർ ൽ- എ
ഒR െവബ്
േപാർ ലിെ) വികസനമാണ് Dധാനമാ ം േവZത്. െബനിഫിe് ¹ീYക«െട ം െപൻഷൻ
¹ീYക«െട ം േവഗ ി1
േDാസ¦ിംഗിhം വിതരണ ിhമായി െവബ് ആ›ിേ6ഷhകൾ
വികസി-ി;ക എ താണ് മെeാR Dധാന ല ം. താെഴ-റ
ഘടക@ൾ6ായി 2021-22
വർഷെ
ബജeിൽ 2000.00 ല ം `പ വകയിR ിയിരി;F.

273.00

2
3

¨േരഖ െട ഡിജിൈeേസഷൻ (ഡാeാ ഡിജിൈeേസഷൻ,¹ാനിംഗ്,
േഡാക•െമ)് മാേനെª)് )
േസാ•് െവയർ വികസനrം, ആ›ിേ6ഷൻ സേ-ാർXം
േDാജ-് നിർžഹണ സൗകര @ൾ ഒR6ൽ

4

അടിCാനസൗകര ം ഒR6ൽ/പരിപാലനം/ നിലവാരYയർ

1480.00

5

കZിജൻസിക«ം അDതീ

1

ിത െചലrക«ം

ൽ

218.00
22.00

7.00

എNാ ¨േരഖക«ം മാgക«ം ഡിജിൈeസ് െച ക, ¨േരഖക«ം കാഡuൽ മാgക«ം
സമന യി-ി;ക, ഏകീകരി;ക, {ർ ീകരി;ക എ ീ ഉേˆശ@േളാെട േകരള സർ6ാർ
Cാപി<ിX
ഒR മൾ ി ഏജൻസിയാണ് േകരള ലാൻഡ് െറേ6ാർഡ്സ് േമാേഡൈണേസഷൻ
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മിഷൻ (െകഎൽആർഎംഎം). പൗര:ാRൾെ-െട എNാ പ‚ാളികൾ;മായി ലാൻഡ് െറേ6ാർഡ്
േസവന@«െട ം സിംഗിൾ വിൻേഡാ ആക്സസ് വികസി-ി;ക, ഇ-മാgക«െട കPൈമസ്ഡ്
െവബ് മാ-ിംഗ് െസാല–ഷൻസ് വികസി-ി;ക, മാ-ിംഗിനായി െറലിസ്, േപർ«മായി സംേയാജി-ി;ക
എ ിവയാണ് െകഎൽആർഎംഎŒിെ) Dധാന ല @ൾ. ¨േരഖകെള
മാgക«മായി
ബ³ി-ി;
ഐസിടി സിP@െള പര°രം ബ³ി-ി; ത് ഈ DŽിയയിെല ഒR Dധാന
ഘ മാണ്. ലാൻഡ് റവന–, സർേž , രജിേuഷൻ എ ീ വGgകളിെല നിലവി1
സർേž
വിTലീകരി6ൽ , ഓൺൈലൻ മാ-ിംഗ് െസാല–ഷൻസ്, വGgക«െട െവബ് േസവന@«െട
സംേയാജനം എ ിവ ഈ വർഷെ
പyതി വിഭാവനം െച F.
2020 നവംബറിൽ ലാൻഡ് െറേ6ാർഡ്സ് േമാഡൈനേസഷൻ പyതി െട Tേരാഗതി
വിലയിRE തിനായി
ബºമാനെ- Yഖ മ…ി െട അy തയിൽ ഒR േയാഗം സംCാന
ആ»Jണ േബാർഡ് ൈവസ് െചയർമാൻ, റവന– െസŽ റി, ആ»Jണ വG-് െസŽ റി, ധനകാര
െസŽ റി, ആ»Jണ േബാർഡിൽ നിF
അംഗ@ൾ, ബ³െമe് ഉേദ ാഗCർ
എ ിവRമായി േചർ ് നടEക Zായി. ലാൻഡ് െറേ6ാർഡ്സ് േമാഡൈനേസഷhം, റവന–,
സർേവ, രജിേuഷൻ എ ീ വGgക«െട ഡിജിeൽ ›ാe്േഫാമിെല Dവർ ന@«െട സംേയാജനrം
സർ6ാരിെ) Yൻഗണനാ പyതിയാെണFം ഇത് സമയബ³ിതമായി {ർ ിയാ6ാhം ഈ
േയാഗ ിൽ തീRമാനി‹. ആxനിക സാേ‚തികവിദ െട സഹായേ ാെട സമയബ³ിതമായി
¼മതലകൾ {ർ ീകരി; തിന് വിശദമായ കർമപyതി തŸാറാ6ാൻ റവന– വG-ിhം മe്
ബ³െ- വGgകൾ;ം Yഖ മ…ി നിർേˆശം നൽകി. ഈ Dവർ @ൾ {ർ ീകരി; തിന്
ആവശ മായ ഫZ് േവ©
Yറ½ക് നൽകണെമFം Yഖ മ…ി ധനകാര െസŽ റി6് നിർേദശം
നൽകിയിXZ്.
2021-22 ൽ താെഴ പറ
Dവർ ന@ൾ6ായി 1100.00 ല ം `പ
വകയിR ിയിരി;F.

1
2
3
4

ഇ- മാ-് െവബ് േസാെ• യർ പരിപാലനrം അപ്േഡഷhം
ഡിജിൈeേസഷൻ Dവർ ികൾ
ഡിജിeലായി സർേവ െച‡ വിേN¾ക«െട െമ<െ-8 ൽ
പര$രാഗതമായി സർേവ െച‡ വിേN¾ക«െട െമ<െ-8 ൽ

5
6
7

റീസർേž െചŸാ
വിേN¾ക«െട റീസർേž
പരിശീലനrം േശഷി വർyി-ി61ം
നിലവി1 ഇ ടി എസ് , ഡി ജി പി എസ് എ ിവയ്6ാ
വാർഷിക പരിപാലന െചലവ്
നിലവി1 െസർവOക«െട വാർഷിക പരിപാലന െചലവ്

8
9
10

1100.00

കംപ– Oക«െട ം അhബ³ സാമ•ിക«െട ം വാർഷിക പരിപാലന
െചലവ്
ആxനിക െറേ6ാർഡ് Yറിക«െട പരിപാലനം (15 എ¿ം )

സംCാനെ
Y റിയി-് സംവിധാനം ഏർെ-8E തിെ) ഭാഗമായി എNാ താk6്
ഓഫീ˜കളി1ം താk6് എമർജൻസി ഓ-േറഷൻ െസ)Oകൾ Cാപി;ക എ താണ് പyതി െട
ല ം. ഒR വർഷ ിh ിൽ 25% താk;കളിൽ ആരംഭി<് ഘ ം ഘ മായി നട-ാ6ാൻ പyതി
വിഭാവനം െച F. 2021-22 വർഷെ
ബജeിൽ 250.00 ല ം `പ വകയിR ിയിXZ്.
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1.

ജി കളി ം താ
ഓ േറഷൻ െസ

് ഓഫീ കളി ം താ
കൾ !ാപി ൽ

് എമർജൻസി

250.00

റവന& വ' ിെല ഉേദ+ാഗ!ർ ് -ാരംഭ പരിശീലനം, േസവന കാലയളവിെല പരിശീലനം,
2ര3 നിവാരണ മാേനെ5 ് എ6ിവ ഉൾെ െട 2ര3 നിവാരണം േപാ 8 -േത+ക വിഷയ9ളിൽ
പരിശീലനം നട:6തിനായി 1996 ;തൽ -വർ<ി=വ>6 ഒ> !ാപനമാണ് ഇൻAിB&C് ഓഫ്
ലാൻഡ് ആ ് ഡിസാAർ മാേനെ5 ്. 2005 െല 2ര3 നിവാരണ നിയമം -ാബല+<ിൽ വ6തിന്
േശഷം 2ര3നിവാരണ രംഗെ< ഉേദ+ാഗ!ർ ് Gറേമ െപാHജന9IെടJം എൻജിഒകIെടJം
പരിശീലന ആവശ+9Iം ഇൻAിB&C് നിറേവKL. MവെടപറJ6
ഘടക9ൾ ായി 2021-22
വർഷെ< ബജBിൽ 134.00 ലOം Pപ വകയി><ിയിQR്.
1.
2.
3.
4.
5
6
7

അടി!ാന സൗകര+ നിലവാര;യർ<ൽ
േകUീVത പരിശീലന പരിപാടി
വിേകUീVത പരിശീലന പരിപാടി
ഐ ഇ സി -വർ<ന9ൾ
ലാൻഡ് ഗേവർണൻസ് െസ ർ
െസ ർ േഫാർ േസZി ആൻഡ് [ൗഡ് റി\് റിസർ]്
മി6ൽ ഗേവഷണ േകU_ം, ആൾCർേനBീവ് കa&ണിേ ഷൻ
സംവിധാന_ം.

134.00

2ര3 സാഹചര+9ളിൽ അതിേവഗം -തികരിe6തിfം ആghണം നട:6തിfം േവRി
ശiമായ ഒ> സംവിധാനം !ാപിeക എ6താണ് ഈ പരിപാടിJെട ലO+ം. 2021-22 ൽ
താെഴ റJ6 പരിപാടികൾ ായി 526.00 ലOം Pപ വകയി><ിയിരിeL.
1.
2
3
4
5

സാpഹ+ാധിqിത 2ര3 ലrകരണം
2ര3ലrകരണ<ിന്
ഇൻsെമ ഡ് േമാണിBറിtം ശാu
സാേvതിക വിദ+ ശiിെ w< ം .
എമർജൻസി ഓ േറഷൻ െസ കIെട ശiിെ w<ൽ
2ര3ലrകരണെ< ;ഖ+ധാരJെട ഭാഗമാ ൽ, െക.എസ്
ഡി.എം.എ, െക.എസ്.ഇ.ഒ.സി എ6ീ ഓഫീ കIെട -വർ<നം
സം!ാന, ജി ാ 2ര3 നിവാരണ പyതികൾ അപ്േഡB്
െചzകJം വരൾ]ാ നിവാരണ പyതി ത{ാറാ
ം
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45.00
15.00
70.00
376.00
20.00

ഇ3+യിെല 13 തീരേദശ സം!ാന9ളിെല തീരേദശ േമഖലകളിെല Mഴലി ാBിfം മB്
ജല-കാലാവ!ാ അപകട9ൾeം സാധ+ത 'റ|6തിന് േവRിJ8 േകUാവി}ത പyതിയാണ്
എൻസിആർഎംപി. ഈ പyതിJെട രRാം ഘC<ിൽ േകരളെ< േകUസർ ാർ
ഉൾെ w<ിയി>L. ഇതിെ നാല് ഘടക9ൾ താെഴ പറJL.
1) ;6റിയി ് സംവിധാനം (100% േകUം)
2) Mഴലി ാB് അപകട ലrകരണ അടി!ാന സൗകര+9ൾ (75% േകUം)
3) 2ര3 നിവാരണ സംവിധാന<ിന് സാേvതിക സഹായം (100% േകUം)
4) േ-ാജ•് നട ാe6തിന് പി‚ണ (100% േകUം)
രRാമെ< ഘടകമായ Mഴലി ാB് അപകട ലrകരണ അടി!ാന സൗകര+9ൾ
തƒപരമായ അടി!ാന സൗകര+ നിേOപ9ളി െട തീരേദശ സpഹ9Iെട അപകടസാധ+ത
'റ|ക എ6താണ് ഉേ„ശിe6ത്, അതായത്, അവ>െട േശഷി വർyി ി ൽ/അടിയ3ിര
അഭയേകU9ളിേലe8 -േവശനം െമ]െ w<ൽ, രOാ മാർ…9ൾ , Mഴലി ാKകൾeം ജല
കാലാവ!ാ അപകട9ളിൽ നിLം അടി!ാന സൗകര+9ൾ സംരOിeക, േസവന9Iെട
Hടർ] ഉറ ാeക എ6ിവയാണ് ഉേ„ശിe6ത്. രRാമെ< ഘടകം - Mഴലി ാB് അപകട
ലrകരണ അടി!ാന സൗകര+9ൾ- നട ാe6തിന് സം!ാന വിഹിതമായി 250.00 ലOം Pപ
2021-22 ൽ വകയി>:L.

GH ിയ †േരഖകIെട പരിപാലനം വിജയകരമായ ഒ> റവന& ഭരണ<ിെ
-ധാന
അടി<റയാണ്. േകരളം ഈ ദിശയിൽ ന രീതിയിൽ ;േ6റിയിQR്. റവന&, സർേവ, രജിേ‡ഷൻ
Hട9ിയ -ധാന പvാളി വ'ˆകIം †േരഖകൾ ഡിജിൈBസ് െചz6തിൽ
!ിര Šമ9ൾ
നട<ിയിQR്. ഇ3+യിെല എ ാ സം!ാന9െളJം േപാെല 2008 ;തൽ േകരള<ി ം ലാൻഡ്
െറേ ാർഡ് നവീകരണ പരിപാടി ആരംഭി=. ഇേ ാൾ അതിേവഗം Gേരാഗമി=െകാRിരിeകയാണ്.
ഈ -[ിയയിൽ റിസർേ‹, േരഖകIെട ഭൗതിക സംരOണം, \ാനിംഗ്, മാˆകIെട
െവ•ൈറേസഷൻ, ഫിസി ൽ െറേ ാർŒകൾ ശാuീയമായി സംഭരിeക, ഡിജിBൽ
െറേ ാർŒകൾ സംഭരിeക, െവബ് മീഡിയ വഴി ഡിജിBൽ ഡാB െപാHജന9ൾ ് പvിwക
Hട9ിയവ ഉൾെ wL. †മിഇടപാwകIെട കാര+<ിൽ
താര+ത ൈകവരിeക, പിശകി ാ<
ഡിജിBൽ മാ ിെ ലഭ+ത, †മി സംബ•മായ എ ാ -Ž9Iം പരിഹരിe6തിf8 നിർ•ായക
ഉപകരണമായി -വർ<ി ാfം †സർേവയിെല Vത+ത വ>:ക എ6ിവയാണ് പyതിJെട
ലO+9ൾ. 2020 നവംബറിൽ ബ•മാനെ C ;ഖ+മƒിJെട അy+Oതയിൽ ലാൻഡ് െറേ ാർഡ്
േമാഡൈനേസഷൻ പyതിJെട Gേരാഗതി വിലയി>6<ിനായി ഒ> േയാഗം േചർL. ഈ
േയാഗ<ിൽ ലാൻഡ് െറേ ാർഡ്സ് േമാഡൈനേസഷൻ പyതിJം റവന&, സർേവ, രജിേ‡ഷൻ
എ6ീ വ'ˆകIെട ഡിജിBൽ ‘ാB്േഫാമിെല -വർ<ന9Iെട സംേയാജന_ം സർ ാരിെ ;ൻ
ഗണനാ പyതിയാെണLം ഇത് സമയബ•ിതമായി ’ർ<ിയാ ാfം തീ>മാനി=. ഈ
-വർ<9ൾ ’ർ<ീകരിe6തിന് ആവശ+<ിനfസരി]് ഫR് നൽകണെമLം ;ഖ+മƒി
ധനകാര+ െസ[Cറി ് നിർേദശം നൽകി.
2021-22 ൽ താെഴപറJ6 -വർ<ന9ൾ ായി 1200.00 ലOം Pപ വകയി><ിയിരിeL.
1
2
3
4
5

ഡിജിBൽ സർേ‹
സി ഓ ആർ എസ് െനB്വർeം റിയൽ ൈടം ൈകനമാBിക്
േ“ഷ+ൽ ഡാB ഇ േ”ഷൻ ‘ാൻ
പരിശീലന_ം കാര+േശഷി വികസന_ം
ഐ Bി ഇൻ•ാ‡–ർ െമ]െ w<ൽ
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ം

549.00
413.00
143.00
15.00
80.00

പിശക് രഹിത †േരഖകൾ ത{ാറാe6തിെ
ഭാഗമാJ8 ആ—നിക ഉപകരണ9ൾ
-വർ<ി ിe6തിന് വിദ+ാർ˜ികൾ ് േലാേകാ<ര പരിശീലനം നൽ'6തിനായി സർേ‹ വ' ്
ആരംഭി] പyതിയാണ് സർേ‹ പരിശീലന ™IകIെട ആ—നികവൽ രണം. പരിശീലന ™ളിെ
അവേശഷിe6 നിർaാണ -വർ<ന9ൾ ’ർ<ീകരിeക സംരOണ ഭി<ി നിർaാണം
ഇ ർേലാ ിംഗ് കിണറിെ
നിർaാണം എർത്
ഫി ിംഗ് ൈവദšതീകരണം അടി!ാന
സൗകര+9ൾ നൽകൽ Hട9ിയ അധിക -വർ<ന9ൾ ായി 2021-22ൽ 100.00 ലOം Pപ
വകയി>:L.

1.
2
3

തി>വന3Gരെ< സർേവ പരിശീലന
വിദ+ാലയ<ിെല േശഷിe6 നിർaാണ
-വർ<ന9ൾ (-വർ<ിJെട 25%)
മതിൽ നിർaാണം , ഇ ർേലാ ിംഗ് , കിണർ
നിർaാണം, എർത് ഫി ിംഗ്, ൈവദšതീകരണം
എ6ി9െന എAിേമB് -കാര;8 അധിക
-വർ<ികൾ
തി>വന3Gരെ< സർേവ ™ളിന് അടി!ാന
സൗകര+9ൾ

41.00
36.50

22.50

pല+വ<ായHം പഴയHമായ †േരഖകൾ സംരOിe6തിനായി െസൻ›ൽ സർേവ
ഓഫീസി ം
േകാCയെ<
മാ ിംഗ്
ഓഫീസി ം
ശiമായHം
മിക]Hമായ
അടി!ാനസൗകര+9േളാw œടിയ െകCിടം നിർaിeകയാണ് പyതിJെട ലO+ം. 2021-22 ൽ താെഴ
പറJ6 -വർ<ന9ൾ നട ിലാe6തിനായി 50.00 ലOം Pപ വകയി><ിയിരിeL.

1.
2
3

തി>വന3Gരം െസൻ›ൽ സർേവ ഓഫീസ്
പരിസര<് Gതിയ െകCിട<ിെ നിർaാണം
േകാCയം മാ ിംഗ് ഓഫീസിൽ ആ—നിക െറേ ാർഡ്
•;ം ഡിജിൈBേസഷൻ െസ ം
uീകIെട വിŠമ;റിJം [žം (േടായ്ലB്
സൗകര+േ<ാെട)

35.5
5.50
9.00

വർ ലJെട സമ” അടി!ാന സൗകര+ വികസന<ിന് 2012-13-ൽ Pപീകരി] ‘വിഷൻ
വർ ല ഇൻ•ാ‡–ർ വികസന േകാർ േറഷൻ ലിമിBഡ്’ എ6 കŸനി, െപാH-സ കാര+
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പvാളി<േ<ാെടേയാ, വിേദശ ഇ3+ാ ാ>െടയട ം സംJi സംരംഭ9ളാേയാ വിവിധ
െ-ാജ¡കൾ, വിവിധ തല9ളിൽ നട ാe6തിf8 സംവിധാന9ൾ ഒ>eL. 2021-22 ൽ താെഴ
പറJ6 -വർ<ന9ൾ നട ിലാe6തിനായി 350.00 ലOം Pപ വകയി><ിയിരിeL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ജിേയാ പാർ ് ഉൾെ െട വർ ലJെട സമ” അടി!ാന സൗകര+
വികസനം
വർ ലയിൽ െസ ർ േഫാർ െപർേഫാമിംഗ് ആർട്സ് !ാപി ൽ,
അധിക അടി!ാന സൗകര+9ൾ- പഠനം
വർ ല തീര<ിെ Jം പാപനാശ<ിെ Jം കടെലw ് തടയൽ
!ലപര വിവര സംവിധാനം
വർ ല ശിവഗിരി റയിൽേവ േAഷൻ Gനർവികസനം, ഡി.പി. ആർ
ത{ാറാ ൽ
വർ ല ജിേയാ – െഹരിേBജ് ൈസB് അ3ാരാ¤ െസമിനാർ
(സം!ാന വിഹിതം)
വർ ലയിൽ ജിേയാ പാർ ് മ&സിയം !ാപി ൽ- -ാഥമിക
െചല_കൾ
AാB&Cറി െചല_കൾ ഉൾെ െടJ8 ഓഫിസ് െചല_കൾ, മfഷ+ വിഭവ
െചലവ്
വർ ലJെട ലO+ വികസന<ിനായി ഡിപിആർ ത{ാറാ ൽ

350.00

;ഖ+ അടി!ാനസൗകര+ വികസന പyതികൾ ് േവR വിഹിതം ഒ> ബഡ്ജB്
ശീർഷക<ിലായി വകയി><ിയിQR്. പല പyതികൾ ് വിവിധ ബഡ്ജB് ശീർഷക9ളിൽ
െവേ‹െറ ഫR് വകയി>:േŸാൾ സാŸ<ിക വർഷ<ിെ അവസാനം പണം പാഴായി േപാ'6
;ൻകാല !ിതി അവസാനി ിe6തിfേവRിയാണ് ഈ രീതി അവലംബിe6ത്. ;ഖ+ അടി!ാന
സൗകര+ വികസന പyതികIെട കാര+<ിൽ, -േത+കി]് Hട <ിൽ വകയി>:6 ഫR്
യഥാസമയം വിനിേയാഗിe6തിൽ ധാരാളം പരിമിതികIെR6ാണ് ;ൻകാല അfഭവം
വ+iമാe6ത്. ഇ<രം സ¨ർഭ9ളിൽ അfവദി] ഫ©കൾ പലേ ാªം ലാ«ായിേ ാ'കേയാ മB്
പyതികൾ ് വകമാBി െചലവാeകേയാ െചzമായി>L. ഇത് ഒഴിവാe6തിന് െമാ<ം Hക ഒ>
ശീർഷക<ിൽ വിവിധ പyതികൾ ായി വകയി><ിയാൽ അതിൽ നിLം നിർ‹ഹണ Gേരാഗതി
വിലയി><ി ആവശ+ാfസരണം നിർ„ി¬ പyതികൾeം വിനിേയാഗിeവാൻ കഴിJം.
താെഴ െകാw<ിരിe6 11 ;ഖ+ അടി!ാന സൗകര+ വികസന പyതികIെട
ഗമ_ം
സമയബ•ിത_മായ നിർ‹ഹണം സാധ+മാe6തിനായി 2021-22 വാർഷിക പyതിയിൽ 79000.00
ലOം Pപ വകയി>:L.
1

വിഴി-ം അ3ാരാ¤ കെRയിനർ
›ാൻഷി ്െമ ് െടർമിനൽ(ഐ.സി.Bി.Bി)

2

െകാ]ി െറയിൽ സിAം

3

ക¯ർ എയർേപാർC്- അടി!ാന സൗകര+
വികസനം
35- ത് േദശീയ െഗയിംസ്-വാർഷികേവതന പyതി

4
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ഗതാഗത_ം വാർ<ാ
വിനിമയ_ം/േപാർQം ൈലB് ഹൗ ം,
ഷി ിംഗ് ›ാൻേ“ാർC് സർ‹ീ കIം
ഗതാഗത_ം വാർ<ാ വിനിമയ_ം/ മB്
ഗതാഗത സർ‹ീ കIം
ഗതാഗത_ം വാർ<ാവിനിമയ_ം/മB്
ഗതാഗത സർ‹ീ ം
സാpഹ+_ം സാpഹ+ േസവനപര_മായ

സർ ീ
5

െകാ ിയിൽ സംേയാജിത ജലഗതാഗത
സംവിധാനം
$ഡീഷ റി െട പ*ാ+ല വികസനം.
ഖരമാലിന പരിപാലന ഫ3്
േപർേഫാർമൻസ് അടി7ാനമാ8ി 9
ഇൻ;ാ<=ർ വികസനം
പAിക് BണിേവDി!ി ക ാEസ് നിർFാണ ം
വികസന ം (മലയാളം സർവകലാശാലI് Jതിയ
കാE ം അടി7ാന സൗകര
ം, സാേLതിക
സർവകലാശാലMം Jതിയ കാEസ് 7ാപി8ൽ
, Nീ നാരായണ OP ഓRൺ Bണിേവഴ്സി!ി8്
അടി7ാന സൗകര ൾ)
േകരള െറയിൽ വികസന േകാർRേറഷൻ (േകV
ഗവൺെമWം േകരള സർ8ാPം തFിX9
സം Y സംരംഭം)
എൻഎ ് ൈബ പാ കൾ- െകാ]ം, ആല^ഴ
(എൻഎ )്

6
7
8
9

10

11

കൾ/കായിക ം
കാര
ം

മ!് ഗതാഗത േസവന

വജന
ൾ

ആഭ /രം
നഗരം
ഉ?ത വിദ ാഭ ാസം

ഉ?ത വിദ ാഭ ാസം

മ!് ഗതാഗത സർ ീസ്
ഗതാഗത ം വാർ+ാവിനിമയ ം/
േറാ_ക ം പാല
ം

`കളിൽ aതിപാദി ിb9 11 പcതികൾ8് ഒP ലeം fപ വീതം ബgെRh േമഖലകളിൽ
േടാ8ൺ െaാവിഷൻ വകയിP+ി വിശദമായ ഉപേയാഗ വ വ7 വിശദമാ8ിയിb3്. പcതി8്
ആവശ ം വP? iക െമാ++ിൽ വകയിP+ിയിരിj? വിഹിത+ിൽ നിlം പcതി
aവർ+ന+ിെm Jേരാഗതി അnസരി ് അധികാരെRo+ി നൽp?താണ്. ഈ ഫ3ിെm
നിയrണ ം വിനിേയാഗ ം ആstണ-സാE+ിക കാര വpR് aിൻസിRൽ െസuhറി െട
vമതലയായിരിjം.
സം7ാന ആstണ േബാർഡിെm ം ആstണ സാE+ികകാര
വpRിെm ം wപാർശ െട അടി7ാന+ിലായിരിjം ധനകാര വpR് ഫ3് നൽpക. ഇaകാരം
ഫ3് നൽp?തിനnസരി ് ധനകാര വpR് ആവശ മായ െഡബി!്/െuഡി!് അഡ്ജxെമWകൾ
കണ8ിൽ വPyക ം അതിnേശഷം ഈ അഡ്ജz്െമWകെള ഉപധനാഭ ർ{നയി|െട
uമെRoyക ം െച~?താണ്.
സം7ാന+് വിദ ഭ ാസം, ൈനJണ വികസനം, സംരംഭകത€ം, പLാളി+ഭരണം,
െപാiസ€കാര പLാളി+േ+ാെട 9 ഗേവഷണം iട ി മnഷ ജീവിത+ിm സമ•േമഖലകളിXം
നവരീതികൾ ‚ƒിj?തിn9 v„പാo3ാjക എ?താണ് േകരള േz!് ഇ?േവഷൻ
കൗൺസിലിെm ലe ം. സം7ാനെ+ നവീന രീതിയിX9 aവർ+ന െള ഏേകാപിRിjക
എ?താണ് വിJലമായ ലe ം. 2021-22 ൽ 1500.00 ലeം fപ താെഴ പറ ? ഘടക ൾ
നടRാj?തിനായി വകയിPyl.
1
2
3
4
5

ആŠിലേറ!ഡ് േAാ8് െചയിൻ േകാംപീ!ൻസി െഡവലപ്െമm്
േaാ‹ാം
മŒാടി – ടീ ് മാത് സ് േകരള
വ ഇ?േവ!ർമാPെട പരിപാടി
ഭി?േശഷി phികൾj9 Žതന ആശയ ൾ
ഉയർl വP? സാേLതിക വിദ കെള സർ8ാരിൽ
സ€ീകരിj?തിെm േവഗം വർcിRിjക.
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20.00
225.00
225.00
70.00
130.00

6
7
8
9
10
11
12
13
14

മഴവി ് – ടീ ് സയൻസ് േകരള
ജി ാ ഇ േവഷൻ കൗൺസി കൾ
േ"ാ#ാം മാേനെ'(് ഓഫീസ്
പലവക
ഉയർ/ വ0 സാേ1തിക വിദ4കൾ5ായി േ"ാ#ാം മാേനജ്മ(്
6ണി8്
േകരളെ9 ഒ0 െമഡി5ൽ ഉപകരണ=>േട നിർ?ാണ ഹA്
ആ5ി മാC തിനായി ഒ0 കൺേസാർഷ4ം സDമാEക
മൾFി േG5്േഹാൾഡർ Hാ8്േഫാം
സർ5ാർ വീIകളിൽ നി/J Kീകൾ5ായി ഒ0 Lതന
ബിസിനസ് ഇൻNേബ8ർ
Lതന ആശയ=ൾ5ായി ഇൻGി8Pഷണൽ ഹബ് Qാപി5ൽ

125.00
125.00
75.00
75.00
150.00
75.00
20.00
15.00
170.00

േകരള9ിൽ
RൻകാലSTായി0
UചിതWം,
ജലലഭ4ത,
ഭZ4േയാഗ4മായ
കാർഷിേകാ\ =ൾ എ ിവ വീെTIE തിനായി ഒ0 സംവിധാനം സDീകരിE തി_J
സഹായ=ൾ ഒ0E തിനാണ് ഈ പaതി. കാലാവQാവ4തിയാനംേപാ J ഭീഷണികെള
"തിേരാധിE തിന് "ാേദശിക ഉദ4മ=ൾ ശbിെcISകdം ഇതിെ( ലZ4മാണ്. ജലലഭ4ത
വർaിcിeെകാT് fഷി, മാലിന4ം, ജലം എ ിവdെട പരgര ബhം ശbിെcISക,
മാലിന49ിൽനി/ം ൈജവവളം നിർ?ിEക, ഭZ4േയാഗ4മായ കാർഷിേകാ\ =ൾ ഉ\ാദിcിEക
എ ിവ ഈ മിഷെ( തj=ളാണ്. (I) UചിതWം, മാലിന4 സംkരണം, (ii) ജലസംരZണം, (iii)
ൈജവfഷി5് "ാധാന4ം നൽN
കാർഷിക വികസനം എ ിവlായി "േത4കമായി m ് ഉപ
ദൗത4=ളിnെട മിഷൻ ലZ4=ൾ ൈകവരി5ാൻ ഉേoശിE/. 2021-22 വർഷെ9 ബഡ്ജ8ിൽ
താെഴcറd "വർ9ന=ൾ5ായി 700.00 ലZം qപ വകയി0S/.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14
15

ഹരിതേകരളം മിഷൻ സംQാന ഓഫീസിെ(dം ജി ാ
ഓഫീrക>േടdം ഭരണപരമായ െചലsകൾ.
ഐ ഇ സി
അ ടിdം "സിaീകരണsം
ശിൽപശാലകൾ
Lതനsം അ_േയാജ4sമായ സാേ1തിക വിദ4കെള
േ"ാwാഹിcിEക.
റിേസാx് േപxണൽമാ0െട ഒ0 സyയം തzാറാ5ി നിർSക
മാ{കാ പaതിക>ം, ഇേ(ൺഷി|ം േ"ാwാഹിcിEക.
പ ~09്
േമാഡൽ അകWിഫർ റീചാർജിംഗ്
േ# വാFർ •ീ8്െമ(് പഠനം
ജലനിരcി ം •ണനിലവാര നിരീZണ9ി ം ഐ ഓ ടി ഉപേയാഗം
ഹരിത അവാർഡ്.
ഇതര ഉൽc =>െട േ"ാwാഹനം
ഹരിത ലZ4Qാനം
മാലിന4 സംkരണ പaതിക>ം പരിപാടിക>ം ഫല"ദമായി
നടcിലാE തി_J കൺകറ(് mല4നിർ‚യ ടീം
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700.00

േകരള അ ിനിേ
ീവ് ൈ ബ ണലിെ
വർ ന
െട സമ ഡിജിൈ േസഷനാണ്
ഈ പ%തി വിഭാവനം െച*+ത്. ലഭ,മായ വാർ ാ വിനിമയ സാേ/തിക വിദ,കൾ 2ർ3മാ4ം
േയാജനെ567ക എ+താണ് ഡിജിൈ േസഷെ ല9,ം. ഇ<=ലം ിബ ണലിെ
വർ നം
2ർ3മാ4ം >താര,മാ?ാൻ സഹായിBം. അേതാെടാ5ം സർ?ാർ വCDകൾ, സർ?ാർ
ജീവന?ാർ, െപാ<ജന ൾ <ട ിയ ഉപേഭാGാ?ൾ?് ിബ ണലിെ HIാെക വ,വഹാര ൾ
2ർ3മാ4ം ഓൺൈലനായി ൈകകാര,ം െചLാൻ അവസരം ലഭിBം. തിMവനNOരം ിൻസി5ൽ
ബQ്, എറണാCളം അഡീഷണൽ ബQ് എ+ിവിട ളിെല ഡിജിൈ േസഷSം ഈ പ%തിയിൽ
ഉൾെ56T. താെഴപറ4+ വർ ന ൾ ഏെ 6B+തിനായി 2021-22 വർഷെ
ബജ ിൽ 26.00
ല9ം Yപ വകയിM ിയിZ[്.

1

െറേ?ാ\ക െട ]ാനിംഗ് ചാർ_്

2

ലാൻ േകബിളിംഗ് ആ ് അcസറികൾ

3

േസാe് െവയർ കfൈമേസഷSം പരിപാലനgം

4

േസാെeiയർ ഇൻfാൾ െച*+തിSj സാേ/തിക
സഹായ ിനാ4j മSഷ, വിഭവ േശഷി

5

െസക രി ി ആഡി ് ചാർ_്

6

കI mnകൾ, െടലിവിഷൻ മo ഘടക

7

സി സി ടി വി സംവിധാനം നട5ിലാ?ൽ

8

ബേയാെമ ിക് ഹാജർ സംവിധാനം നട5ിലാ?ൽ

9

എസ് എം എസ് െuഡി ്

10

െകസiാൻ െമvെ56

26.00
ൾ എ+ിവ വാ

ൽ

ൽ

നിലവിwj െകmിടേ ാട് േചർTj അധിക ഘടന4െട നിർxാണം, നിലവിwj
െകmിട ിS Hകളിലായി ര[ാമെ
നില4െട നിർxാണം എ+ിവ ഈ പ%തിയിൽ ഉൾെ56T.
താെഴ5റ4+ പരിപാടികൾ ഏെ 67 നട5ാB+തിനായി 2021-22 ബഡ്ജ ിൽ 1.00 ല9ം Yപ
നാമമാy വിഹിതമായി വകയിM ിയിരിBT.

1
2

നിലവിwj ക,ാ ീൻ , >ര9ാ ക,ാബിൻ, കാർ േപാർv്
എ+ിവ4െട നിർxാണം
നിലവിwj െകmിടേ ാ6 േചർTj അധിക നിർxാണം
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

നിലവിwj െകmിട ിS Hകളിൽ ര[ാം നില4െട നിർxാണം
ജലവിതരണം, zചിതiം, ൈവദ{തീകരണം
െസപ് ിക് ടാ/് നിർxാണം
മഴ െവളള സംഭരണി
താൽ?ാലിക ക,ാ ീൻ നിർxാണം
നിലവിwj െകmിട ിെ OനM%ാരണgം െമvെ56 wം
ഫയർ ൈഫ ിംഗ്
യാ}~ിക െചലവ്
തീ9ിത െചലവ്
ജി എസ് ടി േപെ• ്
ഭരണപരമായ െചലവ്

1.00

)
2018 ആഗfിൽ ഉ[ായ അതിശGമായ മഴ4ം ളയgം േകരള ചരിy ിൽ ഇTവെര
ഉ[ാകാ
തര ിwj •രNമാ‚[ാ?ിയത്. േകരള ിെ Oനർനിർxാണ ിനായി ഏ gം
േവഗ ിwം ഫല ദgമായ വിവിധ വർ ന ൾ ഏെ 67 നട5ാBക എ+താണ് റിബിൽഡ്
േകരള ഇനിഷ, ീവിെ
(ആർ.െക.ഐ)ല9,ം.
ഉയർ+ നിലവാരHj അടി„ാന സൗകര,
വികസന ിSj Oതിയ പ%തികൾ വിഭാവനം െച*T. ളയാനNര േകരള ിെ െമാ ം
Oനർനിർxാണ വർ ന
ം ആർ.െക.ഐ ചm†ടിന് കീഴിൽ വM+<ം ‡ത വർ ന ൾ
ആˆyണ സാI ിക കാര, വC5ിന് കീഴിൽ Yപീകരിv റീ ബിൽഡ് േകരള െസuേmറിേയ ിെ
ഭരണപരമായ സഹായേ ാെട നട5ാBT.
ആർ.െക.ഐ വിവിധ സർ?ാർ വCDകെള4ം, ഏജൻസികെള4ം ഉൾെ56 ിെ?ാ[് 2
Hതൽ 3 വർഷം വെര നീ + മൾmി െസ‰ർ പരിപാടിയായിരിBം. ആയതിനാൽ ആർ.െക.ഐ 4െട
വിജയ ിന് ഉചിതമായ „ാപനതല സ_ീകരണ ൾ നിർ3ായകമാണ്.
വിവിധ
േമഖലയിwj<ം സ/ീർ3gമായ പാേ?‹കെള േകരള Oനർനിർxാണ ഉദ,മ ിേ 4ം േf?്
േഹാൾഡർമാMെട4ം കാŒ5ാടിേല?് •mിയിണB+തിനായി എŽാ തല ളിwം „ാപനപരമായ
സ_ീകരണ ൾ ഒM?ിയിZ[്. •രN ിെ േതാത്, ആവശ,മായ ആˆyണം , നിർവഹണ
സ/ീർ3തകൾ, സാI ിക മാേന‹െമ ്, േസവന ലഭ,ത എ+ിവ ഒM
േത,ക „ാപന
ചm†ടിെ ആവശ,കത വ,GമാBT.
ധനകാര,
വC5്
ആവശ,മായ
ഫ•കൾ
വാർഷിക
പ%തിയിൽ
വകയിM ിയിരിB+തിനS‘തമായി േകരള Oനർനിർxാണ ഉദ,മ ൾ?് നൽC+താണ്.
നിർ’ഹണ ിനായി വിവിധ േ“ാത”കളിൽ നി+് ഫ•കൾ സമാഹരിേ?[<[്. സം„ാന
ബഡ്ജ ് വിഹിതം വിവിധ ഉറവിട ളിൽ നിTj ഫ•കൾ (േവൾഡ് ബാ/്, എ ഡി ബി, െജ.ഐ.
സി.എ, െക.എഫ്.ഡ– Hതലായവ), േക— സർ?ാർ ]ീHകളിൽ നിTj അധിക വിഹിതം, uൗഡ്
ഫ[ിംഗ്, സി.എം.ഡി.ആർ.എഫിൽ നി+് ലഭ,മായ <ക, നിഡ വഴി4j നബാർഡ് ഫ[്, ഹഡ്േകാ,
മ ് േലാ‚കൾ എ+ിവയാണ് വിവിധ േ“ാത”കൾ.
>ഗമമാ4ം
സമയബ˜ിതമാ4ം
ആർ.െക.ഐ
4െട
കീഴിwj
പ%തികൾ
നട5ാB+തിനായി 2021-22 വാർഷിക ബഡ്ജ ിൽ 1,83,000.00 ല9ം Yപ വകയിM ിയിരിBT.
ആˆyണ സാI ികകാര, വC5ിെ zപാർശ അSസരിv് ൈഫനാൻസ് വC5് ഫ•കൾ
നൽC+താണ്.
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േകരള സIദ്ഘടന4െട വിവിധ േമഖലക മായി ബ˜െ5m „ിതിവിവര കണBക െട
േശഖരണം, േuാഡീകരണം, വിശകലനം, വ‡നി™മായ വ,ാഖ,ാനം, ചാരണgം വ,ാപനgം Hതലായ
šമതലകൾ നിറേവo+തിSj ഉ രവാദി െ5m േനാഡൽ ഏജൻസിയാണ് സാI ിക
„ിതിവിവര
കണ?്
വC5്.
വിവിധ
സാ=ഹിക-സാI ിക
കാര, െളBറി›j
കാലാSuമവിവര
ം വC5് സി%ീകരിBT[്. കI mർ, േ ാജ‰nകൾ, മo ഐ സി ി
െപരിെഫറwകൾ എ+ിവ വാœ+തി•െട ഡയറ‰േറ ിെല ഐ ി അടി„ാന സൗകര, ൾ
െമvെ567T. താെഴപറ4+ വർ ന ൾ ഏെ 6B+തിന് 2021-22 വർഷെ
ബജ ിൽ 50.00
ല9ം Yപ വകയിM ിയിZ[്.

1

െഡപ mി ഡയറ‰nെട മാനവേശഷി െചലവ്

4

ആവർ ന െചലgകൾ (എഎംസി, ഇ ർെന ് ചാർ‹കൾ ഇ
ആഫീസ് , മo് െചലgകൾ)
ലാപ് േടാ5്, വിരവസാേ/തിക വിദ,4മായി ബ˜െ5m അSബ˜
ഉപകരണ ൾ എ+ിവ വാ ൽ
െമാൈബൽ ആžിേ?ഷൻ വികസി5ി?ൽ

5

െവബ് ൈസ ിെ

2
3

50.00

ആŸനികവ രണം

സാI ിക, „ിതിവിവര?ണ?് വC5ിന് 14 ജിŽാ fാ ിfി?ൽ ഓഫീ>ക ം
[ഡി.എസ്.ഒ] 61 താ•?് fാ ിfി?ൽ ഓഫീ>ക ം [ടി.എസ്.ഒ] ഉ[്. ഓേരാ ഡി.എസ്.ഒ ¡ം ഒM
കI mർ ¢ണി ് ഉ[്. ഡാ ാ എൻ ി, ഡാ ാ േ ാസസിംഗ്, ഡി. ി.പി. േജാലികൾ എ+ിവയാണ് ഈ
¢ണി ിെ
ധാന
വർ ന ൾ. െസൻസസ്/സർേവക െട ഡാ ാ എൻ ി േജാലികളിൽ
£രിഭാഗgം ജിŽാ, താ•?് ഓഫീ>കളിെല കI mർ ¢ണിoകൾ ആണ് െച*+ത്. അത് െന ്വർ?്
സിfം വഴി ഡയറ‰േറ ിേല?് ൈകമാnT. ജിŽാ / താ•?് ഓഫീ>കളിെല കI mർ ¢ണിoകൾ
നവീകരിB+തിSം ശGിെ567+തിSമായി 2021-22 വർഷെ
ബജ ിൽ 60.00 ല9ം Yപ
വകയിM ിയിZ[്. കI mnക ം മ ് ഐടി അSബ˜ ഉപകരണ
ം േഫാേmാേകാ5ിയnക ം
4പിഎ>ം വാœ+<ൾെ5െട ഐടി സൗകര, ൾ ഇതിൽ ഉൾെ56T.
ധാന വർ ന ൾ
šവെട േചർBT.

1
2.

കI mnകൾ, ടാബ് െല ്, മ ് ഐടി അSബ˜ സാമ ികൾ
എ+ിവ വാ ൽ
ആവർ ന െചലgകൾ (എഎംസി, ഇ ർെന ് ചാർ‹കൾ,
ഇ ആഫീസ് , മo ചാർ¤കൾ)
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60.00

3

ആƒനിക വൽ5രണം

വിവരേശഖരണ9ിെ(
•ണനിലവാരം
െമ െcIS തിന്
Gാ8ിGി…്
വNc്
ഉേദ4ാഗQർ5് പരിശീലനം നൽNക എ താണ് ഈ പരിപാടിdെട ലZ4ം. താെഴ പറd
പരിശീലന പരിപാടികൾ5ായി 2021-22 ൽ 16.00 ലZം qപ വകയി0S/.
ൈ"സ് കള‡ർമാർ, സാ8ാ8ിGി5ൽ ഇൻെg‡ർമാർ, റിസർ ് അസിGˆമാർ,
മാർ58് ഇ(ലിെജ(് ൈ"സ് േശഖരണ9ിൽ ഏർെcFിരിE
ടി.എസ്.ഒ മാർ
എ ിവർ5് "ാേദശിക തല പരിശീലനം.
െഡയിലി ൈ"സ്, ഡയ8റി ൈ"സ്, ഫാം റീെFയിൽ, േഹാൾ െസയിൽ ൈ"സ്
എ ിവയിൽ ഏർെcFിരിE ഉേദ4ാഗQർ5് "ാേദശിക തല പരിശീലനം.
80-ാം റൗT് നാഷണൽ സാŠിൾ സർേ‹ വാർഷിക സംQാനതല പരിശീലനം.
നാഷണൽ സാŠിൾ സർേ‹യിൽ ഏർെcFിരിE
ഫീൽഡ് Gാഫിന് ŒFിനി
പരിശീലനം.
നാഷണൽ സാŠിൾ സർേ‹ എGിേമഷൻ നടപടി •മം,സാŠിൾ ഡിൈസൻ
എ ിവയിൽ പരിശീലനം
EARAS – ൽ ഏർെcFിരിE ഫീൽഡ് Gാഫിന് ഇൻ - സർ‹ീസ് പരിശീലനം.
‘േgാF് െച5് സർെ‹’ യിൽ ഏർെcFിരിE Gാഫിന് ഇൻ-സർ‹ീസ് പരിശീലനം.
സാŠിൾ രജിേŽഷൻ സംവിധാന9ിൽ ഏർെcFിരിE
Gാഫിന് ഇൻ-സർ‹ീസ്
പരിശീലനം
വിലയി09ൽ പഠന=െള Nറി ് സംQാനതല പരിശീലനം
fഷി െചലവ് സർേവെയEറിeJ സംQാനതല പരിശീലനം
േവതന ഘടനാ സർെ‹, െകFിട Qിതിവിവര5ണ5് എ ിവയിൽ പരിശീലനം
എ.എസ്.ഐ യിൽ ഏർെcFിരിE
Qിതിവിവര5ണ5് ഉേദ4ാഗQർ5് ഇൻസർ‹ീസ് പരിശീലനം
എ.എസ്.ഐ യിൽ ഏർെcFിരിE Qിതിവിവര5ണ5് ഉേദ4ാഗQർ5് സ്•Fിനി
പരിശീലനം
‘cർൈവസർമാർEം, ഫീൽഡ് Gാഫി_ം േശഷി വർaനവ് പരിപാടികൾ
Qിതിവിവര5ണ5് ദിനാേഘാഷsമായി ബhെcF് ശിൽപശാലക>ം െസമിനാ’ം
സംഘടിcി5ൽ
ഡാ8ാ "ചാരണ േ"ാ#ാRകൾ, അഭിഭാഷണം, ഡാ8ാ വിശകലനെ9EറിeJ
വർ5് േഷാ|കൾ ~ട=ിയവ
Gാ8ിGി5ൽ കWാളി8ി െമ െcI9ൽ, വർ5്േഷാ|ം പരിശീലനsം

1.
2

പരിശീലനsം ശി\ശാലdം
യാ“ാബ9

16.00
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ിതി വിവര കണ ് സംവിധാന ിൽ, വിവര ളിെല വിട കൾ പരിഹരി
തിന്
സർേവക ം പഠന
ം ആവശ"മാണ്. െകഎൽഎസ്എസ്പി പ%തി&െട ഭാഗമായി *പീകരി,
വിദ. സമിതികൾ വിവിധ േമഖലകളിെല ഇ രം ചില വിട കൾ തിരി,റി&ക&ം ,
െമ,െ345 തിന് സാ6ിൾ സർേവകൾ നിർേ7ശി,ി89:്. ഈ ഡാ=ാ വിട കൾ
പരിഹരി
തിന് >വെട േചർ ി8@ സർേവകൾ ഈ പ%തിയിൽ നിർേ7ശി,ി8:്. 2021-22
വർഷെ
ബജ=ിൽ 25.00 ലGം *പ വകയിH ിയി8:്.

േകരള ിെല മാർIJകെള റിK@ സർെL
OഗPവ"QനRഷി&ം വിപണന ം സംബPി, സർെL
ൈജവRഷി&ം വിപണന ം സംബPി, സർെL
േകരള ിെല പ,Iറിക െട ഇറ മതി&ം കയVമതി&ം സംബPി,
സർെL

1.
2
3
4

25.00

സം
ാന
ിതി വിവരകണI്(എസ്എസ്എസ്)
സംവിധാന ിൽ ആവശ"മായ
പരിWാര ൾ നട3ാ
തിXം ശYിെ345 തിX9@ ഒH േക[ സഹായ പ%തിയാണിത്.
േ\=് അIാദമി ഓൺ \ാ=ി\ിIൽ അ`ിനിേaഷൻ (എസ്.എ.എസ്.എ) പരിശീലന ിXം
ഗേവഷണ ിX9@ ഒH e9ഖ
ാപനമായി വികസി3ി ക, \ാ=ി\ിIൽ ഉദ"ാഗ
ർI്
പരിശീലനം നൽgക, േകരള \ാ=ി\ിIൽ കhീഷെi എjാ eവർ ന െള&ം പിkണlക,
ഉപേഭാm വിലnചിക (oാമം, നഗരം, സംേയാജിതം) സമാഹരണ epിയ qടHക qട ിയവയാണ്
eധാന eവർ ന ൾ. \ാ=ി\ിIൽ െaംഗ്തനിംഗ് േeാജr് പ%തി&െട ഭാഗമായി ആരംഭി,
ിതിവിവരIണ കൾ qടH തിന് 2021-22 ൽ ഈ പ%തിsായി 235.00 ലGം *പ
വകയിH ിയി8:്. നിർേ7ശി, eധാന eവർ ന ൾ >വെട േചർ t.

1
2

3

എസ് എ എസ് എ &െട eവർ ന ൾ: െകuിടം, അടി
ാന
സൗകര" ൾ, ഫർണി,ർ , പരിശീലന പരിപാടികൾ, മV ആകxിക
െചല കൾ
േകരള േ\=് \ാ=ി\ിIൽ കhീഷൻ (െക എസ് എസ് സി) :
അംഗ
െട സി=ിംഗ് ഫീOം, ഓണേററിയ ം, യാyാ അലവൻOകൾ,
െക.എസ്.എസ് .സി യിെല \ാ=ി\ിIൽ െസൽ \ാഫിX നz
അലവൻOകൾ, പഠന ം േeാജ{ം, വാഹന ിXം െകuിട ിX9@
വാടക&ം, മV അXബP െചല ക ം
ഉപേഭാm വിലnചിക കണIാIൽ (ആർ.&. ആi് സി) : ൈeസ്
കള|ർമാർI് േഹാണേററിയം നൽകൽ, ഇൻ ഹൗസ് േസാ}് െവയർ
വികസനം, വിവിധ െചല കൾ
669

235.00

4

പീരിേയാഡിക് േലബർ േഫാർസ് സർെL: പരിശീലനം, ടാബ് െല=്,
ഓണേററിയം , ഡാ=ാ േശഖരണ െചല കൾ, മV വിവിധ െചല കൾ

ജനനമരണ രജിേaഷൻ നിയമം 1969 നട3ിൽ വ േതാെട രാജ" ് ജനന മരണ
െട
റിേ3ാർuിം€ം രജിേaഷXം നിർബPമാIിയിരി കയാണ്.
മരണകാരണ
െട െമഡിIൽ
സർuിഫിേIഷെi വിവര േശഖരണമാണ് ഈ നിയമ ിെi ഒH eധാന ഉേ7ശ"ം. 2021-22 ൽ 14.00
ലGം
*പ
‘േനാേസാളജി\ിെi’
മാനവേശഷി
െചല കൾ
നൽg തിനായി
വകയിH ിയിരി t.

കാര"Gമ ം g=മ=qമായ eവർ നം ഉറ3ാ
തിന് ലീഗൽ െമേ•ാളജി വg3ിെന
ആ‚നികവൽIരി ക എ താണ് ഈ പരിപാടി&െട ലG"ം.
2021-22 വർഷ ിൽ
ഡി3ാർu്െമiിെi \ാൻേഡർഡ് ലേബാറuറിക െട കാലിേƒഷXം, അളെവ4Iൽ േശഷി&ം
െമ,െ345 തിXം, മV ആ‚നികവൽIരണ പരിപാടികൾ മായി താെഴ3റ&
ഘടക ൾ
നട3ാ
തിനായി 269.80 ലGം *പ വകയിH5t.

1
2
3
4
5.
6.
7.

1
2

‡തിയ വർIിംഗ് \ാൻേഡർഡ് ലേബാറuറികൾ സˆമാIൽ
എൻ.എ.ബി.എൽ
അpഡിേ=ഷൻ
ലഭി
തിനായി,
\ാൻേഡഡ്
ലേബാറuറിക െട നിലവാര9യർ ൽ.
\ാൻേഡർഡ് Oക െട&ം
ലേബാറuറികളിെല&ം
പരിേശാധനാ
സാമoിക െട അ=g=3ണിക ം, നിലവാരം െമ,െ34 ‰ം
ŠിനിIൽ െതർേമാമീ=Jകൾ പരിേശാധി
തിX@ െട\് െഫസിലി=ി
\ാ6ി ് പŒം, സീലിംഗ് \•ം \ാ6ിംഗ് െŽയJം വാ ൽ
കാIനാ4@ ലീഗൽ െമേ•ാളജിഭവനിൽ ബൾI് മീ=Jക െട(േ•ാ ലാബ് )
പരിേശാധന സൗകര"ം
െഡഡിേI=ഡ് ഡി3ാർu്െമiൽ േപാർuലിെi&ം (എൽ എം ഓ എസ്) ഇഗേവണൻസ് േeാജ•ക െട&ം വികസനം

60.00

പരിേശാധന&െട €ണനിലവാര ം കാര"Gമത&ം വർ%ി3ിIൽ
ഇ4Iി ഉ46ൻേചാലയിെല ഇൻെ‘|ർ ആഫീസിൽ വാuർ കണGൻ

10.00
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4.00
40.00
17.79
15.00
62.57
60.00

0.44

ലീഗൽ െമേ•ാളജി വg3് നൽg
േസവന
ഉ:ാ
തിനായി 2021-22 ൽ താെഴ പറ& eവർ
ലGം *പ വകയിH ിയിരി t.
1
2.
3.

െള റി,് െപാqജന ളിൽ അവേബാധം
ന ൾ ഏെ=4 ് നട5 തിനായി 100.00

“ശ" ”വ" മാധ"മ ളി‰ം എഫ്.എം േറഡിേയായി‰ം പരസ"ം നൽകൽ.
േലാക / ഉപേഭാm ദിനാേഘാഷം /‡തിയ ഓഫീOക െട ഉദ്ഘാടനം
അ,ടി മാധ"മ ളിൽ പരസ"ം.

65.00
10.00
25.00

ലീഗൽ െമേ•ാളജി േമഖലയിെല ഏ= ം ‡തിയ മാ=
ം സംഭവവികാസ
ം അപ്േഡ=്
െച– തിX@ ആXകാലിക റി—ഷർ പരിശീലനം ഓ ഐ എം എൽ ™പാർശs് അനšതമായി
ഓേരാ ലീഗൽ െമേ•ാളജി ഓഫീസർ ം ആവശ"മാണ്. സം
ാന ിനക5ം ‡റ59@ വിവിധ
പരിശീലന േക[ ളായ നാഷണൽ ഫിസിIൽ ലേബാറuറി, നാഷണൽ ഇൻ\ി=›u് ഓഫ്
െ•യിനിംഗ് േഫാർ \ാൻേഡൈഡേസഷൻ, ബ›േറാ ഓഫ് ഇൻഡ"ൻ \ാൻേഡഡ്സ്, œയിഡ്
കൺേ•ാൾ റിസർ,് ഇൻ\ി=›u്, ഇൻഡ"ൻ ഇൻ\ി=›u് ഓഫ് ൈഫനാൻഷ"ൽ മാേനെ•i്,
ഇൻഡ"ൻ ഇൻ\ി=›u് ഓഫ് ഇൻഫർേമഷൻ െടേžാളജി- േകരള, ഇൻ\ി=›u് ഓഫ് മാേനെ•i് ഇൻ
ഗവൺെമi് എ ിവിട ളിൽ ഉേദ"ാഗ
ർI് പരിശീലനം നൽg തിŸെട €ണേഭാYാIൾI്
െമ,െ3uqം ഉയർ
€ണനിലവാര ി‰9@ േസവനം ഉറ വH5വാൻ കഴി&t. െതാഴിൽ
ൈന‡ണ"ം, മേനാഭാവം, നിർLഹണേശഷി എ ിവ ഉയർ5 തിനായി സം
ാന ിനക5ം
‡റ59@ eശ¡
ാപന ളിൽ ഉേദ"ാഗ
ർI് പരിശീലനം നൽg തിനായി 2021-22 ൽ
25.00 ലGം *പ വകയിH ിയിരി t.

വിവിധ
ല ളിൽ ആഫീസ് പ¢ാ ല സൗകര"ം ഒH
േതാെടാ3ം ലേബാറuറിക ം
കാലിബേറഷൻ സൗകര"
ം സˆമാIാൻ വg3് ഉേ7ശി t. താെഴ പറ&
eവർ ികൾIായി 2021-22 ൽ 155.20 ലGം *പ വകയിH ിയിരി t.

1
2.

പാലIാ4ം, മV ജിjകളി‰ം സർIാർ ഉടമ
തയി‰@
െകuിട ം \ാേiർഡ് ലേബാറuറി&ം
ാപിIൽ
പാലIാ4@
ല ് >Vമതിൽ നിർhാണം
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ല

ളിൽ

150.00
5.20

ഇ-ഗേവണൻസ് eവർ ന ളിൽ സ£യം പര"ാ¤ത ൈകവരി ക&ം േസാ}് െവയർ വഴി
സൈŽ െചയിൻ മാേനെ•i് സംവിധാന ിൽ Oതാര"ത െകാ¥ വHക&മാണ് പ%തി&െട ലG"ം.
2021-22 ൽ താെഴ പറ&
eവർ ന ൾ ഏ=4 ് നട3ാ
തിനായി 32.00 ലGം *പ
വകയിH ിയിരി t.

1

ക6›uJകൾ, ലാപ്
9തലായവ വാ ൽ

േടാ കൾ,

eിiJകൾ,

¦ാനJകൾ,

&.പി.എസ്

2

‘TERMS’ േസാ}് െവയർ വികസനം ഉൾെ3െട&@ – ഇ – ഗേവണൻസ്
eവർ ന ൾ, പരിശീലനം, ഉപകരണ
ം അXബP സാമoിക ം
വാ ൽ

12.00
20.00

േ\ഷണറി വg3ിെi അടി
ാന സൗകര" വികസനമാണ് പ%തി ലG"മി4 ത്. വയനാട്
ജിjാ േ\ഷണറി ആഫീസിന്
‡തിയ െകuിടം നിർhി ക, െഹഡ് ആഫീസിേല&ം, സബ്
ആഫീസിെല&ം ആഫീസ് െകuിട ം േഗാഡൗ¨ം നവീകരി ക qട ിയവയാണ് ഈ പ%തി
െകാ:് ഉേ7ശി
ത്. താെഴ പറ&
eവർ ന ൾ ഏെ=4 ് നട5 തിനായി 2021-22-ൽ
88.00 ലGം *പ വകയിH5t.

1
2

തിHവന©‡രം േ\ഷണറി െഹഡ്ക£ാർേuªിൽ ആഫീസ് െകuിടം ,
േ\ാർ, േഗാഡൗൺ qട ിയവ&െട നവീകരണം
വയനാട് ജിjാ േ\ഷണറി ആഫീസിനായി െകuിട നിർhാണം

88.00

(
വിവിധ വg കളിൽ നിtം ഉയർt വH ആവശ"കതകൾ നിറേവV തിXം വHമാന ം
ഉ«ാദനGമത&ം വർ%ി3ി
തിXമായി സർIാർ e¬കൾ നവീകരി ക എ താണ്
പ%തി&െട ലG"ം. താെഴെIാ4 ിരി
qേപാെല, അ,ടി സാേ-തികവിദ"യിൽ ദിനംeതി
സംഭവിKെകാ:ിരി
®തഗതിയി‰@ മാ= ൾI് അXšതമായി അ,ടി വg3് നവീകരിIാൻ
2021-22 വർഷ ിൽ 650.00 ലGം *പ വകയിH5t.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

െപർെഫ|് ൈബൻഡിംഗ് െമഷീൻ
േഫാർ കളർ ഡിജി=ൽ eിiർ
eിiിംഗ് ഡൗൺ െ—യിം (എ¯്േപാസJം െeാസ°Jം)
െഹവിഡ›uി q ൽ െമഷീൻ
ഓേuാമാ=ിക് ത±ൽ െമഷീൻ
സിംഗിൾ കളർ െവബ് ഓഫ് െസ=് െമഷീൻ
ഐെല=് െമഷീൻ
ൈവേറാ ൈബൻഡിംഗ് െമഷീൻ
സിംഗിൾ കളർ ഷീ=് െഫഡ് െമഷീൻ
കല:ർ റിhിംഗ് െമഷീൻ
പാഡ് eിiിംഗ് െമഷീൻ

650.00

അ,ടി വg3ിെല പ¢ാ ല സൗകര" ൾ വികസി3ി കയാണ് പ%തി&െട ലG"ം.
താെഴ3റ& അടി
ാന സൗകര" വികസന eവർ ന ൾ നട3ാ
തിന് 2021-22 വർഷ ിൽ
150.00 ലGം *പ നൽകിയി8:്.

1.
2.

ലി}് സൗകര" േളാ4²ടി ഡയറ|േറ=് െകuിടം നവീകരി ക.
െഷാർ³ർ ഗവെ´i് e°ിൽ നവീകരണ eവർ ന ൾ

60.00
60.00

3.

ഡയറ|േറ=ി‰ം ƒാµ് ആഫീOകളി‰ം ഫർ¶ി,ർ വാ

30.00

ൽ

േകാമൺ ·ളിൽ ഉൾെ34
വിവിധ സർIാർ ഓഫീOകളായ നിയമനിർhാണ സഭ,
¸ഡീഷ"റി, ഇലGൻ, ലാi് റവന›, \ാ6്, രജിേ¹ഷൻ, എൈ¯സ് വg3്, ചരI് േസവന നിgതി,
േകരള പി.എസ്.സി, െസpേuറിേയ=്, •ഷറികൾ, ജയി‰കൾ, േപാലീസ്, േ\ഷനറി&ം eിiിം€ം, ഫയർ
േഫാª്, െപാqജന ആേരാഗ" വg3്, രാജ് ഭവൻ, വാണിജ" നിgതി, ഇലേºാണി¯് eവർ ികൾ,
ഇൻെവ\ിേഗഷൻ eവർ ികൾ, എ\ാ»ിെ¼i് വിഹിതം, ഉപകരണ ൾ, Žാi് െഷയർ മ=്
െപാqെകuിട ൾ എ ിവ നിർhി
തിനാണ് ഈ പ%തി.
നിലവി‰@ പണികൾ
·ർ ിയാIാXം ‡തിയവ 9ൻഗണനാpമ ിൽ ഏെ=4IാXമായി 2021-22-ൽ 4404.00 ലGം *പ
വകയിH ിയിരി t. െപാqെകuിട ൾI് േവ: ഊർˆ സംരGണ നടപടികൾ ഉറ3ാേI:qം
അവ െകuിട ിെi Žാനി‰ം െട:ർ േരഖകളി‰ം ഉൾെ34േ :qമാണ്. മഴെവ@ സംഭരണി&ം
മാലിന" നിർhാർˆന ിX@ സംവിധാന ം നിർബPമായിരി ം.
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നട െകാ ിരി
വകയി! ിയിരി
.

1.

നിയമസഭാ
നിർ+ാണം

ികൾ ർ

സാമാജികർ

ിയാ

&

തിന് 2021-22 ൽ 100.00 ല

ഫ്ളാ)ക*െട

ം

പ

100.00

െപാ- .ല/ളി0ം ഓഫീ3കളി0ം 4ീസൗ6ദ അടി.ാന സൗകര9/*ം അധിക
സൗകര9/*ം
ദാനം െച< തി=& ഒ! പ?തിയാണിത്. നിലവി0&
ികൾ
ർ ിയാ
തി=ം @ൻഗണനാടി.ാന ിൽ Cതിയ വർ ന/ൾ ഏെEF
തി=ം 2021-22
കാലയളവിൽ 280.00 ല ം പ വകയി!H .
(
ജിI, സേബാർഡിേനE് േകാടതികളിെല അടി.ാന സൗകര9/*ം ജിIാ, സേബാർഡിേനE്
േകാടതികളിെല Mഡീഷ9ൽ ഓഫീസർമാ!െട ഭവന ആവശ9/*ം െമQെRFH തിനാണ് പ?തി
ല 9മിF ത്. ഇത് േകT സഹായ പ?തിയാണ്. േകാടതി െകVിട/*െടWം ജഡ്ജിമാ!െട
െറസിഡൻഷ9ൽ കYാർേVZ്ക*െടWം നിർ+ാണം ഈ പ?തിയിൽ ഉൾെRF ിയി] ്. ഈ പ?തി^്
60% േകTസഹായ@ ്. അ_ർ, തി!വI, കായംaളം, Cനbർ, കVRന, ചാല ടി എ ിവിട/ളിൽ
േകാർV് േകാംdക്സ്, വടകരയിെല @VH& ഫാമിലി േകാർV്, െനFe ം Mഡീഷ9ൽ ഫf് gാസ്
മജിസ്േhE് േകാടതിയിെല ആഫീസർമാർ & െറസിഡൻഷ9ൽ കYാർേVഴ്സ് നിർ+ാണം, കടവj,
Mഡീഷ9ൽ ഓഫീേസഴ്സ് കYാർേVഴ്സ് , മേkരി Mഡീഷ9ൽ ഓഫീേസഴ്സ് കYാർേVഴ്സ്
-ട/ിയവയാണ് നട െകാ ിരി
ധാന
ികൾ.
2021-22 കാലയളവിൽ 2400.00 ല ം പ സം.ാന വിഹിതമായി നൽകിയി] ്. െകVിട
നിർ+ാണ പ?തിയി0ം െട ർ േരഖകളി0ം ഊർnം ലാഭി^ൽ, ഈർn സംര ണം -ട/ിയ
നടപടികൾ ഉൾെRF ിയി]െ
് ഉറo വ!േ
താണ്.
മഴെവ& സംഭരണpം മാലിന9
നിർമാർnന സംവിധാനpം നിർബqമാേ^ താണ്.

രാജ9െ
1.2 ബിI9ൻ ജനസംഖ9യിെല r ിൽ ര ് ഭാഗേ ാളം വ!
ജന/ൾ^് ഭ 9
ധാന9/ൾ സsിഡി നിര^ിൽ നൽaവാൻ ഉേtശിuെകാ ് 2013-ൽ ഇv9ൻ പാർലെമw് േദശീയ
ഭ 9 3ര ാ ആx് പാyാ കW ായി. മിതമായ നിര^ിൽ മതിയായ അളവിൽ ഭ ണം
ലഭ9മാ
എ ് ഉറRാ ക; 4ീകൾ ം aVികൾ ം േപാഷകാഹാര ലഭ9ത; 4ീ ശാzീകരണം
എ ിവയാണ് ഈ നിയമ ിെw ല 9/ൾ. 2016 നവംബർ 1 @തൽ സം.ാന ് എൻഎഫ്എസ്എ
നടRിലാ^ി വ! . 2021-22 കാലയളവിൽ എൻഎഫ്എസ്എ 3ഗമമായി നടRാ
തിന്
താെഴRറW ഘടക/ൾ നടRിലാ
തിനായി 3945.00 ല ം പ വകയി! ിയി] ്.

1.
2.

എസ്.എം.എസ് േകാf്
എൻ.എഫ്.എസ്.എ. –

150.00
കാര@& േസാ•് െവയർ ഘടകം-ജി.ആർ സിfം,
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120.00

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

3താര9ത, പണരഹിത പി.ഡി.എസ്, ഇടപാട് െചലpകൾ, ഇwേ‚ഷൻ
െചലpകൾ, കƒ„Vൈറേസഷ= േവ ിW& പി എം W, മE് െചലpകൾ
പVിക വർ† േകാളനികളിൽ േറഷൻ സാമ‚ികൾ വിതരണം െച< തി=ം
ഗതാഗത ി=@& െചലവ്.
ബേയാെമhിക് ഡിൈവ3ം ഇ-േപാസ് െമഷീ=ക*ം
സൈdേകാ‡് സൈd െചയിൻ മാേനMെമw് സഹായം - ജിപിഎസ്
നടRാ^ൽ, സിസിടിവി .ാപി^ൽ
സിവിൽ സൈdസ് ക+ീഷണേറE് ഉൾെRെട താb^്, ജിIാ സൈd
ഓഫീ3ക*െട നവീകരണpം കƒ„Vൈറേസഷ=ം
ഐ സി ടി ഇൻ‰ാŠ‹Œം കണ•ിവിEിWം - എഫ്സിഐ േഗാഡൗ Žകൾ
, ടിഎസ്ഒ ആഫീ3കൾ, എഫ്പിഎസ്, ഡിഎസ്ഒ ഓഫീ3കൾ, േfE്
ഡാEാ െസwർ, സിവിൽ സൈdസ് ക+ീഷണേറE്, -ട/ിയ
ആഫീ3കളിൽ ഐ സി Eി ഇൻ‰ാŠ‹Œം കണxിവിEിWം, ഇലേ•ാണിക്
േവയിങ് െ‘യി0കൾ, എഎംസി എസ്ഒ -ട/ിയവ.
േശഷി വർ?ിRി^ൽ / വർ^്േഷാR് /എൻഎഫ്എസ്എെയ റിu&
പരിശീലനം
േസാഷ9ൽ ഓഡിE്
ഐ.ഇ.സി.ഘടക/ൾ - ബqെRVവരിൽ അവേബാധം “”ി^ൽ
•രvനിവാരണ ി=ം പകർQ വ9ാധി നിയjണ ി=@& അടിയvിര
•രിതാശYാസഫ ്
സം.ാനെ
എIാ –ഡ് ക+ീഷ=കളിെലWം െചയർമാൻ, െമƒർ
െസ—Vറി എ ിവെര പെeFRിuെകാ ് ഭ 93ര െയ സംബqിQ
േദശീയ െസമിനാർ
ഭ 9 3ര െയ സംബqിQ ക+ീഷ=കൾ നടH
വർ േഷാoകൾ,
െസമിനാŒകൾ, െസൻസിൈEേസഷൻ േ ാ‚ാ@കൾ അദാലHകൾ
എ ിവ
ഇ ആഫീസ് നടRാ^ൽ
പVികവർ† േദശ/ളിൽ ഭ 9 3ര ഉറRാ
തിനായി ൈhബൽ
െ ാേമാVർമാർ^് ജിIാ തല വർ^് േഷാoകൾ സംഘടിRി^ൽ
ഇടനില േഗാഡൗണിെw നിർ+ാണം

40.00
290.00
200.00
200.00

1375.00

50.00
20.00
50.00
900.00
20.00
20.00
3.00
7.00
500.00

ഉപേഭാzാ^ൾ^് അവ!െട നിയമപരമായ അവകാശ/െള റിQ് അവേബാധം നൽaക
സിഡിആർസിWെടWം േഫാറ/*െടWം അടി.ാന സൗകര9/ൾ ശzിെRF ിെ^ാ ്
ബqെRVവർ^് ഏEpം മികQ-ം േവഗ ി0&-മായ േസവനം എ ി
തി=& േവദികൾ
ഒ! ക
എ ിവയാണ് പ?തിWെട ല 9/ൾ 14 േഫാറ/*െടWം സിഡിആർസിWെടWം
അടി.ാന സൗകര9/ൾ ശzിെRF ാൻ ഈ പ?തിയിbെട ഉേtശി
2021-22 ബഡ്ജEിൽ
ഉപേഭാ™ സംര ണസമിതിWം ഉപേഭാ™േഫാറWം ശzിെRFH തിനായി 100.00 ല ം പ
വകയി! ിയി] ്
ആവശ9^ാർ^് ഒ! േനരെ
പ?തിയാണിത്. 2022 ഓെട േകരള

സൗജന9 ഭ ണം തിദിനം നൽa തിന് ഉേtശിu&
ിൽ പVിണി ഇIാതാ ക എ താണ് പ?തിWെട ല 9ം.
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താെഴ തVിൽ
വർ ന പരിചയം ഉ& aFംബšീ ›ണി)ക*െടWം മE് സ ?
സംഘടന/സർ^ാരിതര സംഘടനക*െടWം സഹായേ ാെടയാണ് ഈ പ?തി നടRിലാ
ത്.
œ•ർ, ആലoഴ, േകാVയം ജിIകളിൽ ഈ പ?തി നടRിലാ^ി. മ) ജിIകളി0ം žടി പ?തി
വ9ാപിRി
തിന് ഉേtശി
. 2021-22 ൽ താെഴ പറW
വർ ന/ൾ നടRിലാ
തിന്
150.00 ല ം പ വകയി! ിയി] ്.

1

വിശR് രഹിത േകരളം- 3ഭി

േകരളം

2

അനാഥ മ ിര/ളി0ം മE് െവൽെഫയർ .ാപന/ളി0ം

100.00
50.00

സം.ാന ് വിവിധ വിഭാഗ/ളിലായി 1100 ഓളം ഔVെല)കൾ സൈdേകാ
്, അവ
േകTീ¢ത
പകൽRന£ം റീ ¤ാൻഡിംഗ് േജാലികൾ ം Cറേമ നവീകരിേ^ - ്.
ഉപേഭാzാ^ൾ^് മികQ േഷാRിംഗ് അ=ഭവം നൽa േതാെടാRം, വ!മാനം വർ?ിRി^ാ=ം,
ഇ-rലം കഴിW . 2021-22 ൽ സൈdേകാ ഔV് െല)കൾ നവീകരി
തിന് 1350.00 ല ം പ
നൽകിയി] ്. താെഴപറW ഘടക/ൾ നടRിലാ
തിനാŽ -ക വകയി! ിയിരി
ത്.

1.
2.
3.

സൈdേകാ ഔV് െല)ക*െട നവീകരി^ൽ
േസാ•് െവയർ വികസനം സൈd-േകാ -1 െല ഇwർെനE്
കണ•ിവിEിWെട നവീകരണം, െവബ് അധി¥ിത േകTീ¢ത േസാ•്
െവയർ െസാല„ഷൻ
സൈdേകായിൽ ടീ െ¦wിംഗ് വർ ന/ൾ യjവൽ^രി^ൽ

1000.00
150.00
200.00

സിവിൽ സൈdസിന് കീഴിൽ 75 താb^് വിതരണ ഓഫീ3ക*ം 6 സിEി േറഷനിംഗ്
ഓഫീ3ക*ം വർ ി
. ഇ-ഓഫീസ് നടRിലാ^ൽ, വാഹന/ൾ നൽകൽ, ഓഫീസ് െകVിട
നിർ+ാണം എ ിവയിbെട െമQെRV േസവനം ലഭ9മാ
തിനായി വaRിെw അടി.ാന
സൗകര9/ൾ െമQെRFHകയാണ് പ?തിWെട ല 9ം. 2021-22 ൽ താെഴപറW ഘടക/ൾ^ായി
100.00 ല ം പ വകയി! ിയി] ്.

1.

സിവിൽ സൈdസ് ഡിRാർV്െമw് ഓഫീ3കളിൽ േപRർെലസ്
ഓഫീസ്/ഇ-ഓഫീസ് നടRാ^ൽ

50.00

2.

വാഹന/ൾ വാ/ൽ /Cനഃ.ാപി^ൽ

50.00
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.
ഉപേഭാzാ^*െട പരാതികൾ പരിഹരി
തിനായി ഉപേഭാ™ കാര9വിഭാഗം
പീകരി^ാൻ സിവിൽ സൈdസ് വaR് തീ!മാനിQി] ്. 2021-22 ൽ താെഴപറW
ഘടക/ൾ^ായി 100.00 ല ം പ വകയി! ിയി] ്.

1.

ഉപേഭാ™ കാര9 വിഭാഗ

ിന് ആഫീസ് േ¨സ്

50.00

2

ഉപേഭാ™ കാര9 വിഭാഗ

ിന് വാഹനം വാ/ൽ

3

ൈ സ് റിസർQ് ›ണി)ം ›ണിEിെല റിസർQ് െഫേലാമാർ^് ശƒളpം

30.00
20.00

തി!വിതാംžർ െകാQിൻ ലിEററി, സയwിഫിക് ആൻഡ് ചാരിEബിൾ െസാൈസEീസ്
രജിേŠഷൻ ആ•് 1955 കാരം െസാൈസEിയായി രജിfർ െച© കൗൺസിൽ േഫാർ –ഡ്
റിസർQ് ആൻഡ് ഡവലപ്െമw് (സി.എഫ്.ആർ.ഡി), പ നംതിV ജിIയിെല േകാ ി പVണ ിൽ
നി ് 7 കിേലാമീEർ അകെല െപരിേkാV^ലിെല ഐരവൺ ‚ാമ ിെല 35 ഏ^ർ കാƒസിലാണ്
.ിതി െച< ത്. –ഡ് കYാളിEി േമാണിEറിംഗ് ലേബാറVറി (എഫ് ക„ എം എൽ), േകാേളജ് ഓഫ്
ഇൻഡിെജനസ് –ഡ് െടേ«ാളജി (സി എഫ് ടി െക), –ഡ് േ ാസസിംഗ് െhയിനിംഗ് െസwർ (എഫ്
പി ടി സി) എ ി/െന r ് .ാപന/ളാണ് കാƒസിൽ ഉ&ത്. ധാന കാƒസിൽ ¬ൾ ഓഫ്
–ഡ് ബിസിനസ് മാേനെ-®ം .ാപി
.
േകരള ിെw തനതായ ഭ 9വ¯^ൾ പരിേപാഷിRി ക, അvാരാ° വിപണിയിൽ മ±ര
നിലവാരം നിലനിർHക, ഭ 9 ഉൽപ /*െട ²ണനിലവാരം ഉറRാ ക, 2006 െല ഭ 9 3ര ാ
മാനദ³ നിയമം, അതിെw ചV/*ം നിയjണ/*ം 2011 എ ിവ നടRിലാ ക എ താണ്
പ?തിWെട ല 9/ൾ.
2021-22
ൽ
താെഴപറW
ഘടക/ൾ^ായി
652.00
ല ം
പ
വകയി! ിയിരി
.

1
2
3
4
5
6
7

േകാേളജ്
ഓഫ്
ഇൻഡിെജനസ്
–ഡ്
െടേ«ാളജി^ായി
(സി.എഫ്.ടി-െക) ലേബാറVറികൾ .ാപി^ൽ
ജലം, അസം´ത വ¯^ൾ, സം‘രിQ-ം ഭ 9േയാഗ9മായ-മായ
ഭ ണം
എ ിവയിെല
േരാഗകാരികളായ
ബാxീരിയ
ൈവവിധ9െ
റിu& അേനYഷണം
ഭ 9 സം‘രണ പരിശീലന േകTം ( എഫ് പി ടി സി)- പരിശീലന
പരിപാടികൾ
േകാേളജ്
ഓഫ്
ഇൻഡിെജനസ്
–ഡ്
െടേ«ാളജിയിൽ
േകാൺഫറൻസ് ഹാൾ, ൈല¤റി, റീഡിംഗ് ·ം എ ിവ .ാപി^ൽ
എറണാaളം ജിIയിെല ഇല¸ിയിൽ ചിൽഡ് േfാേറജ് ആൻഡ്
െവജിEബിൾസ് ആൻഡ് ¹V്സ് ഡീൈഹേºഷൻ ›ണിE്
.ാപി^ൽ
¬ൾ ഓഫ് ബിസിനസ് മാേനെ-ൻറ് .ാപി^ൽ
േകാേളജ് ഓഫ് ഇൻഡിെജനസ് –ഡ് െടേ«ാളജിയിൽ
(സിഎഫ്.ടി - െക) െപൺaVികൾ & േഹാfൽ നിർ+ാണം
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55.00
12.00
45.00
90.00
250.00
100.00
100.00

ഒ! േദശീയ സാrഹ9 സഹായ പ?തിയാണ് അ
ർണ പ?തി. 65 വയy് തിക¸വ!ം
േദശീയ വാർ?ക9 െപൻഷന് അർഹ!മായ, എ ാൽ ചില കാരണ/ളാൽ െപൻഷൻ ലഭി^ാ
നിരാലംബർ^് തിമാസം 10 കിേലാ അരി സൗജന9മായി നൽa
പ?തിയാണിത്. പ?തിWെട
²ണേഭാzാ^ൾ^് തിമാസം 10 കിേലാ‚ാം ഭ 9ധാന9/ൾ നൽa തിന് തിമാസം 450 െമhിക്
ടൺ അരി ആവശ9മാണ്. 2021-22 വർഷ ിൽ 15.00 ല ം
പ സം.ാന വിഹിതമായി
വകയി! ിയിരി
.
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12. േ

ാ

ി ി ി ം.
( ി ി ം 728000

ാേ! ി" #$%ാ&"
േ/ാ$0+ അം2ീ" ി4 + #ം
A (ാ +.
#ം

ാ

ി ി ി 'ാ(ി ( ി"#
ാ 5ിെ7

ാ$8ി"

ഇ ി + CDേ', ആDാ' + #ം
ി

ാ

.

ി ാ$

ാേ! ി" #$%ാ&" %+

2021-22

ാ

ആ-.

ി9െ: 25% ="(ാ( 6903.00 േ"ാ:ി
F "ാ G "Hീ8I

ി ി 5ിെ7 26%

LMN ി ാ(ി 277.00 േ"ാ:ി A

)*+) #ം

ം)

$8േ5

െJK

"ാ ം

ി"#

)*ാ(ി

/PQR+ എTിേ'RിL

ാ$8ി"

.

ി9െ: ാ2'ാ(ി "(ി&5ി(ിU*+.
V ി#ിWാ ിRി"XിL േ" X േ#ാXി0+ േ T+ 'ാേ Q+'7+ േ ാQY+ :Wി ാ N ിZ
# ാ('ാ( 100.00 േ"ാ:ി A
ാ

[:ി േJ$5+

7280.00 േ"ാ:ി A (ാ +

േ

െ'ാ5ം ി ി ം.
ഇ

ി Qി4+ L"ി( ിെ7 ി !ാം

.

/PQRിെ7 അZ/\ം IV-L L"ി(ിU*+.
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ിേ!

–

ഈ പ തി കാരം സാധാരണ ബേയാഗ ാസ് ാ ം സാനി റി േടായ്െല മായി ബ ി ി!്
ബേയാഗ ാസ്
ാ ം "ാപി#$തി%ം നിർ'ാണ
വർ)ന)ിേലർെ *ിരി#$വർ+്
പരിശീലന.ം, 0ണേഭാ2ാവി%ം മ ് േടൺകീ ഏജ മാർ#ം സാ6)ിക സഹായ.ം
ല8 മി*ിരി#9. ഒ< ാ=ിെ= സ>ിഡി നിര+് ജനറൽ വിഭാഗ)ിന് 12000.00 DപEം
പ*ികജാതി/പ*ികവർG വിഭാഗ)ിന് 13000.00 DപEമാണ്. ബേയാഗ ാസ് ാ=് "ാപി#$തിെ=
െചലവ്, പരിശീലന െചലവ്, മ
വർ)ന െചല.കൾ#ം നട)ി ി%മായി വിഹിതം
വകെകാKി!ിരി#9.
2021-22 ൽ 200.00 ല8ം Dപ േകLസഹായമായി തീ8ി#9. േകL
ഗവൺെമ=്
േ ാജM്
അംഗീകരി#$തിെ=
അടി"ാന)ിൽ
ആവശ മായ
Pക
അ%വദി#$താണ്.
–

േകLാവിRത പ തികൾ Sന:സംഘടി ി!തിെ= ഭാഗമായി പ തികVെട എXം YറZകEം,
അ%േയാജ മായ പ തികൾ കെ[\$തി%ം അവ നട ിലാ#$തി%ം ഉപ പ തികൾ+് Dപം
നൽY$തി%ം, സം"ാന^ൾ+് _`തൽ അധികാരം നൽകിെ+ാ[് സംേയാജിത പ തി എ$
ഒ< Sതിയ ആശയ)ിന് Dപം നൽYകE[ായി. േകLബഡ്ജ ിൽ ഇതിനാEK വിഹിതം bതാര
മാനദc കാരം വകയി<\$താണ്. പ തി നട)ി ് _`തൽ bഗമമാ#$തിനായി കാർഷിക
േമഖലയിെല എfാ േകLാവിRത പ തികVം ഈ സംേയാജിത പ തിയിൻ കീഴിൽ
ഉൾെ `)ിയിരി#9.
iഷി ഉ$തി േയാജന എ$ പ തിയാണ് കാർഷിക േമഖലയിൽ ഏെ `)ിjK സംേയാജിത
പ തി. ഈ പ തിEെട 60 ശതമാനം Pക േകL വിഹിത.ം 40 ശതമാനം Pക സം"ാന
വിഹിത.മാണ്. Pടർ$് നട ിലാ+ി വ<$ േകLാവിRത പ തികളായ േദശീയ ഭ8 bര8ാ
മിഷൻ (എൻ.എഫ്.എസ്.എം), േഹാർ*ികൾ!ർ വികസന)ിനാEK മിഷൻ (എം.ഐ.ഡി.എ!് ),
േദശീയ കാർഷിക b"ിര പ തി(എൻ.എം.എസ്.എ),എX ന, എX#< എ$ിവZK േദശീയ
മിഷൻ (എൻ.എം. ഒ.ഒ.പി), കാർഷിക വിqാന വ ാപന)ി%ം സാേrതിക വിദ #sK േദശീയ
പ തി (എൻ.എം.എ.ഇ. ി), രാtീയ iഷി വികാസ് േയാജന (ആർ.െക.വി.ൈവ), പര6രാഗത iഷി
വികാസ് േയാജന (പി.െക.വി.ൈവ), ധാൻ മvി iഷി സിqയ് േയാജന (പി.എം.െക.എസ്.ൈവ),
അേwാ
േഫാറxി+ാEK
േദശീയ
പ തി,
സസ േരാഗകീടകളവ ാപന
നിയvണ
പരിേശാധനyാEK സzിഷൻ, വിവര സേrതിക വിദ , കാർഷിക വിപണ)ിനാEK സംേയാജിത
പ തി, േകL സഹായേ)ാെടEK വിള ഇൻ{റൻസ് പ തി എ$ീ പ തികൾ ഇതിൽ
ഉൾെ `9. 2021-22 വർഷം ഈ പ തിEെട േകL വിഹിതമായി 15497.00 ല8ം Dപ വകയി<\9.
ഇതിൽ 1500.00 ല8ം Dപ കാർഷിക വിqാന വ ാപന)ി%ം സാേrതിക വിദ #sK പ തിEെട
ഉപപ തിയായ കാർഷിക വിqാന വ ാപന)ിനായി (എസ്.എം.എ.ഇ) നീ+ിവ!ിരി#9.
ആർ.െക.വി.ൈവ Eെട േകL വിഹിതമായ 5328.00 ല8ം DപEം, േഹാർ*ി+ൾ!ർ മിഷെ= േകL
വിഹിതമായ 1500.00 ല8ം DപEം കാർഷിക യvവൽ+രണ)ിനാEK സzിഷൻ പ തിEെട
േകL വിഹിതമായി 1287.00 ല8ം DപEം മ ് സി.എസ്.എസ് പ തികVെട േകL വിഹിതമായ
5882.00 ല8ം DപEം ഇതിൽ വകയി<\9. ഇതി% Sറെമ 2021-22-ൽ Sതിയ േകLാവിRത
പ തികൾ ഏെതrി€ം അ%വദി#കയാെണrിൽ അവZK േകL വിഹിത.ം ഇതിൽനി9ം
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വഹി+ാ.$താണ്. എൻ.എം.എ.ഇ. ി. ഒഴിെകEK എfാ പ തികൾ#ം േകL ഗവൺെമ=ിൽ
നി9ം അ%മതി ലഭി! േശഷം ഭരണാ%മതി നൽകാ.$താണ്. ആർ.െക.വി.ൈവ-ൽ കീഴി€K
വിഹിതം െനൽiഷി വികസനം, പ!+റി വികസനം, ൈജവ iഷി േ ാ•ാഹനം, െമാ) വ ാപാര
വിപണികVെട അടി"ാന സൗകര വികസനം, ജിfാ സംഭരണ േകL^ൾ, നീര സംƒരണ
േ ാജ„കൾ#K സഹായം എ$ിവyായി വിനിേയാഗി+ാ.$താണ്.

ക9കാലികVെട ആേരാഗ
…^ൾ െമ!െ * രീതിയിൽ ൈകകാര ം െച†$തി%
ല8 മിj െകാ[ാണ് സം"ാന)് ഈ പ തി ആരംഭി!ത്. േകL സർ+ാ<ം സം"ാന
സർ+ാ<ം 60:40 എ$ അ%പാത)ിലാണ് ഈ പ തി+് Pക വകയി<\$ത്. േകL വിഹിതമായ
60 ശതമാനം Pകy് ആ%പാതികമായി 480.00 ല8ം Dപ വകയി<\9.
ˆഗേരാഗ^ൾ നിയvി#ക, റി=ർ െപ‰് േരാഗം നിരീ8ി#$തി%K േദശീയ േ ാജM്,
കാര 8മത വികസനം, YളŠേരാഗ നിയvണ പരിപാടി, േദശീയ ˆഗേരാഗ വിവരമറിയി+ൽ
സംവിധാനം, െപ‰ിഡിസ് െപ‰ിസ് ‹മിണൻസ് നിയvണ പരിപാടി, ˆഗാŒപ•ികVം
ഡിെŽൻസറികVം "ാപി#കEം നിലവി€Kവെയ ശ2ിെ `\കEം െച†ക, •സിേലാസിസ്
നിയvണ പരിപാടി, പ$ി നി നിയvണ പരിപാടി എ$ിവyാണ് Pക വകയി<)ിയിരി#$ത്.
ഇതിനായി 2021-22 ബജ ിൽ 480.00 ല8ം Dപ വകയി<\9.

ഫാsകVെട അടി"ാന സൗകര വികസനം ല8 മി*് സം"ാന)് ആരംഭി!താണ് ഈ
പ തി. ഈ പ തിEെട ല8 ^ൾ ൈജവ bര8, ഉയർ$ സാേrതികവിദ Eം
യvവത്+രണ.ം, ൈനSണ വികസന.ം സാേrതിക വിദ Eെട േയാഗ.ം, കാലി)ീ ഉ•ാദനം
േ ാ•ാഹി ി+ൽ, പി$ാŠറം േകാഴിവളർ)ൽ ശ2ിെ `)ൽ Pട^ിയവയാണ്. േകL
സം"ാന സർ+ാ<കൾ 60:40 എ$ ഫ[ിംഗ് മാ‘കയിലാണ് പ തി+് പണം വകയി<\$ത്.
േകL വിഹിതമായ 60 ശതമാന)ിേല+് 600.00 ല8ം Dപ വകയി<\9.
ക9കാലി
വളർ)ലിനാവശ മായ
അടി"ാന
സൗകര
വികസന)ി%ം
ആ’നീകവത്+രണ)ി%ം
ഉ•ാദനവർ നവിനാവശ മായ ഇടെപടലി%ം ഇൻഷ“റൻസി%ം,
ന”സാ ത പരിഹരി#$തി%ം, ൈനSണ വികസന.ം സാേrതിക വിദ Eെട ൈകമാ .ം
വ ാപന.ം, േരാഗം ബാധി! ക9കാലികെള േയാജനെ `\$തി%ം wാമീണ അറ.ശാലകൾ
"ാപി#$തി%ം
കാലി)ീ
ഉ•ാദനം
വികസി ി#$തി%മായി
പ തി
വിഹിതം
ഉപേയാഗി+ാ.$താണ്.
േമൽ റ• വർ)ന^ൾ+ായി 2021-22 ബജ ിൽ 600.00 ല8ം Dപ വകയി<\9.

ഇ<പതാമത് ക9കാലി െസൻസസിെ= വർ)ന)ിനായി 2020-21 ൽ 1.00 ല8ം Dപ
നാമമാ•വിഹിതമായി വകയി<)ിയിj[്. എന–മേറഷൻ ചാർജ്,
ി=ിംഗ്, ക[ിജ=് െചലവ്,
ഓണേററിയം,
േമൽേനാ*ചാർജ്,
പരിശീലനം,
˜ീഡ്
സർെ™
sതലായവy്
Pക
വിനിേയാഗി+ാ.$താണ്. ഇൻഡ ാ ഗവൺെമ=് ഈ േ ാജM് അംഗീകരി#$sറy് ആവശ മായ
Pക അ%വദി#$താണ്. ഇതിനായി 2021-22 ബജ ിൽ 1.00 ല8ം Dപ നാമമാ•വിഹിതമായി
വകയി<\9.
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–
നിലവിെല നീലവി വം എ
േക ാവി ത പ തി
പകരം 2020-21 തൽ ധാനമ ി
മ
സ"ദ േയാജന എ േക വിഷി'ത പ തി നിലവിൽ വ(. മ യ ഉൽ+ാദന,ിെല-ം
ഉൽ+ാദനര.മതയിെല-ം
ധാന
/0ളായ 2ണനിലവാരം, സാേ5തികവിദ , അടി8ാന
സൗകര വികസനം, നവീകരണം, :ല വർ ിത<ംഖല െക>ി+?@ൽ, ശBമായ ഫിഷറീസ്
മാേനജ്െമF് നട+ിലാ ക, മ
െതാഴിലാളികHെട േ.മം ഉറIവJKക എ ീ
/0ൾ
പരിഹരി
തിനാണ് പ തി ല. മി? ത്. ഈ പ തി 2ണേഭാP അധിQിതRം അSാ,Tം
എ രീതിയിൽ താെഴ+റ-ം കാരം തരംതിരിUിരി (.
ഉൽ+ാദന,ിെF-ം ഉൽ+ാദന.മത-െട-ം വർ നവ്
അടി8ാന സൗകര വികസനRം വിളെവ?+ിVേശഷ W വർ,നRം
ഫിഷറീസ് മാേനജ്െമXം നിയ ണ0Hം
മ
ബZന േമഖല-െട സംേയാജിതമായ വികസനRം മാേനെ[Xമാണ് ഈ പ തി
വിഭാവനം െച] ത്. പി.എം.എം.എസ്.ൈവ കാരം വിവിധ പ തികൾ ഏെ`?
തിന് 2021-22
വാർഷിക ബഡ്ജ`ിൽ േക വിഹിതമായി 840.00 ല.ം dപ വകയിJK(. സ eജല മ
ബZം,
ഉൾനാടൻ
മ
ബZന,ിVW
േ ാ ാഹനം,
:ല വർ നവ്,
അകgകൾUർ,
വിളെവ?+ിVേശഷ W
വർ,ന0ൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ, മ
െതാഴിലാളിേ.മം,
വിവരേശഖരണം ശBമാ ക, ജി.ഐ.എസ് പ തി, ഭരണസംബZമായ െചലRകൾ എ ിവയാണ്
ഇതിൽ ഉൾെ+? ഘടക0ൾ.

േക ാവി ത പ തിയായ പി.എം.എം.എസ്.ൈവ നിലവിൽ വ തിനാൽ മ
ബZന
Tറ ഖ0ൾ, ഫിഷ് ലാFിംഗ് േക 0ൾ എ ിവ-െട നിർlാണ,ിേനാടVബZിmW
വർ,ന0ൾ ഇതിെF സഹായേ,ാെടയാണ് നട+ിലാ ക. അർK5ൽ, െവWയിൽ, താnർ,
മേoശgരം, െകായിലാpി, െപാഴിqർ, െപാ ാനി, െചSാനം എ ീ മ
ബZന Tറ ഖ0Hെട
നിർlാണRം മ
ബZന Tറ ഖ0Hെട മാേനെ[X് എ ിവ-ം 2021-22 ൽ ഏെ`?
താണ്.
േമൽ+റr വർ,ന0ൾ@ായി 600.00 ല.ം dപ േക
വിഹിതമായി വകയിJ,ിയിരി (.
േമൽ+റrവയSാ, മെ`Sാ Tറ ഖ0Hേട-ം എtാuിഷിെമF് െചലRകൾ പ തിേയതര
വിഭജന,ിൽ നി(ം വിനിേയാഗിേ@pതാണ്.
മ
േമഖല-െട v8ിരRം ഉ,രവാദി, WTമായ വികസനം േന? തിVW
ഒJ ധാന േക ാവി ത പ തിയാണ് പി.എം.എം.എസ്.ൈവ. 2020-21 സാ",ിക വർഷം തൽ
2024-25 വെര അo് വർഷേ,@ാണ് ഈ പ തി അംഗീകരിUിyWത്. െസൻzൽ െസ{ർ
|ീെമ(ം െസൻzലീ േ}ാൺേസർഡ് |ീെമ(ം ഇതിെന രpായി തിരിUിരി (.
ഇതിൽ
െസൻzലീ േ}ാൺസsർഡ് |ീമിെന 2ണേഭP വിഹിതം ഉWTം ഇSാ,Tം എ ് രpായി
തരംതിരിUിyp്. സാേ5തികവിദ -െട ഉപേയാഗം വിളെവ?+ിVേശഷ W അടി8ാനസൗകര ം,
:ല വർ ിത <ംഖല ശBിെ+?,ൽ, നവീകരണം, ശBമായ മാേനജ്െമF്, നിയ ണ സംവിധാനം
എ ിവയി•െട ഉൽ+ാദനRം ഉൽ+ാദന.മത-ം തlി€W സ•ലിതാവ8 ഈ പ തി
ല. മി?(.
2021-22 വാർഷിക പ തിയിൽ താെഴ+റഉപവിഭാഗ0Hം/ വർ,ന0Hം
വിഹിതRം നിർേƒശി@െ+?(.
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ധാനമvി മ• സ6ദ പ തി (പി.എം.എം.എസ്.ൈവ) Eെട കീഴിൽ
േകLസർ+ാരിെ= സഹായേ)ാെട മ• ബ ന േമഖലയിെല എfാ
വർ)നേന*^Vം
ദർശി ി#$തിനായി ഒ< ഹബ് "ാപി+ാൻ േകരള സർ+ാർ വിഭാവനം െച†9. സ“കാര
പrാളി)േ)ാെട പ തി ഏെ `+ാം. െകാ!ിയിെല SPൈവ ിൽ നിർേšശി+െ `$ ഈ
പ തിയി›െട 0ണനിലവാരsK വി)്, തീ , വി)് വളർ)ൽ, മ• iഷി, വിളെവ` ി% sŠം
േശഷ.sK അടി"ാന സൗകര ^ൾ, ‰ാർ*്-അœകൾ ഉൽെ െടEK ബിസിന•് േമാഡൽ,
േലാജി‰ിž്, മാർ+ ിംഗ്, എž്േപാർ*്
േമാഷൻ,
Ÿതന
വണതകൾ, സാേrതികവിദ
ഇൻYേബ ഷൻ, വിqാന വ ാപനം, വിേനാദം Pട^ിയ വർ)ന^ൾ ഉൾെ `9. പ തിEെട
ാരംഭ വർ)ന^ൾ+ായി ആദ ഘ*)ിൽ 750.00 ല8ം Dപ േകL വിഹിതമായി വകയി<\9.

െകാfം ആ"ാനമാ+ി വർ)ി#$ േകരള)ിെല
ധാന മ• ബ ന Pറsഖം
േലാേകാ)ര ഫിഷറീസ് ഇൻ ാx¡ർ ഹബായി വികസി ി+ാൻ ഈ പ തിയി›െട ല8 മി`9.
ആ’നിക ഫിഷിംഗ്ഹാർബർ സൗകര ^ൾ+ായി അ¢ാരാt മാനദc^ൾ+%£തമായ ഒ<
സംേയാജിത േപാ‰് ഹാർെവ‰് േ ാ•സിംഗ് -മാർ+ ിംഗ് ഇൻ ാx¡ർ ഹബ് ആയിരി#ം.
അതിൽ ക ൽ ന¤രമിടൽ, ഫിഷ് അൺേലാഡിംഗ്, ഫിഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ്, േലലം, സംഭരണം, േകാൾഡ്
െചയിൻ മാേനജ്െമ=്,
വി¥മsറികൾ, Œചിത“ം, വാഹനപാർ+ിംഗ് സൗകര ^ൾ, ക €കൾ
ന$ാ+ാ%ം ഓവർേഹാൾ െച¦ാ%sK ൈ§ േഡാ#കൾ Pട^ിയവ നിർേšശി#9.
ഡിജി ൈലസസ് െച¨ മ• േലലം വിളെവ` ി% േശഷsK സംƒരണം, ©ല വർ ന, ഉൽ $
വിപണന സൗകര ^ൾ, ªഡ് പാർ#കൾ Pട^ിയവ മ ് ധാന ഘടക^ളാണ്. ഫിഷറീസ് വY ്,
ഹാർബർ എ«ിനീയറിംഗ് വY ്, മ• െഫഡ്, േകരള േ‰ ് േകാ‰ൽ ഏരിയ െഡവലപ്െമ=്
േകാർ േറഷൻ എ$ിവ സംE2മായി പ തി Dപകൽ ന െച†കEം നട ാ#കEം െച†ം.
പി.എം.എം.എസ്.ൈവ മാർഗേരഖ കാരം െമാ)ം പ തി Pക 10000.00 ല8ം DപEം ഇത്
ഘ*ംഘ*മായി ¬ർ)ീകരി#കEം െച†ം.
േകLവിഹിതം നിലവി€K ഫിഷിംഗ്ഹാർബറിെ=
നവീകരണ)ിനായി 3000.00 ല8ം DപEം േ‰ ് ഓഫ് ആർ*് േഹാൾൈസൽ ഫിഷ് മാർ+ ിെ=
നിർ'ാണ)ിനായി 3000.00 ല8ം DപEം ഈ പ തിEെട കീഴിൽ ല8 മി`9. 2021-22 വാർഷിക
പ തിയിൽ പി.എം.എം.എസ്.ൈവ മാർഗേരഖ കാരം ഈ -ഹദ് പ തി+് ആദ വർഷം 3000.00
ല8ം Dപ േകL വിഹിതമായി വകയി<\9.

2018 െല െക.എം.എഫ്.ആർ നിയമ)ിെല േഭതഗതി#േശഷം അ«് വർഷ)ി%Kിൽ
മൈറൻ ൈ .ഡ് േബാjകൾ ഒഴിവാ+ണെമ$് നിർേšശി!ി<9. ൈ .ഡിൽ ഉK േബാjകൾ
എഫ്.ആർ.പി േബാjകൾ ഉപേയാഗി*് ഘ*ംഘ*ംമായി മാ ി "ാപി#$തി%K നടപടികൾ
ഫിഷറീസ് വY ് സ“ീകരിേ+[P[്. പി.എം.എം.എസ്.ൈവ കാരം 100 മ• െതാഴിലാളി ®œകെള
(400 വ 2ികെള) സഹായി#$തി%K െമാ)ം െചലവ് 500.00 ല8ം Dപയാണ്. ¯ണി ്
െചലവിനെറ 40ശതമാനം എ$ നിര+ിൽ സർ+ാർ സ>ിഡി 200.00 ല8ം Dപയാണ്. ഇതിൽ
പി.എം.എം.എസ്.ൈവ
കാരം മ• െതാഴിലാളികൾ+് േബാjകVം മ ം നൽY$തി%K
ഘടക)ിൽ നി9ം 120.00 ല8ം േകLവിഹിതമായി ലഭി#ം. 2021-22 വാർഷിക ബഡ്ജ ിൽ
പšതി+ായി 120.00 ല8ം Dപ വകയി<\9.
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േകരള,ിൽ, 16 വന ജീവി സംര.ണ േക 0Hം, 5 േദശീയ ഉദ ാന0Hം, ഒJ കl„ണി`ി
റിസർRം ഉp്. ഇതിV …റെമ രp് ൈടഗർ റിസർ†കൾ ം, 4 എലിഫF് റിസർ†കൾ ം ഇതിൽ
ധനസഹായം ലഭി (‡്. കാyതീയിൽ നി(W സംര.ണം, കാനനപാതകHെട നിർlാണRം
പരിപാലനRം, അടി8ാന സൗകര 0ളായ ഓഫീസ്, കgാർേ>‰്, വിŠമേക 0ൾ, േഡാർെമzികൾ
എ ിവ-െട നിർlാണRം അ`‹`+ണികHം, വാർ,ാ വിനിമയ സൗകര 0ൾ, വയർലസ്
െസŒകൾ, ൈവദ•ത േവലികHെട നിർlാണം, ആനകHെട ആ•മണ,ിൽ നി ് 'ഷി•മി
സംര.ി
തിനായി z‘കHെട നിർlാണം, വന ’ഗആ•മണ,ിV വിേധയരായവർ W
ന“പരിഹാരം, ൈജവ ൈവവി
സംര.ണം ശBിെ+?K തിVW ഗേവഷണ0Hം
പരിശീലന0Hം, വന,ിVWിെല ചT+് വയ€കHെട പരിപാലനം, ‹ളം, തടയണകൾ എ ിവ-െട
നിർlാണം, ഉപeവകാരികളായ കളകHെട നിർlാർ”നം, 'തി ക ാ•കൾ, –ചനാ േബാർ—കൾ
8ാപി@ൽ, ല˜േലഖകHെട അUടി-ം വിതരണRം, വന ’ഗ0െള സംബZിU് അറിവ് നൽ‹
ഇൻഫർേമഷൻ െസF™കHെട
വർ,നം, വനRമായി ബZെ+>് ജീവി
ആHകൾ@്
ജീവേനാപാധിšായി മെ`ാJ മാർ›ം എ നിലയിൽ നSയിനം ക(കാലികെള നൽകൽ, െതാഴിൽ
പരിശീലന0ൾ, സൗേരാർ”വിള കൾ നൽകൽ,
തലായ
ധാന
വർ,ന0ളാണ്
പരിപാടികളിൽ വിഭാവനം െചœിരി
ത്.

•വെട േചർ,ിyW 16 വന ജീവി സംര.ണ േക 0Hെട പരിപാലന,ി€W Tക 60
ശതമാനം േക വിഹിതമായി വകെകാWിUിരി (. മലIറം ജിSയിെല കരി•ഴെയ …തിയ വന ജീവി
സംര.ണ േക മായി ഖ ാപിm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

െനžാർ വന ജീവി സംര.ണ േക ം
വയനാട് വന ജീവി സംര.ണ േക ം
ഇ?@ി വന ജീവി സംര.ണ േക ം
പീUി, വാഴാനി വന ജീവി സംര.ണ േക ം
േപ+ാറ വന ജീവി സംര.ണ േക ം
െഷ•Jണി വന ജീവി സംര.ണ േക ം
ചിെlാണി വന ജീവി സംര.ണ േക ം
ആറളം വന ജീവി സംര.ണ േക ം
ചി ാർ വന ജീവി സംര.ണ േക ം
തേ>@ാട് പ.ി സേ5തം
മംഗളവനം പ.ി സേ5തം
‹റിrി മല സേ5തം
•ള¢ർ മയിൽ സേ5തം
മലബാർ വന ’ഗ സംര.ണ േക ം
െകാ>ിqർ വന ജീവി സംര.ണ േക ം
കരി•ഴ വന ജീവി സംര.ണ േക ം (…തിയത് )

•വെട േചർ,ിyW 5 േദശീയ പാർ
വിഹിതമായി വകെകാWിUിരി (.

55.50
117.00
60.00
60.00
48.00
60.00
52.50
52.50
39.00
34.50
7.50
13.50
10.50
25.50
28.50
40.50

കHെട പരിപാലന,ിVW Tക 60 ശതമാനം േക
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1
2
3
4
5

ഇരവി ളം േദശീയ പാർ ്
ൈസല ് വാലി േദശീയ പാർ ്
ആന ടി േദശീയ പാർ ്
മതിെക$ാൻ മല േദശീയ പാർ ്
പാ&ാ'ംേചാല േദശീയ പാർ ്

120.00
120.00
30.00
30.00
30.00

കട)*ി – വ+ി,-് ക./ണി1ി റിസർ3ിെ
വിഹിതമായി 15.00 ല9ം :പ വകയി;4ിയിരി,<.

പരിപാലന4ിനായി 60 ശതമാനം േക6

2 ൈടഗർ റിസർ>കൾ ് ഈ പAതിയിBെട ധനസഹായം ലഭEമാ <. 60 ശതമാനം േക6
വിഹിതമായി Fക വകയി;G<.

1
2

െപരിയാർ ൈടഗർ റിസർ3്
പറ&ി,ളം ൈടഗർ റിസർ3്

532.50
435.00

െപരിയാർ, ആന ടി, നിലJർ, വയനാട് എ-ീ നാല് ആനസേLതMളാണ്
പNിമഘ$4ി)+ത്. ആനകPെട സേLതം െമQെR'G-തിSം, വനവാസികേളTം, അവ;െട
VഷിയിടMേളTം ആനTെട ആXമണ4ിൽ നി<ം സംര9ണം നൽ -തിSമാണ് പAതി
വിഭാവനം െചZ-ത്. ആനകൾ,ം അവTെട സേLതMൾ,ം [ര9 ഉറRാ ൽ, െപാFജന
സഹായം ലഭEമാ ൽ, മSഷE-^ഗ സംഘർഷം ഒഴിവാ ൽ, വിളകൾ,ം മSഷEർ,ം ആനTെട
ആXമണ4ിൽ നി<ം സംര9ണം നൽകൽ FടMിയ aവർ4നMൾ ് 780.00 ല9ം :പ 60
ശതമാനം േക6 വിഹിതമായി വകയി;4ിയിരി,<.

കാലാവdാ വEതിയാന aതിഭാസMൾ രാജEെ4 aVതി ൈജവ വിഭവMPെട
വിതരണെ4Tം eണനിലവാരെ4Tം e;തരമായി ബാധി,െമ<ം, gടാെത ഇFമായി
ബhെRi+
വിഭാഗMPെട
ജീവേനാപാധിേയTം
ബാധി,ം
എ-്
കാലാവdാ
വEതിയാനെ4,റിj+ േദശീയ aവർ4ന പAതി (എൻ.എ.പി.സി.സി) Tെട കീഴി)+ 8
മിഷSകളിൽ ഒ-ായ നാഷണൽ മിഷൻ േഫാർ nീൻ ഇoE (ജി.ഐ.എം) മനസിലാ,<. പരിdിതി
െമQെR'G-തിൽ വനേമഖലTെട പL് nീൻ ഇoE മിഷൻ അംഗീകരി,<*്. കാലാവdാ
ലrകരണം, ഭ9E[ര9, ജല [ര9, ൈജവൈവവിAE സംര9ണം, വനേമഖലെയ ആsയിj+
വിഭാഗMPെട ഉപജീവന [ര9 എ-ിവയിBെടയാണ് ഇത് സാധEമാ -ത്.
േദശീയ വനവൽ രണ പരിപാടിTെട aധാന ല9EMൾ താെഴ പറT-വയാണ്.
1. വനവിഭവMPെട പരിപാലന>ം [dിരമായ വികസന>ം
2. വന>ം മരMPം സംര9ി,ക വഴി വനവിtതി വർAിRി ൽ
3. വനാsിത സuഹ4ിെ ജീവേനാപാധികൾ െമQെR'4ൽ
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വനMPെട സvാഭാവിക wന;xീവനെ4 സഹായി ൽ
ആർ$ിഫിഷEൽ റീജനേറഷൻ (എ.ആർ)
wൽേമ'കൾ വികസിRി ൽ
yരൽ കാ'കPെടTം, ളLാ'കPെടTം wന;xീവനം
പാസ്Qർ ഡവലR്െമ ് (പി.ഡി)
തടിയിതര uലE +Fം ഔഷധ eണ +Fം ആയ |9Mൾ നiവളർ4ൽ
വംശനാശം സംഭവിjെകാ*ിരി,- |9 സസEMPെടTം ഔഷധ
സസEMPെടTം wന;xീവനം.
കാലാവd വEതിയാന>മായി ബhെR$ വനേമഖലയിെല aധാന ആശLകൾ
പരിഹരി ാനാണ് nീൻ ഇoEാമിഷൻ ല9Eമി'-ത്. aVതിേയാട് ഇണMിേQ;ക(അഡാപ്േ1ഷൻ),
ലrകരണം(മി1ിേഗഷൻ), }ർബലത(വൾണറബിലി1ി), പരിdിതി േസവനMൾ എ-ിവയാണ് aധാന
ആശLകൾ. nീൻ ഇoEാമിഷന് കീഴിൽ വിഭാവനം െചZ- aധാന aവർ4നMൾ (1) െമQെR$
വനവിtതിTം, പരിdിതി േസവനMPം (2) ആവാസവEവd wനdാപി,ക, വനവിtതി
വർAിRി,ക (3) നഗരMളി)ം നഗരMേളാട് േചർ- aേദശMളി)ം |9MPെട വിtതി
വർAിRി,ക
(4) കാർഷിക വനവൽ രണ>ം സാuഹE വനവൽ രണ>ം (ബേയാമാസ്
വർAിRി,ക, കാർബൺ സിL് •€ി,ക) (5) ത•ീർ4ടMൾ wനdാപി,ക (6) ഇതര ഊർx
േƒാത„് േaാ…ാഹിRി,ക (7) മ1് സഹായ aവർ4നMൾ. 60 ശതമാനം േക6 വിഹിതമായി
493.50 ല9ം :പ വകയി;4ിയിരി,<.
–
സംേയാജിത
വനസംര9ണ
പAതിെയ
2018-19
തൽ
കാiതീ
തടT-തിSം
നിയ‡ി,-തിS + പAതി എ-് ഭാരതസർ ാർ wനർനാമകരണം െചˆ. കാiതീ
നിയ‡ണ>മായി ബhെR$ a|4ികളാണ് ഇതിൽ aധാനമാTം ല9Eമി'-ത്. കാiതീ നിയ‡ണ
പAതി ത‰ാറാ ി അംഗീകാരം ലഭEമാ,ക, ഫയർൈലSകൾ dാപി,ക, കാiതീനിയ‡ണ
ഉപകരണMൾ വാŠക, കാiതീ നിയ‡ണ4ിന് സഹായകമാ - അSബh a|4ികളായ
ജലേƒാത‹കPെട വികസന>ം, അടിdാന സൗകരE വികസനMPം, േബാധവൽ രണ
പരിപാടികPം ഈ പAതിയിൽ വിഭാവനം െചZ<. 60 ശതമാനം േക6 വിഹിതമായി 240.00 ല9ം
:പ വകയി;4ിയിരി,<.
•aVതിTെട സംര9ണ>ം, [dിര ഉപേയാഗ>ം ഏേകാപിRി,-തിന് ബേയാ•ിയ•കൾ
സഹായകമാണ്.
ഇFuലം
വEതEാസMൾ
റ‘വാSം
eണാSഭവMൾ
’വനാTം
ഉപേയാഗി,വാനായി സാധി,ം. നീലഗിരി, അഗ“Eമല എ-ീ ര*് ബേയാ”ിയർ റിസർ•കളാണ്
േകരള4ി)+ത്. പവിഴ–—കPേടTം ക*ൽ ാ'കPേടTം സംര9ണ>ം പരിപാലന>മാണ്
ത•ീർ4ട സംര9ണ പAതിയിൽ വിഭാവനം െചZ-ത്. ബേയാ”ിയർ റിസർ•കൾ, ത•ീർ4ട
സംര9ണം, വയനാട് വനE^ഗ സംര9ണ േക64ിS+ിൽ താമസി,-വെര സvേമധയാ
മാ1ിപാർRി,-തിS+ പAതി എ-ിവയാണ് ഇതിൽ ഉൾെR'4ിയിരി,-ത്.

നീലഗിരി ബേയാ”ിയർ റിസർ3ിെ െമാ4ം വി“ീർ•ം 5520.40 ച.കീ.മീ. ആണ്. ഇതിൽ
േകരള4ി)ൾെR'- aേദശ4ിെ വിtതി 1455.40 ച.കി.മീ ആണ്. വയനാട് വനEജീവി സേLതം,
ൈസല ് വാലി േദശീയ ഉദEാനം, നിലJർ (െത ്, വട ് aേദശം, മ•ാർ ാട്, പാല ാട്,
േകാഴിRാറ, w˜െ ാ™ി, ക;ളായ് െറയി˜് (ഒഴിെക), േകാഴിേ ാട്, വയനാട് (െത ് ) എ-ീ
വനേമഖലാ ഡിവിഷSകളാണ് നീലഗിരി ബേയാ”ിയർ റിസർ3ിൽ ഉൾെR'-ത്. uലEവർAനവിന്
സഹായി,- a|4ികൾ, šതനപAതികൾ നടRിലാ ൽ, വാസdലം െമQെR'G686

പAതികൾ, ഭീഷണി േനരി'- ഇനMൾ,ം ആവാസവEവd‘ം അSേയാജEമായ രീതിയിൽ
പരിdിതി wന;xീവിRി,ക, ഇേ ാ›റിസം വികസിRി,ക, aേദശവാസികPെട സാuഹിക
സാ&4ിക ഉ-മനം, സംര9ണ നടRാതകPെട അ1 1Rണികൾ തലായവയാണ് വിഭാവനം
െചZ- aധാന aവർ4ികൾ.
2021-22 ൽ ഈ പAതി ായി 60 ശതമാനം േക6 വിഹിതമായി 150.00 ല9ം :പ
വകയി;4ിയിരി,<.

അഗ“Eമല ബേയാ”ിയർ റിസർ3ിെ െമാ4ം വി“ീർ•ം 3500.00 ച.കീ.മീ. ആണ്. ഇതിൽ
േകരള4ിൽ ഉൾെR'- aേദശ4ിെ വിtതി 1828.00 ച.കീ.മീ. ആണ്. അഗ“Eമല ബേയാ”ിയർ
വികസന പരിപാടി നടRിലാ,-തിന് Fക വകെകാ+ിQിരി,<. െന‰ാർ, േപRാറ, െഷœ;ണി
വനEജീവി സേLതMPം, അQൻേകാവിൽ, െതൻമല, േകാ-ി, wനBർ, തി;വനowരം ഡിവിഷSകPം,
അഗ“Eവനം ബേയാളജി ൽ പാർ,ം ഉൾെR'-താണ് അഗ“Eമല ബേയാ”ിയർ റിസർ3്.
uലEവർAനവിന് സഹായി,- a|4ികൾ, šതനപAതികൾ നടRിലാ ൽ, വാസdലം
െമQെR'G- പAതികൾ, ഭീഷണി േനരി'- ഇനMൾ,ം ആവാസ വEവd‘ം അSേയാജEമായ
രീതിയിൽ പരിdിതി wന;xീവിRി,ക, ഇേ ാ›റിസം വികസിRി,ക, aേദശവാസികPെട
സാuഹിക സാ&4ിക ഉ-മനം, സംര9ണനടRാതകPെട അ1 1Rണികൾ തലായവയാണ്
വിഭാവനം െചZ- aധാന a|4ികൾ. 2021-22 ൽ ഈ പAതി•ായി 60 ശതമാനം േക6
വിഹിതമായി 180.00 ല9ം :പ വകയി;4ിയിരി,<.

ക*ൽ ാ'കPേടTം, പവിഴ–—കPേടTം സംര9ണമാണ് ഈ പAതിയിൽ വിഭാവനം
െചZ-ത്.
ക*ൽ
വനMൾ
െവjപിടിRി,ക,
സംര9ണ
പരിപാടി ാവശEമായ
സാധനസാമnികൾ സംഘടിRി,ക, വിwലീകരണ>ം േബാധവത് രണ>ം നടGക, ച–ചവ•കൾ
നീ ംെച‰ൽ, žചീകരണ aXിയകൾ,
'ംബാേരാഗE സംര9ണ പരിപാടികൾ, അേnാ
േഫാറŸിTെട വിwലീകരണം, മലിനീകരണ നിവാരണം, വാസdലMPെട വികസനം FടMിയ
പരിപാടികൾ ഈ പAതി aകാരം നടRിലാ ാൻ ഉേ ശി,<. പവിഴ–—കPെട സർെ3,
V¡ിമ–—കPെട നിർ.ാണം, േബാധവത് രണ പരിപാടികൾ, പNാ4ല സൗകരEെമാ; ൽ,
സാേLതിക സഹായം, എൻ¢ി േപായി ് ആ£ിവി1ി, േഡാക¤െമേ ഷൻ a|4ികൾ തലായവTം
നടRിലാ ാൻ ഉേ ശി,<. 2021-22 ൽ ഈ പAതി ായി 60 ശതമാനം േക6 വിഹിതമായി 255.00
ല9ം :പ വകയി;4ിയിരി,<.

വയനാട് വനE^ഗ സംര9ണ േക64ിS+ിൽ താമസി,- ആദിവാസി 'ംബMെള
സvേമധയാ മാ1ി പാർRി,-തിS+ ഒ; പAതിയാണിത്. വയനാട് വനE^ഗസേLത4ി)+ 14
ഊ;കളിൽ അധിവസി,-വെര മാ1ിപാർRി,-തിനായി 80.00 േകാടി :പ േക6 സർ ാർ
അSവദിQിiœ്. ഇവെര വനാതിർ4ിയിേല•് മാ1ി പാർRി,-ത് വഴി മSഷE^ഗ സംഘർഷം
ലrകരി,വാSം െമQെR$ അടിdാന സൗകരEMൾ ലഭEമാ,വാSം സാധി,ം. ഈ പAതി
2021-22ൽ നടRാ,-തിന് 450.00 ല9ം :പ 60 ശതമാനം േക6 വിഹിതമായി Fക
വകയി;4ിയിരി,<.

ൈമനർ വനവിഭവMൾ ് താŠവില നൽ -തിBെട, വിഭവMൾ േശഖരി,-വർ,
അവ;െട പരിsമ4ിSം, വനവിഭവMPെട uലE വർAനവിSം നEായമായ വില ലഭി,<. തടിയിതര
വനവിഭവMൾ േശഖരി,-തിന് െമQെR$ താŠ വിലയിBെട പി¥ണ നൽ ക, സംഭരണ
േക6Mൾ, uലE വർAന ¦ണി—കൾ, uലEവർAിത ഉൽR-MPെട §ാൻഡിംഗ്, വിപണന സഹായം
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FടMിയ െമQെR$ സൗകരEMളാണ് പAതിTെട ല9EMൾ.
സംdാന വന വികസന
ഏജൻസിയാണ് പAതി നടRിലാ,-ത്. അംഗീVത ഘടകMൾ ഇനിRറT-വയാണ് (1) കാi േതൻ
സംഭരണം (2) വന വികസന ഏജൻസി തല4ിൽ േശഖരണ േക6Mൾ dാപി,ക/നവീകരി,ക
(3)വന വികസന ഏജൻസി തല4ിൽ സംഭരണ4ിS+ സൗകരEMൾ •€ി,ക
(4)സംdാനതല4ിൽ േക6ീVത േശഖരണ ¦ണി—ം, uലE വർAന ¦ണി—ം, േaാസ„ിംഗ് ¦ണി—ം
dാപി,ക. 2021-22 കാലയളവിൽ 75 ശതമാനം േക6 വിഹിതമായി 504.00 ല9ം :പ
വകയി;4ിയിരി,<.
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േക6സർ ാരിെ ദാരി©E നിർ.ാർxന പAതിയായ ദീൻദയാൽ അേoEാദയ േയാജന േദശീയ nാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ (ഡി.എ.ൈവ - എൻ.ആർ.എൽ.എം) nാമീണ ദരി©;െട
സvയംെതാഴിൽ സംഘMെള േaാ…ാഹിRി,-തിന് ഊ-ൽ നൽ <. ആവശEമSസരിQ്
വിഹിതം അSവദി,- ഈ പരിപാടി•് േക6, സംdാന സർ ാ;കൾ 60:40 എഅSപാത4ിൽ വിഹിതം വകയി;G<. dാപനവൽ രണ>ം കാരEേശഷി വർAിRി )ം,
സാ&4ിക ഉൾെR'4ൽ, ഉപജീവനമാർª4ിെ
പരിേപാഷണ>ം െമQെR'4)ം, സvയം
െതാഴിലിനാവശEമായ വിദ« പരിശീലനം, സാuഹE അംഗീകാര>ം വികസന>ം എ-ിവയാണ്
ഡി.എ.ൈവ-എൻ.ആർ.എൽ.എം aധാനമാTം ഊ-ൽ നൽ - േമഖലകൾ. 'ംബsീ മിഷനാണ്
ഈ പAതി നടRിലാ,-തിS+ സംdാനതല േനാഡൽ ഏജൻസി.
ഡി.എ.ൈവ-എൻ.ആർ.എൽ.എം െ മ1് u-് ഉപഘടകMൾ താെഴ െകാ'4ിരി,<.

ഡി.ഡി.T.ജി.െക.ൈവ, ദീൻദയാൽ അേoEാദയ േയാജന-േദശീയ nാമീണ ഉപജീവനമിഷെ
കീഴിൽ ൈവദ«E4ിSം േജാലി ലഭEമാ,-തിS + സംരംഭമാണ്. ൈനwണE വിടവ് കെ*4ൽ,
വിവര-വിദEാഭEാസ-വിനിമയ പരിപാടി, എ™ാ തൽപരക9ികPെടTം കാരEേശഷി വർAിRി ൽ,
പരിശീലന പLാളികെള തിരെ¬',ക, പAതിനിർേ ശMൾ സvീകരിQ്, പരിേശാധന നട4ി
അംഗീകാരം നൽ ക, സമാഹരണം, ഉേദEാഗാർ-ികPെട കൗൺസിലിംeം െതരെ¬'–ം, ൈവദ«E
പരിശീലനം, സാ9EെR'4)ം െതാഴിൽ ലഭEമാ )ം, േമൽേനാ$>ം വിലയി;4)ം, നിയമനം
ലഭിQതിSേശഷ + േസവന സഹായം എ-ിവയാണ് ഇതിെ aധാനെR$ ഘടകMൾ.

ദീൻ ദയാൽ അേoEാദയ േയാജന-േദശീയ nാമീണ ഉപജീവന മിഷെ
കീഴി)+ ഒ;
ഉപഘടകമാണ് എസ്.വി.ഇ.പി. nാമീണ സംരംഭMൾ FടŠകTം അവെയ പി¥ണ‘കTം
െചZ-തിBെട nാമMളിെല െതാഴിലി™ാ®, ദാരി©Eം എ-ിവ റ‘കTം സാ&4ിക wേരാഗതി
ഉേ4ജിRി,കTമാണ് എസ്.വി.ഇ.പി.Tെട ല9Eം. സാuഹEാടിdാന4ി)+ സംഘടനാ ¯ംഖല
ഉപേയാഗിQ് സംരംഭMൾ ് വാണിജE ൈവദ«Eം, സ&ർ സാധEത, സംരംഭMൾ FടŠ-തിന്
വാ°, സംരംഭ4ിെ നിർ•ായകമായ ആദEെ4 ആറ് മാസ ാലേ4 ് വാണിജE സഹായം
എ-ിവ നൽ <. എസ്.വി.ഇ.പി Tെട aധാന ല9EMൾ ±വെട േചർ,<.
സംേയാജിത ഐ.സി.ടി സേLതMൾ, പരിശീലന4ിSം കാരEേശഷി വർAനവിSം
ആവശEമായ സഹായMൾ, സംരംഭക ഉപേദശക േസവനMൾ എ-ിവയിBെടTം
ബാ²കൾ, അയൽ³$Mൾ, അയൽ³$ ¯ംഖലകൾ എ-ിവയിൽ നി-് വാ°
ലഭEമാ ിTം nാമീണ സംരംഭകതv േaാ…ാഹന4ിന് അSേയാജEമായ ഒ;
[dിര മാ´ക വികസിRിQ് nാമMളിെല സംരംഭകർ ് സംരംഭMൾ
ആരംഭി,-തിSേവ* സഹായMൾ Fട ം തൽ നൽ ക
2) nാമതല സാuഹE ¯ംഖല•് (MEC) പരിശീലനം നൽകി aാേദശിക തല4ിൽതെകാരEേശഷി വർAിRി,കTം എം.ഇ.സി കPെട aവർ4നം നിരീ9ി,-തിന്
അയൽ³$ ¯ംഖലTെട കാരEേശഷി വർAിRി,കTം െചZക
1)
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3) എൻ.എ .് ജി െഫഡേറഷ കൾ,
ബാ ് ഉൾെ െട
ബാ ിംഗ് സംവിധാന#ൾ
എ$ിവയിൽ നി$് സംരംഭ#ൾ ആരംഭി*$തിന് ധനസഹായം േനടാൻ -ാമീണ
സംരംഭകെര സഹായി*ക
കാർഷിക േമഖലയിൽ 4ീ 56ഷ പ ാളി99ി: വിടവ് ;റ<ക, കാർഷിക =9ികളിൽ
നി>
പിൻവാ#ൽ ?വണത ;റ<ക, 4ീ കർഷകർ @Aിര കാർഷിക രീതികൾ സBീകരി*ക
എ$ിവC് ?ാ ഖDം നൽ;$ ദീൻദയാൽ അേGDാദയ േയാജന-േദശീയ -ാമീണ ഉപജീവന മിഷെI
കീഴി:
ഒ6 ഉപഘടകമാണ് എം.െക.എസ്.പി. േകരള9ിൽ ;MംബNീ െട സം O
ഉ9രവാദി9 സംഘ#Pെട (െജ.എൽ.ജി.) SംഖലയിTെടയാണ് ഈ പVതി നട ിലാ*$ത്.
ഈ പVതിWായി 2021-22 സാ[9ികവർഷം 9750.00 ല_ം `പ 60 ശതമാനം േകb
വിഹിതമായി ?തീ_ി*>.

ജിcാ പdായeകളിെല ദാരി D നിർfാർgന hണിiകPെട ഭരണ െചലവിേലWായി
750.00 ല_ം `പ 60 ശതമാനം േകb വിഹിതമായി ?തീ_ി*>. ശ[ളkം മl് കmിൻജൻസി
െചലkകPം ഈ nകയിൽ നി>ം കെm9ാk$താണ്.

േകb സർWാരിെI ഒ6 @?ധാന പVതിയായ മഹാoാഗാpി േദശീയ -ാമീണ
െതാഴി:റ ് പVതി േകb, സംAാന സർWാ6കPെട പVതി വിഹിതം വിനിേയാഗി ാണ്
നട ിലാ*$ത്. അവിദq െതാഴിലാളികPെട rലി െട ം ഭരണെചലവിെI ം 100 ശതമാനkം,
െമlീരിയൽ ഘടക9ിെI 75 ശതമാനkം േകb വിഹിതമാണ്. െമlീരിയൽ െചലവിെI 25 ശതമാനം
സംAാന സർWാർ വഹി*$താണ്.
േദശീയ -ാമീണ െതാഴി:റ ് നിയമ?കാരം അവിദq െതാഴിൽ െചsാൻ കഴിkം
താൽ രDk
-ാമ?േദശ#ളിെല ;Mംബ#ളിെല ?ായtർ9ിയായവർ അവ6െട േപര് അതാത്
തേuശഭരണ Aാപന#ളിൽ രജിvർ െചേsmnm്. അവർW് ഒ6 സാ[9ിക വർഷ9ിൽ 100
ദിവസെ9
േവതനേ9ാMrടിയ
െതാഴിൽ
ഉറ ്
നൽകിെWാm്
ഉപജീവന
മാർwം
@ര_ിതമാ*$തിന് നിയമം വDവA െചx>. ആവശDാ yതം വിഹിതം അ വദി*$ ഈ
പVതിയിൽ 4ീകൾ*ം 56ഷൻമാർ*ം nലD േവതനം ഉറ ാ*>.
സമീപ വർഷ#ളിൽ, nടർ യായി രm് വർഷ#ളിൽ ഉmായ ?ളയം, േകാവിഡ് 19 മഹാമാരി
എ$ിവ കാരണം പല േമഖലകളിൽ ഉmായ െതാഴിൽ നzം കണWിെലM9് സംAാന സർWാർ
മl് വ;{കPെട സമാന ല_D
പVതികPമായി സമനBയി ി ് മഹാoാഗാpി േദശീയ -ാമീണ
െതാഴി:റ ് പVതി െട
|വൻ സാധDത ം ഉപേയാഗെ Me$തി
പരിNമ#ൾ
ആരംഭി ി}m്. ~• ആ~€ണ9ി ം കാരD_മമായ നിർ•ഹണ9ി ം NV നൽ;$താണ്.
2021-22 ൽ ശരാശരി െതാഴിൽ ദിന#ൾ വർVി ി ് രജിvർ െച‚ െതാഴിലാളികPെട ഉപജീവന
@ര_ വർVി ി*$തി
പരിNമം ഉmാ;ം. 10 േകാടി െതാഴിൽ ദിന#ൾ yzി*ക വഴി 2910
േകാടി `പ േവതനമായി ലഭDമാ*കയാണ് ല_Dം.
മഹാoാഗാpി േദശീയ -ാമീണ െതാഴി:റ ് പVതി െട അവിദq െതാഴിലാളികPെട
rലി െട ം ഭരണെചലവിെI ം 100 ശതമാനം, െമlീരിയൽ ഘടക9ിെI 75 ശതമാനം എ$ീ
ഇന#ൾ*
േകb വിഹിതമായി 382769.00 ല_ം `പ ?തീ_ി*>. വകയി69ിയ െമാ9ം
nക െട വിശദാംശ#ൾ താെഴെകാM*>.
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അവിദq െതാഴിൽ േവതനം 100)ശതമാനം േകb
വിഹിതം(
െമlീരിയൽ െചലവ് േകb വിഹിതം):സംAാന
വിഹിതം 75 (25
ഭരണ െചലവ് 100)ശതമാനം േകb വിഹിതം(
മിഷനിെല ഉേദDാഗA6െട ശ[ള വിഹിതം ഭരണ )
െചലവിെIേകbവിഹിത9ിൽ അ വദനീയമcാ9
െചലkകൾ നിർ•ഹി*$തിന് മാ€ം 100 –ശതമാനം
സംAാന വിഹിതം(

291000.00

0.00

291000.00

68805.00

22935.00

91740.00

22964.00

0.00

22964.00

0.00

75.00

75.00

േദശീയ -ാമീണ െതാഴി:റ ് നിയമ?കാരം പVതിയിൽ രജിvർ െചˆnം െതാഴിലിന്
അേപ_ി nമായ ‰ണേഭാOാWളിൽ 1/3 േപർ വനിതകളായിരിWണെമ$് നിŠർഷി*>. എ$ാൽ,
േകരള9ിൽ, പVതി െട ‰ണേഭാOാWളിൽ 90 ശതമാന9ിൽ അധികം േപ6ം വനിതകളാെണ$്
?തീ_ി*>. ഈ പVതി ‘ഹരിതേകരളം മിഷെI’ കീഴിൽ വ6$താണ്.
2021-22 ൽ ഈ പVതിWായി 382769.00 ല_ം `പ േകb വിഹിതമായി ?തീ_ി*>.

ഒlെ } കിട*$ -ാമീണ ?േദശ#െള തfിൽ േയാജി ി‹െകാm് ഏത് കാലാവAേയ ം
?തിേരാധിWാൻ േശഷി ം ഉ$ത ‰ണനിലവാരk
േറാ•കൾ നിർfി*ക എ$താണ്
?ധാനമŽി -ാമ സഡക് േയാജന (പി.എം.ജി എസ്.ൈവ.) പVതി െട ല_Dം. േകരള സംAാന
-ാമീണ േറാഡ് വികസന ഏജൻസി (െക.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എ.) ആണ് പVതി നട ിലാ*$
സംAാനതല േനാഡൽ ഏജൻസി. ഈ പVതിCായി േകb സംAാന സർWാ6കൾ 60:40 എ$
അ പാത9ിൽ പVതി വിഹിതം വകയി6e>. 2021-22 ൽ ഈ പVതിCായി 15000.00 ല_ം `പ
60 ശതമാനം േകb വിഹിതമായി ?തീ_ി*>.

?ാേദശിക സാ[9ിക വികസനം േ?ാ•ാഹി ി*ക, അടിAാന സൗകരD#ൾ
െമ െ Meക, ’തDമായ ആ~€ണം വഴി റർബൻ “v”കൾ yzി*ക എ$ിവയാണ് 2016
െഫ•വരി 21 ന് ആരംഭി നാഷണൽ റർബൻ മിഷൻ (എൻ.ആർ. .എം.) ല_DമിM$ത്. ഒ6
?േദശ9ിെI സമ- വികസനം സാധDമാ*$ െമ െ – വളർ ാ സാധDത
—ാർ–് വിേcജ്
“v”കPെട വികസനkം മിഷൻ ല_DമിM>.
ഈ പVതി െട ഭാഗമായി “v”കൾ െതരെ˜M*$തിനായി േകb സർWാർ ചില
മാനദ™#ൾ നിšയി ി}m്. (1) -ാമീണ ജനസംഖD െട ദശാ› വളർ (2) œമി െട •ലD9ിൽ
ഉmായ വർVനവ് (3) കാർഷിേകതര െതാഴിൽേസനാ പ ാളി99ിെI ദശാ› വളർ
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(4)െസ
റി
കളിെല െപൺ ിക െട
േവശന ശതമാനം (5)
ധാനമ ി ജൻധൻ
േയാജനയി$െട ബാ&് അ ൗ*് ഉ, -ംബ. െട ശതമാനം (6) സ01് ഭാരത് മിഷനിെല കടനം
(7) 6ാമപ7ായ8ക െട സദ്ഭരണ ഉദ;മ.ൾ എ>ിവയാണ് ധാന മാനദ?.ൾ. റർബൻ
BCDകൾ കെ*8>തിEം നടFിലാG>തിEമായി േകH സർ ാർ സംIാനെJ 14
ജിLകളിലായി 21 ഉപജിLകെള കെ*JിയിN*്. ഈ ഉപജിLകളിൽ നിQം സംIാനJിന് 20,000
Tതൽ 50,000 വെര ജനസംഖ;V, വലിയ വിേLജ്/6ാമപ7ായJിെന െതരെW-G Vം
സമീപ8, ഒേ>ാ രേ*ാ വിേLേജാ, 6ാമപ7ായേJാ Z ിേ[ർJ് ആ േമഖലെയ അവിെട
ലഭ;മായ വിഭവ. െട വികസന േകH.ളാGകVം െച^ാ_>താണ്. ഇതി$െട ആ േമഖലെയ
സാaJിക പരിവർJനJിേല ് നയി ാൻ സാധിGം. സാaJിക
വർJന.ൾ
നടFിലാ ൽ, കാര;േശഷി വികസിFി ൽ ാേദശിക സംരംഭകത0ം േ ാbാഹിFി ൽ, പdാJല
സൗകര;.ൾ നൽകൽ എ>ിവയി$െട ഈ BCDകെള വികസനJിേല ് നയി ാ_>താണ്.
േകരളJിൽ
2016-17
Tതൽ
ഇeവെര
12
BCDകളാണ്
ഈ
പfതി
കാരം
െതരെW- െF ിN,ത്.
േകH സർ ാർ ഈ പfതി ് eക നg>ത് ഓേരാ BCറിEം പരമാവധി 30.00 േകാടി jപ
അെL&ിൽ െമാJം നിേkപJിെ 30 ശതമാനം എ> നിര ിൽ, ഇതിൽ ഏതാേണാ റവ് അത്
mി ി ൽ ഗ;ാപ് ഫ*് എ> േപരിൽ p>് ഗq ളായാണ്. േകH സംIാന സർ ാrകൾ 60:40
എ> അEപാതJിലാണ് പfതി വിഹിതം വകയിr8>ത്. 2021-22ൽ 3000.00 ലkം jപ ഈ
പfതിVെട 60 ശതമാനം േകH വിഹിതമായി തീkിGQ.

േകH സർ ാർ 2015-16 ൽ സമ6 നീർJട പരിപാലന പരിപാടിെയ ധാനമ ി sഷി
സി7ായ് േയാജനയിൽ സംേയാജിFിGകV*ായി. അതിEേശഷം ഈ പരിപാടി ധാനമ ി sഷി
സി7ായ് േയാജനVെട നീർJട ഘടകമായി നടFിലാ ിവrQ. മഴെവ, സംഭരണം,
sഷിvമിയിെല ള. െട നിർwാണം, മഴെവ,സംഭരണിVെട നിർwാണം, െചറിയതടയണകൾേകാxർ ബ*് എ>ിവVെട നിർwാണം Tതലായവ ഈ പfതിയിൽ ഉൾെF-JിയിരിGQ.
നിർwാണെചലവിെ
നിലവിy, നിര ്, ഉയർ>
േദശ.ളിൽ െഹzറിന് 15,000 jപVം
സമതല േദശ.ളിൽ 12,000 jപVം ആണ്. േകH സംIാന സർ ാrകൾ 60:40 എ>
അEപാതJിലാണ് വിഹിതം വകയിr8>ത്. ഈ പfതിയിെല sതി വിഭവ പരിപാലന_മായി
(എൻ.ആർ.എം.) ബ{െF േജാലിക െട ഒr ഭാഗം മഹാ|ാഗാ{ി േദശീയ 6ാമീണ െതാഴിyറF്
പfതിVമായി സംേയാജിFി[് നടFിലാ ാ_>താണ്.
}e ിയ മാർ~ നിർേ•ശ കാരം }തിയ നീർJട.ൾ ആരംഭിGെമ>് േകH സർ ാർ
ഖ;ാപി[ിrQ. 2021-22 ഓെട േകH സർ ാരിെ }തിയ പfതികൾ ് അംഗീകാരം ലഭിGേaാൾ
}തിയ പfതികൾ നടFാ ാE, ത^ാെറ-F് ഏെ€-േ *തായിN*്. വിശദമായ േ ാജz്
റിേFാർ ് ത^ാറാ ൽ, എൻ•ി േപായി ് വർJന. െട നടJിF്, കാര;േശഷി വർfിFി ൽ,
മ€് അEബ{ വർJന.ൾ എ>ിവയാണ് 2021-22 ൽ തീkിG> ധാന വർJന.ൾ.
Tൻ വർഷ.ളിൽ േകH സർ ാർ അEവദി[eം നിലവിൽ eടർQവr>eമായ േ ാജ‚കൾ
ƒർJിയാG>തിEം ഈ eക ഉപേയാഗെF-Jാം.
.

െപാeവിഭാഗം
എസ്.പി.എസ്.സി.
€ി.പി.എസ്.

1335.00
150.00
15.00

‘ഹരിതേകരളം മിഷെ ’ കീഴിൽ വr>താണ് ഈ പfതി. 2021-22ൽ 1500.00 ലkം jപ
ഈ പfതിVെട 60 ശതമാനം േകH വിഹിതമായി തീkിGQ.
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ജീർ„ാവIയിലായeം വാസേയാഗ;മLാJeമായ വീ-കളിൽ താമസിG>വർGം
ഭവനരഹിത
-ംബ.ൾGം 2022 ഓ-Zടി അടിIാന സൗകര;.േളാ-Zടിയ ഭവന.ൾ
നൽ >തിനായി 6ാമ വികസന മ ാലയം ആരംഭി[ േകHാവി…ത പfതിയാണ് ധാനമ ി
ആവാസ് േയാജന-6ാമീൺ (പി.എം.എ.ൈവ.-ജി.). ആേരാഗ;പരമായ ‡ˆപാടിൽ ഭkണം പാകം
െച‰>തിE, Iലം ഉൾെFെട 25 ചeരŠമീ€റാണ് ഒr വീടിെ ഏ€_ം റW വി‹തി. ഈ
പfതി കാരം ലഭിG> ധനസഹായം സമതല േദശ.ളിൽ 1.20 ലkം jപVം എJിെF-വാൻ
യാസേമറിയ/മലേയാര
േദശ.ളിൽ 1.30 ലkം jപVം ആണ്. ഈ eക 60:40 എ>
അEപാതJിൽ േകH-സംIാന സർ ാrകൾ വകയിr8Q. •ണേഭാŽാവിന് താ•ര;െമ&ിൽ
70,000/- jപ വെര ധനകാര; Iാപന.ളിൽ നിQം വാ• ലഭി ാE, സാധ;തVT*്. 2011-െല
സാpഹ; – സാaJിക ജാതി െസൻസസ് (എസ്.ഇ.സി.സി.) വിവര.ൾ അടിIാനമാ ിയാണ് ഈ
പfതിVെട •ണേഭാŽാ െള െതരെW-G>ത്.
പി.എം.എ.ൈവ.-ജി. വീ-കളിൽ ശൗചാലയ.ൾ നിർwിGക എ>ത് ഒr അവിഭാജ;
ഘടകമാണ്. സ01് ഭാരത് മിഷൻ (6ാമീൺ) അെL&ിൽ മഹാ|ാഗാ{ി േദശീയ 6ാമീണ െതാഴിyറF്
പfതി Tേഖനേയാ മ€് സാaJിക േ’ാത“് Tേഖനേയാ ഈ വീ-കൾ ് ശൗചാലയ.ൾ
നൽേക*താണ്. ശൗചാലയം Zടി നിർwി[ാൽ മാ”മാണ് വീട് നിർwാണം ƒർJിയാ ിയതായി
കണ ാG>ത്. മഹാ|ാഗാ{ി േദശീയ 6ാമീണ െതാഴിyറF് പfതിVമായി സംേയാജിFി[്
ഭവനനിർwാണJിE, അവിദ• െതാഴിലാളിക െട കാര;Jിൽ നിലവിെല േവതനനിര Eസരി[്
90 െതാഴിൽ ദിന.ൾ വെര
ധാന മ ി ആവാസ് േയാജന-6ാമീൺ പfതിയി$െട
•ണേഭാŽാവിന് നിർബ{മാVം േവതനം നേ—*താണ്.
േകHസർ ാരിെ
വ;വIയEസരി[് വീെടാ>ിെ
െചലവ് 1.20 ലkം jപ
മാ”മാെണ&ിyം ൈലഫ് മിഷെ നിര ിെന>േപാെല ഈ പfതിയിyം 4 ലkം jപ വെര
ധനസഹായം നൽകാൻ േകരള സർ ാർ തീrമാനി[ിN*്. ഇതിനാവശ;മായി വr> അധിക eക
6ാമ-േ˜ാ ്-ജിLാ പ7ായ8കൾ യഥാmമം 25:40:35 എ> അEപാതJിൽ കെ*േJ*താണ്.
ഈ
വിടവ്
നിക8>തിനായി
േകാർFേറ€്
സാpഹിക
ഉJരവാദിJഫšകൾ
ഉപേയാഗെF-JാE, സാധ;തVം പരിേശാധിേ *താണ്. േകHസർ ാരിെ
മാർ~േരഖ
അEസരി[് േ˜ാ ് പ7ായ8കൾ Tേഖനയാണ് ഈ പfതി നടFിലാG>ത്. എ>ിr>ാyം
ൈലഫിെ •ണേഭാ› പ ികയിൽ ഉൾെF വർ ് മാ”െമ 2021-22-ൽ ധനസഹായം നൽ Qœ
എ>് ഉറ•വrേJ*താണ്.
വിധവകൾ/അവിവാഹിതർ/ഭർJാവിൽ നിQം േവർപിരിž താമസിG>വർ എ>ിവർ
ഒഴിെകV,വർ ് ഭാര;ാഭർJാ Ÿാrെട േപരിൽ സംVŽമായി വീട് അEവദി ാ_>താണ്.
സംIാനJിന് േവണെമ&ിൽ
ീകൾ ് മാ”മായിNം വീട് അEവദി¡ െകാ- ാ_>താണ്.
ഭി>േശഷി ാരായ •ണേഭാŽാ ൾGേവ*ി സംവരണം െച¢ിരിG> വീ-കൾ അതാത്
വ;Žിക െട
േപരിൽതെ>
അEവദിേ *താണ്.
ആെക
വീ-ക െട
3
ശതമാനം
ഭി>േശഷി ാർ ായി സംവരണം െച¢ിരിGQ. ഈ പfതിVെട 90 ശതമാനം •ണേഭാŽാ
ം
ീകൾ ആയിരിGെമ>് തീkിGQ.
25000 }തിയ വീ-കൾ നിർwിG>തിനായി 2021-22ൽ 1500.00 ലkം jപ ഈ പfതിVെട 60
ശതമാനം േകH വിഹിതമായി തീkിGQ.

േകH സർ ാർ നിർwൽ ഭാരത് അഭിയാൻ എ> പfതി }നരാവി£രിGകVം സ01് ഭാരത്
മിഷൻ (6ാമീൺ) എ> േപരിൽ }നർനാമകരണം െച¢് 2014 ഒേzാബർ 2 Tതൽ നടFിലാ ി
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വrകVം െച‰Q. േകH സംIാന സർ ാrകൾ 60:40 എ> അEപാതJിലാണ് പfതിവിഹിതം
വകയിr8>ത്. ഈ പfതിVെട ധാന ലk;.ൾ താെഴ പറVQ.
6ാമീണ േമഖലയിെല െപാe ജീവിതനിലവാരം െമ[െF-Jൽ
¤ചിത0ഭാരതം എ> ലk;ം േന->തിനായി ¤ചിത0
വർJന.ൾ T¥വൻ 6ാമീണ
േദശ.ളിേലGം വ;ാപിFിGകVം എLാ 6ാമപ7ായ8ക ം െവളിയിട വിസർ¦ന
വിTŽ (ഒ.ഡി.എഫ്.) പദവി നിലനിർ8കVം െച‰ക
േബാധവൽ രണ പരിപാടികളി$െടVം, ആേരാഗ; വിദ;ാഭ;ാസJി$െടVം അEേയാജ;മായ
മാലിന; നിർwാർ¦ന_ം ¤ചിത0_ം ഉൾെFെടV, Iായിയായ ¤ചീകരണ സംവിധാനം
േ ാbാഹിFിG>തിന് െപാeസpഹJിEം പ7ായJീരാജ് Iാപന.ൾGം
േചാദനം നൽകൽ
2021-22ൽ സ01് ഭാരത് മിഷൻ (6ാമീൺ) പfതിയി$െട ലk;മി ിരിG> ഘടക. ം
അവVെട ഭൗതിക ലk;. ം താെഴ പറVQ.

1

വ;Žിഗത ഗാർഹിക ശൗചാലയ.ൾ

2

കw©ണി€ി സാനി€റി േകാംª«ക െട നിർwാണം
ഖരർജ-വ മാലിന; നിർwാ-◌്ജനം -േഗാബർfൻ
നിക് ബേയാ അേ6ാ ൈനസിംഗ് ഓർഗാഗാൾവ)
നി>് ഈ ഘടകJിൽ െചല_കൾ (റിേസാ¯സ് ധൻ
വഹി ാ_>താണ്
േബാധവൽ രണ വർJന.ൾ വിവര വിദ;ാഭ;ാസ )
(വിനിമയ ചരണ_ം മEഷ;വിഭവേശഷി വികസന_ം
ഭരണപരമായ െചല_കൾ

3
4
5

എ„ം 18,800
750 എ„ം
6ാമപ7ായ8കൾ 941
ജിLകൾ 14
ജിLകൾ 14

6ാമ-േ˜ാ ് -ജിLാ പ7ായ8കളാണ് ഈ പfതിVെട നിർ°ഹണ ഏജൻസികൾ. ”ിതല
പ7ായJ് സംവിധാനെJ ഉൾെF-Jിെ ാš, വിവര-വിദ;ാഭ;ാസ-വിനിമയ വർJന.ൾ
നട8> ‡മതല സംIാന തലJിൽ ¤ചിത0മിഷEം ജിLാതലJിൽ ജിLാ¤ചിത0 മിഷEക മാണ്
നടേJ*ത്.
േകരളം െവളിയിട വിസർ¦ന വിTŽ (ഒ.ഡി.എഫ്.) പദവി േനടിയിNെ*&ിyം
2018 yം
2019 yം സംIാനെJ ബാധി[ അ തീkിത ളയ_ം മ„ിടി[ിyം കാരണം സംIാനെJ 14
ജിLകളിെല 635 ഓളം ാേദശിക സർ ാrകളിെല നിരവധി -ംബ-സാpഹ;-Iാപന തല.ളിെല
ഖരമാലിന; നിർwാർ¦ന സംവിധാന.ൾ തകരാറിലാ ിയിN*്. }തിയ നിർwാണം മാ”മാണ്
മാർ~േരഖയിൽ നിർേ•ശിG>െത&ിyം
ളയJിൽ ന±െF
-ംബ-സാpഹ;-Iാപന
തല.ളിെല ഖരമാലിന; നിർwാർ¦ന സംവിധാന.ൾ 2021-22-ൽ േകH സർ ാരിെ
അEമതിേയാെട }നർ നിർwി ാE, Šമ.ൾ നട8>താണ്.

െപാeവിഭാഗം

4305.00

എസ്.പി.എസ്.സി.

788.00

€ി.പി.എസ്.

157.00
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ഈ പ തി ‘ഹരിതേകരളം മിഷനിൽ’ ഉൾെ
പ തി െട 60 ശതമാനം േക$ വിഹിതമായി 'തീ ി)

. 2021-22 ൽ 5250.00 ല

ം

പ ഈ

.

*+,ായി-.
രാജീവ്
ഗാ2ി
പ3ായ4്
ശശാ5ീകരൺ
അഭിയാെ9
(ആർ.ജി.പി.എസ്.എ.) പരി@രിA പതി ാണ് രാCീയ Dാമ സEരാജ് അഭിയാൻ (ആർ.ജി.എസ്.എ.).
GHിര വികസന ല IJൾ (SDGs) േനടി എ ).തിനായി പ3ായ4ീരാജ് HാപനJKെട
ഭരണ നിർLഹണേശഷി വർ ി ി)കെയ.താണ് ഈ പ തി െട ല Iം. GHിര വികസന
ല IJKമായി ബ2െ N 'ാേദശിക 'PJൾQ് Hായിയായ പരിഹാരJൾ കാR.തിനായി
ലഭIമായ ഉറവിട േTാതUകെള കാരI മമായി 'േയാജനെ Vക, പXാളി4 പ തികൾQ്
േ'രണയാY. സാേXതിക വിദI തZാറാ)ക, 'ാേദശിക വികസന ആവശIJൾQ[\തമായി
'ാേദശിക ഭരണHാപനJെള ] തൽ ഉ4രവാദി4*^വരാ). രീതിയിൽ കാരIേശഷി
വികസി ി)ക എ.ിവ ം ഇതിെ9 ല IJളാണ്.
2021-22ൽ 1200.00 ല ം
പ ഈ പ തി െട 60 ശതമാനം േക$ വിഹിതമായി
'തീ ി) . കാരI മത വർ ി ിQ`ം പരിശീലനaം, സംHാന/ജിb വിഭവ േക$Jളി`ൾെ െട
Hാപനപരമായ അടിHാന സൗകരIJൾ, ഭരണപരaം സാേXതികaമായ സഹായപ തി,
പ3ായ4് ഭവൻ സഹായം, പ3ായVകെള വിവര സാേXതിക വിദIാധിeിതമാQൽ, വിfര പഠന
സൗകരIം, ഭരണപരaം സാh4ികaമായ േഡjാ വിശകലനം െചZൽ, ആlmണെസൽ, nതന
'വർ4നJൾ, lo േ'ാജp്/സാh4ിക വികസന4ിന് ഗIാപ് ഫ,ിംഗ്, േ'ാDാം മാേനെr9്
sണിj്, വിവര- വിദIാഭIാസ-വിനിമയം എ.ിവയാണ് 'ധാന 'വർ4നJൾ.

േക$സർQാരിെ9 ഒ- േക$ാവിuത പ തിയാണ് (G'ധാന പ തി) േദശീയ സാvഹI
സഹായ പ തി (എൻ.എസ്.എ.പി.). ഇത് Dാമ-നഗര'േദശJളിൽ നട ാQിവ- . ദരിw
Y ംബJളിെല അംഗJൾQ് വാർ കIം, അംഗൈവകലIം, ൈവധവIം, Y ംബനാഥൻ/നാഥ െട
മരണം {ടJിയ സാഹചരIJളിൽ േദശീയ സാvഹI സഹായ പ തിയി|െട സഹായം നൽY .
േദശീയ സാvഹI സഹായ പ തി െട അ3് ഘടകJൾ താെഴപറ .വയാണ്.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

ഇ•ിരാഗാ2ി േദശീയ വാർ കIകാല െപൻഷൻ പ തി
ഇ•ിരാഗാ2ി േദശീയ വിധവാ െപൻഷൻ പ തി
ഇ•ിരാഗാ2ി േദശീയ വികലാംഗ െപൻഷൻ പ തി
േദശീയ Y ംബ ആ[]ലI പ തി
അ.€ർ• പ തി

ആദIെ4 3 ഘടകJൾ 'ാേദശിക സർQാ-കൾ *േഖനയാണ് നട ിലാ).ത്.
ഇ•ിരാഗാ2ി
േദശീയ
വാർ കIകാല
െപൻഷൻ
പ തി
മാmമാണ്
ഉൾെ 4ിയിരി).ത്. 2021-22 ൽ 15000.00 ല ം പ ഇ•ിരാഗാ2ി േദശീയ വാർ
െപൻഷൻ പ തി െട 100 ശതമാനം േക$ വിഹിതമായി …വെട േചർ4ിരി).
'തീ ി) .
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അതിൽ
„ാനിൽ
കIകാല
'കാരം

2015-16 കാലയളവിൽ ഭാരത സർQാർ 'ധാൻ മ†ി ‡ഷി സി3ായി േയാജന എ. ഒˆതിയ പ തി ആവി‰രി)ക ,ായി. എ.ഐ.ബി.പി, െവ^െ ാQ നിയ†ണപ തികൾ, കമാ9്
ഏരിയ വികസന പരിപാടികൾ, ജലാശയJKെട ˆന- ാരണaം നവീകരണaം *തലായവ ഈ
പ തി െട പരിധിയിൽ ഉൾെ ട . േക$ സംHാന സർQാ-കൾ ഈ പ തിQ് േവ,ി {ക
വകയി-V.ത് 60:40 എ. അ[പാത4ിലാണ്. ജലവിതരണ Œംഖല ശ5ിെ V.തി|െട
ജലേസചന സാ Iതാ 'േദശJെള ം നിലവിൽ ജലേസചനം നട ിലാ). 'േദശJKം ത•ി`^
അŽരം YറA് ജലേസചന 'േദശJKെട വി•തി വർ ി ി)ക എ.താണ് ഈ പ തിെകാ,്
ഉേ•ശി).ത്. 60 ശതമാനം േക$ വിഹിതമായിNാണ് 1500.00 ല ം
പ 2021-22ൽ
വകയി-4ിയിരി).ത്. 2021-22 ൽ ഈ പ തി െട പരമാവധി ഉപേയാഗം നട ിൽ വ-4ാൻ
ഉേ•ശി) .

“െവ^െ ാQ നിവാരണaം േബാർഡർ ഏരിയ പ തി ം 2020-25” എ. ഒ- പ തി
േക$സർQാർ 'ഖIാപി)ക ,ായി. 75:25 എ. അ[പാത4ിലാണ് േക$സഹായം ലഭി).ത്.
ആദIഘN െവ^െ ാQ നിവാരണ പ തികൾ നട ിലാ).തിനായി 75 ശതമാനം
േക$വിഹിതമായി 3750.00 ല ം പയാണ് 2021-22 ൽ വകയി-4ിയിരി).ത്.
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1.

ആ
നിർഭർ ഭാരത് അഭിയാെ ഭാഗമായി നിലവി
ൈമേ ാ
ഡ് േ ാസ ിംഗ്
സംരംഭ
െട നവീകരണ%ിന് സാ&%ിക, സാേ'തിക, ബിസിനസ് സഹായം നൽ+,തിനായി
ഭ-. സം/രണ വ.വസായ മ0ാലയം സം1ാന സർ2ാ3ക മായി സഹകരി4് േക5ാവി6ത
പ8തി പിഎംഎഫ്എംഇ ആരംഭി<. പ8തി>െട ല-. ൾ ഇവയാണ്: 1. നവീകരണ%ിBം
ഔപചാരികവൽ2രണ%ിBE
Fലധന നിേ-പ%ിB
പിHണ 2. േശഷി വർ8ിLി2ൽ,
Mണനിലവാരം െമ4െLN%ൽ 3. ബിസിനസ്, സാ&%ിക സഹായ േസവന ൾP
ഹാൻഡ്േഹാൾഡിംഗ് പിHണ 4. ഫാർമർ െ ാഡSസർ ഓർഗൈനേസഷBകൾ (എഫ്.പി.ഒകൾ),
സXയം സഹായ സംഘ ൾ(എസ്.എ4്ജി കൾ) സഹകരണസംഘ ൾ എ,ിവ[
മാർ2\ിംഗ് ,
Fലധന നിേ-പ പിHണ സഹായം.
a) വി]ലീകരണ%ിBം നവീകരണ%ിBമായി 10 ല-ം _പ പരിധി നി`യി4് പ8തി െചലവിെ
35% വെര െ ഡി\് ലി'്ഡ് സcിഡി> ൈമേ ാ ഡ് േ ാസ ിംഗ് സംരംഭ െള പിHണ[ക.
ാേദശികമായി െപെf,് നശി< േപാ+, ഉൽL,
െട Fല.വർധവിൽ h8 േക5ീകരി<െകാi്
േത.ക കാർഷിക jklകൾ, മm.ബnന jklകൾ, ഡയറി, െപൗൾqി, മ\് അBബn
jklകൾ, വിഭാഗ ൾ എ,ിവ[
വർ%ന Fലധനം, െചറിയ ഉപകരണ ൾ, പിേ,ാ2,
Eേ,ാs
ബn ൾ ശtിെLNu,തിB
vാ ്, െപാw ഇൻxാyzർ, പാേ2ജിംഗ്,
{ാൻഡിംഗ്, മാർ2\ിംഗ് wട ിയവ ഈ പ8തിയിൽ ഉൾെLN}.
ബി) 2020-21 Eതൽ 2024-25 വെര>
അ~് വർഷ കാലയളവിൽ ഈ പ8തി നടLാPം.
പിഎംഎഫ്എംഇ മാർ•നിർേ€ശ ൾ
കാരം 2020-21 ആദ. വർഷ%ിെല 100% െചലവ്
േക5സർ2ാർ വഹിPം. സം1ാന%ിെ അംഗീ•ത േ ാജ‚് നടLാ2ൽ ƒാൻ (പിഐപി)
അടി1ാനമാ2ിയാണ് പ8തി2് കീഴി
ഫi് നൽ+,ത്.
Eകളിൽ പറ†ിരിP,
വർ%ന
വിഹിതമായി തീ-ിP} .

ൾ2ായി

697

2021-22 ബജ\ിൽ 675.00 ല-ം _പ േക5

േകരള സം1ാന ത‰ീർ%ട അേതാറി\ി സം1ാന%ിB ിെല ത‰ീർ%ട സംര-ണ
വർ%ന ൾ2് േവiി>
േനാഡൽ ഏജൻസിയായി വർ%ിP}. തേ€ശ1ാപന ൾ,
എൻ.ജി.ഒകൾ, മ\് ഏജൻസികൾ എ,ിവ>െട
വർ%ന െള
മീകരി4് ഏേകാപന
വർ%ന%ി‹െട ആവാസ വ.വ1>െട തനതായ ൈജവൈവവി8.സംര-ണ നയ ൾ
നടLിലാPക വഴി സം1ാനെ% ത‰ീർ%ട െള ]ന38രിLിPക>ം സംര-ിPക>ം
െചŒ}. ആവശ.E 1ല ളിൽ കiൽ ആവാസ വ.വ1>െട ]ന3•ീവന%ിനായി വിവിധ
കർŽ പരിപാടികൾ ശാ• 1ാപന ളിെല ൈവദ•.ം േയാജനെLN%ി വനം വ+L് വഴി
നടLിലാP,തിBം ഈ wക ഉപേയാഗി2ാ‘,തണ്. അംഗീകരി4 കർŽ പ8തിക െട
അടി1ാന%ിൽ ത‰ീർ%ട ളിെല ൈജവ സംര-ണ വർ%ന ൾ നിർ’ഹിP,തിBം,
േത.ക ആവാസ വ.വ1കളായ തീരേദശ ആവാസ വ.വ1, ചw“കൾ എ,ിവ>െട നില
െമ4െLNu,തിBം, ആവാസ വ.വ1കെള സംര-ിP,തിBം, ത‰ീർ%ട
േദശ
െട
റിേLാർsകൾ ത”ാറാ2ാBം പ8തി ല-.മിN}. േവ&നാട്, അ•Eടി, ശാ–ാംേകാf wട ിയ
ത‰ീർ%ട െള സംബnി4 േ ാജ—കൾ ത”ാറാP,തിBം നിർ’ഹണം നടu,തിBം പ8തി
വഹിതം ഉപേയാഗി2ാ‘,താണ്. മൺേറാw3%ിെ ™1ിര വികസന%ിBം ഈ പ8തി>െട
കീഴിൽ wക വകയി3%ിയിരിP}.
2021-22 വാർഷിക
വകയി3%ിയിരിP}.

ബജ\ിൽ

60

ശതമാനം

േക5വിഹിതമായി

60.00

ല-ം

_പ

േക5 വനപരി1ിതി കാലാവ1ാവ.തിയാനവ+L് േകരളം ഉൾെLെട വിവിധ
സം1ാന ളിേലš് ഐ.സി.ഇസഡ്.എം.പി >െട രiാം ഘf സർ2ാർ ധനസഹായം
വ.ാപിLി2ാൻ തീ3മാനി4ിരിP}. 04.02.2016 െല സർ2ാർ ഉ%രവ് (ആർ.\ി) നം. 12/2016/എൻവി.
കാരം തി3വിതാം›ർ, െകാ4ി സയ ിഫിക് ആ ് ചാരി\ബിൾ െസാൈസ\ി ആ‚് 1955 അBസരി4്
െക.സി.ഐ.സി.എം രജിkർ െച”െLNക>ം പരി1ിതി വ+L് ഡയറ‚െറ െക.സി.ഐ.സി.എം െ
േ ാജ‚് ഡയറ‚റായി നിയമിPക>ം െചœിരിP}. തീരേദശ വിഭവ
െട ™1ിര പരിപാലനം
ഉറ“ വ3uക, സE• േമഖലയിൽ നി}
സാ&%ിക ലാഭം വർ8ിLിPക എ,ിവയാണ്
പ8തി>െട ധാന ല-.ം. എം.ഒ.ഇ.എഫ്.സി.സി ാഥമിക േ ാജ‚് റിേLാർf് അംഗീകരി<െകാi്
ഘfം ഘfമായി നടLിലാ2ി വ3}. 2021-22 വാർഷിക ബജ\ിൽ 400.00 ല-ം _പ പ8തി>െട
േക5വിഹിതമായി വകയി3u}. തീരേദശ സE• ൈജവ വിഭവ
െട സംര-ണ‘ം അവ>െട
ഉൽLാദനേശഷി വർ8ിLി2 ം, കാര.േശഷി വികസനം, ഐ.സി.ഇെസഡ്.എം.പി നടLിലാ2ൽ,
തീരേദശ മലിനീകരണം +റšൽ, അടി1ാന സൗകര.
െട നവീകരണം, തീരേദശ സFഹ
െട
ഉപജീവന ™ര- wട ിയവšായാണ് ഈ wക െചലവഴിP,ത്.
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(
സർL ശി ാ അഭിയാ[ം രാ’ീയ മാധIമിക് ശി ാ അഭിയാ[ം(ആർഎംഎസ്എ),
അ Iാപക വിദIാഭIാസ4ി[ േവ,ി ^ േക$ാവിuത പ തികKം ]NിേചർVെകാ,് ഭാരത
സർQാർ ആരംഭിA പ തിയാണ് സമD ശി
അഭിയാൻ. നിലവി`^ വിദIാലയJൾ
ശ5ിെ Vക, താമസി“ പഠിQാ[^ വിദIാലയJൾ, ഗതാഗത സൗകരIJൾ, സൗജനI
sണിേഫാ*കൾ, സൗജനI പാഠˆ”കJൾ, എസ്.എം.സി/എസ്.ഡി.എം.സി എ.ിവ െട പരിശീലനം,
പഠന പരിേപാഷണ പരിപാടികൾ(എൽഇപി)/പരിഹാര േബാധന പരിപാടികൾ, േദശീയ തല4ി`^
വിലയി-4ൽ vലIനിർ•യം, D•ശാലകൾ, nതനമായ{ം –ണേമ— വർ ി ി).{മായ
സംരംഭJൾ, 'ി-ന˜റി തല4ിെല പി™ണ, {ലIതšേവ,ി ^ 'േതIക പരിപാടികൾ,
സി.ഡ›œ.എസ്.എൻ [േവ,ി ^ പരിപാടികൾ, കായികaം ശാരീരീകaമായ വിദIാഭIാസം,
അ Iാപക-െട പരിശീലനം, ബി.ആർ.സി/സി.ആർ.സി എ.ിവš^ പാ•ിതI അQാദമിക പി™ണ,
നിർ•ാണ 'വർ4നJൾ, വിദIാലയJൾQ് സഹായധനം നൽYക, ഐ.സി.jി . ം ഡിജിjൽ
സംരംഭJKം, –ണപരമായ ഇടെപട`കൾ,സാvഹI ]Nാžകൾ, രാ’ീയ ആവി‰ാർ അഭിയാൻ,
എം.എം.ഇ.ആർ, ഐ.ഇ.ഡി.എസ്.എസ്, സEയം 'തിേരാധം, െപൺYNികൾ)^ പരിശീലനം,
ൈഗഡൻസ് &കൗൺസലിംഗ്, െസQ9റി വിദIാഭIാസം െതാഴിലധിeിതമാQൽ എ.ിവയാണ്
'ധാന 'വർ4നJൾ.
2021 22 െല പ തി നട4ി ിേലQായി 7126.00 ല ം പയാണ് സംHാനവിഹിതമായി
സംHാന „ാൻ ഫ,ിൽ നി ം നിQിെവAിരി).ത്. ബാQി ^ {ക 'ാേദശിക ഭരണ]ടJKെട
„ാൻ ഫ,ിൽ നി ം നീQി െവ)ം. 2021-22 വർഷ4ിൽ 50700.00 ല ം പ ഈ പ തി െട
നട4ി ി[^ േക$ വിഹിതമായി 'തീ ി) . .
.
YNികKെട Ÿൾ 'േവശനം വർ ി ി)ക 'േവശനം േനടിയ YNികKെട ŸKകളിെല
ഹാജർനില വർ ി ി)ക എ. ല Iേ4ാ ]ടി 1995 ആഗ ് 15 ◌ം തീയതി 'ാഥമിക
വിദIാഭIാസ4ിന് േപാഷകാഹാര സഹായം (എൽ.പി.-എൻ.എസ്.പി.ഇ) എ. പ തി രാജIെ4 2408
േ›ാ)കളിൽ ആരംഭി)ക ,ായി. 1997-98 വർഷേ4ാ ]ടി ഈ പ തി രാജIെ4 എbാ
േ›ാ)കളി`ം വIാപി ി)ക ,ായി. 1 *തൽ 5 വെര ¢ാUകളിൽ പഠി). സർQാർ, സർQാർ
എയ്ഡഡ്, തേ•ശഭരണ Hാപന ŸKകളിെല YNികെള ]ടാെത ഇ.ജി.എസ് , എ.ഐ.ഇ
േക$Jളിൽ പഠി). YNികെള]ടി ഉൾെQാ£.
പ4ിൽ ഈ പ തി 2002 ൽ
വിˆലെ Vക ,ായി. 2008-09 അQാദമിക് വർഷം *തൽ അ ർ ൈ'മറി Ÿൾ YNികെള ം ]ടി
ഈ പ തിയിൽ ഉൾെ 4ി. 2021-22 വർഷ4ിൽ 21000.00 ല ം
പ ഈ പ തി െട
നട4ി ി[^ േക$ വിഹിതമായി 'തീ ി) .
(
.
ച{ർേവദി ക•ിjി റിേ ാർN് 'കാരം താെഴ ^ ര¦ §ീ*കൾ മw¨കൾ)ം നœനപ Jൾ)ം
ൈവകലI*^വർ)ം വിദIാഭIാസം നൽകാ[^ പരിപാടി എ. േപരിൽ ഒ.ാQിയി©,്.
മw¨കളി|െട –ണനിലവാര*^ വിദIാഭIാസം നൽകാ[^ പരിപാടി-1.00 ല ം പ
നœനപ HാപനJKെട അടിHാനവികസന പരിപാടി -1.00 ല ം പ
2021-22 വർഷ4ിൽ 2.00 ല ം
പ ഈ പ തി െട നട4ി ി[^ േക$
വിഹിതമായി 'തീ ി) .
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!തീ

2021-22 വർഷ
ി#$.

ിൽ 20.00 ല

ം

പ ഈ പ തി െട നട

(
ി ി

.
േക

വിഹിതമായി

(
.
1986- െല േദശീയ വിദ'ാഭ'ാസ നിയമമ സരി+് ജി.ാ വിദ'ാഭ'ാസ പരിശീലന /ാപനം 100
ശതമാനം േക വിഹിതം ലഭി#0 പ തിയായി1$. 2015-16 2തൽ ഡയ4ിെ5 ഫ7ിെ5 രീതി 60:40
എ0 അ പാത ിേല:് മാറി. /ാപന<=െട അടി/ാന സൗകര'<ൾ#ം പരിശീലന ി ം
അറിവ് െമ+െ @A0തി ം ഒ1 അCാദമിക-സാേDതിക റിേസാE് ഉ7ാ#0തി ം Gൾ
അധ'ാപകർC് കIJKർ-അധ'യന രീതി കഴിMകൾ ഉ7ാCിെയ@#0തി ം പ തി വിഭാവനം
െചO$. 2021-22 വർഷ ിൽ 1800.00 ല ം
പ ഈ പ തി െട നട ി ി
േക
വിഹിതമായി !തീ ി#$.
.

(
6
സം/ാന<ൾC് േക
ിൽ നി$ം നെ.ാ1 Rക ലഭ'മാ#0തി
അവസരം
ഒ1CിെCാ7് ഭാരതസർCാർ ആവിTരി+ ഒ1 േക ാവിUത പ തിയാണ് രാWീയ ഉ+താർ
ശി ാ അഭിയാൻ (Zസ). പ തികൾ ത\ാറാ#0തിേല# േവ7ി സർCാരിെ5 കീഴിൽ ഒ1
േ!ാജ]് ഡയറ]േറ4് പീകരി+ി^7്. 18 2തൽ 23 വയ_വെര !ായമായ പൗര`ാ1െട െമാ
!േവശനാ പാതം (േaാb് എൻേറാൾെമ5് േറേഷ'ാ) 35 ശതമാന ിൽ നി$ം അ@
അc്
വർഷ ി
ിൽ 60ശതമാനമാ ം ഉയർAക, !േവശനം, സമതdം, േമ` എ0ിവ നൽe0
വിദ'ാഭ'ാസ /ാപന<ൾ, !വർ നമികM
അധ'ാപകർ, പരീ ാ രീതിയിf
നവീകരണം,
േക സർCാർ മാർgേരഖകൾ അംഗീകരി+ി^
!വർ ന<ൾ 2തലായവയാണ് പ തി
ല '<ൾ. Zസ െട മാർgേരഖ അ സരി+് േക
സം/ാന സർCാ1കൾ 60:40 എ0
അ പാത ിൽ ഈ പ തിC് Rക വക െകാ ിേC7താണ്. േപാളിെടkി#കൾ#
േക
വിഹിതMം ഈ പ തിയിൽ നൽe$.
2021-22 വർഷ ിൽ 8660 00 ല ം പ ഈ പ തി െട നട ി ി
േക വിഹിതമായി
!തീ ി#$.

േകരള ിെല mണിേവEി4ികളിfം വിദ'ാഭ'ാസ /ാപന<ളിfം േദശീയ േസവന പ തി
!വർ ന<ൾ നടA0ത് 100% േക
സർCാരിെ5 സഹായേ ാെടയാണ്. സം/ാനതല
എൻ.എസ്.എസ്
െസ.ിെ5 !വർ ന ിന് 2021-22 കാലയളവിൽ േക
സർCാർ 100%
സഹായമായി 80.00 ല ം പ നൽeെമ0് !തീ ി#$.
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60

(
.
ഭാരത സർCാരിെല ആേരാഗ' e@ംബ േ മ മoാലയ ിെ5 പ തിയായ നാഷണൽ
െഹൽ ് മിഷൻ നട ിലാ#0തി
േ!ാaാം നട ിലാCൽ pാൻ !കാരം സം/ാന<ൾCായി
അc് ധനസഹായ ഘടക<ൾ ഉ7്. ഇവ:
(i)
എൻ.ആർ.എ+്.എം/ആർ.സി.എ+്. uvിwൾ
(ii)
എൻ. .എ+്.എം. uvിwൾ
(iii)
സാംxമിക േരാഗ<ൾ# uvിwൾ
(iv)
സാംxമിേകതര േരാഗ<ൾ, അപകട<ൾ, അടിയyിര ൈവദ'സഹായം എ0ിവ{
uvിwൾ
(v)
ഇൻ|ാ}~്ചർ െമയി5നൻസ്
e@ംബേ മ പരിപാടികൾ എ0 ഘടകം ഈ പ തിയിൽ ഉൾെ @ ിയിരി#$. നാഷണൽ
Zറൽ െഹൽ ് മിഷ ം നാഷണൽ അർബൻ െഹൽ ് മിഷ ം നാഷണൽ െഹൽ ് മിഷെ5 ര7്
ഉപഘടക<ളാണ്. േക
സർCാ1ം േകരള സർCാ1ം 60:40 എ0 അ പാത ിലാണ് Rക
വിനിേയാഗി#0ത്. ഈ ശീർഷക ിൽ വകയി1 ിയിരി#0 Rക േക സർCാരിെ5 പ തി
നട ിലാCൽ നിർേ•ശ<ള സരി€ം 2021-22 വര്ഷ ിെല േക വിഹിത ിന സരി€ം മാ•േമ
ചിലവഴിCാൻ പാ@‚. 2021-22 സാI ിക വർഷ ിൽ 68220.00 ല ം പ േക വിഹിതമായി
!തീ ി#$. ഇൻ|ാ}~ർ െമയി5നൻസ് (v) എ0 ഘടക ിന് ഭരണMം നട ിƒം (സം/ാന
ജി.ാ തല<ളിൽ e@ംബേ മ ബJേറാകൾ), സബ് െസ5„കൾ, നഗര e@ംബേ മ േക <ൾ,
അർബൻ റീവാബിംഗ് …ീം, എ.എൻ.എം/എൽ.എ+്.വി. െ†യിനിംഗ് Gൾ, ആേരാഗ' e@ംബ േ മ
െ†യിനിംഗ് െസ5ർ, ‡1ഷ െതാഴിലാളിക=െട പരിശീലനം എ0ീ !വർ ന<ൾCാണ് Rക
അ വദി#0ത്. 2021-22 സാI ിക വർഷ ിൽ 68220.00 ല ം
പ േക
വിഹിതമായി
!തീഷി#$. ഇതിൽ ഇൻ|ാ}~ർ െമയി5നൻസ് (v) എ0 ഘടക ിന് (e@ംബേ മ
പരിപാടികൽ) േക വിഹിതമായ 20220.00 ല ം പ ഉൾെ @$.

ആേരാഗ'-e@ംബേ മ മoാലയ ി കീഴിൽ േക പDാളി
പ തിയായ ആയˆാൻ
ഭാരത് - േദശീയ ആേരാഗ' സംര ണ പ തി േക സർCാർ ആരംഭി€. !ധാൻ മoി ജൻ
ആേരാഗ' േയാജന (പി.എം-െജ.എ.ൈവ.)
ം െഹൽ ് ആൻഡ് െവൽെനസ്
െസ5ർ
(എ+്.ഡ‰J.സി.) എ0ിവ ഈ പ തി െട പരŠരബ‹ിതമായ ര7് ഘടക<ളാണ്. പി.എംെജ.എ.ൈവ. പ തി !കാരം ഒ1 e@ംബ ിന് 5 ല ം
പയാണ് ഒ1 വർഷം !േയാജനം
ലഭി#0ത്. േക സർCാരിെ5 സാŒഹ' സാI ിക ജാതി െസൻസസ് അടി/ാനമാCി
പാവെ K e@ംബ<െള നിർ•ി• പ തി ല 'മി@$. അത സരി+് സർCാർ േŠാൺസർ െചO0
ആേരാഗ' ഇൻ•റൻസ് പ തികളായ രാWീയ സdാ•' ബീമാ േയാജന (ആർ.എസ്.ബി.ൈവ), സമa
ആേരാഗ' ഇൻ•റൻസ് പ തി (സി.എ+്.ഐ.എസ് ), ചിസ് pസ്, സീനിയർ സി4ിസൺ ആേരാഗ'
ഇൻ•റൻസ് (എസ്.സി.എ+്.ഐ.എസ് ) എ0ിവ ലയി ി€ കാ1ണ' ആേരാഗ' “ര
പ തി എ0
േപരിൽ ഒ1 ‡തിയ പ തി പീകരി€. േക സർCാ1ം സം/ാനസർCാ1ം ത”ിൽ 60:40 എ0
അ പാത ിൽ പ തി വിഹിതം വകയി1Aം. ആർ.എസ്.ബി.ൈവ. e@ംബ<ൾC് (പി.എംെജ.എ.ൈവ. e@ംബ<ൾ) ‡റേമ 2–വൻ !ീമിയMം സം/ാനം സdyമായി അട{0 ചിസ്
e@ംബ<=7്. പരിര ിCെ േട7 െമാ ം e@ംബ<=െട എ—ം ഏകേദശം 41.36 ല ം
ആയിരി#ം. 2021-22 സാI ിക വർഷ ിൽ പ തി നട ിലാ#0തിനായി 11439.00 ല ം പ
േക വിഹിതമായി !തീ ി#$.
3.
േക സർCാരിെ5

ആേരാഗ' e@ംബേ
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മ മoാലയ

(
ിന് കീഴിf

ആ ഷ് വe ്

(ആ ർേ™ദം, േയാഗ, !šതിചികി›, സി , mനാനി, േഹാമിേയാ തി) േദശീയതല ിൽ ആ ഷ്
മിഷൻ ആരംഭി+ിരി#$. െചലവ് eറœ രീതിയിൽ ആ ഷ് േസവന<ൾ, വിദ'ാഭ'ാസ സംവിധാനം
ശ•ിെ @ ൽ, ആ ർേവദ-സി -mനാനി-േഹാമിേയാ മ1$ക=െട žണിലവാരം നിയoിCൽ,
ഔഷധ സസ'<ൾ എ0ീ േമഖലകളിൽ ആ ഷ് സംവിധാനം ശ•ിെ @Aകയാണ് േദശീയ
ആ ഷ് മിഷെ5 ല 'ം.
േക സർCാ1ം സം/ാനസർCാ1ം ത”ിൽ 60:40 എ0
അ പാത ിൽ പ തി വിഹിതം വകയി1Aം. 2021-22 സാI ിക വർഷ ിൽ േദശീയ ആ ഷ്
മിഷൻ (ഔഷധ സസ'<ൾ ഉൾെ െട) പ തി നട ിലാ#0തിനായി 750.00 ല ം
പ
േക വിഹിതമായി !തീ ി#$.

േക സർCാരിെ5 ആേരാഗ' e@ംബേ മ മoാലയ ിന് കീഴിf
ആ ഷ് വe ്
(ആ ർേ™ദം, േയാഗ, !šതിചികി›, സി , mനാനി, േഹാമിേയാ തി) േദശീയതല ിൽ ആ ഷ്
മിഷൻ ആരംഭി+ിരി#$. െചലവ് eറœ രീതിയിൽ ആ ഷ് േസവന<ൾ, വിദ'ാഭ'ാസ സംവിധാനം
ശ•ിെ @ ൽ, ആ ർേ™ദ-സി -mനാനി-േഹാമിേയാ മ1$ക=െട žണനിലവാരം നിയoിCൽ,
ഔഷധ സസ'<ൾ എ0ീ േമഖലകളിൽ ആ ഷ് സംവിധാനം ശ•ിെ @Aകയാണ് േദശീയ
ആ ഷ് മിഷെ5 ല 'ം.
േക സർCാ1ം സം/ാന സർCാ1ം ത”ിൽ 60:40 എ0
അ പാത ിൽ പ തി വിഹിതം വകയി1Aം. 2021-22 സാI ിക വർഷ ിൽ േദശീയ ആ ഷ്
മിഷൻ (േഹാമിേയാ) പ തി നട ിലാ#0തിനായി 750.00 ല ം
പ േക
വിഹിതമായി
!തീ ി#$.
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)
(
വനിതാ ജീവനCാർC് eറœ നിരCിൽ മിക+ താമസ സൗകര'<ൾ ഒ1#0തി¢െട
അവെര വീടി ‡റേ C് േജാലി# േപാകാൻ േ!ാ›ാഹി ി#0തിനായി േകരള സം/ാന ഭവന
നിർ”ാണ േബാർഡ്, വനിതാ ജീവനCാർ#
േഹാ£ൽ (ഡ‰JഡബJഎ+് ) പ തി നട ാ#$.
ബജ4് വഴി േക സർCാർ aാ¤ം (നിർ”ാണ െചലവിെ5 60%) സം/ാന സർCാർ വിഹിതMം
(നിർ”ാണ െചലവിെ5 40%) ഉപേയാഗെ @ ിെCാ7് േബാർഡ് വനിതാ ജീവനCാർC്
േഹാ£fകൾ നിർ”ി#$.
2021-22 കാലയളവിൽ േബാർഡ് ര7് പ തികൾ നട ിലാCാൻ ഉേ•ശി#$.
1. ഭി0േശഷിCാർCായി ¥ചി2റി ¦െട
, 6 െബ§
ഒ1 േഡാർെമ4റി ഉൾെ െട 169
െബ©ക= ഒ1 Œ$ നില െകKിടം കാœ<ാട് (കാസർേഗാഡ് ജി.) നിർ”ി#ക.
2. േരാഗികൾ#
80 െബ©ക=

ര7് ¥ചി2റി
2റിക=ം ഭി0േശഷിCാർ# ര7് െബഡ്Z2ക=ം ഉൾെ െട
ഒ1 Œ$ നില െകKിടം റാ0ിയിൽ (പ നംതിK ജി.) നിർ”ി#ക.

‡തിയ േഹാ£ൽ നിർ”ാണ പ തികൾ ഏെ4@#വാൻ േവ7ി 2021-22 കാലയളവിൽ 338.00
ല ം 1പ 60% !തീ ിത േക വിഹിതമായി !തീ ി#$
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:
നഗര ദാരി«'ം എ0ത് ബ¬2ഖ സdഭാവ2 താണ്. നഗര!േദശ<ളിെല ദരി«
ജനവിഭാഗ<ൾ േജാലി സംബ‹മാ ം വാസ/ല സംബ‹മാ ം സാŒഹികമാ 2
ആവശ'<ൾ സംബ‹ി€ം േനരിേട7ിവ10 വിവിധ തര ിf
-രിത<ൾ സമയബ‹ിതമാ ം
സŒലമാ ം
ഏേകാപിതമാ ം പരിഹരിേC7R27്. അവശ വിഭാഗ<=െട !®<ൾ
പരിഹരി#0തിൽ !േത'കം ഊ0ൽ നൽേക7Rമാണ്.നഗര !േദശ<ളിെല ദരി« ജന
വിഭാഗ<=െട ദാരി«'Mം -രിത<=ം eറ{0തി േവ7ി േക
ഗവൺെമ5് ആവിTരി+്
നട ാCിവ10 ഒ1 പരിപാടിയാണ് േദശീയ നഗര ഉപജീവന ദൗത'ം (എൻ. .എൽ.എം).
താെഴ Kിൽ ദരി«രായ ജനവിഭാഗ<െള സംഘടി ി+് അവ1െട ദാരി«'Mം മ° -രിത<=ം
പരിഹരി#0തിനായി അവർC് !േയാജന!ദമായ സdയം െതാഴിfക=ം േവതനം ലഭി#0 വിദ±
െതാഴിfക=ം ലഭ'മാCി ഉപജീവന മാർg ിന് /ായിയായ ഒ1 അടി/ാനം ഉ7ാ#ക
എ0താണ് മിഷൻ ല 'മി@0ത്. ഘKംഘKമായി നഗര ിെല ഭവനരഹിതർC് അത'ാവശ'
സൗകര'<േളാ@ ¦ടിയ താമസ സൗകര'ം നൽeക എ0Rം ഈ പ തിയിൽ വിഭാവനം െചO$.
ഇR¦ടാെത നഗര ിെല െത1M ക+വടCാർC് ക+വട ിന് അ േയാജ'മായ /ലം
കെ7 ൽ, /ാപന<ളിൽ നി$ം വാ² തരെ @ ൽ സാŒഹ' “ര ിതതdം വർ ി€വ10
വിപണന സാ 'തകൾC സരി+് സഹായ<ൾ നൽകി ൈന‡ണ'ം !ാ³മാCൽ എ0ീ
സഹായ<ൾ ലഭ'മാCിെCാ7് അവ1െട ഉപജീവന മാർgം െമ+െ @A0തി ം ല 'മി@$.
ജന<െള സാŒഹികമായി സംഘടി ി+് ശാ•ീകരി#ക കാര'േശഷി വർ ി ിCfം
പരിശീലന<=ം വിദ± പരിശീലന ിെ5 അടി/ാന ിൽ
െതാഴിൽ ലഭ'മാCfം മ4്
/ാപന<ളിൽ െതാഴിൽ സൗകര'ം ഉറ ാCfം സdയം െതാഴിൽ പ തി നഗര !േദശെ
വീടി.ാ
പാവെ KവർC് സാŒഹിക അഭയ േക <ൾ വഴിേയാര ക+വടCാർC്
സഹായം
´തന !േത'ക േ!ാജµകൾ എ0ിവയാണ് ഈ പ തി െട ഘടക<ൾ. വ'•ിഗത സംരംഭ<ൾ
¶ ് സംരംഭ<ൾ നഗര ജീവേനാപാധി േക <ൾ എ0ിവ /ാപി#0തി ം ല 'മി@$. ഒ1
വാർഡിൽ ഒ1 ·¸ സംരംഭം എ0താണ് 2021-22 ൽ ല 'മി@0ത്. ൈന‡ണ' വികസന ി ം
േജാലി ഉറ ാCലി ം വ'വസായ<=മായി ബ‹ി ി#ക മാ¹കാ ൈന‡ണ' വികസന േക <ൾ
/ാപി#ക അംഗ<ൾC് വിദ± പരിശീലനം നൽeക എ0ിവ{ം ഈ പ തി ല 'ം വ{$.
അ വദി+ എ.ാ അഭയേക <=െട wർ ീകരണMം ‡തിയ അഭയേക <=െട നിർ”ാണMം
അഭയേക <=െട നവീകരണ !വർ ന<=ം െത1വിൽ താമസി#0വരായി കെ7 ിയവ1െട
‡നരധിവാസMം ‘നഗര ിെല വീടി.ാ വർC്
അഭയേക <ൾ’ എ0 ഘടക ി¢െട
ല 'മി@$.
‘നഗര ിെല വഴിേയാര ക+വടCാർC് സഹായം’ എ0 ഘടക ി¢െട തിരി+റിയൽ
കാർഡ് വിതരണം wർ ീകരി#0തി ം എ.ാ വഴിേയാര ക+വടCാർ#ം വിപണനം
നടA0തി
സർKിഫിC4് നൽe0തി ം വഴിേയാര വിപണന േക <ൾ /ാപി#0തി ം
വഴിേയാരC+വടCാ1െട ‡നരധിവാസMം ല 'ം വ{$. േകാവിഡ് -19 മഹാമാരി ം അതിെ5
ഭാഗമാ 7ായ േലാക് ഡൗºം െത1വ് ക+വടCാ1െട ജീവേനാപാധിെയ വളെര !തി¦ലമായി
ബാധി+ി^7്. െത1വ് ക+വടCാ1െട ജീവേനാപാധി െമ+െ @A0തിന് പി.എം }ീ4് െവൻേഡE്
ആ» നിർഭാർ നിധി (പി.എം.എസ്.വി.എ നിധി) പ തി
പീകരി+ി^7്. 7 ശതമാനം പലിശ
സ¼ിഡിയായി െത1വ് ക+വടCാർC് 10,000
പ !വർ ന Œലധനമായി നൽe0തിന് ഈ
പ തിയി¢െട ല 'മി@$. പKികജാതി ഉപപ തി വിഹിതMം പKികവർഗ ഉപപ തി വിഹിതMം
ഇതിൽ ഉൾെ @ ിയി^7്. 20 1-22-ൽ 60 ശതമാനം േക
വിഹിതമായി 3750 00 ല ം
പ
!തീ ി#$.
1
2
3

െപാRവിഭാഗം
പKികജാതി ഉപപ തി
പKികവർഗ ഉപപ തി

1200.00
225.00
75.00
704

1800.00
337.50
112.50

3000.00
562.50
187.50

േചരിനിവാസികൾ ഉൾെ െട നഗര ിെല പാവെ വരിൽ വീടി ാ
എ ാവർ ം
2022
ഓെട വീട് ലഭ മാ ക എ! ല" േ ാെട സം#ാന സർ$ാ%ം, നഗര തേ'ശ #ാപന)*മായി
േചർ!് നട ിലാ ! ഒ% േക-ാവി.ത പ/തിയാണ് 1ധാന മ3ി ആവാസ് േയാജന. (i)
7ണേഭാക്8 േക-ീ9ത വ :ിഗത ഭവന നിർ;ാണം (ബിഎൽസി) (?തിയ വീ@കൾ), വീട്
െമAെ @ ൽ, (ii) െപാB സCകാര പDാളി േ ാെട പാവെ വർ$് സാF ികമായി താ)ാൻ
കഴിI! ഭവന നിർമാണം, (iii)േചരി ?നരധിവാസം, (iv) വാJ ബKിത സബ്സിഡി ഘടകം (സി എൽ
എസ് ) എ!ീ ഘടക)ളാണ് ഈ പ/തി Oത്.
അടി#ാന പQാ ല സൗകര )*O 30 ചBരU മീVർ വെര വിWീർXYO വീട്
നിർ;ി$ാൻ ‘ബിഎൽസി ?തിയ വീ@കൾ’ എ! ഘടക ിZെട സഹായം ലഭി ം. േകസഹായ ിൽ മാVം വ% ാെത വീടിെ\ വ]
ി]ം മV് സൗകര )*െട കാര
ി]ം സം#ാന
തല ിൽ ആവശ മായ മാVം വ% ാ^!താണ്.
വീെടാ!ിന് േക- ഗവൺെമ\്
നിQയിAിരി !ത് ര`ര ല"ം aപയാണ്. അതിൽ 60 ശതമാനം Bക േക-^ം ബാ$ി Bക
സം#ാന^ം നഗര തേ'ശ #ാപന)*ം േചർ!് വഹി !താണ്. ഇ ര ിൽ 40 ശതമാനം
വിഹിതം സം#ാന സർ$ാ%ം നഗര തേ'ശ #ാപന^ം (20 ശതമാനം വീതം) Bല മായി
വഹി !താണ്.
എ!ാൽ
സം#ാന ്
28/02/2018
െല
ജി.ഒ
(എം.എസ് )
നം.29/2018/എൽ.എസ്.ജി.ഡി എ! ഉ രവിZെട വീട് നിർ;ാണ ിjO kണിV് നിര$് 4.00 ല"ം
aപയായി ഉയർ ിയിl`്. അതിൽ േക- വിഹിതം 1.50 ല"ം aപ, സം#ാന വിഹിതം 0.50 ല"ം
aപ, നഗര തേ'ശ #ാപനം 2.00 ല"ം aപ എ!ി)െനയാണ്.
െപാB സCകാര പDാളി േ ാെട പാവെ വർ$് സാF ികമായി താ)ാൻ കഴിI!
ഭവന നിർ;ാണം എ! ഘടക ിZെട ൈലഫ് മിഷjമായി സംേയാജി ിqെകാ`് സCrമായി
sമിയി ാ വർ േവ`ി അ ാർ ്െമ\് േകാംtuക*െട നിർ;ാണ ിനാണ് ഉേ'ശി !ത്. ഒ%
വാസ#ല ിെ\ / vാVിെ\ നിർ;ാണ ിന് 10.50 ല"ം aപയാണ് നിർേ'ശിAിരി !ത്.
അതിൽ േക- വിഹിതം 1.50 ല"ം aപ, സം#ാന വിഹിതം 6.50 ല"ം aപ, നഗര തേ'ശ
#ാപനം 2.50 ല"ം aപ എ!ി)െനയാണ്. െപരിrൽമX 400, ജി.സി.ഡി.എ 88
7ണേഭാ:ാ$ൾ എ!ി)െന 488 7ണേഭാ:ാ$ൾ$ായി 2 അേഫാർബിൾ ഹൗസിംഗ്
േ1ാജwകൾ േക- ഭവന നഗരകാര മ3ാലയം അംഗീകരിAിl`്. െപരിrൽമXയിൽ 408
kണിxകൾ നിർ;ി വാൻ ഉേ'ശി y. അതിൽ 400 kണിxകൾ 7ണേഭാ:ാ$ൾ േവ`ിIം 8
kണിxകൾ അംഗനവാടി, ക;zണിVി ഹാൾ എ!ി)െനIO സൗകര )ൾ നൽ{!തിjം
േവ`ിയാണ്. ഇതിെ\ നിർ;ാണം ?േരാഗതിയിലാണ്. ജി.സി.ഡി.എ 88 kണിxകൾ നിർ;ി$ാനാണ്
ഉേ'ശി !ത്. വാJ ബKിത സബ്സിഡി ഘടക ിെല Y|വൻ സ}ിഡി BകIം 2017 ജjവരി
Yതൽ േക- സർ$ാർ വഹി !താണ്. ഇട ര
വ%മാന$ാെരIം ഈ ഘടക ിൽ
ഉൾെ @ ിയിl`്. പ/തിIെട 90% 7ണേഭാ:ാ$*ം വനിതകളായിരി ം. ‘ബിഎൽസി ?തിയ
വീ@കൾ, നിലവി]O വീ@ക*െട നവീകരണം’ എ! ഘടക ിെല അംഗീകരിA േ1ാജwക*െട ബാ$ി
Bക ലഭി !തിjം sമിയി ാ വർ$് അ ാർ ്െമ\് േകാംtuകൾ നിർ;ി !തിjം ൈന?ണ
വികസന 1വർ ന)ൾ മായാണ് വിഹിതം വകയി% ിയിരി !ത്. പ ികജാതി ഉപപ/തി
വിഹിത^ം പ ികവർഗ ഉപപ/തി വിഹിത^ം ഇതിൽ ഉൾെ @ ിയിl`്.
2021-22-ൽ 60 ശതമാനം േക- വിഹിതമായി 30000 00 ല"ം aപ 1തീ"ി y. തേ'ശ
ഭരണ #ാപന)*െട വിഹിതമായ 20 ശതമാനം Bക അവ%െട വികസന ഫ`ിൽ (tാൻ €ാ\് )
നിyം കെ`േ `താണ്.

1
2
3

െപാBവിഭാഗം
പ ികജാതി ഉപപ/തി
പ ികവർഗ ഉപപ/തി

5310.00
600.00
90.00
705

21240.00
2400.00
360.00

26550.00
3000.00
450.00

:
രാജ
ാകമാനം •ചിതCം മാലിന സം‚രണം ആേരാഗ പരിപാലനം എ!ിവ ഉറ ാ ക
എ!ീ ല" േ ാ@„ടി 60 40 എ! അjപാത ിൽ േക- ഗവൺെമ\ിെ\ നഗര വികസന
മ3ാലയം ആവി…രിAിlO ഒ% േക-ാവി.ത •ചിതC പ/തിയാണിത്. െവളിയിട വിസർ†നം
ഇ ാതാ$ൽ േതാ ി ണി നിർ ലാ$ൽ ആ‡നിക^ം ശാˆീയ^മായ നഗര ഖരമാലിന
സം‚രണം ആേരാഗ കരമായ •ചീകരണ ശീല ിേല$് മാŠക ഈ 1വർ ന)ൾ O
കാര േശഷി വർ/ി ി ക സCകാര േമഖലIെട പDാളി
ിjO സാഹചര ം ‹Œി ക എ!ിവ
ഈ പ/തിIെട ഘടക)ളാണ്.
നഗരതല ി]O •ചിതC പ/തികൾ ത•ാറാ ക ഒ%
സം#ാന •ചീകരണ ആശയം aപീകരി ക സം#ാന •ചീകരണ ത3ം aപീകരി ക
ൈശലീമാV ിjO ത3ം aപീകരി ക വിവര വിദ ാഭ ാസ വിനിമയ 1വർ ന)ൾ സCകാര
േമഖല•് ഇതിേല$് കടy വ%!തിjO അrരീ"ം ഒ% ക കാര േശഷി വർ/ി ി$ൽ എ!ിവ
ഉൾെ @! ഒ% സമ€ •ചിതC പ/തി ത•ാറാ കയാണ് മിഷെ\ ത3ം. എ ാ നഗര)*ം ഈ
പരിപാടിയിൽ ഉൾെ @y. ഈ പ/തിIെട 1ധാന ഘടക)ൾ വ :ിഗത ശൗചാലയ)ൾ
ക;zണിVി ശൗചാലയ)ൾ െപാB ശൗചാലയ)ൾ ഖര മാലിന സം‚രണം •‘’രകൾ വിവര
വിദ ാഭ ാസ വിനിമയം േബാധവൽ$രണം കാര േശഷി വർ/ി ി$ൽ ഭരണപരമായBം മxOBമായ
െചല^കൾ എ!ിവയാണ്.
ഖര“വ മാലിന പരിപാലന ിjO ഇടെപട]കൾ വ ാപകമാIO വിവര വിദ ാഭ ാസ
വിനിമയ 1വർ ന)ൾ കാര േശഷി വർ/ി ി$ൽ എ!ിവയിZെട 1”ത പ/തിയിൽ
ല" മി ിlO ഫല)ൾ ൈകവരി വാൻ സാധി െമ!് 1തീ"ി y.
375 വ :ിഗത
ശൗചാലയ)ൾ 77 ക;zണിVി ശൗചാലയ)ൾ 115 െപാB ശൗചാലയ)ൾ •‘’രകൾ എ!ിവ 20 122 ൽ നിർ;ി$ാൻ ഉേ'ശി y. ഈ പ/തി ഹരിതേകരളം മിഷന് കീഴിൽ ഉൾെ @y.
2021-22-ൽ 60 ശതമാനം േക- വിഹിതമായി 3750 00 ല"ം aപ 1തീ"ി

y
:
:
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െതാഴി]ം ൈന?ണ
വികാസന^ം കർ;പ/തിIെട ഭാഗമായി താെഴപറI!
പരിപാടികളാണ് 2021-22
വർഷ ബജVിൽ നി…ർഷിAിlOത്.
ഈ പ/തി O
സം#ാനവിഹിതമായി 431.00 ല"ം aപIം േക- വിഹിതമായി 1966.00 ല"ം aപIം 2021-22
വർഷ ബഡ്ജVിൽ 1തീ"ി y.
ൈന?ണ വികസന സംരംഭകതC മ3ാലയം (എം.എസ്.ഡി.ഇ) രാജ
ാകമാനYO
െതരെ•@$െ
വ ാവസായിക
പരിശീലന
#ാപന)െള
സഹായി !തിനായി
എസ്.ടി.ആർ.ഐ.വി.ഇ. എ! േപരിൽ. ഒ% —തനപരിപാടി•് aപം നൽകിയിl`്. േലാകബാDിെ\
സഹായേ ാ@„ടിIO ഈ പരിപാടി അ@
സാF ികവർഷ ിൽ ആരംഭി !തിനാണ്
1തീ"ി !ത്. ഐ.ടി.ഐ-ക*െട 1വർ നം മിക^Vതാ !തിjO േ1ാ˜ാഹനം ഗവൺെമ\്
ഐ.ടി.ഐ-കളിൽ അംഗപരിമിത സൗഹാർദ പQാ ല വികസനം എ!ിവയാണ് ഈ പ/തിയിെല
1ധാന പരിപാടികൾ. േക-ാവി.ത പ/തികെള I:ിഭ“മാ !തിjO േക- ഗവൺെമ\ിെ\
ൈന?ണ
വികസന^മായി ബKെ
എ ാ രം 1വർ ന)െളIം ഒV ട$ീഴിൽ
ആ$ിയിരി y.
ഈ പ/തിIെട 100% ^ം
േക- ഗവൺെമ\് വിഹിതമാണ്.
പ/തിയാഥാർš മാ !തിനായി േക- വിഹിതമായി 2.00 ല"ം aപ 2021-22 വർഷ ബഡ്ജVിൽ
1തീ"ി y.
വളെര േവഗ ി]ം, ഉയർ! 7ണനിലവാര ി]YO ൈന?ണ ഇr എ! സCœം
യാഥാർš മാ{!തിനാIO Yഖ പ/തിയാണ് ഇത്.
െതാഴിലി ാ വ%ം, •ൾ, േകാേളജ്
തല)ളിൽ െകാഴി•് േപാകെ വ%മായ Iവാ$െള വ ാവസായിക ആവശ )ൾ$്
ഉപേയാഗെ @ ാ^!തര ിൽ ൈന?ണ പരിശീലനം നൽകി ഒ% വ%മാന മാർžം കെ` ാൻ
സഹായി ക എ!താണ് ഈ പ/തിIെട ല" ം. പ/തിIെട 100% ^ം േക- ഗവൺെമ\്
വിഹിതേ ാെട നട ! ഈ പ/തികായി 2021-22 ബജVിൽ േക- വിഹിതമായി 2.00 ല"ം aപ
1തീ"ി y.
ഐ.ടി.ഐ-കൾ നൽകിവ%! െതാഴിലധിŸിത പരിശീലനം മിക^Vതാ !തിനായി
1ാേദശിക വ വസായ)ൾ$ാവശ മായ വിദ
െതാഴിലാളികെള 1ദാനം െച•ാൻ കഴിIം വിധം
പരിശീലന ിjO മികA േക-)ൾ എ! നിലയി]ം എ ാ സം#ാന)ളിെലIം ഓേരാ
ഐ.ടി.ഐ മാ8ക ഐ.ടി.ഐ-കളായി മാVി തീർ !തിനായി ൈന?ണ വികസന സംരംഭകതC
മ3ാലയം ആവി…രിA കർ;പ/തിയാണിത്.
മികA െതാഴിൽ പരിചയം, ഉ!ത
നിലവാര ി]OBം നി?ണതയാർ!Bമായ വ ാവസായിക ബKം എ!ിവെയ 1ദർശി ി ം വിധം
മാ8ക ഐ.ടി.ഐ-കെള aപാrരെ @ ണം. ഇ രം മാ8ക ഐ.ടി.ഐ-കളിൽ നട ാ !
—തന പ/തികൾ സCീകരി ംവിധം സം#ാനെ
മV് ഐ.ടി.ഐ-കെള മാVി തീർേ$`തായിl`്.
2020-21-ൽ േക- ിെ\ വിഹിതമായി 162.00 ല"ം aപ 1തീ"ി y (70% േക- ഗവൺെമ\്
വിഹിത^ം 30% സം#ാന ഗവൺെമ\് വിഹിത^ം).
ˆീ –?%ഷ സമതCം ഉറ ാ !തിെ\ ഭാഗമായി aപം െകാ@
പ/തി ആണ് ഇത്.
ഇതിെ\ നിർമാണ 1വർ ന)ൾ ഗവർെമ\് അംഗീകാരYO എജൻസികളിZെട മാ‘േമ െച•ാ¢
എ!് നി£ർഷിAിl`്. ഐ.ടി.ഐ കൾ$് േവ` സാധന)ൾ വാ)ി !ത് എ ാ മാനദ¤)*ം
പാലിA് േ¥ാർ പർേAസ് മാjവൽ 1കാരം മാ‘േമ പാ@¦ എyം നി£ർഷിAിl`്. വനിത
ഐ.ടി.ഐ.ക*െട പദവി ഉയർ§!തിനാIO പരിശീലന വ{ ിെ\ 1വർ ന)െള „@തൽ
ശ:ിെ @§!തിെ\ ഭാഗമായി
2021-22 വർഷ ബഡ്ജVിൽ
300.00 ല"ം aപ
െക ിടനിർ;ാണ ിjം മV് ഉപകരണ)ൾ േശഖരി !തിjം േവ`ി േക- വിഹിതമായി
1തീ"ി y.
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േദശീയ ൈന?ണ വികാസ യ¨ ഉ രവ് നട ാ !തിjം ©ിൽ ഡവലപ്െമ\് ആ\്
എ\ർ1ണർഷി ് മ3ാലയ ിെ\ ല" )ൾ േന@!തിjമായി ©ിൽ ഇr മിഷൻ ഓ േറഷൻ
(എസ്.ഐ.എം.ഒ)-െ\ ഭാഗമായി സം#ാന ഗവൺെമ\് െകയ്സിെന േനാഡൽ ഏജൻസിയായി
പരിഗണിqെകാ`്
ൈന?ണ
വികസന ിനായി
വിവിധ
തര ി]O
പരിപാടികൾ
നട ിെ$ാ`ിരി y.
©ിൽ ഇr
മിഷൻ ഓ േറഷൻ (എസ്.ഐ.എം.ഒ) പ/തി
നട ിലാ !തിനായി േക- ഗവൺെമ\് 60% ^ം ബാ$ി 40% സം#ാന ഗവൺെമ«ം
ഉറ ാേ$`തായിl`്. േക- വിഹിതമായി 2021-22 വർഷ ബഡ്ജVിൽ 1500.00 ല"ം 1തീ"ി y.
നട ിലാ$ാjO മാനദ¤)ൾ$jസരിA് Bക വിനിേയാഗിേ$`താണ്.
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ഈ പ/തിIെട ഘടക)ൾ ¬വെട േചർ

y.

:
േക- സർ$ാരിെ\ മാർേžേരഖ 1കാരം അൺ എയിഡഡ് #ാപന)ൾ സCാUയ േകാേള-കൾ
അംഗീ9ത #ാപന)ൾ വഴി േപാ¥് െമ®ി േലഷേനാ േപാ¥് െസ$\റി േകാ¯കേളാ പഠി വാൻ
പ ികജാതി വിഭാഗ ിൽെ
വിദ ാർšികൾ$് സാF ിക സഹായം നൽകി വ%y. മാതാപിതാ$*െട
വാർഷിക വ%മാനം 2.50 ല"ം aപയിൽ കവിയാ
വിദ ാർšികൾ$് ഇതിനായി േ‚ാളർഷി’കൾ
നൽ{!താണ്. ¬വെട െകാ@ ിരി ! ഘടക)ൾ ഈ പ/തിയിൽ ഉൾെ @ ിയിl`്.
െമയി\നൻസ് അലവൻ±കൾ
വിദ ാഭ ാസ #ാപന)ൾ ¬മ§! നിർബKമാIം അടേ$`Bം തിരിെക ലഭി$ാ Bമായ
ഫീസ് മട$ി നൽകൽ
1േത ക േകാ¯കൾ$് ²$് ബാD് സൗകര ം
പഠനയാ‘ാ െചല^കൾ
ഗേവഷകർ$് 1ബKം ൈട ് െച•ാjം/1ി\് െച•ാjYO െചല^കൾ
#ാപന ിന്/kണിേവഴിസിVികൾ$് ഗേവഷകർ നിർബKമാIം നൽേക` ഫീ±കളായ
അംഗതC/രജിേ³ഷൻ ടzഷൻ െഗയിം kണിയൻ ൈല´റി ൈവദ പരിേശാധന എ!ിവ തിരിA്
നൽ{! ഫീ±കൾ ഇതിൽ നിyം ഒഴിവാ$ിയിl`്.
കറേµാൺഡൻസ് േകാ¶ിന് പഠി ! വിദ ാർšികൾ$് ²$് അലവൻസ്
ഭി!േശഷി$ാരായ വിദ ാർšികൾ$് അധിക അലവൻ±കൾ
100 ശതമാനം േക- സഹായേ ാ@„ടി സം#ാന ഗവൺെമ\് ഈ പ/തി നട ാ y. 2021-22 ൽ
27000.00 ല"ം aപ 100 ശതമാനം േക- വിഹിതമായി ഈ പരിപാടി•് 1തീ"ി y.
:
ഈ പ/തിയിൽ 9 Yതൽ 12 വെരIO ·ാ¸കളിൽ പഠി ! പ ികജാതി വിദ ാർšികൾ$്
പരിശീലനം നൽ{!തിനായി 100 ശതമാനം േക- സഹായം ലഭ മാ{y. ¹ൾ വിഷയ)ളിെല േപാരാºകൾ
മാVാൻ പരിഹാര േബാധനം നട§കIം 1േത ക പരിശീലനം നൽ{!Bം വഴി വിദ ാർšികൾ$് മ˜ര
പരീ"കളി]ം െ1ാഫഷണൽ േകാ¯കളി]ം 1േവശനം േനടാൻ സഹായകരമാ{y.
ഈ പ/തിയിൽ തിരെ•@ ! •*കൾ$് (എ) സമ€ വികസന ിjO സൗകര ം, (ബി)
േഹാ¥ൽ സൗകര ം (സി) BടർAയായി 3 വർഷ)ളിൽ മികA അ$ാദമിക് റിസൽxO »*കൾ അെ Dിൽ
േഹാ¥ൽ സൗകര YO േക-ീയവിദ ാലയം ആയിരി$ണം. െതരെ•@
¹ളിെന റിA് േകസാ•ഹ നീതി ശാ:ീകരണ മ3ാലയെ
സം#ാന സർ$ാർ അറിയിേ$`താണ്. ഒFതാം ·ാ¸ Yതൽ
പരിശീലനം ആരംഭിA പ3`ാം ·ാ¸ വെരIളള നാ] വർഷേ $ായിരി ം പരിശീലനം നൽ{ക. ഒ%
വിദ ാർšി$് ഒ% വർഷം 25,000 aപ വീതം താെഴപറI! രീതിയിൽ ഒ% പാേ$ജായി നൽ{y.
1.
ഒ% വിദ ാർšി$് ഒ% വർഷം 15,000 aപ എ! നിര$ിൽ
എ) താമസം, ഭ"ണം Bട)ിയ ചില^കൾ$ായി 900 aപ വീതം 10 മാസേ $്
ബി) 10 മാസേ $് േപാ$V് മണിയായി 300 aപ വീതം
സി) 3,000 aപ വീതം ?Wക)ൾ ം സാമ€ികൾ ം.
2. 1ിൻസി ലിjം, വിദ ¼ാർ YO ഓണേററിയ^ം മx ചാർ½കൾ മായി 1തിവർഷം
ഓേരാ{ ി ം 10,000 aപ നിര$ിൽ നൽ{y.
2021-22-ൽ 20.00 ല"ം aപ 100 ശതമാനം േക- സഹായമായി 1തീ"ി y.

100 ശതമാനം േക- സഹായേ ാെട സം#ാന സർ$ാർ Yേഖന നട ിലാ ! പ ികജാതി
െപൺ{ ികൾ$ാIO ഈ പ/തിയിൽ ?തിയ േഹാ¥ൽ െക ിട)ൾ നിർ;ി !തിjം നിലവി]O
െക ിട)*െട വി?ലീകരണ^ം ആണ് ല" മി@!ത്. ഹയർ െസ$\റിയിേലIം, മിഡിൽ ·ാ¸കളിെലIം
വിദ ാർšിനികൾ$ായി േഹാ¥ൽ നിർ;ി !തിന് Yൻഗണന നൽേക`താണ്. „ടാെത േകാേളജ്,
kണിേവ¶ിVി തല)ളിൽ േഹാ¥]കൾ നിർ;ി$ാ^!താണ്. സം#ാനെ
6 േകാർ േറഷjകളിൽ
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െപൺ ികൾ ായി േപാ ് െമ ിക് േഹാ ൽ നിർ ി
'പ 100 ശതമാനം േക) സഹായമായി +തീ&ി -.

തി ം ഉേ ശി ി !്. 2021-22-ൽ 400.00 ല&ം

9 10 /ാ0കളിൽ പഠി
ിക3െട െകാഴി6േപാ ് റ8 തി ം +ീെമ ിക് വിദ;ാഭ;ാസ
കാലയളവിെല +ാതിനിധ;ം െമ െ>?@ തി മായി അവBെട ര&ിതാ ൾ ് ആവശ;മായ പിEണ
നൽ
തിനാണ് ഈ പHതി ല&;ം വ8 ത്. മാതാപിതാ 3െട വാർഷിക വBമാനം 2.50 ല&ം 'പയിൽ
കവിയാL വിദ;ാർMികൾ ് േNാളർഷി>് നൽ -. േOാളർഷി>ിൽ ഉൾെ>? കാര;Pൾ I േNാളർഷിQം
മR SാTക3ം II. സUകാര;/അൺഎയ്ഡഡ് Y3കളിൽ പഠി
ഭി േശഷി ാരായ വിദ;ാർMികൾ ് ആ
േകാZിെ[ കാലാവധി \ർLീകരി
]വെര അധിക അലവൻ_കൾ നൽ -.
വീ ിൽ താമസി ്
പഠി
വർ ് +തിമാസം 225 'പ നിര ി`ം േഹാ ലിൽ താമസി
വർ ് 525 'പ നിര ി`ം 10 മാസം
വെര േNാളർഷി>് നൽ -. വീ ിൽ താമസി ് പഠി
വർ ് a ് Sാ[ി ം +േത;ക SാTകൾ മായി
+തിവർഷം 750 'പcം േഹാ ലിൽ നിൽ
വർ ് 1,000 'പcം +തിവർഷം നൽ -. ഒB /ാfിൽ
പഠി ാ g േOാളർഷി>് ഒh തവണേയ ലഭി കci. 100 ശതമാനം േക)സഹായം ലഭി
ഈ പHതി
നട>ിലാ
ത് സംjാന സർ ാരാണ്.
2021-22-ൽ 1,800.00 ല&ം 'പ 100 ശതമാനം േക) വിഹിതമായി +തീ&ി -.

lചിതUഹീന െതാഴി`കൾ, ]കൽ നിർ ാണം ]ടPിയ േജാലികളിൽ ഏർെ> വBെട മ ൾ ്
+ീെമ ിക് വിദ;ാഭ;ാസLി g സാpLിക സഹായം നൽ കയാണ് ഈ പHതിcെട ല&;ം. ഒ ാം
/ാfിേലാ അെqrിൽ +ീെമ ിക് ഘ Lി`g മR /ാ0കളിേലാ േചർ ി g വീ ിൽ താമസിt പഠി
ികൾ ് ഈ േNാളർഷി>് നൽ -. അ]േപാെല u ാം /ാfിേലാ ]ടർ /ാ0കളിേലാ േഹാ ലിൽ
താമസി ് പഠി
+ീ-െമ ിക് ഘ Lി`g ികൾ ം ഈ േNാളർഷി>് നൽ -. 10-)ഠ /ാേfാ?wടി ഈ
േNാളർഷി>് അവസാനി -. ഒB അH;യന വർഷേL g ഈ േOാളർഷി>ിെ[ കാലയളവ് 10
മാസമാണ്. േഹാ `കളിൽ താമസി
വർ ് +തിമാസം 1,000 'പ നിര ി`ം വീ ിൽ താമസിt
പഠി
വർ ് +തിമാസം 225 'പ നിര ി`ം ഈ േNാളർഷി>് ലഭി -. വീ ിൽ താമസിtപഠി
വർ ്
+തിവർഷം 750 'പcം, േഹാ ലിൽ താമസി
വർ ് 1,000 'പcം വീതം +േത;ക Sാ[ായി നൽകാ ം
പരിഗണി
താണ്. ഭി േശഷി ാെര ല&;ം വtെകാ!് ചില അധിക വിഹിതyം ഈ പHതിയിൽ
ഉൾെ>?Lിയി !്.
സംjാന ഗവൺെമ[് നിർzഹണം നട@ പHതയിൽ 100 ശതമാനം ]കcം േക)വിഹിതLിൽ
നി-ം സഹായമായി ലഭി
താണ്. 2021-22 ൽ 50.00 ല&ം 'പ 100 ശതമാനം േക) സഹായമായി
+തീ&ി -.
50 ശതമാനLിലധികം പ ികജാതി ?ംബPൾ അധിവസി
വിേq|ക3െട സമS വികസനമാണ്
+ധാൻമ}ി ആദർശ് Sാമം പHതിയിൽ (പി.എം.എ.ജി.ൈവ) +ധാനമാcം
ഉേ ശി
ത്.
ഇത്
സാധ;മാ
തിന് (i) +ാഥമികമാcം േക)ാവി‚ത പHതിക3െടcം സംjാനാവി‚ത പHതിക3െടcം
ഏേകാപി>ിtെകാƒg നിർzഹണം ( ) ഒB SാമLിന് നിർ„ായക വിടy നികLൽ ഫ!ായി േക)Lിൽ
നി-ം 20 ല&ം 'പ നൽ
താണ്. സംjാന സർ ാർ ആ പാതിക വിഹിതം നൽ െമrിൽ 5 ല&ം
'പ wടി അധികമായി േക)ം നൽ
താണ്. (iii) നിലവി`g േക) സംjാന പരിപാടികളിൽ ഉൾെ>ടാL
+വർLനPൾ ് വിടവ് നികLൽ ഫ!് ഉപേയാഗി ാy താണ്.
2021-22- ൽ 20.00 ല&ം 'പ
ഈ പHതി†് 100 ശതമാനം േക)സഹായമായി +തീ&ി -.
–
പ ികജാതി വിഭാഗLിൽെ> ആ3കൾ ് വീ?കള് നിർ ി ് നൽ കയാണ് േക)ാവി‚ത പHതിയായ
+ധാൻമ}ി ആവാസ് േയാജനcെട ല&;ം. ‡തിയ വീ?കൾ നിർ ി ക നിലവി`g വീ?ക3െട
‡നBHാരണyം നവീകരണyമാണ് ഈ പHതിcെട ര!് ഘടകPൾ.
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2021-22-ൽ 750.00 ല ം പ 60 ശതമാനം േക വിഹിതമായി ഈ പ
ായ!കൾ#ാണ് ഈ വിഹിതം വകയി%&ിയിരി (ത്.

തി ്

തീ

ി

. േ ാ ്

)ാമീണേമഖലയിെല പാവെ,-വ%െട സ0യംെതാഴിൽ സംരംഭ3െള േ ാ5ാഹി,ി (ത് വഴി
ദാരി78 നിർ:ാർ;നമാണ് ഈ േക ാവി<ത പ തി ല 8മാ (ത്. 2021-22- ൽ പ-ിക ജാതി ഉപപ തി
കാരം 4,875.00 ല ം പ 60 ശതമാനം േക വിഹിതമായി ഈ പ തി ് തീ ി
. സംDാന&്
EFംബHീ മിഷെനയാണ് പ തി നട&ി,ിനാJK േനാഡൽ ഏജൻസിയായി നിേയാഗിPിQKത്. )ാമ
പ ായ!കൾ#ാണ് ഈ വിഹിതം വകയി%&ിയിരി (ത്.
1.
ഈ പരിപാടിJെട ഘടക3Sെട വിശദാംശ3ൾ Tവെട േചർ

.

.
പ&ാം VാWിXം ഒൻപതാം VാWിXം പഠി ( അർഹരായ പ-ികവർ\
വിദ8ാർ]ികSെട
അ#ൗ_ിേല#് േനരി-് ആabല8ം ൈകമാdം െചe(ത് (ഡി.ബി.dി) hേഖന ീെമiിക് േjാളർഷിkകൾ
നൽE(തിനായി 2012-13 ൽ പ-ികവർ\കാര8 മoാലയം ആരംഭിP േക ാവി<ത പ തിയാണിത്. സംDാന
ഗവെpqകൾ വഴി നട,ാ ( ഈ പ തിJെട െചലവിനായി
100 ശതമാനം സഹായrം േക
ഗവെpsിൽ നി(് ലഭി
. േക &ിൽ നി K സഹായം േത8ക )ാs് ആയി-ാണ് സംDാന&ിന്
ലഭി (ത്. സംDാന ബജdിൽ നി(് ഇതിെs െചലrകൾ നട!കJം െചലവാ#ിയ uക േക &ിൽ
നി(് തിരിvകി-ാൻ ആവശ8െ,FകJം െചേw_താണ്. സംDാന സർ#ാർ നിxയിPിQK സഹായ നിര#്
േക സർ#ാർ നിxയിPതിെന#ാൾ ഉയർ(തായതിനാൽ ആവശ8മായ അധികuക സംDാന സർ#ാർ
േനാൺ {ാനിൽ നി ം വഹി (താണ്. 2021-22 ൽ 375.00 ല ം പ 100 ശതമാനം േക സഹായമായി
തീ ി
.
സംDാനെ& മാറിയ സാ}ഹിക സാ~&ിക സാഹചര8&ിനaസരിP് bFതൽ വനിതകൾ
െതാഴിലിaം ഉ(ത പഠന&ിaം അ sീസ് െiയിനിംഗിaം േവ_ി നഗര3ളിXം )ാമ േദശ3ളിXം
എ&ാ€_്. •ര ിതrം സൗകര8 ദrമായ താമസ Dലം കെ_!ക എ(താണ് ഇവർ
അഭിhഖീകരി ( ധാന ‚ം. നഗര3ളിXം, െച€നഗര3ളിXം, )ാമ േദശ3ളിXം േജാലി െചe(
വനിതകൾ#്
േഹാƒൽ സൗകര8ം ഒ% (തിന് േവ_ി „തിയ െക-ിട നിർ:ാണ&ിനാണ് േക
സർ#ാരിൽ നി ം ധനസഹായം
തീ ി (ത്.
ശ… Dാപന3ളിൽ ഉ(ത വിദ8ാഭ8ാസം
െചe(വർ ം അ sീസ് െiയിനികൾ ം ഈ സൗകര8ം
േയാജനെ,F&ാr(താണ്. വനിതാ
ജീവന#ാ%െട 18 വയ†വെരJK െപൺമ#ൾ ം 5 വയ†വെരJK ആൺമ#ൾ ം അ:മാേരാെടാ,ം
താമസി#ാം. എറണാEളം ജി‡യിെല മരംപKിയിലാണ് വിവിധ സൗകര83േളാF bടിയ േഹാƒXകൾ
നിർമി#ാaേˆശി (ത്.
2021-22-ൽ ഈ പ തി#ായി 200.00 ല ം പ 100 ശതമാനം േക സഹായമായി തീ ി
.
(

)

സംDാന&ിനക!ം „റ!ം േപാƒ്െമiിക് േകാ‰കൾ െചe( വിദ8ാർ]ികൾ#ാJK
സാ~&ിക സഹായ3ളായ ലംŠം )ാs് ൈƒ,s് േഹാƒൽ െചലrകൾ േപാ#d് മണി എ(ിവ ഈ
പ തിയി‹െട നൽE .
ഈ േjാളർഷിkകൾ അaവദി (uം വിതരണം െചe(uം ഇ-)ാs്
hേഖനയാണ് (െനd് ബാŒിംഗ് ).
തിവർഷം ഏകേദശം 16,500 വിദ8ാർ]ികെള ഈ പ തിയി‹െട
സഹായി (തിന് ല 8മിF . 2021-22 ൽ 2625.00 ല ം
പ 75 ശതമാനം േക
വിഹിതമായി ഈ
പ തിയിൽ തീ ി
.
.
:
„uതായി നിർ:ിP പരിശീലന ഹാൾ, ൈല•റി, േഹാƒൽ െക-ിട3ൾ uട3ിയവ ് അടിDാന
സൗകര83ൾ
ദാനം െചe(തിനായി 2005-06 കാലയളവിൽ പ-ികവർ\കാര8 മoാലയം ൈiബൽ
റിസർP് ഇൻƒിdŽ-ിന് (കിർ&ാഡ്സ് ) 50.00 ല ം പ ഒd&വണ സഹായമായി അaവദി കJ_ായി.
ൈല•റിJെടJം മŽസിയ&ിെsJം ആ•നികവൽ#രണം, „uതായി നിർ:ിP പരിശീലന ഹാളിേല ം
േഹാƒലിേല ം ഫർണിP€കൾ, ആം{ിഫയർ, അF#ള സാമ)ികൾ, പാ‘3ൾ uട3ിയവ വാ3ൽ
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എ ിവയാണ് ഈ പHതിcെട ഘടകPൾ. 2021-22 ൽ 100 ശതമാനം േക) സഹായകമായി 164.21 ല&ം 'പ
+തീ&ി -.
:
)
േകരള സംjാന പ ികജാതി പ ികവർˆ സഹകരണ െഫഡേറഷന് ല‰വന ഉൽ> P3െട
േശഖരണyമായി ബ‹െ> പരിപാടികൾ ് േക)സർ ാർ ധനസഹായം നൽകാŒ!്. ഓഹരി uലധന
നിേ&പം, ല‰വന ഉൽ> P3െട േശഖരണം, േഗാഡൗൺ/െവയർ ഹൗസ് എ ിവcെട നിർ ാണം
]ടPിയവ ഈ പHതിcെട ഘടകPളാണ്.
േക) സർ ാരിൽ നി-ം +തീ&ി
ധനസഹായം ഉപേയാഗി
തിനായി 2021-22 ൽ ഈ
പHതി ് 0.01 ല&ം 'പ വകയിBLിയിരി -.
:
പ ികവർഗ ഉപപHതി •േഖന നട>ിലാ
+ാ•ന േഗാ‘വർˆ ാBെട െപാ]വികസനLിൽ
ഉ!ാ
വിടവ് നിക@ക എ താണ് ഈ പHതിcെട +ധാന ല&;ം. ഈ പHതിയിൽ ആേരാഗ;ം,
വിദ;ാഭ;ാസം, ’മി സംബ‹മായ കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ ]ടPിയവ†ാcg +േത;ക
േ+ാജ“കൾ ് േക)സർ ാർ ]ക അ വദി ാŒ!്. +ളയാന”ര ‡നരധിവാസ പരിപാടികൾ ം ന•മായ
ആ–ിക3െടcം, ജീവേനാപാധിക3െടcം ‡നർ നിർ ാണLി ം •ൻഗണന നൽേക!താണ്.
േക)സർ ാരിൽ നി-ം +തീ&ി
ധനസഹായം ഉപേയാഗി
തിനായി 2021-22 -ൽ ഈ
പHതി ് 0.01 ല&ം 'പ നാമമാ‘വിഹിതമായി വകയിBLിയിരി -.

വിദ;ാഭ;ാസം, വBമാനദായക പരിപാടികൾ, ആേരാഗ;ം, —ഷി, ˜ഗസംര&ണം, സാേrതിക െതാഴിൽ
േമഖലയി`g മാനവേശഷി വികസനം, കായിക വികസനം, ™3ക3െടcം േഹാ `ക3െടcം പരിപാലനം
]ടPിയ മാനവ വികസന šചകP3െട വളർ െയ തUരിതെ>?@
അടിjാന സൗകര;വികസനം
ഉറ>ാ
തി g വിവിധ +വർLനPളാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ ഉൾെ> ിരി
ത്. േക)സർ ാർ
അ വദി ി g ഏകലവ;ാ േമാഡൽ റസിഡൻഷ;ൽ ™3ക3െട +വർLന െചലyം ഇതിൽ നി-ം
കെ!Lാy താണ്. േക) സർ ാരിെ[ മാർˆനിർേ ശ +കാരമാണ് ഈ പHതി നട>ിലാേ !ത്.
സംjാന സർ ാർ സർ>ി
േ+ാജ›് െ+ാേ>ാസലിെ[ അടിjാനLിൽ േക) സർ ാർ ]ക
അ വദി
താണ്. +ളയാന”ര ‡നരധിവാസ പരിപാടികൾ ം ന•മായ ആ–ിക3െടcം, ‡നർ
നിർ ാണLി ം ജീവേനാപാധി +വർLനPൾ ം •ൻഗണന നൽേക!താണ്.
ജിqാതലവർ ിംഗ് œ>ിെ[ അംഗീകാരേLാെട ലഭി
•കളിൽ +–ാവി ി ളള ഇനPളിെല
+േത;ക േ+ാജ“കൾ പ ികവർഗ വികസന വ >് +ിൻസി>ൽ െസ• റി അH;&നാcg സംjാനതല
വർ ിംഗ് ž>ിെ[ šŸ പരിേശാധന†് വിേധയമാ ി അംഗീകാരം നൽേക!താണ്.
2021-22 ൽ ഈ പHതി ായി 725.00 ല&ം 'പ 100 ശതമാനം േക) വിഹിതമായി +തീ&ി -.

:
2015-16 •തൽ േമാഡൽ റസിഡൻഷ;ൽ ™3ക3െടcം േഹാ `ക3െടcം വിദ;ാഭ;ാസപരമായ
അടിjാന സൗകര;Pൾ ായി േക)സർ ാർ ]ക അ വദി -!്. •ൻ കാലPളിൽ േക)സർ ാർ
അ വദി ി g താെഴ പറc
jാപനPളിെല െക ിടP3െട നിർ ാണyമായി ബ‹െ>
+വർLനPൾ ഏെh? ാy താണ്.
ഏകലവ;ാ േമാഡൽ റസിഡൻഷ;ൽ ¡ൾ, അ >ാടി
ഏകലവ;ാ േമാഡൽ റസിഡൻഷ;ൽ ¡ൾ (േ¢ാർ ്സ് ™ൾ), വയനാട്
േപാ ് െമ ിക് േഹാ ൽ, കേ ല, തിBവന”‡രം ജിq
െപൺ ിക3െട േപാ ് െമ ിക് േഹാ ൽ, അ >ാടി, പാല ാട് ജിq
െപൺ ിക3െട േപാ ് െമ ിക് േഹാ ൽ, േകാഴിേ ാട് ജിq
ആൺ ിക3െട േപാ ് െമ ിക് േഹാ ൽ, വയനാട്
ആൺ ിക3െട േപാ ് െമ ിക് േഹാ ൽ, േകാഴിേ ാട്
െപൺ ിക3െട േപാ ് െമ ിക് േഹാ ൽ, പാല ാട് ജിq
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െപൺ

ിക3െട േപാ ് െമ ിക് േഹാ ൽ, ക£ർ ജിq.
2021-22 ൽ 100 ശതമാനം േക) സഹായമായി 750 00 ല&ം 'പ •കളിൽ പറ¤
¡3കളിെല നിർ ാണ +¥Lിക3െട \ർLീകരണLിന് +തീ&ി - ഇ]wടാെത ‡തിയ
േമാഡൽ
റസിഡൻഷ;ൽ
¡3ക3െട
നിർ ാണ
+വർLനPൾ ം
വിഹിതം
വിനിേയാഗി ാy താണ്.

:
29.7.2008 െല ഗവെ¦[് ഓഫ് ഇ”;cെട 14020/10/2008/എസ്.ജി. (1) -)ഠ നpർ കL് +കാരം
സംjാന ഗവൺെമ[ിന് 15.94 ല&ം 'പ ആർ ി ിൾ 275(1) െല പ ികവർˆ ാBെടcം മR
പരpരാഗതമായി വനPളിൽ വസി
വBെടcം നിയമം (2006) നട>ാ
തിനാcg െചലyകൾ ായി
(വനാവകാശം അംഗീകരി ൽ) ലഭി ി !്. ’മിcെട സർെz നട@ തി ം, ’മിcെട അവകാശ േരഖ
നൽ
തി ം, നിയമ+കാരം ’മി േവലിെക ി സംര&ി
തി ം ഈ നിയമ+കാരം ഉg ’മിcെട വികസന
+വർLനPൾ ം, ’മിcെട അടിjാന സൗകര;Pൾ വികസി>ി
തി മായി വിഹിതം ഉപേയാഗി -.
കാസർേഗാ§ം ആലQഴcം ഒഴിtg എqാ ജിqകളി`ം ഈ പHതി നട>ാ -. േക) സർ ാരിൽനി-ം
100% ധനസഹായം +തീ&ി
ഈ പHതി†് 2021-22 ൽ നാമമാ‘ വിഹിതമായി 0.01 ല&ം 'പ
വകയിB@-.

ല&;ം.

പരിശീലനPൾ, ഗേവഷണം എ

ീ +വർLനPൾ ഏെh?L് നട@കയാണ് ഈ പHതിcെട

ഊBw P3െട ശാ•ീകരണം.
പ ികവർഗ cവ ജനP3െടcം +ാ•ന േഗാ‘ വർˆ ാBെടcം േന©തUപാടവം വർHി>ി ൽ
പ ികവർഗ വിഭാഗP3െട ആേരാഗ; +ªPെള സംബ‹ി ് ശി«ശാല
അെp¬ിൽ ആ-നിക പരിശീലനം
പ ികവർഗ വിഭാഗ ാർ പെr?
പി.എസ്.സി/c.പി.എസ്.സി പരീ&കൾ ് പരിശീലനം.
പ ികവർഗ വിഭാഗ ാBെട ശാ•ീകരണLിനാcg നിയമP3ം ച P3ം സംബ‹ി
േബാധവൽ രണം.
പ ികവർഗ വിഭാഗP3െട വികസനLി g വിവരസാേrതിക േസവനPൾ
അരനാടൻ വിഭാഗLിൽെ> വർ ം വനിതാ സംരംഭകർ •g സംരംഭകതU പരിപാടി
അംഗൻവാടി +വർLകBെട ശാ•ീകരണം
എം.ആർ.എസ്/ആ®ാം ™3കളിെല അH;ാപകർ ം അ ബ‹ ജീവന ാർ ം +ീെമ ിൿ, േപാ ്
െമ ിക് േഹാ `കളിെല വാർഡൻമാർ ം കാര;&മതാ വർHന പരിപാടി
പ ികജാതി, പ ികവർഗ ജാതി സർ ിഫി h് നൽ
ത് സംബ‹ി
+ªPൾ ് റവന°
ഉേദ;ാഗjർ ് പരിശീലനം
പ ികവർഗ ഉപപHതി ത±ാറാ ൽ, നട>ിലാ ൽ, േമാണിhറിംഗ് എ ീ വിഷയPളിൽ പ ികവർഗ
വ Qേദ;ാഗjർ ് പരിശീലനം
തേ ശ jാപനPളിെല പ ികവർഗ ജന +തിനിധിക3െട ശാ•ീകരണം
പ ികവർഗ cവജനPൾ ് വീഡിേയാ േഡാക²െമേ[ഷൻ, തിര ഥ ത±ാറാ ൽ, േഫാേ ാSഫി
എ ിവയിൽ പരിശീലനം
പ ികവർഗ ³ീക3െട ശാ•ീകരണം
െപരി>തhിക് അH;ാപകർ g പരിശീലന പരിപാടി
പ ിക വർഗ വിഭാഗ ാBെട ആചാരാ ´ാനP3െട േഡാക²െമേ[ഷൻ, അവBെട പാരpര;
വ³P3െടcം ആഭരണP3െടcം േശഖരണyം +ദർശനyം
പ ികവർഗ വിഭാഗP3െട സാuഹ; സാpLിക വിഷയPളിൽ ഗേവഷണ പഠനPൾ
പ ികവർഗ വിഭാഗ ാർ ് േവ!ിcg പHതിക3െട അവേലാകനം
പ ികവർഗ cവാ 3െട െതാഴിലിqാµcെട അവj സംബ‹ി പഠനം
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¶നിയർ റിസർ ് െഫേqാഷി>് നൽകൽ
ൈല·റിയിേല ് ‡–കP3ം ¸ശ; ®ാവ; ഉപകരണP3ം വാPൽ
േജർണ`കൾ/പഠന റിേ>ാർ കൾ എ ിവcെട അ ടിcം +സിHീകരണyം
പ ികവർഗ വികസന +ªPളിൽ െസമിനാŒകൾ
പ ികവർഗ cവാ ൾ ് കUിസ് മ¹രPൾ
2021-22-ൽ 402.64 ല&ം 'പ 100 ശതമാനം േക) വിഹിതമായി +തീ&ി -.

കിർLാഡ്സ് ആണ് പHതി നട>ിലാ
ത്. ൈ ബൽ ºീഡം ൈഫേhZിെ[ ഓർ †ായി ‡തിയ
മ°സിയം, നിലവി`g എLേനാളജി ൽ മ°സിയLിെ[ നവീകരണം, ‡നർനിർമാണം, ആദികലാ
േക)Lിെ[ നവീകരണം എ ിവയാണ് പHതിcെട ഘടകPൾ. ഈ പHതി†് 2021-22 ൽ 90 ശതമാനം
േക)വിഹിതമായി 750.00 ല&ം 'പ +തീ&ി -.

പ ികവർˆ വിഭാഗLിൽെ>
ആ3കൾ ് വീ?കൾ നിർ ിt നൽ
തിന് േക)ാവി‚ത
പHതിയായ +ധാൻമ}ി ആവാസ് േയാജന (Sാമീൺ) (പി.എം.എ.ൈവ) യി»െട ല&;മി?-. ‡തിയ വീ?കൾ
നിർ ി കcം നിലവിെല ¼ർബലമായ വീ?കെള വാസേയാഗ;മാ ി നവീകരി കcമാണ് ഈ പHതിcെട
ര!് ഘടകPൾ.
2021-22 -ൽ 300.00 ല&ം 'പ 60 ശതമാനം േക) വിഹിതമായി ഈ പരിപാടി േവ!ി +തീ&ി -.
േ½ാ ് പ¾ായ@കൾ ാണ് വിഹിതം വകയിBLിയിരി
ത് .
)
Sാമീണ േമഖലയിൽ ധാരാളം െതാഴിൽ സംരംഭPൾ ]ട¿ക എ താണ് ഈ ദാരിÀ; നിർ
േക)ാവി‚ത പHതിcെട ല&;ം. 2021-22 ൽ പ ികവർˆ ഉപ പHതി+കാരം 1624.50 ല&ം 'പ 60
േക) വിഹിതമായി +തീ&ി -. സംjാനെL പHതി നടLി>ിനായി ?ംബ®ീ മിഷെന
ഏജൻസിയായി സംjാന സർ ാർ നിേയാഗി ി !്. Sാമ പ¾ായ@കൾ ാണ്
വകയിBLിയിരി
ത്.
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ാർÁന
ശതമാനം
േനാഡൽ
വിഹിതം

േപാ ് െമ ി േലഷൻ അെ ിൽ േപാ ് െസ
റി തല ളിൽ പഠി
മ പി ാ
വിഭാഗ ിൽെപ! വിദ#ാർ%ികൾ ് അവ(െട വിദ#ാഭ#ാസം +ർ ീകരി ാൻ ആവശ#മായ സാ1 ിക
സഹായം ന4കയാണ് ഈ പ7തി8െട ഉേ:ശ#ം.
അംഗീ<ത =ാപന ളിൽ പഠി
വർ ാണ്
േ>ാളർഷി?കൾ ന4 ത്. എ ാ േAാതBകളിൽ നിCDE വാർഷിക വ(മാനം ഒ( ലGം Hപയിൽ
കവിയാ
മാതാപിതാ Iെട െതാഴിൽ രഹിതരായ മ ൾ ് ഈ േ>ാളർഷിKിന് അർഹത8L്. 2021-22-ൽ
ഈ പ7തി ായി 6,000.00 ലGം Hപ 100 ശതമാനം േകQ വിഹിതമായി RതീGി C. ലിംഗാധിTിത
=ിതിവിവര ിെ അടി=ാന ിൽ 60 ശതമാനം Vക Wീകൾ ് ലഭി െമ ് കണ ാ C.

മ പി ാ വിഭാഗ ിൽെK! ആൺY!ികൾ ം െപൺY!ികൾ ം താമസി വാൻ േപാ ് െമ ിക്
േഹാ Zകൾ നിർമി ക എ താണ് ഈ പ7തി8െട ലG#ം. േകാേളജിെ സമീപ Rേദശ ളിൽ പഠന
ആവശ# ിനായി േഹാ ൽ സൗകര#ം ഇ ാ തിനാൽ Y!ികൾ സ^കാര# വാടക Dറികളിൽ താമസ സൗകര#ം
ഏർെK`aവാൻ നിർബcിതരാYC.
dാമീണ പeാ ല ിZEവ(ം െRാഫഷണൽ േകാേളജിൽ
പഠി
വ(മായ ഒ.ബി.സി വിഭാഗ ിൽെK! വിദ#ാർ%ികൾ ് േഹാ ൽ സൗകര# ൾ ഒ( C. 2021-22ൽ ഈ പ7തി ായി 30.00 ലGം Hപ 60 ശതമാനം േകQ വിഹിതമായി RതീGി C.
–

നhനപG Iെട സാiഹിക സാ1 ിക അവ= െമjെK`a േതാെടാKം നിർkയി െK!ിlE
നhനപG േകQീ<ത േമഖലയിെല ജന Iെട ജീവിത നിലവാരം െമjെK`a തിnം േപാരാoകൾ
പരിഹരി
തിnDE അടി=ാന സൗകര# ൾ ലഭ#മാ ക എ താണ് ഈ പ7തി8െട ലG#ം.
നിലവിZLായി( ബpേമഖലാ വികസന പരിപാടികൾ എ പ7തി നhനപG കാര# മqാലയം 2018-19 ൽ
tനസംഘടിKിj് േകQ, സം=ാന വിഹിത Iെട അnപാതം 60:40 എ േതാതിൽ മാvി Rധാന മqി ജൻ
വികാസ് കാര#wം (പി.എം.െജ.വി.െക) എ ് tനർ നാമകരണം െച{ക8Lായി. നhനപG സDദായ Iെട8ം
മv് സDദായ Iെട8ം സാiഹിക സാ1 ിക അവ=, ജീവിത സാഹചര# ൾ Vട ിയവ
അഭി|7ിെK`a തിനായി അവർ അധിവസി
Rേദശ ളിെല
നവീന പ7തികൾ ്tറെമ
വിദ#ാഭ#ാസം, ആേരാഗ#ം, ൈവദ~# വികസനം എ ീ േമഖലകളിെല അടി=ാന സൗകര# വികസന•മായി
ബcെK! പ7തികളാണ് പി.എം.െജ.വി.െക. Dഖാ€ിരം നടKിലാ
ത്. പ നംതി!, •‚ർ ഒഴിെക8ളള
എ ാ ജി കളിZം പി.എം.െജ.വി.െക യിൽ ഉൾെK` ിയിlL്. ബpേമഖലാ വികസന പരിപാടിയിൽ Dൻ
വർഷ ളിൽ അnവദിjVം നിലവിൽ നടKിലാ ി വ( Vമായ പ7തികIെട +ർ ീകരണ ിനാ8ം Vക
വിനിേയാഗി ാ• താണ്. 2021-22 ൽ 1500.00 ലGം Hപ 60 ശതമാനം േകQ വിഹിതമായി ഈ പരിപാടി„്
RതീGി C.
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Y!ികെള ഫലRദമാ8ം കാര#Rാ…ിേയാെട8ം സംരGി
തിനായി ‘Y!ികIെട അവകാശ
സംരGണം’ , ‘Y!ികIെട താˆര#ം’ എ ീ െമൗലിക തത^ ളിൽ അധിTിതമായ ഒ( സ‰ദായം
യാഥാർത#മാ ാnE സർ ാരിെ പ7തിയാണ് സംേയാജിത ശി‹ സംരGണ പ7തി. വ#ത#Œ
സാഹചര# ളിZE Y!ികൾ ം, •രിതകരമായ സാഹചര# ിZE Y!ികൾ ം സർ ാരിെ 8ം
സiഹ ിെ 8ം പ ാളി േ ാെട ŽരGിത പരിത=ിതി ••ി ക എ താണ് പ7തി8െട
ലG#ം. Rവർ ന ൾ നടKാ ാനായി വിവിധ ഘടക Iം ഐ.സി.പി.എസ്-ൽ ഉൾെK`C.
1.
സം=ാന ശി‹ സംരGണ െസാൈസvി, 2 .ജി ാ ശി‹ സംരGണ ’ണിv് 3. ശി‹േGമ
ക“ിvികൾ, 4.•വൈനൽ ജ ിസ് േബാർഡ്, 5. െജ.െജ. ആ—് 2015 RകാരDE ശി‹ ൾ ാ8E
=ാപന ൾ, 6. േ v് അേഡാപ്ഷൻ റിേസാ˜് ഏജൻസി, എ ിവ8ം ഈ പ7തി8െട
ഘടക ളായി
Rവർ ി C.
അത#ാവശ#
േസവന െള
=ാപനവൽ രി
തിnം
എ ാതല ിZDE കഴി•കെള വളർ ാnം ഘടനകൾ ശ™ിെK` ാnം ശി‹ സംരGണ
േസവന ൾ ായി േഡv േബŽംഅറി•ം ഉLാ ാnം, Y`ംബ ിZം സiഹ ിZം Y!ികIെട
സംരGണം െമjെK` ൽ, എ ാ തല ളിZം അnേയാജ#മായ ഇ ർ െസ—രൽ െറേšാൻസ്
ഉറ? വ(aക എ ിവ സർ ാർ നടKാ ാnേ:ശി C . ഫലRദമായ ഇടെപടZകൾ
Hപീകരി ാnം നടKാ ാnം അന€രഫല ൾ നിരീGി
തിnമായി ശി‹ ŽരG േഡv
മെന•െമ ്റ് സി •ം വിഭാവനം െച{C. SCPS, DCPU, JJB,CWC, CCI, SARA ഭരണ പeാ ല
സൗകര# Iം ഇതിZൾെK`C. NGO േഹാDകൾ E സഹായ•ം ICPS മാർ© നിർേ:ശ RകാരDE
എ ാ ഘടക Iം പ7തിയിെല മ Rവർ ന ളാണ് . ഈ പ7തി നടKിലാ ാnE െചലവ്
േകQ സം=ാന സർ ാ(കൾ 60:40 എ അnപാത ിലാണ് വഹി
ത്. 2021-22-ൽ 1500.00
ലGം Hപ ഈ പ7തി„് േകQ വിഹിതമായി RതീGി C

സiഹ മാv ിെ ഏജªമാരായി ICDS ഉേദ#ാഗ=െര വളർ ിെയ` ക എ താണ് ICDS
പരിശീലന പരിപാടി8െട ലG#ം. ൈശശവ കാല സംരGണ ിZം വികാസ ിZം «ണേമ¬
വർ7ിKി
തിനായി ICDS ഉേദ#ാഗ=ർ ് നൽY പരിശീലന പരിപാടി ഒ( േദശീയ സംരംഭമാണ്.
നിലവിൽ ഐ.സി.ഡി.എസ്. -Kർൈവസർമാർ ് ആയി ഒ( മിഡിൽ െലവൽ പരിശീലന േകQ•ം
അംഗൻവാടിവർ ർ/െഹൽKർമാർ ് 12 പരിശീലന േകQ Iം Rവർ ി C. േകQസർ ാരിെ
അnമതി ം േകQവിഹിതം അnവദി
തിnമായി എ ാ വർഷ•ം സം=ാന പരിശീലന ആGൻ
¯ാൻ (STRAP) ത±ാറാ ി േകQസർ ാരിന് അയ„ാ²L്. ICDS -Kർ ൈവസർമാർ ം അംഗനവാടി
ജീവന ാർ ം േജാലി സംബcമാ8ം റി³ഷർ പരിശീലന ിനാ8ം സം=ാന വിഹിതമായി 180.00
ലGം Hപ 2021-22-ൽ േകQ വിഹിതമായി RതീGി C

ഗർഭിണികൾ, പാ´l അ“മാർ എ ിവർ ായി ആരംഭിj േകQാവിµത പ7തിയാണിത്.
ഇവരിൽ െമjെK! ആേരാഗ#•ം ന ശീല Iം വളർ ിെയ` ക എ താണ് പ7തി8െട ലG#ം.
R¶ത കാലയളവിൽ അവർ LാY വ(മാന ന• ിന് പരാഹാരമായി ധനസഹായം നൽYക
വഴി Rസവ ിn D·ം പിൻtം മതിയായ വ¸മം ലഭി C. «ണേഭാ™ാ Iെട ആദ#െ Y!ി ്
മാ¹ം 5000/- Hപ ധനസഹായം ലഭി
താണ്. ആദ#മായി ഗർഭം ധരി
Wീകളിൽ െമjെK!
ആേരാഗ#•ം ന
ശീല Iം േRാºാഹിKി ാനായി ലG#മി`C.
«ണേഭാ™ാവിെ
അ ൗLിേല ് Rസവ സഹായം നൽYക, സം=ാന ജി ാ പിഎംഎംവിൈവ െസ ിെ
Rവർ ന െചല•കൾ, െ»¼ി ഫLിെ കീഴിZE ഐ.ഇ.സി. Rവർ ന ൾ എ ിവ നടKാ ാൻ
ലG#മി`C. േകരള ിZE «ണേഭാ™ാ Iെട ഏകേദശ കണ
Rകാരം ഈ പ7തി
നടKിലാ
തിനായി 2021-22 ബഡ്ജvിൽ 4500.00 ലGം Hപ േകQ വിഹിതമായി RതീGി C.
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എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ-8മായി േചർCE അംഗൻവാടി െക!ിട ൾ നിർ“ി
തിനാ8E ഒ(
ഭാരതസർ ാർ പ7തിയാണിത്.
ഓേരാ െക!ിട നിർ“ാണ ിnം എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ
പ7തിയിൽ നിCം 5 ലG•ം 60:40 അnപാത ിൽ േകQ സം=ാന വിഹിതമായി 2 ലG•ം
ലഭി C.
നിർ“ാണ െചലവിെ
അവേശഷി
Vക ബcെK! തേ:ശ സ^യംഭരണ
=ാപന ിൽ നിCം കെLaം. 2021-22-ൽ ഈ പ7തി8െട നട ിKിനായി 243.60 ലGം Hപ
േകQ വിഹിതമായി RതീGി C
.
:
സ^ാധാർ േഹാDകIം േഷാർ!് േ േഹാDകIം സംേയാജിKിj് ഭാരത സർ ാർ 2016-17-ൽ സ^ാധാർ
dഹ് എ tതിയ പ7തി ആരംഭി¿. tV ിയ മാർ© നിർേ:ശ Rകാരം ഈ പ7തി8െട േകQ
സം=ാന വിഹിത ഘടന 60:40 എ നിര ിലാണ്. ഭവനം, ഭGണം, വWം, േരാഗ ചികിº ŽരG
എ ിവയി ാ Vം സാiഹ# സാ1 ിക പിÀണയി ാ Vമായ •രിത ബാധിതരായ WീകIെട8ം
ഗാർഹിക പീഠനെ
അതിജീവിjവർ ം Rാഥമിക ആവശ# ൾ നൽYകയാണ് ഈ പ7തിയി´െട
ലG#മി` ത്. ഗാർഹിക അwമണ ിനിരയായവർ ് ഒ( വർഷം വെര താമസി ാ• താണ്. മ
പീഡന ൾ ് ഇരയായവർ ് പരമാവധി 3 വർഷം വെര താമസി ാ• താണ്. 55 വയÁിn
Dകളിൽ RായDE Wീകൾ ് 5 വർഷം താമസി ാ• Vം പി ീട് |7സദന ളിേലേ ാ മ
=ാപന ളിേലേ ാ മാvാ• താണ്.
ഈ വിഭാഗ ിൽെപ` വേരാെടാKDE Y!ികെള8ം
താമസിKി ാ• താണ്.
18 വയB വെര8E െപൺY!ികെള8ം 8 വയB വെര8E
ആൺY!ികെള8ം താമസിKി ാ• താണ്.
േകരള ിൽ 7 േഹാDകൾ സ^ാധാർ dഹ് ആയി
Rവർ ി¿ വ(C. േകരള സം=ാന സാiഹ# േGമ േബാർഡ് ആണ് ഈ പ7തി നടKാ
ത്.
പ7തി നടKാ
തിന് 2021-22-ൽ േയാഗ#രായ സംഘടനകളിൽ നിCം അേപGകൾ
സ^ികരി ക8ം VടർC വ(
േഹാDകൾ ് Vക അnവദി
തിnം ഉേ:ശി C.
ഈ
പ7തി8െട നട ിKിനായി 2021-22 കാലയളവിൽ 68 ലGം Hപ േകQ വിഹിതമായി RതീGി C
:
ൈലംഗിക •(പേയാഗ ിനായി ത!ിെ ാÂ േപായവെര tനരധിവസിKി ക, മnഷ# ട ്
തടയൽ, രGെK` ൽ, tനരധിവാസം കട െK! ഇരകെള ൈലംഗീക •(പേയാഗം െച{ ത്
തടയൽ എ ിവ„ാ8E സമd പ7തിയാണ് ഉÃ^ല. വനിതാ ശി‹വികസന മqാലയം ഈ
പ7തി8െട
മാർ©
നിർേ:ശ ൾ
tV ിയിlL്.
tV ിയ
നിര ്
Rകാരം
േകQ/സം=ാന/നിർÄഹണ ഏജൻസികIെട വിഹിത ഘടന 60:30:10 എ
നിര ിലാണ്. ഈ
പ7തി E dാ ് സം=ാന ഗവൺെമ ് Dേഖനയാണ് അnവദി
ത് നിലവിൽ 3
=ാപന ൾ ാണ് ഈ പ7തി Dേഖന സഹായം ലഭി
ത്. പ7തി8െട നട ിKിനായി 202122-ൽ 48.00 ലGം Hപ േകQ വിഹിതമായി RതീGി C
ഉേദ#ാഗ=രായ Wീകൾ ് സൗകര#RദമായVം ആശ^ാസകരമായVമായ േഹാ ൽ സൗകര# ൾ
ലഭ#മാ
തിനായി േകരള ിെല വിവിധ ജി കളിൽ വർ ിംഗ് •മൻസ് േഹാ Zകൾ
നിർ“ി നനതിന് വനിതാ വികസന േകാർKേറഷൻ Vട ം Yറി¿.
ഉേദ#ാഗ=ർ ്
ŽരGിതമായVം വഹി ാൻ കഴി8 Vമായ സൗകര# ൾ Rാപ#മാ കയാണ് ഇതിെ ഉേ:ശ#ം.
െപരി€ൽ മkയിZം കാ നാ`ം വർ ിംഗ് •മൻസ് േഹാ Zകൾ നിർ“ി
തിന് അnമതി
ലഭിjിlL്. െപരി€ൽമk േഹാ ൽ നിർ“ാണം +ർ ീകരി¿ വ(C കാ നാട് േഹാ ലിെ
ഒ ാംഘ! R| ികൾ tേരാഗതിയിZമാണ്. ആല?ഴ ഒ( േഹാ ൽ നിർ“ി ാൻ ഉേ:ശി C. ഈ
പ7തി ായി 2021-22 കാലയളവിൽ 970.50 ലGം Hപ േകQ വിഹിതമായി RതീGി C
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:
ഉേദ#ാഗ= മാതാപിതാ ൾ ് േജാലി സമയ ് Y!ികെള ŽരGിത•ം ഏൽKി
തിnE
െസൗകര#മാണ് wഷ്. ഇവിെട Y!ികIെട സമdമായ വികസന ിnE സാഹചര# ൽ
ഒ(
തായിരി ം. പകൽ വീ!ിൽ നി ് മാറി നിൽേ Lി വ( 6 വയÁ് വെര8E Y!ികൾ ്
സംരGണ•ം, ഉപേദശ•ം, േമൽേനാ!ം വഹി
തിnം ഈ പ7തി വിഭാവനം െച{C. പ7തി8െട
േകQ സം=ാന എൻ.ജി.ഒ. വിഹിത ഘടന യഥാwമം 60 30:10 എ അnപാത ിലാണ്. Y!ികIെട
ആേരാഗ# േപാഷകാവ= െമjെK` ൽ, ശാരീരിക മാനസിക ൈവകാരിക വികാസം
േRാºാഹിKി ൽ, െമjെK! ശി‹ സംരGണം നൽY തിന് മാതാപിതാ ൾ ം പരിപാലകർ ം
അറി• നൽYക. സiഹ ിെല ഉേദ#ാഗ= മാതാപിതാ Iെട Y!ികൾ ് (6 മാസം Dതൽ 6 വയB
വെര8E Y!ികൾ ് )പകൽ പരിപാലന െസൗകര# ൾ എ ിവയാണ് നടKാ ാൻ ഉേ:ശി
R| ികൾ. പ7തി നട ിKിനായി 2021-22-ൽ 522.00 ലGം Hപ േകQ വിഹിതമായി RതീGി C
.
സ^€മായ െക!ിട ിൽ Rവർ ി
അംഗനവാടികൾ ് െക!ിട ൾ തകർ
അവ=യിലായതിനാൽ അതിന് അvYvKണികIം tന(7ാരണ•ം ആവശ#മാണ്.
േകQ
സം=ാന വിഹിത ഘടന 60:40 എ
wമ ിൽ അംഗൻവാടി ് 2 ലGം Hപ നിര ിൽ 400
അംഗനവാടികIെട അvYvപണികIം െമയി നൻŽം നട ാൻ ഉേ:ശി C.
അംഗൻവാടി
േകQ ളിെല «ണേഭാ™ാ ൾ ് െമjെK! േസവനം നൽYക എ താണ് ലG#ം. ഇതിനായി
2021-22 ബഡ്ജvിൽ 480.00 ലGം Hപ േകQ വിഹിതമായി RതീGി C.
Y!ികൾ ് ലളിതമായി ഉപേയാഗി ാൻ കഴിയ
തര ിZE േടായ് ല കൾ അംഗൻവാടികളിൽ
നിർ“ി ക എ താണ് പ7തിെകാL് ഉേ:ശി നനത്. അംഗൻവാടികളിെല Y!ികൾ ് െമjെK!
പeാ ല സൗകര# ൾ നൽYക8ം ആേരാഗ#കരമായ രീതികൾ Y!ികളിൽ വളർ ാnം
ൈശശവ ിൽ തെ േടായ് ലv് ഉപേയാഗം േRാºാഹിKി ക8ം െച{C. ഈ പ7തി8െട േകQ
സം=ാന വിഹിത ഘടന 60:40 എ നിര ിലാണ്. സ^j ഭാരത ആGൻ ¯ാൻ മാർ© നിർേ:ശ
Rകാരം നിർ“ിേ L േടായിെലടിn ഒ( അംഗനവാടി ് 12000 Hപ നിര ിൽ അnവദി C. ഈ
പ7തി ായി 2021-22-ൽ 0.06 ലGം Hപ േകQ വിഹിതമായി RതീGി C
അംഗനവാടികളിൽ ആവശ#മായ പാചക ിnം Yടി
തിnമായി ŽരGിതമായ െവEം ലഭ#മാ ി
«ണേഭാ™ാ ൾ ് െമjെK! േസവന ൾ നൽYക എ താണ് പ7തി8െട ഉേ:ശം. േകQ
ഗവൺെമ ് ഒ( അംഗൻവാടി ് 10000 Hപ നിര ിലാണ് അnവദി
ത്. ഈ പ7തി8െട േകQ
സം=ാന വിഹിത ഘടന 60:40 എ
നിര ിലാണ്. 2021-22-ൽ പ7തി VടേരLVം YടിെവE
സൗകര# ൾ ആവശ#മായിlE സം=ാന ിെല എ ാ അംഗനവാടികൾ ം സഹായം
നൽY താണ്. ഈ പ7തി8െട നട ിKിനായി 2021-22 ബഡ്ജvിൽ 0.06 ലGം Hപ േകQ
വിഹിതമായി RതീGി C
ഈ tതിയ പ7തി വിവിധ തല ളിൽ Rവർ ി ാൻ വിഭാവനം െച{C. േദശീയ
തല ിZം സം=ാന തല ിZം WീകIമായി ബcെK! RÅ ൾ പരിഹരി
തിന് സർ ാരിന്
പിÀണ നൽകാൻ സംവിധാന IEVേപാല ജി /േÆാ തല േകQ ൾ എം.എസ്.െക.Ç പിÀണ
നൽY തിേനാെടാKം 640 ജി കളിൽ ഘ!ംഘ!മായി വനിതാ ശാ™ീകരണ പ7തികൾ ം (BBBP
ഉൾെKെട)പിÀണ നൽYC.
എം.എസ്.െക. േÆാ തല പരിപാടികIെട ഭാഗമായി ഏv•ം
പിേ ാ ം നിൽ
115 േÆാ കളിൽ വിദ#ാർ%ി സ 7 Rവർ കർ Dേഖന സാiഹ#
പ ാളി ം ഉേ:ശി C. സർ ാരിെ വിവിധ പ7തികെള Yറി¿ം പരിപാടികെളYറി¿ം സാiഹ#
RÅ െള Yറി¿ം േബാധവത് രി
തിന് വിദ#ാർ%ി േവാളLിയർമാർ wിയാÈകമായി
Rവർ ി C. ഇത് ഒ( േÆാ ിെല WീകIെട ജീവിത ിന് മാvDLാ ാൻ സഹായി C(
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േÆാ കളി ാ
=ല ളിൽ തaല#മായ ഭരണ ’ണിv് ). ഈ പ7തി ് Vക അnവദി
ത്
60:40 എ
അnപാത ിലാണ്. സം=ാന തല /ജി ാതല/േÆാ തല റിേസാ˜് െസ ²കIം
ബcെK! Rവർ ന ൾ മായി 2021-22 ബഡ്ജvിൽ 120.00 ലGം Hപ േകQ വിഹിതമായി
RതീGി C
)
േപാേ>ാ േകŽകIം ബലാºംഗേ ŽകIം േവഗ ിൽ തീർKാ
തിനായി 14 ജി കളിൽ
28 ഫാ ് ാ ് െšഷ#ൽ േകാടതികൾ 2 വർഷകാലയളവിേല ് താÉാലികമായി =ാപി ാൻ േകQ
സർ ാർ അnമതി നൽകിയിlL്.
ഇതിൽ 17 േകാടതികൾ Rവർ നം ആരംഭി ക8ം
ബാ ി8Eവ തൻവർഷം Rവർ നം ആരംഭി
Vമാണ്.
ശ1ള•ം, േവതന•ം, യാ¹ാ
െചല•കൾ, ഓഫീസ് െചല•കൾ, അത#ാവശ# െചല•കൾ, സാമdികൾ വാ ൽ, വാടക,
ക1h!²മായി ബcെK! െചല•കൾ എ ിവ„ായി 2021-22-ൽ
997.50 ലGം Hപ േകQ
വിഹിതമായി RതീGി C.
)
എ ാ ഇ€# ാർ ം RായമാYേ1ാൾ അ€േÁാെട ജീവി ാൻ കഴി8 ഒ( ഇേ ാ സി ം
••ി ാൻ ആവശ#മായ എ ാ വശ Iം ആGൻ ¯ാൻ ഉയർ ി ാlC. Dതിർ പൗര¬ാ(െട
വിവിധ ആവശ# ൾ ഉൾെ ാÊ ഇനിKറ8 പ ് ഘടക ൾ ഇതിൽ ഉൾെ ാÊC. പ7തി
നടKാ
തിന് 2021-22-ൽ 845.00 ലGം Hപ േകQ വിഹിതമായി RതീGി C.
സാ1 ിക ŽരGിതത^ം
ആേരാഗ# സംരGണ•ം േപാഷകാഹാര•ം
അഭയ േകQ Iം േGമ•ം
Dതിർ െപൗര¬ാ(െട ജീവnം സ^ ിnം സംരGണം
അ€ർ േ:ശീയ ബc Iം ൈനtണ# വികസന•ം ഉൾെK! wിയാÈകമായVം ഉൽKാ
ദനപരമായVമായ Rായമാകൽ
സാധ#മാ ൽ, ഗതാഗതം , വേയാജന െസൗËദമായ പരി=ിതി
േബാധവൽ രണ•ം കഴിവ് വികസിKി Zം
സിൽവർ ഇേകാണമി േRാºാഹിKി ൽ : സiഹ ിൽ വേയാജന സൗËദ വ#വസായ
സാധന Iം േസവന Iം
ഗേവഷണ•ം പഠന•ം
േRാജÍ് മെന•െമ ്റ്
)
ആധാർ എൻേറാൾെമ ് കിv് 1.50 ലGം Hപ നിര ിൽ 258 ICDS ഓഫീŽകളിൽ
വാÎ തിന് േകQ സർ ാർ അnമതി നൽകിയിlL്. െഡÏ് േടാK് ക1h!ർ, ലാേÐാK്, ടാെÆv്,
>ാനർ, Rി ർ, 8.പി.എസ്. എ ിവ കിvിൽ ഉൾെK`C. േകQ സം=ാന വിഹിത ഘടന 60:40
അnപാത ിലാണ്. 2021-22-ൽ 696.00 ലGം Hപ േകQ വിഹിതമായി RതീGി C.
)
മയ
മ( ിനടിമെK! വ#™ികെള8ം Y`ംബ െള8ം വിദ#ാഭ#ാസം, Ñ!ിേjർ ൽ,
tനരധിവാസം എ ിവയി´െട മയ
മ( ് ഉപേയാഗ ിെ
RതിÑല അന€രഫല ൾ
YറÇ തിnE േദശീയ കർ“ പ7തിയാണിത്.
മയ
മ( ിനടിമെK! വ#™ികെള
കെLa തിnം, കൗൺസിലിംഗ്, Rേചാദനം, അന€ര ŽരG, tനരധിവാസം എ ിവ
സാiഹ#ാധിTിതമായി നൽകി മയ
മ(C ഉപേയാഗ ിൽ നിC േമാചിKി കെയ താണ്
ഉേ:ശ#ം. പ7തി നടKാ ാനായി 2021-22-ൽ ബഡ്ജvിൽ 3169.50 ലGം Hപ േകQ വിഹിതമായി
RതീGി C.
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)
ഭി േശഷി ാർ ് സാർവ ിക
േവശന സാധ ത ൈകവരി
തിനായി ആരംഭി
പരിപാടിയാണ് ആ സബിൾ ഇ$ ക ാ%യിൻ. ഭി േശഷി ാർ ് തിബ()* പരി+ിതി
ലഭ മാ ാനായി തി.വന$/രം ജി1യിെല 28 െപാ5 െക6ിട7ൾ റിേ9ാഫി;ിംഗ് വർ=ികൾ ായി
േക> സർ ാർ അ@മതി നൽBകCം 50 ശതമാനം 5ക ആദ ഗGവായി 5ക അ@വദി കCം
െചI. ഈ വർ=ന7ൾ ായി 3429.78 ലKം Lപ 2021-22 ബഡ്ജ;ിൽ േക> വിഹിതമായി
തീKി Q.

ആറ് വയRിന് താെഴCT B6ികUെട ആവശ 7ൾ നട=ിെ ാV
തിനായി
േദശീയതല=ിൽ നടWാ
ഒ. Yഹ=ായ നാഷണൽ പരിപാടിയാണ് സംേയാജിത
ശിZവികസന േസവന7ൾ. B6ിCെട ൈശശവാവ+യിൽ അരവ.െട ആേരാഗ േപാഷകാഹാര
ആവശ 7ൾ
അ[Cെട
േപാഷകാഹാര
ആവശ 7ളിൽ
നിQം
മാ;ിനിർ=ിെ ാ]്
പരിഗണി ാനാവി1. ഈ പരിപാടിയിൽ
ഗർഭിണികൾ, പാ^_
അ[മാർ, കൗമാര
ായ ാരായെപൺB6ികൾ എ ിവ.ൾെWVQ. അംഗനവാടി േക>7ളി^െട ഒ. സംേയാജിത
പാേ ജായി താെഴWറC േസവന7ൾ ഇതിെc dണേഭാ*ാ ൾ ് എ=ിe നൽകാനാണ് ഈ
പfതിയി^െട gമി
ത്.
hരക േപാഷകാഹാരം
തിേരാധ B=ിെവയ്W്
ആേരാഗ പരിേശാധന
റഫറൽ സർiീjകൾ
ആേരാഗ േപാഷകാഹാര വിദ ാഭ ാസം
ീ-kൾ വിദ ാഭ ാസം
ഐ സി ഡി എസ് പfതി നടWാ
ത് 33115 അംഗനവാടിേക>7Uെട ഒ. Yഹത്
mംഖലയി^െടയാണ്. പfതി നടWിലാ ാ@T ഭരണപരമായ െചലoകൾ, ഔഷധ കി;ിെc െചലവ് ,
ഭാരം അള ാ@T ഉപകരണ7ൾ, അംഗനവാടി േക>7ൾ ാവശ മായ ീ-kൾ വിദ ാഭ ാസ കി;്,
ഐ ഇ സി വർ=ന7ൾ, അംഗനവാടി ആകsിക െചലoകൾ, tണിേഫാം ഐ.സി.ഡി.എസ്
ഉേദ ാഗ+.െട അവേലാകന േയാഗം ഐ.സി.ഡി.എസ് മാർu നിർേvശ
കാര)T എ1ാ
വർ=ന7Uം 5ട7ിയവ നടWാ ാ@T െചലവ് ഈ ശീർഷക=ിൽെWVം. ഈ പfതി
നടWിലാ ാ@T െചലവ് േക> സം+ാന സർ ാ.കൾ 60.40 എ
അ@പാത=ിൽ
ഏെ;V െമ ് തീKി Q. 2021-22-ൽ പfതി 5ടരാൻ 28200.00 ലKം Lപ േക> വിഹിതമായി
തീKി Q
xീകUെടCം B6ികUെടCം േപാഷകാഹാരാവ+ െമ െWVy തിനായി തൽസമയ
േമാണി6റിംdം
േപാഷകാഹാരoമായി
ബ(െW6
വBzകളിെല
വിവിധ
പfതികൾ
സംേയാജിWിeെകാ]് നടWാ ാ@േvശി
പfതിയാണിത്. േക> സർ ാർ 2018 മാർ ് 8 ന്
{വെട പറC ലK 7ൾ ൈകവരി ാനായി േപാഷൺ അഭിയാൻ (നാഷണൽ) ന}9ീഷൻ മിഷൻ
ആരംഭിe. B6ികളിെല വളർ ാ )രടിW് 6 ശതമാനമായി Bറ•ക (0-6 വയസ് ), ജനന സമയെ= €
Bറവ് 6 ശതമാനം ആയി Bറ•ക, B6ികളിെല വിളർ 6 ശതമാനമായി Bറ•ക (6 മാസം )തൽ 59
മാസം ായ)T), xീകളി‚ം െകൗമാര ായ ാരായ േപൺB6ികളിെലCം വിളർ 9 ശതമാനമായി
Bറ•ക, B6ികളിെല േപാഷകാഹാര Bറവ് 6 ശതമാനമായി Bറ•ക (0-6) എ ിവയാണ് ലK 7ൾ.
സാƒഹ ാധി„ിത സംഭവ7ൾ, മ@ഷ വിഭവേശഷി, …തന പരിപാടികൾ, ഐ.ഇ.സി, ഡാ; †ാൻ,
ഐ.എൽ.എ. പരിശീലനം, സി.എ.എസ് പരിശീലനoം ഇൻെസcീoം എ ിവയാണ് വർ=ന7ൾ.
പfതി നടWാ ാനായി 2021-22-ൽ 6527.00 ലKം Lപ േക> വിഹിതമായി തീKി Q
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േക> സം+ാന സർ ാ.കൾ 60:40 അ@പാത=ിൽ നടWിലാ
ഒ. േക>-േകാർ ‰ീം
ആണ് േപാലീസ് േസനCെട ആŠനികവൽ രണ പfതി.
തീ‹വാദ
വർ=ന ബാധിത
േദശ7ളിൽ
േത കമായ അടി+ാന സൗകര 7ൾ വികസിWി ക എ
ലK േ=ാെട
സം+ാന7ളിെല േപാലീസ് േസനCെട നവീകരണ=ി@േവ] അത ാŠനിക ഉപകരണ7ൾ
വാŒക, jരKCമായി ബ(െW6 െചലoകൾ, എസ്.ഐ.എസ് , jരKCമായി ബ(െW6
അടി+ാന സൗകര 7ൾ, പരിശീലന േക>7ൾ ആരംഭി ക, B; •ത 7േളCം B;വാളികെളCം
സംബ(ി
വിവര7ൾ േശഖരി
തി@T സംവിധാനം LപെWVyക, കൗ]ർ ഇൻ
സർജൻസി ആൻഡ് ആcി െടററിŽ് •Uകൾ +ാപി ക, )തലായ വർ=ന7ൾ ായി 2021-22
ൽ േക> വിഹിതമായി 1800.00 ലKം Lപ തീKി Q.

ഇ$ യിെല 13 തീരേദശ സം+ാന7ളിെല തീരേദശ േദശ7ളിൽ {ഴലി ാ;ി@ം മ;് ജലകാലാവ+ാ അപകട7ൾ )T സാധ ത Bറ• തിന് ഉേvശിeT ഒ. േക>ാവി•ത സഹായ
പfതിയാണ് എൻസിആർഎംപി. ഉ]ാകാ@T സാധ തCെട അടി+ാന=ിൽ എൻസിആർഎം
പിCെട ര]ാം ഘ6=ിൽ േകരളെ= േക>സർ ാർ ഉൾെWV=ിയി.Q. ഇതിെc നാല്
ഘടക7ൾ താെഴ പറCQ.
) റിയിW് സംവിധാനം (100% േക>ം)
{ഴലി ാ;് അപകട ല’കരണ അടി+ാന സൗകര 7ൾ
(75% േക>ം)
•ര$ നിവാരണ സംവിധാന=ിന് സാേ–തിക സഹായം
(100% േക>ം)
േ ാജ—് നടWാ
തിന് പി˜ണ (100% േക>ം)
വർfി ത™ാെറVzകUെടCം തš ധാന അടി+ാന സൗകര നിേKപ7ളി^െടCം
തീരേദശ സƒഹ7Uെട അപകടസാധ ത Bറ•ക എ താണ് ര]ാമെ= ഘടകമായ ൈസേ›ാൺ
റി‰് ല’കരണ ഇൻœാ•žർ ലK മിV ത്. അതായത്, േശഷി വർfിWി ൽ / അടിയ$ിര
അഭയേക> ലഭ ത, രKാ മാർu7ൾ, {ഴലി ാŸകളിൽ നിQം ജല കാലാവ+ാ അപകട7ളിൽ
നിQം j ധാന അടി+ാന സൗകര 7ൾ സംരKി ക. േസവന7Uെട 5ടർ ഉറWാ ക
എ ിവയാണ് ഉേvശി
ത്. ര]ാമെ= ഘടകമായ ൈസേ›ാൺ റി‰് ല’കരണ അടി+ാന
സൗകര 7ൾ നടWാ
തിന് േക> വിഹിതമായി 2021-22 ൽ 750.00 ലKം Lപ തീKി Q.

‘കാർഷിക+ിതിവിവര ണ ് റിേWാർ6് െച
തിന് ഏജൻസിെയ +ാപി ൽ’ എ
പfതി 1975 )തൽ സം+ാനy നടWാ ി വ.Q. വിള വി¡ീർ¢ം, ജലേസചനം, £വിനിേയാഗ
+ിതിവിവര ണ കൾ എ ിവ കണ ാ
തിനായി 25 )തൽ 30 ലKം വെര സർേവ
ഉപവിഭാഗ7ൾ അട7ിയ 3 ലK=ിലധികം െഹ¤¥കൾ ആകsികമായി തിരെ¦V കCം
കണ ാ കCം െച Q. വിളകUെട ഉൽപാദനoം ഉ§ാദനKമതCം നിർ¢യി
തിനായി വBW്
19 വിളകളിൽ േ¨ാപ്ക6ിംഗ് പരീKണ7ൾ നടyQ]്. േക> സർ ാരിെc ധാൻ മšി ഫസൽ
ഭീമ േയാജന
കാരം വിള ഇൻ©റൻസ് പfതി ായി െന1്, വാഴWഴം, മര ീനി, വാഴ എ ിവ
സംബ(ി ് സീസൺ തിരിeT ശരാശരി വിളവ് കണ കൾ വBW് ത™ാറാ ി നൽBQ]്.
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വിള വിªതി +ിതിവിവര ണ ് കണ ാ ൽ.
വിളCെട ഉല്പാദനoം ഉത്പാദനKമതCം കണ ാ ൽ.
വിള തിരിeം ഉറവിടം തിരിe)T ജലേസചന +ിതിവിവര ണ കUം ത™ാറാ ൽ
£വിനിേയാഗ+ിതി വിവര ണ ് ത™ാറാ ൽ.
പിഎംഎഫ്ബിൈവ പfതി ായി വിളകUെട വിളവ് നിര ് നി«യി ക.
ഇ എ ആർ എ എസ് പfതിCെട ഡിജിൈ;സഷൻ
‘ഇ എ ആർ എ എസ് പfതി’ കാരം 3.28 ലKം െഹ¤റിൽ ഒ. കാർഷിക വർഷ=ിൽ
വിള വി¡ീർ¢oം £വിനിേയാഗ +ിതിവിവര ണ കUം കണ ാ Q. ഓേരാ കാർഷിക വർഷoം
13 രീതിയി‚T £വിനിേയാഗ=ിെc വർuീകരണoം ജലേസചന +ിതിവിവര ണ കUം സഹിതം
87 ഓളം വിളകൾ ഈ സർേവയിൽ ഉൾെWVQ. വിളകUെട ഉൽപാദനoം വിളനിര ം
നിർ¢യി
തിനായി വBW് 19 വിളകളിൽ (െന1്, നാളിേകരം, അട-, കW, വാഴWഴം, വാഴ,
ൈപനാWിൾ, B.)ളക്, ജാതി , െകാേ ാ, †ാവ്, കZമാവ്, കരി%്, എT്, െവ;ില, മ¦ൾ, മാവ്,
ഇ®ി, /ളി) േ¨ാപ്ക6ിംഗ് പരീKണ7ൾ നടyQ]്. െന1ിെc ഉൽപാദനoം ഉൽപാദനKമതCം
ƒ ് സീസണി‚ം മŸTവ വർഷം േതാ¥ം കണ ാ Q. േക> സർ ാരിെc ധാൻ മšി ഫസൽ
ഭീമ േയാജന കാരം വിള ഇൻ©റൻസ് പfതി ായി നാല് വിളകUെട സീസൺ തിരിeT ശരാശരി
വിളവ് കണ കൾ വBW് നൽBQ]്. വിള +ിതിവിവര ണ കൾ െമ െWVy തിനായി ര]്
േനാൺ ഓവർ ലാWിംഗ് സാ%ിUകളിൽ സാ%ിൾ െച കൾ എൻഎസ്എസ്ഒ (എഫ്ഒഡി) CെടCം
സം+ാന സർ ാരിെcCം ¯Wർൈവസറി Žാ°കൾ െച Q]്. ഈ പരിേശാധനകളി^െട
േശഖരി
അടി+ാന ഡാ; ര]് ഏജൻസികൾ ് ൈകമാ;ം െച™െWVQ.
2019-20 )തൽ ഇ എ ആർ എ എസ് പfതിCെട ഡിജിൈ;േസഷൻ ഡി ഇ എസ് ൽ
നടWിലാ Q. ഫീൽഡ് സർേവയിൽ അവ.െട അറിവ് അപ് േഡ;് െച
തി@ം സർേവ പിശക്
രഹിതമായി നടy തി@ം ഫീൽഡ് ഇൻെവŽിേഗ;ർമാർ ം ¯Wർൈവസറി ഓഫീസർമാർ ം
സം+ാന, ജി1ാതല പരിശീലനം വർഷം േതാ¥ം നൽBQ. സാ%=ിക+ിതിവിവര ണ ്
വBWിെല +ിരം ജീവന ാരാണ് ഇ എ ആർ എ എസ് പfതിയിൽ വ ാ±തരായി_Tത്. 2021-22 ൽ
േക> വിഹിതമായി 6500.00 ലKം Lപ തീKി Q.
1.
2.

മാനവവിഭവേശഷി െചലoം ഭരണെ ലoം
ഇ എ ആർ എ എസ് പfതിCെട ഡിജിൈ;സഷൻ

6500.00

(
)
ഐക രാ²സഭCെട ഭK കാർഷിക സംഘടനCെട വിശദമായ മാർu നിർേvശ7ൾ
അ@സരി ് േക> സർ ാർ •ത മായി ഓേരാ അ³ വർഷം ´Vേ%ാµം കാർഷിക െസൻസസ് 197071 )തൽ നടyQ]്. സർെiCെട െമാ=ം പfതിCം +ിതി വിവര ണ
കാരം ഒ ിe
േചർ=ി_T ƒ ് വ ത ¡ ഘ67ളായാണ് നടWിലാ
ത്. പതിെനാ ാം കാർഷിക െസൻസസ്
നടy തി@T ാരംഭ വർ=ന7ൾ േക>സർ ാർ ആരംഭി ി_]്. േകരള=ിൽ സാ%=ിക
+ിതിവിവര ണ ് വBWാണ് െസൻസസ് നടy തി@T േനാഡൽ ഏജൻസി.

£വിനിേയാഗം, കQകാലികൾ, കാർഷിക യš7ൾ, ഉപകരണ7ൾ, രാസവള7Uെട
ഉപേയാഗം
എ ിവെയ റിeT
വർ=ന7െള റി ്
+ിതിവിവര ണ കൾ
ലഭ മാ ിെ ാ]് കാർഷിക ഘടനെയCം സവിേശഷതകെളCം Bറി ് വിവരി ക.
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/തിയ കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ Lപീകരി
തി@ം അവCെട /േരാഗതി
വിലയി.y തി@ം ആവശ മായ െബ®് മാർ ് ഡാ; നൽBക.
ഭാവിയിെല കാർഷിക സർേവകൾ നടy തിന് BVംബ7ൾ ് അടി+ാന െœയി)കUം
ഓWേറഷണൽ േഹാൾഡിംഗ്jം നൽBക
നിലവിെല കാർഷിക +ിതിവിവര ണ കൾ ായി ഒ. സംേയാജിത േ ാ¶ാം
വികസിWി
തിന് അടി+ാനം നൽകൽ
2021-22 ൽ പfതി നടWിലാ
തിന് േക> വിഹിതമായി 206.00 ലKം Lപ തീKി Q.
1.

മാനവേശഷി െചലoം ഭരണെ ലoം

206.00

ഭാവി ആ¯ ണ=ിനായി ൈമനർ ഇറിേഗഷൻ േമഖലയിൽ സമ¶oം വിശ·സനീയoമായ
ഡാ; വികസിWി ക എ താണ് ആർഎംഐഎസ് പfതിCെട ലK ം. സം+ാനെ= എ1ാ
െച¥കിട ജലേസചന +ിതിവിവര ണ കUം േശഖരി
തി@ം റിേWാർ_െച
തി@)T
േനാഡൽ ഓഫീസറായി ചീഫ് എ®ിനീയറിെന (ഇറിേഗഷൻ & അ¸ിനിേ•ഷൻ) േക> ജലവിഭവ
മšാലയം നിയമി ി_]്. വർ=നം jഗമമാ
തിന്, ൈമനർ ഇറിേഗഷൻ Žാ;ിŽി ൽ െസൽ
(ആർഎംഐഎസ്) 1987 )തൽ ചീഫ് എ®ിനീയ¥െട (ഇറിേഗഷൻ & അ¸ിനിേ•ഷൻ) ഓഫീസിൽ
വർ=ി Q.
െച¥കിട ജലേസചന േമഖലയിൽ നടWാ ിയ പfതികെള റിeT വിശദാംശ7ൾ
േശഖരി കCം സമാഹരി കCം െച ക
2. ജലാശയ െസൻസസ് നട=ി ഡാ;ാ േബസ് ത™ാറാ ക
3. സം+ാന=് 5 വർഷ=ിെലാരി ൽ നടWാ
െച¥കിട ജലേസചന പfതികUെട
െസൻസR് നടyകCം റിേWാർ6് സിfീകരി കCം െച ക.
ൈമനർ ഇറിേഗഷൻ െസൻസjം സം+ാനെ= എംഐ ‰ീ)കെള റിeT സാ%ിൾ
സർേവകUം പതിവായി നടേ=]ത് െസ1ിെc കടമയാണ് . െച¥കിട ജലേസചന പfതികUെട
െസൻസസ് അ®് വർഷ=ിെലാരി ൽ സം+ാന=് നടyQ. ആർ.എം.ഐ.എസ് െസൽ
ആണ് സം+ാന=് െസൻസസ് നടേ=]തിെc േനാഡൽ ഏജൻസി.
2021-22 ൽ പfതിCെട താെഴപറC ഘടക7ൾ ായി േക> സഹായമായി 122.00 ലKം Lപ
തീKി Q.
1.

1.

മാനവേശഷി െചലവ്, ഭരണെ ലവ്, ഓണേററിയം, മŸ
െചലoകൾ എ ിവ
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122.00

ജി1, സേബാർഡിേന;് േകാടതികUെട അടി+ാന സൗകര 7Uം ജി1ാ, സേബാർഡിേന;്
േകാടതികളിെല ¹ഡീഷ ൽ ഓഫീസർമാ.െട ഭവന ആവശ 7Uം െമ െWVy തിനാണ് പfതി
ലK മിV ത്. ഇത് േക> സഹായ പfതിയാണ്. േകാടതി െക6ിട7UെടCം ജഡ്ജിമാ.െട
െറസിഡൻഷ ൽ ക·ാർേ6ºകUെടCം നിർ[ാണം ഈ പfതിയിൽ ഉൾെWV=ിയി_]്. ഈ പfതി ്
60% േക>സഹായ)]്.
അ»ർ, തി.വ1, കായംBളം, /ന^ർ, ക6Wന, ചാല ടി എ ിവിട7ളിൽ േകാടതി
സ) യ7ൾ, വടകര, )6ം BVംബ േകാടതി എ ിവCം െനV–]ം ¹ഡീഷ ൽ ഫŽ് ›ാസ് മജിസ്
േ9;് േകാടതിയിെല ഓഫീസർമാർ T െറസിഡൻഷ ൽ ക·ാർേ6ഴ്സ് നിർ[ാണം, കടവš,
¹ഡീഷ ൽ ഓഫീേസഴ്സ് ക·ാർേ6ഴ്സ് , മേ®രി ¹ഡീഷ ൽ ഓഫീേസഴ്സ് ക·ാർേ6ഴ്സ് എ ീ
ധാന വർ=ികൾ 5ട7ിയവയാണ് നിലവിൽ നടQ െകാ]ിരി
വർ=ികൾ.
2021-22 ൽ േക> വിഹിതമായി 3600.00 ലKം Lപ തീKി Q.

േക>¶ാമ വികസന മšാലയ=ിെc േകാർ ഓഫ് ദ േകാർ ‰ീം ആയ േദശീയ സാƒഹ
സഹായ പfതിയിൽ ഉൾെWV=ി നടWാ
ഒ. പfതിയാണ് അ hർ¢ പfതി. 65 വയR്
തിക¦വ.ം േദശീയ വാർfക െപൻഷന് അർഹ.മായ, എ ാൽ ചില കാരണ7ളാൽ െപൻഷൻ
ലഭി ാ= നിരാലംബർ ് തിമാസം 10 കിേലാ അരി സൗജന മായി നൽB പfതി ആണിത്. 202122 ൽ ‘അ hർ¢’ പfതി-ായി േക> വിഹിതമായി 60.00 ലKം Lപ തീKി Q.
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മ
െഫഡിൽ അംഗ ളായ
ഥമിക സഹകരണ സംഘ ളിെല മ
െ ാഴി
ലാളികൾ ് അവ െട മ
വിപണന സൗകര ൾ െമ%െ&'()തിന് ആവശ മായ വാ-ാ
സൗകര ൾ ലഭ മാ/ക എ)താണ് ഈ പ2തി െകാ3് ല4 മി')ത്. മ
െഫഡിെ6
കീഴി89 ാഥമിക സഹകരണ സംഘ ൾ അതിെല അംഗ ൾ ് മ
ബ;േനാപാധികൾ
>?തായി വാ@)തിന് ബാA് വാ- സBCപി ാD3്. മ
െ ാഴിലാളികെള ഇടനില ാരിൽ
നിFം കടബാധ തയിൽ നിFം ഒഴിവാ/)തിHം അവ െട വ മാനം വർ2ി&ി/)തിHം ഒരളവ്
വെര ഇ രം ബാA് വാ- സഹായകരമാണ്. നിലവി89 മ
ബ;േനാപാധികൾ ് പകരം
>തിയവ
നൽകൽ,
ഉLാദേനാപാധികൾ
നൽകൽ,
മ
%വട ിനാവശ മായ
വർ നNലധനം/മാർജിൻ മണി, വിപണന ിHം മ
ബ;ന ഉL)
Rെട മാേനജ്െമ6ിHം
ആവശ മായ പSാ ല സൗകര വികസനം, പരിശീലനം, വനിതകൾ ് െതാഴിൽ ലഭ മാ/)
പരിപാടികൾ എ)ീ വർ ന ൾ ് സഹായം നൽT)താണ്.
േ ാജUിന് അംഗീകാരം ലഭി/െമ) തീ4യിൽ എൻ.സി.ഡി.സി വിഹിതമായി 1200.00
ല4ം Cപ 2021-22 ബഡ്ജYിൽ വകയി
ിയിരി/F.

താെഴ&റ[) പരിപാടികൾ ായി ഈ വിഹിതം വിനിേയാഗി ാ\)താണ്.
ഉപേഭാ] െഫഡേറഷൻ െമാ
വ ാപാര േ_ാർ, ഉപേഭാ] പരിപാടികൾ
നട() ാഥമിക സഹകരണ സംഘ ൾ/ം െഫഡേറഷH`9 സഹായം.
നീതി േ_ാർ, നീതി െമഡി ൽ േ_ാർ ഇവ ഏെY'( നട()
ാഥമിക
സഹകരണ സംഘ ൾ/ം െഫഡേറഷH`9 സഹായം.
സംbരണ പരിപാടികളിൽ ഏർെ&cിരി/) സഹകരണ സംഘ ൾ ് സഹായം
ഉപകരണ ൾ വാ@)തിH9 ധനസഹായം.
സംdാന ജിeാ ാേദശികതല സഹകരണ സംഘ ൾ ് മാർജിൻമണി.
സഹകരണേമഖലയിെല
gർhല
കാർഷിക
സംbരണ
iണിjകRെട
>ന 2ാരണ ിH9 സഹായം.
ാഥമിക സഹകരണ സംഘ ൾ ് കklcർ വാ@)തിH9 സഹായം.
പcികജാതി/പcികവർm സഹകരണ സംഘ ൾ/ം െഫഡേറഷHം സഹായം.
സഹകരണ ആnപoികൾ, വനിതാസഹകരണ സംഘ ൾ, സാഹിത സഹകരണ
സംഘ ൾ ?ട ിയ േസവനേമഖലയിെല സഹകരണdാപന ൾ ് സഹായം.
േലബർ
േകാൺqാU്
സഹകരണസംഘ ൾ ്
യr ൾ,
നിർsാണ
വർ ന ൾ ്
ആവശ മായ
ഉപകരണ ൾ,
വാഹന ൾ
എ)ിവ
വാ@)തിH9 സഹായം.
എൻ.സി.ഡി.സി [െട >തിയ പ2തി
കാര`9 tാമീണപാർ&ിടപ2തി,
ൈവദvതീകരണം, ആേരാഗ ം, ആnപoികൾ, wറിസം, േഹാxിYാലിYി എ)ിവy്
സഹായം.
കാർഷിക േമഖലയിൽ പSാ ല സൗകര ം വികസി&ി/)തിന് വാനൽT)തിന് സഹകരണസംഘ ൾ ് സഹായം.
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2021-22 ൽ നട&ാ/) >തിയ എൻ.സി.ഡി.സി പ2തികൾ ് സഹായം.
എൻ.സി.ഡി.സി [െട വാ-y് ഉയർ) പലിശനിര/9തിനാൽ, എൻ.സി.ഡി.സി ്
സമർ&ി/)തിന് `ൻപ് `ൻഗണനാ
കാരം തീ മാനെമ'േ zതാണ്. സഹകരണ
വിദ ാഭ ാസ dാപന ൾ ാ[9 സഹായം ഇതിൽ ഉൾെ&' ിയിcിe.

താെഴ&റ[) പരിപാടികൾ ായി വിഹിതം വകയി
ിയിരി/F.
സംഭരണശാലകൾ നിർsി/)തിന് ാഥമികകാർഷികസഹകരണ സംഘ ൾ ്
സഹായം.
സംdാന ജിeാ ാേദശിക തല ി89 മj സഹകരണ സംഘ ൾ/ം
െഫഡേറഷHം മാർജിൻ മണി സഹായം.
വിപണന സംഘ ൾ ് േ ാജU് റിേ&ാർ{കൾ ത|ാറാ/)തിന് സഹായം.
ാഥമിക വിപണന സംഘ Rെട ഓഹരി Nലധന അടി റ ശ~ിെ&'()തിHം,
gർhല വിപണന സംഘ െള >ന 2രി/)തിH`9 സഹായം.
സഹകരണസംഘ ൾ ് കീഴിൽ കർഷകേസവനേക•ം dാപി/)തിന്
സഹായം.
>€ •ഷി നട() സഹകരണ സംഘ ൾ ് സഹായം.
കാർഷിേകാL) Rെട ‚ണനിലവാരം തരംതിരി ൽ, കേkാള ിെ6 പSാ ല
സൗകര വികസനം എ)ിവyായി സഹായം.
2021-22 ൽ എൻ.സി.ഡി.സി. നട&ാ/) >തിയ പ2തികൾ ് സഹായം.

േദശീയ സഹകരണ വികസന േകാർ&േറഷെ6 സഹായേ ാെട പാല ാട്, ƒ„ർ
ജിeകളിൽ രzാംഘc സംേയാജിത സഹകരണ വികസന പരിപാടി നട&ാ ി വ F. പാല ാട്,
ƒ„ർ ജിeകളിൽ ഐ.സി.ഡി.പി പ2തി നട&ിലാ/)തിനായി 2021-22 ബജYിൽ 3080.00 ല4ം Cപ
വകയി (F.
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വിവിധ തരം ക കാലി ഉൽ
െട ഉൽ ാദനം കണ ാ
തിനായി
നട ിവ
സംേയാജിത സാ ിൾ സർേ"കൾ #ട
തി$ം, %തിയ പഠന ൾ
ആരംഭി
തി$ം, വിവര േശഖരണ വിശകലന രീതികൾ െമ.െ /0 തിന് ക 23ർ
സൗകര5 ൾ ഉപേയാഗി
തി$മായി വിഹിതം വകയി 0 . സർേ"9മായി ബ;െ <=
ഉേദ5ാഗ> െട ശ ള ിെ@ സം>ാന വിഹിതം വഹി
തിനായി #ക വകയി 0 .
ഉേദ5ാഗ>ർ ് പരിശീലനAം നൽB താണ്.
ഇതിനായി 2021-22 ബജGിൽ 150.00 ലIം Jപ വകയി 0 .

െകാ3ാര രയിെല
പഴയ
സം>ാന
Lാമ
വികസന
ഇൻNിG23്
(എസ്.ഐ.ആർ.ഡി) ആണ് മാനവ വിഭവ വികസന േകTം (കില – സി.എ.്.ആർ.ഡി.) ആയി
അറിയെ / ത്. ശ ളം, പരിശീലനAം ഗേവഷണAം, ഓഫീസ് െചലAക ം, മG് ഭരണപരമായ
െചലAക ം കെ\0 തിനാണ് വിഹിതം ]തീIി
ത് ’Lാമവികസന പരിപാടികൾ =
മാേനെ^@് സഹായAം ജി_ാ ആ`aണ ]bിയെയ ശcിെ / dം’ എ
േകT
സർ ാരിെ@ പeതിയിൽ നി ാണ് ഈ ഘടക ി$= േകT വിഹിതം ലഭി
ത്. കിലസി.എ.്.ആർ.ഡി.9െട (hൻപ് എസ്.ഐ.ആർ.ഡി.) ]വർ ന ൾ ായി 2021-22-ൽ 150.00
ലIം Jപ 50 ശതമാനം േകT വിഹിതമായി ]തീIി
.

1.
iവാj%ഴ വാലി ജലേസചന പeതി9െട കാഡാ പeതികൾ നട ിലാ
തിനായി
2021-22 ൽ 50 ശതമാനം േകT വിഹിതമായി 100.00 ലIം Jപ വകയി
ിയിരി
. ഫീൽഡ്
ചാനdകൾ, ഫീൽഡ് െkയി$കൾ എ ിവ9െട നിർlാണ ി$ം സിNം കറI$കൾ ം
േവ\ിയാണ് #ക വകയി
ിയിരി
ത്.

B3നാ3ിെല ആവാസവ5വ>9െട വികസന ിനായി ഒ പഠന റിേ ാർ3് എം.എn്
സoാമിനാഥൻ റിസർ.് ഫൗേ\ഷൻ തqാറാ ിയി<\്. ]ളയം ബാധി. B3നാട് േമഖല9െട
%ന rീവന ിനായി സം>ാന
ആ`aണ േബാർsം
2019-ൽ ഒ പാേ ജ്
തqാറാ ിയി<\്. ഈ റിേ ാർ<കളിൽ ]ധാനമാ9ം െനuൽ ാദന ിന് സഹായകമായ
അടി>ാന സൗകര5 ൾ വർeി ി
തിനാവശ5മായ ഇടെപടdകളാണ് ഉൾെ ാ=ി.ി<=ത്.
2021-22 ൽ 550.00 ലIം Jപ 50 ശതമാനം േകT വിഹിതമായി വകയി
ിയിരി
.
െക.ഇ.എൽ II, െക.ഇ.എൽ III, െക.ഇ.എൽ IV പeതികളിൽ ഉൾെ / ി നട ിലാ ിയ
]v ിക െട ബിൽ #ക നൽB തി$ േവ\ി9ം, തwീർh ം ബാേരജിെ@ ]v ികൾ
xർ ീകരി.തിെ@ ബിൽ #കy് േവ\ി9മാണ് #ക വകയി
ിയിരി
ത്.

727

2021-22
ൽ
തിയ
പ തികെളാ ം
ഏെ
ാൻ
പാ
നട ിലാ ിെ ാ ിരി ! പ തികൾ ്
തിയ ഭരണാ&മതി നൽ(കേയാ,
ഘടക,ൾ ് തിയ െട-ർ നടപടികൾ സ0ീകരി വാേനാ പാ
ത .

ത .
തിയ

െവ െ ാ നിയ3ണപ തി 4കാരം േക5സർ ാരിൽ നി ം സഹായം
ലഭി !തി& േവ ിയാണ് 7ക വകയി89ിയിരി !ത്. േക5ഗവൺെമ-ിെ- അംഗീകാരം
ലഭി ാ9 െചലവ് വർ നവി&ം (േകാ?് എAേലഷൻ) ബ ിെ- വീതി വർ ി ി ൽ
ഉൾെ െടE
െചലവ് വർ നEം ഈ വിഹിത9ിൽ ഉൾെ 9ിയിGി .

1)നിലവിH
േപാളിെടIി കJെട നിലവാരം ഉയർ9Hം തിയ േപാളിെടIി കൾ
Kാപി Hം (എം.എL്.ആർ.ഡി Eെട ൈന ണP വികസന പ തി 4കാരം) 2) േപാളിെടIി കൾ
വഴിE
സാSഹP വികസനം എ!ി,െന ര ് ഘടക,ളാണ് ഈ പ തി
ത്. 2021-22
വർഷ9ിൽ 202.00 ലTം Uപ ഈ പ തികJെട നട9ി ി&
േക5 വിഹിതമായി
4തീTി
. .

(
എൻ.ആർ.ഡി.ഡVിE.പി. Eെട 7ടർLയായ േക5ാവിWത പ തിയാണ് ജൽജീവൻ
മിഷൻ. 2020 ഓെട Zാമീണ ഇ\Pയിെല എ ാ ( ംബ,ൾ ം വP]ിഗത ഗാർഹിക ടാ ്
കണT&കളിHം ^രTിത_ം മതിയായ7മായ (ടിെവ ം ലഭPമാ ാൻ ഇത് വിഭാവനം
െച` .
ഓേരാ Zാമീണ ( ംബ9ി&ം Kിരമായി, ദീർകാലാടിKാന9ിൽ, ആവശPമായ
cണനിലവാര9ിൽ, മിതമായ േസവന നിര ിൽ, (ടിെവ
വിതരണം ലഭPമാെണ!് മിഷൻ
ഉറ ാ
. 2024 ഓെട സംKാനെ9 എ ാ Zാമീണ ( ംബ,ൾ ം ൈപ ് െവ ം
ലഭPമാ !തിനായി േക5_ം സംKാന_ം തfിൽ 50:50 എ! അ&പാത9ിൽ െചലവ്
പhിടലിലാണ് ഈ പ തി നട ാ !ത്. 2020-21 ൽ 21.42 ലT_ം 2021 – 22-ൽ 12 ലT_ം
4വർ9ന Tമമായ ടാ ് കണTൻ (എഫ്.എL്.ടി.സി.) നൽകാൻ ജൽജീവൻ മിഷൻ വിഭാവനം
െച` .
െമാ9ം പ തി െചലവിൽ, 10 ശതമാനം cണേഭാ]ാ Jെട സംഭാവനEം ബാ ി 90
ശതമാനം 50:50 അ&പാതമായി േക5 സംKാന സർ ാ8കൾ പhി ം. സംKാന പ തി
7കയിൽ നി ം, തേkശ Kാപന 7കയിൽ നി മായി, സംKാന സർ ാർ വിഹിതം
കെ lം.
2021-22 കാലയളവിൽ േകരള ജല അേതാറി ി, ജലനിധി എ!ിവnായി 40,000.00 ലTം
Uപ 50% 4തീTിത േക5 വിഹിതമായി വകയി89ിയിരി
. തേkശസ0യംഭരണ Kാപന
വിഹിത9ി&
ആ&പാതികമായ അധിക േക5 വിഹിതമായി 30,000.00 ലTം Uപ
4തീTി
.
%
1.
:
4ാേദശിക വികസന9ി& സഹായകരമായി
4േതPകിL് സാേhതികവിദPEെട
pേ! 9ിqെട ജന,Jെട സാr9ിക വളർLEം ജീവിത നിലവാര_ം െമLെ lക എ!
ലTPേ9ാ sടിE
േക5ഗവൺെമ-ിെ- ഒ8 pൻനിര പ തിയാണിത്. ഈ പ തിEെട
ധനാ&പാതം 50 50 എ!താണ്. ആദPഘG9ിൽ െകാLി നഗരേ9Eം S!ാം ഘG9ിൽ
തി8വന\ രം നഗരേ9Eം uാർG് സി ി മിഷനിൽ െതരെv 9ിw ്.
uാർG് സി ി േ4ാജx് 4േദശെ9 േമഖലാ അടിKാന വികസന ഘടകെമ ം (Area
Based Development) പാൻസി ി ഉദPമെമ ം (Pan City Initiative) ര ് േമഖലകളായി തിരിLിw ്.
െകാLി uാർG് സി ിEെട േമഖലാടിKാന വികസന ഘടക9ിൽ പടിvാറൻ െകാLിEെട
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അz് വാർ{കെളEം െകാLി pനിസി ൽ േകാർ േറഷനിെല S!് വാർ{കെളEം
െതരെv 9ിw ്. േകാർ േറഷെ- ബാ ി 4േദശം പി.സി.ഐ. യിൽ ഉൾെ 9ിയിw ്.
തി8വന\ രം uാർG് സി ി േ4ാജxിെ- േമഖലാവികസന ഘടക9ിൽ നഗര9ിെല ഒrത്
വാർ{കൾ ഉൾെ
. േകാർ േറഷെ- ബാ ി 4േദശം പി.സിഐ യിൽ ഉൾെ 9ിയിw ്.
െകാLിൻ uാർG് മിഷൻ ലിമി ഡ് (സി.എസ്.എം.എൽ) എ! െ}ഷPൽ പർ സ്
െവഹി ിൾ pേഖനയാണ് െകാLിയിൽ uാർG് സി ി േ4ാജx് നട ിലാ !ത്. uാർG് സി ി
തി8വന\ രം ലിമി ഡ് എ! െ}ഷPൽ പർ സ് െവഹി ിൾ pേഖനയാണ് തി8വന\ ര9്
പ തി നട ിലാ !ത്. െകാLിയിൽ െമാ9ം േ4ാജx് 7കയായി കണ ാ ിയിരി !ത് 2076
േകാടി Uപയാണ്. അതിൽ േക5 ഗവൺെമ-് വിഹിതം 500 േകാടി UപEം സംKാന
ഗവൺെമ-് വിഹിതം 577 േകാടി UപEമാണ്. െകാLി uാർG് സി ിയിൽ വിഭാവനം െച€ െമാ9ം
47 േ4ാജ•കളിൽ 29 േ4ാജ•കൾ േരാഗതിയിലാണ്. തി8വന\ രം നഗര9ിെ- െമാ9ം
േ4ാജx് 7ക 1538.20 േകാടി Uപയാണ്. അതിൽ േക5 ഗവൺെമ-് വിഹിത_ം സംKാന
ഗവൺെമ-് വിഹിത_ം 500 േകാടി Uപ വീതമാണ്. ബാ ി 7ക റെമനി
സഹായം, െപാ7
സ0കാരP പhാളി9ം, മƒളള പ തികJമാE
സംേയാജനം എ!ിവയിqെടയാണ്
കെ l!ത്. തി8വന\ രം uാർG് സി ിയിൽ വിഭാവനം െച€ിw
ആെക 43
േ4ാജ•കളിൽ 27 േ4ാജ•കൾ േരാഗതിയിലാണ്.
(ടിെവ
വിതരണം, ൈവദ„തി, ഖരമാലിനP സം…രണം ഉൾെ െടE
†ചിത0ം,
കാരPTമമായ നഗര ഗതാഗത സംവിധാന_ം െപാ7 ഗതാഗത_ം, െചലവ് (റv ഭവന
നിർfാണം 4േതPകി‡ം ദരിˆർ േവ ിE ത്, കാരPTമമായ വിവര സാേhതിക വിദPാ
വിനിമയ_ം ഡിജിൈ േസഷ&ം, സദ്ഭരണം 4േതPകി‡ം ഇ-ഗേവണൻസ്, വർ ിL ജന
പhാളി9ം ഉറ‰വ89ൽ, ^Kിര പരിKിതി വികസനം, ആേരാഗPം, വിദPാഭPാസം,
പൗരൻമാ8െട ^രTിതത0ം 4േതPകി‡ം ‹ ർ, (Gികൾ, Œീകൾ എ!ിവ8െട ^രTിതത0ം
7ട,ിയ
അടിKാന
സൗകരP
ഘടക,ളാണ്
uാർG്
സി ി
പ തിയിൽ
ഉൾെ 9ിയിരി !ത്. 2021-22-ൽ 50 ശതമാനം േക5 വിഹിതമായി 20000 00 ലTം Uപ
4തീTി
.
:
നഗര9ിെല ഭൗതീക_ം Kാപനപര_മായ പ•ാ9ല സൗകരP വികസന9ിെഅടിKാന െവŽവിളികെള േ4ാജx് അധി•ിത സമീപന9ിqെട േനരി !തിന് േക5
ഗവൺെമ-ിെ- നഗര വികസന മ3ാലയം UപീകരിL ഒ8 േക5ാവിWത പ തിയാണ് അ•ത്.
എ ാ ( ംബ,ളിHം (ടിെവ
വിതരണം, അ‘ ചാൽ നിർfാണം എ!ിവ ഉറ ാ ക,
ഹരിതയിട,Jം 7റസായ Kല,Jം Uപെ l!തിqെട നഗര9ിെ- മേനാഹാരിത
വർ ി ി ക,
െപാ7ഗതാഗത_ം
യ3വത്’തമ ാ9
ഗതാഗത
സംവിധാന,Jം
േ4ാ“ാഹി ി !തിqെട മലിനീകരണം (റ”ക എ!ിവയാണ് ഈ പ തിEെട ലTP,ൾ.
(ടിെവ
വിതരണ_ം അ‘ ചാൽ നിർfാണ_ം, ക•സ് മാലിനP നിർfാർ–നം, ഓ_ചാൽ
നിർfാണം, നഗര ഗതാഗതം, ഹരിത ഇട,Jം പാർ കJം നിർfി ൽ, കാരPേശഷി
വർ ി ി ൽ, ( ംബ,ൾ ് അടിKാന േസവന,Jം നഗര9ിൽ േവ
സൗകരP,Jം
—˜ി !തിqെട എ ാവ8െടEം 4േതPകിL് പാവെ Gവ8െടEം
പി\ െ Gവ8െടEം
ജിവിത നിലവാര9ിെ- cണേമ™ വർ ി ി ക എ!ിവയാണ് ഈ പ തിEെട ഘടക,ൾ.
ഈ പ തിEെട േ4ാജx് കാലാവധി 2015-16 സാr9ിക വർഷം pതൽ 2019-20 സാr9ിക
വർഷം വെരE
അz് വർഷ ാലമായി8െ!hിHം േ4ാജx് കാലാവധി മാർL് 2022 വെര
നീGിയിw ്.
ഒrത്
നഗര
തേkശഭരണ
Kാപന,ൾ
ഈ
പ തിEെട
കീഴിൽ
െതരെv െ Gിw ്. 6 pനിസി ൽ േകാർ േറഷ&കJം, ആല‰ഴ, പാല ാട്, c8വാšർ
pനിസി ാലി ികJം ഇതിൽ ഉൾെ
. ഈ പ തിEെട ധനാ&പാതം 50 30 20 എ! ›മ9ിൽ
േക5_ം സംKാന_ം നഗരതേkശ ഭരണ Kാപന_ം േചർ!് വഹി
. െമാ9ം േ4ാജx്
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ക െട 20 40 40 എ
അ പാത ിൽ
് തവണകളായി ാണ് ഈ പ തി ് േക
സഹായം ലഭി% ത്. ഓേരാ സം)ാന+ം വാർഷിക കർ. പ തി (എസ്.എ.എ.പി) സമർ2ി3്
നഗര വികസന മ5ാലയ ിെ6 ഉ ത തല ക.ി8ി െട അംഗീകാരം േനേട:താണ് . 2015-16,
2016-17, 2017-18 എ ീ വർഷAളിൽ സം)ാനം
് എസ്.എ.എ.പി കൾ സമർ2ി%ക ം േക
ഗവൺെമ6ിെ6 അംഗീകാരം േനDക ം െചF. ഒHത് നഗരAളിേല ം 2357.66 േകാടി Jപ െട
387 KഖMേNാജPകൾ (1008 ഉപേNാജPകൾ) േക
ഗവൺെമ6് അംഗീകരി3ിQ:്. 1008
േNാജPകളിൽ 575 േNാജPകൾ Rർ ീകരി3ിQ:്. Rർ ീകരി3 േNാജPകSെട Tണനിലവാര
പരിേശാധന നടേ : ം സാേWതിക ൈവദZMം
നൽ[ തിന് അ\ത് റിേഫാം
ഇൻെസ6ീവിെ6 ഭാഗമായി റിേസാa് ബാW് Jപീകരിേ : മാണ്.
2021-22-ൽ 50 ശതമാനം േക വിഹിതമായി 45000 00 ലcം Jപ Nതീcി%d.
േകാർ2േറഷ കൾ 30150 00 ലcം Jപ
Kനിസി2ാലി8ികൾ 14850 00 ലcം Jപ

ഈ േക ാവിeത പ തിയിൻ കീഴിൽ പ ികജാതി പ ികവർg വികസന േകാർ2േറഷന് ഓഹരി
ലധനം 51:49 അ പാത ിൽ സം)ാന സർ ാiം േക സർ ാiം നൽ[d. ഓഹരി ലധന ിന്
ലMമായ േക വിഹിതം േനരി ് േകാർ2േറഷന് നൽ[d. വiമാനദായക പ തികൾ, െതാഴിലധിjിത
പ തികൾ, kീകൾ ാ l പ തികൾ, വിവിധ േമഖലകളിെല സാ ഹിക േcമ പരിപാടികൾ എ ിവm്
േകാർ2േറഷൻ ധനസഹായം നൽ[d. അർഹരായ പ ികജാതി [DംബAെള കെ: ി അവെര
സാH ിക വികസന പ തിയിൽ പWാളികളാ% തിന് ധനകാരM )ാപനAളിേല ് േnാൺസർ
െചoക ം [റp പലിശ നിര ിൽ പണ+ം സqിഡികSം ലഭMമാ% ത് വഴി അവiെട തിരി3ടവ്
ബാ Mത [റsക ം ദാരിtM നിർ.ാർuന പ തികളിൽ അവെര പWാളികളാ ാ ം ഊ പ തി
ലcMമിDd. ദളിത് ഇwMൻ േചംബർ ഓഫ് െകാേമa് ആ6് ഇൻഡyി (DICCI) േപാzl ഏജൻസികSെട
സഹായ ാൽ പ ികജാതി സKദായ ിെല ഊർuസ|ലരായ സംരംഭകiെട ഒi േകാർ}2്
Jപീകരി%വാ ം ലcMമിDd. ~രിപcം വi പാവെ2 വർ%l ൈമേ•ാ വാ€m് തട•ം വരാെത
പ ികജാതി സംരംഭകർ ് ൈമേ•ാ, െച‚കിട, ഇട രം സംരംഭAൾ ആരംഭി% തിന് േവ:ി സഹായം
നൽകാ ം ഉേƒശി%d. Nളയബാധിത പ ികജാതി [DംബAൾ ് ഭവന നിർ.ാണ ി ം ഭവന
„നi ാരണ ി ം വാ€, കാർഷിക, cീര േമഖലകളിെല Nവർ നAൾ ് Nവർ ന ലധനം,
വM…ിഗത വാ€ എ ിവ നൽ[ തി l വMവ) ം ഉൾെ2D ിയിQ:്.
2021-22 ൽ പ തിയി†െട വിവിധ പരിപാടികൾ ായി 2402.00 ലcം Jപ 49 ശതമാനം േക
വിഹിതമായി
Nതീcി%d. പ തി െട വിവിധ ഘടകAളിൽ, Tണേഭാˆ അധിjിത പ തി,
വിവിേധാേƒശM ‰ണീ8് േലാൺ, വാഹന വാ€, െച‚കിട വാ€ാ പ തി ലŠ വMവസായ േയാജന,
kീശാ…ീകരണ
പ തി,
മഹിളാ
സ\ ി
േയാജന,
‹ാർ ്
അപ് സംരംഭകർ%ം NവാസികSെട „നരധിവാസ ി Kl വാ€, വിേദശ ് െതാഴിൽ േതD തി ം,
വിദMാഭMാസം, വിവാഹ സഹായം, വിേദശ വിദMാഭMാസം, ഭവന നിർ.ാണ+ം നവീകരണ+ം \ഗസംരcണം
എ ിവm് േവ:ി l വാ€ ം ഉൾെ2Dd.
പ ികജാതി വികസന വ[2ി
കീഴിൽ „തിയ േപാ‹്-െമŒിക് േഹാ‹zകSെട നിർ.ാണം,
നിലവിെല നിർ.ാണ N• ികSെട Rർ ീകരണം, അ8[82ണികൾ എ ിവm് േവ:ി l
പ തിയാണിത്. പ ികജാതി ാർ ായി എŽാ ജിŽകളിzം 11 േപാ‹് െമŒിക് േഹാ‹zകSം 42 Nീ െമŒിക്
േഹാ‹zകSം ഉ:്. ആറ് േകാർ2േറഷ കളിൽ ആൺ[ ികൾ ായി NീെമŒിക് േഹാ‹zകൾ
നിർ.ി% തി l ക ം ഇതിzൾെ2Dd.
2021-22 ൽ ഈ പ തിsl 50 ശതമാനം േക വിഹിതമായി 250.00 ലcം Jപ േക വിഹിതമായി
Nതീcി%d.
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പ ികജാതി പ ികവർഗ ാർെ തിെര l [8ˆതMAൾ തട വാനായി 1989 ൽ പ ികജാതി
പ ികവർg (അതി•മAൾ തടയൽ) നിയമം ശ…മായി നട2ിലാ%d:്. പ ികജാതി/പ ികവർg
വിഭാഗ ാർെ തിെര l അതി•Aൾ, െതാQ •ടാ•, എ ിവm് ഈ നിയമAൾ ശിc ഉറ2ാ%d:്.
അതി•മAൾ ് ഇരയായവiെട „നരധിവാസം, ആവശMമായ സഹായം എ ിവmായി NേതMക
േകാടതി, േപാലീസ് േ‹ഷൻ, പ ികജാതി ാർ ായി ഒi െNാ cൻ െസൽ എ ിവ Jപീകരി3ിQ:്. ഈ
പ തി െട Nവർ നAൾ താെഴ2റ
വയാണ്.
1955 െല പൗരാവകാശ സംരcണം നിയമം നട2ാ zം 1989 െല പ ികജാതി പ ികവർg
അതി•മം തടയൽ നിയമ ിെ6 കാരMcമമായ നിർ’ഹണ+ം
പ ികജാതി
സംരcണെസൽ,
NേതMക
േപാലീസ്
േ‹ഷ കൾ
എ ിവ െട
ശ…ിെ2D zം നട ി“ം
NേതMക േകാടതികSെട Jപീകരണ+ം നട ി“ം
അതി•മAൾ ് ഇരയായവർ ് സഹായ+ം „നരധിവാസ+ം നൽ[ക
മി” വിവാഹിതർ ് ധനസഹായം നൽ[ക–േക
പ തിയായ േഡാ.അംേബദ്കർ •ീം
പ തിയിേലത് േപാെല 01.04.2019 Kതൽ മി” വിവാഹിതരായ ദHതികൾ ് 2.50 ലcം Jപ
വീതം ധനസഹായം
േബാധവത്കരണം, സാ ഹിക ഐകMദാർഢMം, സം)ാന ജിŽാതല െസമിനാ‚കൾ,
െതരെpD െ2 ജനNതിനിധികൾ ് പരിശീലനം, േന˜ത| പരിശീലനം, വിജിലൻസ്
ആ6് േമാണി റിംഗ് എ ിവm് േവ:ി വi െചല+കൾ.
2021 -22 ൽ 50 ശതമാനം േക വിഹിതമായി Nതീcി% 1250.00 ലcം Jപയിൽ 250.00 ലcം
Jപ NേതMക േകാടതികSെട എ‹ാ™ിെš6് െചല+കൾ%ം അതിെ6 നട ി2ി ം േവ:ിയാണ്.

ഈപ

തി െട ഘടകAൾ താെഴ െകാD

ിരി%d.

അതി•മAൾ തടയൽ നിയമNകാരം രജി‹ർ െച›ിQl േകœകളിൽ െപെ
് തീർ2്
കൽ2ി% തിന് എŽാ ജിŽാ േകാടതികളിzം െnഷMൽ ബ•കൾ )ാപി3ിQ:്. ഈ പ തി ്
താെഴ2റ
Nധാന ഘടകAളാžlത്.
അതി•മAൾ ് ഇരയാ[ വെര „നഃരധിവസി2ി%വാ ം അവർ ് ന പരിഹാരം
നൽ[വാ ം ഉചിതമായ പരിപാടികൾ ് Jപം നൽ[ക.
അതി•മAൾ ് ഇരയാ[ വർ ് നിയമസഹായം ലഭMമാ%ക
വയനാട് ജിŽയിൽ NേതMക െമാൈബൽ േപാലിസ് •|ാഡിെ6 Nവർ നം.
സാcികൾ ് യാ¡ാ അലവൻœകൾ നൽ[ക.
2021-22-ൽ 50 ശതമാനം േക വിഹിതമായി 90.00 ലcം Jപ Nതീcി%d. ഇതിൽ 15.00 ലcം
Jപ െnഷMൽ േകാടതികSെട എ‹ാ™ിš6ി ം െചല+കൾ%lതായിരി%ം.
–
ഈ േക ാവിeത പ തിയിൻകീഴിൽ പ ികജാതി പ ികവർg വികസന േകാർ2േറഷന് 51 : 49
അ പാത ിൽ സം)ാന സർ ാiം േക
സർ ാiം ഓഹരി ലധനം നൽ[d. ഓഹരി
ലധന ിന്
ലMമായ
ക േക
വിഹിതമായി േകാർ2േറഷന് നൽ[d. വMതM¢Aളായ
െതാഴിലധിjിത സാH ിക Nവർ നAൾ%ം േകാർ2േറഷൻ സാH ിക സഹായം െചod.
അർഹരായ പ ികവർg [DംബAെള കെ:£ തി ം അവെര സാH ിക വികസന പ തികളിൽ
പWാളികളാ ാ ം, ഈ ധനകാരM )ാപനAളിേല ് േnാൺസർ െചo
വഴി [റp നിര ിൽ
വാ€ ം സqിഡികSം ലഭMമാ%ക ം അവiെട തിരി3ടവ് ബാ Mത [റmാ ം മ8് ദാരിtM നിർ.ാർuന
പ തികSമായി ബ¤ി2ി ാ ം േകാർ2േറഷൻ ലcMമിDd.
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2021-22 ൽ പ ികവർg വിഭാഗ ിെ6 സാH
വികസന േകാർ2േറഷൻ ഓഹരി ലധനമായി 49% േക

ിക വികസന ിനായി പ ികജാതി പ ികവർg
വിഹിതമായി 25.62 ലcം Jപ Nതീcി%d.

.

സർ ാർ ഉ ര+കൾ Nകാരം മാതാപിതാ Sെട വാർഷിക വiമാനം നി¥ിത
പരിധിയിൽ താെഴ l മ¦ പി ാ
വിഭാഗ ിൽെ2 വിദMാർ§ികൾ ്
േ•ാളർഷി2്
ന¨വാൻ ഈ പ തിയി†െട ഉേƒശി%d.
ഒd Kതൽ പ ാം ©ാª വെര l
വിദMാർ§ികൾ ് ഈ േ•ാളർഷി2് നൽ[d. പ ാം ©ാസ് Rർ ീകരി%േHാൾ ഈ
േ•ാളർഷി2് നിർ ലാ%d. Kൻവർഷെ
വാർഷിക പരീcയിൽ, ഉയർ ശതമാന ിൽ
മാർ ് വാAിയ [ ികൾ ായി ഈ പ തി പരിമിതെ2D ിയിരി%d. 2021-22 ൽ ഈ
പ തിmായി 1800.00 ലcം Jപ 50 ശതമാനം േക വിഹിതമായി Nതീcി%d. മ¦ പി ാ
വിഭാഗ ിെല 2,40,000 വിദMാർ§ികൾ ് 1,500/- Jപാ നിര ിൽ ഈ പ തി െട സഹായം
ലഭി%ം. ലിംഗാധിjിത )ിതി വിവര ിെ6 അടി)ാന ിൽ 60 ശതമാനം ക kീകൾ ്
ലഭി%െമ ് കണ ാ%d.

)
ഈ പ തി/(Kൻ„l സബല പ തി) കൗമാരNായ ാരായ െപൺ[ ികSെട ആേരാഗM
േപാഷകാഹാര
നിലവാര+ം
ൈന„ണM
വികസന+ം
ഉയർ£ തിന്
ലcMമിDd.
മാനസികമാ ം
ൈവകാരികമാ ം,
മനശാkപരമാ ം
NാധാനMേമറിയ
ഘ മാണ്
ൈശശവ ി ം kീത| ി ം ഇടയിzl കാലഘ ം. മ ഷM വിഭവ വകസനെ
ലcMം
െവ¬l വികസന പരിപാടികളിൽ നിd െകൗമാര ാരായ െപൺ[ ികെള മാ8ി നിർ ിയാൽ
[ ികSെട സമ-മായ വികസന ി l ജീവിതച• സമീപനം പരിഹരി െ2ടാെത
നിൽ% താണ്. സാഗ് പ തി െട „തിയ മാനദ®Nകാരം ¯ളിൽ േപാകാ
11 Kതൽ 14
വയª വെര l െകൗമാരNായ ാരായ െപൺ[ ികെള ലcMം െവ3് Jപീകരി3
പ തിയാണിത്. ഈ Nായ ിെല െപൺ[ ികൾ [റവായതിനാൽ േകരള ി
•Dതൽ
സഹായം ലഭMമാ[ തŽ .
°വെടപറ
Nവർ നAൾ നട2ാ% തിനായി 2021-22 ൽ 25.00 ലcം Jപ േക
വിഹിതമായി Nതീcി%d
1. കൗമാര ാരായ െപൺ[ ികെള സ|യം Nാ±രാ%ക, അവiെട ശാ…ീകരണം
2. േപാഷകാഹാര ആേരാഗM പരിപാലനം,
3. ആേരാഗMം, ²ചിത|ം, എ ിവെയ28ി l അവേബാധനം,
4. ജീവിത ൈന„ണMം , െതാഴിൽ ൈന„ണMം, ഭാവനാധിjിത ൈന„ണMം എ ിവ െമ3െ2D£ക
5. ³ൾ വി ് േപാ[
കൗമാര ാരായ െപൺ[ ികൾ ് േഫാർമൽ/േനാൺ-േഫാർമൽ
വിദMാഭMാസം നൽ[ക.
6. പി എ3്. സി , സി എ3്. സി , േപാ‹് ഓഫീസ്, ബാW്, േപാലീസ് േ‹ഷൻ
ടAിയ
െപാ േസവനAെള%റി¬l വിവര+ം ഉപേദശ+ം നൽ[ക
7. പ തിയിൽ േപാഷകാഹാരപരിപാടികൾ, േപാഷകാഹാര പരിപാടി കളിൽെപടാ
Nവർ നAൾ എ ിവ ഉൾെ2Dd.

ഐ സി ഡി എസ് െ6 ഒi Nധാന ഘടകമാണ് Rരക േപാഷകാഹാര പരിപാടി . ഐ സി
ഡി എസ് പ തി െട ഘടന Nകാരം, °വെട ´ചി2ി3ിരി%
മാനദ®NകാരKl Rരക
േപാഷകാഹാരം നൽേക:ത് സം)ാനASെട ഉ രവാദിത|മാണ് .
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[ ികൾ (6-72 മാസം)
Tiതരമായി ഭാര%റ+l
[ ികൾ (6-72 മാസം)
ഗർഭിണികSം Kല‰Q അ.മാiം

500
800

12-15
20-25

600

18-20

Rരക േപാഷകാഹാരം നൽേക: °മതല സം)ാനAൾ% ആെണWിzം,
200506Kതൽ േക സർ ാർ സം)ാനAൾ ് ധനസഹായം അ വദി¬വid. വിവിധ വിഭാഗം
Tണേഭാ…ാ ൾ%l ധനപരമായ മാനദ®Nകാരം അ വദനീയമായ
ക െട 50%
കേയാ, അെŽWിൽ യഥാർ§ െചലവിെ6 50% ശതമാനേമാ ഏതാേണാ [റവായ ക അത്
അ വദി%d
സം)ാന
സർ ാരിെ6
വിേക ീˆതാ´¡ണം
എ ീ
പരിപാടികളി†െട
അംഗനവാടികSെട േമൽേനാ +ം നിയ5ണ+ം Rരക േപാഷകാഹാര പരിപാടി നട2ിലാേ :
ഉ രവാദിത|+ം ബ¤െ2 തേƒശ ഭരണ )ാപനAൾ ് Rർ¶മായി ൈകമാ8ം െച›ിQ:്.
ഐ സി ഡി എസ് മാനദ® Nകാരം നിർേƒശി3ിQl േപാഷക ലMം അടAിയ Nാേദശിക
സാഹചരMAൾ ് േയാജി%
തര ിzl ആഹാരസാധനAൾ െതരെpD ാ l
സ|ാത5ം
തേƒശ
ഭരണ
)ാപനAൾ%:്.
േപാഷകാഹാര ി l
തേƒശഭരണ)ാപന ിൻെറ െചല+കൾ
നിർബ¤ിതമായ െചല+കളിൽ ഉൾെ2D ി
സർ ാർ ഉ രവായിQ:്. ഇതിൻNകാരം , സം)ാന£ 258
ഐ സി ഡി എസ്
േNാജPകSെട കീഴിൽ 33115 അWണവാടികൾ Kേഖന Rരക േപാഷകാഹാര പരിപാടി
തേƒശഭരണ)ാപനAൾ
നട2ാ ി
വid.തേƒശഭരണ)ാപനAൾ
നട2ാ ി
വi തിനാൽ, െചലവിെ6 50%
ക , അതായ
സം)ാന വിഹിതം വഹി% ത്
തേƒശഭരണ)ാപനAലാണ്. േശഷി%
50%
ക േക ാവിeത വിഹിതമായി ലഭി%
Kറ ് തേƒശഭരണ)ാപനAൾ% മട ി െകാD% താണ്.
2021-22 ൽ പ തി നട2ാ ാൻ 35213.00ലcം Jപ േക വിഹിതമായി Nതീcി%d.
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