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 ഫവഗഭഔനപ്പെട്ട ഴ്ഩഖക്കര് , ഫവഗഭഔനപ്പെട്ട 

ഭഗഖ്യഭന്ത്രക, ഫവഗഭഔനയയഔമ ഭന്ത്രകഭഔര് , ഫവഗഭഔനപ്പെട്ട 

ന്ത്ഩതകഩക്ഷ നനതഔറ്, ഫവഗഭഔനയയഔമ നകമഭ 

ഴബഔാംഗങ്ങപ്പെ: 

 1. ഩതകനഔരഔാം നേയെ നകമഭഴബമഗപ്പെ 

ഩതകപ്പനട്ടഔാം ഴനന്ഫെനത്തകന് ഴഭഔയാംബാം േഗറകച്ചഗ 

പ്പേഔണ്ട ് നേയെത്തകപ്പെ ജനന്ത്ഩതകനകധകേെഗപ്പെ ഈ 

ഭവനഖമ ഴബപ്പമ അബകഴാംനഫഔധന പ്പചയ്യഗന്നത് 

ഫവഗഭതകമഔമഗാം റകനലളഔധകേഔയഭഔമഗാം ഞഔന്  

േയഗതഗന്നഗ. 

 2. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  1344 ദകറഴാം 

ഩഘര്ത്തകമഔക്കക. ബ തകേ റെര്ച്ചനമഔെഗാം ഴഭഘവത്തകപ്പര 

അര്വയഔമ റകബഔഗങ്ങപ്പെ ഩയകഩഔരകക്കഗന്നതകനഗ് 

ന്ത്ഩതകഫദ്ധതനമഔെഗാം നേയെ ജനതമഗപ്പെ ഭഗന്പഔപ്പേ 

ഉറെഗപ്പേഔെഗത്ത റഔഗ്ദഔനാം നകറനററ്റകമ േഔരഘട്ട 

ഭഔണകത്. ഩഔയകസ്ഥകതകേ പ്പതഔഴകല്  നകമഭങ്ങള്  

നെെകരഔക്കഗേമഗാം ഴഭഘവത്തകപ്പര ദഗര്ബര റകബഔഗ 

ങ്ങള്ക്ക് ഴഔഭഘവകേ ഴഗയക്ഷ ഉറെഔക്കഗേമഗാം 

പ്പചയ്യഗനന്പഔള്  തപ്പന്ന ഴാംസ്ഥഔനനത്തമക്്ക് നകനക്ഷഩാം 
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ആേര്ളകച്ചഗപ്പേഔണ്ട ് അെകസ്ഥഔന ഴ േയയ റകേഴന 

നഭഖ്രമകല്  യഗ ഭഗനന്നറ്റാം നെത്തഔന്  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  

തഖയഗഭഔനകച്ചഗ. ഴന്പദ് റയറസ്ഥമ്ക്കഗാം റകരനമറകമ 

ജഖറനഗേള്ക്കഗാം ഗണയഭഔമ നവരുാം റയഗത്തക 

പ്പക്കഔണ്ടഗ് ഭഗന്പ്പഩങ്ങഗഭകലാതഔത്ത ന്ത്ഩേങതകദഗയരങ്ങള്  

ഴാംസ്ഥഔനത്തകപ്പെ ഭഗഖ്ച്ഛഔമ  ഭഔറ്റഔനഗ്  നന്ഫഗപ്പെ 

അബകരഔളത്തകനഗാം ദങഢഴഭഖഩനത്തകനഗാം ലക്തഭഔമ 

തകയകച്ചെകേെഔമകയഗന്നഗ.  ഇറകപ്പെമഗാം എപ്പെ ഴര്ക്കഔയഗാം 

പ്പഩഔതഗഴഭഘവറഗാം യഗഭകച്ച്, നറഗത്തകരഗാം ഴഭനമഔ 

ചകതഭഔമ ഇെപ്പഩെരഗേെകരഘപ്പെമഗാം ഈ പ്പറലാതഗറകെകപ്പമ 

അതകജഖറകച്ചഗ, അത് അരഔയഔന്ത്വരുതരത്തകല്  ന്ത്ഩലാംഴ 

ഩകെകച്ചഗഩറ്റക.  ഈ പ്പറലാതഗറകെക എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  നേയെ 

ഩഗനര്  നകര്ന്ഫഔണ ഩദ്ധതകമകരഘപ്പെ (RKI) ഩഘര്ണഭഔമക 

നനയകെഗന്നഗ, അത് "പ്പഭച്ചപ്പെട്ട യഖതകമകല്  പ്പേട്ടകെെഗ 

ക്കഗന്നതകനഗ്" ചഗഭതര ഴവമാം ഴജ്ജഭഔക്കക.  

ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത തനേല ഴവമാംബയണ സ്ഥഔഩനങ്ങപ്പെ 

ഉള്പ്പെെഗത്തകപ്പക്കഔണ്ട്  "നന്ഫള് നഭഗക്കഔമക "   എന്ന 

ന്ത്ഩചഔയണത്തകരഘപ്പെ ഇതകപ്പന യഗ ജനേഖമ 

ഴാംയാംബഭഔക്കക ഭഔറ്റഗന്ന ന്ത്ഩന്ത്േകമമകരഔണ് നഔാം ഇനെഔള് . 
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 3. ഴാംസ്ഥഔനാം ഩഗനര്നകര്ന്ഫകക്കഗന്നതകനഔമക 

അരഔയഔന്ത്വരു ന്ത്ഩലാംഴ നനെകമ റകദഗ്ധയഗപ്പെ 

അബകന്ത്ഩഔമാം എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  നതെക. റഔട്ടര്  

ഭഔനനജ്പ്പഭെകല്  റഘാം നപഔര്  റകറര്  ഩദ്ധതകമകരഘപ്പെ 

ഡച്ചഗറകദഗ്ധര്  നപ്പന്ഫ ഴവഔമകക്കഗന്നഗ.  “അതകതഖന്ത്റ 

ഭഴമഗപ്പെ േഔയണങ്ങെഗാം നമന്ത്ഩതകേയണങ്ങെഗാം" 

ഩയകനലഔധകക്കഗന്നതകന് നകമഭകച്ച റകദഗ്ധ ഴഭകതക 

അതകപ്പെ റകനെഔര്ട്ട് ഴാംസ്ഥഔന ആഴഘന്ത്തണ 

നഫഔര്ഡകന് ഴഭര്െകക്കഗേമഗാം അതകപ്പെ നകര്നേല 

ങ്ങള്  യഗ ദഗയര ന്ത്ഩതകനയഔധ നലളകമഗ് നേയൊം 

ഴങവരുകക്കഗന്നതകനഗ് നന്ഫഗപ്പെ ഴാംയാംബങ്ങെകല്  

റകരനമറകമ ഭഔര്ഗനകര്നേലാം ആമകയകക്കഗന്നതഗഭഔണ്. 

 4. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  അതകപ്പെ ആദയേഔരങ്ങെകല്  

തപ്പന്ന, ഗണയഭഔമ ന്ത്ഩതകഫദ്ധതമഗ് ന്ത്ഩഖ്യഔഩന 

ങ്ങനെഔപ്പെ അഩയയഔഩ്തഭഔമ ഫജറ്്റ റകബറങ്ങപ്പെ ഭഔന്ത്താം 

ആന്ത്ലമകച്ച് അെകസ്ഥഔന ഴ േയയ റകേഴനത്തകന് 

ഴ്നപഔെനഔത്മേ ഴഭഖഩനാം നഭഗക്ക ് ഴവഖേയകക്കഗറഔന് 

േഴകമഗേമകലാത എന്ന് ജനങ്ങള്  ഭഗന്പഔപ്പേ 

ഩറഞ്ഞകയഗന്നഗ. എപ്പെ ഴര്ക്കഔയകന് അതകപ്പെ 
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ഭഗന്ഗഔഭകമകല്  നകന്നഗാം തഖര്െഗേക്കകക്കഔത്ത റരകമ 

ന്ത്ഩതകഫദ്ധതേള്  കേഭഔറകക്കകട്ടക.  2013-14 ഭഗതല്  

ഴാംസ്ഥഔനത്തകപ്പെ ററനയഘ റയഗഭഔനാം യഗ ഩഗതകമ 

തഔഴ് ചമകപ്പരത്തക.  നേയെ അെകസ്ഥഔന ഴ േയയ 

നകനക്ഷഩ നകധക നഫഔര്ഡകരഘപ്പെ (KIIFB) നദലഖമ 

അരര്നദലഖമ ധനേഔയയ റകഩണകേള്  ഩേര്പ്പന്നെഗ 

ക്കഗന്നത് േഘെഔപ്പത അെകസ്ഥഔനഩയറഗാം ഴഔഭഘവകേറഗാം 

ബ തകേറഗഭഔമ നകര്ന്ഫഔണത്തകന് റയഗഭഔനത്തകപ്പെ യഗ 

ബഔഗാം നഖക്കകറമ്ക്കഔന്  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ധഖയറഗാം 

സ്ഥകയറഗഭഔമ നെഩെകേള്  ഴവഖേയകച്ചഗ. 50000 നേഔെക 

യഘഩമഗപ്പെ നറഔഡഗേള് , ഇരേ  ് ന്ത്െകേ ് കരനഗേള് , 

ജരറകതയണ ഩദ്ധതകേള് , ഴ്േഘള് , നേഔനെജ ്

പ്പേട്ടകെങ്ങള് , ആലഗഩന്ത്തകേള് , ഉഩേയണങ്ങള്  

തഗെങ്ങകമറമ്ക്ക് േകപ്ഫക അനഗഭതക നല്േക. 

 5. ഴഗസ്ഥകയ റകേഴന രക്ഷയങ്ങള് -2030 

കേറയകക്കഗന്നതകല്  നഖതക ആനമഔഗ ് അതകപ്പെ 

റഔങ്കാംഗകല്  തഗെര്ച്ചമഔമക യണ്ടഔാം റര്ളറഗാം 

നേയെത്തകന് ന്നഔാം സ്ഥഔനാം നല്േക,  ഇത് നേയെ 

ജനതമ്ക്ക് അബകഭഔനേയഭഔണ്. എന്നകയഗന്നഔരഗാം, 
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ഴഭഘവത്തകപ്പെ ഩഔര്ലവറല്ക്കയകക്കപ്പെട്ട റകബഔഗങ്ങെക 

നരമ്ക്ക് റകേഴനത്തകപ്പെ പരങ്ങള്  എത്തകക്കഗന്ന 

തകരഗാം ഴഔന്പത്തകേ അഴഭതവറഗാം അതകപ്പെ 

നദഔളേയഭഔമ ന്ത്ഩതയഔഘഔതങ്ങള്  രഘഘേയകനക്കണ്ടതഗാം 

നന്ഫള്  നനയകെഗന്ന ഗണയഭഔമ പ്പറലാതഗറകെകേപ്പെമഗാം 

എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  േഔണഔതകയകക്കഗന്നകലാത. ഈ 

ന്ത്ഩല്നങ്ങള്  ഩയകവയകക്കഗന്നതകനഔമക ഭകളന്  നഭഔഡകല്  

എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഩദ്ധതകേള്  ഏപ്പറ്റെഗത്തഗ.  

ബറനയവകതയഗപ്പെ ന്ത്ഩല്നാം ഭഗന്ഗണനഔെകസ്ഥഔനത്തകല്  

ഏപ്പറ്റെഗക്കഗേമഗാം കരറ് രകവഗഡ് ഇന്ലഘളന്  

പകനഔന്ളയല്  എാംഩറര്പ്പഭെ്  (LIFE) ഭകളന്  2 രക്ഷാം 

ഉഩനബഔക്തഔക്കള്ക്ക ്  ബറനങ്ങള്  കേഭഔറഗന്നത് 

പരന്ത്ഩദഭഔമക നെന്നഗറയഗന്നഗ. ബഘയവകതര്ക്ക് റ്റഔറ്റഗേള്/ 

റഖെഗേള്  നല്േഗന്നതകപ്പെ അെഗത്ത ഘട്ടാം 

ആയാംബകക്കഔന്  നഔാം തയ്യഔപ്പറെഗക്കഗന്നഗ. 

 6. നേയെത്തകപ്പര പ്പഩഔതഗ റകദയഔബയഔഴത്തകരഗാം 

പ്പഩഔതഗജനഔനയഔഗയ ഴാംറകധഔനങ്ങെകരഗാം പ്പഩഔതഗ 

റകദയഔബയഔഴ ഴാംയക്ഷണ മജ്ഞറഗാം ആര്ന്ത്ദാം ഭകളനഗാം 

ഇതകനോം ഗണയഭഔമ ഴവഔധഖനാം പ്പചരഗത്തകമകട്ടഗണ്ട്.  
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നദകേെഗപ്പെ ഩഗനയഗജ്ജഖറനാം, നന്ഫഗപ്പെ ഩയകസ്ഥകതകപ്പമ 

വയകതറല്ക്കയകക്കല് , ലഗചകതവ ഩയകഩഔെകേെഗപ്പെ 

നന്ത്ഩഔത്സഔവനാം, ഴാംനമഔജകത ഩച്ചക്കറക േങളക 

എന്നകറമകല്  വയകതനേയെ ഭകളന്  ന്ത്ഩനതയോം ന്ത്ലദ്ധ 

നല്േകറയഗന്നഗ. 

 7.  ഒനയഔ 100 ആെഗേള്ക്കഗാം യഗ ഴന്നദ്ധ 

ന്ത്ഩറര്ത്തേന്  അെങ്ങഗന്ന യഗ േന്ഫയഘണകറ്റക നറഔെെകമര്  

നേഔര്  2020 പ്പഭമ് അറഴഔനനത്തഔപ്പെ തയ്യഔറഔേഗാം. 

3,40,000 േന്ഫയഘണകറ്റക നറഔെെകമര്ഭഔയഗപ്പെ നഴറനാം 

ഴാംസ്ഥഔനത്തകന് രബകക്കഗന്നതകന് ഇത് ഇെമഔക്കഗാം, 

അറര്  ഏത് അെകമരയ ഴഔവചയയത്തകരഗാം ന്ത്ഩേങതക 

ദഗയരങ്ങെകരഗാം തത്സഭമ ഇെപ്പഩെല്  നെത്തഗാം.  

ഩയകലഖരനത്തകനഗ് ഴഭമഩയകധക നകന്ബമകക്കഗേമഗാം 

ഴന്നദ്ധ ന്ത്ഩറര്ത്തേയഗപ്പെ യജകഴ്നന്ത്െളന്  ആയാംബകക്കഗ 

േമഗാം പ്പചമ്തഗ. നേഔര്െനററ്്റ ഩങ്ഔെകത്തഭഗ് യഗ  

മഗറ നനതങതവ അക്കഔദഭകമഗാം ആഴഘന്ത്തണാം 

പ്പചമ്തകട്ടഗണ്ട്. 
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 8. ഉറെഗാം ഗഗണനഭന്ഩമഗഭഗ് യഔന്ത്തകേഔര 

അബമനേന്ത്രങ്ങെഗാം എലാതഔറര്ക്കഗാം ഉഩനമഔഗകക്കഔന്  

േഴകമഗന്ന ലഗചകഭഗറകേള്  പ്പഩനന്ത്െഔള്  ഩന്പഗേെകല്  

നകര്ന്ഫകക്കഗന്നതഗ േഘെഔപ്പത റഴകനമഔയങ്ങെകല്  ഒനയഔ 

3000 ആെഗേള്ക്ക് യഗ നജഔഡക എന്ന 

അനഗഩഔതത്തകല്  പ്പഩഔതഗ ലഗചകഭഗറകേെഗാം എല്.ഇ.ഡക 

കരറ്റഗേള്  ഉഩനമഔഗകച്ചഗപ്പേഔണ്ട് എലാതഔ തനേല 

സ്ഥഔഩനങ്ങെഗാം പ്പതയഗറഗറകെക്കഗേള്  േത്തകച്ചഗ 

പ്പേഔണ്ടഗാം ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത ഴ്ന്ത്തഖേള്ക്ക് ഴഗയക്ഷകത 

ഭഔമക ഴഞ്ചയകക്കഗന്നതകനരമ്ക്കഔമഗ് നെഩെകേള്  

എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഴവഖേയകച്ചഗറയഗന്നഗ. 

 9. ഭഗഖ്യഭന്ത്രകമഗപ്പെ ദഗയകതഔലവഔഴ നകധകമകല്  

നകന്ന് 961 നേഔെക യഘഩ റകനകനമഔഗകച്ചഗപ്പേഔണ്ട് ന്ത്ഗഔഭഖണ 

നറഔഡ് ഩഗനര്നകര്ന്ഫകക്കഗന്നതകനഗ് ‘ചഖപ് ഭകനകനേഴ്ഴ ്

നരഔക്കല്  നറഔഡ് റഖഫകല്ഡ് നന്ത്ഩഔജേ്റ്റ് ’  എന്ന യഗ 

ഩദ്ധതകക്ക് എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  തഗെക്കാം േഗറകച്ചഗ.   എലാതഔ 

റകേഴന ഴാംയാംബങ്ങെഗാം ഭഗനന്നഔട്ടഗപ്പേഔണ്ടഗ 

നഩഔേഗന്നതകന് ഩങ്ഔെകത്ത റകേഴന ന്ത്ഩന്ത്േകമമകല്  

ഩഗതകമ ഭഔറ്റങ്ങള്  ഴങവരുകച്ചഗപ്പേഔണ്ട ് നേയൊം 
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ഭഗനന്നറകപ്പക്കഔണ്ടകയകക്കഗന്നഗ. ഒനയഔ 1000-നഩയകരഗാം 

5 നഩ൪ക്ക് പ്പതഔഴകരറഴയങ്ങള്   ഴങവരുകക്കഗന്നതകനഔമക 

ആനയഔഗയേയഭഔമ യഖതകമകല്  ഭത്സയകക്കഔന്  തനേല 

ഴവമാംബയണ സ്ഥഔഩനങ്ങപ്പെ നന്ത്ഩഔത്സഔവകെകക്കഗാം.  ഇത് 

ഭഔറ്റത്തകന് േഔയണഭഔേഗേമഗാം ഉനദയഔഗസ്ഥ൪ 

നകനക്ഷഩങ്ങള്ക്ക് ഉനത്തജേഭഔേഗന്ന യഖതകമകനരക്ക് 

ഭഔറഗന്നതഗഭഔണ്. തനേല സ്ഥഔഩനങ്ങള് , േങളക, 

ഭങഗഴാംയക്ഷണാം, ഇെത്തയാം റയറഴഔമങ്ങള്  എന്നകറ 

മകപ്പര ഩഗതകമ ഴാംയാംബങ്ങപ്പെ ഭഗന്നകല്  നകന്ന് 

നമകക്കഗന്നറയഔമക ഭഔറഗാം. 

 10. നകനക്ഷഩാം ആേര്ളകക്കഗന്നതകനഗാം ഴര്ക്കഔര്  

അനഗഭതകേള്  ഴഗഗഭഭഔക്കഗന്നതകനഗാം നെഩെകന്ത്േഭ 

ങ്ങെഗപ്പെ അഴകമഔക്കഗയഗക്ക് ഴകറഔക്കഗന്നതകനഗഭഔമക 

എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ന്ത്ഩധഔന നമ ഩയകള്േഔയങ്ങള്  

നെെഔക്കകമകട്ടഗണ്ട്.  നന്ഫഗപ്പെ 'ഈഴ് ഒപ് ഡഘമകാംഗ് 

ഫകഴകനസ്സ്' ന്ത്ലഭങ്ങെഗപ്പെ ബഔഗഭഔമക റകറകധ 

അനഗഭതകേള്ക്കഔമക േഔത്തകയകക്കഔപ്പത തപ്പന്ന 

എാം.എഴ്.എാം.ഇ. നഭഖ്രമ്ക്ക് ഇനെഔള്  ഴഗഗഭഭഔമ 

നറദക രബകമ്ക്കഗന്നതകന് േഴകമഗാം. റയറഴഔമ 
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ങ്ങള്ക്കഗ്  യഗ ന്ത്ഩനതയേ ആനഗേഘരയ ഩഔനക്കജഗാം 

ന്ത്ഩഖ്യഔഩകച്ചഗ. ജകലാതഔ േെടര്ര്ഭഔര്  നെത്തഗന്ന തഔരഘക്ക ്

അദഔരത്തഗേെകരഘപ്പെ പ്പഩഔതഗജനങ്ങെഗപ്പെ ഩയഔതകേള്  

ഩതകറഔമക നേള്ക്കഗന്നഗണ്ട്. 

 11. നേയെപ്പത്ത യഗ നകനക്ഷഩ രക്ഷയസ്ഥഔന 

ഭഔക്കക ഭഔറ്റഗന്നതകനഗ് നന്ഫഗപ്പെ ഭഗനന്നറ്റപ്പത്ത  

നകമഭനകര്ന്ഫഔണനത്തഔെ് േഘെക അറഴഔനകെകക്കഔന്  

അതകന് യഗ ഴഗന്ത്ഩധഔന സ്ഥഔനഭഗപ്പണ്ടങ്കരഗാം എപ്പെ 

ഴര്ക്കഔര്  ഉനേലകക്കഗന്നകലാത. പ്പഩഔതഗജനങ്ങനെഔെ് ഭഗഖ്ാം 

തകയകക്കഗന്നറ൪ എന്ന നകരമകല്  നകന്നഗാം ഉനദയഔഗസ്ഥ 

യഗപ്പെ ഭനനഔബഔറത്തകല്  ഉമ൪ന്ന നകരറഔയത്തകരഗ് 

ഴന്പഘര്ണ ഭഔറ്റാം പ്പേഔണ്ടഗറയഗന്നതകനഗാം േഔയയങ്ങള്  

നറഗത്തകരഗാം ഴഗതഔയയഭഔമഗാം പ്പചയ്യഔനഗ് പ്പപഴകരക 

നറ്ററ്റര്ഭഔര്  ആക്കഗന്നതകനഗാം എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  

നെഩെകേള്  ഴവഖേയകക്കഗന്നഗ. ഇത് കേറയകക്കഗന്ന 

തകനഗ് ഴഔനങ്തകേഔധകള്ഠകത ഉഩേയണഭഔണ്  

ഇ-ഗനറണന്ഴഗാം അതകപ്പെ റയഔഩനറഗാം. 

 12. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഇറപ്പമലാതഔാം ആത്മഔര്ഥ 

ഭഔമക പ്പചയ്യഗനന്പഔള്  ഭഗനന്നഔട്ടഗ് ഩഔതമകല്  നന്ഫള്  
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നനയകെഗന്ന േഔയയഭഔമ തെസ്സങ്ങെകനരമക്്ക് ഞഔന്  

നകങ്ങെഗപ്പെ ന്ത്ലദ്ധ ക്ഷണകക്കഗന്നഗ. 

 13. നന്ഫഗപ്പെ നദലഖമ ഴന്പദ് റയറസ്ഥ 

ഭഗന്പ്പഩങ്ങഗഭകലാതഔത്ത റകധാം ഭഔരയപ്പത്ത അബകഭഗഖ്ഖേയക 

ക്കഗേമഗാം, പ്പഴന്ന്ത്െല്  േഔറ്റകേകക്കല്  ആപഖഴ് 

ഩഗറത്തഗറകട്ട ഏറ്ററഗാം ഩഗതകമ േണക്കനഗഴയകച്ച് 

നന്ഫഗപ്പെ പ്പഭഔത്താം ഭഘരയറര്ദ്ധനറകപ്പെ (GSVA) 

റെര്ച്ചഔനകയക്ക് 2018-19 അഡവഔന്ഴ് എേകനഭറ്റകന്  

4.9 ലതഭഔനത്തകപ്പെ യഗ ഩഗതകമ തഔഴ് ന്ന 

നകരമകപ്പരത്തകമകട്ടഗഭഗണ്ട്. ഇത് നന്ഫഗപ്പെ റയഗഭഔന 

റര്ദ്ധനപ്പമമഗാം അതഗനഩഔപ്പര നേന്ത്ര കേഭഔറ്റ 

ങ്ങപ്പെമഗാം ന്ത്ഩതകേഘരഭഔമക ഫഔധകക്കഗാം.  റയഗഭഔനപ്പത്ത 

ഫഔധകക്കഗന്നതകനഗ ഩഗറപ്പഭ പ്പതഔഴകരറഴയങ്ങെഗാം 

േഗറമഗേമഔണ്, അന നദയഔഗകേ റകനെഔര്ട്ടഗേള്  

ന്ത്ഩേഔയാം പ്പതഔഴകരകലാതഔമ് ഭമഗപ്പെ േണക്കഗേള്  45 

റര്ളപ്പത്ത ഉമര്ന്ന നകയക്കകരഔമക.  നകര്ബഔഗയറലഔല് , 

നദലഖമ ഴഔന്പകള്  ഴര്നേ ഒര്ഗകനനഴളന്  

ആയാംബകച്ച േവകന്േവകനമല്  ഴര്നേമഗപ്പെ പരങ്ങള്  

അതകപ്പെ തഗെക്കാം ഭഗതല്  ഇതഗറപ്പയ 
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ന്ത്ഩഴകദ്ധഖേയകക്കഔത്തതഗറഴക ഇത് റകലേരനത്തകനഗ് 

യഗ ന്ത്ഩധഔന ഘെേഭഔക്കഗറഔന്  നമാം യഘഩഖേയകക്കഗന്ന 

റ൪ക്കഗാം ഗനറളേര്ക്കഗാം േഴകമഗന്നകലാത. 

 14. നകയരയഭഔമ ഴഔന്പത്തകേ ഭഔരയത്തകപ്പെ 

ഴഭമത്ത് ധനഩയഭഔമ മഔഥഔസ്ഥകതകേതമഗാം േന്ഫക 

അനഗഩഔതങ്ങള്  മഔന്ത്രകേഭഔമക ഩഔരകക്കഗന്നതഗാം 

അഩേെഭഔേഗന്നഗപ്പറന്നത് എപ്പെ ഴര്ക്കഔയകപ്പെ ഉറച്ച 

റകലവഔഴഭഔണ്, േഔയണാം ഈ ഴഭഖഩനാം ഴഔന്പത്തകേ 

ഭഔരയപ്പത്ത ദഖ൪ഘകെകക്കഗേമഗാം റര്ദ്ധകെകക്കഗേമഗാം 

പ്പചയ്യഗാം. എലാതഔ നഭഖ്രേെകരഗാം ന്ത്ഩനതയേകച്ച ് ഉത്ഩഔദന 

നഭഖ്രമകപ്പര ന്ത്ഩേെഭഔമ ഭഔരയാം, ഡകഭഔെ ് േഗറമ്ക്കഗന്ന 

ഴഔവചയയത്തകല്  ഴ൪ക്കഔ൪ ഴവേഔയയ ഉഩനബഔഗാം 

റര്ദ്ധകെകക്കഗന്നതകന് േഘെഗതല് പ്പചരറഴകനക്കണ്ടത് 

ആറലയഭഔമക റയഗന്നഗ. എന്നഔല്  റകയഗദ്ധഭഔമ 

േഔഴ്ചെഔെഗേള്  നേന്ത്ര ഴര്ക്കഔയകപ്പെ നമാം 

യഘഩഖേയകക്കഗന്നറയകല് ഩകെക ഭഗറഗക്കഗന്നത് നദലഖമ 

ഴന്പദ് റയറസ്ഥപ്പമ തെസ്സപ്പെെഗത്തഗേമഗാം ഴാംസ്ഥഔന 

ങ്ങപ്പെ ന്ത്ഩതകേഘരഭഔമക ഫഔധകക്കഗേമഗാം പ്പചയ്യഗന്നഗ.  

നന്ഫഗപ്പെ യഔന്ത്വരുഖമപ്പത്ത ഴവേയണ പ്പപഡറരകഴാം 
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എന്ന് നഔാം ആനറലനത്തഔപ്പെ റകെകക്കഗന്നഗപ്പണ്ടങ്കരഗാം, 

റഔഴ്തറത്തകല് , ഴാംസ്ഥഔനങ്ങെഗപ്പെ പ്പചരറഗഫഔധയത 

േള്  റര്ദ്ധകക്കഗനന്പഔള്  അറയഗപ്പെ റയഗഭഔനനലളക 

േഗറഞ്ഞഗറയഗന്നഗ.  നേന്ത്ര ധനേഔയയ േന്ഫഖളന്  

നഩഔരഗ് ബയണഘെനഔ സ്ഥഔഩനങ്ങെഗപ്പെ ഭഗന്പഔപ്പേ 

ഇത് ചഘണ്ടകക്കഔണകക്കഗന്നതകല്  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  യഗ 

ന്ത്ഩധഔന ഩങ്് റവകച്ചകട്ടഗണ്ട്. 

 15. നദലഖമ ഴഔന്പത്തകേ ഭഔരയാം ഴാംസ്ഥഔന 

ങ്ങപ്പെ, ന്ത്ഩനതയേകച്ച് നന്ഫഗപ്പെ ഴവരാം ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത 

ന്ത്ഩതകേഘരഭഔമക ഫഔധകക്കഗന്നതകപ്പന േഗറകച്ച് എപ്പെ 

ഴര്ക്കഔയകന് റരകമ ആലങ്മഗ്തകനഔല് ,  ഴഔഭഘവയ 

നഭഖ്രമകപ്പര പ്പചരറഗേെകല്  റകട്ടഗറഖഴ്ച പ്പചയ്യയഗത് 

എന്ന ഴഭഖഩനാം ഴവഖേയകച്ചഗ.  നദലഖമ ഴന്പദ് റയറസ്ഥ  

മകപ്പര ഴഔന്പത്തകേ ഭഔരയറഗാം നകേഗതക ഇെറഗേെഗാം 

േഔയണാം നേന്ത്ര ഴഔന്പത്തകേ റകവകതത്തകന് േഗത്തപ്പന 

ഇെകറഗണ്ടഔമക. ദഗയകതങ്ങള്  റര്ദ്ധകെകക്കഗന്നതകന് 

ഴാംസ്ഥഔന പ്പഩഔതഗ റഔമ്ഩമഗാം േഗറച്ചകട്ടഗണ്ട.്  േഴകഞ്ഞ 

ഩഔദത്തകല്  10000 നേഔെക യഘഩമഗപ്പെ പ്പഩഔതഗ 

റഔമ്ഩപ്പമെഗക്കഔന്  നേയെത്തകന് േഴകമഗപ്പഭന്നഔ 
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മകയഗന്നഗ ഫജറ്്റ ന്ത്ഩതഖക്ഷ. എന്നകയഗന്നഔരഗാം അനഗഭതക 

നല്േകമത് 1900 നേഔെക യഘഩമ്ക്ക് ഭഔന്ത്തഭഔണ്. 

 16. യഔന്ത്വരുഖമ യാംഗത്്ത നന്ഫള്  ഩയഖക്ഷണ 

ഘട്ടപ്പത്ത അബകഭഗഖ്ഖേയകക്കഗേമഗാം, നന്ഫഗപ്പെ ബയണ 

ഘെനമകല്  അരര്രഖനഭഔമതഗാം നന്ഫഗപ്പെ നദലഖമ 

ന്ത്ഩസ്ഥഔനാം യഘഩപ്പെെഗത്തകമതഗഭഔമ ഭഘരയങ്ങനെഔെഗ് 

അചഞ്ചരഭഔമ ന്ത്ഩതകഫദ്ധത എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  

ന്ത്ഩഖ്യഔഩകക്കഗന്നഗ.  ഭനതതയറഗാം ജനഔധകഩതയഩയറഗഭഔമ 

ഭഘരയങ്ങള്  ഩഔരകച്ചഗപ്പേഔണ്ട് നഔാം നന്ഫഗപ്പെ നദലഖമ 

ഐേയാം പ്പേട്ടകെെഗത്തഗ. ഈ ലക്തഭഔമ ചയെഗേെകരഘപ്പെ 

നന്ഫഗപ്പെ ഴഭഘവാം കററകധയങ്ങള്ക്കകെമകല്  ഐേയ 

നത്തഔപ്പെ നകല്ക്കഗന്നഗ.  ബഔളമഗപ്പെമഗാം ഭതത്തകപ്പെമഗാം 

കററകധയ ാം നന്ഫഗപ്പെ ഐേയത്തകപ്പെ നന്ത്ലള്ഠത 

റര്ദ്ധകെകക്കഗേമഗാം ഇക്കഔയണങ്ങെഔല്  ബകന്നകെക 

ക്കഔനഗാം റകനറചനാം േഔണകക്കഔനഗാം ഉ് ഏപ്പതഔയഗ 

ന്ത്ലഭറഗാം ന്ത്ഩതകനയഔധകക്കപ്പെനെണ്ടതഗഭഔണ്. 

 17.  നന്ഫഗപ്പെ ബയണഘെനഔ ഭഘരയങ്ങള്  അതകപ്പെ 

യഘഩത്തകരഗാം ഉ്െക്കത്തകരഗാം ഴാംയക്ഷകക്കപ്പെനെ 

ണ്ടതഔണ്.  ഇറമകല് ന്നകലാതഔപ്പത ഭനറ്റത് നന്ഫഗപ്പെ 
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ജനഔധകഩതയപ്പത്ത യഗ ലഘനയഭഔമ േഘെ് ആക്കക ഭഔറ്റഗാം, 

ഈ ഭവത്തഔമ ബയണഘെന അറ൪ക്ക് നല്േകമ 

ഇരയന്  ജനത അത് അനഗറദകക്കകപ്പലാതന്ന് ഞഔന്  

ന്ത്ഩതഖക്ഷകക്കഗന്നഗ. 

 18. നന്ഫഗപ്പെ ഩ യതവാം ബയണഘെനമഗപ്പെ 

അെകസ്ഥഔന ഘെേഭഔമ ഭനതതയതവത്തകപ്പെ   ഒനയഔ 

അാംലത്തകനഗാം റകയഗദ്ധഭഔമതകനഔല്  യകക്കരഗാം 

ഭതത്തകപ്പെ അെകസ്ഥഔനത്തകരഔേഔന്  േഴകമകലാത.  

നന്ഫഗപ്പെ ബയണഘെനമ്ക്ക് േഖഴകരഗ് ഴഗന്ത്ഩധഔന 

തതവങ്ങള്ക്ക് റകയഗദ്ധഭഔമതകനഔല്  2019-പ്പര ഩ യതവ 

നബദഗതക നകമഭാം റേഔക്കണപ്പഭന്ന് നേന്ത്ര 

ഴര്ക്കഔയകനനഔെ് ആറലയപ്പെെഗന്ന  ന്ത്ഩനഭമാം ഈ 

ഭവനഖമ ഴബ ഐേേണ്നഠന ഩഔസ്സഔക്കക.  ഇതകപ്പന 

തഗെര്ന്ന്, എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ബയണഘെനമഗപ്പെ 131-   

അനഗനച്ഛദത്തകപ്പര റയറസ്ഥേള്  റകനകനമഔഗകച്ച് 

ഫവഗഭഔനപ്പെട്ട ഴഗന്ത്ഩഖാംനേഔെതക ഭഗന്പഔപ്പേ യഗ 

റകജകനല്  ഴയഘട്ട് പമല്  പ്പചമ്തഗ.   

 19.  ലക്തഭഔമ ഴാംസ്ഥഔനങ്ങെഗാം ലക്തഭഔമ 

നേന്ത്രറഗാം നന്ഫഗപ്പെ പ്പപഡറരകഴത്തകപ്പെ ഴ്താംബ 
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ങ്ങെഔണ്.  റകലഔരഭഔമ നദലഖമ തഔത്ഩയയാം ഭനസ്സകല്  

റച്ചഗപ്പേഔണ്ട ് ഴാംസ്ഥഔനങ്ങെഗപ്പെ മഥഔര്ഥ 

ആലങ്മഗപ്പെ ലബ്ദങ്ങള് , ന്ത്ഩനതയേകച്ചഗാം ബയണഘെനഔ 

ഭഘരയങ്ങള്  ഉള്പ്പെെഗനന്പഔള്  നന്ഫഗപ്പെ ഩ യഔറരകമകപ്പര  

റരകപ്പമഔയഗ റകബഔഗത്തകന് റയഔഩേഭഔമ ഉത്ക്കണ്ഠ 

േെഗാം ആലങ്േെഗാം ഉണ്ടഔേഗേമഗാം പ്പചയ്യഗനന്പഔള്  

ലയകമഔമ അര്ഥത്തകല്  നേന്ത്ര ഴര്ക്കഔര്    ഩയകഗണക 

നക്കണ്ടതഗണ്ട്. 

 20. നകറനററ്റകമ റഔഗ്ദഔനങ്ങെഗപ്പെ റകലദഔാംല 

ങ്ങെകനരമ്ക്കഗാം റകറകധ നഭഖ്രേെകപ്പര എപ്പെ 

ഴര്ക്കഔയകപ്പെ നമഩയഭഔമ റഖക്ഷണങ്ങെകനരമ്ക്കഗാം 

തകയകമഗന്നതകനഗ ഭഗന്പ്, എലാതഔ റര്ളറഗാം തകയപ്പഞ്ഞെഗെ് 

ന്ത്ഩേെന ഩന്ത്തകേമകല്  നല്േകമകട്ടഗ് റഔഗ്ദഔനങ്ങള്  

നെെകരഔക്കഗന്നതഗഭഔമക ഫന്ധപ്പെട്ട ഩഗനയഔഗതക 

റകനെഔര്ട്ടഗേള്  പ്പേഔണ്ടഗറന്ന് എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  

ജനങ്ങനെഔെ് ഉത്തയറഔദകത്തത്തകപ്പെ ഩഗതകമ 

ഭഔനദണ്ഡങ്ങള്  നകന്ബമകച്ചകട്ടഗപ്പണ്ടന്ന ് ഞഔന്  

ന്ത്ഩഴ്തഔറകക്കപ്പട്ട. ഇത് തഖര്ച്ചമഔമഗാം നന്ഫഗപ്പെ 

ജനഔധകഩതയ ചയകന്ത്തത്തകല്  യഗ ഩഗതകമ ഩന്ഥഔറ്  

പ്പതെകക്കഗന്ന നെഩെകമഔണ്. 
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കൃഴി 

 21. ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത േഔര്ളകേനഭഖ്രപ്പമ 23 

അനന്ത്ഗഔ ഇനക്കഔെജകക്കല്  മഘണകറ്റഗേെഔമക 

ഩഗന:ഴാംഘെകെകക്കഗന്നതഗാം അതഗറഴക എലാതഔ േഔ൪ളകേ 

ഩദ്ധതകേെഗാം പണ്ടഗേെഗാം ഗഗണഩയഭഔമ റകനകനമഔഗാം 

എന്ന രക്ഷയനത്തഔപ്പെ റകെ-അധകള്ഠകതറഗാം 

ന്ത്ഩനദലഔധകള്ഠകതറഗഭഔമ യഖതകമകല് നേന്ത്രഖേയകച്ച് 

നെെകരഔക്കഗന്നതഗഭഔണ്. 

 22. അന്ത്ഩതഖക്ഷകതഭഔമഗണ്ടഔമ േഔരഔറസ്ഥഔ 

റയതകമഔനാംഭഘരാം നേയെത്തകപ്പര േര്ളേര്ക്ക് ഴാംബറകച്ച 

ബഖഭഭഔമ ഴഔന്പത്തകേ നവരുത്തകപ്പെ പ്പറെകച്ചത്തകല് , 

േഔരഔറസ്ഥ റയതകമഔനപ്പത്ത ന്ത്ഩതകനയഔധകക്കഗന്ന 

േങളകയഖതകേെഔമ അതഔമത് ജരഴാംയക്ഷണത്തകനഗാം 

ഭണഗഴാംയക്ഷണത്തകനഗഭഔമക അെകസ്ഥഔനഴ േയയാം 

റകേഴകെകക്കഗേ, റകറകധ റകെേള്  ഇെറകട്ട് േങളക 

പ്പചയ്യഗേ, പ്പറെെപ്പെഔക്കപ്പത്തമഗാം റയള്ച്ചപ്പമമഗാം 

ന്ത്ഩതകനയഔധകക്കഗന്ന റകെമകനങ്ങള്  റകേഴകെകക്കഗേമഗാം 

ഉഩനമഔഗകക്കഗേമഗാം പ്പചയ്യഗേ, ഩയകസ്ഥകതക എന്ജകനഖ 

മറകങ് ഭറ്റഗെെറ എന്നകറമ്ക്ക് ഊന്നല്  

നല്േഗന്നതഔണ്. 
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 23.  "േങളക ഩഔഠലഔര" എന്ന ഩഗതകമ ഩദ്ധതകക്ക് 

േഖഴകല് ,  േങളകബറനഗേള്  ഭഗനഖ്ന ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത 

ഩത്ത് രക്ഷാം േര്ളേര്ക്ക് ഩയകലഖരനാം നല്േഗറഔന്  

എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. ഩയകസ്ഥകതക 

ഴാംയക്ഷണത്തകല്  പ്പനല്റമരഗേള്  റവകക്കഗന്ന ഩങ്് 

ഩയകഗണകച്ചഗപ്പേഔണ്ട്,  'നറഔമല്റ്റക നപഔര്  ഇനക്കഔഴകോം 

ഴര്റഖഴ'് എന്ന നഩയകല്   ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത എലാതഔ 

പ്പനല്റമല്  ഉെഭേള്ക്കഗാം ഴഔന്പത്തകേ ഴവഔമാം 

നല്േഗന്നതഔണ്. േര്ളേ നക്ഷഭനകധക നഫഔര്ഡ് 

ന്ത്ഩറര്ത്തനക്ഷഭഭഔക്കഗന്നതഗാം  പ്പഩന്ളന്  ഉള്പ്പെപ്പെ 

മഗെെ എലാതഔ േര്ളേ നക്ഷഭഩദ്ധതകേെഗാം ഈ നഫഔര്ഡ് 

ഭഗനഖ്ന  നെെകരഔക്കഗന്നതഗഭഔണ്. എ്,് േയകന്പ്, 

നകരക്കെര, എന്നകറനഩഔപ്പരമഗെെ ന്ത്ഩനദലഔധകള്ഠകത 

റകെേെഗപ്പെ േങളകമഗാം ജനേഖമഭഔക്കരഗാം നന്ത്ഩഔത്സഔവക 

െകക്കഗന്നതഔണ്. ന്ത്ഩെമഫഔധകത ന്ത്ഩനദലങ്ങെകല് , 

ന്ത്ഩനതയേകച്ചഗാം ഭധയനേയെത്തകല് , ജഔതകക്ക നഩഔപ്പരമഗെെ 

ഴഗഗന്ധ റയഞ്ജന റങക്ഷമകനങ്ങള്ക്കഔമഗാം ന്ത്ഩധഔന 

ഭഔമഗാം േഗയഗഭഗെേ ് േങളക പ്പചയ്യഗന്ന ഇെങ്ങെകല്  

േഗയഗഭഗെേകനഔമഗാം പ്പറപ്പേഔനറളന്  ആെ് റ്റഡ് 

ഭകറ്റകനഗളന്  ഩയകഩഔെകേള്   ഉനേലകക്കഗന്നഗ. 
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 24. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  േങളക ബറനഗേെകല് , 

അറപ്പമ േഘെഗതല്  േര്ളേ ഴ വങദഭഔക്കഗന്നതകനഔമക, 

ന്ത്പെ് ഒപഖഴ് ഴ േയയങ്ങള്  ഏര്പ്പെെഗത്തഔന്  

ഩദ്ധതകമകെഗന്നഗ. റേഗെകനേത്തഗാം റേഗെഗേെഗഭഔമക 

ഫന്ധപ്പെട്ട ഴാംറകധഔനങ്ങള്  തന്ഫകരഗാം ഉ് 

റകറയങ്ങെഗപ്പെ ന്ത്ഩഴയണത്തകന് (Vertical and 

Horizontal Data Transmission) നറണ്ടക യഗ ഐ.റ്റക 

അധകള്ഠകത പ്ലഔറ്റ് നപഔാം സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഗാം 

പ്പഭച്ചപ്പെട്ടതഗാം നറഗത്തകരഗെെതഗഭഔമ നഴറനാം 

േര്ളേര്ക്ക് നല്േഗന്നതകനഔമക ഇ-ഗനറണന്ഴ് 

ഩയകഩഔെക റേഗെകരഔപ്പേ റയഔഩകെകക്കഗന്നതഗഭഔണ്. 

ഩയന്പയഔഗതറഗാം തനേലഖമറഗഭഔമ റകെമകനങ്ങെഗപ്പെ 

ഴാംയക്ഷണത്തകന്, ന്ത്ഩനതയേകച്ചഗാം നഗഔന്ത്തറഔഴ 

നേന്ത്രങ്ങെകല്  േഘെഗതല്   ഊന്നല്  നല്േഗന്നതഗാം 

േഘെഗതല്  ന്ത്ഩനദലങ്ങെകനരമ്ക്ക് റയഔഩകെകക്കഗന്നതഗ 

ഭഔണ്. നഗഔന്ത്ത റര്ഗക്കഔയഗപ്പെ റാംലഖമ ബക്ഷണ 

ഴാംഴ്ക്കഔയാം (ethnic food culture) ഴാംയക്ഷകക്കഗന്നതകനഗാം  

നഩഔളേഔവഔയ ഴഗയക്ഷ ഉറെഗറയഗത്തഗന്നതകനഗാം 
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രക്ഷയഭകട്ടഗപ്പേഔണ്ട് അട്ടെഔെകമഗാം അതകയെ്കമഗാം 

ഉള്പ്പെപ്പെമഗെെ നഗഔന്ത്ത റര്ഗന്ത്ഩനദലങ്ങെകല്  യഗ 

ന്ത്ഩനതയേ ഩദ്ധതക യഘഩഖേയകക്കഗന്നതഔണ്.   

 25. റകറകധ രനഫഔറട്ടറകേള്ക്കഔമക എന് .എ. 

ഫക.എല് . അന്ത്േഡകനറ്റളന്  നെഩെകേള്  ആയാംബകക്കഗന്ന 

തഔണ്. മന്ത്രറല്ക്കയണത്തകനഔമക ഴഔനങ്തകേറഗാം 

ഴഔന്പത്തകേറഗഭഔമ േഘെഗതല്  ഴവഔമങ്ങള്  നല്േഗ 

ന്നതഔണ്.  പ്പചറകമ േങളകമകെങ്ങെകപ്പര മന്ത്രറല്ക്ക 

യണറഗാം അതഗനഩഔപ്പര േങളകമകെങ്ങെകപ്പര റന്നതഔതക 

രഗ് ഒനട്ടഔനഭളനഗാം നന്ത്ഩഔത്സഔവകെകക്കഗന്നതഔണ്.  

ഴാംസ്ഥഔനത്ത് റകദഗ്ദ്ധപ്പതഔഴകല് , േങളക ഉഩേയണ 

ങ്ങള്  റഔെേമ്പ്പക്കെഗക്കല് , ഉഩേയണങ്ങെഗപ്പെമഗാം 

മന്ത്ര ഴഔഭന്ത്ഗകേെഗപ്പെമഗാം അറ്റേഗറ്റ ഩണക, ഩയകഩഔരനാം 

എന്നകറമ്ക്കഔമക യഗ ഏേജഔരേ റകതയണ 

ഴാംറകധഔനഭഔമക  "േങളകന്ത്ലഖ" നേന്ത്രങ്ങള്  സ്ഥഔഩകക്കഗ 

റഔന്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. 

 26. ബക്ഷയ ഴഗയക്ഷകത ഩച്ചക്കറകേെഗപ്പെ ഉല്ഩഔദന 

ത്തകല്  ഴവമാം ഩയയഔഩ്തത നനെഗേ എന്ന രക്ഷയനത്തഔപ്പെ  

ഴാംസ്ഥഔനത്ത ്നെെകരഔക്കകപ്പക്കഔണ്ടകയകക്കഗന്ന ഩച്ചക്കറക 
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റകേഴന ഩയകഩഔെകേള്  2020 ജനഗറയക ഭഗതല്  2021 

ഏന്ത്ഩകല്  റപ്പയ "ജഖറനക"  ഭകളന്  നഭഔഡകനരക്ക ്

ഩയകറര്ത്തനപ്പെെഗത്തഗന്നതഔണ്. നന്ഫഗപ്പെ ഴാംസ്ഥഔന 

പരഭഔമ ചക്കമഗപ്പെ ഴാംബയണത്തകനഗാം ഴാംഴ്േയണ 

ത്തകനഗഭഔമക റക.എപ്.ഩക.ഴക.പ്പേ. റഴക ന്ത്ഩനതയേ 

ഩയകഩഔെക നെെകരഔക്കഗന്നതഔണ്.  ന്ത്ഩതകറഔയ റകഩണക 

േഔയയക്ഷഭഭഔക്കഗന്നതഔണ്.  റമനഔട്ടകല്  ഩഗള്ഩേങളക 

മകല്  യഗ "ഭകേറകപ്പെ നേന്ത്രാം" സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഔണ്. 

റമനഔെ് ജകലാതമകല്  ഩഗള്ഩന്ത്ഗഔഭങ്ങള്  (flori villages)  

സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഔണ്.    

മൃഗവംരക്ഷണം 

 27. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര് , േന്നഗേഔരകേള്ക്ക് നറണ്ടക 

ഴഭന്ത്ഗ ഇന്ളവറന്ഴ് റഔഗ്ദഔനാം പ്പചമ്തഗ. ഴഭന്ത്ഗ 

േന്നഗേഔരക ഇന്ളവറന്ഴ് ഩദ്ധതക ഗ"നഗഔഴഭങദ്ധക"  

തത്സഭമ പ്പറഫ് നഩഔര്ട്ടരകരഘപ്പെ േഗറഞ്ഞ ന്ത്ഩഖഭകമാം 

നകയക്കഗേനെഔപ്പെ നെെഔക്കഗേമഗാം ധഔയഔൊം േര്ളേപ്പയ 

േെപ്പക്കണകമകല്   നകന്നഗാം തെമഗേമഗാം പ്പചമ്തഗ. 

 28. 2019-ല്  ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത 105 നലഔക്കഗേെകല്  

അെകമരയ നകലഔ പ്പററ്ററകനറക നഴറനാം രബയഭഔക്കക.  

ഇത് ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത എലാതഔ നലഔക്കഗേെകരഗാം 
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റയഔഩകെകക്കഗാം.  േര്ളേര്ക്ക് റഔതകല്െെക പ്പററ്ററകനറക 

നഴറനാം രബയഭഔക്കഗന്നതകപ്പെ ബഔഗഭഔമക േഘെഗതല്  

നകരറഔയഭഗ് നയഔഗനകര്ണമ ഴ േയയങ്ങനെഔപ്പെ 

മഗ്  പ്പഭഔകഫല്-പ്പെരക-പ്പററ്ററകനറക മഘണകറ്റഗേെഗാം 

പ്പഭഔകഫല്  പ്പററ്ററകനറക  ലകനകക്കഗേെഗാം സ്ഥഔഩകക്കഗാം.  

േര്ളേര്ക്ക് ഗഗണനകരറഔയഭഗ് നഴറനങ്ങള്  

രബയഭഔക്കഗന്നതകനഔമക ഭഔതങേഔ പ്പററ്ററകനറക സ്ഥഔഩന 

ങ്ങള്  റകേഴകെകക്കഗാം. യഗ ഡകഴകളന്  ഴനെഔര്ട്ട ്

ഴകോം (DSS) നഩഔപ്പര യഗ ഡകജകറ്റല്  നവര്ഡ് ഫഗക്ക് 

നന്ത്ഩഔന്ത്ഗഔാം നെെഔക്കഔന്  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഉനേലക 

ക്കഗന്നഗ.  ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത േന്നഗേഔരക ഴന്പത്ത് ഭഔഩ് 

പ്പചയ്യഗന്നതകന് ഭങഗങ്ങപ്പെ തകയകച്ചറകമഗന്നതകനഗനറണ്ടക 

ജക.ഐ.എഴ്. ഭഔഩകാംഗഗഭഔമക ഴാംനമഔജകെകച്ചഗപ്പേഔണ്ട് 

ആ൪.എപ്.ഐ.ഡക. െഔഗകാംഗ് ആയാംബകക്കഗാം. 

29.         ഩയന്പയഔഗതഭഔമക ഭങഗഴാംയക്ഷണ ന്ത്ഩറര്ത്ത 

നങ്ങള്  യഗ ദഔയകന്ത്ദയ നകര്ന്ഫഔര്ജ്ജന ഩയകഩഔെക നഩഔപ്പര 

ഴര്ക്കഔര്  ഩകരഗണച്ചകയഗന്നഗ.  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഈ 

നഭഖ്രപ്പമ റയഗഭഔനഭഗണ്ടഔക്കഗന്നതകനഗാം പ്പതഔഴകരറ 

ഴയങ്ങള്ക്കഗഭഗ് യഗ റഔണകജയ  ഴാംയാംബഭഔമക 

റകേഴകെകക്കഗന്നതകനഗാം ഇനെഔള്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ.  
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േര്ളേര്ക്ക്, ന്ത്ഩനതയേകച്ച് റഔണകജയഩയഭഔമക 

ആെഗറെര്ത്തരകല്  ഏര്പ്പെട്ടകയകക്കഗന്നറര്ക്ക്  ഴവഔമാം 

നല്േഗാം. 
 

വശകരണം 

 30. 13 ജകലാതഔ ഴവേയണ ഫഔങ്ഗേപ്പെ (DCBs)  

നേയെ ഴാംസ്ഥഔന ഴവേയണ ഫഔങ്ഗഭഔമക ഴാംനമഔജക 

െകച്ചഗ പ്പേഔണ്ടഗ്  നേയെ ഫഔങ് ് യഘഩഖേയണാം നഔാം 

റകജമേയഭഔമക നകറനററ്റകമ ഭപ്പറ്റഔയഗ റഔഗ്ദഔനാം ആണ്.  

പ്പന്ത്ഩഔപളണല്  ഭഔനനജ്പ്പഭെഗാം ആധഗനകേ ഫഔങ്കാംഗ് 

ഴഔനങ്തകേറകദയമഗാം ഴന്നകനറലകെകച്ചഗപ്പേഔണ്ട് ഩഗതഗ 

തഔമക യഘഩഖേയകക്കപ്പെട്ട നേയെ ഴാംസ്ഥഔന ഴവേയണ 

ഫഔങ്് ഗനേയെ ഫഔങ്്  ഴാംസ്ഥഔനത്തകപ്പെ ഭഗഴഗറന്   

ഫഔങ്കാംഗ് ആറലയങ്ങെഗാം നകറനററ്റഗന്നതഔണ്. 

 31. 2018-പ്പര നേയെ ന്ത്ഩെമത്തകനഗ നലളാം 

ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത ജനങ്ങെഗപ്പെ റകറകധ അെകമരയ 

ആറലയങ്ങപ്പെ നകറനററ്റഗന്നതകനഔമക ഴവേയണ 

റേഗെ് പ്പേമര്-നവഔാം, പ്പേമര്-നരഔണ് , പ്പേമര്-നന്ത്ഗഴ ്

എന്നഖ 3 ഘെേങ്ങെഗ് "പ്പേമര്-നേയെ" ഗനേയെ 

ഩഗനര്നകര്ന്ഫകതകക്കഗ് ഴവേയണഴഖ്യാം  ഩദ്ധതകേള്  
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നെെകരഔക്കകമകട്ടഗണ്ട്.  പ്പേമര്നവഔഭകപ്പെ േഖഴകല്  ഇതഗ 

റപ്പയമഔമക 1935 റഖെഗേള്  നകര്ന്ഫകക്കഗേമഗാം 

ഩഘര്ണഭഔമഗാം റഖെഗ നവരുപ്പെട്ടറര്ക്ക് അറ കേഭഔറഗേ 

മഗഭഗണ്ടഔമക. പ്പേമര്-നരഔണ്  ഭഗനഖ്ന റകറകധ 

ഴവേയണ റഔമഩ്ഔ ഴാംഘങ്ങള്  ന്ത്ഩെമഫഔധകതര്ക്ക ്

േഗെഗാംഫന്ത്ലഖ മഘണകറ്റഗേള്  റഴക റഔമ്ഩേള്  റകതയണാം 

പ്പചയ്യഗേമഗണ്ടഔമക.  പ്പേമര്-നന്ത്ഗഴ ് റഴക കറദയഩയക 

നലഔധനമഗാം ആനയഔഗയ േഔര്ഡഗാം, ദഗയരങ്ങള്  

നനയകെഗന്നതകനഗ് കഗഡ്, റഔട്ടര്ന്ത്ഩഘപ് നഡഔേയഗപ്പഭെ് 

നപഔള്ഡര് , ന്ത്ഩഥഭലഗന്ത്ലഘള േകറ്്റ എന്നകറ പ്പേമര്  നവഔാം 

ഗഗണനബഔക്തഔക്കള്ക്ക് നല്േഗേമഗണ്ടഔമക.   

 32. ഴവേഔയയ ഩണഭകെഩഔെഗേഔയകല്  നകന്ന ്

ജനങ്ങപ്പെ ഴാംയക്ഷകക്കഗന്നതകനഔമക  ഴവേയണ 

സ്ഥഔഩനങ്ങള്  റഴക നെെകരഔക്കഗന്ന കഭനന്ത്േഔ 

പകനഔന്ഴ് ഩദ്ധതകമഔമ 'ഭഗറ്റപ്പത്ത ഭഗലാത'-മകന്  േഖഴകല്  

നഔെകതഗറപ്പയ 219.34 നേഔെക യഘഩ റകതയണാം 

പ്പചയ്യഗേമഗണ്ടഔമക.  ന്ത്െഔന്ഴ്പ്പജെര്ഭഔയഗപ്പെ നക്ഷഭത്തക 

നഔമക നേയെ നേറ്റ് ന്ത്െഔന്ഴ്പ്പജെര്  പ്പറല്പമര്  

ഴവേയണ ഴാംഘാം രകഭകറ്റഡഗാം ന്ത്ഩറഔഴക നേയെഖമയഗപ്പെ 

നക്ഷഭത്തകനഔമക നേയെ ഴാംസ്ഥഔന ന്ത്ഩറഔഴക നക്ഷഭ 
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റകേഴന ഴവേയണ ഴാംഘാം രകഭകറ്റഡഗാം യജകേര്  

പ്പചമ്തകട്ടഗണ്ട്. 

 33. ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത ഴവേയണ ഴാംഘങ്ങള്  

ഉതഩ്ഔദകെകക്കഗന്ന ഉല്െന്നങ്ങള്  നേഔ-ഒഩ് ഭഔര്ക്ക ്

എന്നഗ റകെകക്കഗന്ന ഏേ ന്ത്ഫഔന്ഡകരഗാം ഗഗണനകരറഔയ 

ഭഗന്ത്ദമകരഗാം േഖഴകല്  പ്പേഔണ്ടഗറയഗന്നതകന് എപ്പെ 

ഴര്ക്കഔര്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ.  ‘ഡകജകറ്റല്  ഡനഭഔന്ത്േഴകപ്പമ’ 

അബകറങദ്ധകപ്പെെഗത്തഗന്നതകന് ഴവേയണ സ്ഥഔഩന 

ങ്ങപ്പെ ഡകജകറ്റല്  ഴന്പദ് റയറസ്ഥമകല്  ഩപ്പങ്െഗ 

ക്കഗന്നതകനരമ്ക്ക് ഴവഔമകക്കഗന്നതകനഔമക "പ്ലഔറ്റന്പഔാം  

നേഔ-ഒെനററ്റഖറ്ഴ്" എന്ന ആലമാം അറതയകെക 

ക്കഗന്നതഔണ്. 

 34. ഩഔരക്കഔെ് പ്പനലാത് ഴാംബയണ-ഴാംഴേ്യണ-

റകഩണന ഴവേയണ ഴാംഘാം രകഭകറ്റഡ് നന്പര്.ഩക.1449 

(PAPCOS) ഩഔരക്കഔെ് േണന്ത്ന്പമകല്  ന്ത്ഩതകദകനാം  

200 പ്പഭന്ത്െകേ ് െണ്  ഉത്ഩഔദനനലളകമഗ് ആധഗനകേ 

അയക ഭകലാതകപ്പെ ന്ത്ഩറര്ത്തനാം ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്. 

വാംവ്കാരിക കാരയം 

 35. േരഔേഔയന്ഩഔപ്പയ ആനഗഔെതരത്തകല്  എത്തക 

നച്ചയഔന്  ഴവഔമകക്കഗന്നതകന് േരഔേഔയന്ഩഔര്ക്കഗ്  
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ഉഩജഖറന ഩദ്ധതക/റഘറല്  ആര്ട്ട് വഫ്ഴ് എന്ന ഩദ്ധതക 

റകഩഗരപ്പെെഗത്തക. േഴകഞ്ഞ റര്ളാം ആയാംബകച്ച ‘1000 

മഗറ േരഔേഔയന്ഩഔര്ക്ക് നറണ്ടക ഡമഭണ്ട് ജഘഫകരക 

പ്പപനലാതഔളകെ്’ തനേലസ്ഥഔഩനങ്ങെഗപ്പെ ഴജഖറ 

ഩങ്ഔെകത്തനത്തഔപ്പെ തഗെയഗന്നതഔണ്. തഗറസ്സഔമ 

സ്ഥരങ്ങള്  രബയഭലാതഔത്ത ന്ത്ഗഔഭങ്ങെകരഗാം നഗയങ്ങെകരഗാം 

ഴഔാംഴേ്ഔയകേ ന്ത്ഩറര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് നറണ്ടക പ്പഩഔതഗ 

നെെഔതേെഗപ്പെമഗാം പ്പഩഔതഗസ്ഥരങ്ങെഗപ്പെമഗാം അയകപ്പേ 

ഴഔാംഴേ്ഔയകേ ഇെങ്ങള്  റകേഴകെകക്കഗന്നതകന്   

'നഔട്ടയങ്ങ'്,  ഭപ്പറ്റഔയഗ ഴറകനലള ഩദ്ധതക റകബഔറനാം 

പ്പചയ്യഗന്നഗ. 

 36. ഭരമഔൊം ഭകളന്  അതകപ്പെ നേന്ത്രങ്ങള്  

നരഔേറയഔഩേഭഔമക 31 യഔജയങ്ങെകരഗാം   ഇരയമകല്  16 

ഴാംസ്ഥഔനങ്ങെകരഗാം സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതകല്  റകജമകച്ചഗ.  

ഴഔനങ്തകേ റകദയമഗപ്പെ ഉഩനമഔഗത്തകരഘപ്പെ ഈ ബഔള 

ധഔയഔൊം ഩഠകതഔക്കെകനരമക്്ക് എത്തകക്കഗന്നതകന്  

എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ന്ത്ഩതകജ്ഞഔഫദ്ധഭഔണ്. 

 37. പ്പെരകറകളന്  റയറഴഔമത്തകപ്പര  യഗ റകലകവരു 

റയക്തകതവത്തകന ്കരപ് കൊം അച്ചഖറപ്്പഭെ്  അറഔര്ഡ ്

നല്േഗന്നതകന് നേയെ ചരച്ചകന്ത്ത അക്കഔദഭക തഗെക്കാം 

േഗറകക്കഗന്നതഔണ്.   



26 

വാമ്പത്തികലും സ്ഥിതിലിലരക്കണക്കും 

 38. പ്പതെകറ് അെകസ്ഥഔനത്തകപ്പര ആഴഘന്ത്തണ 

ത്തകനഗാം റകേഴനത്തകനഗാം ഡഔറ്റമഗപ്പെ രബയത 

ഉറെഔക്കഗന്നതകന് എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ന്ത്ഩതകജ്ഞഔ 

ഫദ്ധഭഔണ്.  2019-ല്  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്   ഏപ്പറ്റെഗത്ത 

ന്ത്ഩഭഗഖ് ഴാംയാംബങ്ങെകപ്പരഔന്ന് തനേല ഴവമാംബയണ 

സ്ഥഔഩനങ്ങെകപ്പര അെകസ്ഥഔന സ്ഥകതകറകറയ 

ക്കണക്കഔണ്. റയഗാംറര്ളാം ഓനദയഔഗകേ ഡഔറ്റഔ 

നലഖ്യണ ഴാംറകധഔനാം ലക്തകപ്പെെഗത്തഗന്നതകനഗാം 

അത് ഴഗസ്ഥകയ റകേഴനരക്ഷയാം (SDG) ഴഘചകേ 

ചട്ടക്കഘെഗഭഔമക റകനയഴകെകക്കഗന്നതകനഗാം റേഗെ് 

ഉനേലകക്കഗന്നഗ. നദലഖമറഗാം അരര്നദലഖമറഗഭഔമ 

നകരറഔയറഗഭഔമക തഗരയഭഔമ യഖതകലഔഴ്ന്ത്തഩയറഗാം            

നകര്േചനഔത്മേറഗഭഔമ േങതയത ഉറെഗറയഗത്തഗന്ന 

തകനഔമക റേഗെ് റഴക നെത്തഗന്ന ഩതകറ് ഴര്നേേെഗാം 

ഩഠനങ്ങെഗാം ഩയകള്േയകക്കഗാം. ആധഗനകേ േഔറ്റകേകക്കല്  

െഘള്ഴഗാം ഴഔനങ്തകേ റകദയമഗാം ഡഔറ്റഔ അഩന്ത്ഗഥന 

ത്തകനഗാം കഭനകാംഗകനഗാം നറണ്ടക റയഗാംറര്ളത്തകല്  

ഉഩനമഔഗകക്കഔന്   ഉനേലകക്കഗന്നഗ. 
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പരിസ്ഥിതി  

 39. 2019-ല്  ആദയഭഔമക നെന്ന മഗ.എന് . മഘത്്ത 

കലഭറ്റ് ഴന്ഫകറ്റകല്  മഗറഴഔയഥകേള്  "േഔരഔറസ്ഥഔനഗ 

ഫന്ധഭഔമക ഉണ്ടഔേഗന്ന നെഩെകേള് ആറലയ 

പ്പെെഗന്നതകനഗനറണ്ടകമഗ് ഉചകതഭഔമ നറദകമകരഔണ് 

നഔാം ഇനെഔള്" എന്നഗ ഩറമഗേമഗണ്ടഔമക. ജര 

ഭരകനഖേയണാം ഴാംഫന്ധകച്ച് നഫഔധറത്ക്കയണാം റയഔഩകഩക 

ക്കഗന്നതകപ്പെമഗാം ഩയകവഔയനെഩെകേള്  ഴവഖേയകക്കഗന്ന 

തകപ്പെമഗാം ബഔഗഭഔമക ജരഔലമങ്ങെകപ്പര ജരത്തകപ്പെ 

ഗഗണനകരറഔയാം ഩയകനലഔധകക്കഗന്നതകന് ഴേ്ഘെഗേെകരഗാം 

നേഔനെജഗേെകരഗാം ബഘ-ഭകന്ത്തനഴനഔ ലബഗേള്  നന്ത്ഩഔത്സഔ 

വകെകക്കഗന്നതകന് എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. 

എലാതഔ തനേലഴവമാംബയണ സ്ഥഔഩനങ്ങെകരഗാം ന്ത്ഩനതയേകച്ച്, 

ജകലാതേെകല്  േഔരഔറസ്ഥഔ റയതകമഔനാം നറഗത്തകല്  

ഫഔധകക്കഗന്ന ദഗര്ഫര സ്ഥരങ്ങെകല്  (hotspot) 

േഔരഔറസ്ഥഔ റയതകമഔനത്തകപ്പെ ന്ത്ഩറര്ത്തന നയഖ് 

(LAPCC) യഘഩഖേയകക്കഗറഔന്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. 

േഔരഔറസ്ഥഔ റയതകമഔന രഘഘേയണാം, അതകജഖറനാം 

ഴാംഫന്ധകച്ച ന്ത്ഩല്നങ്ങള്  എന്നകറമകപ്പര നഩഔേ ്
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നഡഔടര്റല്  റകഴര്ച്ച് നന്ത്ഩഔത്സഔവകെകക്കഗന്നതകന്  

‘ഉജ്ജവല്  പ്പപനലാതഔളകെ് നന്ത്ഩഔന്ത്ഗഔാം’, ന്ത്ഩഔനദലകേ നഭഖ്രഔ 

തരത്തകല്  റകറകധ ഩഔയകസ്ഥകതകേ റലങ്ങെകന്നഭല്  

ഗനറളണ നന്ത്ഩഔജേ്റ്റഗേള്  നെത്തഗന്നതകനഔമക 

ഩയകസ്ഥകതക ലഔഴ്ന്ത്താം/എഞ്ചകനഖമറകങ്ങ് ഫകയഗദഔനരയ 

ഫകയഗദ റകദയഔര്ഥകേള്ക്ക് ഴഔന്പത്തകേ ഴവഔമാം 

നല്േഗന്ന ‘റകദയഔനഩഔളകണക’ എന്ന േഗഡെ് 

പ്പപനലാതഔളകെ് നന്ത്ഩഔന്ത്ഗഔാം എന്നകറ ഈ റര്ളാം എപ്പെ 

ഴര്ക്കഔര്  ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്.   

 40.  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  2020 ജനഗറയക 1 ഭഗതല്   

റ്റത്തറണ ഉഩനമഔഗ പ്ലഔേകക്ക് നകനയഔധകച്ചകട്ടഗണ്ട്.  

ഩേയാം ഉഩനമഔഗകക്കഔറഗന്ന റഴ്തഗക്കള്  ഴാംഫന്ധകച്ചഗാം 

നകര്ന്ഫഔതഔറകപ്പെ റകഩഗരഖേങത ഉത്തയറഔദകതവാം 

(extended producer responsibility) നെെകരഔക്കഗന്നതഗാം 

ഉള്പ്പെപ്പെ നകനയഔധനാം േഔയയക്ഷഭഭഔക്കഗന്നതകനഔമക 

നഫഔധറത്ക്കയണ ഩയകഩഔെകേള്  നെത്തഗന്നതഔണ്. 

  41. 2020 ഏന്ത്ഩകല്  ഭഔഴത്തകല്  280 നേഔെക യഘഩ 

പ്പചരറകല്  ഴാംസ്ഥഔനത്ത് ഇെനന്ത്ഗറ്റഡ് നേഔേല് 

നഴഔണ് ഭഔനനജപ്്പഭെ് നന്ത്ഩഔജടര്് (ICZMP) 
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ആയാംബകക്കഗന്നതഗാം 4 റര്ളത്തകല്  റെക്കന്  ജകലാതേെകപ്പര 

തഖയന്ത്ഩനദലങ്ങെഗാം ജഖറനനഔഩഔധകമഗാം പ്പഭച്ചപ്പെെഗന്ന 

തകന് ഴവഔമേഭഔറഗേമഗാം പ്പചയ്യഗാം. 

 42. 2019-ല്  എലാതഔ ന്ത്തകതര തനേലഴവമാംബയണ 

സ്ഥഔഩനങ്ങെകരഗാം കജറ കററകധയ ഩയകഩഔരന 

ഴഭകതകേെഗപ്പെ (BMC) യഘഩഖേയണാം  ഩഘര്ത്തകമഔക്കകമ 

ഇരയമകപ്പര ആദയ ഴാംസ്ഥഔനഭഔമക നേയൊം.   

ന്ത്ഩഔനദലകേതരത്തകല്  കജറ കററകധയാം, കജറ 

കററകധയ ഩയകഩഔരന ഴഭകതകേള്  തയ്യഔറഔക്കകമ 

ഩയന്പയഔഗത അറകറഗേനെഔപ്പെഔൊം ജനേഖമ കജറ 

കററകധയ ഩയകഩഔരന യജകേറകല്  നയഖ്പ്പെെഗത്തഗന്നത് 

എലാതഔ തനേല സ്ഥഔഩനങ്ങെകരഗാം ഩഘര്ത്തകമഔക്കഗേമഗാം, 

അത് ഇരയമകല്  100% ജനേഖമ കജറ കററകധയ 

യജകേര്  യഘഩഖേയണാം കേറയകച്ച ആദയ ഴാംസ്ഥഔന 

കജറ കററകധയ നഫഔര്ഡഔമക  നേയെപ്പത്ത റഖണ്ടഗാം 

ഭഔറ്റഗേമഗണ്ടഔമക. ഇനെഔള്   ജനേഖമ കജറ 

കററകധയ യജകേര്  (PBR) ഡകജകകറ്റഴ് പ്പചയ്യഗന്നതഗാം 

ഒനയഔ റര്ളറഗാം േഔരകേഭഔക്കഗന്നതഗഭഔണ്. കജറ 

കററകധയ ഴാംയക്ഷണത്തകനഔമക ന്ത്ഩഔനദലകേഭഔമക 
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നമങ്ങള്  റകേഴകെകക്കഗന്നതകപ്പെ ബഔഗഭഔമക 

ന്ത്ഩഔനദലകേ  കജറകററകധയ ഴന്പന്ന ന്ത്ഩനദലങ്ങപ്പെ 

കഩതങേ സ്ഥഔനങ്ങെഔമക റകജ്ഞഔഩനാം പ്പചയ്യഗറഔന്  

ജനേഖമ കജറ കററകധയ ഩയകഩഔരന ഴഭകതക (BMC) 

ഴവഔമകക്കഗന്നതഔണ്.  പ്പേഔലാതപ്പത്ത ആന്ത്ലഔഭാം േണ്ടല്  

േഔെഗേള്  നേയെത്തകപ്പര ന്ത്ഩഥഭ കജറകററകധയ 

കഩതങേ സ്ഥഔനഭഔമക 2019-ല്  ഓനദയഔഗകേഭഔമക 

റകജ്ഞഔഩനാം പ്പചമ്തകയഗന്നഗ. 

 43. നേയെ ഴാംസ്ഥഔന ഭരകനഖേയണ നകമന്ത്രണ 

നഫഔര്ഡ്  നദകേെകരഗാം ബഘന്ത്ഩനദലങ്ങെകരഗഭഗ് ഭഔരകനയ 

ഴാംഴ്േയണറഗാം ഭരകനഖേയണറഗാം നകയഖക്ഷകക്കഗന്നത് 

തഗെയഗന്നതഔണ്. നറന്പനഔെ ് േഔമരകപ്പെമഗാം 

അവരുഭഗെകക്കഔമരകപ്പെമഗാം റഖപ്പണ്ടെഗെഗാം നറഖേയണറഗാം 

ഴവകഴ് ചഔരഞ്ച് യഖതകമകല്  ഏപ്പറ്റെഗക്കഗന്നതഔണ്.  

ചഔനരഗേപ്പെമഗാം ഭകഡച്ഔനരഗേപ്പെമഗാം ഴാംയക്ഷകക്കഗന്ന 

തകനഔമക തനേല സ്ഥഔഩനതരത്തകല്  േര്ന്ഫഩദ്ധതകേള്  

യഘഩഖേയകക്കഗന്നതഔണ്. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ലബ്ദഭരകനഖ 

േയണാം നകമന്ത്രകക്കഗന്നതകനഔമക യഗ നമാം 

പ്പേഔണ്ടഗറയഗന്നതഔണ്. ഴവമാംനകമന്ത്രണ ഴാംറകധഔന 

ത്തകരഘപ്പെ റയറഴഔമപ്പത്ത നകയഖക്ഷകക്കഗന്നതഗാം 
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ഩഔരകക്കഗന്നതഗാം ലക്തകപ്പെെഗത്തഗന്നതകനഔമക ഒണ്കരന്  

േണ്ടകനയഘഴ ്എഭകളന്  നഭഔണകറ്ററകാംഗ് ഴകോം നഫഔര്ഡ് 

ഏര്പ്പെെഗത്തഗന്നതഔണ്.   
 

എക്സവവ് 

 44. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  രവയക ഭഗക്തക എന്നതക 

നനഔെഗ് അതകപ്പെ റഔഗ്ദഔനത്തകപ്പെമഗാം ന്ത്ഩതകജ്ഞഔ 

ഫദ്ധതമഗപ്പെമഗാം ബഔഗഭഔമക 9 രവയക റകഭഗക്തക 

നേന്ത്രങ്ങെഗാം 3 നഭഖ്രഔ േ ണ്ഴകരകാംഗ് പ്പഴെറഗേെഗാം 

സ്ഥഔഩകച്ചകട്ടഗണ്ട്. ഗഗയഗതയഭഔമ േഗറ്റങ്ങെഗപ്പെ േഔയയക്ഷ 

ഭഭഔമ അനനവളണത്തകനഔമക എേ്കഴഴ് കന്ത്ോം 

ന്ത്ഫഔഞ്ച് യഘഩഖേയകച്ചകട്ടഗണ്ട്. റേഗെകപ്പെ ആധഗനകേ 

റത്േയണത്തകപ്പെ ബഔഗഭഔമക കരഴന്ഴഗേള് , 

പ്പഩര്ഭകറ്റഗേള്  എന്നകറ  നല്േഗന്നതഗള്പ്പെപ്പെമഗ്  

21 നഴറനങ്ങെഗപ്പെ നെഩെകന്ത്േഭങ്ങള്  ഒണ്കരനഔക്കക 

മകട്ടഗണ്ട്.   

 45. ഩഔരക്കഔെ് എേക്ഴഴ് െറര്  ഈ റര്ളാം 

ഩഘര്ത്തഖേയകക്കഗന്നതഔണ്. പ്പേഔലാതാം, ആരെഗഴ, 

തകയഗറനരഩഗയാം ജകലാതേെകല് , റമര്പ്പരസ്സ് ഴാംറകധഔനാം 

സ്ഥഔഩകക്കഗറഔന്  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. 
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ഴഔധഔയണക്കഔര്ക്ക ് ഩയഔതകേള്  യജകേര്  പ്പചയ്യഗന്ന 

തകനഗ് ഴ േയയങ്ങനെഔെഗേഘെകമ യഗ പ്പറഫ് 

ആപ്ലകനക്കളന്  റകേഴകെകക്കഗന്നതഔണ്. നേഔഴകനക്കഔെ ്

ജകലാതമകപ്പര േകനഔരഘയകല്  ഩഗനയധകറഔഴ ഴ േയയ 

ങ്ങനെഔെഗേഘെകമ യഗ ഴാംസ്ഥഔനതര രവയകറകഭഗക്തക 

നേന്ത്രാം ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്. 

 46. േലഗറണ്ടക, ഭഔങ്ങ, ചക്ക, റഔഴെഴാം 

അതഗനഩഔപ്പരമഗ് ഩഴറര്ഗങ്ങെകല്നകന്നഗാം കറനഗാം 

ആള്ക്കനവഔെകപ്പെ അാംലാം േഗററഔമ ഭദയറഗാം 

ഉത്ഩഔദകെകക്കഗന്നത് അനഗറദകക്കഗന്നതകനഗ്  തഖയഗഭഔനാം 

എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഇതകനോം ന്ത്ഩഖ്യഔഩകച്ചഗ േഴകഞ്ഞഗ. 

ഇത് േര്ളേയഗപ്പെ ആദഔമാം പ്പഭച്ചപ്പെെഗത്തഗന്നത് 

നന്ത്ഩഔത്സഔവകെകക്കഗന്നതഔണ്. 
 

ഫിഴറീവ ്

 47. നേയെത്തകന് നഔലാംറകതച്ച ന്ത്ഩെമേഔരത്ത് 

റയഔഩേഭഔമക ന്ത്ഩചയകച്ചകയഗന്ന യഗ നഩഔേ-്ല്  

"നവഔെകറഗഡകന് ഴ്കഩഡര്ഭഔനഗാം ഫഔറ്റ്ഭഔനഗാം 

അമണ്ഭഔനഗഭഗണ്ട്, എന്നഔല്, നന്ഫള് നേയെഖമര്ക്ക് 

പ്പയഔറ്റ നഩയകന്േഖഴകല് - പകളര്പ്പഭന് - ഇറര് എലാതഔ 
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നഩയഗഭഗണ്ട്"  എന്ന് ഩറഞ്ഞകയഗന്നഗ.  ഭത്സയ പ്പതഔഴകരഔെക 

േള്ക്ക് ആറലയഭഗ് റ്ങ്ങെഗാം റരേെഗാം 

റഔങ്ങഗന്നതകനഔമക ഭത്സയ പ്പതഔഴകരഔെകേെഗപ്പെ നജഔമകെ് 

രമഫകരകറ്റക ന്ത്ഗഘെഗേള്ക്ക് (JLG) ഩരകലയവകത 

റഔമ്ഩേള്  നല്േകപ്പക്കഔണ്ട് അറപ്പയ അറയഗപ്പെ 

റ്ങ്ങെഗപ്പെമഗാം റരേെഗപ്പെമഗാം  ഉെഭേെഔക്കഗറഔന്  

എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. അങ്ങപ്പന 

യഘഩഖേയകക്കപ്പെട്ട പ്പജ.എല്.ജക.-േള് റഖഴ്ച റയഗത്തഔപ്പത 

റഔമ്ഩ തകയകച്ചെക്കഗപ്പഭന്ന നകഫന്ധനമകന്നഭല് , റഔമ്ഩഔ 

തഗേമകന്നഭരഗ് ഩരകല ഴര്ക്കഔര്  റവകക്കഗന്നതഔണ്. 

േഔരഔറസ്ഥഔ റയതകമഔനങ്ങള്  ഉണ്ടഔേഗന്ന ഴഔവചയയ 

ത്തകല്  ഭഗന്േഘട്ടകമഗ് േഔരഔറസ്ഥഔ ന്ത്ഩറചനറഗഭഔമക 

ഫന്ധപ്പെട്ട് നകയരയാം റകറയങ്ങള്  നല്േഗന്നതകനഗാം 

യക്ഷഔന്ത്ഩറര്ത്തനങ്ങള്  ഴഗഗഭഭഔക്കഗന്നതകനഗാം നറണ്ടക 

എലാതഔ ഭകറന്  ജകലാതേെകരഗാം പകളറഖഴ് നേളനഗേള്  

ഴജ്ജഭഔക്കഗന്നതഔണ്. 

 48. ഉഩനബഔക്തഔക്കള്ക്ക് ഗഗണനഭന്ഩ ഉറെഗറയഗ 

ത്തകമ ഭത്സയരബയതമക്്കഔമഗാം ലഗചകതവഭഗ് ഴഔവചയയ 

ങ്ങെകല്  ഭത്സയ റകല്െന നന്ത്ഩഔത്സഔവകെകക്കഗന്നതകനഗാം 

അറര്  ഩകെകച്ചഗപ്പേഔണ്ടഗറയഗന്ന ഭത്സയങ്ങള്ക്ക് നയഔമഭഔമ 
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റകര രബകക്കഗന്നതകന് ഭത്സയപ്പത്തഔഴകരഔെകേപ്പെ ന്ത്ഩഔഩ്ത 

യഔക്കഗന്നതകനഗാം നറണ്ടക എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  യഗ നകമഭാം 

പ്പേഔണ്ടഗറയഗന്നതഔണ്. ഭത്സയപ്പത്തഔഴകരഔെകേപ്പെമഗാം 

ഭത്സയപ്പത്തഔഴകരഔെകേെഗപ്പെ േഗട്ടകേപ്പെമഗാം റേഗെകപ്പര 

ഉനദയഔഗസ്ഥപ്പയമഗാം, മഥഔഴഭമാം നഘതന ഩദ്ധതകേള്  

ഏപ്പറ്റെഗക്കഗറഔന്  ഴജ്ജഭഔക്കഗന്നതകന,്  അരര്നദലഖമ 

തരത്തകല്  ഉള്പ്പെപ്പെമഗ് ആധഗനകേ ഴഔനങ്തകേ 

ഩയകലഖരനാം നല്േഗന്നതഔണ്. ഴര്േേരഔലഔരേെഗാം 

റേഗെഗേെഗഭഔമഗ് റകദയഔര്ഥക/ഉനദയഔഗസ്ഥ റകനകഭമ 

ഩയകഩഔെകേള്  അരര്നദലഖമതരത്തകല്  നെത്തഗന്ന 

തഔണ്. 

 49. ഴഭഗന്ത്ദത്തകല്  നകന്നഗാം പ്ലഔേകക്ക് നഖക്കാം 

പ്പചയ്യഗന്നതകനഔമക നഖണ്ടേയമകപ്പര ഭത്സയപ്പത്തഔഴക 

രഔെകേെഗപ്പെ ഩങ്ഔെകത്തനത്തഔപ്പെ നെെകരഔക്കക റയഗന്ന 

'ലഗചകതവ ഴഔഗയാം' ഩദ്ധതക മഗ.എന്.-പ്പെ അാംഗഖേഔയാം 

നനെകമകട്ടഗ്തഗാം, അത് ഭഗനന്പാം, നഫെഘര് , ഩഗതകമഔെ 

തഗറഭഗഖ്ങ്ങെകനരമ്ക്ക ്േഘെക റയഔഩകെകക്കഗന്നതഗഭഔണ്. 

 50. എലാതഔ പകള് പഔഭഗേെഗാം ജക.ഐ.എസ്സ.് ഭഔഩ് 

പ്പചയ്യഗന്നതഗാം, യജകഴ്നന്ത്െളനഗാം കരഴന്ഴഗാം നല്േഗ 

ന്നതഗഭഔണ.് ജഖറനഗ് ഭത്സയങ്ങെഗപ്പെ ഭഔര്ക്കറ്റഗേെഗാം  
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ഭത്സയ ഴഘെര്ഭഔര്ക്കറ്റഗേെഗാം ആയാംബകക്കഗറഔനഗാം 

ഉനേലകക്കഗന്നഗണ്ട്. ഭഗട്ടത്തറ ഭത്സയപ്പത്തഔഴകരഔെക 

വ ഴകാംഗ് നേഔെനകമഗപ്പെ റകജമാം ഈ റര്ളാം ഭറ്റഗ 

തഖയനദല ജകലാതേെകനരക്ക് േഘെക റയഔഩകെകക്കഗന്നതഔണ്. 
 

ഭക്ഷയലും വിലില്  വസൈവും ഉപഭഭാക്തൃ കാരയലും 

 51. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര് , ആരെഗഴ ജകലാതമകല് 

'റകലെഗയവകത നേയൊം' എന്ന ഩയഖക്ഷണഔെക 

സ്ഥഔനത്തകരഗ് ഩയകഩഔെക റകജമേയഭഔമക 

നെെകരഔക്കക. തങശ്ശഘര് , ഩഔരക്കഔെ്, ഩത്തനാംതകട്ട, 

റമനഔെ് എന്നകറകെങ്ങെകപ്പര റകദഘയ നഗഔന്ത്തറര്ഗ 

നേഔെനകേെകല്  ഴഞ്ചയകക്കഗന്ന നറളന്  നളഔെഗേള്  

ആയാംബകച്ചകട്ടഗണ്ട്.  ഇെര്   നേറ്റ് നഩഔര്ട്ടഫകരകറ്റക റകതയണ 

ഴാംറകധഔനാം, നദലഖമബക്ഷയ ബന്ത്ദതഔ ആേ്റ്റകപ്പെ 

ഗഗണനബഔക്തഔക്കള്ക്ക് 12 ഴാംസ്ഥഔനങ്ങെകല്   

ഏപ്പതങ്കരഗാം യഗ ഴാംസ്ഥഔനത്തഗ നകന്ന് അറര്ക്ക് 

അര്വഭഔമ ഴഔധനങ്ങള്  റഔങ്ങഗന്നത് ഴഔധയഭഔക്കക. 

 52. 2020-ല്  ഇ-നറളന്  േഔര്ഡ് ഏര്പ്പെെഗത്തഗ 

റഔന്  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഉനേലകക്കഗന്നതഗാം അതഗറഴക 

അനഩക്ഷേര്ക്ക് നറളന്  േഔര്ഡഗേള്  ന്ത്ഩകെ് 
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പ്പചയ്യഗറഔന്  ഴഔധയഭഔേഗന്നതഗഭഔണ്. ഭഔനറരക 

നേഔറകപ്പെ റകല്െന നേന്ത്രങ്ങെകലാതഔത്ത 16 ന്ത്ഗഔഭ 

ഩഞ്ചഔമത്തഗേെകല്  അറ തഗറക്കഗന്നതഔണ്. 

േഔയയക്ഷഭഭഔമ ഉഩനബഔക്തങതര്ക്ക ഩയകവഔയത്തകനഔമക 

രഖഗല്  പ്പഭനന്ത്െഔെജക റേഗെ്, ഴാംസ്ഥഔനത്ത് ഭഘന്ന ്

ഴഞ്ചയകക്കഗന്ന ഩയകനലഔധന മഘണകറ്റഗേള്  

സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഔണ്. 

 53. ഴഖഴണരഔമഗ് ഩഴറര്ഗങ്ങെഗാം ഩച്ചക്കറക 

േെഗാം അറ രബയഭലാതഔത്ത ഴഖഴണഗേെകരഗാം 

രബയഭഔക്കഗന്നത് ഉറെഗറയഗത്തഗന്നതകനഔമക, പഗഡ് 

റകഴര്ച്ച് ആെ് പ്പഡറരഩ്പ്പഭെ് േ ണ്ഴകല് , ചകല്ഡ് 

നേഔനറജഗേെഗാം ഡഖകവനന്ത്ഡളന്  പ്ലഔെഗേെഗാം 

ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്.   
 

ലനം - ലനയജീലി 

 54. ആന ഉെഭേെഗപ്പെ റകലദഔാംലങ്ങനെഔെഗേഘെക, 

നഔട്ടഔനേെഗപ്പെ ഡക.എന് .എ. പ്പന്ത്ഩഔകപരകാംഗഗാം 

അറമഗപ്പെ  റരകൊം, ബഔയാം തഗെങ്ങകമ അെറഗേള്  

തകയകച്ചറകമഗന്നതകന് കഭനന്ത്േഔചകെഗേള്  ഘെകെകക്കഗന്നതഗാം 

ഩഘര്ത്തകമഔക്കകമ ഇരയമകപ്പര ന്ത്ഩഥഭ ഴാംസ്ഥഔനഭഔണ് 



37 

നേയൊം. േഔട്ടകല്നകന്നഗാം ഩകെകച്ച ആനേെഗപ്പെമഗാം 

നഔട്ടഔനേെഗപ്പെമഗാം നക്ഷഭാം ഉറെഗറയഗത്തഗന്നതകനഔമക 

ഴാംസ്ഥഔനത്ത് ആധഗനകേ ഴ േയയങ്ങനെഔെഗ േഘെകമ 

ആന ഩഗനയധകറഔഴനേന്ത്രങ്ങെഗപ്പെ ഩണക ഩഗനയഔഗഭകച്ചഗ 

റയഗന്നഗ.  േെഗറേെഗപ്പെ എണത്തകരഗണ്ടഔമ റര്ദ്ധനറ് 

േഴകഞ്ഞ ദലഔബ്ദത്തകല്  റമനഔട്ടകരഗാം, ഩയകഴയ 

ന്ത്ഩനദലങ്ങെകരഗാം  ഭനഗളയയഗാം  റരകമ ഭഔാംഴനബഔജകേെഗാം 

തന്ഫകരഗ് ഴാംഘട്ടനാം റര്ദ്ധകക്കഗന്നതകന് േഔയണ 

ഭഔമകട്ടഗണ്ട്. ഭഗറകനററ്റ േെഗറേെഗപ്പെ ഴതവയ 

ചകേകത്സമ്ക്കഔമഗാം ആറലയഭഗ്കെത്ത് അറമഗപ്പെ 

ലഔലവതഭഔമ ഩഗനയധകറഔഴത്തകനഔമഗാം യഗ േെഗറ 

ഩഗനയധകറഔഴ നേന്ത്രാം സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതകന ്

ഉനേലകക്കഗന്നഗ. 

 55. എലാതഔ റര്ളറഗാം റനാംറേഗെ് റകറകധ 

റങക്ഷകത്ത നെഖല്  ഩയകഩഔെകേള്ക്കഔമക 60-70 രക്ഷാം 

കതേള്  ഉഩനമഔഗകക്കഗന്നഗ.  ഇതഗറപ്പയ, ഈ കതേള്  

നഩഔെകത്തഖന്  ഫഔഗഗേെകനരഔ  പ്ലഔേകേ്  റഘട്ട് പ്പന്ത്െമകനറഗ 

േെകനരഔ ആണ് റെര്ത്തകമകയഗന്നത്.  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  

കതേള്ക്കഗ നറണ്ടക പ്ലഔേകേ ് യവകത േനന്പഔേഫകള്  

േററഗേള്  പ്പേഔണ്ടഗറയഔന്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. റന 
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ങ്ങപ്പെമഗാം അതകപ്പര ജരഗജഔരങ്ങപ്പെമഗാം അറകപ്പെ 

നകനക്ഷഩകക്കപ്പെട്ട ഭഔരകനയങ്ങെഗപ്പെ ബഖളണകമകല്നകന്നഗാം 

ഭഗക്തഭഔക്കഗേ എന്നത് ഉറെഗറയഗത്തഗേ എന്ന 

രക്ഷയനത്തഔപ്പെ  ന്ത്ഗഖന്  ന്ത്ഗഔസ്സ് എന്ന യഗ ന്ത്തകറത്സയ 

ഩദ്ധതകക്ക് അനഗഭതക നല്േകമകട്ടഗണ്ട്. േപ്പണ്ടത്തകമ 

ഭഔരകനയ നകനക്ഷഩസ്ഥരങ്ങെകല്നകന്നഗാം 1900 െണ്  

ഭഔരകനയാം ഇതകനോം നഖക്കാം പ്പചമ്തകട്ടഗണ്ട്.   

 56. ഉമര്ന്ന ഉത്ഩഔദനക്ഷഭതമ്ക്കഗാം ഗഗണ 

നകരറഔയത്തകനഗാം നറണ്ടക, പ്പഭച്ചപ്പെട്ട ഩയകഩഔരന 

ത്തകന്േഖഴകല്  നതക്കകന്  നതഔട്ടങ്ങപ്പെ പ്പേഔണ്ടഗറയഗന്ന 

നതഔപ്പെ ഗഗണനകരറഔയാം േഗറഞ്ഞതഗാം, ദഗയര ഴഔധയതഔ 

ന്ത്ഩനദലങ്ങള് , റനയജഖറക ഇെനഔഴകേള് , നദഖതഖയങ്ങള് , 

നഔലാം ഴാംബറകച്ചഗപ്പേഔണ്ടകയകക്കഗന്ന ന്ത്ഩനദലങ്ങള്  

എന്നകറകെങ്ങെകല്  സ്ഥകതകപ്പചയ്യഗന്നതഗഭഔമ നതഔട്ടങ്ങപ്പെ 

ന്ത്ഩേങതകറനങ്ങെഔമക റഖപ്പണ്ടെഗക്കഗന്നതഔണ്. ഴഭഔന 

ഭഔമക, ജര-ഩഔയകസ്ഥകതകേ-േഔരഔറസ്ഥഔ ഴഗയക്ഷ 

ഉറെഗറയഗത്തഗന്നതകനഔമക മഘക്കഔരകഩ്റ്റഴ്, അനക്കളയ 

ഭഗതരഔമ എലാതഔ ഩള്െ് റഗഡ് നതഔട്ടങ്ങെഗാം 

ഘട്ടാംഘട്ടഭഔമക അറഴഔനകെകക്കഗന്നതഗാം ന്ത്ഩഴ്തഗത 

ന്ത്ഩനദലാം ന്ത്ഩേങതക റനങ്ങെഔമക റഖപ്പണ്ടെഗക്കഗന്നതഗ 

ഭഔണ്.     
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 57. േണഘയകപ്പര, േണറത്്ത ഴഗസ്ഥകയ റകനനഔദ 

ഴഞ്ചഔയനത്തഔപ്പെഔൊം ന്ത്ഩേങതക ഴാംയക്ഷണത്തകരഗാം യഗ 

ഭകേറകപ്പെ നേന്ത്രഭഔമക യഗ റനയജഖറക ഴപഔയക ഩഔര്ക്ക ്

സ്ഥഔഩകക്കഗറഔന്  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ.  

അഭഘരയഭഔമ ഴഭഗന്ത്ദജര കജറകററകധയാം ഴാംയക്ഷക 

ക്കഗന്നതകനഔമക എപ്പെ ഴര്ക്കഔര് , തഖയനദല ഴഭഗന്ത്ദ 

ന്ത്ഩനദലങ്ങെകല് , ന്ത്ഩനതയേ ഴഭഗന്ത്ദ ഴാംയക്ഷകത 

ന്ത്ഩനദലങ്ങപ്പെ  േന്ഫയഘണകറ്റക റകഴര്േഗേെഔമക ന്ത്ഩഖ്യഔഩക 

ക്കഗന്നതഔണ.്   

 58. നകമഭഩയഭലാതഔത്ത റനയജഖറക റയഔഩഔയാം 

ഭഗപ്പന്പങ്ങഗഭകലാതഔത്ത യഖതകമകല്  റര്ദ്ധകച്ചകട്ടഗെെതഗാം 

അതകനരപ്പറമഗാം ഒണ്കരന്  റയഔഩഔയസ്ഥരങ്ങെകല്  

നെന്നഗപ്പേഔണ്ടകയകക്കഗേമഗഭഔണ്. ആധഗനകേ 

ഴഔനങ്തകേ റകദയേെഗഩനമഔഗകച്ച് ഡകജകറ്റരഔമഗ് 

പ്പതെകറഗേള്  നലഖ്യകക്കഗന്നതകനഗാം റകലേരനാം 

പ്പചയ്യഗന്നതകനഗഭഔമക, അനനവളേന ് ഴഔനങ്തകേ 

ഴവഔമാം നല്േഗന്നതകന് യഗ കവ എന്ഡ് കഴഫര്  

നപഔറന്ഴകേ് രനഫഔറട്ടറക സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഔണ്. 
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പപാതുലിദ്യാഭയാവം 

 59. എപ്പെ ഴര്ക്കഔയകപ്പെ േഖഴകല്  പ്പഩഔതഗറകദയഔ 

ബയഔഴത്തകല്  ഴഭന്ത്ഗഭഔമ ഭഔറ്റഭഔണ് േഔണഔന്  

േഴകഞ്ഞത്. ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത ജനങ്ങള്  ഇതകപ്പന 

ന്ത്ഩലാംഴകക്കഗേമഗാം 5 രക്ഷത്തകരധകോം േഗട്ടകേപ്പെ 

ഴര്ക്കഔര്  ഴ്േഘെഗേെകല്  ന്ത്ഩനറലകെകക്കഗേമഗാം 

പ്പചമ്തഗ. അക്കഔദഭകേ നകരറഔയാം ഉമര്ത്തഗന്നതകനഔമക 

എലാതഔ ഴ്േഘെഗേള്ക്കഗാം നറണ്ടക യഗ അക്കഔദഭകേ ്

ഭഔേര്പ്ലഔന്  തയ്യഔറഔക്കക േഴകഞ്ഞകട്ടഗണ്ട്.   40 രക്ഷാം 

േഗട്ടകേെകല്  ഒനയഔയഗത്തയഗപ്പെമഗാം ന്ത്ഩനതയേ േഴകറഗേള്  

തകയകച്ചറകമഗേമഗാം നന്ത്ഩഔത്സഔവകെകക്കഗേമഗാം പ്പചയ്യഗാം. 

ന്ത്ഩനദലപ്പത്ത ന്ത്ഩഭഗഖ് റയക്തകേെഗഭഔമക റകദയഔര്ഥക 

േള്ക്ക് ഇെഩഴേഗന്നതകന് അറഴയപ്പഭഔയഗക്കഗന്ന 

"റകദയഔരമാം ന്ത്ഩതകബേെകനരമക്്ക്" എന്ന ഩദ്ധതകക്ക് 

അനഗേഘര ന്ത്ഩതകേയണാം രബകച്ചകട്ടഗ്തഗാം എലാതഔ 

ഴ്േഘെഗേെകനരമക്്കഗാം റയഔഩകെകക്കഗന്നതഗഭഔണ്. 

 60. ഈ റര്ളാം എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഴ്േഘള്  

പ്പേട്ടകെങ്ങെഗപ്പെ റകഩഗരഭഔമ നറഖേയണറഗാം എലാതഔ 

ലഔഴ് ഭഗറകേെഗപ്പെമഗാം ഡകജകകറ്റനഴളനഗാം ഩഘര്ത്തഖ 

േയകക്കഗന്നതഗഭഔണ്. ഴ്േഘള്  രനഫഔറട്ടറകേള്  
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നറഖേയകച്ചഗ പ്പേഔണ്ടകയകക്കഗന്നഗ. ലഔഴ് ഭഗറകേെകപ്പര 

പര്ണകച്ചര്  പ്പഭച്ചപ്പെെഗത്തഗന്നതകന് യഗ ഩദ്ധതക 

റകേഴകെക ക്കഗന്നതഔണ്. 

 61. യഗ രക്ഷാം ലഔഴ് കരന്ത്ഫറകേള്  

സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഔണ്. ഴ്േഘള്  േഔന്പഴഗേപ്പെ 

ഭമക്കഗഭയഗന്ന്, ലബ്ദഭരകനഖേയണാം എന്നകറമകല്  

നകന്നഗാം ഴാംയക്ഷകക്കഗന്നതഔണ്.  േഗെകനമറ്റ പ്പതഔഴകരഔെക 

േെഗപ്പെ ഭക്കെഗപ്പെ റകദയഔബയഔഴത്തകനഔമക എറണഔേഗൊം 

ജകലാതഔബയണേഘൊം ആയാംബകച്ച "നറഔള്നക" ഩദ്ധതക എലാതഔ 

ജകലാതേെകനരമ്ക്കഗാം റയഔഩകെകക്കഗന്നതഔണ്.  പ്പറഔനക്കള 

ണല്  വമര്  പ്പഴക്കന്ഡറക റകബഔഗാം ഩഘര്ണഭഔമഗാം 

നഔളണല്  ഴ്േകല്  േവഔെകപകനക്കളന്  പ്പന്ത്പമകാം 

റര്ക്കകനരമ്ക്ക് (NSQF) ഩയകറര്ത്തനാം പ്പചയ്യഗന്നതഔണ്. 

 
ശാര്ബര്  എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

 62. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഭത്സയഫന്ധന തഗറഭഗഖ് 

ങ്ങെഗപ്പെ റകേഴനത്തകല്  ഭഗനന്നറ്റാം നെത്തക.  

േണഘയകപ്പര തരഔമ് ഭത്സയഫന്ധന തഗറഭഗഖ്റഗാം തങശ്ശഘര്   

ജകലാതമകപ്പര നചറ്റഗറ ഭത്സയഫന്ധന തഗറഭഗഖ്റഗാം  2019-ല്  

േന്ഫകളന്  പ്പചമ്തഗ എന്നത് അബകഭഔനേയഭഔമ യഗ 
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േഔയയഭഔണ്. തഔനഘര്  ഭത്സയഫന്ധന തഗറഭഗഖ്റഗാം 

പ്പറ്മകല്  ഭത്സയഫന്ധന തഗറഭഗഖ്റഗാം റയഗന്ന 

ഴഔന്പത്തകേ റര്ളത്തകല്  േന്ഫകളന്  പ്പചയ്യഗന്നതഔണ്.  

അര്ത്തഗങ്ല്  ഭത്സയഫന്ധന തഗറഭഗഖ്ത്തകപ്പെ 

നലളകക്കഗന്ന ഩണകേെഗാം നതഔട്ടെ്ക, േഔഴര്നഗഔഡ ്

ഭത്സയഫന്ധന തഗറഭഗഖ്ങ്ങെഗപ്പെമഗാം പ്പചത്തക 

തഗറഭഗഖ്ത്തകപ്പെമഗാം യണ്ടഔാംഘട്ട റകേഴനറഗാം  റയഗന്ന 

റര്ളത്തകല്  ഏപ്പറ്റെഗക്കഗന്നതകന് ഉനേലകക്കഗന്നഗ.  

തകയഗറനരഩഗയാം ജകലാതമകപ്പര പ്പഩഔഴകമഘയകല്  യഗ ഩഗതകമ 

ഭത്സയഫന്ധന തഗറഭഗഖ്ാം ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്. 

  63. ഴഗക്കകപ്പനതകയഔമ നറരകനമറ്റാം ഴകറഔക്കഗന്ന 

തകന് റര്ളത്തകരഗെനഖൊം റകറകധ അഴകഭഗഖ്ങ്ങള്  തഗറന്ന് 

റമ്ക്കഗന്നതകനഔമക  റകറര് ന്ത്െമകനകാംഗ് റര്േ്ഴ്  എന്ന 

യഗ ഩഗതകമ ഩദ്ധതകക്ക് ഉനേലഭഗണ്ട്.  

  64. ഭത്സയത്തകനഗാം ഭറ്റഗ േെല്  ജഖറകേള്ക്കഗാം 

അതകവഔനകേയഭഔേഗന്ന പ്ലഔേകേ് കപഫര്  ഭഔരകനയ 

ങ്ങെഔല്  ഴഭഗന്ത്ദ ഭരകനഖേയണാം റര്ദ്ധകക്കഗന്നതകപ്പന 

ക്കഗറകച്ച് എപ്പെ ഴര്ക്കഔയകന് നഫഔധയഭഗണ്ട്.  ലഗചകതവ 

ഴഔഗയാം ഩദ്ധതകമഗപ്പെ റകജമപ്പത്ത  തഗെര്ന്ന്, േെരകല്  

നകന്നഗാം ഭഔരകനയങ്ങള്  പ്പേഔണ്ടഗറയഗന്ന ഭത്സയപ്പത്തഔഴക 
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രഔെകേള്ക്ക,് ഇത്തയാം ഭഔരകനയങ്ങള്  ജഖര്ണകെകച്ച്  

ഉത്ഩഔദകെകക്കഗന്ന ഡഖഴല് , ഴഫ്ഴകഡക അെകസ്ഥഔന 

ത്തകല്  നല്േഗന്നതകനഗ്  യഗ ഩദ്ധതക പ്പതയപ്പഞ്ഞെഗ 

ക്കപ്പെട്ട ഭത്സയഫന്ധന തഗറഭഗഖ്ങ്ങെകല്  ഏപ്പറ്റെഗക്കഗന്ന 

തഔണ്. 
 

ആഭരാഗയം 

 65. എപ്പെ ഴര്ക്കഔയകപ്പെ 'ആര്ന്ത്ദാം ഭകളപ്പെ' 

നകര്േവണാം, യഔജയപ്പത്ത ഴാംസ്ഥഔനങ്ങള്ക്കകെമകല്  

ഉന്നത സ്ഥഔനാം നകരനകര്ത്തഔന്  ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത 

ന്ത്ഩഔഩ്തഭഔക്കകമകട്ടഗണ്ട.്  ഴര്ക്കഔര്  ആലഗഩന്ത്തകേെഔമ 

170 എപ്.എച്ച്.ഴക.-േെഗപ്പെ നയഔഗഖഴ വങദ 

ഩയകറര്ത്തനത്തകപ്പെ ന്നഔാം ഘട്ടാം ഩഘര്ത്തഖേയകച്ച 

തകപ്പന തഗെര്ന്ന്  200 എപ്.എച്ച്.ഴക.-േെഗപ്പെ യണ്ടഔാം 

ഘട്ട ഩയകറര്ത്തനനജഔരക ഩഗനയഔഗഭകക്കഗന്നഗ.  

നലഔക്ക്തര ഴഔഭഘവകേഔനയഔഗയ നേന്ത്രങ്ങെഗപ്പെ 

ഩയകറര്ത്തന ന്ത്ഩറര്ത്തനങ്ങള്  ഈ റര്ളാം 

ഏപ്പറ്റെഗക്കഗന്നതഔണ്. ആര്ന്ത്ദാം ഭകളന്  ഉള്പ്പെപ്പെ 

നകരറകരഗ് എലാതഔ ഩദ്ധതകേെഗാം തഗെയഗന്നതഗാം 
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എഴ്.ഡക.ജക. രക്ഷയങ്ങള് കേറയകക്കഗന്നതകന് 

ന്ത്ഩനതയേ ന്ത്ലദ്ധ നല്േക അറ ലക്തകപ്പെെഗത്തഗ 

ന്നതഗഭഔണ്. 

 66. ഩേര്നച്ചതയ റയഔധകേെഔമ യക്തഴന്ഫര്േറഗാം 

ന്ത്ഩനഭവറഗഭഗ്റപ്പയ ജനഴാംഖ്യഔെകസ്ഥഔനത്തകല്  

ഴ്ന്ത്േഖന്  പ്പചയ്യഗന്നതകനഗനറണ്ടക നഔരഗ ജകലാതേെകല്  

ആയാംബകച്ച ന്ത്ഩറര്ത്തനാം ഈ റര്ളാം എലാതഔ 

ജകലാതേെകനരമ്ക്കഗാം റയഔഩകെകക്കഗന്നതഔണ്. അതഗനഩഔപ്പര  

ഡമഫറ്റകേ് പ്പററ്റകനനഔെതക ഴ്ന്ത്േഖന്  പ്പചയ്യഗന്നതകനഗാം 

േപ്പണ്ടത്തഗന്നതകനഗാം ഩയകവയകക്കഗന്നതകനഗഭഔമക 

തകയഗറനരഩഗയാം ജകലാതമകല്  ഩയഖക്ഷണഔെകസ്ഥഔനത്തകല്  

ആയാംബകച്ച നമനഔഭങതാം ഩദ്ധതക ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത എലാതഔ 

ജകലാതേെകനരമ്ക്കഗാം റയഔഩകെകക്കഗന്നതഔണ്. ഗര്ബകണക 

േെഗപ്പെ ഭഔനഴകേഔനയഔഗയത്തകന് നറണ്ടകമഗ് അന്ഫ  

ഭനസ്സ് ഩയകഩഔെക, ഴാംസ്ഥഔനതര ആത്മവതയ 

ന്ത്ഩതകനയഔധ ഩയകഩഔെക, ആദകറഔഴക നഭഖ്രേള്ക്കഗാം 

തഖയനദല നഭഖ്രേള്ക്കഗാം നറണ്ടകമഗ് ഭഔനഴകേഔ 

നയഔഗയ ഩയകഩഔെക എന്നകറമഗാം ഈ റര്ളാം ആയാംബക 

ക്കഗന്നതഔണ്. 
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 67. ഴാംസ്ഥഔനത്തകനഗ നറണ്ടകമഗ് 'ഴഭന്ത്ഗ 

നന്ത്െഔഭഔപ്പേമര്  ഩദ്ധതക'മഗപ്പെ ബഔഗഭഔമക അെകസ്ഥഔന 

ജഖറന്യക്ഷഔ ഴാംറകധഔനനത്തഔെഗ േഘെകമ അന്ത്ഗനഗറ്റര് 

നഭഔഡല് ആാംഫഗരന്ഴ് ഴര്േഖഴഗേള് നെെകരഔക്കക 

മകട്ടഗണ്ട്.  നേഔട്ടമാം പ്പഭഡകക്കല്  നേഔനെജകല്  യഗ േയള്  

ഭഔറ്റകറമ്ക്കല്  നേന്ത്രാം ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്. ബക്ഷയ 

റകഩണനത്തകല്  ലഗചകതവ നകരറഔയാം ഉമര്ത്തഗന്നത് 

നന്ത്ഩഔല്ഴഔവകെകക്കഔനഗാം അറമഗപ്പെ നകരറഔയാം 

നകന്ബമകക്കഗന്നതകനഗാം നറണ്ടക പഗഡ് കവജഖന്  നററ്റകാംഗ് 

ആെ് ന്ത്ഫഔന്ഡകാംഗ് ഴകോം ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്.   

 68. ഉഩനമഔഗകക്കഔത്തതഗാം േഔരവയണത്തഖമതക 

േഴകഞ്ഞതഗഭഔമ ഭയഗന്നഗേെഗപ്പെ അലഔഴ്ന്ത്തഖമഭഔമ 

നഖക്കാം പ്പചയ്യല്  ഭനഗളയയകപ്പരമഗാം ഭങഗങ്ങെകപ്പരമഗാം 

ആെക കഭനന്ത്േഔഫകമല്  ന്ത്ഩതകനയഔധത്തകപ്പന ഭഔയേ 

ഭഔമക ഫഔധകക്കഗന്ന അറസ്ഥമ്ക്ക് ഇെമഔക്കഔാം. 

ഉഩനമഔഗകക്കഔത്ത/േഔരവയണപ്പെട്ട ഭയഗന്നഗേള്  

ലഔഴ്ന്ത്തഖമഭഔമക നഖക്കാം പ്പചയ്യഗന്നതകനഗ നറണ്ടക 

ഴാംസ്ഥഔന ന്ത്ഡഗ്ഴ ് േണ്നന്ത്െഔള്  റേഗെ് റയഔഩഔയക 

േെഗഭഔമക നമഔജകച്ചഗപ്പേഔണ്ട് ഩയഖക്ഷണഔെകസ്ഥഔന 
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ത്തകല്  തകയഗറനരഩഗയാം ജകലാതമകല്  PROUD എന്ന 

നഩയകല്   നന്ത്ഩഔന്ത്ഗഔാം ഒണ്  റകഭഘറല്  ഒപ് അണ്മഘഴ്ഡ് 

ന്ത്ഡഗ്ഴ്  ആയാംബകക്കഗേമഗണ്ടഔമക. ഇത് നേയെ 

ഴാംസ്ഥഔനാം ഭഗഴഗറന്  റയഔഩകെകക്കഗന്നതഔണ്. 3-നഗാം  

6-നഗാം ഇെമകല്  ന്ത്ഩഔമഭഗ്തഗാം റെര്ച്ചഔകറേരയ 

ങ്ങെഗഭഗ്തഗഭഔമ േഗട്ടകേള്ക്ക് ഴഭന്ത്ഗഩയകവഔയ 

ഩയകലഖരനാം നല്േഗന്നതകനഔമക യഗ നേന്ത്രാം 

നേഔഴകനക്കഔെ് IMHANS-ല്  ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്. 
 

ആയുഴ് 

 69. നേയെ ജനതമഗപ്പെ ആനയഔഗയത്തകപ്പെമഗാം 

നക്ഷഭത്തകപ്പെമഗാം അബകറങദ്ധകക്കഔമക ആമഗര്നേദ- 

നവഔഭകനമഔ റേഗെഗേള്  റഴക എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ധഔയഔൊം 

ഴാംയാംബങ്ങള്  ആയാംബകച്ചകട്ടഗണ്ട.് ആര്ന്ത്ദാം ഩഖെകള്ഴ ്

േഔന്പമകനകരഘപ്പെ ആനയഔഗയേയഭഔമ ബക്ഷണയഖതക, 

ആനയഔഗയേയഭഔമ ജഖറകതകലരക, ലഔയഖയകേ റയഔമഔഭാം, 

ലഗചകതവാം, ഡഖ-അഡകക്ഷന് , ആനയഔഗയാം നതെഗന്ന 

ഴവബഔറാം നന്ത്ഩഔത്സഔവകെകക്കല്  എന്നകറ 

രക്ഷയഭഔക്കകപ്പക്കഔണ്ട ്ഇറ  റയഔഩകെകക്കഗാം.  നവഔഭകനമഔ 

ഡമറടര്നററ്റകന്  േഖഴകല്  േണഘയകല്  റന്ധയതഔ 

ചകേകത്സമകല്  യഗ ഭകേറകപ്പെ നേന്ത്രാം ആയാംബകക്കഗാം. 
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നവഔഭകനമഔെതകമകരഘപ്പെ ന്ത്ലറണ കറേരയഭഗ്റയഗപ്പെ 

ഭഔനനജ്പ്പഭെകനഗ് ഴഔധയത റകഩഗരഭഔക്കഗന്നതകനഔമക 

ആമഗള് റേഗെ് നഔളണല്  ഇന്േകറ്റയഘട്ട് ഒപ് ഴ്ഩഖച്ച് 

ആെ് വകമറകാംഗ് (NISH)-ഭഔമക ഴവേയകക്കഗാം. 
 

ഉന്നതലിദ്യാഭയാവം 

 70. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഈ റര്ളാം നേഔനെജ് 

പ്പേട്ടകെങ്ങെഗപ്പെമഗാം രനഫഔറട്ടറകേെഗപ്പെമഗാം നകര്ന്ഫഔണ 

ത്തകല്  ന്ത്ഩനതയേ ന്ത്ലദ്ധ ഩതകെകക്കഗന്നതഔണ്. റയഗന്ന 

അക്കഔദഭകേ് പ്പഴളന്  ഭഗതല്  ഩയഖക്ഷേെഗപ്പെ 

നെത്തകെഗാം പരന്ത്ഩഖ്യഔഩനറഗാം ഴഔനങ്തകേ റകദയമഗപ്പെ 

ഴവഔമനത്തഔപ്പെ ഴര്േേരഔലഔരേള്  ഏേഖേങത 

യഖതകമകരഗാം മഥഔഴഭമത്തഗാം നെത്തഗന്നതഔണ്. േഘെഗതല്  

േഔയയക്ഷഭത, അക്കഔദഭകേ സ്ഥഔഩനങ്ങെഗപ്പെ 

ഩഗനര്നറഖേയണാം, നേഔനെജഗേെകപ്പര അക്കഔദഭകേ 

ഴവമാംബയണാം എന്നകറ പ്പേഔണ്ടഗറയഗന്നതകനഔമക 

ഴര്േേരഔലഔരേള്  അറമഗപ്പെ േഔറ്റയഘട്ടഗേള്  നബദഗതക 

പ്പചയ്യഗന്നതഔണ്. ഴര്േേരഔലഔരേള് , റയറഴഔമ 

നന്ത്ഩയേഭഔമ പ്പതയപ്പഞ്ഞെഗക്കഔറഗന്ന നേഔഴ്ഴഗേള്  

ഭഗനഖ്ന റകദയഔര്ഥകേള്ക്ക് േഘെഗതല്  പ്പതഔഴകരറഴയ 
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ങ്ങള്ക്കഗ് ഴ േയയഭഗണ്ടഔക്കകപ്പക്കഔണ്ടഗാം േഘെഗതല്  

റകനദല റകദയഔര്ഥകേള്ക്ക ് േഔന്പഴഗേെകല്  നന്ത്ഩഔല്ഴഔ 

വനാം നല്േഗന്നതകനഗ്  നെഩെകേള്  ഴവഖേയകച്ചഗ 

പ്പേഔണ്ടഗാം അറയഗപ്പെ റഔങ്കാംഗ് പ്പഭച്ചപ്പെെഗത്തഗന്നതഔണ്. 

 71. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  എലാതഔ ഴര്േേരഔലഔര 

േെഗപ്പെമഗാം റകദഘയറകദയഔബയഔഴ നേന്ത്രങ്ങപ്പെ ഉള്പ്പെെഗത്തക 

പ്പക്കഔണ്ട് ഈ റര്ളാം ഒെണ്  മഘണകനറഴ്ഴകറ്റക ഒപ് 

നേയെ ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്. നേയെ ഴഔനങ്തകേ 

ഴര്േേരഔലഔരമഗപ്പെ േഖഴകരഗ് അാംഗഖേഔയഭഗ് 

നേഔനെജഗേെകല്   ഫകഗ് ഡഔറ്റഔ അനഔരകഴകഴകനഗ 

നറണ്ടകമഗ് യഗ നേന്ത്രറഗാം ആര്ട്ടകപകളയല് 

ഇെരകജന്ഴ്, നറഔനഫഔട്ടകേ്ഴ് എന്നഖ നഭഖ്രേെകല്  

നഘതന നേഔഴ്ഴഗേെഗാം തഗെങ്ങഗന്നതഔണ്. റകദയഔര്ഥക 

േള്ക്ക് ഭകേച്ച ഩയകലഖരനാം നല്േഗന്നതകനഗനറണ്ടക 

പഔഫ് രഔഫഗേള്  സ്ഥഔഩകച്ചഗപ്പേഔണ്ട് നഩഔെകപ്പെേ് നക 

ക്കഗേപ്പെ ഴജ്ജഭഔക്കഗന്നതഔണ്. ഐ.ഐ.എഴ്. 

ഇ.ആര്. നഩഔപ്പരമഗ് ഭഗന്നകയ സ്ഥഔഩനങ്ങെഗഭഔമഗ് 

ഩങ്ഔെകത്തത്തകരഘപ്പെ പഔക്കല്റ്റകേള്ക്ക് ഩയകലഖരനാം 

നല്േഗന്നതഔണ്. നേഔനെജഗേെകപ്പരമഗാം ഴര്േേരഔലഔര 

േെകപ്പരമഗാം റകദയഔര്ഥക നനതഔക്കപ്പെ ഩയകലഖരന 
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ഩയകഩഔെകേെകരഘപ്പെ റകനദലത്തഗ് ഭഗന്നകയ 

ഴര്േേരഔലഔരേപ്പെ ഩയകചമപ്പെെഗത്തകപ്പക്കഔെഗ 

ക്കഗന്നത് ഈ റര്ളറഗാം തഗെയഗന്നതഔണ്. ഴര്ക്കഔര്  

റേഗെഗേെഗാം നേഔര്െനററ്റഗേെഗാം ചഘണ്ടകക്കഔണകക്കഗന്ന 

ന്ത്ഩല്നങ്ങള്  ഩയകവയകക്കഗന്നതകനരമ്ക്കഔമക അഡഖള 

ണല്  ഴ്േകല്  അേവകഴകളന്  നന്ത്ഩഔന്ത്ഗഔാം 

വഔക്കനത്തഔണഗേെഗപ്പെ യഗ ഩയന്പയ നെത്തഗേമഗാം 

റയറഴഔമ നന്ത്ഩയേ നേഔഴ്ഴഗേെഗപ്പെ റകനയഔഴാം 

ഏനേഔഩകെകക്കഗേമഗാം ഴ്േഘെകല്  നകന്നഗാം പ്പേഔഴകഞ്ഞഗ 

നഩഔമറര്ക്കഗാം ഭെങ്ങക റന്ന ന്ത്ഩറഔഴകേള്ക്കഗാം നറണ്ടക 

േന്ഫയഘണകറ്റക നേഔനെജഗേള്  നെത്തഗേമഗാം 

പ്പചയ്യഗന്നതഔണ്. 

 72. റകദയഔര്ഥകേെഗപ്പെ ഭഔനഴകേറഗാം കറേഔ 

യകേറഗഭഔമ ഴ ഖ്യാം ഴാംയക്ഷകക്കഗന്നതകനഔമക ഉന്നത 

റകദയഔബയഔഴ റേഗെ് എലാതഔ ഴര്ക്കഔര്  ആര്െ്ഴ് ആെ് 

ഴമന്ഴ് നേഔനെജഗേെകരഗാം ജഖറനക േ ണ്ഴരകാംഗ് 

നേന്ത്രങ്ങള്  ആയാംബകച്ചകട്ടഗണ്ട്. അതകപ്പെ റകജമാം 

ഉള്പ്പക്കഔണ്ടഗപ്പേഔണ്ട ് എലാതഔ ഴഔനങ്തകേ റകദയഔബയഔഴ 

സ്ഥഔഩനങ്ങെകരഗാം  എമ്ഡഡ് നേഔനെജഗേെകരഗാം ഈ 

റര്ളാം അത്തയാം നേന്ത്രങ്ങള്  ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്. 
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എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  റകദയഔര്ഥകേള്ക്കഗനറണ്ടക ഩഠകക്കഗേ 

ഴന്പഔദകക്കഗേ എന്ന ഩദ്ധതക ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്.   

 73. നേയെ ഴാംസ്ഥഔന ഉന്നതറകദയഔബയഔഴ 

േ ണ്ഴകല്  ഇ-നജര്ണരഗള്ക്കഗനറണ്ടക യഗ ഴാംസ്ഥഔന 

തര േണ്നഴഔര്ളയാം ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്.  എലാതഔ 

സ്ഥഔഩനങ്ങള്ക്കഗാം   അാംഗഖേഔയാം നകര്ഫന്ധഭഔക്കഗാം. 

ഴവഔന്ത്ലമ സ്ഥഔഩനങ്ങെകപ്പര അദ്ധയഔഩേര്ക്കഗാം 

അനദ്ധയഔഩേര്ക്കഗാം ഭഔനയഭഔമ നഴറന-നറതന 

ആനഗേഘരയങ്ങള്  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഉറെഔക്കഗന്നതഔണ്. 

 74. ഴാംഘെനേള്  യഘഩഖേയകക്കഗന്നതകനഗ് 

റകദയഔര്ഥകേെഗപ്പെ ജനഔധകഩതയഩയഭഔമ അറേഔല 

ങ്ങള്  ഉറെഔക്കഗന്നതകനഗാം ജനഔധകഩതയഩയഭഔമ 

തഖയഗഭഔനങ്ങള്  കേപ്പക്കഔ്ഗന്നതകനഗഭഔമക േഔനര 

ക്കഘട്ടകമഗ് ഩയകലഖരനാം രബകക്കഗന്നതകനഗനറണ്ടകമഗ് 

യഗ ഫകല്  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  തയ്യഔറഔക്കകമകട്ടഗ്തഗാം 

നകമഭഴബ ഭഗന്പഔപ്പേ പ്പേഔണ്ടഗറയഗന്നതഗഭഔണ്.  ഇത് 

എപ്പെ ഴര്ക്കഔയകപ്പെ യഗ ഭഔര്ഗദര്ലേഭഔമ 

ന്ത്ലഭഭഔണ്. 

 75. റയറഴഔമത്തകല്  നകന്നഗ്  ഩകരഗണനമഔപ്പെ 

യഗ ഇ.റക. പ്പെേകാംഗ ്രഔഫ് സ്ഥഔഩകച്ചഗാം എഞ്ചകനഖമറകാംഗ ്
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യാംഗത്തഗ് നേന്ത്ര പ്പഩഔതഗനഭഖ്രഔ സ്ഥഔഩനങ്ങെഗ 

ഭഔമഗ് ഗനറളണ ഩങ്ഔെകത്തനത്തഔപ്പെമഗാം ന്ത്െകറഔന്ന്ത്ഡാം 

എഞ്ചകനഖമറകാംഗ് ഴമന്ഴ് & പ്പെേ്നനഔെജക ഗTrEST) 

റകഴര്ച്ച് ഩഔര്ക്കകപ്പെ ന്ത്ഩറര്ത്തനങ്ങള്  ലക്തകപ്പെെഗ 

ത്തഔന്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. 
 

ആഭയന്തരം 

 76. ന്ത്േഭഴഭഔധഔനഩഔരനത്തകല്  ജനങ്ങനെഔെ് 

എലാതഔക്കഔരത്തഗഭഗ് ന്ത്ഩതകഫദ്ധത എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  

ആറര്ത്തകച്ചഗറെകക്കഗന്നഗ. 

 77. ഗഗയഗറഔമഘര് , ഩകണറഔമക നഩഔരഖഴ് നേളനഗ 

േെഗപ്പെമഗാം ഇെഗക്കക, ഭരെഗറാം, നേഔഴകനക്കഔെ് ഴകറ്റക, 

നേഔഴകനക്കഔെ് റഘറല്  എന്നകറകെങ്ങെകപ്പര ജകലാതഔ 

ഩയകലഖരന നേന്ത്രങ്ങെഗപ്പെമഗാം നകര്ന്ഫഔണാം റയഗാംറര്ള 

ത്തകല്  ഩഘര്ത്തഖേയകക്കഗന്നതഔണ്.  പ്പേഔച്ചക നഗയത്തകല്  

ന്ത്ഩറര്ത്തകക്കഗന്ന എലാതഔ നഩഔരഖഴ് ഒപഖഴഗേെഗാം 

ബയണഩയഭഔമ ഴ േയയത്തകനഔമക പ്പയഔറ്റ 

ഴഭഗച്ചമത്തകനരമ്ക്ക ് പ്പേഔണ്ടഗറയഗന്നതകനഗ നറണ്ടക 

മഗ് "പ്പേഔച്ചക ഴകറ്റക നഩഔരഖഴ് ഴഭഗച്ചമ"-ത്തകപ്പെ 

നകര്ന്ഫഔണത്തകന് തഗെക്കാം േഗറകക്കഗന്നതഔണ്.  ഩഗതകമ 
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കഴഫര്  നഩഔരഖഴ് നേളനഗേള്  ആയാംബക 

ക്കഗന്നതഔണ്. 

 78. ഴഭേഔരഖന േയഔഭറ ഴഔനങ്തകേ റകദയ 

ഉഩനമഔഗകച്ച് എലാതഔത്തയാം ന്ത്െഔപകേ ് േഗറ്റങ്ങെഗാം 

നേയെത്തകരഗെനഖെഭഗ് േഗറ്ററഔെകേപ്പെമഗാം േപ്പണ്ടത്തഗ 

ന്നതകനഗാം തകയകച്ചറകമഗന്നതകനഗാം ഴവഔമേഭഔക്കഗന്ന 

തകനഔമക, നേന്ത്ര-നഭഔനട്ടഔര്  റഔവന നകമഭത്തകല്  

റയഗത്തകമ നബദഗതകേള്ക്കനഗഴയകച്ചഗ് 'ഇെനന്ത്ഗറ്റഡ് 

ഡകജകറ്റല്  ന്ത്െഔപകേ് എന്നപഔഴ്ഴ്പ്പഭെ് ഴകോം' 

റയഗാംറര്ളത്തകല്  നെെകരഔക്കഗന്നതഔണ്. േഗഡെ് 

നേഡറ്റ് നഩഔരഖഴ് ഴ്േഖാം 100 ഴ്േഘെഗേെകല്  േഘെക 

റയഔഩകെകക്കഗന്നതഔണ്. തഖന്ത്ററഔദാം തെമഗന്നതകന് എപ്പെ 

ഴര്ക്കഔര്  ന്ത്ഩനതയേ ന്ത്ലദ്ധ നല്േഗന്നത് തഗെയഗന്നതഔണ്. 

നഩഔരഖഴ ് റേഗെകല്  യഗ "േ ണ്ടര്  ഇെരകജന്ഴ ്

പ്പഴല് " (CIC) തഗെങ്ങഗന്നതകന് ഉനേലകക്കഗന്നഗണ്ട്.  

ന്ത്ഩറര്ത്തനങ്ങെഗപ്പെ ക്ഷഭത പ്പഭച്ചപ്പെെഗത്തഗന്നതകപ്പെ 

ബഔഗഭഔമക നഩഔരഖഴ ് റേഗെകപ്പെ എലാതഔ ഴഔനങ്തകേ 

മഘണകറ്റഗേപ്പെമഗാം തകയഗറനരഩഗയപ്പത്ത നഩഔരഖഴ് 

പ്പെേ് നനഔെജക പ്പഴെറകന്  േഖഴകല്  പ്പേഔണ്ടഗറയഗന്നതഔണ്.  

ഴാംസ്ഥഔന കന്ത്ോം റകക്കഔര്ഡ്ഴ് ഫയഘനറഔമ്ക്ക് യഗ 

ഡഔറ്റഔ അനഔരകഴകഴ ്നേന്ത്രാം ഉണ്ടഔമകയകക്കഗന്നതഔണ്.   
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 79. ഭമക്കഗഭയഗന്നഗ ഴഔന്പകെഗേെഗപ്പെ ഴഭമ 

ഫന്ധകത റകലേരനത്തകനഔമക ഗയഔഴ് നന്ത്േഔഭനറ്റഔന്ത്ഗഔപ് 

നഩഔരഗ് മന്ത്രങ്ങള്  റഔങ്ങക പ്പേഭകക്കല്  

എേ്ഴഔഭകനനഴ്ഴ് രനഫഔറട്ടറക റേഗെ് ലക്തകപ്പെെഗ 

ത്തഗന്നതഔണ്. 

ഭലന നിര്മാണം 

 80. തരമ്ക്കഗ ഭഖനത യഗ േഘയ എന്ന 

ഩഔറപ്പെട്ടറയഗപ്പെ ഴവഩ്നാം ഴഔക്ഷഔതേ്യകക്കഗന്നതകന ്

അറപ്പയ ഴവഔമകക്കഗന്നതകനഗ് ഴഔഭഘവയ ന്ത്ഩതകഫദ്ധത 

നേയെ ഴാംസ്ഥഔന ബറന നകര്ന്ഫഔണ നഫഔര്ഡ ്തഗെര്ന്നഗ 

റയഗന്നഗ. ബറനനകര്ന്ഫഔണ നഭഖ്രമകപ്പര റകറകധ 

ഴാംയാംബേര്ക്ക് ഴഔന്പത്തകേഴവഔമാം നല്േകപ്പക്കഔണ്ട ് 

ന്ത്ഩേങതക ദഗയര ന്ത്ഩതകനയഔധറഗാം ഩഔയകസ്ഥകതകേ 

ഴ വങദറഗാം ഊര്ജ്ജക്ഷഭറഗാം പ്പചരറഗ േഗറഞ്ഞതഗ 

ഭഔമ കലഭറ്റ് പ്പറഴ്നഩഔണ്ഴഖറ് വ ഴകാംഗ് 

പ്പെേ്നനഔെജക ജനേഖമഭഔക്കഗന്നതകന ് വ ഴകാംഗ് 

േന്ഫഖളണറഗപ്പെ ഒപഖഴ് നേയെ കലഭറ്റ ്

പ്പറഴ്നഩഔണ്ഴഖറ് വ ഴകാംഗ് ഡകകഴന്  പ്പന്ത്ഩഔനഭഔളന്  

നന്ത്ഩഔന്ത്ഗഔാം നെത്തഗേമഗണ്ടഔമക.   
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 81. ഴര്ക്കഔയകപ്പെ േര്ത്തറയാം പ്പഡറരെര്  എന്ന 

തകനനക്കഔള്  യഗ പ്പപഴകരകനറ്ററ്റര്  എന്ന് ഩഗനര്നകര്േ 

ചകച്ചഗപ്പേഔണ്ടഗ് യഗ ഩഗതകമ നേയെ വ ഴകാംഗ ്

നഩഔെകഴക ഈ റര്ളാം പ്പേഔണ്ടഗറയഗന്നതകന് ഴര്ക്കഔര്  

ഉനേലകക്കഗന്നഗ. േഔരഔറസ്ഥഔ റയതകമഔനങ്ങള്  

ആറലയപ്പെെഗന്ന റകധത്തകരഗ് ഭഴപ്പറ്പ്പക്കഔമ് ത്തക 

നഗ് ഴാംറകധഔനാം, ഴ നയഔര്ജ്ജത്തകപ്പെ േഔയയക്ഷഭ 

ഭഔമ ഉഩനമഔഗാം, ഴഗയക്ഷകതഭഔമ ഭഔരകനയ 

നകര്ന്ഫഔര്ജ്ജനാം, തനേലഖമഭഔമ ഴഔഭന്ത്ഗകേെഗപ്പെ 

നന്ത്ഩഔല്ഴഔവനാം എന്നകറ ഩഗതകമ നമത്തകല്  

ആയഔമഗന്നതഔണ്. നേന്ത്ര ഴവഔമാം ഉഩനമഔഗ 

പ്പെെഗത്തക നേഔട്ടമപ്പത്ത ഗഔന്ധകനഗറകല്  യഗ റര്ക്കകാംഗ് 

റകഭന്ഴ് നവഔേരഗാം  തങശ്ശഘര്  പ്പഭഡകക്കല്  നേഔനെജക 

നെഗത്്ത നയഔഗകേള്ക്കഗാം അറയഗപ്പെ േഘട്ടകയകെഗേഔര്ക്കഗാം 

റഔെേമ്ക്ക് തഔഭഴകക്കഗന്നതകനഔമക ആലവഔഴ് പ്പറെല്  

ഴ്േഖഭഗാം ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്. 

ലയലവായലും ലാണിജയലും 

 82. എപ്പെ  ഴര്ക്കഔര്  പ്പഩഔതഗനഭഖ്രപ്പമ 

ഴാംയക്ഷകക്കഗന്നതകനഗാം നന്ത്ഩഔത്സഔവകെകക്കഗന്നതകനഗാം 

ന്ത്ഩതകജ്ഞഔഫദ്ധഭഔണ്. എന്നഔല്  നേയെത്തകല്  
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ഴാംസ്ഥഔനഴര്ക്കഔര്  ഴ ജനയഭഔമക നല്േകമ സ്ഥര 

ങ്ങെകല്  സ്ഥഔഩകച്ചകട്ടഗ് നേന്ത്ര പ്പഩഔതഗനഭഖ്രഔ 

സ്ഥഔഩനങ്ങള്  ഴവേഔയയറല്ക്കയകക്കപ്പെട്ടഗപ്പേഔണ്ടകയക 

ക്കഗേമഔണ്. അങ്ങപ്പന ഴാംബറകക്കഗനന്പഔള്  അത് 

ഏപ്പറ്റെഗക്കഗന്നതകനഗ് ആദയ  അറേഔലാം ഴാംസ്ഥഔന 

ഴര്ക്കഔയകന് രബകനക്കണ്ടതഔണ്. 
 

 83. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര് , ഈഴ് ഒപ് ഡഘമകാംഗ് 

ഫകഴകനഴകപ്പെ റഔങ്കാംഗകല്  അെഗത്ത യഗ 

റര്ളത്തകനഗ്കല്  ഏറ്ററഗാം ഭഗേെകരഗ് അഞ്ചകല്  

ന്നഔമക പ്പഭച്ചപ്പെെഗത്തഗന്നതകനഗ് നകയറധക 

ഩയകള്ക്കഔയങ്ങള്  നെെകരഔക്കകമകട്ടഗണ്ട്.  നകനക്ഷഩ 

േര്ക്ക് റയറഴഔമ നകനക്ഷഩാം ഴാംഫന്ധകച്ചഗ  നറണ്ട 

എലാതഔ റകറയങ്ങെഗാം ഴ്ഩവരുഖേയണങ്ങെഗാം നല്േഗന്ന 

തകനഔമക യഗ 24/7 നെഔള്  ന്ത്പഖ നന്പര്  ആയാംബകക്കഗന്നതകന് 

ഉനേലകക്കഗന്നഗ.  എലാതഔ അനനവളണങ്ങെഗാം നകനക്ഷഩ 

ങ്ങെഗപ്പെ ഴഗഗഭഭഔക്കരഗാം കേേഔയയാം പ്പചയ്യഗന്ന 

തകനഔമക എലാതഔ ജകലാതേെകപ്പരമഗാം ജകലാതഔ നഫഔര്ഡഗേെകല്  

ഇന്പ്പറേ്പ്പഭെ് പ്പപഴകരകനറ്റളന്  പ്പഴെറഗേള്  

ഉണ്ടഔമകയകക്കഗന്നതഗാം ഴാംസ്ഥഔനതരത്തകല്  പ്പേ.എഴ്. 
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ഐ.ഡക.ഴക ഴഭഔനഭഔമ ഇന്പ്പറേ്പ്പഭെ് പ്പപഴകരക 

നറ്റളന്  പ്പഴെര്  യഘഩഖേയകക്കഗന്നതഗഭഔണ്. 

 84. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  റയറഴഔമ ഇെനഔഴക 

ഩദ്ധതകമഗപ്പെ പ്പേഔച്ചക എേ്േന്ളനഗ േഖഴകല്  

ഩഔരക്കഔെ്/തങശ്ശഘര്  നനഔഡകല്  ഇെനന്ത്ഗറ്റഡ് ഭഔനഗപഔേ്ച്ച 

റകാംഗ് ലേര്  (IMC)-പ്പെ റകേഴനത്തകനഔമക 1351 

ഏക്കര്  ബഘഭക ഏപ്പറ്റെഗക്കഗന്നതകന് നെഩെകപ്പമെഗത്തഗ.  

ഈ ഩദ്ധതകമഗപ്പെ ഭഔേര്  പ്ലഔനകാംഗ് ആടര്കറകറ്റക ഉെന്  

ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്. േഔര്ട്ടെ് ഴാംയാംബേപ്പയ  

ഴഭന്ത്ഗഭഔമ യഗ ഇനന്നഔനറളന്  ആേഴ്കരനറളന്  

ഴ്േഖഭകരഘപ്പെ ഴവഔമകക്കഗന്നതഔണ്.  എാം.എഴ്.എാം.ഇ-

േള്   ന്ത്ഩനതയേകച്ച് പ്പചറഗേകെ നഭഖ്രമകല്  മഘണകറ്റഗേള്  

സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതകന് പണ്ടകപ്പെ േഗററ് അബകഭഗഖ്ഖ 

േയകക്കഗന്നഗ. അതകനഔല്  ഉക്കഔദനനഭഖ്രപ്പമമഗാം നഴറന 

നഭഖ്രപ്പമമഗാം ഉള്പ്പക്കഔ്കച്ചഗപ്പേഔണ്ടഗ് "ഭഔര്ജകന്  

ഭണക ന്ത്ഗഔെ് റ്റഗ നഔനനഔ മഘണകറ്്റഴ് " എന്ന യഗ ഩഗതകമ 

ഩദ്ധതക ഉെന്  ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്. 

 85. നേയെത്തകനരക്ക ് റന്േകെ ന്ത്ഩദര്ലനങ്ങള്  

ആേര്ളകക്കഗേ എന്ന  രക്ഷയനത്തഔപ്പെ േഔക്കനഔെ ് 
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15 ഏക്കര്  സ്ഥരത്ത് യഗ നരഔേനകരറഔയത്തകരഗ് 

എേ്ഴകഫകളന്  ോം േണ്പ്പറന്ളന്  പ്പഴെര്  

നകര്ന്ഫകക്കഗന്നതകനഔമക േകന്ന്ത്പ, ഇന്ഡയഔ  നന്ത്െഡ ് 

പ്പന്ത്ഩഔനഭഔളന്  ഒര്ഗകനനഴളനഗഭഔമക നചര്ന്ന് യഗ 

നജഔമകെ് പ്പറന്ചവര്  േന്പനക യഘഩഖേയകമ്ക്കഗന്നതഔണ്. 

ഈ ഴ േയയാം നേയെത്തകപ്പര റയറഴഔമകേള്ക്ക ്

നരഔേഭഔര്ക്കറ്റകല്  അറയഗപ്പെ ഇൊം േപ്പണ്ടത്തഗന്നതകന ്

ഴഔധയഭഔക്കഗന്നഗ. 

 86. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  കേത്തറക നഭഖ്രമകല്  

പ്പതഔഴകപ്പരെഗക്കഗന്ന ഴ്ന്ത്തഖേെഗപ്പെ ഉന്നഭനത്തകനഗാം 

ആനയഔഗയഴാംയക്ഷണത്തകനഗഭഔമക "വഔെ്രഘാം പഔഭകരക 

പ്പറല്പമര്  ഴ്േഖാം" എന്ന നഩയകല്  യഗ ഩഗതകമ ഩദ്ധതക 

നെെകരഔക്കഗന്നതഔണ്. യഘഩേക്കനമഗാം കററകധയ 

റര്ക്കയണറഗാം നെെകരഔക്കകപ്പക്കഔണ്ട് നേയെ ഖ്ഔദക 

ആെ് റകനലാതജ് ഇന്ഡഴ്ന്ത്െഖഴ ് നഫഔര്ഡകപ്പെ 

ഉക്കഔദനറഗാം റകക്കനമഗാം റര്ദ്ധകെകക്കഗന്നതഔണ്.   

 87. ഩഗതകമ ഉക്കന്നങ്ങെകരഗാം റകേഴനന്ത്ഩന്ത്േകമ 

േെകരഗഭഗ് തഗെര്ന്നഗ റയഗന്ന ഗനറളണറഗാം 

റകേഴനറഗാം ഏനേഔഩകെകക്കഗന്നതകനഔമക പ്പഩഔതഗ 
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നഭഖ്രഔ സ്ഥഔഩനങ്ങള്ക്കഔമക യഗ ഴവേയണ 

പ്ലഔറ്റ്നപഔാം യഘഩഖേയകക്കഗന്നതഔണ്. ഇതകനഔമക 

റകമഔഫകപ്പെ  േഖഴകല്  യഗ പ്പെേ്നകക്കല്  ഴര്േഖഴ് 

ഴനെഔര്ട്ട് പ്പഴെര്  ഗTSSC) സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഔണ്.  

പ്പഩഔതഗനഭഖ്രഔ സ്ഥഔഩനങ്ങെകപ്പര അക്ക ണ്ടകാംഗ ്

നെഩെകന്ത്േഭങ്ങള്  േഘെഗതല്  ഴഗതഔയയറഗാം ഴഭമഫന്ധക 

തറഗഭഔപ്പണന്ന് ഉറെഔക്കഗന്നതകനഗാം, േഘെഔപ്പത റഔങ്ങരക 

പ്പരമഗാം റകക്കനമകപ്പരമഗാം അഴാംഴേ്ങത റഴ്തഗക്കെഗപ്പെ 

ഉഩനബഔഗത്തകപ്പെമഗാം േങതയത ഉറെഔക്കഗന്നതകനഗഭഔമക 

എെര്കന്ത്ഩഴ് റകനഴഔഴ്ഴ് പ്ലഔനകാംഗ് (ERP) 

നെെകരഔക്കഗന്നതഔണ്. 

 

ഇന്ഫര്ഭമഴന്  ആന്റ് പബ്ലിവിറ്റി 

 88. ഇന്പര്നഭളന്  പ്പെേ്നനഔെജകമഗപ്പെ റകറകധ 

ഴഔദ്ധയതേള്  നതെഗന്നതകനഔമക ഴര്ക്കഔര്  'നറഡകനമഔ 

നേയൊം' എന്ന ഇെര്പ്പനറ്റ് നറഡകനമഔ ഴര്േഖഴ് 

ആയാംബകച്ചകട്ടഗണ്ട്.  ഈ 24 ഭണകക്കഘര്  ഇെര്പ്പനറ്റ് 

നറഡകനമഔ ഴര്േഖഴ് എലാതഔ ന്ത്ഩഔമക്കഔയഗപ്പെമഗാം 

അബകയഗചകക്കനഗഴയകച്ച് ഴര്ക്കഔയകപ്പെ ന്ത്ഩറര്ത്തന 

ങ്ങപ്പെമഗാം േരപ്പമമഗാം ഴാംഴേ്ഔയപ്പത്തമഗാം റകറയ 
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റകനനഔദ ഩയകഩഔെകേപ്പെമഗാം ആധഔയഭഔക്കകമ 

റഔര്ത്തേള്  നരഔേപ്പഭന്പഔെഗഭഗ്  നേയെഖമര്ക്ക ്

രബയഭഔക്കഗന്നഗ. 

 89. ഴഔന്ത്ന്പദഔമകേ ഩയഴയങ്ങെഗപ്പെമഗാം നവഔര്ഡകാം 

ഗഗേെകരഘപ്പെമഗ് ഩയഴയന്ത്ഩറര്ത്തനങ്ങെഗപ്പെമഗാം 

ഭണ്ഡരത്തകല്  ഴര്ക്കഔര്  ഴവരാം നവഔര്ഡകാംഗ് 

തകയഗറനരഩഗയത്ത് സ്ഥഔഩകക്കഗേമഗാം റയഗന്ന 

റര്ളത്തകല്  അത് ഭറ്റ് ബഔഗങ്ങെകനരക്ക് റയഔഩകെക 

ക്കഗന്നതഗഭഔണ്. ‘നയഘ ഭഖഡകമ’-മകപ്പര ഭഔറകറയഗന്ന 

തഔക്കയയങ്ങള്  േണക്കകപ്പരെഗത്ത് പ്പഭഔകഫല്  നഭഔനജഔ 

എന്ന് പ്പഩഔതഗനറ അറകമപ്പെെഗന്ന പ്പഭഔകഫല്  

നജര്ണരകഴത്തകപ്പെ നഭഖ്രമകനരമ്ക്ക ് ഴര്ക്കഔര്  

ന്ത്ഩനറലകക്കഗേമഗാം അത് നലഔക്ക് തരത്തകല്നഩഔരഗാം 

നെക്കഗന്ന ഩയകഩഔെകേെഗാം ന്ത്ഩറര്ത്തനങ്ങെഗാം  

ഉള്പ്പക്കഔ്കച്ച്  ആ റകറയങ്ങള്  തഔഭഴാംറകനഔ 

പ്പഩഔതഗജനങ്ങള്ക്ക് എത്തകച്ചഗപ്പേഔെഗക്കഗന്നതഔണ്. 

 90. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  യഗ ഴാംസ്ഥഔനതര റകറയ 

നഴറന ലങാംഖ്ര ഴങവരുകക്കഗന്നതഔണ്.  തരസ്ഥഔന 

നഗയകമകപ്പര പ്പഴന്ന്ത്െല്  വബഗഭഔമക ഫന്ധകെകച്ചഗ 
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പ്പേഔണ്ട്  ഒനയഔ ജകലാതമ്ക്കഗാം ഒനയഔ ഇന്പര്നഭളന്  

വബ് ഏര്പ്പെെഗത്തഗാം.  ഈ ഇന്നപഔ വബഗേള്  

അതകനറഗ ഡഔറ്റഔ േണടര്കറകറ്റക, കരന്ത്ഫറക, 

േകനമഔഴേ്ഗേള്  ഇറമകരഘപ്പെ  ഴര്ക്കഔയകപ്പെ നക്ഷഭ 

റകേഴന ന്ത്ഩറര്ത്തനങ്ങപ്പെ ഴാംഫന്ധകച്ച കററകദ്ധയ 

ഭഔര്ന്ന റകറയങ്ങള്  പ്പഩഔതഗജനങ്ങപ്പെ അറയഗപ്പെ 

കദനാംദകന ജഖറകതത്തകപ്പര േഔരകേഭഔമ അറകറ് 

നല്േകപ്പക്കഔണ്ട് ഴജ്ജഭഔക്കഗന്നഗ. 

ലിലര വാഭേതിക ലിദ്യ 

 91. എലാതഔ ന്ത്ഩേങതക-ബ തകേ ഴന്പത്തഗേെഗാം 

തകയകച്ചറകമഗന്നതകനരമ്ക്കഔമക ഴാംസ്ഥഔനത്തകപ്പെ എലാതഔ 

ന്ത്ഩനദലത്തകപ്പെമഗാം പ്പചറഗേകെ റകറയങ്ങള്   ഉള്പ്പെെഗ 

ത്തകമ ബഗഩൊം ഉണ്ടഔക്കഗേ എന്ന രക്ഷയനത്തഔപ്പെ നേയെ 

ഴാംസ്ഥഔന ഐ.െക ഭകളപ്പെ പ്പഩഔതഗജന ഩങ്ഔെകത്ത 

ഭഔഩകാംഗ് ഴാംയാംബഭഔമ "ഭഔെനത്തഔണ്" ഩദ്ധതക 

ഴര്ക്കഔര്  ആയാംബകച്ചകട്ടഗണ്ട്. kerala.data.gov.in എന്ന 

ഒെണ്  ഡഔറ്റ നഩഔര്ട്ടല്  റഴക ഩ യന്ഩഔയഗഭഔമക റകറയാം 

ഩങ്ഗറമ്ക്കഔറഗന്നതഔണ്. പ്പഩഔതഗജനങ്ങള്ക്ക് ഴ ജനയ 

ഇെര്പ്പനറ്റ് രബയതമ്ക്കഔമക 2000 ഩലകേ് കറ-കപ 
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നവഔട്ട് ഴന്ഩഔട്ടഗേള്  ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്.  റയഔറഴഔ 

മകേ യാംഗത്്ത ഴഭങദ്ധഭഔമ ഭഔനറനലളക 4.0 

ഴഔനങ്തകേറകദയമ്ക്കഔമക റകേഴകെകക്കഗേ എന്ന 

േഔഴ്ചെഔനെഔപ്പെ IIITM-K-പ്പമ യഗ ഡകജകറ്റല്  

ഴമന്ഴഴ് ഇന്നനറളന്  ആെ് പ്പെേ്നനഔെജക എന്ന 

മഘണകനറഴ്ഴകറ്റകമഔക്കക ഭഔറ്റഗന്നതകന് എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  

തഖയഗഭഔനകച്ചകട്ടഗണ്ട്. 

 92. ഐ.െക ഩഔര്ക്കഗേള്  േഴകഞ്ഞ ഭഘന്നഗ 

റര്ളത്തകനകെമകല്  റന്  റകേഴനത്തകന് നറദകമഔമക 

ട്ടഗണ്ട്.  തകയഗറനരഩഗയാം പ്പെേ്നനഔഩഔര്ക്കകപ്പെ ഭഘന്നഔാം 

ഘട്ട േഔന്പഴകല്   4.5 രക്ഷാം ചതഗയന്ത്ലമെകമകല്  യഗ 

ഩഗതകമ ഐ.െക. പ്പേട്ടകൊം  നകര്ന്ഫകക്കഔന്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ.  

ഇന്നപഔഩഔര്ക്കകപ്പെ ന്ത്ഩറര്ത്തന സ്ഥരാം 10 ദലരക്ഷാം 

ചതഗയന്ത്ലമെക േറകമഗപ്പഭന്ന് ന്ത്ഩതഖക്ഷകക്കഗന്നഗ.  

നേഔഴകനക്കഔെ് കഴഫര്  ഩഔര്ക്കകല്  ഏേനദലാം  

3 രക്ഷാം ചതഗയന്ത്ലമെക റകഴ്തഖര്ണഭഗ് യണ്ടഔഭപ്പത്ത 

ഐ.െക. പ്പേട്ടകൊം സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഔണ്. തകയഗറനരഩഗയാം 

പ്പെേ്നനഔഴകറ്റകമകല്  ഇരയന്  ഫവകയഔേഔല ഗനറളണ 

നേന്ത്രറഗഭഔമക  ഴവേയകച്ചഗപ്പേഔണ്ട് യഗ ഴ്നഩഴ് 

ഩഔര്ക്ക് സ്ഥഔഩകച്ചഗപ്പേഔണ്ടകയകക്കഗന്നഗ.  പ്പെേ്നനഔഴകറ്റക 
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മകല്  എ.ആര്./റക.ആര്. ഴ േയയങ്ങനെഔെഗേഘെകമ യഗ 

ഡകജകറ്റല്  ഭയഘഴകമാം  സ്ഥഔഩകക്കഗറഔന്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. 

 93. ഴാംസ്ഥഔനത്ത ് പ്പഭച്ചപ്പെട്ട േഔര്ട്ടെ് 

അരയഖക്ഷപ്പഭഔയഗക്കഗന്നതകന് നേയെ േഔര്ട്ടെ് ഭകളന്  

േഴകഞ്ഞ ആറഗ റര്ളഭഔമക ന്ത്ഩറര്ത്തകച്ചഗറയകേമഔണ്.  

േഔര്ട്ടെ് നഭഖ്രമ്ക്ക് പര്ണകള് പ്പചമ്ത സ്ഥരത്തകപ്പെ 

രബയത േഘട്ടഗന്നതകനരക്ക് യഗ േഔര്ട്ടെ് ഇന്ന്ത്പഔഴ്ന്ത്െ 

േ്ചര്  ഒഗ് പ്പഭനെളന്  പണ്ട് യഘഩഖേയകക്കഗന്നതഔണ്.  

റനകതഔഴാംയാംബേയകല്  നകന്നഗാം ന്ത്ഩനതയേ േഴകറഗ് 

റയകല്നകന്നഗാം ഉ് േഔര്ട്ടെഗേള്   നന്ത്ഩഔത്സഔവക 

െകക്കഗന്നതകനരമ്ക്കഔമക ഩഗതകമ ഩദ്ധതകേള്  പ്പേഔണ്ടഗ 

റയഗന്നതഔണ്. 

 94. ഭരമഔൊം േന്പയഘട്ടകാംഗകനഗ് ഴാംസ്ഥഔന 

നനഔഡല്  ഏജന്ഴകമഔമ ഇെര്നഔളണല്  പ്പഴെര്  

നപഔര്  ന്ത്പഖ ആെ് ഒെണ്  നഴഔഴ്ഴ് നഴഔപ്റ്റ് പ്പറമര്  

(ICFOSS) ന് ഇരയഔ ഗറണ്പ്പഭെകല് നകന്നഗാം യഗ 

ഴമെകപകേ് റകഴര്ച്ച് ഒര്ഗകനനഴളന്  (SIRO) 

ആമക അാംഗഖേഔയാം രബകച്ചകട്ടഗണ്ട്. അരഔയഔന്ത്വരു ഴവേയ 

ണനത്തഔപ്പെ ഐ.ഴക.എപ്..എഴ്.എഴ് (ICFOSS)-പ്പന 
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യഗ ഴ ജനയ നഴഔപ്റ്റ് പ്പറമര്/വഔര്ഡ് പ്പറമര്-നഗ് 

യഗ ഇെനന്ത്ഗറ്റഡ്, അക്കഔദഭകേ ് റകഴര്ച്ച് ആെ് 

പ്പഡറരഩ്പ്പഭെ് പ്പഴെറഔമക റകേഴകെകക്കഗറഔന്  

ഴര്ക്കഔര്  ഉനേലകക്കഗന്നഗണ്ട്. 
 
ഉള്നാടനന്   ജറഗതാഗതം 

 95. ഴാംസ്ഥഔനാം ഴങ്ഖര്ണഭഔമ േനഔല്  

ലങാംഖ്രേെഔരഗാം േഔമരഗേെഔരഗാം   ജരഴഞ്ചമ 

ങ്ങെഔരഗാം അനഗന്ത്ഗവഖതഭഔപ്പണങ്കരഗാം ഉള്നഔെന്  

ജരഗതഔഗത നഭഖ്രപ്പമ ഇനകമഗാം അതകപ്പെ ഩഘര്ണ 

ഭഔമ സ്ഥകതകമകല്  ചഘളണാം പ്പചനയ്യണ്ടകമകയകക്കഗന്നഗ.  

എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഭഘന്ന് ഘട്ടങ്ങെകരഔമക 2025-പ്പെ 

അറഴഔനനത്തഔപ്പെ ഉള്നഔെന്  ജരഭഔര്ഗങ്ങള്  യഗ 

ഴ്ഭഔര്ട്ട് നറമ്ഴ്  ആമക റകേഴകെകക്കഗന്നതകല്  ന്ത്ലദ്ധ 

നേന്ത്രഖേയകക്കഗന്നതഔണ്.  ആദയഘട്ടഭഔമക 2020-ല്  

േനഔരഗേള്  നകരറകരഗ് റയഔഩ്തകമകല്  റകേഴകെക 

ക്കഗന്നതഔണ്.   കേനയ്യറ്റക്കഔയഗപ്പെ ഩഗനയധകറഔഴറഗാം 

ബഘഭക ഏപ്പറ്റെഗക്കരഗാം േനഔരകപ്പെ റഖതകേഘട്ടരഗാം 

യണ്ടഔാംഘട്ടഭഔമക 2020-22-ല്  ഩഘര്ത്തകമഔക്കഗന്നതഔണ്.  

2025-ല്  ഩഘര്ത്തകമഔനക്കണ്ട ഭഘന്നഔാംഘട്ടത്തകല്  
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േനഔരഗേള്  നദലഖമ ജരഩഔതഔ ഭഔനദണ്ഡ 

ങ്ങള്ക്കനഗഴയകച്ച് റകേഴകെകച്ച് റഔണകജയഗതഔഗത 

നഭഖ്രമ്ക്കഗാം റകനനഔദഴഞ്ചഔയനഭഖ്രമ്ക്കഗഭഔമക 

ഉഩനമഔഗകച്ച് ജരഗതഔഗതറഗാം റകനനഔദഴഞ്ചഔയ 

റകേഴനറഗാം ജരഩഔതേള്പ്പക്കഔൊം ബഔറകമകല്  

റകേഴകെകക്കഗന്നതഔണ്. നഫഔട്ടഗജട്ടകേെഗാം േഔര്നഗഔ 

പ്പെര്ഭകനരഗേെഗാം നകര്ന്ഫകക്കഗന്നതകനഗാം നറഖേയകക്കഗന്ന 

തകനഗാം ഉള്നഔെന്  മഔനങ്ങള്  നകര്ന്ഫകക്കഗന്നതകനഗ് 

നന്ത്ഩഔത്സഔവനാം നല്േഗന്നതകനഗാം ഉനേലകക്കഗന്നഗ.  

പതാഴിറും സനപൂണയലും 

 96.  ഈ ഴാംസ്ഥഔനത്ത് പ്പതഔഴകല്  ന്ത്ഩല്നങ്ങള് , 

നരഔക്ക ട്ട് ഴാംബറങ്ങള് , പ്പതഔഴകല്ദകന നവരുാം 

എന്നകറമഗപ്പെ ഴഘചേങ്ങള്  നദലഖമ ലയഔലയകമഗഭഔമക 

തഔയതഭയപ്പെെഗത്തഗനന്പഔള്  റെപ്പയ േഗററഔണ്. ചകര 

അഴാംഘെകത നഭഖ്രേെകല്  പ്പതഔഴകല്  ഫന്ധങ്ങെകല്  

ചകര അനഔനയഔഗയ ന്ത്ഩറണതേള്  ഉ്തഗാം ആമത ്

േര്ലനഭഔമക നകയഗത്സഔവപ്പെെഗത്തഗന്നതഗഭഔണ്. 

 97. ഇതയഴാംസ്ഥഔന പ്പതഔഴകരഔെകേള്ക്്ക 

ജഖറകക്കഗന്നതകനഗാം നജഔരക പ്പചയ്യഗന്നതകനഗാം യഗ 
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ഴഗയക്ഷകതഭഔമ അരയഖക്ഷാം നര്േഗന്നതകന് എപ്പെ 

ഴര്ക്കഔര്  ന്ത്ഩതകജ്ഞഔഫദ്ധറഗാം അറര്ക്കഔമക ധഔയഔൊം 

നക്ഷഭ നെഩെകേള്  ഴവഖേയകച്ചകട്ടഗ്തഗഭഔണ്. പ്പഭഡകക്കല്  

ഇന്ളവറന്ഴ് ഩദ്ധതകക്ക് േഖഴകരഗ് ചകേകത്സഔ 

ആനഗേഘരയാം ന്ത്ഩതകറര്ളാം 25,000/- യഘഩമഔമക 

ഉമര്ത്തകമകട്ടഗണ്ട്.  യജകേര്  പ്പചമ്തകട്ടഗ് പ്പതഔഴകരഔെക 

േള്ക്കഔമക ഫനമഔപ്പഭന്ത്െകക്ക് േഔര്ഡഗേള്  നല്േകമക 

ട്ടഗണ്ട്. ഇതയഴാംസ്ഥഔനങ്ങെകല്നകന്നഗാം േഗെകനമറകമ  

5,01,804 പ്പതഔഴകരഔെകേള്  ഇതകനനഔെോം യജകേര്  

പ്പചമ്തകട്ടഗണ്ട്.  പ്പതഔഴകരകെങ്ങെകപ്പര അഩേെങ്ങള്  

ഭഘരഭഗ് കറേരയങ്ങെഗപ്പെ ഩയകയക്ഷമ്ക്കഔമക യഗ 

രക്ഷാം യഗഩറപ്പയമഗ് ഇന്ളവറന്ഴ് ആനഗേഘരയാം 

ആയാംബകച്ചകട്ടഗണ്ട്. 

 98. േഴകഞ്ഞ റര്ളാം 97 ഴര്ക്കഔര്  

ഐ.െക.ഐ.േള്  ഭഗഖ്ഔരകയാം ഏേനദലാം 35772 

പ്പന്ത്െമകനകേള്ക്ക് റകറകധ ഴ്േഖഭഗേെകല്  ഩയകലഖരനാം 

നര്േകമകട്ടഗണ്ട്.  നേയെ അക്കഔഡഭക ഒപ് ഴ്േകല്  

എേ്ഴരന്ഴ് ഇതഗറപ്പയ ഏേനദലാം 1.4 രക്ഷാം 

നഩര്ക്ക് കറദഗ്ദ്ധയാം നര്േകമകട്ടഗ്തഗാം  ബകന്നനലളക 
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ക്കഔര്ക്കഗനറണ്ടക യഗ ഭകേറകപ്പെ നേന്ത്രറഗാം  

ഴക.ഐ.ഐ.-മഗപ്പെ ഴവഔമനത്തഔപ്പെ യഗ 

നവഔഴ്ഩകറ്റഔരകറ്റക ഇന്േകറ്റയഘട്ടഗാം ആയാംബകക്കഗന്നതകന ്

ആനരഔചകക്കഗന്നഗ. 
 

തഭേള വവയംഭരണം 

 99. ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത തനേല ഴവമാംബയണ 

ഴര്ക്കഔയഗേെഗപ്പെ ലഔക്തഖേയണാം അബകഭഔനേയഭഔമ 

യഗ േഔയയഭഔണ്. ഇനെഔള്  900 ന്ത്ഗഔഭഩഞ്ചഔമത്തഗേെഗാം 

എലാതഔ നലഔക്ക് ഩഞ്ചഔമത്തഗേെഗാം ഐ.എഴ്. 

അാംഗഖേഔയാം നനെകമകട്ടഗ്തഗാം അന്ത്ഩേഔയാം അറ 

ന്ത്ഩഔനദലകേതര നഴറന റകതയണത്തകപ്പെ ഏേജഔരേ 

നേന്ത്രങ്ങെഔമഗാം ഭഔറകമകയകക്കഗന്നഗ.  2020 ജനഗറയകനമഔപ്പെ 

ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത എലാതഔ ന്ത്ഗഔഭഩഞ്ചഔമത്തഗേെഗാം 

ഐ.എഴ്. അാംഗഖേഔയാം നനെഗന്നതഔണ്.  നേയെ 

ഩഞ്ചഔമത്ത് യഔജ് ആേ്റ്റകരഗാം അനഗഫന്ധ ചട്ടങ്ങെകരഗാം 

റകബഔറനാം പ്പചമ്തകട്ടഗ്തഗനഩഔപ്പര ന്ത്ഗഔഭഩഞ്ചഔമത്തഗ 

േപ്പെ ഴാംഫന്ധകച്ചഗ് എലാതഔ നഴറനങ്ങള്ക്കഗഭഗ് 

യഗ ഏേ ഇരനന്ത്ടര്ഔണകേ് പ്ലഔറ്റ്നപഔഭഔമക എലാതഔ 

ന്ത്ഗഔഭഩഞ്ചഔമത്തഗേെകരഗാം  ഇെനന്ത്ഗറ്റഡ് നരഔക്കല്  

ഗറപ്പെെ് ഭഔനനജ്പ്പഭെ് ഴകോം ആയാംബകക്കഗാം.                                                                                                                             
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 100. തരസ്ഥഔന നഗയ റകേഴന ഩദ്ധതകമഗപ്പെ 

ബഔഗഭഔമക  "ഓട്ടര് ഏയകമ നന്ത്ഗഔത്ത് നേഔറകനഡഔര്"  

എന്ന നഩയകല്  യഗ ഩദ്ധതക ആയാംബകച്ചകട്ടഗ്തഗാം അത് 

തരസ്ഥഔനപ്പത്ത ന്ത്ഩധഔന ഩദ്ധതകേള്ക്ക് ന്ത്ഩനമഔജന 

പ്പെെഗന്നതഗഭഔണ്. 

 101. കരപ് ഭകളന്   ഭഗനഖ്ന  ഩഔര്െകെ ഴ േയയാം 

റകജമേയഭഔമക നര്േഗന്നതകന് എപ്പെ ഴര്ക്കഔയകന്  

േഴകഞ്ഞകട്ടഗണ്ട്. ഇതകപ്പെ അെഗത്ത ഘട്ടത്തകല്   

ന്ത്ഩക-പഔഫ് ഴഔനങ്തകേ റകദയ ഉഩനമഔഗകച്ചഗപ്പേഔണ്ട്  

ഫവഗനകര ഩഔര്െകെ ഴഭഗച്ചമങ്ങള്  ബഘയവകതര് , 

ബറനയവകതര്  എന്നഖ റകബഔഗങ്ങള്ക്കഗ േഖഴകല്  റയഗന്ന 

ഗഗണനബഔക്തഔക്കള്ക്ക് നര്േഗന്നതഔണ്. അങ്ങപ്പന 

മഗ് 85 ഩഔര്െകെ ഴഭഗച്ചമങ്ങെഗപ്പെ നകര്ന്ഫഔണാം 

ഇതകനോം ആയാംബകച്ചകട്ടഗ്തഗാം ഇത് 2020  നടര്ഔഫ 

നറഔെഗേഘെക ഩഘര്ത്തഖേയകക്കഗപ്പഭന്നഗാം ന്ത്ഩതഖക്ഷഖക്കഗന്നഗ.  

പ്പഩഔതഗജനങ്ങെകല്  നകന്നഗ്  ഴന്ഩഔണ്ഴര്ളക 

െകപ്പെമഗാം ന്ത്േ ഡ ് പണ്ടകങ്ങകപ്പെമഗാം ഴവഔമാം 

ഉഩനമഔഗകച്ചഗപ്പേഔണ്ട ്  അങ്ങപ്പനമഗ്  േഘെഗതല്  

ഴഭഗച്ചമങ്ങള്  നകര്ന്ഫകക്കഗറഔന്   ഭകളന്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. 
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 102. ജകലാതേെകപ്പര ഭഗന്ഴകെല്   ഖ്യഭഔരകനയാം 

കേേഔയയാം പ്പചയ്യഗന്നതകനഔമക   ഭഔരകനയാം ഊര്ജ്ജ 

ഭഔക്കഗന്ന പ്ലഔെഗേള്  സ്ഥഔഩകക്കഔന്  ഴാംസ്ഥഔനാം 

ആയാംബകച്ചകട്ടഗണ്ട്.  ഇനെഔള്  ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത ഭഘന്നഗ 

നഭഖ്രേെകല്  നകര്ന്ഫഔണ-പ്പഩഔെകക്കല്  നറേഗേള് 

ക്കഔമക പ്ലഔെഗേള്  സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഔണ്.  ഴവരഭഔമക 

ബഘഭകമഗ് തനേല സ്ഥഔഩനങ്ങള്  ആധഗനകേ 

ല്ഭലഔനങ്ങള്  നകര്ന്ഫകക്കഗന്നതകരഘപ്പെ  എലാതഔറര്ക്കഗാം 

ല്ഭലഔന ഴ േയയാം രബയഭഔപ്പണന്ന് ഉറെഔക്കഗന്നതകന്   

എലാതഔ ന്ത്ലഭങ്ങെഗാം ഴവഖേയകക്കഗാം. 

 103. നേയെത്തകല്  ആദയഭഔമക റകറകധ 

എഞ്ചകനഖമറകാംഗ് നേഔനെജഗേെഗപ്പെ ഴവേയണ 

നത്തഔപ്പെ 1420 േക.ഭഖ നറഔഡഗേപ്പെ 

ഩക.എാം.ജക.എഴ്.കറ. യഘഩേക്കനഔ നകരറഔയത്തക 

നരമ്ക്ക് ഉമര്ത്തഗന്നതകന് ഉനേലകക്കഗന്നഗ. നറഔഡ ്

ഩയകഩഔരന ഩദ്ധതകേള്  പരന്ത്ഩദഭഔമക നെെകരഔക്കഗന്ന 

തകനഔമക ജക.ഐ.എഴ് പ്ലഔറ്റ്നപഔഭകല്  യഗ ജകലാതഔതര 

നറഔഡ്  പ്പനറ്റ് റര്ക്ക ് ഭഔെകാംഗഗാം േണടര്കറകറ്റക പ്ലഔനഗാം 

റകേഴകെകക്കഗന്നതഔണ്.    
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 104. േഗെഗാംഫന്ത്ലഖ ഩഗതകമ ന്ത്ഩറര്ത്തനങ്ങെഗാം 

േര്ന്ഫ ഩദ്ധതകമഗാം ആറകള്ക്കയകച്ചഗ പ്പേഔണ്ട ്

റനമഔജനങ്ങള്ക്കഗാം   ന്ത്െഔന്ഴ്പ്പജെറഗേള്ക്കഗാം അാംഗ 

ഩയകഭകതര്ക്കഗാംനറണ്ടക  ഴവഔമ അമല്ക്കഘട്ടങ്ങള്   

ഏര്പ്പെെഗത്തഗന്നതഔണ്.   േഗെഗാംഫന്ത്ലഖമഗപ്പെ ഴാംഘെനഔ 

ഩയകഩഔെകേെഗപ്പെ ബഔഗഭഔമക റകറകധ നഴറനങ്ങള്  

നരേ് ഗന്നതകനഗ്   യഗ നറഔെെഖമര്   പ്പനറ്റ ് റര്ക്ക ്

ലക്തകപ്പെെഗത്തഗാം. പ്പചറഗേകെ ഴാംയാംബങ്ങപ്പെ ഴവഔമക 

ക്കഗന്നതകനഗാം ഭഔറ്റാം റയഗത്തഗന്നതകനഗാം പ്പചറഗേകെ 

ഴാംയാംബ റകബറ നേന്ത്രങ്ങള്  യഘഩഖേയകക്കഗാം.   

 105. ദഗയര നകറഔയണത്തകല്  തനേല 

സ്ഥഔഩനങ്ങെഗപ്പെ ഩങ്് റെപ്പയ നകര്ണഔമേഭഔണ്.    

ആമതകനഔല്  ദഗയരങ്ങെകല്  നകന്നഗണ്ടഔേഗന്ന ഏപ്പതഔയഗ  

അെകമരയ ഴഔവചയയറഗാം നനയകെഗന്നതകനഗ് 

തയ്യഔപ്പറെഗെഗാം രഘഘേയണറഗാം  നേന്ത്രഖേയകച്ചഗ പ്പേഔണ്ട ്

യഗ തനേല ഴവമാംബയണ ദഗയര നകറഔയണ ഩദ്ധതക 

(DMP) തയ്യഔറഔക്കഗന്നതഔണ്. 3,40,000 നറഔെെകമര്ഭഔര്  

അെങ്ങഗന്ന യഗ ഴന്നദ്ധ  നഴനപ്പമ  ദഗയര നകറഔയണ 

റഗഭഔമക ഫന്ധകെകക്കഗന്നതഔണ്. ഡക.എാം.ഩക.-മഗാം  
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തനേല ഴവമാംബയണ  സ്ഥഔഩനങ്ങെഗപ്പെ  (LSGI's) 

റഔര്ളകേ ഩദ്ധതകമഗാം ഴാംനമഔജകെക ക്കഗന്നതഔണ്. 

 106. തനേല സ്ഥഔഩനങ്ങെകനരമക്്ക് അധകേ 

കനഩഗണയ ഴന്പഔദന ഩയകഩഔെകമഗപ്പെ ഴവഔമനത്തഔപ്പെ 

അന്ത്ഩെഖഴ്ളകെ് ഭഔതങേമകല്  മഗറ എഞ്ചകനകമറകാംഗ്  

ഫകയഗദധഔയകേെഗപ്പെ ഴഔനങ്തകേ കറദഗ്ദധ്യാം  റയറസ്ഥ 

പ്പചമ്തഗ പ്പേഔണ്ടഗ് യഗ ഴറകനലള ഩദ്ധതക  എപ്പെ 

ഴര്ക്കഔര്  ന്ത്ഩഖ്യഔഩകച്ചകട്ടഗണ്ട്. ഈ ഩയകജ്ഞഔനാം 

ഫകയഗദധഔയകേപ്പെ ഴവമാം പ്പതഔഴകല്  ഴാംയാംബങ്ങള്  

ഏപ്പറ്റെഗക്കഗന്നതകന് ന്ത്ഩഔഩ്തയഔക്കഗന്നഗ.  
 
ആവൂത്തണം 

 107. േഗട്ടനഔെ് നഭഖ്രപ്പമ അതകതഖന്ത്റഭഔമക 

ഫഔധകച്ച 2018-പ്പരമഗാം 2019-പ്പരമഗാം തഗെര്ച്ചമഔമഗ് 

ന്ത്ഩെമങ്ങെഗപ്പെ ഩന്ബഔത്തരത്തകല് , േഗട്ടനഔട്ടകപ്പര 

ജനങ്ങെഗപ്പെ നക്ഷഭറഗാം ഉഩജഖറനറഗാം രക്ഷയഭകട്ട്, റകറകധ 

റേഗെഗതര ഴഭഖഩനങ്ങെകരഘപ്പെ 2019 നടര്ഔഫറകല്  

ന്ത്ഩെമഔനരയ േഗട്ടനഔെകന് യഗ ന്ത്ഩനതയേ ഩഔനക്കജ് 

ഴഭന്ത്ഗ ഴഭഖഩനാം റഴക ഴാംസ്ഥഔന ആഴഘന്ത്തണ 

നഫഔര്ഡ് തയ്യഔറഔക്കഗേമഗണ്ടഔമക. ഴഭഔനഭഔമ 
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ഩഔനക്കജഗേള്  റമനഔട്ടകനഗാം ഇെഗക്കകക്കഗാം നറണ്ടക 

തയ്യഔറഔക്കഗന്നതഔണ്. 

 108. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഭകനകഴ്ന്ത്െക ഒപ് 

േഔറ്റകേകേ്ഴ് ആെ് നന്ത്ഩഔന്ത്ഗഔാം ഇാംപ്ലകപ്പഭനെളന്-പ്പെ 

നഔളണല് ഇന്ഡകനക്കറ്റര് ന്ത്പമകാംറര്ക്ക്, ഐേയയഔന്ത്വരു 

ഴബമഗപ്പെ ഴഗസ്ഥകയ റകേഴന രക്ഷയങ്ങെകല്  (SDGs) 

റകബഔറനാം പ്പചമ്തകട്ടഗ് ഉനേലയരക്ഷയങ്ങള്  നനെഗന്നതക 

നരമ്ക്ക് എത്തകനച്ചയഗാംറകധാം നമകക്കപ്പെെഗന്ന നേറ്റ് 

ഇന്ഡകനക്കറ്റര് ന്ത്പമകാംറര്ക്ക്, ഴാംസ്ഥഔനത്തകപ്പെ 

ഴഔഭഘവയ-ഴഔന്പത്തകേ-ഩഔയകസ്ഥകതകേ ഭഔനങ്ങള്  

ന്ത്ഩേഔയാം റകേഴകെകക്കഗന്ന ന്ത്ഩന്ത്േകമമകരഔണ്. നഖതക 

ആനമഔഗ് ന്ത്ഩഴകദ്ധഖേയകച്ച 2018-പ്പരമഗാം 2019-പ്പരമഗാം 

ഴഗസ്ഥകയ റകേഴന രക്ഷയത്തകപ്പെ ഇരയന്  ഴഘചകേ 

റകനെഔര്ട്ടഗേെകല്  നേയൊം യഔജയത്ത ് ന്നഔാം 

സ്ഥഔനത്തഔണ്.  ഐേയയഔന്ത്വരുഴബമഗപ്പെ ഴഗസ്ഥകയ 

റകേഴന രക്ഷയങ്ങള്ക്കനഗഴയണഭഔമഗാം ഇനെഔഴപ്പത്ത 

ഴര്ക്കഔയകപ്പെ നമങ്ങനെഔെഗാം ഩയകഩഔെകേനെഔെഗാം 

തഔദഔത്മയപ്പെെഗന്നതഗാം റകേഴന റകെറഗേള്  േപ്പണ്ടത്തഗ 

ന്നതകനഗാം ആറലയഭഗ്കെങ്ങെകല്  ഇെപ്പഩെരഗേള്  
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നകര്നേലകക്കഗന്നതകനഗഭഔമക  'ലിഴന്  ഭ ാക്കുപമന്റ്- 

2030'  ഈ റര്ളാം ഴര്ക്കഔര്  തയ്യഔറഔക്കഗന്നതഗഭഔണ്. 
 

109. ഴര്ക്കഔയകപ്പെ നഘതനഴാംയാംബങ്ങള്  ന്ത്ഩദര്ലക 

െകക്കഗന്നതകനഗാം ഴന്പഘര്ണ േപ്പണ്ടത്തല്  നലളകനമഔെഗ 

േഘെകമ ഭഔരകനയ യവകത ബനക്ഷയഔക്കന്നങ്ങെഗപ്പെ ഴാംബയണാം, 

ഩഔനക്കജകാംഗ,് റകതയണാം, കേഭഔറ്റാം എന്നകറമ്ക്കഔ 

മഗ് യഗ ഭള്ട്ടക നേേ്നവഔള്ഡര്  പ്ലഔറ്റ്നപഔാം 

നന്ത്ഩഔന്ത്ഗഔഭകനഗനറണ്ടകമഗാം നേയെ ഡറരെ്പ്പഭെ് ആെ് 

ഇനന്നഔനറളന്  ഴ്ന്ത്െഔറ്റജകേ് േ ണ്ഴകല്  (K-DISC)  

റഔര്ളകേഭഔമക നേയെ ഇനന്നഔനറളന്  ദകനാം 

ഴാംഘെകെകക്കഔന്  ഉനേലകക്കഗന്നഗണ്ട്. ഩതകനഔരഗ 

ജകലാതേെകരഗാം ജകലാതഔ ഇനന്നഔനറളന്  േ ണ്ഴകരഗേള്  

ഩഗനയഗജ്ജഖറകെകക്കഗന്നതകനഗാം അാംഗഩയകഭകതര്ക്ക് 

നറണ്ടകമഗ് നറഖന ഴാംയാംബങ്ങള്ക്കഔമക യഗ ന്ത്ഩനതയേ 

ഴാംറകധഔനാം ഏര്പ്പെെഗത്തഗന്നതകനഗാം ഉനേലകക്കഗന്നഗണ്ട്. 

 110. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  നേയെ ബഘറകനകനമഔഗ 

നഫഔര്ഡകപ്പെ േഖഴകരഗ് ബഘ-റകറയ-ഩയഖക്ഷണലഔരപ്പമ 

(Geo-informatics Laboratory) ഴാംസ്ഥഔനതര ഡകജകറ്റല്  
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റകറയനലഖ്യഭഔമക ലക്തകപ്പെെഗത്തഗന്നതകനഗാം വയകത 

നേയെ ഭകളപ്പെമഗാം ഭവഔത്മഔഗഔന്ധക ന്ത്ഗഔഭഖണ 

പ്പതഔഴകരഗറെഗ ഩദ്ധതകമഗപ്പെമഗാം (MGNREGS) േഖഴക 

രഗ് തണഖര്തെഔധകള്ഠകത ആഴഘന്ത്തണത്തകനഗ് 

ജക.ഐ.എഴ്. (GIS) ഩകരഗണ നല്േഗന്നതകനഗാം 

ഉനേലകക്കഗന്നഗണ്ട്. ന്ത്ഩെമറഗാം ഉയഗള്പ്പഩഔട്ടരഗാം 

ഗഗയഗതയഭഔമക ഫഔധകച്ച പ്പതയപ്പഞ്ഞെഗക്കപ്പെെഗന്ന 

ന്ത്ഗഔഭഩഞ്ചഔമത്തഗേള്ക്ക് നറണ്ടക രഔെ് മഘഴ് 

ഡകഴകളന്  നഭഔഡരഗേള്  തയ്യഔറഔക്കഗന്നതഔണ്.  നേയെ 

ഴാംസ്ഥഔന ബഘറകനകനമഔഗ നഫഔര്ഡകല്  രബയഭഔമ 

റകറയങ്ങള്  ഉള്പ്പെെഗത്തകമഗാം ന്ത്ഩഔഥഭകേ റകറയങ്ങള്  

നലഖ്യകച്ചഗാം ഭറ്റ് നന്ത്ഴഔതസ്സഗേെകല്  നകന്നഗാം രബയഭഔമ 

റകറയങ്ങള്  േഘട്ടകനച്ചര്ത്തഗാം നേയെ ബഘറകബറത്തകപ്പെ 

ഩയകള്േയകച്ച ഩതകെഗ ന്ത്ഩഴകദ്ധഖേയകക്കഗന്നതഔണ്.  

പ്പതയപ്പഞ്ഞെഗക്കപ്പെട്ട നദഖതെങ്ങള്ക്കഗനറണ്ടക 

ഩയകസ്ഥകതക ഩഗനസ്ഥഔഩന ഩദ്ധതകേള്  തയ്യഔറഔക്കഗന്ന 

തഔണ്.  േണഘര്  ജകലാതമ്ക്കഗനറണ്ടകമഗ് തണഖര്ത്തെ 

റകറയ ഴാംറകധഔനാം ഩഘര്ത്തഖേയകക്കഗന്നതഗാം 

റകനയഴകക്കപ്പെെഗന്നതഗഭഔണ്. 

 111. 2008-പ്പര നേയെ പ്പനല്റമല്-തണഖര്ത്തെ 

ഴാംയക്ഷണ നകമഭത്തകപ്പെ പരന്ത്ഩദഭഔമ നകര്േവണ 
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ത്തകന് നറണ്ടക തണഖര്ത്തെറഗാം പ്പനല്റമരഗേെഗാം 

ഩയകറര്ത്തനാം പ്പചയ്യപ്പെെഗന്ന ഴര്നേ നപ്ലഔട്ടഗേെഗപ്പെ 

ഉഩന്ത്ഗവ ദങലയ േപ്പണ്ടത്തല്  റകനെഔര്ട്ടഗേള്  

നല്േഗന്നതകന് നേയെ നേറ്റ് റകനഭഔട്ട് പ്പഴന്ഴകാംഗ് ആെ് 

എണ്റനമഔപ്പെെ് പ്പഴെര്  ഗKSREC) ഉനേലക 

ക്കഗന്നഗണ്ട്. ആഴഘന്ത്തണത്തകപ്പെ റകറകധ നഭഖ്രേെകല്  

ബഘ-സ്ഥരഩയ റഖജ്ഞഔനഔെകത്തറ (geospatial knowledge 

base) ഴങവരുകക്കഗന്നതകനഗ ഴഭന്ത്ഗഭഔമ നഫഔധറത്േയണ 

ഩയകഩഔെകമഗാം ഩങ്ഔെകത്ത ബഘഩെനകര്ന്ഫഔണത്തകന് 

ഩയകലഖരനാം നല്േക ഴ്ഩഔളയല്  ഡഔറ്റഔ നനഔനെജ ്

ഉ്റയഗപ്പെ യഗ ലങാംഖ്ര സ്ഥഔഩകക്കരഗാം 

പ്പേ.എഴ്.ആര്.ഇ.ഴക. ഏപ്പറ്റെഗക്കഗന്നതഔണ്. ജരഴാംബയ 

ണകേെഗപ്പെമഗാം അറമഗപ്പെ േഭഔെ് ഏയകമേെഗപ്പെമഗാം 

പരന്ത്ഩദഭഔമ ബയണനകര്േവണത്തകന് നന്ത്ഡഔണ്  

ദങലയഩഠനറഗാം പ്പഴെര്  നെത്തഗന്നതഔണ്. 
 
ഊര്ജം 

 112. നഔള്ക്കഗനഔള്  റര്ദ്ധകച്ചഗ റയഗന്ന 

ഉഩനബഔക്തഔറകപ്പെ റകലവഴ്തതമകന്നഭരഗ് ന്ത്ഩതഖക്ഷ 

േപ്പെ തങഩ്തകപ്പെെഗത്തഗന്നതകനഗാം ന്ത്ഩഴയണ നവരുാം 

േഗറച്ച് നയഔമ റകരമക്്ക് കറദയഗതക രബയഭഔക്കഗറഔനഗാം 
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ഩഗനയഗഩനമഔഗകക്കഔറഗന്ന റകനേന്ത്രഖേങത ഉല്െഔദന 

ഭഔര്ഗങ്ങെഗപ്പെ ആറലയേത നെെകരഔക്കഗറഔനഗാം 

മനന്ത്രഔഩേയണങ്ങെഗപ്പെ  ഴഗയക്ഷകതതവാം ഉറെഔക്കഔനഗ 

ഭഔമക ഇനെഔള്   ന്ത്ഗകഡകപ്പെ നറഖേയണത്തകല്  ന്ത്ലദ്ധ 

നേന്ത്രഖേയകക്കഔന്  ഈ റര്ളാം എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  

ആനരഔചകക്കഗന്നഗ.   

 113.  ഊര്ജ്ജ നേയെ ഭകളപ്പെ  റകജമേയഭഔമ 

നെെഔക്കരകരഘപ്പെ 2021-ഒെഗേഘെക ആപ്പേ 

ആറലയേതമഗപ്പെ 40% ആമക ഩഔയന്പനയയതയ ഊര്ജ്ജ 

ഘെേപ്പത്തഭഔറ്റക എെഗക്കഗന്നതകന് എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  

റകബഔറനാം  പ്പചയ്യഗന്നഗ.  ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത ഗഔര്വകേ-

പ്പതയഗറഗ റകെക്ക് നഭഖ്രമകപ്പര നകരറകരഗ് എലാതഔ 

പകരപ്പഭെ്, ഴക.എപ്. എല്  ഫള്ഫഗേെഗാം ഊര്ജ്ജ 

േഔയയക്ഷഭറഗാം ഈെഗ നകല്ക്കഗന്നതഗഭഔമ എല്.ഇ.ഡക 

ഫള്ഫഗേള്  ഭഗഖ്ഔരയാം ഭഔറ്റക സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഔണ്. 

 114.   ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത ആദയപ്പത്ത അതകനറഗ 

ചഔര്ജ്ജകങ്ങ് ഇരന്ത്ടര്കേ് പ്പറവകക്കകള്   നേളന്  2019-ല്  

തകയഗറനരഩഗയാം ഗറണ്പ്പഭെ് പ്പഴന്ത്േനട്ടറകമറ്റകല്  

സ്ഥഔഩകച്ചഗ.  പ്പേ.എഴ.്ഇ.ഫക. 6 ഭഗന്ഴകെല്  നേഔര്െ 

നറളനഗേെകരഗാം തകയഗറനരഩഗയാം, എറണഔേഗൊം,  
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നേഔഴകനക്കഔെ് ജകലാതേെകപ്പര  60-നരപ്പറ നേന്ത്രങ്ങെകരഗാം 

ഩയഖക്ഷണഔെകസ്ഥഔനത്തകല്  ഒനയഔ eV ചഔര്ജ്ജകങ്ങ് 

നേളന്  സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഔണ്. 

 115. ഗഔര്വകേ ഩയകഴയങ്ങെകല് , അഩേെ നകയക്ക് 

ബമഔനേഭഔമ നകയക്കകല്  േഘെകമകട്ടഗണ്ട്.   "ഭകളന്  - ഇ 

നഴപ് നവഔാം"  ഩദ്ധതകമഗപ്പെ ന്നഔാം ഘട്ടഭഔമക 

ഇരന്ത്ടര്കക്കല്  ഇന്ഴ്പ്പഩടര്നററ്്റ, നേയെ ഴാംസ്ഥഔന 

ഇരന്ത്ടര്കഴകറ്റക നഫഔര്ഡ് രകഭകറ്റഡ് , തനേല ഴവമാംബയണ 

സ്ഥഔഩനങ്ങള്, എനര്ജക ഭഔനനജ്പ്പഭെ് പ്പഴെര്  

എന്നകറ ഭഗനഖ്ന ഩണഭെമന്ക്കണ്ടഔത്ത ന്ത്ഗഘെകല്പ്പെ 

െഗന്ന ഫക ഩക എല്  ഉഩനബഔക്തഔക്കെഗപ്പെ 3000 റഖെഗേള്  

എര്ത്ത ് രഖനക്കജ് ഴര്േയഘട്ട് നന്ത്ഫക്കര്  ഉഩനമഔഗകച്ച്  

റഖ-റമറകാംഗ് നെത്തഗറഔനഗാം റമറകാംഗ് ന്ത്േഭഖേയകക്കഗ 

റഔനഗാം എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ആനരഔചകക്കഗന്നഗ. 

 116. കറദയഗതക േഔയയക്ഷഭഭഔമ ഉഩേയണ 

ങ്ങെഗപ്പെ റകതയണത്തകനഔമക ഒനയഔ നകമഭഴബഔ 

ഭണ്ഡരങ്ങെകരഗാം ന്നഗറഖതാം ഊര്ജ്ജഭകന്ത്ത നേന്ത്രങ്ങള്  

ന്ത്ഩനമഔജനപ്പെെഗത്തക  ബഔയത ഴര്ക്കഔയകനഗ േഖഴകരഗ് 

എനര്ജക എപകളകമന്ഴക ഴര്േഖഴഴ് രകഭകറ്റഡഗഭഔമക 

(EESL) അനര്ട്ട് യഗ േയഔറകല്  ഏര്പ്പെട്ടകട്ടഗണ്ട്.   

അങ്ങപ്പന നേയെത്തകപ്പര ജനങ്ങള്ക്ക്  EESL-പ്പെ 
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ഉമര്ന്ന  അെറകരഗ്  ഴാംബയണത്തകപ്പെ ആനഗേഘരയാം 

ന്ത്ഩനമഔജനപ്പെെഗത്തഗറഔന്  ഴഔധകക്കഗന്നതഔണ്. 
 
പപാതുമരാമത്ത് 

 117. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  "ഩഗതകമ േഔരാം - ഩഗതകമ 

നകര്ന്ഫഔണാം" എന്ന നമാം ഴവഖേയകക്കഗേമഗാം അതഗറഴക 

നറഔഡ് നകര്ന്ഫഔണത്തകല്  നഘതന റകദയേെഗാം  

േഔരഔറസ്ഥഔ ന്ത്ഩതകനയഔധ ഴഔനങ്തകേറകദയേെഗാം 

ഴവഖേയകക്കഗന്നതകനഗാം ഊന്നല്  നല്േകറയഗന്നഗ.  50% 

നറഔഡഗേള്ക്ക് പ്ലഔേകേ് ഭഔരകനയ ചകരഗേള്  

ഉഩനമഔഗകച്ചഗ പ്പേഔണ്ടഗ് ഫകറ്റഗഭകനഴ് പ്പഭക്കഔഡഭഗാം 

ഫകറ്റഗഭകനഴ് നേഔണ്ന്ത്േഖറ്റ് ഩണകേെഗാം ഏപ്പറ്റെഗത്തഗ 

നെത്തഗന്നതകനഗാം എലാതഔ നറഔഡഗേെകപ്പരമഗാം ഉഩയകതരാം 

ഩഗതഗക്കഗന്ന ഩണകേള്ക്ക് റബകറഴ്ഡ് ഫകറ്റഗഭകന്  

ഉഩനമഔഗകക്കഗന്നതകനഗാം റേഗെ് ഉനേലകക്കഗന്നഗ.  

നെെഔത നകര്ന്ഫഔണത്തകല്  നേഔള്ഡ് ഭകലാതകാംഗ് 

പ്പെേ്നനഔെജകമഗാം പഗള്  പ്പഡഩ്ത് റകലനഭളന്  

പ്പെേ്നനഔെജകമഗാം നഩഔപ്പരമഗ് നഩറ്പ്പഭെ് 

റഖകഴലകാംഗ് ഴഔനങ്തകേ റകദയേള്  ഏര്പ്പെെഗത്തഔനഗാം 

ഉനേലകക്കഗന്നഗ.  നകരറകരഗ് നെെഔത ഴഔഭന്ത്ഗകേള്  

നഭല്  ഩറഞ്ഞ യഖതകമകല്  ഩഗനയഗഩനമഔഗകക്കഗേമഗാം 
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അതഗറഴക പ്പഭഔത്താം ഉഩനബഔഗാം േഗറമ്ക്കഗേമഗാം 

ഩയകസ്ഥകതക ചഘളണാം രഘഘേയകക്കഗേമഗാം പ്പചയ്യഗന്നഗ.  

15-20 റര്ളപ്പത്ത നകര്ന്ഫഔണ േഔരഔറധകമഗ് തകന്  

കററ്റ് നെഔെകാംഗ് ഒപ് നേഔണ്ന്ത്േഖറ്്റ, ഈ ഴഔനങ്തകേ 

റകദയ കരപ് കഴക്കകെകപ്പെ നകര്ന്ഫഔണപ്പചരറഗഭഔമക 

തഔയതഭയപ്പെെഗത്തഗനന്പഔള്  പരന്ത്ഩദഭഔേമഔല് , ഉചകത 

ഭഔമ നറഔഡഗേെകല്  ഏര്പ്പെെഗത്തഗന്നതഔണ്. 

 118. എലാതഔ ഴാംസ്ഥഔന ഩഔതേെഗാം യണ്ടഗ റയക 

നകരറഔയത്തകനരമ്ക്ക് ഘട്ടാംഘട്ടഭഔമക റകേഴകെകക്കഗന്ന 

തഔണ്.  ഗതഔഗത ആറലയേത ഩയകഗണകച്ചഗപ്പേഔണ്ട് 

ന്ത്ഩധഔനപ്പെട്ട ഴാംസ്ഥഔന ഩഔതേെഗപ്പെ നഔരഗ റയകമഔ 

ക്കരഗാം േഘെക ഏപ്പറ്റെഗക്കഗന്നതഔണ്.  120 േകനരഔഭഖറ്റര്  

കദര്ഘയഭഗ് 3 കഩരറ്റ് നറഔഡഗേെഗപ്പെ ദഖര്ഘേഔര 

ഩയകഩഔരനാം പ്പഩര്നപഔഭന്ഴ് പ്പഫമ്ഴ്ഡ് പ്പഭമകെ 

നന്ഴ് നേഔണ്ന്ത്െഔേ്റ്റകന്  േഖഴകല്  നെെകരഔക്കഗന്നതഔണ്. 

 119. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഭരനമഔയ കവനറമ്ക്ക് 

ഭഗരകമ ന്ത്ഩഔധഔനയാം നല്േഗന്നഗ. 27 റഖച്ചഗേള്ക്കഗ നറണ്ടക 

ഡക.ഩക.ആര്  തയ്യഔറഔക്കഗേമഗാം 18 ഩദ്ധതകേള്ക്കഗ 

നറണ്ടക േകപ്ഫകമകല്  നകന്നഗാം 1506 നേഔെക യഘഩമഗപ്പെ 

ഴഔന്പത്തകേ അനഗഭതക രബകക്കഗേമഗാം പ്പചമ്തകട്ടഗണ്ട്.  
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തകയഗറനരഩഗയാം, പ്പേഔലാതാം, റമനഔെ്, േഔഴര്നേഔെ ്

ജകലാതേെകപ്പര ഏഴ് റഖച്ചഗേെഗപ്പെ നകര്ന്ഫഔണ ന്ത്ഩറര്ത്തന 

ങ്ങള്  നെന്നഗറയകേമഔണ്. 

120. ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത PWD നറഔഡഗേെഗപ്പെ 

അെകസ്ഥഔന റകറയങ്ങെഗപ്പെ ഡകജകറ്റകരനഴളപ്പെ 

ബഔഗഭഔമക നേയെ ഴര്ക്കഔര്  ആര്.എാം.എാം.എഴ ്

ഗനറഔഡ ് പ്പഭമകെനന്ഴ് ആെ് ഭഔനനജ്പ്പഭെ് ഴകോം   

നെെകരഔക്കഗറഔന്  തഖയഗഭഔനകക്കഗേമഗാം നനഔഡല്  

ഏജന്ഴകമഔമ നയഘഡല്വകമകപ്പര പ്പഴന്ന്ത്െല്  റകഴര്ച്ച ്

ഇന്േകറ്റയഘട്ടഗഭഔമക 18 ഭഔഴക്കഔരഔറധകമഗ് േയഔറകല്  

2019-ല്  ഏര്പ്പെെഗേമഗഭഗണ്ടഔമക. ഫന്ധപ്പെട്ട 

ന്ത്ഩറര്ത്തകേള്  ഇനെഔള്  ഩഗനയഔഗഭകച്ചഗപ്പേഔണ്ടകയക 

ക്കഗന്നതഗാം റയഗാംറര്ളാം ഩഘര്ത്തകേയകക്കഗന്നതഗഭഔണ്.  

ഴഔഭഘവയ-ഴഔന്പത്തകേ ന്ത്ഩഔധഔനയാം, തന്ത്രഩയഭഔമ 

ന്ത്ഩഔധഔനയഭഗെെ ഇെനഔഴകേള് , ഗതഔഗതത്തകപ്പെ 

ഏേനദല ഴഔന്ത്രത, റഔണകജയ റഔവനങ്ങെഗപ്പെ 

ഩങ്ഔെകത്താം, പ്പഩഔതഗ ഗതഔഗത ഩഔതേള് , ന്ത്ഩേങതക 

ദഗയകതഔലവഔഴറഗാം, േഔരഔറസ്ഥഔ ന്ത്ഩതകനയഔധനലളക 

മഗ്തഗഭഔമ ന്ത്ഩറര്ത്തനാം തഗെങ്ങകമറ ഩയകഗണകച്ച് 

ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത ഴാംസ്ഥഔനഩഔതേെലാതഔപ്പതമഗെെ 

ന്ത്ഩധഔനപ്പെട്ട ഩക.ഡലയഘ.ഡക നറഔഡഗേപ്പെ ഉള്പ്പെെഗത്തക 
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പ്പക്കഔണ്ട് യഗ നേഔര്  നറഔഡ ് പ്പനറ്റ് റര്േ് േഘെക റയഗാം 

റര്ളാം സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഔണ്. 

 121. നദലഖമ ഩഔതേപ്പെ ഴാംഫന്ധകച്ചകെനത്തഔൊം, 

േയഭന-േെകമകക്കറകെമഗപ്പെ ന്ത്ഩഔറച്ചന്പരാം ഭഗതല്  

പ്പേഔെകനെറപ്പയമഗ് യണ്ടഔാം റഖച്ച് ഏപ്പറ്റെഗത്ത് 

ന്ത്ഩറര്ത്തകേള്  നലാത ഩഗനയഔഗതകമകല്  നെന്നഗറയകേ 

മഗഭഔണ്.  ഫഔരയഔഭഩഗയാം ഭഗതല്  റഴകഭഗക്ക് റപ്പയമഗെെ 

ഫഔക്കക 1.5 േകനരഔഭഖറ്ററകനഗനറണ്ടകമഗ് ബഘഭക 

ഏപ്പറ്റെഗക്കല്  ഈ റര്ളാം ഩഘര്ത്തഖേയകക്കഗന്നതഔണ്.  

ന്ത്ഩഴ്തഗത ഩദ്ധതകമഗപ്പെ യണ്ടഔാംഘട്ടാം, അതഔമത് 

റഴകഭഗക്ക് ഭഗതല്  േെകമകക്കഔറകെ റപ്പയമഗെെ  

17 േകനരഔഭഖറ്ററകപ്പെ ഇന്പ്പറേകനഗളനഗാം ഡക.ഩക.ആര്. 

തയ്യഔറഔക്കരഗാം നെെഗറര്ളാം ഏപ്പറ്റെഗക്കഗന്നതഔണ്.  

കരറ്്റ പ്പഭനന്ത്െഔ പ്പറമകല്  നന്ത്ഩഔജേ്റ്റകനനഔപ്പെഔൊം 

ന്ത്ലഖേഔയയാം, ഉ്ഘര് , ഩട്ടാം എന്നകറകെങ്ങെകപ്പര 

നഭല്െഔരനകര്ന്ഫഔണറഗാം ഈ റര്ളാം ഏപ്പറ്റെഗക്കഗന്ന 

തഔണ്.  ആരെഗഴ കഫെഔഴ് 2020 ഏന്ത്ഩകരകല്  

ഩഘര്ത്തഖേയകക്കഗന്നതഔണ്.  അതഗനഩഔപ്പര കററ്റകരമക 
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പ്പരമഗാം േഗണ്ടന്നഘയകപ്പരമഗാം നഭല്െഔരങ്ങെഗാം 2020-ല്  

ഩഘര്ത്തകേയകക്കഗന്നതഔണ്. 
 

രജിവ്ഭത്ടനഴന്  

 122. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  6 ജകലാതേെകല്  

ഩഘര്ത്തകേയകച്ചതഔമ ഡകജകകറ്റനഴളന്  നന്ത്ഩഔജേ്റ്റ,് 

ഴവേയണ സ്ഥഔഩനങ്ങള്  പമല്  പ്പചമ്തഗ റയഗന്ന 

ബഘഩണമ ആധഔയങ്ങെഗപ്പെ ഒണ്കരന്  പമരകാംഗ് 

ഴ േയയാം നെെകരഔക്കല് , പഖഴ് െഗക്കഗന്നതകനഔമക 

ഴഫ് യജകഴ്ന്ത്െക ഒപഖഴഗേെകല്  ഇരനന്ത്ടര്ഔണകേ ്

നഩഔമകെ് ഒപ് പ്പഴമകല്  (E-PoS) പ്പഭളഖനഗേള്  

സ്ഥഔഩകക്കല്  എന്നകറ ഭഗഖ്ഔരയാം ഴഫ് യജകഴ്ന്ത്െക 

ഒപഖഴഗേെഗപ്പെ േഔയയക്ഷഭത റര്ദ്ധകെകച്ചഗ.  10 ഴഫ് 

യജകഴ് ന്ത്െക ഒപഖഴഗേെകല്  ആധഗനകേ റകക്കഔര്ഡ ്

റഘഭഗേെഗപ്പെ നകര്ന്ഫഔണാം ഩഗനയഔഗഭകച്ചഗ റയഗന്നഗ. 

 123. റകറകധതയാം ന്ത്ഩഭഔണങ്ങള്ക്ക് നറണ്ടകമഗ് 

ഭഔതങേ പഔറങ്ങള്  അെകസ്ഥഔനപ്പെെഗത്തക ‘ഴഭ്ഔര്ട്ട ്

നേഔണ്ന്ത്െഔേ്റ്റ് ’ എന്ന ആലമാം രക്ഷയ ന്ത്ഩഔഩ്തക 

മകപ്പരത്തകക്കഗന്നതകന് 2020 റര്ളത്തകല്  നലഔക്ക് 

പ്പചമകന്  ഴഔനങ്തകേ റകദയ ന്ത്ഩഭഔണ യജകഴ്നന്ത്െളന്  
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നഴറനങ്ങെഗഭഔമക ഴാംനമഔജകെകക്കഗന്നതഔണ്.  നഴറന 

നകരറഔയാം ഉറെകക്കഗന്നതകനരമ്ക്കഔമക ഴഫ് യജകഴ്ന്ത്െക 

ഒപഖഴഗേപ്പെ ഐ.എഴ്.. നകരറഔയാം നനെഔന്  

ന്ത്ഩഔഩ്തഭഔക്കഗന്നതഔണ്.  ഴാംസ്ഥഔനത്ത് ഈഴ് ഒപ് 

ഡഘമകാംഗ് ഫകഴകനസ്സ് ഴ േയയപ്പെെഗത്തഗന്നതകനഔമക 

പ്പതയപ്പഞ്ഞെഗക്കപ്പെട്ട ഴഫ് യജകഴ് ന്ത്െക ഒപഖഴഗേെകല്  

അറധക ദകറഴങ്ങെകരഗാം നഡഔേയഗപ്പഭെ് യജകഴ്നന്ത്െളന്  

ഇെഩഔെഗേള്ക്കഗ് ഴ േയയപ്പഭഔയഗക്കഗന്നതഔണ്. 

 

റലനയ ൂ 

 124. ഴാംസ്ഥഔനത്ത് ആപ്പേമഗെെ 1664 റകനലാതജഗ 

േെകല്  1654 റകനലാതജഗേെകരഗാം ഒണ്കരനകല്  

നഩഔക്കഗറയറഗാം ഒണ്കരനകല്  േയഭെമ്ക്കരഗാം 

ഴഔധയഭഔക്കകമകട്ടഗണ്ട,്  നലളകക്കഗന്ന റകനലാതജഗേെകരഗാം 

നറഗത്തകല്  ഩഘര്ത്തകമഔക്കഗന്നതഔണ്. ററനയഘ 

ഒപഖഴഗേെകല് നെെകരഔക്കകപ്പക്കഔണ്ടകയകക്കഗന്ന  

ഇ-ഗനറണന്ഴ് ഩദ്ധതകേള്ക്ക് തെസ്സഭകലാതഔത്ത 

കറദയഗതക റകതയണാം ആറലയഭഔണ്.   തകയപ്പഞ്ഞെഗത്ത 

25 റകനലാതജ് ഒപഖഴഗേെഗപ്പെ നഭല്ക്കഘയമകല്  3 പ്പേ.റക 

നഴഔെഔര്  പ്ലഔെഗേള്  സ്ഥഔഩകച്ച്  പ്പേ.എഴ്.ഇ.ഫക.പ്പമ 



83 

നേേന്വഔള്ഡര്  ആക്കകപ്പക്കഔണ്ട് കവന്ത്ഫകഡ് 

നഴഔെഔര്  ഭകനക ന്ത്ഗകഡഗ േള്  നെെഔക്കഔന്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. 

 125. 906 റകനലാതജഗേെകപ്പര റഖഴര്പ്പേ ഩഘര്ത്തക 

മഔക്കക നയഖ്േള്  ററനയഘ ബയണറകബഔഗത്തകന് കേഭഔറക 

മകട്ടഗണ്ട.് 86 റകനലാതജഗേെകല്  ഡകജകറ്റല്  ഴര്പ്പേ 

നെത്തകമകട്ടഗണ്ട്. ഈ 86 റകനലാതജഗേപ്പെമഗാം ററനയഘ-

യജകഴ്നന്ത്െളന്  റേഗെഗേെഗപ്പെ നഴറനങ്ങെഗഭഔമക 

ഴാംനമഔജകെകക്കഗറഔനഗാം അതഗറഴക പ്പഩഔതഗജന 

ങ്ങള്ക്ക് ഴര്പ്പേ ഭഔെഗാം ഉള്പ്പെപ്പെമഗെെ ഒണ്കരന്  

നഴറനങ്ങള്  രബയഭഔക്കഗന്നതകനഔമഗാം ഩദ്ധതകമകെഗന്നഗ. 

ഴര്പ്പേ നെഩെകേള്  നറഗത്തകരഔക്കഗന്നതകനഔമക 

േണ്ടകനയഘഴ് രക ഒെനററ്റകാംഗ ് റപറന്ഴ് നേളന്ഴ ്

(CORS) സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതകനഗാം ഩദ്ധതകമകെഗന്നഗ. 

 126. രഔെ് കന്ത്െഫയഘണരകപ്പര നേഴ ്

റകക്കഔര്ഡഗേെഗപ്പെമഗാം ഩട്ടമങ്ങെഗപ്പെമഗാം ഡകജകകറ്റ 

നഴളന്  ഩഗനയഔഗഭകച്ചഗറയകേമഔണ്. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര് , 

ഴാംസ്ഥഔനത്ത് ബഘഩയകള്േയണാം ഭകേച്ച യഖതകമകല്  

നെെകരഔക്കഗന്നതകനഔമക തഔരഘക്ക ്  രഔെ് നഫഔര്ഡഗ 

േെഗപ്പെ റകക്കഔര്ഡഗേള്  ഡകജകകറ്റഴ് പ്പചയ്യഗന്നതകനഗെെ 

നെഩെകേള്  ഴവഖേയകക്കഗറഔന്    ഉനേലകക്കഗന്നഗ. 
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 127. ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത ദഗയര നകറഔയണ 

ഩയകലഖരന ഇന്േകറ്റയഗട്ട് എന്ന നകരമകല്   ദക ഇന്േകറ്റയഘട്ട് 

ഒപ് രഔെ് ഡകഴഔേര്  ഭഔനനജ്പ്പഭെ്  (ILDM) 

ദഗയരത്തകനകയമഔമറര്ക്ക് നന്ത്െഔഭ േ ണ്ഴകരകാംഗ് 

നല്േഗന്നതകനഗാം നകയഗഩഔധകേഭഔമ അനഗേഘര  

ഭനനഔബഔറനത്തഔപ്പെ ദഗയരത്തകനകയമഔമറനയഔെ് ഇെഩഴ 

േഗന്നതകന് ഉനദയഔഗസ്ഥപ്പയ ഩഠകെകക്കഗന്നതകനഗഭഔമക യഗ 

ഩഗതകമ നഩഔേ് ഡകഴഔേര്  നന്ത്െഔഭ േ ണ്ഴകരകാംഗ്  

നേന്ത്രാം സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഔണ്. 

 

പട്ടികജാതി  പട്ടികലര്ഗ ലികവനം 

 128. റകദയഔര്ഥകേള്ക്കഔമക 25,000 ഩഠന 

ഭഗറകേള്  രക്ഷയാം റച്ചതകല്  ഇതകനോം റേഗെ് 15709 

ഩഠന ഭഗറകേെഗപ്പെ അനഗഭതക  ഩഘര്ത്തകമഔക്കകമകട്ടഗണ്ട്. 

നലളകക്കഗന്നത് റയഗാംറര്ളത്തകല്    ഩഘര്ത്തകമഔക്കഗന്ന 

തഔണ്.  ഩഔരക്കഔെ ് ജകലാതമകപ്പര ഩട്ടകേജഔതക/ഩട്ടകേറര്ഗ 

റകദയഔര്ഥകേള്ക്കഔമക  യഗ പഗഡ് ന്ത്േഔപ്റ്്റ ഇന്േകറ്റയഘട്ട് 

ആയാംബകച്ചകട്ടഗണ്ട്.  ഭണരരമകല്  നജര്ണരകഴാം നേഔഴ്ഴ് 

തഗെങ്ങകമകട്ടഗണ്ട്.  ഴകറകല്  ഴര്േഖഴ്  ഩയകലഖരനത്തകനഗ 

നറണ്ടകമഗെെ നകരറകപ്പര ഴാംറകധഔനാം നറഖേയകച്ചകട്ടഗണ്ട്. 
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 129. റകദയഔഴന്പന്നയഔമ മഗറജനതമ്ക്ക് 

ഩയകലഖരനറഗാം പ്പതഔഴകരഗാം നല്േഗന്നതകല്  റരകമ 

ഩഗനയഔഗതക കേറയകച്ചകട്ടഗണ്ട്.  2016 ഭഗതല്  റകറകധ 

കനഩഗണയങ്ങെകല്  ഩയകലഖരനാം നല്േകമകട്ടഗെെ ആപ്പേ 

11969 മഗറജനങ്ങെകല്  റകനദലപ്പത്ത ഒമകല്   

ആെ് റകഗകരഗാം നവഔഴ്ഩകറ്റഔരകറ്റക നഭഖ്രേെകരഗാം  

360 ഉനദയഔഗഔര്ഥകേള്ക്ക് നജഔരക രബകച്ചതഗള്പ്പെപ്പെ  

2565 നഩര്ക്ക ് റകജമേയഭഔമക നജഔരക 

രബയഭഔക്കകമകട്ടഗണ്ട.്  ഇപ്പക്കഔലാതാം 6000 ആെഗേള്ക്ക ്

കനഩഗണയ റകേഴന ഩയകലഖരനാം നല്േഗന്നതകന ്

ഉനേലകക്കഗന്നഗ. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര് ,  േണഘര്  ജകലാതമകപ്പര 

പ്പഩയകങ്ങാം, നേഔഴകനക്കഔെ് ജകലാതമകപ്പര ഭയഗതവഔങ്യ 

എന്നകറകെങ്ങെകല്  ഩഗതകമ ഭഔതങേഔ പ്പറഴകപ്പഡന്ളയല്  

ഴ്േഘെഗേള്  ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്.  ഩഔരക്കഔെ് പഗഡ ്

ന്ത്േഔപ്റ്്റ ഇന്േകറ്റയഘട്ടകനഔമക യഗ ഩഗതകമ പ്പേട്ടകൊം 

ഩണകമഗന്നതഔണ്. 

 130. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര് , 72,000 റഖെഗേള്  

ഩഘര്ത്തകമഔക്കഗന്നതകനഔമക  എേകനഭറ്റ് അനഗഴയകച്ച് 

1,50,000 യഘഩ റപ്പയമഗെെ ധനഴവഔമാം ഩഗതഗറര്ള 

ത്തകല്  നല്േഔന്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. 
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വാമൂശയ നീതി 

 131. അാംഗഩയകഭകതയഔമ ആെഗേെഗപ്പെ അറേഔ 

ലങ്ങള്  ഴാംയക്ഷകക്കഗന്നതകനഗാം േഘെഔപ്പത അറപ്പയ 

ലഔക്തഖേയകക്കഗന്നതകനഗാം നറണ്ടക ഴാംസ്ഥഔനാം നെത്തകമ 

ഴ്തഗതയര്വഭഔമ ന്ത്ഩറര്ത്തനങ്ങള്ക്കഗ് അാംഗഖേഔയ 

പ്പഭന്ന നകരമ്ക്ക ്  അാംഗഩയകഭകതയഗപ്പെ ലഔക്തഖേയണാം 

നന്ത്ഩഔത്സഔവകെകക്കഗന്ന യഔജയപ്പത്ത ഭകേച്ച ഴാംസ്ഥഔന 

ഭഔമക നേയെ ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത 2019-ല്  പ്പതയപ്പഞ്ഞ 

െഗക്കഗേമഗണ്ടഔമക. 

 132. 'റര്ണെേകട്ട്' - ന്ത്െഔന്ഴ്പ്പജന്ഡര്  

േനരഔല്ഴറാം റേഗെ് ആദയഭഔമക ഴാംഘെകെകച്ചഗ.  

ഉന്നത റകദയഔബയഔഴാം നെത്തഔനഔന്ത്ഗവകക്കഗന്ന 

അര്വയഔമ ന്ത്െഔന്ഴപ്്പജന്ഡര്  റകദയഔര്ഥകേള്ക്ക ്

അതകനഗ് പ്പചരറ് േണക്കകപ്പരെഗക്കഔപ്പത എലാതഔ 

ഴഔന്പത്തകേ പ്പചരറഗേെഗാം റവകക്കഗന്നതകന് ഴപരാം 

ഩദ്ധതക നെെകല്  റയഗത്തഗന്നതകന് എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  

ഉനേലകക്കഗന്നഗ. ഫന്ധഗക്കള്  അയകേകല്  ഇലാതഔപ്പത 

അറയഗപ്പെ േഗെഗാംഫങ്ങെകല്  ഩേല്ഴഭമത്ത് ഭതകമഔമ 

ന്ത്ലദ്ധമഗാം ഩയകചയണറഗാം ഴാംയക്ഷണറഗാം ആനയഔഗയ 

ഴാംയക്ഷണറഗാം രബകക്കഔപ്പത അറഗണനമഗാം റ്റപ്പെെരഗ 
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ഭഔമക ജഖറകക്കഗന്ന റനമഔജനങ്ങള്ക്ക് നഴറനറഗാം 

ഩയകചയണറഗാം നല്േഗന്നതകന് റനമഔവഴ്താം എന്ന 

നഩയകല്  യഗ ഩഗതകമ ഩദ്ധതക നെെകരഔക്കഗറഔന്  എപ്പെ 

ഴര്ക്കഔര്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. ഈ ഩദ്ധതകമകല്  

േഗെഗാംഫന്ത്ലഖമഗഭഔമക ഴവേയകച്ച് ഩയകലഖരനാം ഴകദ്ധകച്ച 

നവഔാം നനഴ് ഴഗഭഔയഗപ്പെ  നഴറനാം രബയഭഔക്കഗന്നതഔണ്. 

 133. അാംഗഩയകഭകതയഔമ ആെഗേള്ക്ക് േഔമകേ 

ന്ത്ഩറര്ത്തനങ്ങെകല്  ഭതകമഔമ ഩങ്ഔെകത്താം ഉറെഗ 

റയഗത്തഗന്നതകനരമ്ക്ക്  'നന്ത്ലള്ഠാം ഩദ്ധതക' നെെകരഔക്കഗ 

റഔന്  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ.  േരഔ േഔമകേ 

യാംഗത്്ത പ്പതെകമകക്കപ്പെട്ട ഭകേച്ച ന്ത്െഔക്ക ്

പ്പറനക്കഔര്ഡഗ് ബകന്നനലളകക്കഔര് ക്ക് അറയറയഗപ്പെ 

അബകയഗചകമഗാം േഴകറഗാം ന്ത്ഩഔഩ്തകമഗാം റകേഴകെകക്കഗന്ന 

തകനരമ്ക്കഔമഗാം അനതഔപ്പെഔൊം അറയകല്  

അരര്രഖനഭഔമ േഴകറഗേള്  ഩയകനഩഔളകെകക്കഗന്ന 

തകനരമ്ക്കഗഭഔമഗാം അന്ത്േഡകനറ്റളനഗ് നദലഖമ 

ഴാംസ്ഥ ഔന സ്ഥഔഩനങ്ങെകല്  ഩയകലഖരനാം നനെഗന്നതകന ്

ഴഔന്പത്തകേ ഴവഔമാം നല്േഗന്നതഔണ്. 

 134. േണഘയകല്  എമ്ഡ്ഴ് ആെ് അപ്ലമന്ഴഴ് 

ഭഔനഗപഔേ്ച്ചറകാംഗ് മഘണകറ്്റ (MRST Unit) സ്ഥഔഩകക്കഗന്ന 
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തഔണ്.  ബകന്നനലളകക്കഔയഔമ ആെഗേള്  നകര്ന്ഫകക്കഗന്ന 

ഉല്ഩന്നങ്ങള്  റഔങ്ങഗന്നതകനഗാം റകല്ക്കഗന്നതകനഗാം  

ഇ-നേഔര്/പ്പറഫ് -നഩഔര്ട്ടര്/ഭഔര്ക്കറ്റ്പ്പപ്ലമ്ഴ് നെെകരഔ 

ക്കഗന്നതഔണ്. 

 
ലിഭനാദ്വഞ്ചാരം 

 135. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര് , ഐ.ഩക.എല്  ഭഔതങേ 

മകല് ,  2019 ആഗേ്  31 ഭഗതല്  2019 നറാംഫര്   

23 റപ്പയ ആരെഗഴ, തങശ്ശഘര് , എറണഔേഗൊം, നേഔട്ടമാം, 

പ്പേഔലാതാം എന്നകറകെങ്ങെകല്  12 ഭത്സയങ്ങള്  

ഉള്പ്പെെഗത്തകപ്പക്കഔണ്ട് ഇന്ഡയമകപ്പര ഏറ്ററഗാം റരകമ 

റഔട്ടര്  ഴന്ഩഔര്െഴ് ് രഖഗഔമ 2019-പ്പര ചഔന്പയന്ഴ ്

നഫഔട്ട് രഖഗ് നേയെത്തകപ്പര േഔമരഗേെകല്  

റകജമേയഭഔമക ഴാംഘെകെകച്ചഗ. റരകമനതഔതകരഗെെ 

നേഔര്െനററ്്റ ഴ്നഩഔണ്ഴര്ളകനെഔെഗ േഘെകമഗാം 

നേയെത്തകപ്പര റെക്കന്  ജകലാതേെകപ്പര സ്ഥരങ്ങള്  േഘെക 

ഉള്പ്പെെഗത്തകപ്പക്കഔണ്ടഗാം 2020-ല്  രഖഗകപ്പെ അെഗത്ത 

ഩയകഩഔെക നെത്തഗന്നതഔണ്. 

 136. 2018-പ്പര ന്ത്ഩെമാം ഭഘരാം റന്നവരുങ്ങള്  

ഉണ്ടഔമകയഗന്നകട്ടഗാം റേഗെ് ഏപ്പറ്റെഗത്ത ലക്തഭഔമ 
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നന്ത്ഩഔത്സഔവനങ്ങെഗപ്പെമഗാം ഭഔര്ക്കറ്റകാംഗ് ഉദയഭങ്ങെഗ 

പ്പെമഗാം പരഭഔമക 2019-പ്പെ ആദയ ഭഘന്ന ് ഩഔദങ്ങെകല്  

നേയെ െഘറകഴാം 15.73%-പ്പെ  പ്പഭഔത്തത്തകരഗെെ റെര്ച്ച 

നയഖ്പ്പെെഗത്തകമകട്ടഗണ്ട്. 

 137. ഭരഫഔര്  റകറര്  ന്ത്േഘമകഴ് ഩദ്ധതകമഗപ്പെ 

േഖഴകരഗെെ ഉഩഩദ്ധതകേള്  നന്നഔമക ഩഗനയഔഗഭകക്കഗേ 

മഔണ്.  ഩഴമങ്ങഔെകമകരഗാം, ഩറശ്ശകനകക്കെറകരഗാം യണ്ട ്

ഩഗതകമ പ്പജട്ടകേള്  റയഗന്ന റര്ളാം േന്ഫഖളന്  പ്പചയ്യഗാം.  

തരനശ്ശയക കഩതങേ ഩദ്ധതകമഗപ്പെ േഖഴകരഗെെ ചകര 

കഩതങേ റകനനഔദഴഞ്ചഔയ ഩദ്ധതകേള്  ഩഘര്ത്തഖ 

േയണനത്തഔെെഗക്കഗന്നഗ.  ഭഗഴകയകഴ് ഩദ്ധതകമകന്  

േഖഴകല് , യണ്ടഔാംഘട്ട ന്ത്ഩറങത്തകേള്  തഗെങ്ങകമകട്ടഗെെതഗാം 

ഈ റര്ളാം ഩഘര്ത്തകമഔക്കഗന്നതഗഭഔണ്.  ആരെഗഴ 

മഗപ്പെ ചയകന്ത്താം പ്പറെകറഔക്കഔനഗനേലകച്ചഗെെ ആരെഗഴ 

പ്പവറകനറ്റജ്  ഩദ്ധതകമകന് േഖഴകപ്പര നഔര ്ഉഩഩദ്ധതകേള്  

ഈ റര്ളാം ഩഘര്ത്തകമഔക്കഗാം. 

 138. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര് , ന്ത്െഔറന്േഘര്  കഩതങേ 

ഩദ്ധതക ഈ റര്ളാം ആയാംബകക്കഔന്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. 

േഗതകയഭഔെകേ, ഩത്മനഔബഴവഔഭക നക്ഷന്ത്താം എന്നകങ്ങപ്പന 

മഗെെ സ്ഥരങ്ങപ്പെ േഘട്ടകനച്ചര്ത്തഗപ്പേഔണ്ട ്  കഩതങേ 
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സ്ഥരാം റകേഴകെകക്കഔനഔണ് രക്ഷയഭകെഗന്നത്.  

ഭഗഴഗെകരങ്ങഔെ് ധര്ന്ഫൊം ഩദ്ധതകമകന്  േഖഴകല് , ധര്ന്ഫൊം 

ഭഗഴഗെകരങ്ങഔെ്  ഫഖച്ചഗേെകപ്പര റകനനഔദഴഞ്ചഔയ 

ഴ േയയങ്ങള്  റകേഴകെകക്കഗന്നതഔണ്.  ന്ത്ഩഴകദ്ധഭഔമ 

തഖര്ഥഔെന നേന്ത്രങ്ങെകല്  തഖര്ഥഔെേ ഴ േയയ 

നേന്ത്രങ്ങള്  ഩഘര്ത്തകമഔക്കഗന്നതഔണ്. 

 139. ദകറനഴന 1000-ത്തകരധകോം റകനനഔദ 

ഴഞ്ചഔയകേള്   ഴഗേകപ്പമത്തഗന്ന റകനനഔദഴഞ്ചഔയ 

നേന്ത്രങ്ങെകല്  നരഔനേഔത്തയ നകരറഔയത്തകരഗെെ 

ലഗചകഭഗറകേള്  നകര്ന്ഫകക്കഗന്നതഔണ്.  റര്ക്കര ഫഖച്ച്, 

ഩഘനക്കഔെ,് പ്പേഔലാതാം ഫഖച്ച്. നപഔര്ട്ട് പ്പേഔച്ചക, ഩയ്യഔന്പരാം 

ഫഖച്ച്, ആരെഗഴ ഫഖച്ച് എന്നകറ 2020-ല്  

ഏപ്പറ്റെഗക്കഗന്നതഔണ്. 

 140. ഈ റര്ളാം നേയെപ്പഭഔട്ടഔപ്പേമഗെെ 

റകനനഔദഴഞ്ചഔയ നേന്ത്രങ്ങെകപ്പര ഭഔരകനയ ഴാംഴ്േയണാം 

നേയെ െഘറകഴാം ഏപ്പറ്റെഗക്കഗന്നതഔണ്. റകറകധ 

ഩയകലഖരനങ്ങെഗാം ഫന്ധപ്പെട്ട ന്ത്ഩറര്ത്തനങ്ങെഗാം റഴക 

25000  പ്പറഴ്നഩഔണ്ഴകഫകള്  െഘറകഴാം ഭകളന്  

മഘണകറ്റഗേള്  യജകേര്  പ്പചയ്യഔന്   ഉനേലകക്കഗന്നതഗാം 

റയഗഭഔനഭഗണ്ടഔക്കഗന്നതകനഔമക നനയകനട്ടഔ, അലാതഔപ്പതനമഔ   
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റകനനഔദഴഞ്ചഔയ   റയറഴഔമറഗഭഔമക  േഗറഞ്ഞത് യഗ 

രക്ഷാം ന്ത്ഩഔനദലകേ അാംഗങ്ങപ്പെ ഫന്ധകെകക്കഗപ്പഭന്നഗാം 

േണക്കഔക്കഗന്നഗ.  റയറഴഔമങ്ങെഗഭഔമക ഫന്ധപ്പെട്ട 

പ്ലഔേകേ് യവകത പ്പറഴ്നഩഔണ്ഴകഫകള്  െഘറകഴാം 

ഩങ്ഔെകേെഗപ്പെ ആപ്പേ  എണാം ഇനെഔഴപ്പത്ത 100-ല്  

നകന്ന് 2000 അനക്കഔഭനഡളന്  മഘണകറ്റഗേെഔമക 

റര്ദ്ധകെകക്കഗന്നതഔണ്. 

 
ഗതാഗതം 

 141. േഔഴര്നഗഔഡകനഗാം തകയഗറനരഩഗയത്തകനഗാം 

ഇെമകല്  മഔന്ത്ത പ്പചയ്യഗന്ന മഔന്ത്തക്കഔയഗപ്പെ ദഗയകതാം 

രഘഘേയകക്കഗന്നതകന ് നകരറകപ്പര മഔന്ത്തഔഴഭമഭഔമ  

12-14 ഭണകക്കഘര്  എന്നത് 4 ഭണകക്കഘറകല്  തഔപ്പഴമഔമക 

േഗറമ്ക്കഗന്നതകന് ഴകല്റര്കരന്  എന്ന നഩയകല്  യഗ 

പ്പഴഭക കവഴ്ഩഖഡ് പ്പറമകല്  നേഔറകനഡഔര്   ഩദ്ധതക 

ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്. 56,442 നേഔെക യഘഩ ഩദ്ധതക 

പ്പചരറഔമക േണക്കഔക്കകമകട്ടഗെെതഗാം, 5 റര്ളത്തകല്  

ഩഘര്ത്തകമഔക്കഗന്നതഗാം 100% വയകത ഩദ്ധതകമഔമക 

റകബഔറനാം പ്പചമ്തകയകക്കഗന്നതഗഭഔണകത്. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര് ,  

േരഘര്  ജറവര്രഔല്  പ്പനന്ത്വഗ  നേഡകമത്തകല്  നകന്ന് 
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ആയാംബകച്ച് േഔക്കനഔെ ്റപ്പയമഗെെ പ്പേഔച്ചക പ്പഭനന്ത്െഔമഗപ്പെ 

യണ്ടഔഭപ്പത്ത നേഔറകനഡഔറകപ്പെ ഗഩകങ്് കരന്  ഩണക 

ഈ റര്ളാം ആയാംബകക്കഔന്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ.  

മഔന്ത്തക്കഔയഗപ്പെ ഴഞ്ചഔയാം തെസ്സഭകലാതഔത്തതഔക്കഗന്ന 

തകനഗനറണ്ടക  ഇത് അരകഭഭഔമക ഴകല്റര്കരനഗഭഔമക 

ഫന്ധകെകക്കഗന്നതഔണ്. 

 142. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര് ,  ഇരയമകപ്പര ആദയപ്പത്ത 

നഴഔെഔര്  ഇരന്ത്ടര്കേ ്  നറഔ-നറഔ ഴര്േഖഴഗാം  േയമകരഗാം 

പ്പറെെത്തകരഗാം ഴഞ്ചയകക്കഗന്ന യഖതകമകരഗെെ 

നേയെത്തകപ്പെ  ആദയപ്പത്ത റഔട്ടര്  ഫസ്സഗാം ഇപ്പക്കഔലാതാം 

ആയാംബകക്കഗറഔന്  ഩദ്ധതകമകെഗന്നഗ.  നദലകമ ജരഩഔത 

േെഗപ്പെ ഴഔധയതേള്  ഉഩനമഔഗപ്പെെഗത്തക ചയക്ക് 

നഖക്കത്തകനഔമക ഫഔര്ജ് ഴര്േഖഴ് ആയാംബകക്കഗന്ന 

തഔണ്. അഞ്ച് നേളന്  ഒപഖഴഗേെഗാം എറണഔേഗെത്ത്  

നതറയമകപ്പര നഡഔേ്മഔര്ഡഗാം നറഖേയകക്കഗന്നതകന ് 

റേഗെ് ഩദ്ധതകമകെഗന്നഗ.   

 143. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര് , മഗ.എ.ഇ., ഗള്പ് 

യഔജയങ്ങള് , ഴ ദക അനറഫയ, മഗ.എഴ്.എ തഗെങ്ങകമ 

യഔജയങ്ങെകല്  കന്ത്ഡററഔമക നജഔരക നതെഗന്നറയഗപ്പെ 

അറഴയങ്ങള്  റര്ദ്ധകെകക്കഗന്നതകനഗ നറണ്ടക യഗ 
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അരര്നേലഖമ കന്ത്ഡറകാംഗ് പ്പെേകാംഗ് ന്ത്െഔക്ക ് ോം 

കന്ത്ഡറര്  നേഔച്ചകങ്ങ് പ്പഴെര്  ഭരെഗറത്്ത 

സ്ഥഔഩകക്കഔന്  ഩദ്ധതകമകെഗന്നഗ. ഩഗതകമ ഴഫ് 

റഖജകമണല്  ന്ത്െഔന്ഴ്നഩഔര്ട്ട് ഒപഖഴഗേള്  നേയെ 

ത്തകപ്പര നലളകക്കഗന്ന തഔരഘക്കഗേെകല്  ഘട്ടാംഘട്ടഭഔമക  

ആയാംബകക്കഗറഔന്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. പ്പഭനന്ത്െഔനഩഔെകറ്റന്  

ന്ത്െഔന്ഴ്നഩഔര്ട്ട് അനതഔറകറ്റക സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഔണ്.  

േഴക്കഘട്ടാം ഭഗതല്  അെഘര്   റപ്പയമഗെെ ഗ80 േക.ഭക  നഴപ് 

നേഔറകനഡഔര്  പ്പഡനഭഔ നന്ത്ഩഔജടര്കല്   ഩകന്തഗെയഗന്ന 

ഭകേച്ച യഖതകേള്  അെകസ്ഥഔനഭഔക്കക, ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത 

5 ജകലാതേെകരഔമക റയഔഩകച്ചഗ േകെക്കഗന്ന, 71.5 േകനരഔ 

ഭഖറ്ററകപ്പെ 5 നേഔറകനഡഔറഗേള്  േഘെക േപ്പണ്ടത്തകമകട്ടഗണ്ട്.  

നേഔഴകനക്കഔെ്  പ്പഴമ്പ് കരപ് നറഔഡ് ഩദ്ധതക 

ഗഩഔറങ്ങഔെ-്നേഔറെഗഴ ഩഔരാം  നെെകരഔക്കഗന്നത ് 

ഩഗനയഔഗഭകച്ചഗറയകേമഔണ്.  നലളകക്കഗന്ന നേഔറകനഡഔറഗ 

േെഗപ്പെ  ഡക.ഩക.ആര്   (DPR) തയ്യഔറഔക്കക റയകേമഔണ്. 

 144. അഩേെത്തകപ്പെ ആദയ 48 ഭണകക്കഘറകല്  

നേയെത്തകപ്പെ അധകേഔയ ഩയകധകക്കഗെെകല്   

അഩേെത്തകനകയമഔമറര്ക്ക് 50,000 യഘഩമകല്  

അധകേയകക്കഔത്ത ചകേകത്സഔ പ്പചരറഗേള്  
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റവകക്കഗന്നതകനഔമക  'നഗഔള്ഡന്  അറര്  പ്പഭഡകക്കല്  

ന്ത്െഖറ്്റപ്പഭെ് '   ഩദ്ധതക ഏര്പ്പെെഗത്തഔന്  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര് 

ഉനേലകക്കഗന്നഗ. റയഗാംറര്ളങ്ങെകല്  ന്ത്െഔപകേ ് 

റകദയഔബയഔഴറഗാം നറഔഡ് ഴഗയക്ഷമഗാം ഴ്േഘള്  

ഩഔഠയഩദ്ധതകമഗപ്പെ ബഔഗഭഔക്കഗാം. 

 145. ഴഗസ്ഥകയ യഖതകമകരഗെെ റകേഴനാം എന്ന 

ഴാംസ്ഥഔന ഴര്ക്കഔയകപ്പെ രക്ഷയറഗഭഔമക നചര്ന്നഗനകന്നഗ 

പ്പേഔണ്ട് 300 ഩഗതകമ ഡഖഴല്  റഔവനങ്ങള്  

പ്പേ.എഴ്.ആര്.െക.ഴക.ക്കഔമക റഔങ്ങഗന്നതഔണ്.  

100 റഔവനങ്ങള്  ഇന്ധനഭഔമക ഴക.എന്.ജക.  

ഉഩനമഔഗകക്കഗന്നതകനരമ്ക്ക്  ഭഔറ്റഗന്നതഔണ്.  പ്പേ.എഴ്. 

ആര്.െക.ഴക.-ക്കഗാം പ്പഩഔതഗജനത്തകനഗാം േഘെക ഉഩനമഔഗക 

ക്കഗന്നതകനഔമക 93 ഡകനെഔേെകരഗാം 5 നഭജര്  റര്േന്ക്ഷഔ 

െഗേെകരഗാം കവഴ്ഩഖഡ് ഡഖഴല്/പ്പഩനന്ത്െഔള്  ചകലാതറ 

റകക്കന നേന്ത്രങ്ങള്  ആയാംബകക്കഗന്നതഔണ്.  എലാതഔ ജകലാതഔ 

പ്പവഡ്േവഔര്നട്ടഴ്ഴഗേെകരഗാം കന്ത്ഡനറഴ്ഴ ് പ്പന്ത്െമകനകാംഗ്  

ഇന്േകറ്റയഘട്ടഗേള്  ആയാംബകക്കഗാം. 
  

ജറലിഭലം 

 146. നഗയങ്ങെകല്  പ്പഩപ്പട്ടന്ന് ഉണ്ടഔേഗന്ന 

പ്പറ്പ്പെഔക്കാം ഉള്പ്പെപ്പെ അെകക്കെകമഗണ്ടഔേഗന്ന 

പ്പറ്പ്പെഔക്കാം രഘഘേയകക്കഗന്നതകന ് റകദഗ് ദ്ധ 
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സ്ഥഔഩനങ്ങപ്പെമഗാം ബഘറകനകനമഔഗ ഭഔനനജ്പ്പഭെ് 

റകദഗ് ദ്ധപ്പയമഗാം ഉള്പ്പെെഗത്തകപ്പേഔണ്ടഗ് യഗ 

റകലദഭഔമ പ്പറ്പ്പെഔക്കറഗാം ഭപ്പണഔരകെഗ തെമരഗാം  

ഩദ്ധതക േന്ഫഖളന്  പ്പചയ്യഗന്നതകന് എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  

ഩദ്ധതകമകെഗന്നഗ.  േെല്ത്തഖയ ഭപ്പണഔരകെ് തെമഗന്നതകന ്

ഴാംയക്ഷണ നെഩെകേള്  ഩഘര്ത്തഖേയകക്കഗന്നതകനരമ്ക്ക ് 

ഴഭന്ത്ഗ ഴഗസ്ഥകയ തഖയ ഴാംയക്ഷണ ഭഔതങേേള്  

റകേഴകെകക്കഗന്നതഔണ്. 
 

 147. ന്ത്ഩെമ ഴഔധയതമഗ് നദകേള്ക്ക് േഘെഗതല്  

സ്ഥരാം യഗക്കക നല്േഗന്നതകനരമക്്കഔമക ഩന്പപ്പമ യഗ 

കഩരറ്റ് ഩദ്ധതകമഔക്കകപ്പേഔണ്ട് "റഘാം നപഔര്  ദക റകറര് ” 

ഩദ്ധതക റകേഴകെകക്കഗന്നതഗാം ഇതകനരമ്ക്കഗ് 

നകനക്ഷഩാം നേയെ ഩഗനര്നകര്ന്ഫഔണ ഩദ്ധതക 

മകന്േഖഴകല്  നെത്തഗന്നതഗഭഔണ്.   ഫങവത്തഔമ ജര 

ഭഔനനജ്പ്പഭന്റ ് ഴഖന്  ആറകള്േയകക്കഗേ എന്നതക 

നരമ്ക്കഔമക ഴാംസ്ഥഔനാം റകറര്  പ്പഫമ്ഴകന്  

േണ്ഴര്നറളന്  ആെ് ഭഔനനജ്പ്പഭെ് അനതഔറകറ്റക 

യഘഩഖേയകക്കഗേമഗാം  റകറര്  പ്പഫമ്ഴകന്  പ്ലഔറ്റ്നപഔഭഗ 

ഭഔമക ഫന്ധപ്പെെഗത്തകപ്പക്കഔണ്ട് ജരനഴചന റേഗെകപ്പന 

ഩഗന:ഴാംഘെകെകക്കഗന്നതഗഭഔണ്.  അതകനരമ്ക്കഗ് 
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നകമഭനകര്ന്ഫഔണാം നെത്തഗന്നതഔണ്.  അനഗനമഔജയഭഔമ 

ന്ത്ഩനദലങ്ങെകല്  ഴഔഭഘവയ ജരനഴചന ഩദ്ധതകേള്   

നെെകരഔക്കഗന്നതകനഗ് തഖന്ത്റനെഩെകേള്  ഴവഖേയക 

ക്കഗന്നതഔണ്. 

 148. ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത ഡഔാം ഴഗയക്ഷഔ ന്ത്ഩറര്ത്തന 

ങ്ങള്  ലഔഴ്ന്ത്തഖമഭഔമക കേേഔയയാം പ്പചയ്യഗന്നതകന ്

നേന്ത്രത്തകപ്പെമഗാം ഴാംസ്ഥഔനത്തകെമഗാം നകധകമകല്  

നകന്നഗ് 30 നേഔെക യഘഩ റകനകനമഔഗകച്ചഗപ്പേഔണ്ട ്

തകയഗറനരഩഗയത്ത് ഏറ്ററഗാം നഘതനഭഔമ നകര്ന്ഫഔണ 

യഖതകമഗപ്പെ യഗ നററകട്ട ഭഔതങേമഗ് ഡഔാം നഴപ്റ്റക 

ആസ്ഥഔനാം എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  േന്ഫഖളന്  

പ്പചയ്യഗന്നതഔണ്. 

 149. ഩഗതകമ ഩദ്ധതകേള്  ഩയകഗണകക്കഗനന്പഔള്  

ജരത്തകപ്പെ ഗഗണനകരറഔയാം േഗറഞ്ഞ റഔഴസ്ഥര 

ങ്ങെകരഗാം ന്ത്ഩനതയേകച്ച് പ്െഘകറഡ് േരര്ന്ന ന്ത്ഩനദലഭഔമക 

ന്ത്ഩഖ്യഔഩകച്ചകട്ടഗ് സ്ഥരങ്ങള്ക്കഗാം ജരറകതയണത്തകന് 

നേയെ റഔട്ടര്  അനതഔറകറ്റക (KWA) ഭഗരകമ ഩയകഗണന 

നല്േഗന്നതഔണ്.  ഇനെഔള്  റര്ളാം ഭഗഴഗറന്  െഔങ്ര്  

നരഔറകേള്  ഭഗഖ്ഔരയാം  േഗെകപ്പറ്ാം റകതയണാം 

പ്പചയ്യഗന്ന ന്ത്ഩനദലങ്ങപ്പെ തകയകച്ചറകഞ്ഞഗപ്പേഔണ്ടഗാം 
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റയക്തഭഔമ ആഴഘന്ത്തണാം റഴകമഗാം കഩെ് പ്പറെൊം 

റകതയണാം പ്പചയ്യഗന്ന ഩദ്ധതക ഘട്ടാംഘട്ടഭഔമക ഭഗരകമ 

ഩയകഗണന നല്േക  സ്ഥഔഩകക്കഗന്നതഔണ്. ഏളയന്  

റകേഴന ഫഔങ്കപ്പെ ഴഔന്പത്തകേ ഴവഔമനത്തഔപ്പെ 

പ്പേഔച്ചക ഴകറ്റകമകരഗാം ന്ത്ഩഔരന്ത്ഩനദലങ്ങെകരഗാം  

തകയഗറനരഩഗയാം നഗയത്തകപ്പര പ്പതയഞ്ഞെഗത്ത 

ന്ത്ഩനദലങ്ങെകരഗാം 24x7ജരറകതയണാം നെത്തഗന്നതകന്  

എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ആനരഔചകക്കഗന്നഗ.  ഈ ഩദ്ധതക  

2020-ല്  ആയാംബകച്ച് 2029-ല്  ഩഘര്ത്തഖേയകക്കഗന്നതഔണ്.  

പ്പേ.ഡലയഗ.എ. സ്ഥഔഩകതനലളക ഩഘര്ണഭഔമഗാം 

ഉഩനമഔഗകക്കഔന്  ഉനേലകക്കഗേമഗാം അതഗ റഴക 

നകള് ന്ത്േകമ ആഴ്തക പ്പഩഔതഗജനത്തകപ്പെ നനട്ടത്തകനഗാം 

അനതഔറകറ്റകമഗപ്പെ ഴഔന്പത്തകേ അബകറങദ്ധകക്കഗാം 

ഉഩനമഔഗപ്പെെഗത്തഔറഗന്നതഗഭഔണ്. 

 150. പങ്ളണല്  വ ഴ് നവഔള്ഡ ് െഔഩ് 

േണക്ഷന്  റഴക കഩെ് ജര റകതയണത്തകനഗ് 

ഉഩനബഔക്തങ റകവകതറഗാം 50% നേന്ത്ര ഴവഔമറഗാം 

റകനകനമഔഗകച്ച് തനേലസ്ഥഔഩനങ്ങള്  ഭഗനഖ്ന ന്ത്ഗഔഭഖണ 

റഖെഗേള്ക്ക് 2024-ഒെഗേഘെക കഩെ് ജര 

റകതയണത്തകനഗ് ജല്ജഖറന്  ഭകളന്  എന്ന ഩദ്ധതക 

ആയാംബകക്കഗറഔന്  എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  ആനരഔചകക്കഗന്നഗ. 
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 151. ഩയകലഗദ്ധഭഔമ ബഘഗര്ബജര ആനയഔഗയ 

ഴാംയക്ഷണത്തകനഗ് റകറയങ്ങള്  റകേഴകെകക്കഗന്ന 

യഗ ഴാംറകധഔനത്തകനരമ്ക്ക് ഴവഔാംലഖേയകക്കഗേ 

എന്നതകനഔമകയകക്കഗാം ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത ബഘഗര്ബജര 

റകബഔഗാം ഊന്നല്  നല്േഗന്നത്. റകേഴകത ഴഔന്പത്തകേ 

ലക്തകേള്  ഈ യാംഗത്്ത റയഔഩേഭഔമക ഉഩനമഔഗക 

ക്കഗന്ന റകനഭഔട്ട ് പ്പഴന്ഴകാംഗ് ഉള്പ്പെപ്പെമഗ് 

ഴഔനങ്തകേ റകദയേള്  നകരറകല്  ഉഩനമഔഗകച്ചഗറയഗന്ന 

ഩയന്പയഔഗത ഴഭഖഩനങ്ങള്ക്ക്  ഴവഔമേയഭഔ 

േഗന്നതകനഗനറണ്ടക  ഈ നഭഖ്രമകല്  പ്പേഔണ്ടഗറയഗന്ന 

തഔണ്. 

 
ലനിത  ളിളുലികവനം 

 152. േഗട്ടകേള്പ്പക്കതകപ്പയമഗ് അതകന്ത്േഭങ്ങള്  

തെമഗന്നതകനഗാം ഉത്തയറഔദകതവ യക്ഷഔേര്ത്തങതവപ്പത്ത 

ക്കഗറകച്ച് അറനഫഔധാം ഴങവരുകക്കഗന്നതകനരമ്ക്കഗഭഔമക 

ഩയകവഔയത്തകല്  ഊന്നകമകട്ടഗ്തഗാം ഩങ്ഔെകത്തത്തകല്  

അധകള്ഠകതഭഔമകട്ടഗെെതഗഭഔമ 'േയഗതല് ഴ്ഩര്ലാം' 
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എന്ന നഩയകരഗ് യഗ ന്ത്ഩചഔയണാം േഗട്ടകേെഗപ്പെ 

അറേഔലങ്ങള്  ഴാംയക്ഷകക്കഗന്നതകനഗാം ഉത്തയറഔദകതവ 

യക്ഷഔേര്ത്തങതവത്തകനഗഭഔമക നേയെ ഴര്ക്കഔയകപ്പെ 

റനകത-ലകലഗ റകേഴന റേഗെ്  ആയാംബകച്ചകട്ടഗണ്ട്. 

 153. റനകതേള്  േഗെഗാംഫനഔഥേെഔമകട്ടഗ് 

േഗെഗാംഫങ്ങള്ക്ക് ഴാംബറകനച്ചക്കഔറഗന്ന അന്ത്ഩതഖക്ഷകത 

ഴഔന്പത്തകേ ന്ത്ഩതകഴന്ധകേെകല്  ഩയഭഔറധക 50000/- 

യഘഩറപ്പയ റ്റത്തറണ ഴഔന്പത്തകേ  ഴവഔമഭഔമക 

നല്േഗന്ന 'അതകജഖറകേ' എന്ന ഩദ്ധതക ആയാംബകക്കഗ 

റഔന്  ഉനേലകക്കഗന്നഗ. ഴ്ന്ത്തഖേള്ക്കഔമക ജന്ഡര് 

ഩഔര്ക്കകപ്പെ ബഔഗഭഔമക റയറഴഔമാം, റയഔഩഔയാം, 

റഔണകജയാം, ജഖറകതകലരക എന്നകറമഗപ്പെ യഗ 

ഴഗയക്ഷകതറഗാം ഴഗസ്ഥകയറഗഭഔമ റെര്ച്ചമ്ക്കഔമഗ് 

യഗ നേന്ത്രഭഔമക അരര്നദലഖമ റനകതഔ നന്ത്െഡ ്

പ്പഴെറകപ്പന ഭഔറ്റഗന്നതകന് ഩദ്ധതകമഗണ്ട്. 
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ഉപവംശാരം 
 

 154. എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  അധകേഔയത്തകനരറകമ 

തകനഗനലളാം ഴാംസ്ഥഔനത്തകനഗനറണ്ടക ന്ത്േകമഔത്മേഭഔമ 

യഗ േഔയയഩയകഩഔെക അറതയകെകച്ചകട്ടഗണ്ട്.   ഴഗസ്ഥകയത 

മകരഗാം നഖതകമകരഗാം ഴഗതഔയയതമകരഗാം അധകള്ഠകതഭഔമ 

ഴാംസ്ഥഔനത്തകപ്പെ റകേഴനത്തകനഔമക നഔാം 

ന്ത്ഩറര്ത്തകച്ചഗപ്പേഔണ്ടകയകക്കഗന്നഗ.  ഴാംസ്ഥഔനാം റകറകധ 

ഭഔനറകേ റകേഴന ഴഘചകേേെകല്  ഉണ്ടഔക്കകമ 

അതകപ്പെ നനട്ടങ്ങെകല്  ന്ത്ഩലാംഴമ്ക്ക് ഩഔന്ത്തഖബറക 

ച്ചകട്ടഗണ്ട്.  ജനങ്ങെഗപ്പെ ലക്തഭഔമ ഩകരഗണനമഔപ്പെ 

നന്ഫഗപ്പെ ഴാംസ്ഥഔനത്തകന് ന്ത്ഩേങതകനക്ഷഔബങ്ങെഗപ്പെ 

േെന്നഔന്ത്േഭണപ്പത്തമഗാം ഴാംസ്ഥഔനപ്പത്ത ഴഔന്പത്തകേ 

ന്ത്ഩതകഴന്ധകമകനരക്ക ് ത്കറകെഗന്ന അന്ത്ഩതഖക്ഷകത 

നമറയതകമഔനങ്ങപ്പെമഗാം അതകജഖറകക്കഗറഔന്  

േഴകഞ്ഞകട്ടഗണ്ട്.  ഫജറ്്റ  ഭഗഖ്ഔരയാം ന്ത്ഩഖ്യഔഩകച്ചതഗാം 

നേയെ ഇന്ന്ത്പഔഴ്ന്ത്െേ്ചര്  ഇന്പ്പറേ്പ്പഭെ് പണ്ട് 

നഫഔര്ഡ് ഭഗഖ്ഔരയാം ആറകള്േയകച്ച് ന്ത്ഩറര്ത്തന 

ക്ഷഭഭഔക്കകമകട്ടഗ്തഗഭഔമ നട്ടപ്പറ ഩദ്ധതകേെഗപ്പെ 

ഩഘര്ത്തഖേയണത്തകന് ഈ റര്ളാം ഴഔക്ഷയാം റവകക്കഔന്  

നഩഔേഗേമഔണ്. ഇത് ഴഔന്പത്തകേ യാംഗത്തഗാം 
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ജനങ്ങെഗപ്പെ ജഖറകതത്തകരഗാം ലക്തഭഔമ ഴവഔധഖനാം 

പ്പചരഗത്തഗന്നതഔപ്പണന്ന്  എനകക്ക് ഉറെഗണ്ട്. 

155. എന്നഔരഗാം നന്ഫഗപ്പെ ചഗഭതര അറഴഔനക 

ച്ചകട്ടകലാത. തര ഉമര്ത്തകെകെകച്ചഗാം േയങ്ങള്  നേഔര്ത്തഗ 

ഩകെകച്ചഗപ്പേഔണ്ടഗാം പ്പറലാതഗറകെകേപ്പെ നനയകട്ട് ജനഩക്ഷത്ത് 

ഉറച്ചഗ നകല്ക്കഗന്നത് എപ്പെ ഴര്ക്കഔര്  തഗെയഗാം.  

ലക്തഭഔമതഗാം ഭനതതയറഗാം ഐലവയയഴന്പഘര്ണറഗഭഔമ  

നേയെപ്പഭന്ന നന്ഫഗപ്പെ ഴവഩ്നങ്ങള്  നഔാം യഗഭകച്ച ്

ഴഔക്ഷഔതക്്കയകക്കഗാം. 

 

ജയ്ശിന്ദ് 


