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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 26 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�� ദിന പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� ��ദിന പ�തി�െട ഭാഗമായി
ഉദ്ഘാടനം െച�െ�� പ�തികൾ
ഏെതാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ ;

(എ)
അ�ബ�ം - I ആയി േചർ�ിരി��.

(ബി)
��ദിന പ�തി�െട ഭാഗമായി �തിയതായി
ആവി�രി�െ�� പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ ?

(ബി) ��ദിന പ�തി �തിയതായി ആവി�രി��

പ�തികൾ അ�. നിലവി�� പ�തികൾ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�  ് നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി�� സംരംഭമാണ്. അ�ബ�ം - II ആയി

േചർ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



നൂറുദദിന പദ്ധതദിയുടടെ ഭഭാഗമഭായദി പുതുതഭായദി ആവദിഷ്ക്കരദിക്കടപ്പെട്ട പദ്ധതദികള

Department Project

വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

അനുബനന്ധം - II

മട്ടന്നൂർ കദിൻഫ്ര പഭാർക്കദിൽ പുതുതഭായദി നദിർമദിക്കുന്ന അഡദിനദിസസ്ട്രേഷൻ കന്ധം 
ടഫെസദിലദിസറ്റേഷൻ  സബഭാക്കദിടന്റെ ശദിലഭാസഭാപനന്ധം.

ദദി സകരളഭാ ടസറഭാമദികപ്പ് സപ്പ് ലദിമദിറ്റേഡദിനപ്പ് വർദ്ധദിത ഉൽപ്പെഭാദനസശഷദി 
കകവരദിക്കഭാനുള്ള പദ്ധതദിയുടടെ ശദിലഭാസഭാപനന്ധം

കദിൻഫ്രയുടടെ സനതൃതത്വതദിൽ ടകഭാലന്ധം ജദിലയദിടല മുണ്ടക്കലദിൽ ഒരുക്കുന്ന  മദിനദി 
ഇൻഡസ്ട്രേദിയൽ പഭാർക്കദിടന്റെ ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം.

യുകണൈറ്റേഡപ്പ് ഇലകദിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രേസ്ട്രീസപ്പ് ലദിമദിറ്റേഡദിടല സഭാർട്ടപ്പ് എനർജദി മസ്ട്രീറ്റേർ, 
സഭാർട്ടപ്പ് വഭാട്ടർ മസ്ട്രീറ്റേർ എന്നസ്ട്രീ യൂണൈദിറ്റുകളുടടെ ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം.

സകരള കരകകൗശല വദികസന സകഭാർപ്പെസറഷടന്റെ സനതൃതത്വതദിൽ സചേർപ്പെദിൽ 
സഭാപദിക്കടപ്പെടുന്ന വുഡപ്പ് ക്ലസ്റ്റർ ടപഭാതു സസവന സകന്ദ്രതദിടന്റെ ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം.

കദിൻഫ്രയുടടെ സനതൃതത്വതദിൽ മലപ്പുറന്ധം ജദിലയദിടല ടടെസകഭാ ഇൻഡസ്ട്രേദിയൽ 
പഭാർക്കദിൽ  ഒരുക്കുന്ന  സ്റ്റഭാൻസഡർഡപ്പ് ഡദികസൻ ഫെഭാക്ടറദിയുടടെ ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം.

ടക.സദി.സദി.പദി ലദിമദിറ്റേഡപ്പ് കമ്പനദിയുടടെ പുതുകക്ക യൂണൈദിറ്റേദിൽ കഹൈ ടടെകപ്പ് കയർ 
ഡദികഫെബറദിഗപ്പ് യൂണൈദിറ്റേപ്പ് ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം.

ടഭാസക്കഭാ സകബദിള കമ്പനദി തദിരുവല യൂണൈദിറ്റേദിടല ആധുനദിക ടമഷദിനറദികളുടടെ 
പ്രവർതന ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം

സലഭാകടത മുൻനദിര ഐടെദി - ഡദികസൻ സസവന ദഭാതഭാക്കളഭായ ടെഭാറ്റേ 
എൽകദിയുമഭായദി പുതദിയ നദിസക്ഷേപ പദ്ധതദിക്കപ്പ് ധഭാരണൈഭാപതന്ധം ഒപ്പെദിട്ടു 2500 ഓളന്ധം 
ടതഭാഴദിലവസരങ്ങള സൃഷദിക്കഭാനുള്ള നടെപടെദികളക്കപ്പ് തുടെക്കന്ധം കുറദിക്കുന്ധം.

പ്രതദിസരഭാധ ഉപകരണൈങ്ങള നദിർമദിക്കുന്നതദിനപ്പ് സകന്ദ്ര സർക്കഭാർ സഭാപനമഭായ 
എൻ.പദി.ഒ. എൽ ടകൽസടഭാണുമഭായദി ധഭാരണൈഭാപതന്ധം/സഹൈകരണൈതദിനുള്ള 
നടെപടെദികള സത്വസ്ട്രീകരദിക്കുന്ധം

സകരള സന്ധംസഭാന ബഭാന്ധംബൂ സകഭാർപ്പെസറഷൻ. സകഭാർപ്പെസറഷൻ  സകഭാതമന്ധംഗലതപ്പ് 
സഭാപദിക്കുന്ന ബഭാന്ധംബൂ ടതഭാഴദിൽ കനപുണൈവ്യ സകന്ദ്രതദിടന്റെ ശദിലഭാസഭാപനന്ധം.

സകരള ഇൻസ്റ്റദിറ്റേറ്റ്യൂട്ടപ്പ് സഫെഭാർ എന്റെർടപ്രനറ്റ്യൂർഷദിപപ്പ് ടഡവലപപ്പ്ടമൻറപ്പ് (KIED)ടന്റെ  
അഭദിമുഖവ്യതദിൽ കഭാർഷദിക മൂലവ്യവർദ്ധദിത സമഖലയദിൽ സന്ധംരഭകതത്വ പരദിശസ്ട്രീലനന്ധം 14 
ജദിലകളദിലഭായദി 500 സപർക്കപ്പ് അസഗഭാ ഇൻകറ്റ്യൂസബഷൻ സഫെഭാർ  സടസ്റ്റനബദിള  
എന്റെർപ്രണൈർഷദിപപ്പ് സപ്രഭാഗഭാന്ധം (ARISE)-ന്റെപ്പ്ടറ ഭഭാഗമഭായദി പൂർതദികരദിക്കുന്ധം.



തസദ്ദേശ സത്വയന്ധംഭരണൈ വകുപ്പെപ്പ് 

തസദ്ദേശ സത്വയന്ധംഭരണൈ വകുപ്പെപ്പ് ജദിലഭാ പഭാനദിന്ധംഗപ്പ് ആൻറപ്പ് റദിസസഭാഴപ്പ് ടസൻറർ ഇടുക്കദി ടകട്ടദിടെന്ധം ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം

തസദ്ദേശ സത്വയന്ധംഭരണൈ വകുപ്പെപ്പ് 

തസദ്ദേശ സത്വയന്ധംഭരണൈ വകുപ്പെപ്പ് 

തസദ്ദേശ സത്വയന്ധംഭരണൈ വകുപ്പെപ്പ് 

തസദ്ദേശ സത്വയന്ധംഭരണൈ വകുപ്പെപ്പ് തൃശ്ശൂർ സകഭാർപ്പെസറഷനദിടല വദിവദിധ പദ്ധതദികള ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം

തസദ്ദേശ സത്വയന്ധംഭരണൈ വകുപ്പെപ്പ് വടെക്കഭാസഞ്ചേരദി എകകസപ്പ് സർക്കദിള ഓഫെസ്ട്രീസപ്പ് ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം
തസദ്ദേശ സത്വയന്ധംഭരണൈ വകുപ്പെപ്പ് പദി എസപ്പ് സദിക്കപ്പ് നദിയമനന്ധം തത്വരദിതടപ്പെടുതൽ
തസദ്ദേശ സത്വയന്ധംഭരണൈ വകുപ്പെപ്പ് 
തസദ്ദേശ സത്വയന്ധംഭരണൈ വകുപ്പെപ്പ് അയ്യങഭാളദി ടതഭാഴദിലുറപ്പെപ്പ് പദ്ധതദി

തസദ്ദേശ സത്വയന്ധംഭരണൈ വകുപ്പെപ്പ് ആലപ്പുഴ എകകസപ്പ് ഡദിവദിഷൻ  ഡദിജദിറ്റേൽ വയർടലസപ്പ് സദിസ്റ്റന്ധം ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം

ആസരഭാഗവ്യ കുടുന്ധംബ സക്ഷേമ വകുപ്പെപ്പ് സകഭാന്നദിയദിടല ഡ്രഗപ്പ് ടടെസ്റ്റദിന്ധംഗപ്പ് ലസബഭാറട്ടദിറദിയുടടെ ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം

ആസരഭാഗവ്യ കുടുന്ധംബ സക്ഷേമ വകുപ്പെപ്പ് 

തസദ്ദേശ സത്വയന്ധംഭരണൈ വകുപ്പെപ്പ് ടനയ്യഭാറ്റേദിൻകര ഡദി അഡദിക്ഷേൻ ടസൻറർ ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം

തസദ്ദേശ സത്വയന്ധംഭരണൈ വകുപ്പെപ്പ് 

ധനകഭാരവ്യവകുപ്പെപ്പ് ടപൻഷൻ സപടമൻറപ്പ് സബപ്പ് ടഷറദി ടകഭാലന്ധം ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം

ധനകഭാരവ്യവകുപ്പെപ്പ് സബപ്പ് ടഷറദി ടകഭാലന്ധം ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം

ധനകഭാരവ്യവകുപ്പെപ്പ് സബപ്പ് ടഷറദി സകഭാലസഞ്ചേരദി ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം

ധനകഭാരവ്യവകുപ്പെപ്പ് സബപ്പ് ടഷറദി പുൽപ്പെള്ളദി ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം

ധനകഭാരവ്യവകുപ്പെപ്പ് സബപ്പ് ടഷറദി മുളന്തുരുതദി ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം

ധനകഭാരവ്യവകുപ്പെപ്പ് സബപ്പ് ടഷറദി വദികഭാസപ്പ് ഭവൻ ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം

ധനകഭാരവ്യവകുപ്പെപ്പ് സബപ്പ് ടഷറദി ഹൈരദിപ്പെഭാടെപ്പ് ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം

വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

എലഭാ ഗഭാമ പഞ്ചേഭായത്തുകളദിലുന്ധം ഓണ്കലൻ അസപക്ഷേ, ഓണ്കലൻ സപടമൻറപ്പ് 
സന്ധംവദിധഭാനന്ധം സദിറ്റേദിസണ് - സപഭാർട്ടൽ ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം

അതദിദഭാരദിദവ്യ ലഘൂകരണൈ സർസവ്വേ (കപലറ്റേപ്പ്)

വഭാതദിൽപ്പെടെദി സസവനന്ധം - ആദവ്യഘട്ടന്ധം

യുവ വനദിതഭാ സന്ധംഗഭകതത്വ പരദിപഭാടെദി 18 – 40 പ്രഭായപരദിധദിയദിലുള്ള യുവതദികളുടടെ 
കുടുന്ധംബശസ്ട്രീ യൂണൈദിറ്റേപ്പ് രൂപസ്ട്രീകരണൈന്ധം

എന്ധം.ജദി.എൻ.ആർ.ഇ.ജദി.എസപ്പ്

സർക്കഭാർ ടമഡദിക്കൽ സകഭാസളജപ്പ് തദിരുവനന്തപുരന്ധം- ടമഡദിക്കൽ സകഭാസളജപ്പ് 
ആശുപതദിയദിൽ 110 കദിടെക്കകസളഭാടെപ്പ് കൂടെദിയ ICU സന്ധംവദിധഭാനന്ധം പ്രവർതനതദിൻടറ 
ആരന്ധംഭന്ധം

നഗരസഭകളദിൽ ടകട്ടദിടെ നദിർമഭാണൈ അസപക്ഷേകള ഓണ്കലൻ 
സന്ധംവദിധഭാനതദിലൂടടെ തസ്ട്രീർപ്പുകൽപ്പെദിക്കുന്ന ഐബദിപദിഎന്ധംഎസപ്പ് പദ്ധതദി 
സന്ധംസഭാനതലതദിൽ ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം.

KMML -ആസരഭാഗവ്യ സമഖലയപ്പ് വദിതരണൈന്ധം ടചേയ്യുന്ന ദവസ്ട്രീകൃത ഓകദിജൻ ഉൽപഭാദന 
സശഷദി വർദ്ധദിപ്പെദിച്ച പദ്ധതദിയുന്ധം  സഹൈഭാട്ടപ്പ് ബഭാഗപ്പ് ഫെദിൽട്ടർ സന്ധംവദിധഭാനവുന്ധം ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം



വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

വവ്യവസഭായ വകുപ്പെപ്പ് 

സകരള സന്ധംസഭാന ടടെകപ്പ്സ്റ്റയദിൽ സകഭാർപ്പെസറഷൻ നഭാടുകഭാണൈദി ടടെകപ്പ് കറ്റേയദിൽ 
കഡയദിന്ധംഗപ്പ് ആൻഡപ്പ് പ്രദിന്റെദിങപ്പ് ടസന്റെർ  ഉദപ്പ്ഘഭാടെനന്ധം .

സലഭാകടത പ്രമുഖ ഐ.ടെദി സസവനദഭാതഭാക്കളഭായ ടെഭാറ്റേ കണ്സളട്ടൻസദി 
സർവ്വേസ്ട്രീസസപ്പ് (TCS) ടകഭാച്ചദി കഭാക്കനഭാടെപ്പ് കദിൻഫ്ര ഇലസകഭാണൈദികപ്പ് മഭാനുഫെഭാകപ്പ്ചേറദിന്ധംഗപ്പ് 
ക്ലസ്റ്ററദിൽ ഇന്നസവഷൻ പഭാർക്കപ്പ് സഭാപദിക്കുന്നതദിനഭായുള്ള പദ്ധതദിക്കപ്പ് ധഭാരണൈഭാപതന്ധം 
ഒപ്പെദിട്ടു 10,000 ഓളന്ധം ടതഭാഴദിലവസരങ്ങള സൃഷദിക്കഭാനുള്ള നടെപടെദികളക്കപ്പ് തുടെക്കന്ധം 
കുറദിക്കുന്ധം.
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നൂറുദദിന പദ്ധതദിയുടടെ ഭഭാഗമഭായദി ഉദദ്ഘഭാടെനനം ടചെയ്യടപ്പെട്ട പദ്ധതദികള

Department Project

ടകഭാചദിയദിൽ ഇന്റഗഗ്രേറ്റഡദ് സഭാർട്ടപ്പെദ് ഹബദ് ഉദദ്ഘഭാടെനനം

ആഭഭ്യന്തര വകുപ്പെദ് 
ആഭഭ്യന്തര വകുപ്പെദ് Passing out Parade of 78 Fire & Rescue Officers.

ആഭഭ്യന്തര വകുപ്പെദ് 

ആഭഭ്യന്തര വകുപ്പെദ് 

ആഗരഭാഗഭ്യ കുടനംബ ഗക്ഷേമ വകുപ്പെദ് 

ആഗരഭാഗഭ്യ കുടനംബ ഗക്ഷേമ വകുപ്പെദ് 

ആഗരഭാഗഭ്യ കുടനംബ ഗക്ഷേമ വകുപ്പെദ് 

ആഗരഭാഗഭ്യ കുടനംബ ഗക്ഷേമ വകുപ്പെദ് 

ആഗരഭാഗഭ്യ കുടനംബ ഗക്ഷേമ വകുപ്പെദ് കണ്ണൂർ ടമഡദിക്കൽ ഗകഭാഗളേജദിടലെ ഓകദിജൻ ജനഗറേറ്റർ പഭാൻറേദ് സഭാപദിക്കൽ

ആഗരഭാഗഭ്യ കുടനംബ ഗക്ഷേമ വകുപ്പെദ് 

ആഗരഭാഗഭ്യ കുടനംബ ഗക്ഷേമ വകുപ്പെദ് ഗകഭാനദിയദിടലെ ഡ്രഗദ് ടടെസദിനംഗദ് ലെഗബഭാറേട്ടദിറേദിയുടടെ ഉദദ്ഘഭാടെനനം

ആഗരഭാഗഭ്യ കുടനംബ ഗക്ഷേമ വകുപ്പെദ് 

ആഗരഭാഗഭ്യ കുടനംബ ഗക്ഷേമ വകുപ്പെദ് 

അനുബനനം - I

ഇലെഗകഭാണദികദ് ആൻഡദ് 
വദിവരസഭാഗങ്കേതദികവദിദഭ്യ വകുപ്പെദ് 

Customer Satisfaction Study Report ടന്റ പ്രകഭാശനനം

തതീ അപകടെങ്ങളേദിൽ കഭാരഭ്യക്ഷേമമഭായദി ഉപഗയഭാഗദിക്കഭാവുന 10 ഗഫഭാനം ടടെന്റുകളുടടെ 
ഉദദ്ഘഭാടെനനം
ദുർഘടെമഭായ മലെഗയഭാര പ്രഗദശങ്ങളേദിൽ രക്ഷേഭാപ്രവർത്തനത്തദിനദ് 
ഉപഗയഭാഗഗയഭാഗഭ്യമഭായ 30 മളട്ടദി യൂട്ടദിലെദിറ്റദി വഭാഹനങ്ങളുടടെ ഫദ്ളേഭാഗദ് ഓഫദ്
7 ജദില്ലകളേദിടലെ (തദിരുവനന്തപുരനം, ആലെപ്പുഴ, തൃശൂർ, ഗകഭാട്ടയനം, ഗകഭാഴദിഗക്കഭാടെദ്, 
പഭാലെക്കഭാടെദ്, കഭാസർഗഗഭാഡദ്) എചദ്.ഐ.വദി/എയദ്ഡദ്സദ് ബഭാധദിതർക്കഭായദി  ടകയർ 
സഗപ്പെഭാർട്ടദ് ടസൻറേർ ആരനംഭദിക്കൽ
എറേണഭാകുളേനം, ഇടക്കദി, മഗഞ്ചേരദി, പരദിയഭാരനം ടമഡദിക്കൽ ഗകഭാഗളേജുകളേദിലനം  
മഭാനന്തവഭാടെദി ജദില്ലഭാ ആശുപതദിയദിലനം ഗകരളേ സനംസഭാന എയദ്ഡദ്സദ്  കൺഗടഭാള 
ടസഭാസസറ്റദിയുടടെ ആഭദിമുഖഭ്യത്തദിൽ Antiritroviral Therapy (ART) ഗകന്ദ്രങ്ങള 
സഭാപദിക്കൽ
ഔഷധസസഭ്യങ്ങളക്കഭായദി 2 വദിത്തദ് ഗകന്ദ്രങ്ങള (ഗകരളേ കഭാർഷദിക  
സർവ്വകലെഭാശഭാലെയുടടെ ഗഫഭാറേസദി ഗകഭാഗളേജദ് തൃശൂർ, ഗകരളേ  
സർവ്വകലെഭാശഭാലെയുടടെ ഗബഭാട്ടണദി വദിഭഭാഗനം) ആരനംഭദികനം. 1000  
ടതഭാഴദിലെവസരങ്ങള സൃഷദികനം

ഔഷധസസഭ്യങ്ങളക്കഭായദി 3 ഗമഭാഡൽ നഴ്സറേദികള - കണ്ണൂർ, പതീചദി, ഗകഭാഴദിഗക്കഭാടെദ് 
എനദിവദിടെങ്ങളേദിൽ ആരനംഭദിക്കൽ. (1500 ടതഭാഴദിലെവസരങ്ങള സൃഷദികനം)

ഗകഭാട്ടയനം ജദില്ലയദിടലെ സപകയദിൽ 19.93 ഗകഭാടെദി രൂപയുടടെ ടചെലെവദിൽ  
നദിർമദികന കമമ്മ്യൂണദിറ്റദി ആഗരഭാഗഭ്യഗകന്ദ്രത്തദിൻടറേ പ്രവർത്തനനം  ആരനംഭദിക്കൽ. 
(നബഭാർഡദ് ഫണദ്)

ഗുണഗമൻമയുള്ള ഔഷധ സസഭ്യ സതകളുടടെ ഉൽപഭാദനവുനം വദിതരണവുനം - ഗസറ്റദ് 
ടമഡദിസദിനൽ പഭാൻറേദ് ഗബഭാർഡദിൻടറേ ആഭദിമുഖഭ്യത്തദിൽ. (1000 
ടതഭാഴദിലെവസരങ്ങള സൃഷദികനം)
സർക്കഭാർ ടമഡദിക്കൽ ഗകഭാഗളേജദ് തദിരുവനന്തപുരനം- ടമഡദിക്കൽ ഗകഭാഗളേജദ് 
ആശുപതദിയദിൽ 110 കദിടെക്കകഗളേഭാടെദ് കൂടെദിയ ICU സനംവദിധഭാനനം പ്രവർത്തനത്തദിൻടറേ 
ആരനംഭനം

ആസൂതണവുനം സഭാമ്പത്തദികകഭാരഭ്യ 
വകുപ്പെദ്

20 ലെക്ഷേനം അഭഭ്യസ്തവദിദഭ്യർക്കദ് ടതഭാഴദിലെവസരങ്ങള പ്രദഭാനനം ടചെയ്യുന പദ്ധതദിയുടടെ 
രൂപഗരഖ സമർപ്പെണനം - ടക.ഡദിസദിടന്റ ആഭദിമുഖഭ്യത്തദിൽ

ആസൂതണവുനം സഭാമ്പത്തദികകഭാരഭ്യ 
വകുപ്പെദ് (RKI) കഭാക്കടെഗശ്ശേരദി-കഭാളേദിയഭാർ ഗറേഭാഡദ് നദിർമഭാഗണഭാദദ്ഘഭാടെനനം (67.91 ഗകഭാടെദി)

ആസൂതണവുനം സഭാമ്പത്തദികകഭാരഭ്യ 
വകുപ്പെദ് (RKI)

കുമരകനം-ടനടമ്പഭാഗശ്ശേരദി ഗറേഭാഡദ് നദിർമഭാഗണഭാദദ്ഘഭാടെനനം (97.88 ഗകഭാടെദി)

ആസൂതണവുനം സഭാമ്പത്തദികകഭാരഭ്യ 
വകുപ്പെദ് (RKI)

ഗഭാനദിനഗർ-ടമഡദിക്കൽ ഗകഭാഗളേജദ് ഗറേഭാഡദ് നദിർമഭാഗണഭാദദ്ഘഭാടെനനം (121.11 ഗകഭാടെദി)



ഉനത വദിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ വകുപ്പെദ് 

ഉനത വദിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ വകുപ്പെദ് 

ഉനത വദിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ വകുപ്പെദ് 

ഉനത വദിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ വകുപ്പെദ് മുഖഭ്യമനദിയുടടെ വദിദഭ്യഭാർതദി പ്രതദിഭഭാ ധനസഹഭായ പദ്ധതദി

ജലെവദിഭവ വകുപ്പെദ് 

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 
തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് അയ്യങ്കേഭാളേദി ടതഭാഴദിലറേപ്പെദ് പദ്ധതദി
തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് ആലെപ്പുഴ എസകസദ് ഡദിവദിഷൻ  ഡദിജദിറ്റൽ വയർടലെസദ് സദിസനം ഉദദ്ഘഭാടെനനം

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് കദിലെ മമ്മ്യൂസദിയനം ഉദദ്ഘഭാടെനനം

ആസൂതണവുനം സഭാമ്പത്തദികകഭാരഭ്യ 
വകുപ്പെദ് (RKI)

തദിശൂർ-കുറ്റദിപ്പുറേനം ഗറേഭാഡദ് നദിർമഭാഗണഭാദദ്ഘഭാടെനനം (218.45 ഗകഭാടെദി)

ആസൂതണവുനം സഭാമ്പത്തദികകഭാരഭ്യ 
വകുപ്പെദ് (RKI)

പത്തനനംതദിട്ട-അയദിരൂർ ഗറേഭാഡദ് നദിർമഭാഗണഭാദദ്ഘഭാടെനനം (107.53 ഗകഭാടെദി)

ആസൂതണവുനം സഭാമ്പത്തദികകഭാരഭ്യ 
വകുപ്പെദ് (RKI)

മുവഭാറ്റുപുഴ-ഗതനദി ഗസറ്റദ് സഹഗവ നദിർമഭാഗണഭാദദ്ഘഭാടെനനം (87.74 ഗകഭാടെദി)

ഉഗദഭ്യഭാഗസ ഭരണപരദിഷഭാര  
വകുപ്പെദ്

ഒഴദിവുകള പദി.എസദ്.സദി.ക്കദ് റേദിഗപ്പെഭാർട്ടദ് ടചെയ്യഭാനഭായദി ടഫബ്രുവരദി 10ടലെ 
മനദിസഭഭാഗയഭാഗനം എടത്ത തതീരുമഭാനനം പൂർത്തതീകരദിക്കൽ
ആറ്റദിങ്ങൽ ഗവൺടമൻറേദ് ഗകഭാഗളേജദിടലെ സലെബ്രറേദി, അക്കഭാദമദികദ് ഗബഭാക്കദ്, 
ഹദിസറേദി ഗബഭാക്കദ്, ഉദദ്ഘഭാടെനനം. ആടക ടചെലെവദ് 10.37 (9.67 ഗകഭാടെദി (കദിഫദ്ബദി) +70 
ലെക്ഷേനം RUSA)
കണ്ണൂർ ടക.എനം.എനം. ഗവൺടമൻറേദ് വദിമൻസദ് ഗകഭാഗളേജദ് ഇൻഗഡഭാർ ഗസഡദിയനം 
ഉദദ്ഘഭാടെനനം – 1.62 ഗകഭാടെദി (യു.ജദി.സദി - 20 ലെക്ഷേനം, എനം.എൽ.എ ഫണദ് - 80 ലെക്ഷേനം, 
പഭാൻഫണദ് - 62 ലെക്ഷേനം)
പഭാലെക്കഭാടെദ്, മട്ടന്നൂർ, ഗവൺടമൻറേദ് ഗപഭാളേദിടടെകദികകളേദിലനം, പയ്യന്നൂർ വനദിത 
ഗപഭാളേദിടടെകദിക്കദിലനം പൂർത്തതീകരദിച അഡദിനദിഗസറ്റതീവദ് സദിവദിൽ സലെബ്രറേദി 
ഗബഭാകകളുടടെ ഉദദ്ഘഭാടെനനം (ആടക ടചെലെവദ് 9 ഗകഭാടെദി രൂപ)

കഭായദിക, യുവജനകഭാരഭ്യ വകുപ്പെദ്
ഗസഭാർടെദ്സദ് കകൗൺസദിലെദിൻടറേ ആഭദിമുഖഭ്യത്തദിൽ നദിർമദിച വനദിതഭാ ഫുടെദ്ഗബഭാള 
അക്കഭാദമദിയുടടെ പൂർത്തതീകരണനം - ഉദദ്ഘഭാടെനനം

കഭായദിക, യുവജനകഭാരഭ്യ വകുപ്പെദ്
ഗസഭാർടെദ്സദ് ഗകരളേ ഫുടെദ്ഗബഭാള അക്കഭാദമദി , തദിരുവനന്തപുരതനം കണ്ണൂരുനം 
പൂർത്തതീകരണനം - ഉദദ്ഘഭാടെനനം (2.34 ഗകഭാടെദി)

കഭാർഷദികവദികസന കർഷകഗക്ഷേമ 
വകുപ്പെദ്

25 ഫഭാർഗമഴ്സദ് ടപ്രഭാഡമ്മ്യൂഗസഴ്സദ് സനംഘങ്ങളുടടെ പ്രവർത്തഗനഭാദദ്ഘഭാടെനനം

കഭാർഷദികവദികസന കർഷകഗക്ഷേമ 
വകുപ്പെദ്

25 ലെക്ഷേനം പഴവർഗ വദിതകളുടടെ വദിതരണനം.

കഭാർഷദികവദികസന കർഷകഗക്ഷേമ 
വകുപ്പെദ്

ഓണത്തദിനദ് ഒരു മുറേനം പചക്കറേദി എന ലെക്ഷേഭ്യത്തദിനഭായദി വദിതകള വദിതരണനം 
ടചെയ്യൽ ഉദദ്ഘഭാടെനനം.

കഭാർഷദികവദികസന കർഷകഗക്ഷേമ 
വകുപ്പെദ്

സനംസഭാനത്തദ് 100 സലെങ്ങളേദിൽ Urban Street Market ആരനംഭദിക്കൽ.

കഭാർഷദികവദികസന കർഷകഗക്ഷേമ 
വകുപ്പെദ്

സുഭദിക്ഷേനം, സുരക്ഷേദിതനം ഗകരളേനം എന ലെക്ഷേഭ്യഗത്തഭാടടെ 5,000 ടഹക്ടറേദിൽ      
സജവകൃഷദി ആരനംഭദിക്കൽ
ടചെല്ലഭാനനം കടെൽ തതീരടത്ത കടെലെഭാക്രമണനം തടെയഭാനുള്ള നൂതന സഭാഗങ്കേതദിക വദിദഭ്യ 
ഉപഗയഭാഗദിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളക്കദ് ടടെൻഡർ പൂർത്തദിയഭാക്കദി പ്രവർത്തദി 
ഉദദ്ഘഭാടെനനം
അതദിദഭാരദിദഭ്യ ലെഘൂകരണ സർഗവ്വ (സപലെറ്റദ്)

ഇന്റഗഗ്രേറ്റഡദ് ഗലെഭാക്കൽ ഗഗവണൻസദ് മഭാഗനജദ്ടമന്റദ് സദിസനം (ILGMS) - ഭരണ 
നദിർവ്വഹണവുനം ഗസവന പ്രദഭാനവുനം ഓൺസലെനദിൽ സഭാധഭ്യമഭാകന നദിലെവദിൽ 153 
ഗ്രേഭാമപഞ്ചേഭായതകളേദിൽ വദിനഭ്യസദിചദ് പ്രവർത്തദികന ILGMS അടത്ത150 
ഗ്രേഭാമപഞ്ചേഭായതകളേദിഗലെക്കദ് കൂടെദി വഭ്യഭാപദിപ്പെദിക്കൽ
എനം.ജദി.എൻ.ആർ.ഇ.ജദി.എസദ്
എല്ലഭാ ഗ്രേഭാമ പഞ്ചേഭായതകളേദിലനം ഓൺസലെൻ അഗപക്ഷേ, ഓൺസലെൻ ഗപടമൻറേദ് 
സനംവദിധഭാനനം സദിറ്റദിസൺ - ഗപഭാർട്ടൽ ഉദദ്ഘഭാടെനനം



തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് ജദില്ലഭാ പഭാനദിനംഗദ് ആൻറേദ് റേദിഗസഭാഴ്സദ് ടസൻറേർ ഇടക്കദി ടകട്ടദിടെനം ഉദദ്ഘഭാടെനനം

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് തൃശ്ശൂർ ഗകഭാർപ്പെഗറേഷനദിടലെ വദിവദിധ പദ്ധതദികള ഉദദ്ഘഭാടെനനം

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് ടനയ്യഭാറ്റദിൻകര ഡദി അഡദിക്ഷേൻ ടസൻറേർ ഉദദ്ഘഭാടെനനം
തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് പദി എസദ് സദിക്കദ് നദിയമനനം തസ്വരദിതടപ്പെടത്തൽ

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 
തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് വടെക്കഭാഗഞ്ചേരദി എസകസദ് സർക്കദിള ഓഫതീസദ് ഉദദ്ഘഭാടെനനം
തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 

തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെദ് 

ധനകഭാരഭ്യവകുപ്പെദ് ടപൻഷൻ ഗപടമൻറേദ് സബദ് ടഷറേദി ടകഭാല്ലനം ഉദദ്ഘഭാടെനനം
ധനകഭാരഭ്യവകുപ്പെദ് സബദ് ടഷറേദി ടകഭാല്ലനം ഉദദ്ഘഭാടെനനം
ധനകഭാരഭ്യവകുപ്പെദ് സബദ് ടഷറേദി വദികഭാസദ് ഭവൻ ഉദദ്ഘഭാടെനനം
ധനകഭാരഭ്യവകുപ്പെദ് സബദ് ടഷറേദി ഹരദിപ്പെഭാടെദ് ഉദദ്ഘഭാടെനനം

ഗനഭാർക്ക വകുപ്പെദ് 

പട്ടദികജഭാതദി വദികസന വകുപ്പെദ് 

പട്ടദികജഭാതദി വദികസന വകുപ്പെദ് 

ഗകഭാവദിഡദ് നദിയനണങ്ങളുടടെ സഭാമ്പത്തദിക പ്രതഭ്യഭാഘഭാതങ്ങള അനുഭവദികന 
ദുർബലെ വദിഭഭാഗങ്ങളക്കദ് ധനസഹഭായത്തദിനഭായദി 20000 ഏരദിയ ഡവലെപദ്ടമന്റദ് 
ടസഭാസസറ്റദികള (ADS) വഴദി സനംസഭാനത്തഭാടക 200 ഗകഭാടെദി രൂപയുടടെ 
ധനസഹഭായ വദിതരണനം
ഖരമഭാലെദിനഭ്യ സനംസരണത്തദിനദ് ഫലെപ്രദമഭായ സനംവദിധഭാനനം ഒരുകന തഗദ്ദേശ 
സസ്വയനംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കദ് പുരസഭാര വദിതരണനം പ്രഖഭ്യഭാപനനം

ഗടെക്കദ് എ ഗബ്രക്കദ് ഗടെഭായദ് ലെറ്റദ് ഗകഭാനംപകദ് - യഭാതദികർക്കഭായുള്ള 100 ഗടെഭായദ് ലെറ്റദ് 
ഗകഭാനംപക്സുകള ഉദദ്ഘഭാടെനനം
തഗദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ സഭാപനങ്ങളുടടെ തലെത്തദിൽ 1000 ൽ 5 ഗപർക്കദ് 
ടതഭാഴദിലെവസരങ്ങള സൃഷദിക്കഭാനുള്ള പദ്ധതദികള ആരനംഭദികനതദിനുള്ള 
മുഗനഭാടെദിയഭായദി പദ്ധതദിയുടടെ കരടെദ് സമർപ്പെദിക്കഭാൻ തഗദ്ദേശ സസ്വയനംഭരണ 
സഭാപനങ്ങഗളേഭാടെദ് നദിർഗദ്ദേശദികന പരദിപഭാടെദിയുടടെ ഉദദ്ഘഭാടെനനം
തദിരുവനന്തപുരനം ടമഡദിക്കൽ ഗകഭാഗളേജദിൽ സതീഗവജദ് ടതീറ്റദ്ടമൻറേദ് പഭാൻറേദ്  (അമൃതദ് 
പദ്ധതദിപ്രകഭാരനം) ഉദദ്ഘഭാടെനനം

നഗരസഭകളേദിൽ ടകട്ടദിടെ നദിർമഭാണ അഗപക്ഷേകള ഓൺസലെൻ 
സനംവദിധഭാനത്തദിലൂടടെ തതീർപ്പുകൽപ്പെദികന ഐബദിപദിഎനംഎസദ് പദ്ധതദി 
സനംസഭാനതലെത്തദിൽ ഉദദ്ഘഭാടെനനം.

ഭദിനഗശഷദിക്കഭാർകനം വഗയഭാജനങ്ങളകനം ജതീവൻ രക്ഷേഭാ മരുന്നുകള വതീട്ടുപടെദിക്കൽ 
എത്തദികനതദ് ഉദദ്ഘഭാടെനനം. (ജനുവരദി 1, 2021നദ് പ്രഖഭ്യഭാപദിച പത്തദിനപരദിപഭാടെദിയുടടെ 
ഭഭാഗമഭാണദ്).
മുഖഭ്യമനദിയുടടെ ഗ്രേഭാമതീണ ഗറേഭാഡദ് പുനരുദ്ധഭാരണ പദ്ധതദി (CMLRRP) യുടടെ 
ഭഭാഗമഭായദി നദിർമഭാണനം പൂർത്തതീകരദിച ഗറേഭാഡുകളുടടെ ഉദദ്ഘഭാടെനനം
യുവ വനദിതഭാ സനംഗഭകതസ്വ പരദിപഭാടെദി 18 – 40 പ്രഭായപരദിധദിയദിലള്ള യുവതദികളുടടെ 
കുടനംബശതീ യൂണദിറ്റദ് രൂപതീകരണനം
സലെഫദ് മദിഷടന്റ കതീഴദിൽ 10,000 വതീടകള പൂർത്തതീകരദികനം

വഭാതദിൽപ്പെടെദി ഗസവനനം - ആദഭ്യഘട്ടനം
വദിശപ്പെദ് രഹദിതഗകരളേനം - ജനകതീയ ഗഹഭാട്ടലകളക്കദ് നദിലെവഭാര ഗറേറ്റദിനംഗദ് നൽകുന 
പരദിപഭാടെദി ഉദദ്ഘഭാടെനനം

ടക.എസദ്.ഐ.ഡദി.സദി വഴദി മടെങ്ങദിവന പ്രവഭാസദികളക്കഭായദി 100 ഗകഭാടെദി രൂപയുടടെ 
വഭായഭാ പദ്ധതദി പ്രഖഭ്യഭാപദിക്കൽ. ഒരു വഭ്യകദിക്കദ് 25 ലെക്ഷേനം മുതൽ പരമഭാവധദി 2 
ഗകഭാടെദി വടര വഭായ ലെഭഭ്യമഭാകനം
പട്ടദികജഭാതദി വദിഭഭാഗത്തദിൽടപ്പെട്ട കുട്ടദികളുടടെ പഠനത്തദിനഭായദി പഠനമുറേദി നദിർമഭാണനം, 
സവദദ്യുതതീകരണനം, ആവശഭ്യത്തദിനുള്ള ഫർണതീചർ എനദിവയുളടപ്പെടടെ 1000 എണനം 
പൂർത്തതീകരദിക്കൽ
പൂർത്തദിയഭാകഭാടത കദിടെകന 1000 വതീടകളുടടെ പൂർത്തതീകരണനം



പട്ടദികവർഗ വദികസന വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതു വദിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതു വദിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതു വദിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതുമരഭാമത്തദ്  വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതുമരഭാമത്തദ്  വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതുമരഭാമത്തദ്  വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതുമരഭാമത്തദ്  വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതുമരഭാമത്തദ്  വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതുമരഭാമത്തദ്  വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതുമരഭാമത്തദ്  വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതുമരഭാമത്തദ്  വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതുമരഭാമത്തദ്  വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതുമരഭാമത്തദ്  വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതുമരഭാമത്തദ്  വകുപ്പെദ് 

ടപഭാതുമരഭാമത്തദ്  വകുപ്പെദ് 

ഭക്ഷേഭ്യ സദിവദിൽസസപസദ്  വകുപ്പെദ് 

മതഭ്യബനന വകുപ്പെദ് 

മതഭ്യബനന വകുപ്പെദ് 

മതഭ്യബനന വകുപ്പെദ് 

മൃഗസനംരക്ഷേണ വകുപ്പെദ് മലെപ്പുറേനം ജദില്ലയദിടലെ ഈശസ്വരമനംഗലെനം ടവറ്ററേദിനറേദി ഗപഭാളേദികദിനദികദ് തറേക്കല്ലദിടെൽ
മൃഗസനംരക്ഷേണ വകുപ്പെദ് സനംസഭാനതലെ ഡയറേദി മഭാഗനജദ്ടമന്റദ് ഇൻഫർഗമഷൻ ടസന്റർ ഉദദ്ഘഭാടെനനം
റേവനമ്മ്യൂ വകുപ്പെദ് 

ഇടക്കദി, വയനഭാടെദ് ജദില്ലകളേദിടലെ 2500 ഓളേനം കർഷകടര ഉളടപ്പെടത്തദി സജവകൃഷദി 
ഗപ്രഭാതഭാഹനത്തദിനഭായദി ആരനംഭദിച ഹരദിതരശദി പദ്ധതദിയുടടെ ആഭദിമുഖഭ്യത്തദിൽ 
ഓണക്കഭാലെത്തദ് സജവ പചക്കറേദി ഉൽപഭാദനനം ലെക്ഷേഭ്യമഭാകന ‘ഹരദിത രശദി 
നദിറേവല്ലനം’ പദ്ധതദി ഉദദ്ഘഭാടെനനം
2020-21 വർഷനം പൂർത്തതീകരദിഗക്കണ 50 ഹയർ ടസക്കൻഡറേദി ലെഭാബുകളേദിൽ 43 
എണവുനം 3 സലെബ്രറേദികളുനം പണദി പൂർത്തതീകരദിചദ് ഉദദ്ഘഭാടെനനം ടചെയ്യൽ

കദിഫദ്ബദി പദ്ധതദിയദിലളടപ്പെടത്തദി നദിർമഭാണനം പൂർത്തദിയഭാക്കദിയ 5 ഗകഭാടെദി 
രൂപയുടടെ 20 സ്കൂളുകളുനം 3 ഗകഭാടെദി രൂപയുടടെ 30 സ്കൂളുകളുനം പഭാൻ ഫണദ് മുഗഖന 
നദിർമഭാണനം പൂർത്തദിയഭായ 40 സ്കൂളുകളുമടെക്കനം 90 സ്കൂള ടകട്ടദിടെങ്ങളുടടെ ഉദദ്ഘഭാടെനനം

സ്കൂളുകളേദിൽ സകറ്റദ്-വദിഗക്ടഴ്സദ് ചെഭാനലെദിലൂടടെയുള്ള ഡദിജദിറ്റൽ കഭാസുകളുടടെ 
തുടെർചയഭായദി അദ്ധഭ്യഭാപകർക്കദ് കുട്ടദികളുമഭായദി ഗനരദിട്ടദ് സനംവദദിക്കഭാൻ കഴദിയുന 
ഓൺസലെൻ കഭാസുകള നടെപ്പെഭാക്കൽ
Multipurpose Cyclone shelter ഉദദ്ഘഭാടെനനം - അഴദിഗക്കഭാടെദ്, ടകഭാടങ്ങല്ലൂർ (3.30 
ഗകഭാടെദി)
Multipurpose Cyclone shelter ഉദദ്ഘഭാടെനനം - ആലെപ്പുഴ, ടചെറുതന (6 ഗകഭാടെദി)

Multipurpose Cyclone shelter ഉദദ്ഘഭാടെനനം - പറേവണ, തദിരൂർ, മലെപ്പുറേനം (3.81 ഗകഭാടെദി)

Multipurpose Cyclone shelter ഉദദ്ഘഭാടെനനം - പഭാൽടപ്പെട്ടദി, ടപരുമ്പടെപ്പെദ് വദിഗല്ലജദ്, 
ടപഭാനഭാനദി (3.08 ഗകഭാടെദി)

Multipurpose Cyclone shelter ഉദദ്ഘഭാടെനനം - പുല്ലൂർ, കഭാസർഗഗഭാഡദ് (3.66 ഗകഭാടെദി)

കദിഫദ്ബദി ഗറേഭാഡദ്-പഭാലെനം പദ്ധതദി:- ഈസദ് ഹദിൽ ഗണപതദിക്കഭാവദ് - കഭാരപ്പെറേമ്പ 
ഗറേഭാഡദ്,ഗകഭാഴദിഗക്കഭാടെദ് (21 ഗകഭാടെദി)
കദിഫദ്ബദി ഗറേഭാഡദ്-പഭാലെനം പദ്ധതദി:- കണദിയഭാമ്പറ്റ-മതീനങ്ങഭാടെദി ഗറേഭാഡദ്, വയനഭാടെദ് (44 
ഗകഭാടെദി)
കദിഫദ്ബദി ഗറേഭാഡദ്-പഭാലെനം പദ്ധതദി:- കയ്യൂർ-ടചെമ്പ്രക്കഭാനനം-പഭാലെകനദ് ഗറേഭാഡദ്, 
കഭാസർഗഗഭാഡദ് (36.64 ഗകഭാടെദി)

കദിഫദ്ബദി ഗറേഭാഡദ്-പഭാലെനം പദ്ധതദി:- കഭാവുനംഭഭാഗനം ഇടെദിഞദില്ലനം ഗറേഭാഡദ് (16.83 ഗകഭാടെദി)

കദിഫദ്ബദി ഗറേഭാഡദ്-പഭാലെനം പദ്ധതദി:- മഭാഗവലെദിക്കര-പുതദിയകഭാവദ്-പള്ളദിക്കൽ ഗറേഭാഡദ്, 
മഭാഗവലെദിക്കര (18.25 ഗകഭാടെദി)
കദിഫദ്ബദി ഗറേഭാഡദ്-പഭാലെനം പദ്ധതദി:- ശദിവഗദിരദി റേദിനംഗദ് ഗറേഭാഡദ്, തദിരുവനന്തപുരനം (13 
ഗകഭാടെദി)
പഭാഗചരദി-ടപഭാൻകുനനം ഗറേഭാഡദ് ഉദദ്ഘഭാടെനനം (248.63 ഗകഭാടെദി)
ഗകഭാട്ടയനം കഭാസർഗഗഭാഡദ് ജദില്ലകളേദിൽ ലെതീഗൽ ടമഗടഭാളേജദി വകുപ്പെദിടന്റ 
ടകട്ടദിടെത്തദിനുനം ലെഗബഭാറേട്ടറേദികനം തറേക്കല്ലദിടെൽ. (ആടക ടചെലെവദ് 5.27 ഗകഭാടെദി)
303 പുനർഗഗഹനം ഫദ്ളേഭാറ്റുകള തദിരുവനന്തപുരനം, ടകഭാല്ലനം, മലെപ്പുറേനം ജദില്ലകളേദിൽ 
(30.30 ഗകഭാടെദി രൂപ ടചെലെവഴദിചദ് ) ഉദദ്ഘഭാടെനനം
308 പുനർഗഗഹനം വഭ്യകഗത വതീടകള (30.80 ഗകഭാടെദി രൂപ ടചെലെവഴദിചദ് ) 
ഉദദ്ഘഭാടെനനം
സുഭദിക്ഷേഗകരളേനം പദ്ധതദിയുടടെ ഭഭാഗമഭായദി തദിരടഞടത്ത 250 പഞ്ചേഭായതകളേദിൽ 
മതഭ്യകൃഷദി ആരനംഭദികനം

12000 പട്ടയങ്ങളുടടെ വദിതരണനം



റേവനമ്മ്യൂ വകുപ്പെദ് 

റേവനമ്മ്യൂ വകുപ്പെദ് എല്ലഭാ വദിഗല്ലജദ് ഓഫതീസുകളകനം  ഔഗദഭ്യഭാഗദിക ടവബദ്സസറ്റദ്

റേവനമ്മ്യൂ വകുപ്പെദ് 

റേവനമ്മ്യൂ വകുപ്പെദ് 

റേവനമ്മ്യൂ വകുപ്പെദ് ഭൂനദികുതദി ഒടകനതദിനുള്ള ടമഭാസബൽ ആപദിഗക്കഷൻ

റേവനമ്മ്യൂ വകുപ്പെദ് 

റേവനമ്മ്യൂ വകുപ്പെദ് സഭാമൂഹഭ്യ സുരക്ഷേഭാ ടപൻഷൻ നൽകുനതദിനുള്ള ഓൺസലെൻ ടമഭാഡമ്മ്യൂള

റേവനമ്മ്യൂ വകുപ്പെദ് 

വനദിതഭാ ശദിശുവദികസന വകുപ്പെദ് 

വനദിതഭാ ശദിശുവദികസന വകുപ്പെദ് 

വനദിതഭാ ശദിശുവദികസന വകുപ്പെദ് 

ആലെപ്പുഴ ടമഡദിക്കൽ ഗകഭാഗളേജദിൽ ഗരഭാഗദികളകനം കൂട്ടദിരുപ്പുകഭാർകനം ഗവണദി 
നദിർമദികന ആശസ്വഭാസദ് വഭാടെക വതീടെദ് പദ്ധതദിയുടടെ ശദിലെഭാസഭാപന കർമനം

തണഗപ്പെർ, അടെദിസഭാന ഭൂനദികുതദി രജദിസർ എനദിവയുടടെ ഡദിജദിറ്റസലെഗസഷൻ 
പൂർത്തതീകരണനം
തൃശൂർ ടമഡദിക്കൽ ഗകഭാഗളേജദിൽ ഗരഭാഗദികളകനം കൂട്ടദിരുപ്പുകഭാർകനം ഗവണദി 
നദിർമദികന ആശസ്വഭാസദ് വഭാടെക വതീടെദ് പദ്ധതദിയുടടെ ശദിലെഭാസഭാപന കർമനം

ഭൂമദി തരനം മഭാറ്റുനതദിനുള്ള അഗപക്ഷേ സസ്വതീകരദികനതദിനുള്ള ഓൺസലെൻ 
ഗമഭാഡമ്മ്യൂള

ടസചദ്, തണഗപ്പെർ അക്കകൗണദ്, ടലെഭാഗക്കഷൻ ടസചദ് എനദിവ ഓൺസലെനഭായദി 
നൽകുനതദിനുള്ള ടമഭാഡമ്മ്യൂള

വനനം-വനഭ്യജതീവദി വകുപ്പെദ് 
14 ഇൻറേഗഗ്രേറ്റഡദ് ഗഫഭാറേസദ് ടചെക്കദ്ഗപഭാസദ് ടകട്ടദിടെങ്ങള, 15 ഗഫഭാറേസദ് ഗസഷൻ 
ടകട്ടദിടെങ്ങള എനദിവയുടടെ നദിർമഭാണപ്രവർത്തനങ്ങള ആരനംഭദിക്കൽ.

വനനം-വനഭ്യജതീവദി വകുപ്പെദ് 
ഗകരളേത്തദിടലെ 465-ഓളേനം ആദദിവഭാസദി ഗകഭാളേനദികളേദിൽ അതദിഗനഭാടെദ്  ഗചെർന്നുള്ള 
പ്രഗദശത്തദ് 10,000 ഗത്തഭാളേനം വൃക്ഷേസതകള നട്ടുപദിടെദിപ്പെദികനം

വനനം-വനഭ്യജതീവദി വകുപ്പെദ് 
ജലെജതീവദികളുടടെ സനംരക്ഷേണത്തദിനുതകുന രതീതദിയദിൽ നദതീതതീരങ്ങളേദിൽ 
അവയദിണങ്ങുന രതീതദിയദിലള്ള സതകള വച്ചുപദിടെദിപ്പെദികനതദിൻടറേ ഭഭാഗമഭായദി 
9,000 സതകള വച്ചുപദിടെദിപ്പെദിക്കൽ

വനനം-വനഭ്യജതീവദി വകുപ്പെദ് 
ജൂസലെ 1 മുതൽ ഒരഭാഴ്ചക്കഭാലെത്തദ് 450 ഓളേനം വരുന വനസനംരക്ഷേണ സമദിതദികള/ 
ഇഗക്കഭാ ഡവലെപദ്ടമൻറേദ്  കമദിറ്റദികള എനദിവ മുഖഭാന്തദിരനം 2 ലെക്ഷേനം 
വൃക്ഷേസത്തകള നട്ടുപദിടെദിപ്പെദിക്കൽ

വനനം-വനഭ്യജതീവദി വകുപ്പെദ് 
ദുരന്തങ്ങളുണഭാകുനതദ് തടെയുനതദിനഭായദി ദുരന്തനദിവഭാരണ പരദിപഭാടെദിയുടടെ 
ഭഭാഗമഭായദി 20,000 സതകള വച്ചുപദിടെദിപ്പെദികനം

വനനം-വനഭ്യജതീവദി വകുപ്പെദ് 
നഗരഗമഖലെകളേദിൽ ടപഭാതുജന സഹകരണഗത്തഭാടകൂടെദി 7 നഗരവനങ്ങള 
വച്ചുപദിടെദിപ്പെദിക്കൽ ഉദദ്ഘഭാടെനനം

വനനം-വനഭ്യജതീവദി വകുപ്പെദ് 
മൂനഭാർ കുറേദിഞദിമലെ സഭാങദ്ചെസ്വറേദിയദിൽ പരദിസദിതദി പുനനഃസഭാപനത്തദിൻടറേ 
ഭഭാഗമഭായദി 10,000 കുറേദിഞദിസത്തകള വച്ചുപദിടെദിപ്പെദിക്കൽ

വനനം-വനഭ്യജതീവദി വകുപ്പെദ് 
വദിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ സഭാപനങ്ങളേദിൽ വദിദഭ്യഭാർതദികളുടടെയുനം അദ്ധഭ്യഭാപകരുടടെയുനം 
സഹകരണഗത്തഭാടടെ ടചെറു വനങ്ങള വച്ചുപദിടെദിപ്പെദികന പദ്ധതദിയുടടെ ഭഭാഗമഭായദി 22 
സലെങ്ങളേദിൽ വദിദഭ്യഭാവനനം വച്ചുപദിടെദിപ്പെദിക്കൽ ഉദദ്ഘഭാടെനനം

Our Responsibility to Children (ORC) 25 സ്കൂളുകളേദിലനം 4 സർക്കഭാർ ബഭാലെ 
സനംരക്ഷേണ ഗകന്ദ്രങ്ങളേദിഗലെകനം വഭ്യഭാപദിപ്പെദികനം. (കുട്ടദികളേനുഭവദികന സസ്വഭഭാവ, പഠന, 
മഭാനസദിക സവകഭാരദിക ടവല്ലുവദിളേദികടളേ ഗനരദിടനതദിനദ് അദ്ധഭ്യഭാപകരുടടെയുനം 
രക്ഷേഭാകർത്തഭാക്കളുടടെയുനം കൂട്ടഭായ്മയദിൽ ശഭാസതീയമഭായദി കടണത്തദി പരദിഹരദികന 
പരദിപഭാടെദി നദിലെവദിൽ 304 സ്കൂളുകളേദിൽ നടെപ്പെഭാക്കദിവരുന്നു).

നദിയമനടെപടെദികളുനം അതുകഭാരണനം സഭാമൂഹദികമഭായ ഒറ്റടപ്പെടെലകളുനം അനുഭവദികന 
കുട്ടദികളക്കദ് ശഭാരതീരദികവുനം മഭാനസദികവുനം സഭാമൂഹദികവുമഭായ ശദ്ധയുനം പരദിചെരണവുനം 
നൽകുനതദിനദ് ലെക്ഷേഭ്യമദിടന കഭാവൽ പസദ് പദ്ധതദി എറേണഭാകുളേനം, ഇടക്കദി, മലെപ്പുറേനം, 
ഗകഭാഴദിഗക്കഭാടെദ്, കണ്ണൂർ എനതീ ജദില്ലകളേദിഗലെക്കദ് വഭ്യഭാപദിപ്പെദികന പരദിപഭാടെദി ഉദദ്ഘഭാടെനനം. 
(നദിലെവദിൽ തദിരുവനന്തപുരനം, പഭാലെക്കഭാടെദ് ജദില്ലകളേദിൽ മഭാതമഭാണദ് നടെത്തടപ്പെടനതദ്).

ശദിശു സനംരക്ഷേണ പ്രവർത്തകർക്കദ് വദിവദിധ വദിഷയങ്ങളേദിൽ ഓൺസലെൻ 
പരദിശതീലെനനം നൽകുനതദിനദ് IIITM-K മഭായദി സഹകരദിചദ് യൂണദിടസഫദ് 
സഹഭായഗത്തഭാടടെ ഇ-ഗലെണദിനംഗദ് സദിസനം ആരനംഭദിക്കൽ



വനദിതഭാ ശദിശുവദികസന വകുപ്പെദ് 

വദിഗനഭാദ സഞ്ചേഭാര വകുപ്പെദ് 

വദിഗനഭാദ സഞ്ചേഭാര വകുപ്പെദ് 

വദിഗനഭാദ സഞ്ചേഭാര വകുപ്പെദ് 

വദിഗനഭാദ സഞ്ചേഭാര വകുപ്പെദ് 

സവദദ്യുതദി വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

ശദിശുമരണനദിരക്കദ് കുറേക്കഭാൻ ലെക്ഷേഭ്യമദിടന ‘പ്രഥമ സഹസ്ര ദദിനങ്ങള' എന  
പരദിപഭാടെദി മലെഗയഭാര തതീരഗദശ ഗമഖലെകളേദിടലെ 28 ഐ.സദി.ഡദി.എസദ് 
ഗപ്രഭാജക്ടുകളേദിഗലെക്കദ് കൂടെദി വഭ്യഭാപദിപ്പെദിക്കൽ. (അട്ടപ്പെഭാടെദിയദിൽ സപലെറ്റദ് 
അടെദിസഭാനത്തദിൽ നടെപ്പെഭാക്കദിയ പദ്ധതദി വദിജയകരമഭാണദ്).
ആലെപ്പുഴ സപതൃക പദ്ധതദിയുടടെ ഭഭാഗമഭായദി ആലെപ്പുഴയദിടലെ പുരഭാതന ഗമഭാസദ് 
ആയ മഭാകസ്വനം മസദ്ജദിദദ് പുനരുദ്ധഭാരണനം ജൂൺ 30നകനം
ഉത്തരവഭാദദിത്ത ടൂറേദിസനം പദ്ധതദി കഭാസദിഫദിഗക്കഷൻ പ്രഖഭ്യഭാപദിക്കൽ - 
സനംസഭാനടത്ത ഗഹഭാട്ടലകടളേയുനം റേദിഗസഭാർട്ടുകടളേയുനം ആഗസദ് 31 നകനം 
ഉത്തരവഭാദദിത്ത ടൂറേദിസനം കഭാസദിഫദിഗക്കഷനദിൽ ടകഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള നടെപടെദികളുടടെ 
ആരനംഭദിക്കൽ
മുസദിരദിസദ് സപതൃക പദ്ധതദിയുടടെ ഭഭാഗമഭായദി ഗചെന്ദമനംഗലെടത്ത 14-  ഭാനം 
നൂറ്റഭാണദിൽ നദിർമദിച ഗഹഭാളേദിഗക്രഭാസദ് പള്ളദിയുടടെ സനംരക്ഷേണ പ്രവർത്തനനം. 
(ആഗസദ് 31നദ് പൂർത്തദിയഭാകനം)
മുസദിരദിസദ് സപതൃക പദ്ധതദിയുടടെ ഭഭാഗമഭായദി ഭഭാരതത്തദിടലെ ഏറ്റവുനം പുരഭാതന 
മസദ്ജദിദഭായ ഗചെരമഭാൻ ജുമഭാ മസദ്ജദിദദിടന്റ പുനരുദ്ധഭാരണനം.(ആഗസദ് 31നദ് 
പൂർത്തദിയഭാകനം).
കുട്ടനഭാടെദ് പഭാഗക്കജദിൻടറേ ഭഭാഗമഭായദി പ്രഖഭ്യഭാപദിച ഇലെകദികദ് സബദ് ഗസഷൻ 
പ്രവർത്തഗനഭാദദ്ഘഭാടെനനം

KMML -ആഗരഭാഗഭ്യ ഗമഖലെയദ് വദിതരണനം ടചെയ്യുന ദവതീകൃത ഓകദിജൻ ഉൽപഭാദന 
ഗശഷദി വർദ്ധദിപ്പെദിച പദ്ധതദിയുനം  ഗഹഭാട്ടദ് ബഭാഗദ് ഫദിൽട്ടർ സനംവദിധഭാനവുനം ഉദദ്ഘഭാടെനനം

ഉയർന ഉൽപഭാദന ഗശഷദിയുള്ള 10 ലെക്ഷേനം കശുമഭാവദിൻ സതകള കർഷകർക്കദ് 
വദിതരണനം ടചെയ്യൽ ഉദദ്ഘഭാടെനനം. കഭാഷമ്മ്യൂ ഗബഭാർഡദ് നൂറു ദദിവസത്തദിനുള്ളദിൽ 8000 
ടമടദികദ് ടെൺ കശുവണദി ലെഭഭ്യമഭാക്കദി ഫഭാക്ടറേദികളേദിൽ 100 ടതഭാഴദിൽ ദദിനങ്ങള 
സൃഷദിക്കഭാൻ നടെപടെദി സസ്വതീകരദികനം.
കഭാസർഗഗഭാഡദ് EML ഏടറ്റടക്കൽ
കദിൻഫ്രയുടടെ ഗനതൃതസ്വത്തദിൽ ടകഭാല്ലനം ജദില്ലയദിടലെ മുണക്കലെദിൽ ഒരുകന  മദിനദി 
ഇൻഡസദിയൽ പഭാർക്കദിടന്റ ഉദദ്ഘഭാടെനനം.
കദിൻഫ്രയുടടെ ഗനതൃതസ്വത്തദിൽ മലെപ്പുറേനം ജദില്ലയദിടലെ ടടെഗകഭാ ഇൻഡസദിയൽ 
പഭാർക്കദിൽ  ഒരുകന  സഭാൻഗഡർഡദ് ഡദിസസൻ ഫഭാക്ടറേദിയുടടെ ഉദദ്ഘഭാടെനനം.
ടക.സദി.സദി.പദി ലെദിമദിറ്റഡദ് കമ്പനദിയുടടെ പുതുസക്ക യൂണദിറ്റദിൽ സഹ ടടെകദ് കയർ 
ഡദിസഫബറേദിഗദ് യൂണദിറ്റദ് ഉദദ്ഘഭാടെനനം.

ഗകരളേ ഇൻസദിറ്റമ്മ്യൂട്ടദ് ഗഫഭാർ എന്റർടപ്രനമ്മ്യൂർഷദിപദ് ടഡവലെപദ്ടമൻറേദ് (KIED)ടന്റ  
അഭദിമുഖഭ്യത്തദിൽ കഭാർഷദിക മൂലെഭ്യവർദ്ധദിത ഗമഖലെയദിൽ സനംരഭകതസ്വ പരദിശതീലെനനം 14 
ജദില്ലകളേദിലെഭായദി 500 ഗപർക്കദ് അഗഗ്രേഭാ ഇൻകമ്മ്യൂഗബഷൻ ഗഫഭാർ  സടസനബദിള  
എന്റർപ്രണർഷദിപദ് ഗപ്രഭാഗ്രേഭാനം (ARISE)-ന്റദ്ടറേ ഭഭാഗമഭായദി പൂർത്തദികരദികനം.

ഗകരളേ കരകകൗശലെ വദികസന ഗകഭാർപ്പെഗറേഷടന്റ ഗനതൃതസ്വത്തദിൽ ഗചെർപ്പെദിൽ 
സഭാപദിക്കടപ്പെടന വുഡദ് കസർ ടപഭാതു ഗസവന ഗകന്ദ്രത്തദിടന്റ ഉദദ്ഘഭാടെനനം.
ഗകരളേ സനംസഭാന ടടെകദ്സയദിൽ ഗകഭാർപ്പെഗറേഷൻ നഭാടകഭാണദി ടടെകദ് സറ്റയദിൽ 
സഡയദിനംഗദ് ആൻഡദ് പ്രദിന്റദിങദ് ടസന്റർ  ഉദദ്ഘഭാടെനനം .

ഗകരളേ സനംസഭാന ബഭാനംബൂ ഗകഭാർപ്പെഗറേഷൻ. ഗകഭാർപ്പെഗറേഷൻ  ഗകഭാതമനംഗലെത്തദ് 
സഭാപദികന ബഭാനംബൂ ടതഭാഴദിൽ സനപുണഭ്യ ഗകന്ദ്രത്തദിടന്റ ശദിലെഭാസഭാപനനം.

ടഭാഗക്കഭാ ഗകബദിള കമ്പനദി തദിരുവല്ല യൂണദിറ്റദിടലെ ആധുനദിക ടമഷദിനറേദികളുടടെ 
പ്രവർത്തന ഉദദ്ഘഭാടെനനം



വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് 

സഹകരണ വകുപ്പെദ് 

സഹകരണ വകുപ്പെദ് 

സഹകരണ വകുപ്പെദ് 

സഹകരണ വകുപ്പെദ് 

സഹകരണ വകുപ്പെദ് 

സഭാമൂഹഭ്യനതീതദിവകുപ്പെദ് 

ദദി ഗകരളേഭാ ടസറേഭാമദികദ് സദ് ലെദിമദിറ്റഡദിനദ് വർദ്ധദിത ഉൽപ്പെഭാദനഗശഷദി 
സകവരദിക്കഭാനുള്ള പദ്ധതദിയുടടെ ശദിലെഭാസഭാപനനം
പ്രതദിഗരഭാധ ഉപകരണങ്ങള നദിർമദികനതദിനദ് ഗകന്ദ്ര സർക്കഭാർ സഭാപനമഭായ 
എൻ.പദി.ഒ. എൽ ടകൽഗടഭാണുമഭായദി ധഭാരണഭാപതനം/സഹകരണത്തദിനുള്ള 
നടെപടെദികള സസ്വതീകരദികനം
മട്ടന്നൂർ കദിൻഫ്ര പഭാർക്കദിൽ പുതുതഭായദി നദിർമദികന അഡദിനദിഗസഷൻ കനം 
ടഫസദിലെദിഗറ്റഷൻ  ഗബഭാക്കദിടന്റ ശദിലെഭാസഭാപനനം.
യുസണറ്റഡദ് ഇലെകദിക്കൽ ഇൻഡസതീസദ് ലെദിമദിറ്റഡദിടലെ സഭാർട്ടദ് എനർജദി മതീറ്റർ, 
സഭാർട്ടദ് വഭാട്ടർ മതീറ്റർ എനതീ യൂണദിറ്റുകളുടടെ ഉദദ്ഘഭാടെനനം.
ഗലെഭാകടത്ത പ്രമുഖ ഐ.ടെദി ഗസവനദഭാതഭാക്കളേഭായ ടെഭാറ്റ കൺസളട്ടൻസദി 
സർവ്വതീസസദ് (TCS) ടകഭാചദി കഭാക്കനഭാടെദ് കദിൻഫ്ര ഇലെഗകഭാണദികദ് മഭാനുഫഭാകദ്ചെറേദിനംഗദ് 
കസറേദിൽ ഇനഗവഷൻ പഭാർക്കദ് സഭാപദികനതദിനഭായുള്ള പദ്ധതദിക്കദ് 
ധഭാരണഭാപതനം ഒപ്പെദിട്ടു 10,000 ഓളേനം ടതഭാഴദിലെവസരങ്ങള സൃഷദിക്കഭാനുള്ള 
നടെപടെദികളക്കദ് തുടെക്കനം കുറേദികനം.
ഗലെഭാകടത്ത മുൻനദിര ഐടെദി - ഡദിസസൻ ഗസവന ദഭാതഭാക്കളേഭായ ടെഭാറ്റ 
എൽകദിയുമഭായദി പുതദിയ നദിഗക്ഷേപ പദ്ധതദിക്കദ് ധഭാരണഭാപതനം ഒപ്പെദിട്ടു 2500 ഓളേനം 
ടതഭാഴദിലെവസരങ്ങള സൃഷദിക്കഭാനുള്ള നടെപടെദികളക്കദ് തുടെക്കനം കുറേദികനം.
വഭ്യവസഭായ സഭാപനങ്ങളേദിടലെ പരദിഗശഭാധനകള സുതഭാരഭ്യമഭാകനതദിനദ് 
വഭ്യവസഭായ വകുപ്പെദ് നടെപ്പെദിലെഭാകന ഗകന്ദ്രതീകൃത പരദിഗശഭാധനഭാ സനംവദിധഭാനമഭായ ടക 
-സദിസദ് (Kerala-CentraIised Inspection System) ഗപഭാർട്ടൽ ഉദദ്ഘഭാടെനനം.
കുട്ടനഭാടെദ്, അപ്പെർ കുട്ടനഭാടെദ് ആസഭാനമഭാക്കദി ഒരു സനംഭരണ, സനംസരണ വദിപണന 
സഹകരണ സനംഘനം രജദിസർ ടചെയദ് ആരനംഭദിക്കൽ

തൃശൂർ ജദില്ലയദിടലെ പഴയന്നൂരദിൽ ഭൂരഹദിത, ഭവനരഹദിതർക്കഭായദി 40 യൂണദിറ്റുകളുളേളേ 
ഭവന സമുചയനം ടകയർഗഹഭാനം രണഭാനം ഘട്ടനം പദ്ധതദിയുടടെ ഭഭാഗമഭായദി സകമഭാറുനം. 
(അറേദിവദിഗലെക്കദ്: സഹകരണ വകുപ്പെദ് അതദിടന്റ തനതു ഫണദിൽ നദിന്നുമഭാണദ് ഭവന 
സമുചയനം നദിർമദികനതദ്. സലെഫദ് പദ്ധതദിയുടടെ ഭഭാഗമഭായദി മദിഷനുനം ഇതദ് 
കണക്കദിൽ ഉളടപ്പെടതനം)

യുവ സനംരനംഭകർക്കഭായദി 25 സഹകരണ സനംഘങ്ങള ആരനംഭദികനം. ഇവ 
കഭാർഷദിഗകഭാൽപനങ്ങളുടടെ മൂലെഭ്യവർദ്ധന, ഐ.ടെദി. ഗമഖലെയദിടലെ ടചെറുകദിടെ 
സനംരനംഭങ്ങള, ഗസവന ഗമഖലെയദിടലെ ഇവൻറേദ് മഭാഗനജദ്ടമൻറേദ്  ഗപഭാടലെയുള്ള 
സനംരനംഭങ്ങള, ടചെറുകദിടെ മഭാർക്കറ്റദിനംഗദ് ശനംഖലെകള എനതീ ഗമഖലെകളേദിലെഭായദിരദികനം

വനദിതഭാ സഹകരണ സനംഘങ്ങള വഴദി മദിതമഭായ നദിരക്കദിൽ മഭാസദ്, 
സഭാനദിസറ്റസർ ഉളടപ്പെടടെയുള്ള ഗകഭാവദിഡദ് പ്രതദിഗരഭാധ ഉൽപനങ്ങളുടടെ 10 
നദിർമഭാണ യൂണദിറ്റുകള ആരനംഭദികനം
വദിദഭ്യഭാർതദികളക്കദ് സഭാർട്ടദ് ഗഫഭാൺ ലെഭഭ്യമഭാകനതദിനഭായദി ഒരു വദിദഭ്യഭാർതദിക്കദ് 
10,000 രൂപ നദിരക്കദിൽ പലെദിശ രഹദിത വഭായ നൽകുന പദ്ധതദി. ഒരു സനംഘനം 
പരമഭാവധദി 5 ലെക്ഷേനം രൂപ ഇക്കഭാരഭ്യത്തദിൽ വഭായയഭായദി നൽകുന പദ്ധതദി
ഗകരളേ സനംസഭാന വദികലെഭാനംഗഗക്ഷേമ ഗകഭാർപ്പെഗറേഷടന്റ ആഭദിമുഖഭ്യത്തദിൽ 
ഭദിനഗശഷദിക്കഭാർക്കഭാവശഭ്യമഭായ ആധുനദിക സഹഭായ ഉപകരണങ്ങള മദിതമഭായ 
നദിരക്കദിൽ ലെഭഭ്യമഭാകന പരദിപഭാടെദിയുടടെ ഉദദ്ഘഭാടെനനം



where mp.stage=1 and  mp.is_completed =2
group by ps.sec_id,ms.secretary_name_mal,mp.project_name_mal,is_completed,mp.completion_date order by ms.secretary_name_mal,is_completed, project_name_mal
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