
 Df-f-S¡w നടപ്പിലാേക്കണ്ട 
വകുപ്പ�കൾ  / 

ഏജൻസികൾ 

പദ്ധതി പുേരാഗതി  

 15000 സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ�കൾ 
0ഇന്നേവഷൻ അഥവാ നൂതനവിദ�ാ േ്രപാത്സാഹന നയം 

    

8 ആേഗാള കമ്പനികൾക്കു േവണ്ടി േകരളത്തിലിരുന്ന് 
പണിെയടുക്കു ന്നതിനുള്ള സൗകര�ങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നേതാെടാപ്പം േകരളത്തിൽ നൂതനവിദ�കെള 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുതിയ െചറുകിട സംരംഭങ്ങള�ം 
വ�വസായങ്ങള�ം യാഥാർത്ഥ�മാക്കും. ഇതിന് 
ഇന്നേവഷൻസിെന അഥവാ നൂനതവിദ�കെള 
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഉൾെക്കാള്ള�കയും െചയ്യ�ന്ന 
സമൂഹമായി േകരളം മാറണം. 

  

  

9 ഉന്നതവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിലും മറ്റ�ം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്ന 
പുതിയ അറിവുകൾ സാമ്പത്തികേമഖലയിെല സേങ്കതങ്ങേളാ 
്രപ്രകിയേയാ ഉൽപന്നേമാ സംഘാടന വിപണന രീതിേയാ 
ആയി രൂപാന്തരം ്രപാപിക്കുന്നതിെനയാണ് ഇന്നേവഷൻ 
അഥവാ നൂതനവിദ� എന്നു വിളിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക ഭരണ 
േമഖലയുെട എല�ാ തലങ്ങളിലും നൂതനവിദ�കെള 
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയമാണ് സർക്കാർ 
ആവിഷ്കരിക്കുക. 
 

  

10 വിദ�ാർത്ഥികൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള ഇന്നേവഷൻ ചലഞ്ച് 
മത്സരങ്ങൾ മൂന്നുതട്ട�കളിലായി സംഘടിപ്പിക്കും. ആദ� തട്ടിൽ 
മുഴുവൻ വിദ�ാർത്ഥികൾേക്കാ സംഘങ്ങൾേക്കാ 
പെങ്കടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. അതിൽ ഏറ്റവും 
മികവുള്ള നൂതനവിദ�കൾ മുേന്നാട്ട� വയ്ക്കുന്ന 10000 േപെര 
ജില�ാതല മത്സരങ്ങളിൽ പെങ്കടുപ്പിക്കും. 2000 േപെരങ്കിലും 
സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിൽ പെങ്കടുക്കും. സംസ്ഥാനതല 

  



വിജയികൾക്ക് തങ്ങള�െട നൂതനവിദ�കൾ 
വാണിജ�ാടിസ്ഥാനത്തിൽ വികസിപ്പിക്കു ന്നതിനുള്ള എല�ാ 
സഹായവും സർക്കാർ ലഭ�മാക്കും. മൂന്നുതട്ടിെല 
മത്സരാർത്ഥികൾക്കും സാമ്പത്തിക േ്രപാത്സാഹന സഹായം 
നൽകും. 
 

11 തങ്ങള�െട ചുറ്റ�പാടുമുള്ള ഏതു േമഖലയിെലയും 
്രപശ്നങ്ങൾക്ക് നൂതനവിദ�യുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
പരിഹാരം കെണ്ടത്തുന്ന ഏെതാരാൾക്കും തങ്ങള�െട 
നൂതനവിദ� ഡിജിറ്റലായി രജിസ്റ്റർ െചയ്യാം. ഇവ 
പരിേശാധിച്ച് മികവുറ്റതാക്കാനുള്ള സഹായം നൽകും. 
പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയാൽ െടണ്ടറില�ാെത സർക്കാർ - അർദ്ധ 
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വാങ്ങാൻ അനുവാദമുണ്ടാകും. 
സ�കാര� വ�ക്തികൾ വാങ്ങിയാൽ സബ്സിഡിയും നൽകും. 
ഇതിന് ്രപേത�ക ഡിജിറ്റൽ �ാറ്റ്േഫാം തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. 
 

  

12 തേദ്ദശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ വിവിധ േമഖലകളിൽ രൂപം 
നൽകുന്ന നൂനതവിദ� ഉൾെക്കാള്ള�ന്ന േ്രപാജക്ടുകൾക്ക് 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ േ്രപാത്സാഹന സഹായം 
നൽകുന്നതാണ്. 
 

  

13 സർക്കാർ വകുപ്പ�കളിൽ നൂതനവിദ�കൾ 
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്നേവഷൻ േസാൺ എന്ന 
്രപേത�ക സംവിധാനത്തിനു രൂപം നൽകുന്നതാണ്. 
 

  

14 ഇേന്നാേവഷൻ മത്സരങ്ങെള േകവലം ചടങ്ങുകളായി 
അവസാനിക്കാത്ത വിധത്തിൽ തുടർച്ചയായ നൂതാനാശയ 
വികസനത്തിൽ ഊന്നി ആയിരിക്കും സംഘടിപ്പിക്കുക. 
ഇതിനു സഹായകരമാംവിധം ഹബ് & സ്േപാക് മാതൃകയിൽ 
 

  

15 േകരളത്തിെല ഗേവഷണ അക്കാദമിയിൽ സ്ഥാപനങ്ങെള ഈ 
്രപ്രകിയയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിെല 

  



വിദഗ്ദ്ധെരയും വ�ാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളിെല 
വിദഗ്ദ്ധെരയും േചർത്ത് കമ്മ�ൂണിറ്റി ഓഫ് 
്രപാക്റ്റിസുകൾക്കും െഷൽഫ് ഓഫ് േ്രപാജക്ടുകൾക്കും 
രൂപംനൽകും. 

 
16 ഇേന്നാേവഷൻ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയകളാവുന്നവർക്ക് 

ഡിൈസൻതിങ്കിംഗ്, റിസർച്ച് െമത്തേഡാളജി, േ്രപാഡക്റ്റ് 
ഡിൈസൻ, േസാഷ�ൽ ഇംപാക്റ്റ് െമേത്തഡ്സ്, േമാഡലിംഗ്, 
സിമുേലഷൻ എന്നീ േമഖലകളിൽ ്രപേത�ക പരിശീലനം 
നൽകുന്നതാണ്. ഇേതാെടാപ്പം ഓേരാ വിദ�ാർത്ഥിക്കും അവർ 
വികസിപ്പിക്കുന്ന നൂതനാശയത്തിന്െറ േമഖലയിൽ 
ആഴത്തിൽ പരിേശാധനകൾ നടത്തുന്നതിനുതകുംവിധം 
െമന്ററിംഗ് സംവിധാനങ്ങള�ം ഉറപ്പ�വരുത്തുന്നതാണ്. 

 

  

17 െചറുകിട സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങള�െട േമഖലയിൽ 
ഇേന്നാേവഷൻ �സ്റ്ററുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ െക-ഡിസ്ക് 
തയ്യാറാക്കിയ കർമ്മപരിപാടി വ�വസായ േ്രപാത്സാഹന 
ഏജൻസികള�െടയും കുടുംബ്രശീയുെടയും സഹായേത്താെട 
വിപുലമാക്കും. 

 

  

18 തിരുവനന്തപുരെത്ത േകരളത്തിന്െറ ആർട്ടിഫിഷ�ൽ 
ഇന്റലിജൻസ് ഹബ്ബാക്കി ഉയർത്തും. േകരള സർവ്വകാലശാല, 
സാേങ്കതിക സർവ്വകലാശാല, ഡിജിറ്റൽ യൂണിേവഴ്സിറ്റി, 
ഐസിറ്റി അക്കാദമി തുടങ്ങിയ ഉന്നത വിദ�ാഭാസ 
സ്ഥാപനങ്ങള�െടയും െടക്േനാ പാർക്കിന്െറയും കൂട്ടായ 
േനതൃത�ത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ�ൽ ഇന്റലിജൻസിൽ പുതിയ 
േ്രപാജക്റ്റ�കൾ ഏെറ്റടുത്തു വികസിപ്പിക്കും. ഇതിനായി ഒരു 
മാസ്റ്റർ �ാൻ തയ്യാറാക്കും. 
 

  



1സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് േ്രപാത്സാഹന നയം   
8 നൂതനവിദ�കെള ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പുതിയ 

സംരംഭങ്ങൾക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് എന്നു പറയുന്നത്. വലിയ 
മുതൽമുടക്കിനു കഴിെവാന്നും ഇല�ാത്തതും എന്നാൽ നൂതന 
ആശയങ്ങള�ം വിദ�കള�മുള്ള യുവജനങ്ങ ളാണ് സ്റ്റാർട്ട് 
അപ്പ�കൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത� 
മുന്നണി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ 300 സ്റ്റാർട്ട് 
അപ്പ�കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിേപ്പാൾ 3900 ആയി 
വർദ്ധിച്ച�. 32000 േപർക്ക് െതാഴിൽ ലഭിച്ച�. ഇന്ത�യിൽ 
സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ�കൾക്ക് ഏറ്റവും നല� അന്തരീക്ഷമുള്ള 
സംസ്ഥാനമായി േകരളെത്ത േക്രന്ദസർക്കാർ 
െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ട�ണ്ട്. അഞ്ചുവർഷം െകാണ്ട് 15000 സ്റ്റാർട്ട് 
അപ്പ�കൾ ആരംഭിക്കും. ഒരു ലക്ഷം േപർക്ക് പുതുതായി 
േജാലി ലഭ�മാക്കും. 
 

  

9 സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ�കെള േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ േകരള ബാങ്ക്, 
െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി, െക.എഫ്.സി, െക.എസ്.എഫ്.ഇ എന്നീ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ സംയുക്തമായി 250 േകാടി രൂപയുെട െവഞ്ച�ർ 
ക�ാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ആരംഭിക്കും. ഏെതങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് 
പുറത്തുനിന്ന് നിേക്ഷപം ആകർഷിക്കുകയാെണങ്കിൽ ഈ 
ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മാച്ചിംഗ് നിേക്ഷപം നടത്തും. 
 

  

10 സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ�കൾക്ക് നൽകുന്ന വായ്പ്പയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം 
പരിഹരിക്കാൻ ധനകാര� സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ്രപേത�ക 
ധനസഹായം നൽകും. 
 

  

11 സർക്കാരിന്െറ വികസന ലക്ഷ�ങ്ങള�മായി ബന്ധെപ്പട്ട നൂതന 
േ്രപാേട്ടാ ൈടപ്പ�കള�െട വിപുലീകരണത്തിന് ഒരു േകാടി രൂപ 
വെര ഈടില�ാെത ഫണ്ട് ലഭ�മാക്കും. 
 

  



12 സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ�കൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡറിന്െറ ഈടിൽ 
ഉദാരമായി വായ്പ നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാക്കും. 

  

13 സർക്കാരിന്െറ വലിയ തുകയ്ക്കുള്ള െടൻഡറുകളിൽ സ്റ്റാർട്ട് 
അപ്പ�കള�മായി േചർന്നുള്ള കൺേസാർഷ�ം േമാഡൽ 
േ്രപാത്സാഹിപ്പി ക്കും. 

  

14 സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ�കൾക്ക് അന്തർേദശീയ വാണിജ� ബന്ധം 
സ്ഥാപിക്കാൻ ്രപേത�ക സംവിധാനത്തിന് രൂപം നൽകും. 

  

15 സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ�കള�െട േ്രപാത്സാഹനത്തിനായി ്രപേത�ക മിഷൻ 
നിലവിലുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ പതിന്മടങ്ങ് 
ശക്തിെപ്പടുത്തും. 

  

 4െപാതുേമഖലെയ സംരക്ഷിക്കും     

70 എല�ാ െപാതുേമഖലാ വ�വസായസ്ഥാപനങ്ങെളയും 
സംരക്ഷിക്കും. ഓേരാന്നിന്െറയും വികസന സാധ�തകള�ം 
നിലവിലുള്ള സ്ഥാതിഗതികള�ം വിലയിരുത്തി 
പുനരുദ്ധാരണത്തിനും വിപുലീകരണത്തിനും വിശദമായ 
മാസ്റ്റർ �ാനുകൾ തയ്യാറാക്കും. 
 

  

71 െപാതുേമഖലയ്ക്കുള്ള പദ്ധതി അടങ്കൽ എല�ാ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തുല�േതാതിൽ വീതം വയ്ക്കുന്നതിനു 
പകരം നിേക്ഷപത്തിന് മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കും. വികസന 
സാധ�തകൾ പൂർണമായും ൈകവരിക്കുന്നതിന് ആവശ�മായ 
മുതൽമുടക്ക് ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നതാണ് അഭികാമ�ം. 
സാേങ്കതിക നവീകരണം, മാേനജ്െമന്റ് പരിഷ്കാരം, 
െതാഴിൽ പരിശീലനം, പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതി, 
ധനപരമായ പുനസംഘാടനം എന്നിവെയല�ാം അടങ്ങുന്ന 
പാേക്കജായിരിക്കും ഈ ഇടെപടൽ. തുടർന്നുള്ള കാലത്ത് 
വാണിജ� അടിസസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്ക് വായ്പെയ ആ്രശയിച്ച് 
സ്ഥാപനത്തിനു വളരാനാകണം. െകൽേ്രടാണാണ് 
ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻഗണനേയാെട നിേക്ഷപം നടത്താൻ 
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. 

  



 
72 േകാട്ടയത്ത് െവള്ള�ർ ന�ൂസ്്രപിന്റ് ഫാക്ടറിയുെട 

മിച്ചഭൂമിയിൽ റബ്ബർ അധിഷ്ഠിത വ�വസായ േക്രന്ദം 
സ്ഥാപിക്കും. 26 ശതമാനം ഓഹരിേയാെട േകരള റബ്ബർ 
ലിമിറ്റഡ് രൂപീകരിക്കും. 
 

  

73 റബ്ബറിന്െറയും മറ്റ�ം മൂല�വർദ്ധനയ്ക്ക് േപാളിമർ സയൻസ് 
ആന്റ് െടക്േനാളജി അടിസ്ഥാനമാക്കി മികവിന്െറ േക്രന്ദം 
ആവശ�മാണ്. ബാംബൂ, കയർ, വുഡ് തുടങ്ങിയവയുെട 
േകാേമ്പാസിറ്റ�കൾക്കും കൂടി ഈ േമഖലയിൽ മുൻഗണന 
നൽകും. 
 

  

74 കാർഷിക മൂല�വർദ്ധനയ്ക്കായി എല�ാ ജില�ാ ഫാമുകളിലും 
അേ്രഗാ പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും. പാലക്കാട് സംേയാജിത 
ൈറസ് െടക്േനാളജി പാർക്ക്, വയനാട് കാർബൺ ന�ൂ്രടൽ 
േകാഫി പാർക്ക്. േചർത്തലയിേലയും പാലക്കാേട്ടയും 
ൈഹേറഞ്ചിെലയും െമഗാ ഫുഡ് പാർക്കുകൾ, മുട്ടെത്ത 
സ്ൈപസസ് പാർക്ക്, കുറ്റ�ാടിയിെല നാളിേകര പാർക്ക് 
എന്നിവയാണ് മറ്റ� ്രപധാന അേ്രഗാ പാർക്കുകൾ. 
 

  

75 േകരളത്തിെല കാർഷിക േമഖലയുെട 
സമ്രഗവികസനത്തിനായി ഫുഡ് സയൻസ് ആന്റ് 
െടക്േനാളജീസ്, ഫുഡ് േ്രപാസസിംഗ് തുടങ്ങിയ 
േമഖലകള�മായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഒരു മികവിന്െറ േക്രന്ദം 
സ്ഥാപിക്കും. 
 

  

76 ്രടാവൻകൂർ ൈടറ്റാനിയം േ്രപാഡക്ട് ലിമിറ്റഡിന്െറ 
കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും. നവീകരിക്കും. 
മാലിന�സംസ്ക്കരണ �ാന്റ് പൂർത്തീകരിക്കും. 
മാലിന�ങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂല�വർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ 
നിർമ്മിക്കും. 

  



 
77 ൈടറ്റാനിയം െമറ്റൽ അടക്കം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന േകാം�ക്സ് 

ആയി േകരള മിനറൽ ആൻഡ് െമറ്റൽസിെന ഉയർത്തും. 
അതിനായുള്ള സൗകര�ങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തും. 
 

  

78 കുണ്ടറയിെല േകരള ഇലക്്രടിക്കൽ ആൻഡ് അൈലഡ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയിൽ സ്മാർട്ട് എനർജി മീറ്റർ 
നിർമ്മിക്കും. മാമല യൂണിറ്റിൽ ഇ.എം.യു ്രടാൻസ്േഫാമർ, 
െറയിൽേവയ്ക്കു േവണ്ടിയുള്ള വിവിധ 
്രടാൻസ്േഫാർമറുകൾ എന്നിവയുെട ഉത്പാദനം 
ആരംഭിക്കും. യുൈണറ്റഡ് ഇലക്്രടിക്കൽസിെല നിലവിലുള്ള 
�ാന്റിൽ േപാളിമർ ഇൻസുേലറ്റർ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കും. 
െടൽക്കിെന ആധുനിക വത്കരിക്കുകയും പുതിയ �ാന്റ് 
ആരംഭിക്കുകയും െചയ്യ�ം. െബെമൽ ഏെറ്റടുത്ത് 
പുനരുദ്ധരിക്കും. 
 

  

79 ഓേട്ടാക്കാസ്റ്റിന്െറ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ആധുനിക 
െമഷീൻ േഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കും. സ്മാൾ ആൻഡ് മീഡിയം 
കാസ്റ്റിംഗിന് സൗകര�ം സൃഷ്ടിക്കും. സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്്രടിയൽ 
േഫാർജിംഗ്സ് ൈവവിധ�വത്കരി ക്കുകയും 
വിപുലീകരിക്കുകയും െചയ്യ�ം. സിൽക്ക്, അഴീക്കലിൽ ൈ്രഡ 
േഡാക് നിർമ്മിക്കുകയും മറ്റ� യൂണിറ്റ�കളിെല യ്രന്തങ്ങൾ 
നവീകരിക്കു കയും െചയ്യ�ം. 
 

  

80 ്രടാവൻകൂർ െകാച്ചിൻ െകമിക്കൽസിന്െറ പഴയ കാസ്റ്റിക് 
േസാഡ �ാന്റ് നവീകരിക്കും. 75 ടി.പി.ഡി ഉൽപാദന 
േശഷിയുള്ള പുതിയ കാസ്റ്റിക് േസാഡാ �ാന്റ് ആരംഭിക്കും. 
എച്ച.◌്സി.എൽ സിന്തസിസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കും. 60 ടൺ 
ഉൽപാദന േശഷിേയാെട േസാഡാ �ീച്ച് �ാന്റ് ആരംഭിക്കും. 
 

  



81 ്രടാേക്കാ േകബിൾ കമ്പനിയുെട നിലവിലുള്ള �ാന്റ് 
ആധുനീകരിക്കും. 
 

  

82 മലബാർ സിെമന്റിന്െറ കപ്പാസിറ്റി ഗണ�മായി ഉയർത്തും. 
സിെമന്റ് പാക്കിംഗ് �ാന്റ് ആരംഭിക്കും. ്രടാവൻകൂർ 
സിെമന്റ്സിന്െറ 700 െമ്രടിക് ടൺ ഉത്പാദന േശഷിയുള്ള േ്രഗ 
സിമന്റ് ൈ്രഗൻഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ്രപവർത്തനക്ഷമമാക്കും. 
 

  

83 െടക്ൈസ്റ്റൽ മില��കൾക്ക് ആവശ�മായ പഞ്ഞി െമാത്തത്തിൽ 
വാങ്ങുന്നതിനും എസ്്രകൂ െമക്കാനിസത്തിന്െറ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മില��കൾക്ക് നൽകുന്നതിനും െടക്ൈസ്റ്റൽ 
േകാർപ്പേറഷന്െറയും െടക്സ് െഫഡിന്െറയും 
ആഭിമുഖ�ത്തിൽ ഒരു േറാെമറ്റീരിയൽ കൺേസാർഷ�ം 
ആരംഭിക്കും. നിലവിലുള്ള �ാന്റുകളിെല കാലഹരണെപ്പട്ട 
യ്രന്തങ്ങൾ നവീകരിക്കും. 
 

  

84 ്രടിവാൻ്രഡം സ്പിന്നിംഗ് മിൽ, ്രപിയദർശിനി മിൽ, േകാട്ടയം 
െടക്ൈസ്റ്റൽസ്, തൃശൂർ സഹകരണ മിൽ, എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
വസ്്രതനിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കും. േകാമളപുരം 
സ്പിന്നിംഗ് മിൽസിൽ േനാൺ വീവിംഗ് ഫാ്രബിക്സ് 
ഉൽപാദിപ്പിക്കും. ൈസസിംഗ് ആൻഡ് വാർപിംഗ് യൂണിറ്റ് 
ആരംഭിക്കും. മലപ്പ�റം േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് സ്പിന്നിംഗ് മിൽ 
നവീകരിക്കുകയും സർജിക്കൽ േകാട്ടൺ ഉൽപാദിപ്പി 
ക്കുകയും െചയ്യ�ം. കണ്ണ�ർ സഹകരണ സ്പിന്നിംഗ് മില�ിൽ 
ഓപ്പൺ എൻഡ് സ്പിന്നിംഗ് െമഷീൻ സ്ഥാപിക്കും. 
പിണറായിയിെല ൈഹെടക് വീവിംഗ് മിൽ 
വിപുലീകരിക്കും. നാടുകാണി െടക്ൈസ്റ്റലിൽ ഡിജിറ്റൽ 
്രപിന്റിംഗ് െസന്റർ ആരംഭിക്കും. ചാത്തന്നൂർ (െകാല�ം) 
സ്പിന്നിംഗ് മിൽ നവീകരിച്ച് ്രപവർത്തനം െമച്ചെപ്പടുത്തും. 
 

  



85 കുണ്ടറയിെല േകരള സിറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഉൽപന്നങ്ങെള 
ൈവവിദ്ധ� വത്കരിക്കും �ാന്റ് നവീകരിക്കുകയും 
െചയ്യ�ം. പാപ്പിനിേശരിയിെല ൈമനിംഗ് തടസെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് 
ഇന്റേ്രഗറ്റഡ് േകാക്കനട്ട് കയർ േകാം�ക്സുകളിേലയ്ക്ക് 
ൈവവിദ്ധ�വത്കരിക്കും. ഇവിെട ഇന്റർേലാക്ക് 
മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കും. 
 

  

86 േഫാറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്്രടീസിൽ ഡിൈസൻ സ്റ്റ�ഡിേയാ, ഫർണിച്ചർ 
നിർമ്മാണ െ്രടയിനിംഗ് െസന്റർ, മര ഉൽപന്നങ്ങള�െട 
ഗുണനിലവാരം പരിേശാധിക്കാനുള്ള െടസ്റ്റിംഗ് െസന്റർ 
എന്നിവ ആരംഭിക്കും. 
 

  

87 േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇൻഡസ്്രടിയൽ എന്റർൈ്രപസസിന്െറ 
ഇന്റർനാഷണൽ കെണ്ടയിനർ ൈ്രഫറ്റ് േസ്റ്റഷൻ നവീകരിക്കും. 
 

  

88 േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇൻഡസ്്രടിയൽ എന്റർൈ്രപസസിന്െറ 
ഇന്റർനാഷണൽ കെണ്ടയിനർ ൈ്രഫറ്റ് േസ്റ്റഷൻ നവീകരിക്കും. 
 

  

89 ഭാവി ഇലക്്രടിക് വാഹനങ്ങളിലാണ്. ആദ�െത്ത �ഗ് ആൻഡ് 
േ� ഇലക്്രടിക് വാഹന നിർമ്മാണ േക്രന്ദം യാഥാർഥ�മാക്കും. 
2, 3, 4 വീലറുകൾ, െഹവി വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുെട 
ബാറ്ററി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സൗകര�ം തിരുവനന്തപുരത്ത് 
സ്ഥാപിക്കും. 
 

  

90 ഗാർഹിക വസ്തുക്കൾ, ൈസക്കിള�കൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ 
എന്നിവ (ൈചനീസ് ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്ന് െപാതുവിൽ 
വിളിക്കെപ്പടുന്നവ) നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പാലക്കാട് ഒരു 
നിർമ്മാണശാല സ്ഥാപിക്കും. ഇറക്കുമതിെയ 
ആ്രശയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. 
 

  



91 േഫാസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ബദൽ സാധ�തകൾക്കായുള്ള 
അേന�ഷണത്തിന്െറ ്രപാധാന�ം കണക്കിെലടുത്ത് എനർജി 
േസ്റ്റാേറജ്, ഫ�ൂവൽ െസൽസ്, ഇ െമാബിലിറ്റി, ബാറ്ററി 
െടക്േനാളജീസ്, േഫാേട്ടാ േവാൾേട്ടജ്, േസാളാർ െതർമൽ, 
ബേയാ എനർജി േമാഡലിംഗ്, ബേയാ മാസ് റീൈസക്കിളിംഗ് 
തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങെള േക്രന്ദീകരിച്ച് ഒരു മികവിന്െറ 
േക്രന്ദം സ്ഥാപിക്കും. 
 

  

92 സംസ്ഥാനെത്ത െപാതുേമഖല, സ�യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള�െട 
ഭരണ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് മാതൃകാ ഭരണ 
ചാർട്ടർ രൂപീകരിക്കും. 
 

  

93 െപാതുേമഖലാ േബാർഡുകൾ/ ഭരണസമിതികളിൽ 
സ്ഥാപനത്തിന്െറ ്രപവർത്തനേമഖലയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
വിഷയങ്ങളിെല വിദഗ്ധെര (സ്ഥാപന േമധാവി ഉൾെപ്പെട 
കുറഞ്ഞത് മൂന്നിെലാന്ന് അംഗസംഖ�െയങ്കിലും) 
ഉൾെപ്പടുത്തും. 
 

  

94 െപാതുേമഖലാ, സ�യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല 
പി.എസ്.സിക്കു പുറത്തുള്ള തസ്തികകളിെല നിയമനങ്ങൾ 
േക്രന്ദീകൃതമായി നടത്തുന്നതിനു പ�ിക് എന്റർൈ്രപസസ് 
െസലക്ഷൻ ആൻഡ് റി്രകൂട്ട്െമന്റ് േബാർഡ് സ്ഥാപിക്കും. 
 

  

95 െപാതുേമഖലാ, സ�യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല 
ജീവനക്കാരുെടയും ഉേദ�ാഗസ്ഥരുെടയും ശമ്പള 
പരിഷ്കരണം സമയബന്ധിതമായി നടത്തുന്നതിന് ്രപേത�ക 
ശമ്പള കമ്മീഷെന നിയമിക്കും. വിരമിക്കൽ ആനുകൂല�ങ്ങൾ 
സമയബന്ധിതമായി ജീവനക്കാർക്ക് ലഭ�മാക്കുന്നതിനു േസ്റ്ററ്റ് 
ഇൻഷ�റൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റുമായി േചർന്നു ്രപേത�ക 
പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. 
 

  



96 ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസിൽ സമീപകാലത്ത് വലിയ 
പുേരാഗതി ൈകവരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനായി 
നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലും േഭദഗതി വരുത്തി. 
േ്രപാത്സാഹന ഏജൻസികള�െട ്രപവർത്തനങ്ങെള 
നവീകരിച്ച�. ഇവെയല�ാംമൂലം ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് 
ബിസിനസ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ൈകവരിച്ചതിന്െറ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ േകരളത്തിന് േകാവിഡുകാലെത്ത 
അധികവായ്പ അനുവദിക്കുക യുണ്ടായി. ഏകജാലക 
സംവിധാനം ഉറപ്പ�വരുത്തും. ഇത്തരം നടപടികൾ കൂടുതൽ 
ശക്തിെപ്പടും. 2022 ൽ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസ് 
ഇൻഡക്സിൽ ആദ�െത്ത പത്തു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായി 
േകരളം ഉയരും. അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം 
ൈകവരിക്കും. 
 

  

 5സ�കാര� നിേക്ഷപം     
43 ഇലക്േ്രടാണിക് വ�വസായം 

േകരളെത്ത ഇലക്േ്രടാണിക് വ�വസായത്തിന്െറ ഹബ്ബായി 
മാറ്റ�ം. െകൽേ്രടാണിന്െറ പുനരുദ്ധാരണമായിരിക്കും ഈ 
േമഖലയിെല ഏറ്റവും ്രപധാന ലക്ഷ�ം. നിലവിലുള്ള 
ഉൽപാദനേശഷി നവീകരിക്കുകയും വിപുലെപ്പടുത്തുകയും 
െചയ്യ�ന്നതിേനാെടാപ്പം െകൽേ്രടാൺ ആേഗാള 
കമ്പനികള�മായി സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. 
ഇേപ്പാൾ െപാതുസ�കാര� േമഖലകളിെല ആെക ഉൽപാദനം 
2500 േകാടി രൂപയാണ്. അഞ്ചുവർഷം െകാണ്ട് േകരളത്തിെല 
ഹാർഡുെവയർ ഉൽപാദനം 10000 േകാടി രൂപയായി 
ഉയർത്തും. അഞ്ചുവർഷം െകാണ്ട് 1000 േകാടി രൂപയുെട 
അധികനിേക്ഷപം ഈ േമഖലയിൽ നടക്കും. 
 

  

44 വൻകിട പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിേനാെടാപ്പം 
ഊരാള�ങ്കൽ േലബർ സഹകരണ സംഘം േപാലുള്ള സാമൂഹ� 
സ്ഥാപനങ്ങേളയും പ�ിക് പീപ്പിൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് 

  



മാതൃകകെളയും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തും. 15 ഏക്കർ ഭൂപരിധി 
നിയമത്തിനകത്തു നിന്നുെകാണ്ടു തെന്ന സ�കാര� ഐ.ടി 
പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാവും. 
 

45 ആമ്പലൂർ പാർക്ക് ഇലക്േ്രടാണിക്സ് ഹാർെഡ�യർ 
മാനുഫാക്ട്റിംഗ് പാർക്കായി വികസിപ്പിക്കും. മൂന്നു 
വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉതകും വിധം 
ഭൂമി ഏെറ്റടുക്കുകയും നിർമ്മാണ ്രപവൃത്തികൾ 
നടത്തുകയും െചയ്യ�ം. 
 

  

46 േകരളത്തിെല നിലവിലുള്ള ഇലക്േ്രടാണിക്സ് േമഖലയിെല 
മാനുഫാക്ടറിംഗ് കമ്പനികൾക്കു സഹായമാക്കുന്ന വിധം 
ഇലക്േ്രടാണിക്സ് കംേപാണന്റ് എേക്കാസിസ്റ്റം 
രൂപീകരിക്കും. ഇതിനായി െചറുകിട മാനുഫാക്ചറിംഗ് 
�സ്റ്റർ െടസ്റ്റിംഗ് സൗകര�ങ്ങൾ, ലാബുകൾ, ടൂൾ റൂമുകൾ, 
ഡിൈസൻ േഹാക്സുകൾ തുടങ്ങിയ െപാതുവായ 
സൗകര�ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. 
 

  

47 സിഡാക്കിന്െറ നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ പവർ 
ഇലക്േ്രടാണിക്സിന്െറയും േകരളത്തിെല ്രപമുഖ 
ഇലക്േ്രടാണിക്സ് െസന്ററുകെളയും സഹായേത്താെട 
െകൽേ്രടാണിന്െറ കരകുളം െസന്ററിെന പവർ 
ഇലക്േ്രടാണിക്സിന്െറ ഹബ്ബായി വികസിപ്പിക്കും. 
 

  

48 ഓപ്പൺ ഹാർെഡ�യർ േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ്രപേത�ക 
സ്കീമുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്. ഓപ്പൺ ശീേ◌ രവശു 
ഡിൈസൻ ഇലക്േ്രടാണിക്സ് കൺേ്രടാള�കൾ എന്നിവ 
വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ICFOSSെലയും TREST പാർക്കിെലയും, 
Cente For Excellence-കൾ വിപുലീകരിക്കും. 
 

  



49 ഇലക്്രടിക്കൽ െമാബിലിറ്റി േമഖലയിലുള ഠഞഋടഠ 
പാർക്കിെല നിലവിലുള്ള െസന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിെന 
വികസിപ്പിക്കും. ആധുനിക ബാറ്ററി െടക്േനാളജി 
വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഢടടഇ, ഇഉഅഇ, ഗഉകടഇ, 
ഠൃെലേ◌ ജമൃസ എന്നിവ േചർന്നുള്ള കൺേസാർഷ�ം 
ശക്തിെപ്പടുത്തും. 
 

  

50 െക-ഡിസ്കും േകരളത്തിെല ശാസ്്രതസാേങ്കതിക ഗേവഷണ 
വികസന സ്ഥാപനങ്ങള�ം സംസ്ഥാന ഐ.റ്റി മിഷനും 
െടക്േനാപാർക്കുമായി ൈകേകാർത്തുെകാണ്ട് 
്രപവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഐ.സി.ടി ഇെന്നാേവഷൻ 
സംവിധാനത്തിനു രൂപംനൽകും. േകരളത്തിെല വിവിധ 
ഉൽപാദന േമഖലകളിൽ ഐ.സി.റ്റി ഉൾേച്ചർക്കുന്നത് 
ആയിരിക്കും ഈ ഇന്നേവഷൻ കൂട്ടായ്മയുെട മുഖ�ലക്ഷ�ം. 
 

  

51 തിരുവനന്തപുരം െടക്േനാ സിറ്റിയിൽ 
വ.◌ിഎസ്.എസ്.സിയുമായി സഹകരിച്ച�െകാണ്ടുള്ള 
സ്േപസ് പാർക്ക് ്രപാവർത്തികമാക്കും. ൈസബർ ഫിസിക്കൽ 
ഡിജിറ്റൽ െടക്േനാളജികളിലുള്ള കുതിച്ച�ചാട്ടത്തിന്െറ 
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ�ൽ ഇന്റലിെജൻസ്, 
േറാേബാട്ടിക്സ്, േ�ാക് െചയിൻ, ഇന്റർെനറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ്, 
െമഷീൻ േലണിംഗ്, ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, െഗയിമിംഗ്, 
ഓെഗ്മന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വിർച�ൽ റിയാലിറ്റി, ഡിജിറ്റൽ 
െസക�ൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ്, ജിേയാ സ്േപഷ�ൽ സിസ്റ്റംസ്, ക�ാണ്ടം 
െടക്േനാളജി ആന്റ് ആ�ിേക്കഷൻസ്, സ്െപയ്സ് 
െടക്േനാളജീസ്, അഡ�ാൻസ്ഡ് െമറ്റീരിയൽസ്, എഡ്ജ് 
കമ്പ�ൂട്ടിംഗ് എന്നിവയിൽ ഊന്നിയുള്ള മികവിന്െറ 
േക്രന്ദങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. 
 

  

52 ഊർജ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം ഉപേയാഗിച്ച് 
വരുമാനവും മൂലധനവും കെണ്ടത്തുന്ന എനർജി സർവ്വീസ് 

  



കമ്പനികള�െട മാതൃകയിൽ കാര�ക്ഷമതാ വർദ്ധനവിൽ 
നിന്നുള്ള മൂല�സൃഷ്ടി ലക്ഷ�മിടുന്ന ബിസിനസ് േ്രപാസസ് 
മാേനജ്െമന്റ് കമ്പനികൾ രൂപീകരിക്കും. 
 

53 േകരളം െനറ്റ് ന�ൂ്രടാലിറ്റിക്ക് േവണ്ടി സ�ീകരിച്ചിട്ട�ള്ള 
നിലപാട് തുടരും. ഇന്റർനാഷണൽ െസന്റർ േഫാർ ്രഫീ 
ആന്റ് ഓപ്പൺ േസാഴ്സ് േസാഫ്െട�യർ ഇന്ത�യിൽ 
്രശേദ്ധയമായ സ്ഥാനം േനടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓപ്പൺ േസാഴ്സ് 
ആ�ിേക്കഷനുകള�െട വികസനം, പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്ക് 
കഇഎഛടട ആണ് േനതൃത�ം നൽകുന്നത്. സംസ്ഥാന 
സർക്കാറിന്െറ ഇ-ഗേവണൻസിൽ സ�ത്രന്ത േസാഫ്റ്റ�െവയർ 
കൂടുതൽ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തും. വിദ�ാഭ�ാസം, ൈവദ�ുതി 
തുടങ്ങിയ ഒേട്ടെറ േമഖലകൾ പൂർണമായും ഇന്ന് സ�ത്രന്ത 
േസാഫ്റ്റ�െവയറിന്െറ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 
്രപവർത്തിക്കുന്നത്. െചറുകിട ഇടത്തരം വ�വസായ 
േമഖലയിൽ ഐ.ടി ഉപേയാഗം വ�ാപിപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺ 
േസാഴ്സ് അധിഷ്ഠിതമായ ആ�ിേക്കഷനുകൾ 
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കും. 
 

  

54 ഇ-ഗേവണൻസ് ശൃംഖലയിൽ സു്രപധാന കണ്ണിയാണ് അക്ഷയ 
േക്രന്ദങ്ങൾ. അവെയ കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുത്തും. 

  

55 േസ്റ്ററ്റ് ഡാറ്റാ െസന്ററിന്െറ േശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും. എല�ാ 
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങള�െടയും വിവരേശഖരം ഡാറ്റാ 
െസന്ററുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. 

 

  

56 അെനർട്ടിന്െറയും െക.എസ്.ഇ.ബി യുെടയും 
സഹായേത്താെട േസാളാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 
ചാർജ്ജിംഗ് േസ്റ്റഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കും. 
 

  



57 അത�ാധുനിക ഇലക്േ്രടാണിക് ആൻഡ് ഇലക്്രടിക് െടസ്റ്റിംഗ് 
ലാബ് സ്ഥാപിക്കും. 

 

  

58 ബേയാെടക്േനാളജി വ�വസായം 
േതാന്നയ്ക്കെല ൈലഫ് സയൻസ് പാർക്കിന്െറ നിർമ്മാണം 
പൂർത്തീകരിക്കും. േകരളത്തിെല പരമ്പരാഗത 
വ�വസായങ്ങള�െടയും കാർഷിക മൂല�വർദ്ധിത 
വ�വസായങ്ങള�െടയും ൈവവിദ്ധ�വത്കരണ ത്തിനും 
ഗുണേമന്മ ഉറപ്പ�വരുത്തുന്നതിനും ബേയാെടക്േനാളജി 
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തും 
 

  

59 വ�വസായ യൂണിറ്റ�കൾക്കുള്ള സ്ഥലസൗകര�ം മാ്രതമല�, 
ഗേവഷണ ത്തിനും മറ്റ�ം േവണ്ടിയുള്ള െപാതുസൗകര�വും 
പാർക്കിലുൽ സൃഷ്ടിക്കും. 
 

  

60 ്രശീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ�ൂട്ട�മായി േചർന്ന് ൈലഫ് 
സയൻസ് പാർക്കിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന െമഡിക്കൽ ഡിൈവസസ് 
പാർക്കിന്െറ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കും. 
 

  

61 േകരളത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ആയുർേവദ ഔഷധങ്ങള�െട 
കയറ്റ�മതിക്ക് ഔഷധക്കൂട്ട�കള�െട െകമിക്കൽ 
േകാേമ്പാസിഷെനക്കുറിച്ച�ള്ള കൃത�മായ വിവരങ്ങള�ം 
സ്റ്റാൻെഡർൈഡേസഷനും അനിവാര�മാണ്. നമ്മുെട 
പാരമ്പര� വിജ്ഞാനെത്ത ജിേനാം ശാസ്്രതത്തിന്െറ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശകലനം െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്. 
ഇതിനുേവണ്ടിയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റ�ൂട്ട് 
ഓഫ് ആയൂർേവദ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ട�ണ്ട്. 
ആയൂർേവദെത്ത െതളിവധിഷ്ഠിതമായും ശാസ്്രതീയമായും 
വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് TBGRIയുെട സഹകരണേത്താെട 
ബേയാെടക്േനാളജി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തും. 

  



 
62 ആയുർേവദത്തിന്െറയും ൈജവൈവവിദ്ധ�ത്തിന്െറയും 

സാധ�തകൾ ്രപേയാജനെപ്പടുത്തുന്നതിനുേവണ്ടി ബേയാ 
ഇൻേഫാമാറ്റിക്സ്, കമ്പ�ൂേട്ടഷണൽ ബേയാളജി, ബേയാ 
മാനുഫാക്ചറിംഗ്, ബേയാ േ്രപാസസിംഗ്, ജനറ്റിക് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ്, െസൽ ആൻഡ് േമാളിക�ൂലാർ ബേയാളജി, 
സിസ്റ്റംസ് ബേയാളജി, ഫാർമേക്കാളജി തുടങ്ങിയ 
േമഖലകളിൽ ഊന്നിെക്കാണ്ടുള്ള പഠനഗേവഷണ േക്രന്ദം 
അനിവാര�മാണ്. ജിേനാമിൽ കൗൺസലിംഗ്, അഡ�ാൻസ്ഡ് 
ബേയാ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്നീ േമഖലകളിൽ പുതിയ 
േകാഴ്സുകൾ ഐസിറ്റി അക്കാദമിയുെട േനതൃത�ത്തിൽ 
ആരംഭിക്കും. 
 

  

63 ടിഷ�ൂകൾച്ചർ സാേങ്കതികവിദ� ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി 
ഗുണേമന്മയുള്ള ഔഷധസസ�ങ്ങള�െട കൃ്രതിമ്രപജനനം 
വ�ാപകമായി ഉപേയാഗ െപ്പടുത്തും. േകരളത്തിെല 
കർഷകർക്ക് ഇ്രപകാരം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഗുണേമന്മയുള്ള 
ൈതകൾ ലഭ�മാക്കും. 
 

  

64 തിരുവനന്തപുരെത്ത അഡ�ാൻസ് ൈവേറാളജി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ�ൂട്ടിന്െറ സ്ഥാപനം ഒരു സു്രപധാന 
കാൽെവയ്പ്പാണ്. ഔഷധരംഗത്ത് 
ജീേനാമിക്സ്/േ്രപാട്ടിേയാമിക്സ് സാേങ്കതിക വിദ�കെള 
്രപേയാജന െപ്പടുത്തും. 

 

  

65 സർവകലാശാലകളിൽ നാേനാ സാേങ്കതികവിദ�ക്ക് ്രപേത�ക 
വകുപ്പ�കൾ ഇേപ്പാഴുണ്ട്. െതാഴിലധിഷ്ഠിത നാേനാ 
സാേങ്കതികവിദ�ാ േകാഴ്സുകൾ ആവശ�ാനുസരണം 
വർദ്ധിപ്പിക്കും. വ�വസായം ഉൾെപ്പെട വിവിധ േമഖലകളിൽ 
നാേനാ സാേങ്കതികവിദ�യുപേയാഗിച്ച് നവീകരണത്തിനും 

  



വിപുലനത്തിനുമുള്ള സാധ�തകൾ ഒേട്ടെറയുണ്ട്. നാേനാ 
സാേങ്കതിക വിദ�െയ ആസ്പദമാക്കി ഒരു മികവിന്െറ 
േക്രന്ദം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. 

43 േകരളെത്ത ഇലക്േ്രടാണിക് വ�വസായത്തിന്െറ ഹബ്ബായി 
മാറ്റ�ം. െകൽേ്രടാണിന്െറ പുനരുദ്ധാരണമായിരിക്കും ഈ 
േമഖലയിെല ഏറ്റവും ്രപധാന ലക്ഷ�ം. നിലവിലുള്ള 
ഉൽപാദനേശഷി നവീകരിക്കുകയും വിപുലെപ്പടുത്തുകയും 
െചയ്യ�ന്നതിേനാെടാപ്പം െകൽേ്രടാൺ ആേഗാള 
കമ്പനികള�മായി സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. 
ഇേപ്പാൾ െപാതുസ�കാര� േമഖലകളിെല ആെക ഉൽപാദനം 
2500 േകാടി രൂപയാണ്. അഞ്ചുവർഷം െകാണ്ട് േകരളത്തിെല 
ഹാർഡുെവയർ ഉൽപാദനം 10000 േകാടി രൂപയായി 
ഉയർത്തും. അഞ്ചുവർഷം െകാണ്ട് 1000 േകാടി രൂപയുെട 
അധികനിേക്ഷപം ഈ േമഖലയിൽ നടക്കും. 

  

44 വൻകിട പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിേനാെടാപ്പം 
ഊരാള�ങ്കൽ േലബർ സഹകരണ സംഘം േപാലുള്ള സാമൂഹ� 
സ്ഥാപനങ്ങേളയും പ�ിക് പീപ്പിൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് 
മാതൃകകെളയും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തും. 15 ഏക്കർ ഭൂപരിധി 
നിയമത്തിനകത്തു നിന്നുെകാണ്ടു തെന്ന സ�കാര� ഐ.ടി 
പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാവും. 

  

45 ആമ്പലൂർ പാർക്ക് ഇലക്േ്രടാണിക്സ് ഹാർെഡ�യർ 
മാനുഫാക്ട്റിംഗ് പാർക്കായി വികസിപ്പിക്കും. മൂന്നു 
വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉതകും വിധം 
ഭൂമി ഏെറ്റടുക്കുകയും നിർമ്മാണ ്രപവൃത്തികൾ 
നടത്തുകയും െചയ്യ�ം. 

  

46 േകരളത്തിെല നിലവിലുള്ള ഇലക്േ്രടാണിക്സ് േമഖലയിെല 
മാനുഫാക്ടറിംഗ് കമ്പനികൾക്കു സഹായമാക്കുന്ന വിധം 
ഇലക്േ്രടാണിക്സ് കംേപാണന്റ് എേക്കാസിസ്റ്റം 
രൂപീകരിക്കും. ഇതിനായി െചറുകിട മാനുഫാക്ചറിംഗ് 
�സ്റ്റർ െടസ്റ്റിംഗ് സൗകര�ങ്ങൾ, ലാബുകൾ, ടൂൾ റൂമുകൾ, 

  



ഡിൈസൻ േഹാക്സുകൾ തുടങ്ങിയ െപാതുവായ 
സൗകര�ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. 

47 സിഡാക്കിന്െറ നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ പവർ 
ഇലക്േ്രടാണിക്സിന്െറയും േകരളത്തിെല ്രപമുഖ 
ഇലക്േ്രടാണിക്സ് െസന്ററുകെളയും സഹായേത്താെട 
െകൽേ്രടാണിന്െറ കരകുളം െസന്ററിെന പവർ 
ഇലക്േ്രടാണിക്സിന്െറ ഹബ്ബായി വികസിപ്പിക്കും. 
 

  

48 ഓപ്പൺ ഹാർെഡ�യർ േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ്രപേത�ക 
സ്കീമുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്. ഓപ്പൺ ശീേ◌ രവശു 
ഡിൈസൻ ഇലക്േ്രടാണിക്സ് കൺേ്രടാള�കൾ എന്നിവ 
വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ICFOSSെലയും TREST പാർക്കിെലയും, 
Centre For Excellence കൾ വിപുലീകരിക്കും. 
 

  

49 ഇലക്്രടിക്കൽ െമാബിലിറ്റി േമഖലയിലുള ഠഞഋടഠ 
പാർക്കിെല നിലവിലുള്ള െസന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിെന 
വികസിപ്പിക്കും. ആധുനിക ബാറ്ററി െടക്േനാളജി 
വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഢടടഇ, ഇഉഅഇ, ഗഉകടഇ, 
ഠൃെലേ◌ ജമൃസ എന്നിവ േചർന്നുള്ള കൺേസാർഷ�ം 
ശക്തിെപ്പടുത്തും. 
 

  

50 െക-ഡിസ്കും േകരളത്തിെല ശാസ്്രതസാേങ്കതിക ഗേവഷണ 
വികസന സ്ഥാപനങ്ങള�ം സംസ്ഥാന ഐ.റ്റി മിഷനും 
െടക്േനാപാർക്കുമായി ൈകേകാർത്തുെകാണ്ട് 
്രപവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഐ.സി.ടി ഇെന്നാേവഷൻ 
സംവിധാനത്തിനു രൂപംനൽകും. േകരളത്തിെല വിവിധ 
ഉൽപാദന േമഖലകളിൽ ഐ.സി.റ്റി ഉൾേച്ചർക്കുന്നത് 
ആയിരിക്കും ഈ ഇന്നേവഷൻ കൂട്ടായ്മയുെട മുഖ�ലക്ഷ�ം. 
 

  

51 തിരുവനന്തപുരം െടക്േനാ സിറ്റിയിൽ 
വ.◌ിഎസ്.എസ്.സിയുമായി സഹകരിച്ച�െകാണ്ടുള്ള 

  



സ്േപസ് പാർക്ക് ്രപാവർത്തികമാക്കും. ൈസബർ ഫിസിക്കൽ 
ഡിജിറ്റൽ െടക്േനാളജികളിലുള്ള കുതിച്ച�ചാട്ടത്തിന്െറ 
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ�ൽ ഇന്റലിെജൻസ്, 
േറാേബാട്ടിക്സ്, േ�ാക് െചയിൻ, ഇന്റർെനറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ്, 
െമഷീൻ േലണിംഗ്, ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, െഗയിമിംഗ്, 
ഓെഗ്മന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വിർച�ൽ റിയാലിറ്റി, ഡിജിറ്റൽ 
െസക�ൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ്, ജിേയാ സ്േപഷ�ൽ സിസ്റ്റംസ്, ക�ാണ്ടം 
െടക്േനാളജി ആന്റ് ആ�ിേക്കഷൻസ്, സ്െപയ്സ് 
െടക്േനാളജീസ്, അഡ�ാൻസ്ഡ് െമറ്റീരിയൽസ്, എഡ്ജ് 
കമ്പ�ൂട്ടിംഗ് എന്നിവയിൽ ഊന്നിയുള്ള മികവിന്െറ 
േക്രന്ദങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. 
 

52 ഊർജ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം ഉപേയാഗിച്ച് 
വരുമാനവും മൂലധനവും കെണ്ടത്തുന്ന എനർജി സർവ്വീസ് 
കമ്പനികള�െട മാതൃകയിൽ കാര�ക്ഷമതാ വർദ്ധനവിൽ 
നിന്നുള്ള മൂല�സൃഷ്ടി ലക്ഷ�മിടുന്ന ബിസിനസ് േ്രപാസസ് 
മാേനജ്െമന്റ് കമ്പനികൾ രൂപീകരിക്കും. 
 

  

53 േകരളം െനറ്റ് ന�ൂ്രടാലിറ്റിക്ക് േവണ്ടി സ�ീകരിച്ചിട്ട�ള്ള 
നിലപാട് തുടരും. ഇന്റർനാഷണൽ െസന്റർ േഫാർ ്രഫീ 
ആന്റ് ഓപ്പൺ േസാഴ്സ് േസാഫ്െട�യർ ഇന്ത�യിൽ 
്രശേദ്ധയമായ സ്ഥാനം േനടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓപ്പൺ േസാഴ്സ് 
ആ�ിേക്കഷനുകള�െട വികസനം, പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്ക് 
കഇഎഛടട ആണ് േനതൃത�ം നൽകുന്നത്. സംസ്ഥാന 
സർക്കാറിന്െറ ഇ-ഗേവണൻസിൽ സ�ത്രന്ത േസാഫ്റ്റ�െവയർ 
കൂടുതൽ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തും. വിദ�ാഭ�ാസം, ൈവദ�ുതി 
തുടങ്ങിയ ഒേട്ടെറ േമഖലകൾ പൂർണമായും ഇന്ന് സ�ത്രന്ത 
േസാഫ്റ്റ�െവയറിന്െറ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 
്രപവർത്തിക്കുന്നത്. െചറുകിട ഇടത്തരം വ�വസായ 
േമഖലയിൽ ഐ.ടി ഉപേയാഗം വ�ാപിപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺ 

  



േസാഴ്സ് അധിഷ്ഠിതമായ ആ�ിേക്കഷനുകൾ 
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കും. 
 

54 ഇ-ഗേവണൻസ് ശൃംഖലയിൽ സു്രപധാന കണ്ണിയാണ് അക്ഷയ 
േക്രന്ദങ്ങൾ. അവെയ കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുത്തും. 
 

  

55 േസ്റ്ററ്റ് ഡാറ്റാ െസന്ററിന്െറ േശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും. എല�ാ 
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങള�െടയും വിവരേശഖരം ഡാറ്റാ 
െസന്ററുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. 
 

  

56 അെനർട്ടിന്െറയും െക.എസ്.ഇ.ബി യുെടയും 
സഹായേത്താെട േസാളാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 
ചാർജ്ജിംഗ് േസ്റ്റഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കും. 
 

  

57 അത�ാധുനിക ഇലക്േ്രടാണിക് ആൻഡ് ഇലക്്രടിക് െടസ്റ്റിംഗ് 
ലാബ് സ്ഥാപിക്കും. 
 

  

58 േതാന്നയ്ക്കെല ൈലഫ് സയൻസ് പാർക്കിന്െറ നിർമ്മാണം 
പൂർത്തീകരിക്കും. േകരളത്തിെല പരമ്പരാഗത 
വ�വസായങ്ങള�െടയും കാർഷിക മൂല�വർദ്ധിത 
വ�വസായങ്ങള�െടയും ൈവവിദ്ധ�വത്കരണ ത്തിനും 
ഗുണേമന്മ ഉറപ്പ�വരുത്തുന്നതിനും ബേയാെടക്േനാളജി 
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തും 

 

  

59 വ�വസായ യൂണിറ്റ�കൾക്കുള്ള സ്ഥലസൗകര�ം മാ്രതമല�, 
ഗേവഷണ ത്തിനും മറ്റ�ം േവണ്ടിയുള്ള െപാതുസൗകര�വും 
പാർക്കിലുൽ സൃഷ്ടിക്കും. 
 

  



60 ്രശീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ�ൂട്ട�മായി േചർന്ന് ൈലഫ് 
സയൻസ് പാർക്കിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന െമഡിക്കൽ ഡിൈവസസ് 
പാർക്കിന്െറ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കും. 
 

  

61 േകരളത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ആയുർേവദ ഔഷധങ്ങള�െട 
കയറ്റ�മതിക്ക് ഔഷധക്കൂട്ട�കള�െട െകമിക്കൽ 
േകാേമ്പാസിഷെനക്കുറിച്ച�ള്ള കൃത�മായ വിവരങ്ങള�ം 
സ്റ്റാൻെഡർൈഡേസഷനും അനിവാര�മാണ്. നമ്മുെട 
പാരമ്പര� വിജ്ഞാനെത്ത ജിേനാം ശാസ്്രതത്തിന്െറ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശകലനം െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്. 
ഇതിനുേവണ്ടിയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റ�ൂട്ട് 
ഓഫ് ആയൂർേവദ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ട�ണ്ട്. 
ആയൂർേവദെത്ത െതളിവധിഷ്ഠിതമായും ശാസ്്രതീയമായും 
വികസിപ്പിക്കു ന്നതിന് ഠആഏഞക യുെട സഹകരണേത്താെട 
ബേയാെടക്േനാളജി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തും. 
 

  

62 ആയുർേവദത്തിന്െറയും ൈജവൈവവിദ്ധ�ത്തിന്െറയും 
സാധ�തകൾ ്രപേയാജനെപ്പടുത്തുന്നതിനുേവണ്ടി ബേയാ 
ഇൻേഫാമാറ്റിക്സ്, കമ്പ�ൂേട്ടഷണൽ ബേയാളജി, ബേയാ 
മാനുഫാക്ചറിംഗ്, ബേയാ േ്രപാസസിംഗ്, ജനറ്റിക് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ്, െസൽ ആൻഡ് േമാളിക�ൂലാർ ബേയാളജി, 
സിസ്റ്റംസ് ബേയാളജി, ഫാർമേക്കാളജി തുടങ്ങിയ 
േമഖലകളിൽ ഊന്നിെക്കാണ്ടുള്ള പഠനഗേവഷണ േക്രന്ദം 
അനിവാര�മാണ്. ജിേനാമിൽ കൗൺസലിംഗ്, അഡ�ാൻസ്ഡ് 
ബേയാ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്നീ േമഖലകളിൽ പുതിയ 
േകാഴ്സുകൾ ഐസിറ്റി അക്കാദമിയുെട േനതൃത�ത്തിൽ 
ആരംഭിക്കും. 
 

  

63 ടിഷ�ൂകൾച്ചർ സാേങ്കതികവിദ� ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി 
ഗുണേമന്മയുള്ള ഔഷധസസ�ങ്ങള�െട കൃ്രതിമ്രപജനനം 
വ�ാപകമായി ഉപേയാഗ െപ്പടുത്തും. േകരളത്തിെല 

  



കർഷകർക്ക് ഇ്രപകാരം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഗുണേമന്മയുള്ള 
ൈതകൾ ലഭ�മാക്കും. 
 

64 തിരുവനന്തപുരെത്ത അഡ�ാൻസ് ൈവേറാളജി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ�ൂട്ടിന്െറ സ്ഥാപനം ഒരു സു്രപധാന 
കാൽെവയ്പ്പാണ്. ഔഷധരംഗത്ത് 
ജീേനാമിക്സ്/േ്രപാട്ടിേയാമിക്സ് സാേങ്കതിക വിദ�കെള 
്രപേയാജന െപ്പടുത്തും. 
  

  

65 

സർവകലാശാലകളിൽ നാേനാ സാേങ്കതികവിദ�ക്ക് ്രപേത�ക 
വകുപ്പ�കൾ ഇേപ്പാഴുണ്ട്. െതാഴിലധിഷ്ഠിത നാേനാ 
സാേങ്കതികവിദ�ാ േകാഴ്സുകൾ ആവശ�ാനുസരണം 
വർദ്ധിപ്പിക്കും. വ�വസായം ഉൾെപ്പെട വിവിധ േമഖലകളിൽ 
നാേനാ സാേങ്കതികവിദ�യുപേയാഗിച്ച് നവീകരണത്തിനും 
വിപുലനത്തിനുമുള്ള സാധ�തകൾ ഒേട്ടെറയുണ്ട്. നാേനാ 
സാേങ്കതിക വിദ�െയ ആസ്പദമാക്കി ഒരു മികവിന്െറ 
േക്രന്ദം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. 
 
 

  

 73 റബ്ബറിന്െറയും മറ്റ�ം മൂല�വർദ്ധനയ്ക്ക് േപാളിമർ സയൻസ് 
ആന്റ് െടക്േനാളജി അടിസ്ഥാനമാക്കി മികവിന്െറ േക്രന്ദം 
ആവശ�മാണ്. ബാംബൂ, കയർ, വുഡ് തുടങ്ങിയവയുെട 
േകാേമ്പാസിറ്റ�കൾക്കും കൂടി ഈ േമഖലയിൽ മുൻഗണന 
നൽകും. 
 

  

 74 കാർഷിക മൂല�വർദ്ധനയ്ക്കായി എല�ാ ജില�ാ ഫാമുകളിലും 
അേ്രഗാ പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും. പാലക്കാട് സംേയാജിത 
ൈറസ് െടക്േനാളജി പാർക്ക്, വയനാട് കാർബൺ ന�ൂ്രടൽ 
േകാഫി പാർക്ക്. േചർത്തലയിേലയും പാലക്കാേട്ടയും 
ൈഹേറഞ്ചിെലയും െമഗാ ഫുഡ് പാർക്കുകൾ, മുട്ടെത്ത 

  



സ്ൈപസസ് പാർക്ക്, കുറ്റ�ാടിയിെല നാളിേകര പാർക്ക് 
എന്നിവയാണ് മറ്റ� ്രപധാന അേ്രഗാ പാർക്കുകൾ. 
 

 75 േകരളത്തിെല കാർഷിക േമഖലയുെട 
സമ്രഗവികസനത്തിനായി ഫുഡ് സയൻസ് ആന്റ് 
െടക്േനാളജീസ്, ഫുഡ് േ്രപാസസിംഗ് തുടങ്ങിയ 
േമഖലകള�മായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഒരു മികവിന്െറ േക്രന്ദം 
സ്ഥാപിക്കും. 

 

  

 288 േകരളത്തിെല കാർഷിക േമഖലയുെട 
സമ്രഗവികസനത്തിനായി ഫുഡ് സയൻസ് ആന്റ് 
െടക്േനാളജീസ്, ഫുഡ് േ്രപാസസിംഗ് തുടങ്ങിയ 
േമഖലകള�മായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഒരു മികവിന്െറ േക്രന്ദം 
സ്ഥാപിക്കും. 

 

  

 738 ഇതുേപാെല മറ്റ� പഴവർഗ്ഗങ്ങള�ം സുഗന്ധ്രദവ�ങ്ങള�ം 
മൂല�വർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി മാറ്റ�ം. ഇേക്കാ ടൂറിസെത്ത 
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇേതാെടാപ്പം ജില�യിെല 
ദാരി്രദ�നിർമ്മാർജ്ജനം െചയ്യ�ന്നതിനും ഭൗതിക-സാമൂഹ�-
പശ്ചാത്തല സൗകര�ങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും േവണ്ടി 
മുഖ�മ്രന്തി ്രപഖ�ാപിച്ച 7000 േകാടി രൂപയുെട വയനാട് 
സമ്രഗ വികസന പാേക്കജ് നടപ്പിലാക്കും. 
 

  

 335 പച്ചക്കറി, െനല�്, കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പാൽ, മുട്ട, 
മത്സ�ം, ഇറച്ചി ഇവയുെട ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒരു കുതിപ്പ� 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ജനകീയ യജ്ഞമാണ് സുഭിക്ഷ േകരളം 
പദ്ധതി. വിവിധ വകുപ്പ�കള�ം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള�ം 
കാർഷിക ഏജൻസികള�ം േചർന്നുള്ള ഏേകാപിത 

  



്രപവർത്തന ൈശലി മുേന്നാട്ട� െകാണ്ടുേപാകും. പച്ചക്കറി, 
പാൽ, മുട്ട എന്നിവയിൽ സ�യംപര�ാപ്തത ൈകവരിക്കും. 

 336 സംസ്ഥാനെത്ത വിളകെള സംരക്ഷിക്കാനും കർഷകെര 
രക്ഷിക്കാനും വാല�ൂ ആഡഡ് േ്രപാഡക്ട് ഓഫ് േകരള 
(പാർക്കുകൾ) സ്ഥാപിക്കും. സാധ�മായ എല�ാ േമഖലകളിലും 
മൂല�വർദ്ധിത വസ്തുക്കള�െട നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന 
കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കും. കൃഷിരംഗേത്തക്ക് വരുന്ന 
യുവാക്കെള പരിശീലിപ്പിച്ച് അവരുെട കഴിവിനനുസൃതമായി 
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കും. 
 

  

 340 കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം 
വർദ്ധിപ്പിക്കും. സർവ്വകലാശാലയിൽ കാർഷിക േമഖലേയാടു 
ബന്ധെപ്പടുത്തി െക്കാണ്ടുള്ള ഒരു ്രടാൻേ�ഷണൽ റിസർച്ച് 
െസന്റർ പുതിയതായി ആരംഭിക്കും. എക്സ്റ്റൻഷൻ 
്രപവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കും. 
 

  

 357 കർഷകെത്താഴിലാളികൾക്ക് ആധുനിക കൃഷി സേങ്കതങ്ങളിൽ 
പരിശീലനം നൽകും. െമച്ചെപ്പട്ട േസവനം കൃഷിക്കാർക്ക് 
ലഭ�മാക്കുന്നതിനും ആവശ�െമങ്കിൽ േനരിട്ട് കൃഷി 
െചയ്യ�ന്നതിനും േവണ്ടി കാർഷിക കർമ്മേസനകൾ എല�ാ 
പഞ്ചായത്തുകളിലും ആേ്രഗാ സർവ്വീസ് െസന്ററുകൾ എല�ാ 
േ�ാക്കുകളിലും ആരംഭിക്കും. 
 

  

 363 കൃഷിക്കാരുെട ഉടമസ്ഥതയിൽ നാളിേകര മൂല�വർദ്ധിത 
വ�വസായങ്ങെള വളർത്തിെയടുത്തുെകാണ്ടു മാ്രതേമ 
കൃഷിക്കാരുെട വരുമാനം ഗണ�മായി ഉയർത്താനാകൂ. 
ഇതിനായി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകള�െട 
ആഭിമുഖ�ത്തിൽ േനരിേട്ടാ കൃഷിക്കാരുെട ഉടമസ്ഥതയിേലാ 
നാളിേകര �സ്റ്റർ സ്ഥാപിക്കും. �സ്റ്ററിന്െറ ആഭിമുഖ�ത്തിൽ 
േതങ്ങയിടുന്നതിനും സംഭരിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
സംവിധാനത്തിനു രൂപം നൽകും. 

  



 

 372 കുരുമുളകു േപാലുള്ള സുഗന്ധവ�ഞ്ജനങ്ങൾ, െകാേക്കാ, 
പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ മൂല�വർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി 
മാറ്റ�ന്നതിനുള്ള പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. വയനാട് 
െമഗാഫുഡ് പാർക്കും മുട്ടൈത്ത സ്ൈപസസ് പാർക്കും 
ൈഹേറഞ്ചിൽ ഫുഡ് പാർക്കും സ്ഥാപിക്കും. ഈ 
പാർക്കുകള�െട ്രപവർത്തനവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി 
കാപ്പിയിെലന്ന േപാെല ഈ വിളകൾക്കും സംഭരണവില 
നടപ്പിലാക്കും. 
 

  

636 
60000 േകാടി രൂപയുെട സിൽവർ ൈലൻ െസമി ൈഹസ്പീഡ് 
െറയിൽ പദ്ധതി േകരള െറയിൽ െഡവലപ്പ്െമന്റ് 
േകാർപ്പേറഷൻ എന്ന േക്രന്ദ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകള�െട 
സംയുക്ത സംരംഭം വഴിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി 
പഠനവും ആവശ�മായ അനുമതികള�ം വാങ്ങി പദ്ധതിയുെട 
ഭൂമി ഏെറ്റടുക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. 
 

  



642 
െകാച്ചി-പാലക്കാട് ൈഹെടക് ഇൻഡസ്്രടിയൽ േകാറിേഡാർ 
പൂർത്തീകരിക്കും. െചൈന്ന ബാം��ർ വ�വസായ 
ഇടനാഴിയുെട ഭാഗമായി ഇതിെന േക്രന്ദസർക്കാർ 
അംഗീകരിച്ചിട്ട�ണ്ട്. േക്രന്ദ-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് 50 
ശതമാനം വീതം പങ്കാളിത്തമുള്ള സ്െപഷ�ൽ പർപ്പസ് 
കമ്പനിയാണ് ഈ േ്രപാജക്ട് നടപ്പാക്കുക. 10000 േകാടി 
നിേക്ഷപവും 22000 േപർക്ക് േനരിട്ട് േജാലിയും ലഭ�മാകും. 
കിഫ്ബി സഹായേത്താെട പാലക്കാടും െകാച്ചിയിലും 2321 
ഏക്കർ സ്ഥലം ഏെറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
നടന്നുവരികയാണ്. ആദ� ഘട്ടത്തിൽ തെന്ന േ�ാബൽ 
ഇൻഡസ്്രടിയൽ ഫിനാൻസ് ആന്റ് േ്രടഡ് സിറ്റി (ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി) 
എന്ന ൈഹെടക് സർവ്വീസുകള�െടയും ഫിനാൻസിന്െറയും 
ഹബ്ബ് അയ്യമ്പുഴയിൽ 220 െഹക്ടറിൽ സ്ഥാപിക്കും. 
 

  

643 
മലബാറിന്െറ വികസനം ലക്ഷ�മിട്ട് നമ്മുെട മുൻൈകയിൽ 
ആവിഷ്കരിച്ച� െകാണ്ടിരിക്കുന്ന െകാച്ചി-മംഗലാപുരം 
വ�വസായ ഇടനാഴിയാണ്. ഇതിന്െറ മാസ്റ്റർ �ാൻ 
തയ്യാറാക്കും. അതിനിടയിൽ കണ്ണ�ർ വിമാനത്താവളത്തിന്െറ 
സമീപത്ത് 5000 ഏക്കർ ഭൂമി ഏെറ്റടുക്കുന്നതിന് 12000 േകാടി 
രൂപ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ട�ണ്ട്. 
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ക�ാപ്പിറ്റൽ സിറ്റി റീജിയൺ െഡവലപ്പ്െമന്റ് േ്രപാ്രഗാം 
നടപ്പാക്കും. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട് 
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിനു കിഴക്കു ഭാഗത്തുകൂെട 
വിഴിഞ്ഞം മുതൽ നാവായിക്കുളം വെര 78 കിേലാമീറ്റർ 
ൈദർഘ�മുള്ള ആറുവരി പാതയും അതിന്െറ 
ഇരുവശങ്ങളിലുമായി 10000 ഏക്കറിൽ േനാളഡജ് ഹബ്ബ�കൾ, 
വ�വസായ പാർക്കുകൾ, വിേനാദ േക്രന്ദങ്ങൾ, 
ടൗൺഷിപ്പ�കൾ എന്നിവയുെട ഒരു വമ്പൻ ശൃംഖലയും 
സ്ഥാപിക്കാനാണ് പദ്ധതി. ഇതിനായുള്ള കമ്പനി രജിസ്റ്റർ 
െചയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ നിർദ്ദിഷ്ട േമഖലയിൽ ആര് ഭൂമി 
വിൽക്കുന്നതിനു തയ്യാറായാലും കേമ്പാളവിലയ്ക്ക് 
വാങ്ങാൻ കമ്പനി സന്നദ്ധമാകും. വില ലാന്റ് േബാണ്ടായി 
നൽകാം. െറഡി ക�ാഷ് േവണ്ടവർക്ക് അതും നൽകും. ഭൂമി 
വിൽക്കാൻ താൽപ്പര�മില�ാത്തവർക്ക് ലാന്റ് പൂളിംഗ് 
പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാവാം. ൈകവശം വയ്ക്കുന്ന 
ഭൂമിയ്ക്ക് 10 വർഷംെകാണ്ട് നാലിരട്ടി വില വർദ്ധന 
ഉറപ്പ�നൽകും. അെല�ങ്കിൽ നാലിരട്ടി വിലയ്ക്ക് കമ്പനി 
വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകും. കമ്പനി ഏെറ്റടുക്കുന്ന ഭൂ്രപേദശത്ത് 
പശ്ചാത്തലസൗകര�ങ്ങൾ ഉറപ്പ�വരുത്തി ഇൻെവേസ്റ്റഴ്സിനു 
ൈകമാറും. 25000 േകാടി രൂപയുെട നിേക്ഷപവും 2.5 ലക്ഷം 
്രപത�ക്ഷ െതാഴിലവസരങ്ങള�ം ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 
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െകാച്ചിെയ ഒരു ൈസബർവാലി ആക്കും. വായു, കടൽ, 
ഉൾനാടൻ ജല, െറയിൽ, േറാഡ് ഗതാഗത സൗകര�ങ്ങള�ള്ള 
ഇന്ത�യുെട സൂപ്പർ ഐ.ടി നഗരമായി െകാച്ചി മാറും. 
ജി.സി.ഡി.എ, ജി.ഐ.ഡി.എ, കാക്കനാട് ്രപേദശം എന്നിവെയ 
സംേയാജിപ്പിച്ച�െകാണ്ട് െകാച്ചിെയ വിവര സാേങ്കതിക 
വിദ�യിൽ അധിഷ്ഠിതവും സുസ്ഥിര വികസനവുമുള്ള 
നഗരമാക്കും. ആർട്ടിഫിഷ�ൽ ഇന്റലിജൻസ്, കൃഷി, െമഷീൻ 
േലണിംഗ്, സ്േപസ് തുടങ്ങിയ ഭാവി സാേങ്കതിക വിദ�യിൽ 
അധിഷ്ഠിതമായ പദ്ധതികൾക്കു ്രപാധാന�ം നൽകും. 
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ഒന്നാമേത്തത്, സൂക്ഷ്മ െചറുകിട െതാഴിൽ സംരംഭ 
േ്രപാത്സാഹന പരിപാടി. സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 
മറ്റ� സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും നൽകുന്ന 
വായ്പകള�െട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള െചറുകിട 
സംരംഭങ്ങള�ം ഏേകാപിപ്പിക്കും. ഇതിേലയ്ക്ക് വിവിധ 
സർക്കാർ ധനകാര� സ്ഥാപനങ്ങള�െടയും 
ഏജൻസികള�െടയും വായ്പകൾ ഉറപ്പാക്കും. എല�ാ 
ഏജൻസികള�ം േചർന്ന് 8000 േകാടി രൂപെയങ്കിലും ഈ 
െതാഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വായ്പ നൽകും. 
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ൈമേ്രകാ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പാ നടപടികൾ 
ലഘൂകരിക്കുകയും സബ്സിഡിേയാടു കൂടിയ 
ഏകീകൃതമായ പലിശ നിരക്ക് െകാണ്ടു വരികയും െചയ്യ�ം. 
കുടുംബ്രശീ ജില�ാ മിഷനുകൾ പരിേശാധിച്ച് പരിശീലനവും 
േമൽേനാട്ടവും നൽകി നടപ്പാക്കുന്ന േ്രപാജക്ടുകൾക്ക് 
എേ്രകാസ് ദി കൗണ്ടർ വായ്പ ലഭ�മാക്കും. ഈട് 
ആവശ�മില�. ആഴ്ച തിരിച്ചടവ് ആയിരിക്കും. 
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കുടുംബ്രശീയുെട ൈമേ്രകാസംരംഭങ്ങൾ �സ്റ്ററുകളായി 
സംഘടിപ്പി ക്കുന്നതാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട വിപണന ഏജൻസികൾ വിറ്റ�വരവിന്െറ 10 
ശതമാനെമങ്കിലും ഈ �സ്റ്ററുകളിൽ നിേന്നാ േകരളത്തിെല 
എം.എസ്.എം.ഇ േമഖലയിൽ നിേന്നാ വാങ്ങണെമന്ന് 
നിഷ്കർഷിക്കും. 
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അരി, െവളിെച്ചണ്ണ, ധാന�മസാല െപാടികൾ, ഉപേഭാക്തൃ 
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിേക്രന്ദീകൃതമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ്രബാൻഡ് 
െചയ്ത് വിപണിയിൽ എത്തിക്കും. ഓൺൈലൻ വിപണന 
�ാറ്റ്േഫാമുകൾ േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കും. 
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കയർ വ�വസായത്തിെല ഉത്പാദനം 2015-16ൽ 7000 ടൺ 
ആയിരുന്നത് 28000 ടണ്ണായി ഉയർന്നു. 2025 
ആകുേമ്പാേഴയ്ക്കും കയറുൽപാദനം 70000 ടണ്ണായി 
ഉയർത്തും. അടുത്ത അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ 
യ്രന്തവൽക്കരണം പൂർണമാകും. ചകിരി മില��കള�െട എണ്ണം 
500 ഉം, ഓേട്ടാമാറ്റിക് സ്പിന്നിംഗ് െമഷീനുകള�െട എണ്ണം 
10000 ഉം, ഓേട്ടാമാറ്റിക് ലൂമുകള�െട എണ്ണം 300 ഉം ആയി 
ഉയരും. 
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ഈ സാേങ്കതിക മാറ്റം സഹകരണ സംഘങ്ങള�െട 
മുൻൈകയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുെകാണ്ട് 
വ�വസായത്തിൽ െതാഴിൽ നഷ്ടെപ്പടുന്നതു സംബന്ധിച്ച 
സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയില�. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ 
പണിെയടുക്കുന്നവരുെട ഉൽപന്നങ്ങൾ മിനിമം കൂലി 
ഉറപ്പ�വരുത്തുന്ന വിലയ്ക്ക് സർക്കാർ തുടർന്നും 
സംഭരിക്കുന്നതാണ്. 
 

  



166 
കയർ േമഖലയിൽ ഉൽപന്ന ൈവവിധ�വത്കരണം 
ശക്തിെപ്പടുത്തും. ഉണക്കെത്താണ്ടിന്െറയും 
ചകിരിേച്ചാറിന്െറയും മൂല�വർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ 
വ�വസായത്തിൽ വി�വകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. 
വിവിധതരം കയർ േകാേമ്പാസിറ്റ�കള�ം കൃ്രതിമ 
രാസവസ്തുക്കെളാന്നും ഉപേയാഗിക്കാത്ത േബാർഡുകള�ം 
വലിയ േതാതിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കും. േകരളെത്ത ജിേയാ 
െടക്ൈസ്റ്റൽസിന്െറ ഹബ്ബായി മാറ്റ�ം. 
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കയർ വ�വസായത്തിന്െറ ചരി്രതപാരമ്പര�ത്തിലും 
കരവിരുതിലും ൈവവിദ്ധ�ത്തിലും ഊന്നിെക്കാണ്ട് കയർ 
േകരള ്രബാൻഡു െചയ്യ�ം. ഇതിന് ആലപ്പ�ഴയിൽ 
സ്ഥാപിക്കുന്ന കയർ മ�ൂസിയങ്ങൾ സു്രപധാന 
പങ്കുവഹിക്കും. 
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ആഭ�ന്തര വിപണി വിപുലെപ്പടുത്തുന്നതിന് ഇന്ത�യിെല 
കൺസ�ൂമർ െചയിൻ േസ്റ്റാറുകള�മായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. 
േറാഡ്, മണ്ണ�ജല സംരക്ഷണം, ഖനികൾ, ഹിമാലയൻ 
മലഞ്ചരിവുകൾ, െറയിൽേവ, ്രപതിേരാധം, 
എന്നിവിടങ്ങളിെലല�ാം ജിേയാ െടക്ൈസ്റ്റൽസ് ഉപേയാഗം 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ�ീകരിക്കും. 
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ഇതിന്െറെയല�ാം ഫലമായി യ്രന്തവത്കൃത േമഖലയിൽ 
പുതുതായി പതിനായിരം േപർെക്കങ്കിലും െതാഴിൽ നൽകും. 
കയർപിരി േമഖലയിൽ ഇൻകം സേപ്പാർട്ട് സ്കീമിന്െറ 
സഹായേത്താെട 300 രൂപ ്രപതിദിനം വാങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്ന 
സ്ഥാനത്ത് സബ്സിഡിയില�ാെത ശരാശരി 500  600 രൂപയായി 
െതാഴിലാളിയുെട വരുമാനം ഉയരും. 
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കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ 2015-16ൽ  ശരാശരി 
വരുമാനം ്രപതിവർഷം 13380 രൂപയായിരുന്നത് 2021-22ൽ 
50000 രൂപ കവിഞ്ഞു. ഇത് അടുത്ത അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ 
ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാെയങ്കിലും ഉയർത്തും. 
 

  

171 
2020-21െല െവർച�ൽ കയർ േമളയിൽ 750 േകാടി രൂപയുെട 
ഓഡറുകൾ ലഭിച്ച�. കയർ േമള കൂടുതൽ ആകർഷകവും 
വിപുലവുമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ�ീകരിക്കും. 
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കയർ ഗേവഷണം വിപുലെപ്പടുത്തും. ഇതിനായി 
രാജ�ത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഗേവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല 
്രപവർത്തനങ്ങെള ഏേകാപിപ്പിക്കാൻ ഉതകുംവിധം 
എൻ.സി.എം.ആർ.എെയ ശക്തിെപ്പടുത്തും. 
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കശുവണ്ടി േകാർപേറഷനിലും കാെപ്പക്സിലുമായി 
അയ്യായിരം േപർക്ക് അധികമായി െതാഴിൽ നൽകി. അടുത്ത 
അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ പതിനായിരം േപർക്കുകൂടി 
െതാഴിൽ നൽകും. ഫാക്ടറികൾ നവീകരിക്കുകയും 
ആധുനീകരിക്കുകയും െചയ്യ�ം. മിനിമം കൂലി 
പരിഷ്കരിക്കും. 

 

  

174 
കാഷ�ൂ േബാർഡിന്െറ ്രപവർത്തനം ശക്തിെപ്പടുത്തും. 
േബാർഡു വഴി ്രപതിവർഷം 30000 – 40000 ടൺ േതാട്ടണ്ടി 
ഇറക്കുമതി െചയ്യ�ം. ആ്രഫിക്കൻ രാജ�ങ്ങള�മായി സംയുക്ത 
്രബാൻഡ് െനയിമിൽ െകാല�ത്ത് കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് 
സംസ്ക്കരിച്ച് കയറ്റ�മതി െചയ്യ�ന്നതിനുള്ള സാധ�തകൾ 
ആരായും. ആശാവഹമായ ്രപതികരണമാണ് ആ്രഫിക്കൻ 
രാജ�ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ട�ള്ളത്. 
 

  



175 
സ�കാര� കശുവണ്ടി വ�വസായികെള േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കും. 
അവർക്കുള്ള പലിശ സബ്സിഡി തുടരും. ബാങ്കുകള�മായി 
ചർച്ച െചയ്ത് റിൈവവൽ പാേക്കജിനു രൂപം 
നൽകും.ഇത്തരം ഫാക്ടറികളിൽ െതാഴിൽ നിയമങ്ങൾ 
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ�ീകരിക്കും. 
 

  

176 
ഉൽപാദനക്ഷമതേയറിയ ൈഹ്രബിഡ് ഇനങ്ങൾ 
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി കശുവണ്ടി കൃഷി വ�ാപിപ്പിക്കും. 
െതങ്ങിന് ഇടവിളയായി ഉപേയാഗിക്കാനുതകുന്ന കുള്ളൻ 
ഇനങ്ങളാണ് നടുക. 

 

  

177 ൈകത്തറി െതാഴിലാളികൾക്ക് െതാഴിൽ ഉറപ്പ� 
വരുത്തുന്നതിന് സ�ീകരിച്ച ഏറ്റവും സു്രപധാന നടപടി 
സ്കൂൾ യൂണിേഫാം പദ്ധതിയാണ്. ഈ സ്കീം 
ശക്തിെപ്പടുത്തും. സമയത്ത് സംഘങ്ങൾക്ക് പണം നൽകും 
എന്നുറപ്പ� വരുത്തും. 
 

  

178 ൈകത്തറി റിേബറ്റ് േക്രന്ദസർക്കാർ നിർത്തലാക്കി. 
േകരളത്തിൽ റിേബറ്റ് സ്രമ്പദായം തുടരും. കൂടുതൽ ദിവസം 
റിേബറ്റ് അനുവദിക്കും. 
 

  

179 നൂലിന്െറ വിലക്കയറ്റം നിയ്രന്തിക്കുന്നതിനും കഴിനൂൽ 
സുലഭമാക്കുന്നതിനും േകരളത്തിെല സഹകരണ സ്പിന്നിങ് 
മില��കേളാടനുബന്ധിച്ച് കഴിനൂൽ നിർമാണേക്രന്ദങ്ങൾ 
സ്ഥാപിക്കും.   സ്പിന്നിംഗ് മില��കളിൽ ഹാങ്ങിയാൺ 
(കഴിനൂൽ) ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പ് വരുത്തും. 
 

  

180 സഹകരണസംഘങ്ങള�െട പുനഃസംഘടനയ്ക്കു കൂടുതൽ 
പണം ലഭ�മാക്കും. ബിനാമി സംഘങ്ങെള നീക്കം െചയ്യ�ം. 

  



 
181 ഹാൻവീവും ഹാൻെടക്സും സമൂലമായി 

പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും. വിപണന ശൃംഖല ആകർഷകമാക്കും. 
ആർട്ടിസാൻസിനുള്ള െപാതുസൗകര�ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. 
 

  

182 ൈകത്തറി ഉൽപ്പന്നങ്ങെള ഏറ്റവും ആകർഷകമായി 
രൂപകൽപ്പന െചയ്യ�ന്നതിനും പുതുതലമുറെയ 
ആകർഷിക്കുന്ന ഡിൈസൻ രൂപീകരണത്തിലും ആവശ�മായ 
മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ 
സീനിയർ ഡിൈസനർമാർ ഉൾെക്കാള്ള�ന്ന ഉപേദശകസമിതി 
രൂപീകരിക്കും. 

 

  

183 ഖാദി െനയ്ത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ നവീകരിക്കും. �സ്റ്ററുകൾ 
ശക്തിെപ്പടുത്തും. െറഡിെമയ്ഡ് ഉൽപന്നങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ള 
ൈവവിദ്ധ�വത്കരണം ശക്തിെപ്പടുത്തും. ഇതിന് ആധുനിക 
ഡിൈസൻ വിദഗ്ധരുെട േസവനം ഉപേയാഗെപ്പടുത്തും. 
ൈകത്തറിയിെലന്ന േപാെല ഖാദിയുെട വിപണനത്തിനുള്ള 
്രപേത�ക ്രപചാരണ പരിപാടികൾ ശക്തിെപ്പടുത്തും. 
വരുമാന ഉറപ്പ�പദ്ധതി വിപുലെപ്പടുത്തും. 
 

  

184 ഖാദി ്രഗാമീണ വ�വസായ സംഘങ്ങെള പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും. 
സംരംഭകർക്ക് ഒരു ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയിലൂെട 
കടാശ�ാസം നൽകുന്നതിനുളള നടപടി സ�ീകരിക്കും. 
 

  

185 15 ലക്ഷം ഉപജീവനെത്താഴിലുകള�മായി ബന്ധെപ്പടുത്തി 
പതിനായിരം ്രഗാമീണ വ�വസായ യൂണിറ്റ�കൾ 
ആരംഭിക്കും. 

 

  



186 േകരള ആർടിസാൻ െഡവലപ്പ്െമന്റ് േകാർപേറഷൻ 
്രപാേദശിക ആർടിസാൻ യൂണിറ്റ�കള�െട അം്രബല�ാ 
സംവിധാനമായി വികസിപ്പിക്കും. 
 

  

187 കരകൗശല വികസന േകാർപേറഷൻ േറാ െമറ്റീരിയൽ ബാങ്കും 
ഹാൻഡി ്രകാഫ്റ്റ് ഡിൈസൻ െസന്˙ററും ആരംഭിക്കും. 
െകൽപാം ൈവവിദ്ധ�വത്കരിക്കും. പനയുൽപ്പന്ന 
സഹകരണ സംഘങ്ങള�െട പുനരുദ്ധാരണ 
ൈവവിധ�വൽക്കരണ പാേക്കജുകൾ നടപ്പിലാക്കും. ്രപീമിയം 
ഉൽപന്നശാലകൾ ആരംഭിക്കും. വർക്ക് െഷഡുകൾ 
നവീകരിക്കും. 
 

  

188 കർഷകർ/ െതാഴിലാളികൾ/ കരകൗശലെത്താഴിലാളികൾ 
എന്നിവർക്ക് ന�ായമായ േവതനം / വരുമാനം 
ലഭിക്കുന്നൂെവന്ന് ഉറപ്പ�വരുത്തുന്നതിനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകുന്നതിനും െഫയർ േ്രടഡ് മാർക്കറ്റ�കളിൽ വിപണി 
കെണ്ടത്തുന്നതിനും േകരള െഫയർ േ്രടഡ് േകാർഡിേനഷൻ 
അേതാറിറ്റി ഉണ്ടാകും. ഇത് ഇന്ത�യിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള 
ആദ�േത്തതായിരിക്കും. 
 

  

189 സംസ്ഥാന ബാംബൂ േകാർപ്പേറഷന്െറ പുനഃസംഘടന 
പൂർത്തിയാക്കും. ബാംബൂ ൈ�വുഡിന്െറ വിപുലമായ 
ഉൽപാദന ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കും. അതുവഴി പനമ്പു 
െനയ്ത്തു െതാഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ െതാഴിൽ നൽകാൻ 
കഴിയും. 
 

  

190 െതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, കാർബൺ ന�ൂ്രടൽ പദ്ധതി 
എന്നിവയിൽ ഉൾെപ്പടുത്തി മുള വച്ച�പിടിപ്പിക്കുന്നത് 
വ�ാപകമാക്കും. മരത്തിനു പകരം മുള എന്ന സമീപനെത്ത 
െകട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കും. 

  



 
191 െതങ്ങിൻതടി സംസ്ക്കരണ ഫാക്ടറികൾ ആരംഭിക്കും. 

 
  

192 കുട്ട, പായ, പനമ്പ് െനയ്ത്ത് തുടങ്ങിയ ൈകെത്താഴിലുകെള 
സംരക്ഷിക്കുന്ന നടപടി സ�ീകരിക്കും. 
 

  

193 ഡാമുകൾ വ�ാപകമായി ഡീസിൽറ്റ് െചയ്യ�ന്നതിനുള്ള 
്രപവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഇതിെല െചളി കളിമൺ 
വ�വസായത്തിന് ഉപേയാഗെപ്പടുത്തും. േമൽമണ്ണ് 
നഷ്ടെപ്പടാത്ത രീതിയിലും വയലുകളിൽ െവളളെക്കട്ട് 
ഒഴിവാക്കിയും െചളി ലഭ�മാക്കും. മൺപാ്രതങ്ങള�ം മറ്റ� 
കളിമൺ ഉൽപന്നങ്ങള�ം ആധുനിക ഡിൈസനിൽ 
മൂല�വർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റ�ന്നതിനുളള നടപടികൾ 
സ�ീകരിക്കും 
 

  

194 കക്ക വ�വസായത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന 
വരുമാനം ഈ േമഖലയിെല െതാഴിലാളികള�െട 
േക്ഷമത്തിനായിത്തെന്ന ഉപേയാഗിക്കു ന്നതിനുള്ള നടപടി 
തുടരും. 
 

  

195 ബീഡി, ചുരുട്ട് െതാഴിലാളികൾക്കുള്ള ്രപേത�ക 
സാമൂഹ�സുരക്ഷാ െപൻഷൻ പദ്ധതി കൂടുതൽ 
വിപുലെപ്പടുത്തും. ബീഡിയുെട ജി.എസ്.ടി കുറയ്ക്കുന്നതിന് 
ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം െചലുത്തും. ദിേനശ് ബീഡി സഹകരണ 
സംഘത്തിന് ജി.എസ്.ടി റീ ഇംേപഴ്സ് െചയ്യ�ന്ന സ്രമ്പദായം 
തുടരും. 
 

  

196 േടാഡി േബാർഡ് രൂപീകരിച്ച�. 2021 ൽ 
്രപവർത്തനക്ഷമമാകും. കളള�ഷാപ്പ�കൾ 
നവീകരിക്കുന്നതിനും ആധുനീകരിക്കുന്നതിനും 
േ്രപാേട്ടാേക്കാളിന് രൂപം നൽകുകയും സംരംഭകർക്ക് 

  



ആവശ�മായ വായ്പകൾ ലഭ�മാക്കുകയും െചയ്യ�ം. വ�ാജ 
മദ�ത്തിെനതിെരയുളള നടപടികൾ ഊർജ്ജിതെപ്പടുത്തും. 
െചത്തു വ�വസായത്തിന് അനുേയാജ�മായ െപാക്കം 
കുറഞ്ഞ സങ്കരയിനം െതങ്ങുകൾ നടുന്നതിന് ്രപേത�ക 
േ്രപാത്സാഹനം നൽകും. 
 

197 വഴിേയാര / െതരുവ് കച്ചവടത്തിനു ്രപേത�ക േമഖലകൾ 
അനുവദിക്കും. 

 

  

198 കുടുംബ്രശീയുെട ആഭിമുഖ�ത്തിൽ എല�ാ തേദ്ദശ 
ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലും കയർ ആൻഡ് ്രകാഫ്റ്റ് േസ്റ്റാറുകള�െട 
ശൃംഖല ആരംഭിക്കും. ഈ കടകളിൽ േകരളത്തിെല 
പരമ്പരാഗത െതാഴിലാളികള�െട ഉൽപന്നങ്ങളായ കയർ, 
കളിമൺ പാ്രതങ്ങൾ, ൈകത്തറി ഫർണിഷിംഗ്,  പനമ്പ്, 
െകട്ട�വള്ളി തുടങ്ങിയ എല�ാവിധ ഉൽപന്നങ്ങള�ം 
ലഭ�മായിരിക്കും. അേതാെടാപ്പം ഇവ കുടുംബ്രശീയുെട 
േഹാംേഷാപ്പി േക്രന്ദങ്ങള�മായിരിക്കും. പരമ്പരാഗത 
േമഖലകൾക്ക് ഇതു വലിയ ഉേത്തജകമാകും. 

 

  

199 ൈകെത്താഴിലുകാർക്കു േവണ്ടിയുള്ള മൾട്ടി േ്രടഡ് 
െഫസിലിേറ്റഷൻ േക്രന്ദങ്ങൾ വ�വസായ വകുപ്പിന്െറ 
ആഭിമുഖ�ത്തിൽ ആരംഭിക്കും. വിവിധ ്രകാഫ്റ്റ�കെള 
അണിനിരത്തിെക്കാണ്ട് െവർച�ൽ എക്സിബിഷനുകൾ 
സംഘടിപ്പിക്കും. 
 

  

200 േകരളത്തിൽ ്രപധാനെപ്പട്ട ടൂറിസ്റ്റ് േക്രന്ദങ്ങളിൽ ്രകാഫ്റ്റ് 
വിേല�ജുകൾ ആരംഭിക്കും. ൈകേവലക്കാർക്ക് അവരുെട 
കഴിവുകൾ ്രപദർശിപ്പിക്കു ന്നതിനും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 
വിപണനം നടത്തുന്നതിനും ഇതുവഴി കഴിയും. 
 

  



201 പരമ്പരാഗത വ�വസായ ഉൽപന്നങ്ങള�െട വിപണനത്തിന് 
െഫയർ േ്രടഡ് ചാനലുകെള ഉപേയാഗെപ്പടുത്തും. ്രപധാന 
പരമ്പരാഗത വ�വസായങ്ങെള െഹറിേറ്റജ് സ്കിൽ ആയി 
്രപഖ�ാപിച്ച് സംരക്ഷിക്കും. െഹറിേറ്റജ് േഹാട്ടലുകളിൽ 
പരമ്പരാഗത വ�വസായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മിനിമം 
േതാതിെലങ്കിലും നിർബന്ധമാക്കും. 

 

  

202 നിർമ്മാണ േമഖലയിെല മണൽ, കല�്, സിെമന്റ്, സ്റ്റീൽ 
തുടങ്ങിയവയുെട ക്ഷാമവും വിലക്കയറ്റവും 
പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ�ീകരിക്കും. ഡാമുകളിെല 
ആവാഹേശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി മണൽ നീക്കം 
െചയ്യ�ന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ�ീകരിക്കും. പരിസ്ഥിതി 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച�െകാണ്ട്  സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ 
ക�ാറി ്രപവർത്തനം വിപുലെപ്പടുത്തും. 

 

  

203 ബദൽ സാമ്രഗികള�െട ഉൽപാദനം േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കും. 
ഊർജ്ജ ഉപേഭാഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്ന ്രഗീൻ നിർമ്മാണ 
സാേങ്കതിക വിദ�കൾ േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കും. 
 

  

204 സിമന്റിന് േമലുള്ള കുത്തക നിയ്രന്തണം ആണ് 
വിലക്കയറ്റത്തിന് അടിസ്ഥാനം. ഇതിൽ 
ഇടെപടുന്നതിനുേവണ്ടി േകരളത്തിൽ സിമന്റ് ഉൽപ്പാദനം 
ഗണ�മായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ�ീകരിക്കും. 
 

  

205 െകട്ടിട നിർമ്മാണെത്താഴിലാളികള�െട ൈവവിധ� 
േപാഷണത്തിന് നടപടി സ�ീകരിക്കും. േകാൺ്രടാക്ടർമാെര 
ആധുനിക യ്രന്ത സാമ്രഗികൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനും 
േ്രപാത്സാഹനം നൽകും. 

 

  



206 വാണിജ� സർക്കാരിന്െറ േനാഡൽ ഏജൻസിയായി 
വാണിജ�മിഷൻ രൂപീകരിച്ച�. 2021 മുതൽ ഇത് 
പൂർണമായും ്രപവർത്തനക്ഷമമാകും. 2025 നകം 
ൈകവരിേക്കണ്ട കൃത�മായ ലക്ഷ�ങ്ങള�ം ഒരു റീെട്ടയിൽ 
നയത്തിന് രൂപം നൽകും. 

 

  

207 നാട്ടിൻപുറങ്ങളിേലയും നഗരങ്ങളിേലയും കേമ്പാളങ്ങളിെല 
സൗകര�ങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും നാടൻ 
ചന്തെയ/ബസാറിെന േഷാപ്പിംഗ് മാള�കൾക്കു ബദലായി 
ഉയർത്തുകയും െചയ്യ�ം. േഷാപ്പിംഗ് മാളിെലന്ന േപാെല തെന്ന 
നിയ്രന്തിത ഗുണനിലവാരവും വിലയും ആസ�ാദ�കരമായ 
അന്തരീക്ഷവും ഓേരാ കേമ്പാളത്തിലും ഉണ്ടാകണം. ഇത്തരം 
നവീകരണത്തിന് സർക്കാരിന്െറ സഹായം നൽകും. 
േകാഴിേക്കാട് മിഠായിെത്തരുവിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് 
ചാലക്കേമ്പാളത്തിലും നടത്തിയ ഇടെപടലുകൾ 
അവേലാകനം െചയ്ത് കൂടുതൽ സമ്രഗമായ നടപടികൾ 
സ�ീകരിക്കും. 
 

  

208 േറാഡ് വീതികൂട്ട�ന്ന േ്രപാജക്ടുകൾ അവെരയാണ് ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. ഈ േമഖലകൾ 
മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആസൂ്രതിത േമഖലാതല വിപണികൾ 
സൃഷ്ടിക്കും. അത്തരം വിപണികളിൽ പാർക്കിംഗ് 
േലാട്ട�കള�ം െകാേമർഷ�ൽ ഇടങ്ങള�ം, ചില�റ വിൽപ്പന 
ഇടങ്ങള�ം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടങ്ങളിൽ വ�ാപാരികെള 
പുനരധിവസിപ്പിക്കും. 
 

  

211 േകരള ബാങ്കിലൂെട െചറുകിട വ�ാപാരികള�െട ആവശ�ങ്ങൾ 
മുൻനിർത്തിയുള്ള ്രപേത�ക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും. 
 

  

212 േകരള സർക്കാരിന്െറ ഇടെപടലിന്െറ ഭാഗമായി ജി.എസ്.ടി 
യുെട ഘടന െചറുകിട വ�ാപാരികൾക്ക്  കൂടുതൽ 

  



അനുകൂലമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട�ണ്ട്. ഇേപ്പാൾ 40 ലക്ഷത്തിനു 
താെഴ വിറ്റ� വരുമാനമുള്ളവർക്ക് നികുതിയില�. ഒന്നരേക്കാടി 
രൂപ വെര അനുമാന നികുതി െകാടുത്താൽ 
മതി.  അഞ്ചുേകാടി രൂപ വെര വിറ്റ� വരുമാനമുള്ളവർ 
ൈ്രതമാസ റിേട്ടണുകൾ നൽകിയാൽ മതി. ജി.എസ്.ടി 
സംബന്ധിച്ച് ഇനിയുമുള്ള പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ 
സർക്കാർ മുൻൈകെയടുക്കും. 
 

213 വാറ്റ് ആംനസ്റ്റി കൂടുതൽ ഉദാരമാക്കും. 2021 ഓെട വാറ്റിന്െറ 
ബാക്കി നിൽക്കുന്ന കുടിശികകൾ കൂടി 
അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ�ം. 
 

  

214 കൃത�മായി നികുതി അടയ്ക്കുകയും നികുതി 
കുറ്റകൃത�ങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടാതിരിക്കുകയും െചയ്യ�ന്ന 
സംസ്ഥാനത്ത് ൈലൻസുള്ള വ�ാപാരികൾക്ക് ്രപിവിേല�ജ് 
കാർഡ് നൽകും. 
 

  

124 െചറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള�െട എണ്ണം 2015-16 ൽ 82000 
ആയിരുന്നു. ഇത് ഇേപ്പാൾ 1.4 ലക്ഷമായി ഉയർന്നിട്ട�ണ്ട്. 
െതാഴിലാളികള�െട എണ്ണം 4.18 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 6.38 
ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 
വ�വസായ സ്ഥാപനങ്ങള�െട എണ്ണം 3 ലക്ഷമായി ഉയർത്തും. 
6 ലക്ഷം േപർക്ക് പുതിയതായി െതാഴിൽ നൽകും. ഇതിൽ 
ഒരുലക്ഷം െതാഴിലവസരങ്ങൾ എങ്കിലും അഭ�സ്തവിദ�ർക്ക് 
അനുേയാജ�മായിട്ട�ള്ളവയാകും. 
 

  

125 ഈ ലക്ഷ�്രപാപ്തിക്കായി താെഴപ്പറയുന്ന നടപടികൾ 
സ�ീകരിക്കും. 

• െചറുകിട വ�വസായങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള 
െഡവലപ്പ്െമന്റ് ഏരിയകള�ം എേസ്റ്ററ്റ�കള�ം 

  



സ്ഥാപിക്കും. നിലവിലുള്ളവയുെട 
പശ്ചാത്തലസൗകര�ം െമച്ചെപ്പടുത്തും. 

• സംരംഭകത� വികസന പരിപാടികൾ 
വിപുലീകരിക്കും. 

• വായ്പാ സൗകര�ങ്ങൾ ഉദാരമാക്കും. 
• പീഡിത വ�വസായങ്ങെള പുനരുദ്ധരിക്കാൻ 

പരിപാടിക്കു രൂപം നൽകും. 
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