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ഫഹുഭാനപ്പെട്ട സ്പീക്കര്, ഫഹുഭാനപ്പെട്ട മുകയഭന്ത്രി,
ഫഹുഭാനയരായ ഭന്ത്രിഭാര്, ഫഹുഭാനപ്പെട്ട പ്രതിഩക്ഷ
നനതാഴ്, ഫഹുഭാനയയാമ നിമഭഷബാാംഖങ്ങനല,
ഩതിനഞ്ാാം
നഔയല
നിമഭഷബയുപ്പെ
നാറാാം
ഷനേലനത്തിന് ഷഭായാംബാം കുരിച്ചുപ്പഔാണ്ട്, നഔയലത്തിപ്പറ
ജനപ്രതിനിധിഔളുപ്പെ ഈ ഭസനീമ ഷബപ്പമ അബിഷാംനഫാധന
പ്പങയ്യുന്നത് ഫഹുഭതിമായുാം ഴിനവശാധിഔായഭായുാം ഞാന്
ഔരുതുന്നു.
2. എപ്പെ ഷര്ക്കായിപ്പെ ഔളിഞ്ഞ ബയണഔാറത്ത്
ജനങ്ങളുപ്പെ
ജീഴിതപ്പത്തയുാം
ഉഩജീഴനപ്പത്തയുാം
ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ ഷമ്പദ്ഗെനപ്പമയുാം പ്രതികൂറഭാമി
ഫാധിച്ച നഔാഴിഡ്-19 ഭസാഭായിയുപ്പെ അനന്തയപറഭാമി
ഩയീക്ഷണങ്ങളുാം ഔഷ്ടതഔളുാം അബിമുകീഔയിക്കുഔയുണ്ടാമി.
ഈ പ്രതിഷന്ധിപ്പമ നാാം നിശ്ചമദാര്ഢയനത്താപ്പെ നാാം
അതിജീഴിച്ചു. നഔാഴിഡ് -19 പ്പെ ഴയാഩനത്തില് ഉണ്ടാമ
കുരഴ് അല്പാം ആവവാഷാം നമുക്കു നല്ഔിമിരുപ്പന്നകിലിം ാം
അത് വാവവതഭാമിരുന്നില്ല. ഭസാഭായിയുപ്പെ യണ്ടാാം
തയാംഖത്തിന് 2021 ഏപ്രില്, നഭമ് ഭാഷങ്ങൾ ഷാക്ഷയാം
ഴസിച്ചു. ഈമിപ്പെമാമി ഷാംസ്ഥാനാം ഭസാഭായിയുപ്പെ
മൂന്നാാം തയാംഖപ്പത്ത അബിമുകീഔയിക്കുഔമാണ്. നയാഖിഔളുപ്പെ
എണ്ണാം കുരഞ്ഞുഴരുന്നതുാം ഔളിഞ്ഞ യണ്ട് ഷന്ദര്ബ
ങ്ങലിപ്പറന്നനഩാപ്പറ ഭയണനിയക്ക് നിമന്ത്രിക്കാന് നമുക്ക്
ഔളിഞ്ഞു എന്നതുാം ആവവാഷാം നല്കുന്ന ഔായയഭാണ്.
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3. നഔയല
ഷര്ക്കായിന്,
വാക്തീഔയിക്കപ്പെട്ട
തനേവബയണാം, പ്പഩാതുജന ഩകിലാലിത്താം, ഭസാഭായിയുപ്പെ
അനന്തയപറങ്ങപ്പലക്കുരിച്ചുള്ള ഴയാഩഔഭാമ അഴനഫാധാം
എന്നിഴനഩാപ്പറയുള്ള അതിപ്പെ വക്തിഔപ്പല പ്രനമാജന
പ്പെടുത്താന്
ഔളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ആനയാഖയാം,
തനേവ
ഷവമാംബയണാം, നഩാറീഷ്, രഴനൂ, ദുയന്തനിഴായണാം എന്നീ
ഴകുപ്പുഔളുാം ആര്.ആര്.െി.ഔളുാം (RRTs) (പ്രനതയഔിച്ചു്
ASHAs)
ഴാര്ുതറ
ഔേിറികിഔളുാം
ഷാമൂസിഔ
ഷന്നദ്ധനഷഴഔരുാം പ്പഩാതുജനവാം ഴസിച്ച ഩകില് പ്രനതയഔ
പ്രവാംഷമര്സിക്കുന്നു.
4. എപ്പെ ഷര്ക്കാര്, നഔാഴിഡ്-19 പ്പനതിപ്പയ ഷാമൂസിഔ
പ്രതിനയാധനവശി കഔഴയിക്കുന്നതിനാമി പ്രതിനയാധ
കുത്തിഴയ്പ്
മജ്ഞാം
പറപ്രദഭാമി
നെത്തി
പ്പക്കാണ്ടിയിക്കുന്നു. എല്ലാഴര്ക്കുാം നഔാഴിഡ് പ്രതിനയാധ
കുത്തിഴയ്പ് ഷൗജനയഭാമി നല്ഔണപ്പഭന്ന ആഴവയത്തില്
എപ്പെ ഷര്ക്കാര് മുന്നിയമില്ത്തപ്പന്നയുണ്ട്. 2022
പ്പപബ്രുഴയി 7-ാം തീമതി ഴപ്പയ 18 ഴമസ്സിനു മുഔലില്
പ്രാമമുള്ള ആളുഔൾക്ക് ന്നാാം നഡാഷ് പ്രതിനയാധ
കുത്തിഴയ്പില് 100 വതഭാനവാം യണ്ടാാം നഡാഷ് പ്രതിനയാധ
കുത്തിഴയ്പില് 85 വതഭാനവാം കഔഴയിക്കാന് ഷാധിച്ചു
എന്നരിമിക്കുന്നതില്
എനിക്ക്
ഷനന്താശമുണ്ട്.
അടുത്തിപ്പെ ആയാംബിച്ച, ഩതിനഞ്ിനുാം ഩതിനനളിനുാം
ഇെമില് പ്രാമമുള്ള കുട്ടിഔൾക്കുള്ള പ്രതിനയാധ കുത്തിഴയ്പ്
73 വതഭാനഭാമി.
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5. ഷാമ്പത്തിഔ
ഩയിഭിതിഔൾ
ഉണ്ടാമിരുന്നിട്ടുാം
ഭസാഭായിയുപ്പെ
ഔാറത്ത്
ജനങ്ങൾക്ക്
ആവവാഷാം
നല്കുന്നതിനു ഷാദ്ധയഭാമ എല്ലാ നെഩെിഔളുാം എപ്പെ
ഷര്ക്കാര് ഷവീഔയിച്ചു. നഔാഴിഡ് മൂറാം ഭാതാഩിതാക്കൾ
നഷ്ടപ്പെട്ട, അതിജീഴിക്കുന്ന ഭാതാനഴാ ഩിതാനഴാ
ഉനഩക്ഷിച്ചഴരുൾപ്പെപ്പെയുള്ള,
കുട്ടിഔളുപ്പെ
ഷഭഗ്ര
പുനയധിഴാഷത്തിനുള്ള രു ഩാനക്കജ്, നഔാഴിഡ് മൂറാം
കുടുാംഫാം
പുറര്ുന്നമാപ്പല
നഷ്ടപ്പെട്ട
BPL
കുടുാംഫങ്ങൾക്ക്
പ്രതിഭാഷാം
5,000
രൂഩ
36
ഭാഷക്കാറനത്തക്ക് നല്കുന്ന രു ഩദ്ധതി, നഔാഴിഡ്-19
മൂറാം ഭയണപ്പെട്ടഴരുപ്പെ അനന്തയാഴഔാവിഔൾക്ക് 50,000
രൂഩ ഷസാമധനാം ഷഭമഫന്ധിതഭാമി ഴിതയണാം
പ്പങയ്യല് എന്നിഴ ഷാംസ്ഥാനത്ത് നെെിറാക്കിമിട്ടുണ്ട്.
2022 പ്പപബ്രുഴയി 4-ാം തീമതി ഴപ്പയ 43,994
അനഩക്ഷഔൾ അാംഖീഔയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഭല്െരഞ്ഞഴ കൂൊപ്പത
മൂന്ന് ധനഷാംഫന്ധഭാമ ഩാനക്കജുഔലിലൂപ്പെ പ്രകയാഩിച്ച
ഷാമ്പത്തിഔാവവാഷ നെഩെിഔൾ, നികുതി ഇലഴ്,
ഩറിവയ്ക്ക്
ഷസാമാം എന്നിഴ എപ്പെ ഷര്ക്കാര്
നല്ഔിമിട്ടുണ്ട്.
6. എപ്പെ
ഷര്ക്കാര്
ഴിഴിധ
ഩയിഩാെിഔൾ
ഷഭമഫന്ധിതഭാമ യീതിമില് നെെിറാക്കിപ്പക്കാണ്ടിയി
ക്കുന്നതുാം അഴയുപ്പെ പുനയാഖതി ജനങ്ങപ്പല അരിമിച്ചു
പ്പഔാണ്ടിയിക്കുന്നതുഭാണ്.
100
ദിന
ഩയിഩാെി
ഇതിപ്പെ ബാഖഭാണ്. ഈ ഷര്ക്കാര് ആദയപ്പത്ത 100 ദിന
ഩയിഩാെി
2021
ജൂണ്-പ്പഷഩ്റികാംഫര്
ഔാറത്ത്
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പൂര്ത്തിമാക്കി. യണ്ടാഭനത്തത് 2022 പ്പപബ്രുഴയി 10 മുതല്
പ്പഭമ് 20 ഴപ്പയ നെന്നുപ്പഔാണ്ടിയിക്കുഔമാണ്. എപ്പെ
ഷര്ക്കാര് അധിഔായത്തിനറരി 2022 നഭമ് 20-ഓപ്പെ രു
ഴര്ശാം പൂര്ത്തിമാകുനമ്പാൾ 1557 ഩയിഩാെിഔൾ, പ്പഭാത്താം
17183 നഔാെി രൂഩ പ്രതീക്ഷിത മുതല്മുെനക്കാപ്പെ
നെൊക്കാന് റക്ഷയഭിടുന്നതാണ് ഈ 100 ദിന ഩയിഩാെി.
പ്രതയക്ഷവാം ഩനയാക്ഷവഭാമ പ്പതാളില് അഴഷയങ്ങളുാം
ഴയക്തിഖത പ്പതാളില് ദിനങ്ങളുാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് 100 ദിന
ഩയിഩാെി പ്രനതയഔ ഊന്നല് നല്കുന്നു.
7. ഈമടുത്തഔാറത്ത് ന്മുടപ്പെ ഷാംസ്ഥാനാം തീ്രമഭാമ
ഭളനമയുാം യണ്ടു ചുളറിക്കാറ്റുഔനലയുാം അബിമുകീഔയിക്കുഔ
യുണ്ടാമി.
ഇഴ
നാാം
അനുബഴിച്ചുപ്പഔാണ്ടിയിക്കുന്ന
ഔാറാഴസ്ഥാ
ഴയതിമാനയീതിഔളുപ്പെ
ഩയിണതപറ
ങ്ങലാപ്പണന്ന് ഴിദഗ്ദ്ധര് അബിപ്രാമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തീപ്പയ
പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത
സ്ഥറങ്ങലില്
അപ്രതീക്ഷിതഭാമി
ഉരുൾപ്പൊട്ടം  ഔളുണ്ടാമി ഴിറനമരിമ ജീഴനുഔൾ
നഷ്ടപ്പെട്ടത്
നമുനക്കഴര്ക്കുാം ഭനനാനഴദനയുണ്ടാക്കി.
എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനത്തിപ്പെ
ഩയിണതപറങ്ങപ്പല
കഔഔായയാം
പ്പങയ്യുന്നതിനുള്ള
നമങ്ങളുാം ഩയിഩാെിഔളുഭാമി മുനന്നാട്ടുനഩാകുഔമാണ്,
അല്ലാത്തഩക്ഷാം അഴ അതയാഩത്താമി ഭാന്ന്നതാണ്.
ഔാര്ഫണ് ഫസിര്ഖഭനാം
്രമഭീഔയിക്കുന്നത് എപ്പെ
ഷര്ക്കായിപ്പെ പ്രധാനപ്പെട്ട രു റക്ഷയഭാണ്.
8. നഔയലത്തിപ്പറ ജനങ്ങളുപ്പെ സുയക്ഷമില് എപ്പെ
ഷര്ക്കായിന് അതീഴ ജാഗ്രതയുണ്ട്. ഇടുക്കി ജില്ലമിപ്പറ
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മുല്ലപ്പെയിമാര് ഡാഭിപ്പന ഷാംഫന്ധിച്ചെനത്താലാം അമല്
ഷാംസ്ഥാനഭാമ തഭിഴ്നാെിനാഴവയഭാമ ജറാം റബിക്കുന്നു
പ്പഴന്ന് ഉരൊക്കുന്നനതാപ്പൊൊം നഔയലത്തിപ്പറ ജനങ്ങളുപ്പെ
സുയക്ഷ ഉരപ്പുഴരുുന്നതിന് എല്ലാ ഩയിശ്രഭവാം നേൾ
നെുന്നുണ്ട്. ഡാഭിപ്പെ ഷാംബയണനവശി 136 അെിമില്
കൂടുതറാഔാന്
ഩാെിപ്പല്ലന്ന്
നാാം
ഴിവവഷിക്കുന്നു.
നഔയലത്തിപ്പറ
ജനങ്ങളുപ്പെ
ജീഴന്
സുയക്ഷ
ഉരപ്പുഴരുുനമ്പാൾത്തപ്പന്ന തഭിഴ്നാെിന് ജറാം നല്ഔാന്
പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാമതിനാല്, നന്നഔാല് നൂറികാനണ്ടാലാം
ഩളക്കമുള്ള നിറഴിപ്പറ ഡാഭിപ്പെ സ്ഥാനത്ത് രു പുതിമ
ഡാാം നിര്േിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്നേവാം നഔയലാം മുനന്നാട്ടു
ഴച്ചിട്ടുണ്ട്.
9. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നടുഴിം ാം നമുക്ക് ഷനന്താശി
ക്കാന് ഴഔയുള്ളതുാം നീതി ആനമാഖിപ്പെ (NITI AAYOG)
ഴിറമിരുത്തല് പ്രഔായാം സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷയങ്ങൾ
കഔഴയിക്കുന്നതില് ഷാംസ്ഥാനാം തുെര്ച്ചമാമി മൂന്നാാം
തഴണയുാം എല്ലാ ഷാംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുഭിെമില് ഏറികവാം
ഉമര്ന്ന
സ്ഥാനപ്പത്തത്തി
എന്നതാണ്.
ഈ
ഴിറമിരുത്തല് 17 റക്ഷയങ്ങളുാം 70 ഉേിഷ്ടപറങ്ങളുാം 115
സൂങഔങ്ങളുാം ഉൾപ്പക്കാള്ളുന്നതന്നതാമിരുന്നു. ഷാംസ്ഥാനങ്ങപ്പല
അഴയുപ്പെ പ്പഭാത്തത്തിം ള്ള ആനയാഖയ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുപ്പെ
അെിസ്ഥാനത്തില് സ്ഥാനനിര്ണ്ണമാം നെത്തിമ നീതി
ആനമാഖ് (NITI AAYOG) ആനയാഖയ സൂങിഔയുപ്പെ
നാറാാം ഩതിെ് ഷാക്ഷയപ്പെടുുന്ന പ്രഔായാം 2021-പ്പറ
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ആനയാഖയസൂങിഔമില്
നഔയലാം
നെത്തിമതായുാം ഔപ്പണ്ടത്തിമിട്ടുണ്ട്.

ഭിഔച്ച

പ്രഔെനാം

10. 2021 ഡിഷാംഫരില് പുരുഴിട്ട, നാശണല് ഭൾട്ടി
ഡമഭന്ശണല് നഩാഴര്ട്ടി ഷാംഫന്ധിച്ച നീതി ആനമാഖ്
(NITI AAYOG) നഫഷ് കറന് രിനൊര്ട്ട് നഔയലത്തിപ്പറ
ഭൾട്ടി ഡമഭന്ശണല് നഩാഴര്ട്ടി 0.7 വതഭാനാം
ആപ്പണന്ന് ഔാണിക്കുന്നതുാം അത് യാജയപ്പത്ത ഏറികവാം
കുരഞ്ഞതുഭാണ്. ഇത് ദയിദ്രയിം ാം ദയിദ്രയാമ ഴയിനറക്ക്
എുന്നതിന് റക്ഷയഭിട്ടുപ്പഔാണ്ടുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
ഴിട്ടുഴീഴ്ചമില്ലാത്ത നക്ഷഭപ്രഴര്ത്തനത്തിപ്പെ പറഭാണ്.
11. എല്ലാഴര്ക്കുാം ുംഭിയുാം ഩാര്െിെവാം എന്ന പ്രധാന
റക്ഷയത്തിനാമി എപ്പെ ഷര്ക്കാര് പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാണ്.
അത്
ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔളുപ്പെയുാം സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പെയുാം
ഩദ്ധതിഔളുപ്പെയുാം
ഴിബഴനവശിഔളുാം
ഩയിശ്രഭങ്ങളുാം
രുഭിെിക്കുന്നതിലൂപ്പെ നെെിറാക്കാനാണ് റക്ഷയഭിടു
ന്നത്. ഩൗയപ്പെ ഩാര്െിൊഴവയങ്ങൾ രു അഴഔാവഭാമി
അാംഖീഔയിച്ചുപ്പഔാണ്ട് ഩാര്െിെ ഷകിലല്പങ്ങലില് ഭാറികങ്ങൾ
ഉൾപ്പെടുത്തി 2011-പ്പറ ഩാര്െിെനമാം ഩയികരിക്യിക്കുഴാന്
എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഉനേവിക്കുന്നു.
12. ഈഷ് ഒപ് ഡൂമിാംഖ് ഫിഷിനസ്സിലൂപ്പെയുാം
ഡിജിറികല്
ഖനഴണന്ഷിന്
നഴണ്ടിയുള്ള
ഴിഴിധ
നെഩെിഔലിലൂപ്പെയുാം ഷാമ്പത്തിഔ യാംഖത്ത് പുനരുജ്ജീഴനാം
എളുെഭാക്കുന്നതിനനാപ്പൊൊം
ജനങ്ങൾക്ക്
നഷഴനാം
പ്രദാനാം പ്പങയ്യുന്നതിപ്പെ ഗുണനിറഴായാം പ്പഭച്ചപ്പെടുുന്ന
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തിനുാം എപ്പെ ഷര്ക്കാര് പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാണ്. കൂടുതല്
ആളുഔലിനറക്കുാം പ്രനദവങ്ങലിനറക്കുാം എത്തിനച്ചരുന്നതുാം
പ്രാഩയതയുാം ഉരപ്പുഴരുുന്നതില് ഡിജിറികല് ഷാനകിലതിഔ
ഴിദയയുപ്പെ പ്രഷക്തി
നഔാഴിഡ് മൂറാം നെെിറാക്കിമ
നിമന്ത്രണങ്ങൾ നഫാദ്ധയപ്പെടുത്തിമിട്ടുള്ളതുാം അതുപ്പഔാണ്ട്
എപ്പെ ഷര്ക്കാര് 2022-ല് പൂര്ണ്ണഭായുാം ഇ-ഖനഴണ്ഡ്
ഷാംസ്ഥാനാം ആകുന്നതിനറയ്ക്കാമി പ്രമത്നിക്കുഔയുഭാണ്.
500-ല്െയാം നഷഴനങ്ങൾ ഒണ്കറനില് റബയഭാക്കുഔയുാം
നഩപ്പെെ് നഖറിക്നഴഔൾ ഉൾപ്പെപ്പെ ഷിാംഖിൾ കഷന് ഒണ്
ഷൗഔയയാം ഏര്പ്പെടുുഔയുാം പ്പങയ്യുഔ, ഴിഴിധ ആഴവയ
ങ്ങൾക്ക് നഴണ്ടിയുള്ള ഴിഴിധ ഷാക്ഷയപ്പെടുത്തം ഔൾ
ളിഴാക്കുന്നതിനു് ആധാര് ഴാൾട്ടുഔളുാം യൂണികപഡ്
യജിസ്ട്രിയുാം പ്പഔാണ്ടുഴയിഔ, ജനങ്ങളുപ്പെ പ്രധാനപ്പെട്ട
പ്രഭാണങ്ങളുാം നയകഔളുാം ഡിജിറികറാമി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്
ഡിജി
നറാക്കന്ഔൾ
ഉണ്ടാക്കുഔ,
അനഩക്ഷഔളുപ്പെ
പുനയാഖതിയുാം നഷഴനാം നല്ഔം ാം ഭനസ്സിറാക്കുന്നതിന്
ഡാശ്
നഫാര്ുഔളുാം
ഒണ്കറന്
നഩഴ്സണല്
ഭാനനജ്പ്പഭെ് ഷാംഴിധാനങ്ങളുാം സ്ഥാഩിക്കുഔ എന്നിഴയ്ക്ക്
എല്ലാ ഴകുപ്പുഔലിം ാം പ്പഩാതുസ്ഥാഩനങ്ങലിം ാം ഇ-ഒപീഷ്
ഡിജിറികല്
പ്ലാറിക്നപാാം
ഷാര്വത്രികമിഔഭാക്കുഔമാണ്.
അതുനഩാപ്പറ ഡിജിറികല് നഷഴനങ്ങൾ ഫിഷിനസ്സ്
അനഩക്ഷഔലിനറക്കുാം ഴയാഩിെിക്കുന്നു.
ഈഷ് ഒപ്
ഫിഷിനസ്സ് ഉരപ്പുഴരുുന്നതിനാമി എപ്പെ ഷര്ക്കാര്
പ്പങന്ഔിെ
ഫിഷിനസ്സുഔളുപ്പെ
ഔായയത്തില്
ഷവമാം
ഷാക്ഷയപ്പെടുത്തല് അനുഴദിച്ചുപ്പഔാണ്ട് അനഩക്ഷയുപ്പെ
നെഩെി്രമഭാം
റഘൂഔയിക്കുഔയുാം
ഹ്രഷവഔാറാധിഷ്ഠിത
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നെഩെിഔൾ ളിഴാക്കുന്നതിന് നഔന്ദ്രീകൃത ഩയിനവാധനാ
ഷമ്പ്രദാമാം നെെിറാക്കുഔയുാം നെഩെി്രമഭങ്ങളുാം പാരങ്ങളുാം
റഘൂഔയി ക്കുഔയുാം പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്.
13. നഔാഴിഡ്-19 ഭസാഭായി, ഴരുഭാന നഷ്ടത്തിനറക്കുാം
അധിഔ പ്പങറഴ് ഫാധയതഔലിനറക്കുാം നമിക്കുഔയുാം അത്
ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ ഔൊം-ജി.ഡി.ഩി അനുഩാതാം ഉമരുഴാന്
ഇെമാക്കുഔയുാം പ്പങയ്തു. ഭസാഭായിമില് നിന്നുാം നാാം
നഭാങനാം നനടുഔയുാം ജി.എഷ്.റികി ഴരുഭാനാം ഉൾപ്പെപ്പെ
ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ
നികുതിഩിയിഴ്
പ്പഭച്ചപ്പെടുഔയുാം
പ്പങയ്യുനമ്പാൾ ഷാമ്പത്തിഔയാംഖാം സുസ്ഥിയഭാമ നിറമി
നറക്ക് എുപ്പഭന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നഔാഴിഡ് മൂറമുണ്ടാമ
ഴരുഭാന
നഷ്ടത്തിന്
പുരപ്പഭ
നഔന്ദ്രാം
നല്കുന്ന
ഴിസിതത്തിപ്പറ ഖണയഭാമ കുരഴ് ഴരുത്തം ാം ഷാംസ്ഥാനാം
ഇനൊൾ അബിമുകീഔയിക്കുന്നു. തുെര്ന്നുഴരുന്ന നഔന്ദ്ര
ധനഔായയ ഔേീശനുഔൾ ഷാംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഴിബജനാം
പ്പങയ്യുന്ന നഔന്ദ്ര നികുതി ഴിസിതത്തില് നിന്നുാം
ഷാംസ്ഥാനത്തിന് നല്കുന്ന ഴിസിതത്തില് സ്ഥിയഭാമ
കുരഴ് ഴന്നിട്ടുണ്ട്. 10-ാം ധനഔായയ ഔേീശപ്പെ ഷഭമത്ത്
ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ ഴിസിതാം ഷാംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഴിബജനാം
പ്പങയ്യുന്ന നഔന്ദ്ര നികുതി ഴിസിതത്തിപ്പെ 3.8 ശതമാനം
ആമിരുന്നു. 14-ാം ധനഔായയ ഔേീശപ്പെ ഷഭമത്ത് ഇത്
2.5 വതഭാനത്തിനറക്ക് താഴുഔയുാം ഇനൊൾ 15-ാം
ധനഔായയ ഔേീശപ്പെ അഴാര്ഡ് അനുഴദിക്കുന്നത് 1.92
ശതമാനം ഭാത്രികമവഭാണ്. അഴാര്ഡ് ഴര്ശത്തിപ്പറ
ആദയഴര്ശാം തപ്പന്ന ഏഔനദവാം 6500 നഔാെി രൂഩയുപ്പെ
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കുരഴ് ഉണ്ടാമിട്ടുണ്ട്. ഈ ഴര്ശാം ജൂണിനു നവശാം
ജി.എഷ്.റികി
നഷ്ടഩയിസായാം
നിറഴിറില്ലാതാകുന്ന
ഷാസങയയത്തില് ഏഔനദവാം 10000 മുതല് 12000 നഔാെി
രൂഩ ഴപ്പയ അധിഔഭാമി നമുക്ക് നഷ്ടഭാഔാാം. ഴരുന്ന
ഷാമ്പത്തിഔഴര്ശാം രഴനക ഔേി നിഔുന്നതിനുള്ള
ഗ്രാന്റുഔലില് കുത്തപ്പന കുരവഴരുത്താന് നഩാകുഔമാണ്.
ഴിബജനാം പ്പങയ്യപ്പെടുന്ന നികുതി ഴിസിതത്തില്പ്പഩടുന്ന
പ്രതയക്ഷ നികുതിക്ക് ഇലഴ് നല്കുഔയുാം അതില് പ്പഩൊത്ത
പ്പഷസ്സിലൂപ്പെയുാം
ഷര്ച്ചാര്ജ്ജിലൂപ്പെയുാം
ഖണയഭാമി
ഴരുഭാനാം ഴര്ദ്ധിെി ക്കുഔയുാം എന്നത് നഔന്ദ്ര ഷര്ക്കായിപ്പെ
യീതിമാണ്. ഇത് ഷാംസ്ഥാനത്തിന് റബിനക്കണ്ട നികുതി
ഴിബഴ ഴിസിത ത്തില് ഖണയഭാമ കുരഴ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
ആമതിനാല്, ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ തനതാമ ഴരുഭാന
ത്തില് ഴന്ന കുരവ പ്പഔാണ്ടല്ല ഔേി ഉണ്ടാകുന്നത്, ഭരിച്ച്
ഷാംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഴിബഴങ്ങൾ നല്കുന്നതില് നഔന്ദ്ര
ഷര്ക്കാര് തറത്തില് ഴന്ന നമത്തിം ള്ള ഭാറികഭാണ്
പ്രധാനഭായുാം ഷാംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിപ്പന ഷാമ്പത്തിഔ
ബുദ്ധിമുട്ടുഔലിനറയ്ക്ക് തള്ളിഴിടുന്നത്. പ്രധാനഭായുാം നഔന്ദ്ര
ഷര്ക്കായിപ്പെ ധനക്കേി ഏഔനദവാം 6 വതഭാനാം
ആമിയിക്കുനമ്പാൾ ഷാംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പെ ഔേി 3 വതഭാനാം
ആമി നിമന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ ധനഴിനി
നമാഖത്തിപ്പെ ഫാധയത നഔന്ദ്രത്തിനനക്കാൾ ഴലപ്പയ
കൂടുതല് ആമതിനാം ാം, നഔാഴിുഭാമി ഫന്ധപ്പെട്ട്
ഷാംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിപ്പെ ബാഖു നിന്നുള്ള ഩാനക്കജുഔളുാം
ഷസാമങ്ങളുാം മൂറാം പ്പങറഴളിക്കല് ഩറഭെങ്ങാമി
ഴര്ദ്ധിക്കുഔയുാം പ്പങയ്തതിനാം ാം ഇത് അവാരീയമാീമഭാണ്.
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ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ ദീര്ഗഔാറ ആഴവയങ്ങൾ ന്നുാം തപ്പന്ന
നഔന്ദ്ര ഫജറികില് അനുഴദിച്ചിട്ടില്ല.
14. ഇങ്ങപ്പനപ്പമാപ്പക്കമാമിരുന്നാം ാം ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ
ഷമ്പദ് ഴയഴസ്ഥ ഴലര്ച്ച തുെരുന്നുപ്പഴന്ന് നാാം ഉരൊക്കുാം.
അബയസ്തഴിദയയാമ പ്പതാളില്യസിതര്ക്കു നഴണ്ടി 20 റക്ഷാം
പ്പതാളിറഴഷയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കല് ഷാദ്ധയഭാക്കുന്നതിന്
എപ്പെ ഷര്ക്കാര് പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാമിയിക്കുന്നതുാം എല്ലാ
തനേവസ്ഥാഩനങ്ങലിം ാം 1000 നഩര്ക്ക് 5 പ്പതാളില്
അഴഷയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുഔ എന്ന റക്ഷയാം അത് അതിനു
തപ്പന്ന നല്ഔിമിട്ടുള്ളതുഭാണ്. ഷാമ്പത്തിഔ പ്രഴര്ത്തന
ങ്ങളുപ്പെ പുനരുജ്ജീഴനാം, പ്രതിനയാധ കുത്തിഴമ്ഩിപ്പെ
ഖതിനഴഖാം ഴര്ദ്ധിെിക്കല്, യുക്തിപൂര്വഭാമ ധനഴയമവാം
ജി.എഷ്.റികി ഉൾപ്പെപ്പെ നികുതി ഴരുഭാനാം പ്പഭച്ചപ്പെടുത്തം ാം
നഩാം ള്ള
ധനഩയഭാമ
ഏഔീഔയണ
നെഩെിഔൾ
എന്നിഴമിലൂപ്പെ 2022-23-ല് ഷാംസ്ഥാനാം അതിപ്പെ
ഷാമ്പത്തിഔഴലര്ച്ചമില് ജിഎഷ്ഡിഩി-മില് 10 വതഭാന
ത്തിനറപ്പര ഴലര്ച്ച കുത്തപ്പന നനടുപ്പഭന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഔളിഞ്ഞ
ഴര്ശാം
ഭസാഭായിയുപ്പെ
ആഗാതാം
ഔണക്കിപ്പറടുത്ത്, ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ പ്പഩന്ശനുഔൾ,
നക്ഷഭ നഫാര്ഡ് പ്പഩന്ശനുഔൾ, ജനഷാംകയമിപ്പറ ഴിഴിധ
ദുര്ബറ ഴിബാഖങ്ങൾക്കുള്ള
ധനഷസാമാം നല്ഔല്
പ്രീ-പ്പഭഡിക്കല് ങിഔിത്സയ്ക്കു കൂടുതല് പ്പങറഴളിക്കല്,
ഷൗജനയ ഩറഴയഞ്ജന ഔിറ്റുഔൾ എന്നിഴയ്ക്ക് ഉമര്ന്ന
ഴിസിതാം, ഴിനനാദഷഞ്ായാം, ഴയഴഷാമാം, പ്രഴാഷി
നഔയലീമര് മുതറാമഴക്കുള്ള നഭകറാ ഩിന്തുണ ഩദ്ധതി
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എന്നിഴമിലൂപ്പെ ഷാമൂസിഔ സുയക്ഷാഴറ ഴിപുറീഔയി
ക്കുന്നതില്
ധനഩയഭാമ
ഇൊം
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്
യുക്തിഷസഭാക്കല് നെഩെിഔൾ ഷാംസ്ഥാനാം ഷവീഔയിച്ചു.
നഔന്ദ്ര ഷര്ക്കാര് ഷാംസ്ഥാനത്തിനാമി നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ള
അധിഔ
മൂറധന പ്പങറഴിപ്പെ
പ്പഭാത്താം
റക്ഷയാം
കഔഴയിച്ചതിലൂപ്പെ നെപ്പു ഷാമ്പത്തിഔഴര്ശാം അധിഔഭാമി
0.5 ശതമാനം മൂറധന പ്പങറവഭാമി ഫന്ധപ്പെടുത്തി
നല്കുന്ന അധിഔ ഴായ്പ നനൊന് ഷാംസ്ഥാനത്തിന്
ഔളിഞ്ഞു എന്നത് പ്രവാംഷനീമഭാണ്.
15. ഇനൊൾ യാജയത്ത് നിറനില്ക്കുന്ന ഷാമ്പത്തിഔ
ദുയഴസ്ഥയുപ്പെ ഷാസങയയാം ഔാര്ശിഔ നിമഭനിര്ോണ
ങ്ങൾപ്പക്കതിപ്പയയുള്ള ഔര്ശഔരുപ്പെ പ്രനക്ഷാബാം തുരന്നു
ഔാട്ടി.
ഈ പ്രനക്ഷാബാം ഗ്രാഭചുറ്റുഩാടുഔലിം ാം നഖയ
ചുറ്റുഩാടുഔലിം മുള്ള പ്പതാളിറാലിഔൾക്കുാം ഔര്ശഔര്ക്കുാം
ഇെമില്
രുനഩാം ള്ള
രൂക്ഷഭാമ
ഇല്ലാെയുപ്പെ
പ്രതിപറനവാം
അത്
അെിമന്തയഭാമി
വക്തഭാമ
ഇെപ്പഩെല് ആഴവയഭാക്കുന്നതുഭാണ്. പ്രനക്ഷാബത്തിപ്പെ
അനന്തയപറത്തിപ്പെയുാം
നഔന്ദ്ര
ഷര്ക്കായിപ്പെ
പ്രതിഔയണത്തിപ്പെയുാം പ്പഴലിച്ചത്തില് ഗ്രാഭീണ ഔാര്ശിഔ
ദുയിതങ്ങൾ ഩയിസയിക്കുന്നതിന് ഷഭഗ്രഭാമ രു നമാം
നഔന്ദ്ര ഷര്ക്കാര് പ്പഔാണ്ടുഴരുപ്പഭന്ന് നാാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
16. ഔളിഞ്ഞ ആര് ഴര്ശങ്ങലില് ഴയാഴഷാമിഔ
നിനക്ഷഩത്തില് പ്രതയക്ഷഭാമ ഴലര്ച്ചയ്ക്ക് നഔയലാം ഷാക്ഷയാം
ഴസിച്ചു. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത MSME സ്ഥാഩനങ്ങലില്
48 ശതമാനത്തിനടുത്ത് (68419) സ്ഥാഩിതഭാമത് ഇനത
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ഔാറമലഴിറാണ്. MSME നഭകറമില് ഏഔനദവാം
3,00,000 പ്പതാളില് അഴഷയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.
ഴയാഴഷാമിഔ
പ്രഴര്ത്തനാനുഭതി
നല്കുന്നതിം ാം
ഷാംയാംബഔര് പ്രഴര്ത്തനാം തുെുന്നന്നതിം ാം ഭാാപഔാഩയഭാമ
രു ഭാറികാം ഉണ്ടാമിട്ടുണ്ട്. ഴയാഴഷാമിഔ കറഷന്ഷ്
നല്കുന്നത് റലിതഭാക്കല്, ഴയാഴഷാമിഔ ഩാര്ക്കുഔൾ
നഩാം ള്ള ഴയാഴഷാമിഔ അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങൾ,
ഷഭര്െിത ഴയാഴഷാമിഔ ഇെനാളിഔൾ, ഷാംയാംബഔതവ
ഩയിവീറന സ്ഥാഩനങ്ങൾ തുെങ്ങിമഴ പ്പഭച്ചപ്പെടുുഔയുാം
ഴിഔഷിെിക്കുഔയുാം പ്പങയ്യുഔ എന്നിഴയുാം ഴയാഴഷാമിഔ
നഭകറമിപ്പറ ഩയിഷ്കയണ പ്ര്രമിമമില് ഉൾപ്പെടുന്നു.
17. പ്പഴള്ളാം, കഴദകതി, ഴാര്ത്താഴിനിഭമാം, ഖതാഖതാം
തുെങ്ങിമ അെിസ്ഥാന നഷഴനങ്ങൾക്ക് ഗുണനിറഴായമുള്ള
അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയാം റബയഭാക്കാന് ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത
ജനങ്ങപ്പല പ്രാപ്തയാക്കുന്നത് എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ശ്രദ്ധ
നഔന്ദ്രീഔയിക്കുന്ന രു നഭകറമാമി തുെരുഔയുാം നൂതന
ഩദ്ധതിഔൾ ഔപ്പണ്ടുന്നതുഭാണ്. ഩയമ്പയാഖത ഇന്ധനാ
െിസ്ഥാനത്തിം ള്ള ഖതാഖതപ്പത്ത അനഩക്ഷിച്ച് രു പുതിമ
ഩയിസ്ഥിതി ഷൗഹൃദ ഖതാഖത യീതി പ്രദാനാം പ്പങയ്യുന്ന
ഩദ്ധതിമാമ പ്പഔ-പ്പരമില്, ഷഞ്ായത്തിപ്പെ നഴഖതയുാം
ഷനന്താശവാം മാത്രികമാസുകവാം ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനനാപ്പൊൊം
പ്പതാളിം ാം ഴിഔഷനവാം ഉനത്തജിെിക്കുന്ന രു സയിത
ഷാംയാംബഭാമിയിക്കുാം. ഈ ഩദ്ധതിക്ക് നഔന്ദ്ര ഷര്ക്കായില്
നിന്ന് എത്രികമയുാം നഴഖത്തിം ള്ള അനുഭതി എപ്പെ ഷര്ക്കാര്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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18. ഷമ്പദ്
ഴയഴസ്ഥയുപ്പെ
ഴിഔഷനത്തിനുള്ള
ഉഩഔയണപ്പഭന്ന
നിറമില്
ഩഞ്ഴത്സയ
ഩദ്ധതി
പറപ്രദഭാമി ഉഩനമാഖിക്കുന്ന ഇന്തയമിപ്പറ ഏഔ
ഷാംസ്ഥാനഭാമി നഔയലാം തുെരുന്നു. 14-ാം ഩഞ്ഴത്സയ
ഩദ്ധതിഔൾക്കുള്ള തയ്യാപ്പരടുപ്പുഔൾ ആയാംബിച്ചിട്ടുള്ളതുാം
ഴിഴിധ ഴര്ക്കിാംഖ് ്പുകപ്പുഔളുപ്പെ രിനൊര്ട്ടുഔൾ അന്തിഭ
ഗട്ടത്തിം ഭാണ്.
14-ാം
ഩഞ്ഴത്സയ
ഩദ്ധതിയുപ്പെ
അനപ്രാച്ച്
നഩെര്
2022
പ്പഭമ്
ഭാഷനത്താപ്പെ
അന്തിഭഭാക്കുാം.
19. ന്മുടപ്പെ ബയണഗെനയുപ്പെ അെിസ്ഥാനഗെനയുപ്പെ
അഴിബാജയഗെഔഭാണ്
പ്പപഡരറിഷാം.
ഷസഔയണ
പ്പപഡരറിഷാം ന്മുടപ്പെ പ്പഩാതുഴാമ അബിറശണീമ
റക്ഷയഭാമി അാംഖീഔയിക്കപ്പെട്ടിയിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാം ാം
അടുത്ത ഔാറത്ത്, ഷാംസ്ഥാന റിസ്റ്റിം ാം ഷഭഴര്ത്തി
റിസ്റ്റിം ാം ഉൾപ്പെടുത്തിമിട്ടുള്ള ഴിശമങ്ങലില് നഔന്ദ്ര
ഷര്ക്കായിപ്പെ നിമഭ നിര്ോണങ്ങൾ നെക്കുന്നുണ്ട്, അതുാം
ഷാംസ്ഥാനങ്ങളുഭാമി
പറപ്രദഭാമ
കൂെിമാനറാങന
ഇല്ലാപ്പത തപ്പന്ന. ഇത് ഷസഔയണ പ്പപഡരറിഷത്തിപ്പെ
അന്തസ്സത്തയ്ക്ക്
എതിയാണ്. ഇത് തുെയാന് ഩാെില്ല
എന്നാണ് എപ്പെ ഷര്ക്കായിപ്പെ അബിപ്രാമാം.
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എപ്പെ ഷര്ക്കായിപ്പെ പ്രനതയഔ നഭകറഔലിം െനീലമുള്ള
പ്രധാനപ്പെട്ട ഷാംയാംബങ്ങപ്പലക്കുരിച്ച് ഞാന് ഇനൊൾ ങര്ച്ച
പ്പങയ്യാാം:
I. കൃഷിയും അനുബന്ധ മമഖലയും.
1. കൃഷി
20. ആഴര്ത്തിച്ചുള്ള പ്രകൃതി ദുയന്തങ്ങളുപ്പെ ഩശ്ചാത്തറ
ത്തില് ഴില ഇന്ുരന്ഷ് ഩദ്ധതി വക്തഭാക്കിമിട്ടുണ്ട്.
1,26,570 ഔര്ശഔപ്പയ ഩദ്ധതിമിന് ഔീളില് ഇന്ശവര്
പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രകൃതിനക്ഷാബാം
മൂറമുള്ള
ഴിലനാവ
നഷ്ടഩയിസായത്തിപ്പെ ബാഖഭാമി പ്പഭാത്താം 5,473 റക്ഷാം
രൂഩ 52,988 ഔര്ശഔര്ക്ക് ഴിതയണാം പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്.
21. ഷാംസ്ഥാനത്ത് ഩച്ചക്കരിഔളുപ്പെ ഴിറക്കമറികാം
നിമന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള
ഷഭനമാങിതഭാമ
ഴിഩണി
ഇെപ്പഩെറിപ്പെ ബാഖഭാമി ഔര്ശഔയില് നിന്ന് നനയിട്ട്
ഴാങ്ങിമ ഩച്ചക്കരിഔൾ ഷര്ക്കാര് ഩിന്തുണയുള്ള ഓട്ട്
പ്പററ്റുഔൾ
ഴളി
ഩകുതി
ഴിഩണി
ഴിറയ്ക്ക്
ഷാംസ്ഥാനുെനീലാം ഴിതയണാം പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്.
22. പ്പനല്ലു ഴിഔഷന ഩയിഩാെിമിന് ഔീളില് ആപ്പഔ
77,375 പ്പസക്ടര് സ്ഥറത്ത് പ്പനല്കൃശി ഏപ്പറികടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ബായതീമ പ്രകൃതിഔ് കൃശി ഩദ്ധതി 51,933 പ്പസക്ടരില്
നെെിറാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ‚രു നഔാെി പറവൃക്ഷകത്തഔൾ‛
ഩയിഩാെിമിന് ഔീളില് 66.37 റക്ഷാം പറവൃക്ഷകത്തഔൾ
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ഴിതയണാം പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്. ഔാര്ശിഔ മന്ത്രഴല്ക്കയണ
ഉഩദൗതയത്തിപ്പെ ബാഖഭാമി ട്രാക്ടര്, െില്ലര്, പ്പഔായ്ത്ത്
മന്ത്രങ്ങൾ, പ്പഭതി മന്ത്രങ്ങൾ, ഷാംസ്കൄയണ-മൂറയഴര്ദ്ധിത
മന്ത്രങ്ങൾ തുെങ്ങിമ മന്ത്രഷാഭഗ്രിഔൾ ഔര്ശഔര്ക്കുാം
ഷാംഗത്തിനുാം
ഩയമ്പയാഖത
ഴാെഔയ്ക്ക്
പ്പഔാടുക്കല്
നഔന്ദ്രങ്ങൾക്കുാം 125.69 നഔാെി രൂഩ ങിറഴളിച്ച്
നല്ഔിമിട്ടുണ്ട്.
23. അട്ടൊെി ഭില്ലറിക് ഴിനല്ലജ് ഩദ്ധതി അതിപ്പെ അഞ്ാാം
ഴര്ശവാം ഴിജമത്തിറാണ്. ബക്ഷയസുയക്ഷ, ഉഩജീഴന
ഭാര്ഗാം, പ്രനദവപ്പത്ത ഩയമ്പയാഖത ഔാര്ശിഔ ഉല്െന്ന
ങ്ങളുപ്പെ ഷാംയക്ഷണാം എന്നിഴമില് ശ്രദ്ധ നഔന്ദ്രീഔയി
ക്കുന്നതിനാമി രീഫില്ഡ് നഔയല ഇനിനശയറികീഴിന്
ഔീളില് ആതിയെള്ളി കട്രഫര് ഴാറി ഔാര്ശിഔ ഩദ്ധതി
ആയാംബിച്ചു.
എന്റെ സര്ക്കാര്ക് 2022-23 വര്ക്ഷമയ്ക്ക്  ദമദേശശി്കുന്ന  ്രധാാ
പരിപാടികള്;
24. താപ്പളതട്ടിം ള്ള പ്രങായണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങൾ ഴളി
ഔാര്ഫണ് ഫസിര്ഖഭനാം കുരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മത്നങ്ങൾ
ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
25.
കൃശി
ഴകുെിപ്പെയുാം
ഴി.എപ്.ഩി.ഷി.പ്പഔ
(VFPCK) യുപ്പെയുാം ഔീളില് ഇതുഴപ്പയ 50 ഔര്ശഔ
ഉത്ഩാദഔ ഷാംഗെനഔൾ യജിസ്റ്റര് പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തയാം
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കൂടുതല് ഔര്ശഔ ഉത്ഩാദഔ ഷാംഗെനഔൾ (FPOs) ഉെന്
രൂഩീഔയിക്കുന്നതാണ്.
26. ഔാര്ശിഔ പ്രഴര്ത്തനങ്ങൾക്ക് ഷഭമഫന്ധിതഭാമി
ഷസാമാം നല്കുന്നതിനുാം പ്രതിഴര്ശാം കുരഞ്ഞത്
2 പ്പസക്ടര് സ്ഥറത്ത് കൃശിമിരക്കുന്നതിനുഭാമി കൃശിബഴന്
തറത്തില് കൃശിശ്രീ ഷാംഗങ്ങൾ ഷാംഗെിെിക്കുന്നതാണ്.
27. എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഔാര്ശിഔ ഴിഔഷനത്തിനാമി
രു കൃശിുംഭി അധിഷ്ഠിത ഫഹുഴില ഷമ്പ്രദാമപ്പത്ത രു
അെിസ്ഥാന ഗെഔഭാക്കി (ഭൾട്ടി ന്രമാെിാംഖ് ഷിസ്റ്റാം)
ഴിഔഷിെിച്ചുപ്പഔാണ്ട് ഴിലപ്പമ അെിസ്ഥാനഭാക്കിയുള്ള
ഷസാമത്തില് നിന്ന് രു കൃശിമിെപ്പത്ത അെിസ്ഥാന
ഭാക്കിയുള്ള രു ഭാാപഔാഩയഭാമ ഭാറികാം പ്രാഴര്ത്തിഔ
ഭാക്കുന്നതിനുള്ള ഩദ്ധതിഔൾ പ്പഔാണ്ടുഴരുന്നതാണ്.
28.
ഷാംനമാജിത
നഩാശഔാസായ
ഉദയാനങ്ങൾ
സ്ഥാഩിക്കുന്നതിലൂപ്പെ നിമഭഷബാ നിനമാജഔഭണ്ഡറാം
തറത്തില് ‚തയിശുയസിത ഭണ്ഡറാം‛ ഴിഔഷനഭാണ്
സുസ്ഥിയ ഭണ്ഡറാം ഩദ്ധതി ഴളി റക്ഷയഭിടുന്നത്.
29. ഷാംസ്ഥാനത്ത് കജഴ ഉല്െന്നങ്ങൾ ഴിഩണനാം
പ്പങയ്യുന്നതിനുള്ള രു ഭാര്ഗഭാമി കസപ്പെഔ് ഒര്ഖാനിഔ്
സൂെര് ഭാര്ക്കറ്റുഔൾ ആയാംബിക്കുഴാന് ഉനേവിക്കുന്നുണ്ട്.
30. ഴിദൂയ ഔാര്ശിഔ ഴിഩണിഔളുപ്പെ ഷാംനമാജനാം,
ഴയഴസ്ഥാഩിത ഴിതയണ ശാംകറ ഷവരുക്കൂട്ടല്, ഴയാഩായാം
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ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനുള്ള
നെഩെി്രമഭങ്ങൾ
എന്നിഴ
നനടുന്നതിന് ഒണ്കറന് ഭാര്ക്കറിക് പ്ലാറിക്നപാാം അപ്പല്ലകിലില്
ഇ-നട്രഡിാംഖ് പ്ലാറിക്നപാമുഔൾ ഉനേവിക്കുന്നു.
31.
സ്ക്കൂൾ
ഴിദയാര്ഥിഔൾക്കിെമില്
ഔാര്ശിഔ
പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില്
താല്െയയാം
ഴലര്ുഔ
എന്ന
റക്ഷയനത്താപ്പെ ഷര്ക്കാര് അഗ്രി നഔഡറിക് നഔാര് നപ്രാഗ്രാാം
ഏപ്പറികടുക്കുന്നതാണ്. എപ്പെ ഷര്ക്കാര്,
യുഴാക്കൾ,
രീയമാീഔൾ, NRIs എന്നിഴയെുന്നന്ന കൃശിശ്രീ ്പുകപ്പുഔൾകൂെി
സ്ഥാഩിക്കുാം.
32. കൃശിബഴനുഔപ്പല സ്മാര്ട്ട്
രൂഩാന്തയപ്പെടുുന്നതാണ്.

കൃശിബഴനുഔലാമി

33. ഔര്ശഔര്ക്ക് നിറഴിപ്പറ കുരഞ്ഞ പ്രീഭിമത്തിപ്പെ
ആനുകൂറയാം റബിക്കുന്ന തയത്തിം ാം എന്നാല് ഇന്ശവരന്ഷ്
യാംഖപ്പത്ത പ്രമുകയില് നിന്നുാം പ്പപ്രാപശണല് ഇന്ശവരന്ഷ്
ഩയിയക്ഷ റബിക്കത്തക്ക യീതിമിം മുള്ള രു പുതിമ ഴില
ഇന്ശവരന്ഷ് ഩദ്ധതി ആസൂത്രികമണാം പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്.
2. മൃഗസുംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസ വും
34. പ്രലമ ദുയന്താം, നഔാഴിഡ് ഭസാഭായി തുെങ്ങിമ
പ്രതികൂറ ഷാസങയയങ്ങൾക്കിെമിം ാം, നഔയലത്തിപ്പറ ക്ഷീയ
നഭകറയ്ക്ക് ഔളിഞ്ഞ അഞ്് ഴര്ശക്കാറങ്ങലിം ാം ഩാല്
ഉല്ൊദനത്തില് 4 ശതമാനം എന്ന ഉമര്ന്ന ഴലര്ച്ചാ
നിയക്ക് നിറനിര്ത്താന് ഔളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്ഷീനയാല്പാദന
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ത്തില് ഷാംസ്ഥാനാം ഷവമാം ഩയയാപ്തത നനടുന്നത്
ഉരപ്പുഴരുുന്നതിനറക്കാമി
നഔയലത്തിപ്പറ
ക്ഷീയ
നഭകറപ്പമ പുനരുജ്ജീഴിെിക്കുഔമാണ് 2022-23-ല്
എപ്പെ ഷര്ക്കാര് റക്ഷയഭിടുന്നത്. ക്ഷീയ ഷസഔയണ
ഷാംഗങ്ങൾ ഴളിയുള്ള ക്ഷീയ ഷാംബയണാം പ്രതിദിനാം
23 റക്ഷാം റിറികരാമി ഴര്ദ്ധിെിക്കാനുാം ഩദ്ധതിയുണ്ട്.
35.
ഴാംവഴര്ദ്ധനമില്
ജനിതഔ
പുനയാഖതി
തവയിതപ്പെടുുന്നതിന് ഉമര്ന്ന ഫീജ പ്ലാഷാം ഉള്ള ഭിഔച്ച
ഩശുക്കപ്പല
പ്രജനനാം
പ്പങയ്യുന്നതിനുള്ള
ഩദ്ധതി
ആയാംബിക്കുന്നതാണ്.
36. ഔര്ശഔര്ക്ക് ഴാതില്െെി പ്പഴറികരിനരി നഷഴനാം
റബയഭാക്കുന്ന ഷര്ക്കാര് നമത്തിപ്പെ ബാഖഭാമി, നൂതന
നയാഖനിര്ണ്ണമ-ങിഔിത്സാ
ഷൗഔയയങ്ങനലാടു
കൂെിമ
പ്പഭാകഫല് പ്പെറി-പ്പഴറികരിനരി യൂണിറ്റുഔൾ എരണാകുലാം,
ഔണ്ണൂര് എന്നീ ജില്ലഔലില് സ്ഥാഩിച്ചിട്ടുള്ളതുാം ഫാക്കിയുള്ള
ജില്ലഔലില് സ്ഥാഩിച്ചുഴരുന്നതുഭാണ്.
37. 80 ശതമാനം ഔന്നുഔാറിഔൾക്കുാം എരുഭഔൾക്കുാം
കുലമ്പുനയാഖത്തിപ്പനതിപ്പയ
ഴാക്സിനനശന്
നല്ഔാന്
ഷാംസ്ഥാനത്തിന് ഔളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമല് ഷാംസ്ഥാന
ങ്ങലില് നിന്നുള്ള മാത്രികമക്കിെമില് നയാഖങ്ങൾ ഩെയാതിയി
ക്കാന് മൃഖങ്ങപ്പല ഔവാരകെനില് നിര്ുന്നതിന് ക്ഷീയ
ഷസഔയണ ഷാംഗങ്ങൾക്ക് ഔീളില് നസര്ഡ് ഔവാരകെന്
ഔാം നട്രഡിാംഖ് പ്പഷെന്ഔൾ സ്ഥാഩിക്കുന്നതാണ്.
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38. ക്ഷീനയാല്പാദനത്തില് ഩഞ്ാമുഔപ്പല ഷവമാം
ഩയയാപ്തഭാക്കുഔ എന്ന റക്ഷയനത്താപ്പെ 2022-23 ഴര്ശ
ഔാറമലഴില് പ്പതയപ്പഞ്ഞടുത്ത 10 ഩഞ്ാമുഔലില്
പ്പസ്പശയല് നസര്ഡ് ഇന്ഡക്ഷന് നപ്രാഗ്രാാം, ഡമരി പാാം
മന്ത്രഴല്ക്കയണാം-അതിമന്ത്രഴല്ക്കയണ
നപ്രാഗ്രാാം
എന്നിഴനമാപ്പെ ഩാല്ക്കുൊം-ഷാംനമാജിത ക്ഷീയ ഴിഔഷന
ഩദ്ധതി നെെിറാക്കുാം.
39. പ്രധാന മൃഖഷാംയക്ഷണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില് രീയമാീ
ഔര്ശഔപ്പയ നപ്രാത്സാസിെിക്കുന്നതിനാമി 2022-ല് രു
പ്രനതയഔ ഩദ്ധതി ആയാംബിക്കുാം. മൃഖഷാംയക്ഷണ ഴകുെിപ്പെ
പുരാംനഷഴനഷൗഔയയങ്ങൾ വക്തിപ്പെടുത്തി ഷാംയബഔതവ
ഴിഔഷന ഩയിഩാെിഔൾ നെെിറാക്കുാം.
40.
നഔയല
പ്പഴറികരിനരിയുാം
ജന്തുവാരീയമാങ്ങളുാം
ഷര്വഔറാവാറ (KVASU) ഔന്നുഔാറി ഴലര്ത്തറിനുാം
മൃഖങ്ങലില് നിന്നുാം ഭനുശയയിനറക്ക് ഩഔരുന്ന നയാഖങ്ങളുപ്പെ
നയാഖനിര്ണ്ണമാം നെുന്നതിനുാം ഩിന്തുണ നല്കുന്നതി
നാമി
BSL-3
(ഫനമാ
നഷഫ്റ്റി
പ്പറഴല്-3)
ഷൗഔയയങ്ങളുള്ള 30 റാബുഔൾ അെങ്ങിമ രു രപരല്
ഡമനനാസ്റ്റിഔ് റനഫാരട്ടരി സ്ഥാഩിക്കുാം. പ്പഷനനാ
ഫനമാട്ടിഔ് അഴവിഷ്ടങ്ങളുാം പ്പഭച്ചപ്പെട്ട മൃഖാനയാഖയ
ഩയിഩാറനവാം നിയീക്ഷിക്കുന്നതിനാമി അതയാധുനിഔ
ഷൗഔയയങ്ങനലാടു കൂെിമ രു നഔന്ദ്രവാം ക്ഷീയഷാംസ്കയണ
നവശി ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനുാം ഫിഷിനസ്സ് നപ്രാത്സാസന
ത്തിനുമുള്ള ഴിജ്ഞാന ഩാര്ക്കുാം താരാഴ് ഖനഴശണ
നഔന്ദ്രവാം കുട്ടനാട്ടില് സ്ഥാഩിക്കാന് ഉനേവിക്കുന്നുണ്ട്.
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41. ക്ഷീയ നഭകറമിപ്പറ ഷാംയാംബഔതവാം നപ്രാത്സാസി
െിക്കുന്നതിന് തിരുഴനന്തപുയാം, ഒച്ചിര, നഔാട്ടമാം,
ഩാറക്കാെ്, നഔാളിനക്കാെ്, ഔാഷര്നഖാഡ് എന്നിഴിെ
ങ്ങലിപ്പറ ക്ഷീയ ഩയിവീറന നഔന്ദ്രങ്ങപ്പല പ്രാഥഭിഔ
ഇന്ഔൂനഫശന് പ്പഷെന്ഔളുള്ള ക്ഷീയ ഷാംയാംബഔതവ
ഴിഔഷന നഔന്ദ്രങ്ങലാമി ഉമര്ുാം.
3. മല്സസയബന്ധ

വ്പ്ക്ക് 

42. യുകണറികഡ് നനശന്ഷ് ജനരല് അഷാംബ്ലി, 2022
ഴര്ശപ്പത്ത അന്തര്നദവീമ ഔയഔൗവറ ഭത്സയഫന്ധന
ത്തിപ്പെയുാം ജറകൃശിയുപ്പെയുാം ഴര്ശഭാമി പ്രകയാഩിച്ചിട്ടുള്ള
താണ്. ഈ നഭകറയുപ്പെ ഷഭഗ്ര ഴിഔഷനത്തിന് ഷര്ക്കാര്
ഊന്നല് നല്കുന്നതാണ്. ഭിതഭാമ ഴിറയ്ക്ക് ഗുണനഭന്മയുള്ള
ഭല്ഷയ ഉല്െന്നങ്ങൾ നല്കുന്നതിനുാം പ്പതാളിറഴഷയങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുാം എപ്പെ ഷര്ക്കാര് പ്രനതയഔ ശ്രദ്ധ
ഩതിെിക്കുന്നതാണ്.
43. രീയമാീ ഭത്സയപ്പത്താളിറാലിഔളുപ്പെ വാക്തീഔയണത്തിന്
ഭാാപഔ ഭത്സയ ഴിഩണന നഔന്ദ്രങ്ങളുാം ആനയാഖയഔയഭാമ
ഖതാഖത ഷൗഔയയവാം ഉരൊക്കുന്നതാണ്. കൂൊപ്പത
നഴറിനമറിക നഭകറമില് 50 ഭീറികരിനുള്ളില് താഭഷിക്കുന്ന
ഭത്സയപ്പതാളിറാലിഔൾക്ക് സുയക്ഷിതഭാമ താഭഷ സ്ഥറാം
നല്കുഔ
എന്നുള്ളത്
ഷര്ക്കായിപ്പെ
പ്രധാന
ഔായയഩയിഩാെിമാമ 'പുനര്നഖസാം' റക്ഷയാം ഴയ്ക്കുന്നു.
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44. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത എല്ലാ അനുനമാജയഭാമ ജറാവമ
ങ്ങലിം ാം ഭത്സയകൃശി നപ്രാല്ഷാസിെിക്കുന്നതിന് അടുത്ത
അഞ്ചു
ഴര്ശത്തിനുള്ളില്
ജറകൃശിമില്നിന്നുള്ള
ഉല്ഩാദനാം 34000 െണ്ണില് നിന്നുാം 70000 െണ്ണാമി
ഇയട്ടിമാക്കുഔ എന്ന റക്ഷയത്തില് എപ്പെ ഷര്ക്കാര്
പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാണ്.
4. സഹകരണും
45. ഷസഔയണ നഭകറമില് ഷഭഗ്രഭാമ നിമഭ
ഩയിഷ്കയണത്തിലൂപ്പെയുാം ആഡിറിക് നിമന്ത്രണങ്ങലിലൂപ്പെയുാം
ഷസഔയണ
നഭകറമിപ്പറ
ഩയിനവാധനമിലൂപ്പെയുാം
നഔാര്െനരറികീഴ് ഖനഴര്ണന്ഷ് വക്തിപ്പെടുുന്നതാണ്.
ഷസഔയണ ഷാംഗങ്ങളുപ്പെ ഷാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതിയുാം
ആഡിറികിങ്ങിപ്പെ
നഴീഔയണവാം
അഴനറാഔനാം
പ്പങയ്യുന്നതിന് CAMIS (നഔാഒഩനരറികീഴ്
ആഡിറിക്
നഭാണിറികരിാംഖ് ആന്ഡ് ഇന്പര്നഭശന് ഷിസ്റ്റാം) എന്ന
നിയീക്ഷണ ഷാംഴിധാനാം ആയാംബിച്ചു.
നഔാഭണ്
അക്കൗണ്ടിാംഖ് നഷാപ്റിക്പ്പഴമര് പ്രാഴര്ത്തിഔഭാക്കുന്ന
തിലൂപ്പെ നഔയല ഫാകിലിപ്പറ അാംഖങ്ങൾക്ക് പുതുതറമുര
ഫാകിലിാംഖ് ഷൗഔയയങ്ങൾ റബയഭാക്കുന്നതാണ്.
46. ഷവഔായയ ഩണഭിെഩാടുഔായില്നിന്നുാം ജനങ്ങപ്പല
ഷാംയക്ഷിക്കുന്നതിനാമി കുടുാംഫശ്രീ യൂണിറ്റുഔൾ മുനകന
ഷാംസ്ഥാനപ്പഭാട്ടുക്കുാം 'മുറികപ്പത്ത മുല്ല' എന്ന കഭപ്പ്രമാ
പിനാന്ഷ് ഩദ്ധതി നെെിറാക്കിമിട്ടുണ്ട്.
4,07,796
കുടുാംഫശ്രീ യൂണിറ്റുഔൾ ഴളി 1536.96 നഔാെി രൂഩ

22

ഴിതയണാം
പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്.
തീയനദവ
നഭകറമിപ്പറ
ഭത്സയപ്പത്താളിറാലിഔൾക്കുാം പ്പങന്ഔിെ ഔച്ചഴെക്കാര്ക്കുാം
നഴണ്ടി 'നേസതീയാം' എന്ന കഭന്രമാ ഴായ്പ ഩദ്ധതി
ആയാംബിക്കുന്നതാണ്.
47. യുഴഷാംയബഔപ്പയയുാം നഷഴന ദാതാക്കപ്പലയുാം
ഷസഔയണ
നഭകറമിനറക്ക്
ആഔര്ശിക്കുന്നതിപ്പെ
ബാഖഭാമി 30 യുഴ ഷസഔയണ ഷാംഗങ്ങൾ ഷസഔയണ
ഴകുെിപ്പെ ഔീളില് യജിസ്റ്റര് പ്പങയ്ത്
പ്രഴര്ത്തനാം
ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഩട്ടിഔജാതി/ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തിപ്പറ
യുഴാക്കളുപ്പെ ഉന്നഭനത്തിന് എല്ലാ ജില്ലഔലിം ാം യുഴ
ഷസഔയണ ഷാംഗങ്ങൾ യജിസ്റ്റര് പ്പങയ്യുന്നതാണ്.
II. വയവസായവും ന്റ ാഴിലും വാണിജ്യവും
5. വയവസായും
48. എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത ഫിഷിനഷ്
അന്തയീക്ഷാം ഊര്ജ്ജഷവറഭാക്കുന്നതിനുാം ഉനത്തജിെി
ക്കുന്നതിനുാം ധായാലാം ഷാംയാംബങ്ങൾക്ക് തുെക്കാം കുരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഴയഴഷാമത്തില് ഈഷ് ഒപ് ഡൂമിാംഖ് ഫിഷിനഷ്
പ്പഔാണ്ടുഴയിഔ എന്ന റക്ഷയനത്താപ്പെ നിമഭനിര്ോണ
ത്തിം ാം നെഩെി്രമഭങ്ങലിം ാം ഡിജിറികറായുലല ഩയികരിക്ായ
ങ്ങൾ നെെിറാക്കിമിട്ടുണ്ട്. നിറഴിം ള്ള ഷാംയാംബഔരുപ്പെ
ഩയാതിഔളുാം/ദുയിതങ്ങളുാം ഷഭമഫന്ധിതഭാമി ഩയിസയി
ക്കുന്നതിനുള്ള രു നൂതനഭാമ തുെക്കഭാണ് സ്റ്റാറികൂട്ടരി
ഗ്രീഴന്ഷ് രിഡ്രഷല് ഔേിറികി. ഈ ഔേിറികിക്ക് രു
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ഷിഴില് നഔാെതിയുപ്പെ അധിഔായമുണ്ട്.
നഔന്ദ്രീകൃത
ഩയിനവാധന
ഷാംഴിധാനാം
ഴളി
അനാഴവയവാം
ആഴര്ത്തിച്ചുമുലല
ഩയിനവാധനഔൾ
ളിഴാക്കുന്നത്
ഉരൊക്കുന്നു.
49. അനനവശണങ്ങളുാം ഩയിനവാധനഔളുാം നെത്തി
അനുഭതി നല്ഔിമിരുന്നതില് നിന്നുാം ഭാരി ഷവമാം
പ്രസ്താഴനയുപ്പെ അെിസ്ഥാനത്തില് MSME ഔൾക്ക്
ആനട്ടാഭാറികിഔ് അാംഖീഔായാം നല്കുന്നത് ഷര്ക്കായിപ്പെ
ഷഭീഩനത്തിപ്പറ പ്രധാന ഭാറികഭാണ്.
ഷാംസ്ഥാനത്ത്
MSME ഔൾ തുെുന്നന്നതിന് എഔനദവാം 11,878
അനനാലഡ്ജ് ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റുഔൾ (ഉെന് അനുഭതി)
നല്ഔിമിട്ടുണ്ട്. ഴയഴഷാമത്തിനുള്ള സ്ഥറാം അനുഴദി
ക്കുന്നതിനുലല ഒണ്കറന് ഷമ്പ്രദാമാം
ഇനൊൾ
റബയഭാണ്.
ഈഷ് ഒപ് ഡൂമിാംഖ് ഫിഷിനഷ്
നപ്രാഗ്രാഭിപ്പെ (EoDB) ഔീളില് ഫിഷിനഷ് ഩയികരിക്ായ
ങ്ങൾ നെെിറാക്കുന്നതില് ഷാംസ്ഥാനാം ഖണയഭാമ
പുനയാഖതി നനെിമിട്ടുണ്ട്. ഇന്നനഴശന് ഇന്ഡക്സ് നീതി
ആനമാഖ് നെത്തിമ രാകിലിാംഖില് നഔയലത്തിന് ഩത്താാം
സ്ഥാനവാം ഇന്പ്പഴസ്റ്റ്പ്പഭെ് പ്പഩാപ്പട്ടന്ശയല് ഇന്ഡക്സിനു
ഔീളില് നാശണല് ഔൗണ്ഷില് നപാര് അകപ്ലഡ്
ഇക്കനണാഭിക്ക് രിപ്പഷര്ച്ച് (NCAER) നഔയലത്തിന്
ആരാാം സ്ഥാനവാം നല്ഔിമിട്ടുണ്ട്.
50. പ്പഩാതുനഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങൾ വക്തിപ്പെടുുന്ന
തിനുള്ള നമാം ഴകുെ് നെെിറാക്കിമിട്ടുണ്ട്. യണ്ടു നഔന്ദ്ര
പ്പഩാതുനഭകറാ
സ്ഥാഩനങ്ങലാമ
നഔാട്ടമപ്പത്ത
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സിന്ദുസ്ഥാന് നൂഷ് പ്രിെ് റിഭിറികുാം ഔാഷര്നഖാപ്പട്ട
BHEL-EML-ഉാം
ഴകുെ് ഏപ്പറികടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ു
പ്പഭനെശന് റിഭിറികുാം ഈ ഷാമ്പത്തിഔ ഴര്ശാം
ഏപ്പറികടുക്കുന്നതാണ്.
പ്പഩാതുനഭകറാ
സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പെ
ആധുനിഔഴത്ക്കയണവാം,
കഴഴിധയഴത്ക്കയണവാം
ഴിപുറീഔയണവാം റക്ഷയാം ഴച്ച് ഭാസ്റ്റര് പ്ലാനുഔൾ
തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്.
51. ഇ-ഭാര്ക്കറിക് രൂഩാം നല്കുന്നതിനു നഴണ്ടി
ഉത്ഩാദഔപ്പയയുാം
ഉഩനബാക്താക്കപ്പലയുാം
നറാജിസ്റ്റിഔ്
ഔമ്പനിഔപ്പലയുാം
ഫന്ധിെിക്കുന്നതിനറക്കാമി
രു
ഒണ്കറന് പ്ലാറിക്നപാാം ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിന് എപ്പെ
ഷര്ക്കാര് ഉനേവിക്കുന്നു. ഇതുഴളി ഴീടുഔലിപ്പറ ഏറികവാം
പ്പങരിമ ഷാംയാംബങ്ങൾക്ക് നഩാം ാം അഴരുപ്പെ ഉത്ഩന്ന
ങ്ങൾക്ക് ഴിഩണി ഔപ്പണ്ടത്താനാകുാം. തുെക്കക്കാര്ക്കുാം
നിറഴിം ള്ള ഷാംയാംബഔര്ക്കുാം അഴരുപ്പെ ഫിഷിനഷ്
ഴലര്ുന്നതിന്
ബയണനിര്വസണ
ഷാംയാംബഔതവ
ഩയിവീറനാം ഷര്ക്കാര് നല്കുന്നതാണ്.
എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഈ ഷാമ്പത്തിഔ ഴര്ശാം താപ്പള ഩരയുന്ന
ഷാംയാംബങ്ങലില് ശ്രദ്ധ ഩതിെിക്കുന്നതാണ്:
52. ഷവഔായയ ഴയക്തിഔൾക്ക് ഴയഴഷാമ ഩാര്ക്ക്
സ്ഥാഩിക്കാന് ഔളിയുന്ന തയത്തില് ഈ ഴര്ശാം ഷവഔായയ
ഴയഴഷാമ
ഩാര്ക്ക്
ഩദ്ധതി
ആയാംബിക്കുന്നതാണ്.
ഩാര്ക്കില് അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയ ഴിഔഷനത്തിന്
ഷര്ക്കാര് ഷസാമാം നല്കുന്നതാണ്.
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53. ഉത്തയഴാദിതവ നിനക്ഷഩങ്ങളുാം ഉത്തയഴാദിതവ
ഴയഴഷാമങ്ങളുാം (RIRI) ഷാംസ്ഥാനത്ത് പ്പഔാണ്ടുഴരുന്ന
തിന്
ESG-യ്ക്ക്
(എന്ഴനമാണ്പ്പഭെ്
നഷാശയല്
ഖനഴണന്ഷ്) പ്രനങാദനാം നല്കുന്ന രു ഩദ്ധതി
നപ്രാത്സാസിെിച്ചുപ്പഔാണ്ടിയിക്കുന്നതുാം അതുഴളി നഔയലപ്പത്ത
ഇന്തയയുപ്പെ ESG ഡസ്റ്റിനനശന് ആക്കാവന്നതുഭാണ്.
ഇറനരാണിഔ് നിര്ോണാം, പാര്ഭ ഉൾപ്പെപ്പെയുള്ള
കറപ് ഷമന്ഷ്, പ്പഩനട്രാപ്പഔഭിക്കല് ഴയഴഷാമാം,
നഴയാഭമാനാം, ബക്ഷയ ഷാംസ്കൄയണാം, ഇ-പ്പഭാഫിറിറികി,
പ്രതിനയാധ നഭകറഔൾ എന്നിഴമാണ് നിനക്ഷഩങ്ങൾ
ആഔര്ശിക്കാവന്ന പ്രധാന നഭകറഔൾ.
54. ഴന്നതാതിം ള്ള നിനക്ഷഩങ്ങൾ ആഔര്ശിക്കുന്ന
തിനറക്ക് ഷാംനമാജിത ഉത്ഩാദന നഔന്ദ്രാം (IMC)
ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിനാമി പ്പഔാച്ചി-ഩാറക്കാെ് ഴയാഴഷാമിഔ
ഇെനാളി
ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിം ാം
ഴകുെ്
ശ്രദ്ധ
നഔന്ദ്രീഔയിക്കുന്നതാണ്.
55. പ്പഭഖാ ബക്ഷയ ഷാംസ്കൄയണ ഩാര്ക്ക് നങര്ത്തറമിം ാം,
നഔയല നഩെര് നപ്രാഡക്റ്റ്ഷ് റിഭിറികഡ്, നഔയല രബര്
റിഭിറികഡ് എന്നിഴയുാം 2022-ല് പ്രഴര്ത്തനാം ആയാംബിക്കുന്ന
താണ്.
56. പ്പരമില്, നരാഡ്, നഴയാഭ ഖതാഖതത്തിനാമി ഭൾട്ടി
നഭാഡല് ട്രാന്നസ്പാര്ട്ട് പ്പസുഔളുള്ള നറാജിസ്റ്റിഔ്
ഩാര്ക്കുഔൾ സ്ഥാഩിക്കാന് ഉനേവിക്കുന്നു.

26

57. KSWIFT നഴര്ശന് 3.0-ല് നിറഴിം ള്ള
ഴകുപ്പുഔളുപ്പെയുാം ഏജന്ഷിഔളുപ്പെയുാം കൂടുതല് നഷഴനങ്ങൾ
ഉൾപ്പെടുുഔയുാം കൂടുതല് ഴകുപ്പുഔപ്പല/ഏജന്ഷിഔപ്പല
ഉൾപ്പെടുുഔയുാം പ്പങയ്യുന്നതാണ്.
58. അമ്പറമുഔലിപ്പറ 481 ഏക്കന്ലല ഔിന്ര പ്പഩനട്രാ
പ്പഔഭിക്കല് ഩാര്ക്കിപ്പെയുാം പ്പഔാച്ചിമിപ്പറ GIFT (Global
Industrial Finance and Trade) ഷിറികിയുപ്പെയുാം അതിനഴഖ
ഴിഔഷനാം ഏപ്പറികടുക്കുന്നതാണ്. പ്പതാടുപുളമില് രു
സുഖന്ധഴയഞ്ജന ഩാര്ക്ക് ഴിഔഷിെിക്കാന് ഉനേവിക്കുന്നു.
59. എപ്പെ ഷര്ക്കാര് 2022-23 ഷാമ്പത്തിഔ
ഴര്ശത്തില്
രു
റക്ഷത്തിറധിഔാം
ഷാംയാംബങ്ങൾ
സ്ഥാഩിക്കുന്ന രു നഴരിട്ട ഩദ്ധതിക്ക് തുെക്കഭിടുന്നതാണ്.
R&D
സ്ഥാഩനങ്ങൾ
ഴിഔഷിെിപ്പച്ചടുത്ത
നൂതന
ഷാനകിലതിഔ ഴിദയഔൾ നിറഴിം ള്ളതുാം പുതിമതുഭാമ
ഷാംയാംബഔര്ക്ക് പ്പെനനാലജി നികിനിക്കുഔലിലൂപ്പെ റബയഭാക്കുന്ന
താണ്.
60. നിനക്ഷഩഔ ഷമൂസത്തിന് ആത്മഴിവവാഷാം
ഩഔരുന്നതിനുാം
ഷാംയാംബഔര് നനയിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
ഭനസ്സിറാക്കുന്നതിനുാം 'ഭീറിക് ദി ഭിനിസ്റ്റര്' ഩയിഩാെി
ഷാംഗെിെിച്ചു. 100 നഔാെി രൂഩമിറധിഔാം നിനക്ഷഩ
ഩദ്ധതിയുലല
പുതു
നിനക്ഷഩഔരുഭാമി
നനയിട്ട്
ഷാംഴദിക്കുന്നതിന് നഴണ്ടി 'ഭീറിക് ദി ഇന്പ്പഴസ്റ്റര്' ഩയിഩാെി
ഷാംഗെിെിച്ചു. ഈ ഉദയഭത്തിലൂപ്പെ 7000 നഔാെി രൂഩയുപ്പെ
നിനക്ഷഩ ഴാഗ്ദാനാം റബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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61. എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമ
നഭകറമില് കഴഴിധയഴത്ക്കയണവാം, മൂറയഴര്ദ്ധനവാം
പ്പഔാണ്ടുഴരുന്നതിനാമി നൂതന ഩദ്ധതിഔൾ നെെിറാക്കു
ന്നതിന് ഴിഴിധ നെഩെിഔൾ ഷവീഔയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്ഩന്ന
ങ്ങൾ ഴിഩണനാം പ്പങയ്യുന്നതിന് രു ഇ-നഔാനഭഴ്സ് നഩാര്ട്ടല്
ആയാംബിക്കുന്നതുാം
ഷഭഔാറിഔഭാമ
ഡികഷനിാംഗുാം
ബ്രാന്ഡിാംഗുാം ഩയിങമപ്പെടുുന്നതിന് പ്പപ്രാപശണല്
ഡികഷനനഴ്സിപ്പന നിനമാഖിക്കുന്നതുഭാണ്. കഔത്തരി
ഉത്ഩന്നങ്ങളുപ്പെ നിര്ോണത്തില് നിശ്ചിത നിറഴായാം
ഉരൊക്കുന്നതിനുാം ഉത്ഩന്നങ്ങപ്പല ജനപ്രിമഭാക്കുന്നതിനുാം
നഴണ്ടി കഔത്തരി നഭകറമില് നഔയല കഔത്തരി
ബ്രാന്ഡ് അഴതയിെിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്പനത്തുകാഔാരുപ്പെ അെിസ്ഥാന
ഷൗഔയയങ്ങളുാം ഴരുഭാനവാം ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിന് നബ്ലാക്ക്
തറത്തില് സാന്ഡ് ലൂാം നികനസ്റ്റഴ്സ് ഴിഔഷിെിക്കുന്നതാണ്.
62. എന്ജിനീമരിാംഖിനുാം ഔാര്ശിഔ ആപ്ലിനക്കശനു
ഔൾക്കുാം നഴണ്ടിയുലല ഔമര് ജിനമാ പ്പെക്സ്കറികല്ഷിപ്പെ
പ്പഭാത്താം ഩയിസായ ദാദാഴാമി (TSB) നഔയലാം ഇതിനഔാം
ഭാരിമിട്ടുലലതുാം ഔമര് ജിനമാ പ്പെക്സ്കറികല്ഷ് ഴിഩണി
യാജയുെനീലാം ഴയാഩിെിക്കുന്നതുഭാണ്.
കഫന്ഡര്
പ്പറഷ് ഔമര് നഫാര്ുഔൾ, നീഡില് പ്പപല്റ്റുഔൾ,
നഔാനമ്പാഷിറിക് നഫാര്ുഔൾ, അക്കവസ്റ്റിഔ് ഩാനം ഔൾ
നഩാം ള്ള പുതിമ ഉത്ഩന്നങ്ങളുപ്പെ നിര്ോണ പ്ലാന്റുഔൾ
2022-23 ഔാറഗട്ടത്തില് പ്രഴര്ത്തനക്ഷഭഭാക്കുാം.
63. എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഷാംസ്ഥാനത്ത് ഔശുഴണ്ടി
ഴയഴഷാമത്തിപ്പെ ഉന്നഭനത്തിന് നഴണ്ടി ശ്രഭങ്ങൾ
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നെത്തിഴരുന്നു. ഔശുഴണ്ടി നഭകറയുപ്പെ ആധുനിഔ
ഴത്ക്കയണത്തിനുാം അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയാം പ്പഭച്ചപ്പെടു
ുന്നതിനുാം
കഴഴിധയഴത്ക്കയണത്തിനുാം
ഭാസ്റ്റര്
പ്ലാനുഔൾ തയ്യാരാക്കുന്നതാണ്. ബ്രാന്ഡ് ഫില്ഡിാംഖിനുാം
ആബയന്തയ
അന്തായാഷ്ട്ര ഴിഩണിഔലില് ഴില്െന
ഩയഭാഴധിമാക്കുന്നതിനുാം ഴയഴഷാമത്തിപ്പെ ആഴവയ
ങ്ങൾ നനയിടുന്നതിനു നഴണ്ടിയുള്ള ഷാംബയണ പ്രഴര്ത്തന
ങ്ങൾ ഉമര്ുന്നതിനുാം ഔശുഭാഴ് കൃശി നപ്രാത്സാസി
െിക്കുന്നതിനുമുള്ള നെഩെി ഷവീഔയിക്കുന്നതാണ്.
64. ഭിനരല് ഔണ്ഷശപ്പെ എല്ലാ ഴിവദഴിഴയങ്ങളുാം
പ്പഩാതുഭണ്ഡറത്തില് റബയഭാക്കുന്നതിനുാം എല്ലാ നഷഴന
ങ്ങളുാം ഒണ്കറനാമി നല്കുന്നതിനുാം കഭനിാംഖ്
ആന്ഡ് ജിനമാലജി ഴകുെ് ഉനേവിക്കുന്നു. ധാതു കനനവാം
അതിപ്പെ ട്രാന്നസ്പാര്നട്ടശനുാം നിയീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഭിഔച്ച
ഷാനകിലതിഔ ഴിദയഔൾ ഉഩനമാഖിക്കുന്നതാണ്.
65. നിറഴിപ്പറ ഷാസങയയത്തില് അപ്രഷക്തഭാമ
നിമഭങ്ങൾ രോക്കുന്നതിനുലല നെഩെിഔൾ ഷവീഔയിക്കുന്ന
താണ്.
അര്സയാമ ഩൗയന്മാര്ക്ക് ഷൗജനയ നിമഭ
ഷസാമ
റബയത
ഴയാഩിെിക്കുന്നതിനാമി
നിമഭ
നഫാധഴത്ക്കയണ ഩയിഩാെിഔൾ ഷാംഗെിെിക്കുന്നതാണ്.
6. ന്റ ാഴിലും ന പുണയവും വ്പ്ക്ക് 
66. എപ്പെ ഷര്ക്കാര്, അന്തര് ഷാംസ്ഥാന പ്പതാളിറാലി
ഔൾ ഉൾപ്പെപ്പെയുള്ള പ്പതാളിറാലിഔളുപ്പെ താല്െയയങ്ങൾ
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ഷാംയക്ഷിക്കാന് പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാണ്. അഷാംഗെിത
പ്പതാളിറാലിഔളുപ്പെയുാം പ്പതാളിപ്പറടുക്കുന്നഴരുപ്പെയുാം നദവീമ
ഔണക്കുഔൾ
എടുക്കുന്നതിനാമി,
നറഫര്
ആെ്
എാംനപ്ലാപ്പെെ് ഭന്ത്രാറമാം ഴിഔഷിെിപ്പച്ചടുത്ത
ഇ-ശ്രാം
നഩാര്ട്ടറില് 30,00,176 അാംഖങ്ങൾ, 2021 ഡിഷാംഫര്
ഴപ്പയ യജിസ്റ്റര് പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്.
67. നഔാഴിഡ്-19 ഭസാഭായിയുപ്പെ
യണ്ടാാം ഗട്ട
ഔാറമലഴില്
ഴിഴിധ നക്ഷഭനിധി നഫാര്ുഔലില്
യജിസ്റ്റര് പ്പങയ്തിട്ടുള്ള അാംഖങ്ങൾ, നതാട്ടാം പ്പതാളിറാലിഔൾ,
അെച്ചുപൂട്ടിമ നതാട്ടങ്ങലിപ്പറ പ്പതാളിറാലിഔൾ എന്നിഴര്ക്ക്
213.32 നഔാെി രൂഩ എപ്പെ ഷര്ക്കാര് അനുഴദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
68.
ISM
പ്പതാളിറാലിഔൾക്കായുള്ള
ആഴാഷ്
(AWAAZ)
ആനയാഖയ ഇന്ശവരന്ഷ് ഩദ്ധതിമില്
ഇതുഴപ്പയ 5,09,865 അന്തര് ഷാംസ്ഥാന കുെിനമറിക
പ്പതാളിറാലിഔൾ
യജിസ്റ്റര് പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്. കുെിനമറിക
പ്പതാളിറാലിഔളുപ്പെ ജീഴിത ഷാസങയയങ്ങൾ പ്പഭച്ചപ്പെടു
ുന്നതിന് അഴരുപ്പെ ഴാഷസ്ഥറത്തിന് നിശ്ചിത
നിറഴായാം ഷര്ക്കാര് നിര്ണ്ണമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഔയലത്തിപ്പറ
കുെിനമറിക
പ്പതാളിറാലിഔളുപ്പെ ഴിഴയനവകയണത്തിനുാം
അഴര്ക്ക് ആനയാഖയ ഷാംയക്ഷണവാം ഭറ്റു ഷൗഔയയങ്ങളുാം
നല്കുന്നതിനുമുള്ള രു ഡിജിറികല് ആെ് ആണ് നഔയല
അതിഥി ആെ് ആെ് ഖസ്റ്റ് ഴര്നക്കഴ്സ്രണ്ട്റി രഷിഡന്ഷ്
ഇന് നഔയല (AALAY).
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69. അഷാംഗെിത നഭകറമിപ്പറ പ്പതാളിറാലിഔളുപ്പെ
നക്ഷഭത്തിനാമി ഴിഴിധ ഩദ്ധതിഔൾ ആഴികരിക്യിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അഷാംഗെിത നഭകറമിപ്പറ പ്പതാളിറാലിഔളുപ്പെ പ്രഷഴാനു
കൂറയത്തിനാമി 58 നഔാെി രൂഩ നല്ഔിമിട്ടുള്ളതുഭാണ്.
70. നഔയലത്തില് നജാറി പ്പങയ്യുന്ന ഏഔരുാം ഴിഴാസി
തരുഭാമ
രീയമാീഔൾക്ക്
നല്ല
ഗുണനിറഴായമുലലതുാം
വൃത്തിയുലലതുാം
സുയക്ഷിതവഭാമ
താഭഷഷൗഔയയാം
സ്റ്റുഡിനമാ അൊര്ട്ട്പ്പഭെ് രൂഩത്തില് റബയഭാക്കുന്നതിന്
സ്റ്റുഡിനമാ അൊര്ട്ട്പ്പഭെ് ഩദ്ധതിമില് റക്ഷയഭിടുന്നു.
71. ഩട്ടിഔജാതി/ഩട്ടിഔഴര്ഗ
ഉനദയാഖാര്ഥിഔളുപ്പെ
ഷഭഗ്ര ഉന്നഭനാം റക്ഷയഭിട്ടുപ്പഔാണ്ട്, 2020-21 ഷാമ്പത്തിഔ
ഴര്ശത്തില്, നാശണല് എാംനപ്ലാപ്പെെ് ഷര്വീഷഷ്
ഡിൊര്ട്ട്പ്പഭെ് ആയാംബിച്ച രു ഩയിവീറന ഩയിഩാെിമാണ്
'ഷഭനവമ' (Samanwaya). നഖാത്രികമ ഴിബാഖങ്ങലില്പ്പെട്ട
ഴരുാം ഴിദൂയ പ്രനദവങ്ങലില് താഭഷിക്കുന്നഴരുഭാമ
യുഴജനങ്ങൾക്ക് പ്പതാളിറധിഷ്ഠിത ഩയിവീറനാം നല്കു
ഴാനുാം 'ഷഭനവമ' ഩദ്ധതി ഴിബാഴനാം പ്പങയ്യുന്നു.
72. ഔെഔൾക്കുാം ഴാണിജയ സ്ഥാഩനങ്ങൾക്കുാം നഴണ്ടി
യുള്ള
നഗ്രഡിാംഖ്
ഷമ്പ്രദാമാം,
സ്ഥാഩനങ്ങപ്പല
ഴിറമിരുുന്നതിനു
നഴണ്ടിയുലല പ്പതാളില് നശ്രഷ്ഠാ
അഴാര്ഡ്, അഷാംഗെിത നഭകറമിപ്പറ പ്പതാളിറാലി
ഔൾക്കാമി നഩഴ്സണല് ആക്സിഡെ് പ്പഡത്ത് അശവരന്ഷ്
സ്കീാം എന്നിഴ നെെിറാക്കുാം.
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73. 2022-23 ഷാമ്പത്തിഔ ഴര്ശത്തില് പ്രഴാഷി
ബായതീമര്ക്കുാം പ്രഴാഷി നഔയലീമര്ക്കുാം (NRI/NRK)
നഴണ്ടി രു പ്പഴര്ച്ചവല് എാംനപ്ലാപ്പെെ്
എനക്സഞ്്/
ഒണ്കറന് നഩാര്ട്ടല് തുെുന്നഴാന് ഉനേവിക്കുന്നു.
7. വിവര സാമേ ിക വിദ്യ
74.
ബയണ
നിര്വസണത്തില്
ഴര്ദ്ധിച്ചുഴരുന്ന
ഡിജികറികനഷശപ്പെ
ആഴവയഔത നനയിടുന്നതില്
ഷാംസ്ഥാന ഡാറികാ പ്പഷെരിപ്പെ നവശി ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്ന
താണ്. നസ്റ്ററിക് ഡാറികാ പ്പഷെന്ഔലില് (SDCs) ഔളിയുന്നത്രികമ
നഴഖത്തില് കസബ്രിഡ് നികൗുാം ഔപ്പണ്ടനറൈകരനഷശന്
ഷാനകിലതിഔ ഴിദയയുാം നെെിറാക്കുാം. നഔയല ഡിജിറികല്
ഷര്വഔറാവാറ അതിപ്പെ ഔാമ്പഷില് രു കസബ്രിഡ്
ഡാറികാ പ്പഷെര് സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് ഩദ്ധതിമിടുന്നു, ആമത്
രു ഷഭര്െിത നികൗഡ് ഡാറികാ പ്പഷെര് ആണ്.
75. നരാഡ് ഔട്ടിാംഖിനുാം യൂട്ടിറിറികി ശിഫ്റ്റിാംഖിനുഭായുള്ള
അനഩക്ഷഔളുപ്പെ ഒണ്കറന് ഷഭര്െണാം
സുഖഭ
ഭാപ്പണന്ന് ഉരൊക്കുന്നതിന് ROW SUGAMA നഩാര്ട്ടല്
ഷാംസ്ഥാനത്ത് ഴിജമഔയഭാമി നെൊക്കിമിട്ടുണ്ട്.
76. നഔയലത്തിപ്പറ ഐ.െി. ഩാര്ക്കുഔൾ (പ്പെനനാ
ഩാര്ക്ക്, ഇന്നപാ ഩാര്ക്ക്, കഷഫര് ഩാര്ക്ക്)
950-റധിഔാം ഔമ്പനിഔൾ ഴളി 1.1 റക്ഷാം നനയിട്ടുള്ള
പ്പതാളിറഴഷയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 7.68 റക്ഷാം ങതുയശ്ര
അെി ഴിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള അധിഔ സ്ഥറത്തിപ്പെ നിര്ോണാം
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ഴരുാം ഴര്ശത്തില് മാഥാര്ഥയഭാക്കാനുള്ള ശ്രഭത്തി
റാണ്. തിരുഴനന്തപുയപ്പത്ത പ്പെനനാഷിറികിമില് െി.ഷി.എഷ്
എമ്നരാനസ്പഷ് സഫ് ഩദ്ധതിയുപ്പെ ആദയഗട്ട നിര്ോണാം
2022 ആദയ ഩാദത്തില് ആയാംബിച്ച് 2024 ഩകുതിനമാപ്പെ
പൂര്ത്തിമാക്കുാം.
77.
പ്പഔ.എഷ്.ഐ.െി.ഐ.എല്
(KSITIL),
പ്പഔ.എഷ്.ഐ.െി.എാം. (KSITM) -ഭാമി കൂെിമാനറാങിച്ച്
രു നസ്റ്ററിക് പാഭിറി ഡാറികാനഫസുാം രു ഫ്നലാക്ക്
പ്പങമിന്ഫാക്ക്
നഫാം ാം
സൃഷ്ടിച്ച്,
പ്രിഡിക്റ്റീഴ്
ഖനഴര്ണന്ഷ് നഔയലത്തില് നെെിറാക്കാന് ഉനേവിക്കു
ന്നതുാം അത് ഩൗയന്മാര്ക്ക് അഴരുപ്പെ നിമഭഩയഭാമ
നയകഔൾ,
അത്തയാം നയകഔൾക്കാമി യിക്കപ്പറകിലിം ാം
അനഩക്ഷിക്കുഔനമാ യിക്കപ്പറകിലിം ാം രു ഷര്ക്കാര്
ഒപീഷ് ഷന്ദര്വിക്കുഔനമാ പ്പങയ്യാപ്പത തപ്പന്ന, അഴരുപ്പെ
ഡിജിറികല് നഴാൾട്ടില് ഷവീഔയിക്കാന് പ്രാപ്തഭാക്കുന്നതുഭാണ്.
ഇത് നഔയലത്തിപ്പറ ഇ-ഖനഴര്ണന്ഷിപ്പന
അടുത്ത
തറത്തിനറക്ക് പ്പഔാണ്ടുനഩാകുാം.
78. സ്റ്റാര്ട്ടെ് ഔമ്പനിഔൾക്ക് ഫിഷിനഷ് ആെ്
പ്പഭെര്ശിെ് ഷനൊര്ട്ട് നല്കുന്നതിനാമി
(1) രു
പ്പഷന്ഷര് ഭാനുപാഔ്ച്ചരിാംഖ് (2) ഇെറിജന്ര് പ്പഷന്ഷര്
ഷിസ്റ്റാം
സാര്ഡ് പ്പഴമര്
ആന്ര് ആര്ട്ടിപിശയല്
ഇെറിജെ്ഷ് നഷാഫ്റ്റ് പ്പഴമര് പ്പഡഴറെ്പ്പഭെ്
(3)
നഔാാംപ്രിപ്പസന്ഷീഴ് ഔാംപ്ലമന്ഷ് പ്പെസ്റ്റിാംഖ് തുെങ്ങിമ
അതയാധുനിഔ ഷൗഔയയങ്ങൾ ഡിജിറികല് യൂണിനഴഴ്സിറികി
ഷജ്ജീഔയിക്കുാം.
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79. പ്പരനസ്പാണ്ഷിഫിൾ AI പ്പെനനാലജിഔലിം ാം,
അനഩക്ഷഔലിം ാം, നമനയകഔലിം ാം നവശി ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്ന
തിനാമി നദവീമ/അന്തര്നദവീമ ഷസഔയണാം (ഇന്ഡസ്ട്രി/
അക്കാഡഭിമ)
ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്
ആര്ട്ടിപിശയല്
ഇെറിജന്ഷ് നഭകറമില് രു ഭിഔഴിപ്പെ നഔന്ദ്രാം
സ്ഥാഩിക്കുഴാന് ഡിജിറികല് യൂണിനഴഴ്സിറികി ഩദ്ധതിമിടുന്നു.
80. 1548.08 നഔാെി രൂഩയുപ്പെ ങിറഴ് ഔണക്കാക്കി
അാംഖീഔയിച്ച
KFON ഩദ്ധതിയുപ്പെ ന്നാാം ഗട്ടാം
പ്രഴര്ത്തനത്തിന് തയ്യാരാമിട്ടുണ്ട്.
8. വിമ ാദ്സഞ്ചാരും
81. നഔാഴിഡ്-19 ഭസാഭായിയുപ്പെ പ്രതികൂറ ആഗാതാം
നഔയലത്തിപ്പെ ഴിനനാദഷഞ്ായങയിത്രികമത്തില് നയകപ്പെടു
ത്തിമിട്ടുള്ള എക്കാറനത്തയുാം ഏറികവാം ഉമര്ന്ന ഴിഩയീത
ഴലര്ച്ചയ്ക്ക് ഔായണഭാമി. നൂതനതന്ത്രങ്ങളുഭാമി ഴിനനാദ
ഷഞ്ായാം വക്തഭാമ തിയിച്ചുഴയഴ് നെനത്തണ്ടതുണ്ട്.
ഴിനനാദഷഞ്ായഴകുെിപ്പെയുാം ഈ ഴയഴഷാമത്തിപ്പറ
നസ്റ്റക്ക്നസാൾനഡഴ്സിപ്പെയുാം
ഷാംയുക്തശ്രഭപറഭാമി
ആബയന്തയ ഴിനനാദഷഞ്ായനഭകറ 2021 ഏപ്രില് മുതല്
തപ്പന്ന തവയിതഖതിമിം ള്ള ഴീപ്പണ്ടടുക്കറിപ്പെ സൂങനഔൾ
ഔാണിക്കുഔയുാം, 2020-ഭാമി തായതഭയാം പ്പങയ്യുനമ്പാൾ
2021-പ്പെ ആദയ മ്പത് ഭാഷക്കാറമലഴില് ആബയന്തയ
ഴിനനാദഷഞ്ായ നഭകറമില് 14 വതഭാനനത്താലാം ആപ്പഔ
ഴലര്ച്ചയുണ്ടാകുഔയുാം പ്പങയ്തു.
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82. ഴിനനാദഷഞ്ായനഔന്ദ്രങ്ങലാക്കാന് ഷാധയതഔളുള്ള
തനേവ
പ്രനദവങ്ങപ്പല
തനേവഷവമാംബയണസ്ഥാഩന
ങ്ങളുപ്പെ ഷസഔയണനത്താപ്പെ ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിനാമി
''പ്പഡസ്റ്റിനനശന് ങറഞ്് " എന്ന
ഩദ്ധതിയ്ക്ക്
എപ്പെ
ഷര്ക്കാര് അാംഖീഔായാം നല്ഔിമിട്ടുണ്ട്. ഉത്തയഴാദിതവ
ടൂരിഷത്തിന് അതിപ്പെ പുതിമ ഷാംയാംബങ്ങൾക്കാമി
ഩിന്തുണ നല്കുന്നതാണ്.
83. എപ്പെ
ഷര്ക്കാര്
ഴിനനാദഷഞ്ായഴയഴഷാമ
ത്തിപ്പറ ജീഴനക്കാനയയുാം പ്പതാളിം െഭഔപ്പലയുാം ഷസാമി
ക്കുന്നതിനാമി രു രിനഴാൾഴിാംഖ് പണ്ടിന്
അനുഭതി
നല്ഔിമിട്ടുണ്ട്.
ഴിനനാദഷഞ്ായഷാംയാംബഔര്ക്കായുള്ള
മുകയഭന്ത്രിയുപ്പെ നഔാഴിഡ് ദുയിതാവവാഷ ഷസാമ ഩദ്ധതി
2022-23-ം ാം തുെരുന്നതാണ്.
84. രു നിശ്ചിത റക്ഷയസ്ഥാനാം ആഷവദിക്കുന്ന
തിനറയ്ക്കാമി ഴിനനാദഷഞ്ായിഔൾക്ക് സുയക്ഷിതഭാമി
തമ്പെിക്കുന്നതിനുലല ഩാര്ക്കുഔളുാം രൂഩഭാറികാം ഴരുത്തിമ
ഴാസനങ്ങളുാം ഉൾപ്പക്കാള്ളുന്നതന്ന ഔായഴന് ടൂരിഷാം ഉെപ്പന
നെെിറാക്കുന്നതാണ്.
III. സാമൂഹയമമഖല
9. പി്ന ാക വിഭാഗ വികസ

വ്പ്ക്ക് 

85. പ്പതരുഴ് ഔച്ചഴെക്കാരുനെയുാം പ്പങന്ഔിെ ഔച്ചഴെക്കാരു
നെയുാം പുനയധിഴാഷ/ഩിന്തുണ ഩദ്ധതിമാമ ‘എനഴക്കനിാംഖ് ’
(ഉണര്ഴ്')-ലൂപ്പെയുലല
ഴായ്പഔൾക്ക്
ഷഫ്ഷിഡി,
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അയ്യാ
കഴകുണ്ഠ
പ്പട്രഡിശണല്
എാംനപ്ലാപ്പെെ്
ഇന്നനഴശന് പ്പഷെര്, 'രികനഷന്ഷ് നസ്കാലര്ശിെ്
നപാര് നഖൾഷ്' (നനഴാഥാന നസ്കാലര്ശിെ്) എന്നിഴ
ഉനേവിക്കപ്പെടുന്ന സുപ്രധാന ഩദ്ധതിഔലില് ഉൾപ്പെടുന്നു.
പ്പഭഡിക്കല്/പ്പഭഡിക്കല് അനുഫന്ധനഔാഴ്സുഔൾ ഩഠിക്കു
ന്നതുാം ഭാതാഩിതാക്കലില് യാനലാ യണ്ടുനഩരുനഭാ
നഷ്ടപ്പെട്ടതുാം ഴാര്ശിഔ കുടുാംഫഴരുഭാനാം 2.5 റക്ഷാം
രൂഩമില്
അധിഔയിക്കാത്തതുഭാമ,
.ഫി.ഷി.
പ്പഩണ്കുട്ടിഔൾക്കുള്ള ‘നനഴാഥാന’ നസ്കാലര്ശിെ് ഩദ്ധതി
നെെിറാക്കാന് ഔളിയുന്നതാണ്.
10. പട്ടികജ്ാ ി വികസ ും
86. കറപ് ഭിശപ്പെ ഔീളില്, യണ്ടാാം ഗട്ടത്തില്,
റക്ഷയഭിട്ടിരുന്ന 11854 ഴീടുഔലില് 9962 പുതിമ ഴീടുഔൾ
പൂര്ത്തീഔയിക്കുഔയുാം മൂന്നാാംഗട്ടത്തില്
ഗുണനബാക്താ
ക്കൾക്കാമി റക്ഷയഭിട്ടിരുന്ന 7341-ല് 1957 പുതിമ
ഴീടുഔൾ പൂര്ത്തീഔയിക്കുഔയുാം പ്പങയ്തു. പൂര്ത്തിമാഔാനുള്ള
6000
ഴീടുഔൾ
2022-ല്
പൂര്ത്തീഔയിക്കുന്നതിന്
ഉനേവിക്കുന്നു.
87. 5000 പുതിമ ഩഠനമുരിഔളുപ്പെ നിര്ോണവാം സ്പില്
ഒഴരാമ 7000 ഩഠനമുരിഔളുപ്പെ പൂര്ത്തീഔയണവാം
2022-23-ല് ഉനേവിക്കപ്പെടുന്നു.
88. ഴിനദവത്ത് പ്പതാളില് നനൊന് ആഗ്രസിക്കുന്നഴര്ക്ക്
ഴിനദവപ്പതാളില് ഷഫ്ഷിഡിമാമി 1,00,000/- രൂഩയുപ്പെ
ഷസാമാം ഴകുപ്പു നല്കുന്നുണ്ട്. നെപ്പുഴര്ശത്തില്, 445
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ഗുണനബാക്താക്കൾക്ക്
നല്ഔിമിട്ടുണ്ട്.

ഴിനദവ

പ്പതാളില്

ഷഫ്ഷിഡി

89. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത ഩട്ടിഔജാതിജനതയുപ്പെ ഴിദയാബയാഷ,
ഷാമ്പത്തിഔ, ഷാമൂസിഔ പുനയാഖതിക്കുനഴണ്ടിയുള്ള രു
ഷഭഗ്രഷര്നവയുാം ഡാറികാ നഫഷിപ്പെ അഩ്നഡശനുാം
നെന്നുപ്പഔാണ്ടിയിക്കുന്നു. ഡിജിറികല് ഷര്പ്പവ 2022-2023ല് പൂര്ത്തിമാക്കുന്നതാണ്.
90. 3000 ഗുണനബാക്താക്കൾക്ക് ഩയിവീറനാം നല്കുഔ
എന്ന റക്ഷയനത്താടുകൂെിയുള്ള, പ്പതാളില് ഉരപ്പു നല്കുന്ന
കനപുണയ
ഩയിവീറന
ഩയിഩാെി
2022-23-ല്
ഉനേവിച്ചിയിക്കുഔമാണ്. 'Startup Dreams' ഷൗഔയയാം
തിരുഴനന്തപുയത്ത് ഭണ്ണന്തറമില് അാംനഫദ്ഔര് ബഴനില്
സ്ഥാഩിതഭാമിട്ടുണ്ട്. ഩട്ടിഔജാതി യുഴജനങ്ങളുപ്പെ നൂതന
ആവമങ്ങളുാം
ഷാനകിലതിഔഴിദയാ
ഉല്പന്നങ്ങളുാം
ഩയിനഩാശിെിക്കുന്നതു ഴളിയുാം ഷൗഔയയങ്ങലിലൂപ്പെയുാം
ഔായയനവശി
ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്ന
ഩയിഩാെിഔലിലൂപ്പെയുാം
അഴപ്പയ ഩിന്തുണച്ചുാം ഖണയഭാമ ഫിഷിനസുഔലിനറയ്ക്ക്
അഴപ്പമ ഴലരുന്നതിനു ഷസാമിച്ചുാം ഇത് അഴര്ക്ക്
തുണനമകുാം.
91. ഩട്ടിഔജാതി/ഩട്ടിഔഴര്ഗത്തില്പ്പെട്ട യുഴഷാംയാംബ
ഔര്ക്ക് പുതിമ ഷാംയാംബങ്ങൾ തുെുന്നന്നതിന് ഷാമ്പത്തിഔ
ഷസാമാം നല്കുന്നതിനായുള്ള എാംഩഴര്പ്പഭെ് പ്പഷാകഷറികി
ഔളുാം ൊറെ് പ്പഷെന്ഔളുാം 2022-23-ല് ഉനേവിച്ചിയിക്കുന്ന
പുതിമ ഩദ്ധതിഔലാണ്.
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92. തിരുഴനന്തപുയപ്പത്ത യാജീഴ് ഖാന്ധി അക്കാദഭി
നപാര് ഏഴിനമശന് പ്പെനനാലജിമില് പ്പഔാനഭഴ്സയല്
കഩററിക്
കറഷന്ഷ്
ഩയിവീറനത്തിനു
നഴണ്ടി
തിയപ്പഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട ഩട്ടിഔജാതി/ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിദയാര്ഥി
ഔൾക്ക് ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമാം നല്കുഴാന് രൂഩാം
പ്പഔാടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് WINGS ഩദ്ധതി.
11. പട്ടികവര്ക്ഗ വികസ ും
93. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത നയപ്പമാരു ഷമ്പൂര്ണ്ണ നഖാത്രികമ ഗ്രാഭ
ഩഞ്ാമത്താമ
ഇെഭറക്കുെിക്കുനഴണ്ടി രു ഴിഔഷന
ഩാനക്കജ്
രൂഩീഔയിക്കുഴാന്
എപ്പെ
ഷര്ക്കാര്
ഉനേവിക്കുന്നു. ഇെഭറക്കുെിമില് ഩാര്െിൊം, കുെിപ്പഴള്ളാം,
കഴദകതി, നരാഡ്, ഡിജിറികല് ഔണക്ടിഴിറികി, ഴിദയാബയാഷാം,
ആനയാഖയഷൗഔയയങ്ങൾ എന്നിഴനഩാപ്പറയുള്ള അെിസ്ഥാന
ആഴവയങ്ങൾക്കായുള്ള ഴയഴസ്ഥഔൾ ഉൾപ്പക്കാള്ളുന്നതന്നതാണ്
ഈ ഩാനക്കജ്.
2022-23 ഴര്ശത്തില് അെിസ്ഥാന
ഩശ്ചാത്തറഷൗഔയയഴിഔഷനത്തിന് ശ്രദ്ധ നല്ഔപ്പെടുന്ന
താണ്.
94. നഖാത്രികമഴിബാഖങ്ങൾക്കിെമിപ്പറ നഩാശഔാസായക്കുരഴ്
ഩയിസയിക്കുന്നതിനാമി നഖാത്രികമ നഭകറഔലില് നഩാശ
ഔാസായ പുനയധിഴാഷ നഔന്ദ്രങ്ങൾ ഴിബാഴനാം പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഒനയാ നഩാശഔാസായപുനയധിഴാഷനഔന്ദ്രത്തിം ാം നഡാക്ടര്,
പ്പസല്ത്ത്
പ്പപ്രാനഭാട്ടര്,
പ്പഭാകഫല്
പ്പഭഡിക്കല്
യൂണിറികിപ്പറ അാംഖങ്ങൾ എന്നിഴര് ഉൾപ്പെട്ടിയിക്കുന്നു.
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95. എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഴലപ്പയമധിഔാം ഷാധയതഔളുള്ള
അട്ടൊെി, ഴമനാെ്, ഇടുക്കി നഖാത്രികമ നഭകറഔലില് പാാം
ടൂരിഷാം നപ്രാത്സാസിെിക്കുഴാന് ഉനേവിക്കുന്നു. നഖാത്രികമ
ഉല്പന്നങ്ങളുപ്പെ പ്രങായവാം പ്രാഩയതയുാം ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്ന
തിനാമി ഩയമ്പയാഖത നഖാത്രികമ ഉല്പന്നങ്ങൾ പ്രദര്വിെി
ക്കുന്നതിനുനഴണ്ടി രു സ്ഥിയാം ഒണ്കറന് പ്ലാറിക്നപാാം
സ്ഥാഩിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എഷ്.ഷി./എഷ്.െി. പ്പപഡനരശന്
കഔഔായയാം പ്പങയ്യുന്നതാണ്.
96. ഔപ്പണ്ടത്തിമ നൂനതഔളുപ്പെയുാം ആഴവയഔത
ഔളുപ്പെയുാം അെിസ്ഥാനത്തില് ഒനയാ ഊയിം ാം സൂക്ഷ്മ
ഩദ്ധതിഔൾ തയ്യാരാക്കുന്നതാണ്.
12.

ൂ പക്ഷ മക്ഷമ വ്പ്ക്ക് 

97. നൂനഩക്ഷങ്ങളുപ്പെ നക്ഷഭാം ഉരെ് ഴരുുന്നതിം ാം
അഴരുപ്പെ അഴഔാവങ്ങൾ ഷാംയക്ഷിക്കുന്നതിം ാം നഔയലാം
എല്ലാനയ്പാഴുാം
രു
ഴളിഔാട്ടിമാണ്.
്രമിസ്തയന്
നൂനഩക്ഷങ്ങൾ നനയിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങലിനന്മല് രു ഷഭഗ്ര
രിനൊര്ട്ട് പ്പഔാണ്ടുഴരുന്നതിനാമി, ഫഹുഭാനപ്പെട്ട നഔയല
കസനക്കാെതിയുപ്പെ ഴിധിനയാമത്തിപ്പെ പ്പഴലിച്ചത്തില്,
രു ഔേിശപ്പന എപ്പെ ഷര്ക്കാര് നിമഭിക്കുഔയുണ്ടാമി.
ഩഠനാം പുനയാഖഭിക്കുഔമാണ്. അതിനിെമില്, ഴിധി
നെെിറാക്കുന്നതിനാമി എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഴിജ്ഞാഩനാം
പ്പങയ്യപ്പെട്ട നൂനഩക്ഷ ഷമുദാമങ്ങലില്പ്പെട്ട ഴിദയാര്ഥി
ഔൾക്ക് 2011-പ്പറ പ്പഷന്ഷഷിപ്പറ നൂനഩക്ഷ ഷമുദാമ
ങ്ങളുപ്പെ പ്രാതിനിധയത്തിനനുഷയിച്ച് പ്പഭരിറിക്-ഔാം-ഭീന്ഷ്
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നസ്കാലര്ശിപ്പുഔൾ അനുഴദിച്ച് ഉത്തയവഔൾ പുരപ്പെടുഴിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. ഈ നമഴയതിമാനാം പ്രാഫറയത്തിറാക്കുനമ്പാൾ
നിറഴിം ള്ള
ഗുണനബാക്താക്കളുപ്പെ
എണ്ണത്തിനറാ
നസ്കാലര്ശിെ് തുഔമിനറാ മാപ്പതാരു കുരവാം ഷാംബഴിക്കു
ന്നില്ല എന്ന് ഉരെ് ഴരുുഴാന് എപ്പെ ഷര്ക്കാര്
ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13. സാമൂഹയ

ീ ി വ്പ്ക്ക് 

98. യാജയത്ത് മുതിര്ന്ന ഩൗയന്മാരുപ്പെ ഏറികവാം ഉമര്ന്ന
അനുഩാതാം നഔയലത്തിറാമതിനാല് അഴരുപ്പെ നക്ഷഭവാം
ഩയിങയണവാം റക്ഷയഭിട്ടു പ്പഔാണ്ടുള്ള ഇെപ്പഩെം ഔൾക്കാണ്
എപ്പെ ഷര്ക്കാര് മുന്ഖണന നല്കുന്നത്. കുടുാംഫത്താല്
ഉനഩക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുതിര്ന്ന ഩൗയന്മാര്ക്ക് അെിമന്തിയ
കഴദയഷസാമാം, പുനയധിഴാഷാം, ഩയിങായഔഷസാമാം,
നിമഭഷസാമാം
എന്നിഴ
നല്കുന്നതിനാമിട്ടാണ്
"ഴനമായക്ഷ‚ ഩദ്ധതി ആയാംബിച്ചത്. നഔാഴിഡ് ഭസാഭായി
യുപ്പെ അനന്തയപ്രശ്നങ്ങളുപ്പെ ബാഖഭാമി മുതിര്ന്ന
ഩൗയന്മാരുപ്പെ
ആനയാഖയസ്ഥിതി
പ്പഭച്ചപ്പെടുുന്നതി
നായുള്ള രു നൂട്രീഷൻ സപ്ലിന്റമന്റെഷൻ ഩദ്ധതിമാണ്
"ഴനമാനഩാശണാം". നിശ് (NISH), കുഷാറിക് (CUSAT),
നഔയല ആനയാഖയ ഷര്വഔറാവാറ എന്നിഴയുഭായുള്ള
ഷാനകിലതിഔ ഷസഔയണത്തിലൂപ്പെ ഩയിങായഔ ഩയിവീറന
ഩയിഩാെിഔൾ ഴിബാഴനാം പ്പങയ്തുഴരുന്നു.
99. ഴിദൂയ ഴിദയാബയാഷാം ആഗ്രസിക്കുന്ന ട്രാന്ഷ്പ്പജന്ഡര്
ഴിദയാര്ഥിഔൾക്ക് ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമാം നല്കുന്നതി
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നാമി "ഴര്ണ്ണാം" എന്ന രു പുതിമ ഩദ്ധതി എപ്പെ
ഷര്ക്കാര് ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രാന്ഷ്പ്പജന്ഡര് ഴയക്തിഔളുപ്പെ
ആനയാഖയവാം
സുയക്ഷിതതവവാം
ഉരൊക്കുന്നതിപ്പെ
ബാഖഭാമി
റിാംഖഭാറിക
വരീയമാ്രമിമയ്ക്കുാം
അനുഫന്ധ
ങിഔിത്സഔൾക്കുാം നഴണ്ടി ഷൗഔയയങ്ങപ്പലാരുക്കുഴാനുാം
ഩദ്ധതിമിടുന്നുണ്ട്.
100. ജമില്നഭാങിതയാമ ബഴനയസിതര്ക്കാമി "തണറിൊം
പ്പപ്രാനഫശന് നസാാം" എന്ന നഩയില് രു പുതിമ ഩദ്ധതി
ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഭാങിതയാമ രീയമാീഔളുപ്പെ ഷാമൂസിഔവാം
കുടുാംഫഩയവഭാമ
പുനയധിഴാഷാം
റക്ഷയഭിട്ടുപ്പഔാണ്ട്
ഷഭാനഭാമ രു പുനയധിഴാഷഩദ്ധതി ആഴിഷ്കയിക്കുഴാനുാം
നെെില് ഴരുുഴാനുാം എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഉനേവിക്കുന്നു.
101. ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ മൂന്ന് നഭകറഔലിറാമി ഷാമൂസയ
നീതി ഴകുെിപ്പെ ഔീളില് ബിന്നനവശിക്കാരുപ്പെ ഷഭഗ്ര
പുനയധിഴാഷത്തിനുനഴണ്ടി അന്തായാഷ്ട്ര നിറഴായമുള്ള
മൂന്ന് "പുനയധിഴാഷ ഴിനല്ലജുഔൾ" സ്ഥാഩിക്കുഴാന്
ഉനേവിക്കുന്നു.
102. ഒട്ടിഷാം പ്പസ്പരാം ഡിനഷാര്ഡര് ഉള്ള കുട്ടിഔളുപ്പെ
പുനയധിഴാഷത്തിനായുള്ള പ്പഷരിബ്രല് ഩാൾഷി രീസാഫി
റിനറികശന് രിഷര്ച്ച് പ്പഷെര്, രീജിമണല് ഒട്ടിഷാം
രീസാഫിറിനറികശന് രിഷര്ച്ച് പ്പഷെര് (RARRC) എന്നിഴ
ഷാംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിപ്പെയുാം ഷാമൂസയസുയക്ഷാ ഭിശപ്പെയുാം
ഷസാമനത്താപ്പെ
നാശണല്
ഇന്സ്റ്റിറികൂട്ട്
ഒപ്
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പിഷിക്കല് പ്പഭഡിഷിന് ആെ് രീസാഫിറിനറികശന്
(NIPMR) ഏപ്പറികടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുടുാംഫങ്ങളുപ്പെ ആഴവയങ്ങൾ
നിരനഴറ്റുന്നതിനാമി രഷിഡന്ശയല് പ്പഔമര് ഷൗഔയയാം
നിര്േിക്കുഴാന് ഉനേവിക്കുന്നുണ്ട്.
14. നസ ികമക്ഷമും
103. യുദ്ധസ്മായഔത്തിപ്പെ നിര്ോണത്തിനു നഴണ്ടിയുള്ള
പ്രായാംബനജാറിഔൾ തിരുഴനന്തപുയത്ത് ആയാംബിച്ചു ഔളിഞ്ഞു.
നഔയല നസ്റ്ററിക് എക്സ്-ഷര്വീഷ് പ്പഭന് ഡഴറെ്പ്പഭെ് ആെ്
രിസാഫിറിനറികശന് നഔാര്െനരശന് ഴളി ഈ ഴര്ശത്തില്
ഏഔനദവാം 4000 ഴിമുക്തബെന്മാപ്പയ നഔന്ദ്ര ഷര്ക്കായിപ്പെയുാം
ഷാംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിപ്പെയുാം ഴിഴിധ ഴഔപ്പുഔലില്
ഴിനയഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
15. ആമരാഗയവും ്പടുംബമക്ഷമവും
104. ഭിന്രമാണ് മൂറമുണ്ടാമ 3-ാം തയാംഖാം പ്പഔട്ടളിച്ചു
ഴിട്ട അതീഴനാവത്തില് യാജയവാം ഷാംസ്ഥാനങ്ങളുാം
നതുന്നനമ്പാൾ,
വാരീയമായുക്തിയുാം നറാഔഭാപ്പഔ റബയഭാമ
ഷാക്ഷയങ്ങളുാം അെിസ്ഥാനഭാക്കി ഭസാഭായിപ്പക്കതിയാമി
നഔയലാം
അതിപ്പെ
നഩായാട്ടാം
തുെരുഔമാണ്.
ഭസാഭായിയുണ്ടാമിരുന്നിട്ടുാം ഷാംസ്ഥാന ഴിഔഷനത്തി
നായുള്ള ഴിഴിധ നെഩെിഔനലാപ്പൊൊം ഭസാഭായിയുപ്പെ
നിമന്ത്രണത്തിനുാം വഭനത്തിനുഭാമി ശ്രദ്ധ നഔന്ദ്രീഔയി
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നക്കണ്ടതിപ്പെ
നഫാധയമുണ്ട്.

ആഴവയഔത

എപ്പെ

ഷര്ക്കായിന്

105. എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഷൗജനയ നഔാഴിഡ് ങിഔിത്സ
നല്കുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാമിയിക്കുന്നതുാം നഔാഴിഡാ
നന്തയാം ഉമര്ന്നു ഴരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കഔഔായയാം
പ്പങയ്യുന്നതിം ാം ശ്രദ്ധ നഔന്ദ്രീഔയിക്കുഔയുാം പ്പങയ്യുന്നു.
ഇതിനറയ്ക്കാമി, 1188
നഔാഴിഡാനന്തയ നികിനിക്കുഔളുാം
ഷാമൂസിഔാനയാഖയ
നഔന്ദ്രങ്ങലില്
186
ഩൾഭണരി
രീസാഫിറിനറികശന് യൂണിറ്റുഔളുാം ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
106. ഷര്ക്കാര് 2025-ഒപ്പെ തനേവജനയഭാമ ഭനറരിമ,
ഔാറാ അഷര്, ഭന്തുനയാഖാം, കുഷ്ഠാം, ക്ഷമാം എന്നിഴ
നിര്ോര്ജ്ജനാം പ്പങയ്യുന്നതിനാമി ഉല്ക്കര്നശച്ഛയോനമാപ്പെ
യുള്ള ഷഭായാംബങ്ങൾ നഴനഔയല ഔര്േ ഩദ്ധതി-2-പ്പെ
ഔീളില് ഏപ്പറികടുത്തിട്ടുണ്ട്. 14 ജില്ലഔലിം ാം ജില്ലാ ഔാന്ഷര്
ഔണ്നട്രാൾ നപ്രാഗ്രാാം നെെിറാക്കുന്നതാണ്. 30 ഴമസ്സിനു
മുഔലില് പ്രാമമുള്ളഴരുപ്പെ ഴാര്ശിഔ ക്രീനീനിാംഖിനനാപ്പൊൊം
കറപ്കസ്റ്റല് ഡിഷീഷ് ഩീെിൾഷ് ഔാമ്പമിനുാം
ഷാംസ്ഥാനത്ത് ആയാംബിക്കുന്നതാണ്.
107. ഷാംസ്ഥാന ഡിജിറികല് പ്പസല്ത്ത് ഭിശപ്പെയുാം
ഇ-പ്പസല്ത്ത് നപ്രാജക്ടിപ്പെയുാം ഔീളില് ആനയാഖയ
നഭകറമില്
മുനന്നന്ന്നതിനാമി
ആര്ട്ടിപിശയല്
ഇെറിജന്സുാം പ്പഭശീന് നറണിാംഗുാം നഩാപ്പറയുള്ള
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അതയന്താധുനിഔ ഷാനകിലതിഔ ഴിദയ ഉഩനമാഖിക്കുന്നതിന്
ഷര്ക്കാര് നെഩെിഔൾ ഷവീഔയിക്കുന്നു.
16. ന്റപാതു വിദ്യാഭയാസും
108. ഷമ്പര്ക്ക നികാസുഔൾക്ക് നഔാഴിഡ് സൃഷ്ടിച്ച
ഴിനാവഔയഭാമ ആഗാതാം ഉണ്ടാമിരുന്നിട്ടുാം, ഡിജിറികല്
നികാസ്സുഔലിലൂപ്പെയുാം തുെര്ന്ന് അദ്ധയാഩഔര്ക്കുാം ഴിദയാര്ഥി
ഔൾക്കുാം
ഩയസ്പയാം
തത്സഭമാം
ആവമഴിനിഭമാം
ഷാധയഭാകുന്ന ഒണ്കറന് നികാസ്സുഔലിലൂപ്പെയുാം ന്മുടപ്പെ
ഴിദയാര്ഥിഔപ്പല ഩഠനത്തിപ്പെ ഩാതമില് നിറനിര്ത്താന്
എപ്പെ ഷര്ക്കായിന് ഔളിഞ്ഞിയിക്കുന്നു. ഒണ്കറന്
നികാസ്സുഔൾ പ്രനമാജനപ്പെടുുന്നതിന് എല്ലാ ഴിദയാര്ഥി
ഔൾക്കുാം ഡിജിറികല് ഉഩഔയണങ്ങൾ പ്രാഩയഭാക്കുഔ എന്ന
പ്പഴല്ലുഴിലി ഭനുശയനേസിഔലാമ നഔയലീമരുപ്പെ ഩിന്തുണ
നമാപ്പെ 'ഴിദയാ ഔിയണാം' ഩദ്ധതിമിലൂപ്പെ നനയിടുഔ
യുണ്ടാമി.
109. 2020-പ്പറ നദവീമ ഴിദയാബയാഷനമവഭാമി (NEP)
ഴിനമാജിപ്പുള്ള
നഭകറഔൾ
ഔണക്കിപ്പറടുുപ്പഔാണ്ട്
2020-പ്പറ
നദവീമ
ഴിദയാബയാഷനമാം
(NEP)
അെിസ്ഥാനഭാക്കി പുതിമ ഩാഠയഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കുന്ന
തിനുള്ള നിര്നേവവഭാമി ഷര്ക്കാര് മുനന്നാട്ട് നഩാകുഔ
മാണ്.
ഭതനിയനഩക്ഷതയ്ക്ക് അര്സഭാമ പ്രാധാനയാം
നല്ഔിപ്പക്കാണ്ട് വാരീയമാനഫാധവാം ഷാനകിലതിഔജ്ഞാനവാം
ഉൾപ്പെടുന്നതാമിയിക്കുാം ഩാഠയഩദ്ധതി. അന്ധഴിവവാഷ

44

ങ്ങൾപ്പക്കതിപ്പയയുാം വാരീയമാങിന്താഖതി ഴലര്ുന്നതിനുമുലല
നഫാധഴല്ക്കയണ
പ്രഴര്ത്തനങ്ങൾ
നിര്േിഷ്ട
ഩാഠയഩദ്ധതിമില് ഉൾപ്പെടുുന്നതാണ്. ബയണഗെനാ
മൂറയങ്ങൾ ഷാംയക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രനതയഔ പ്രാധാനയവാം
ഩാഠയഩദ്ധതിമില് ഉൾപ്പെടുുന്നതാണ്.
2022-23 ഴര്ശത്തില് ഴകുെ് നെെിറാക്കാനുനേവിക്കുന്ന
പ്രധാന ഩയിഩാെിഔൾ ചുഴപ്പെ നല്ഔിമിയിക്കുന്നു:
i)

താഴ്ന്ന പ്രഔെനാം നെുന്ന സ്കൂളുഔപ്പല രു നിശ്ചിത
നിറഴായത്തിനറക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മ ാകസക്ക് 
സ്കൂള് ഩദ്ധതി.

ii) നിര്േിഷ്ട ബിന്നനവശിയുള്ളഴരുപ്പെ ഴിദയാബയാഷപ്പത്ത
ഉൾപ്പക്കാള്ളുന്നതന്ന ഭാാപഔാ നഔന്ദ്രങ്ങലാമി പ്രഴര്ത്തി
ക്കുന്നതിനു നഴണ്ടി തിയപ്പഞ്ഞടുത്ത പ്പഩാതു
ഴിദയാറമങ്ങപ്പല വക്തിപ്പെടുുഔ എന്നതാണ്
മമാഡല്സ ഇന്ക്ലൂസീവക്ക്  സ്കൂള് നപ്രാഗ്രാാം ഴിബാഴനാം
പ്പങയ്യുന്നത്.
ഒട്ടിഷാം പ്പസ്പരാം ഡിനഷാര്ഡര്
(ASD), ഇെറഔ്ങവല് ഡിസ്സഫിറിറികി (ID),
ശ്രഴണഩയിഭിതി (HI), ഔാഴ്ച ഩയിഭിതി (VI),
നിശ്ചിത ഩഠന കഴഔറയാം (SLD) എന്നിങ്ങപ്പന
അഞ്് നിര്േിഷ്ട ബിന്നനവശിഔൾ ഈ യീതിമില്
ഩയിഖണിക്കുന്നതിനാമി തിയിച്ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
iii) നഔാഴിഡ്-19-പ്പെ ഩശ്ചാത്തറത്തില് വയിമാമ
വായീയിഔഴയാമാഭത്തിപ്പെ
അബാഴാം
മൂറാം
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കുട്ടിഔലില് ആനയാഖയപ്രശ്നങ്ങൾ രൂഩപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
താമി ഔാണപ്പെടുന്നു. അതിനാല് 2022-2023
ഔാറമലഴില് 'പിറിക്നഷ് നപാര് പൂച്ചര്' എന്ന
പ്രനതയഔ ഩയിഩാെി സ്കൂളുഔലില് അഴതയിെിക്കുന്ന
തിന് ഉനേവിക്കുന്നു.
iv) സമര് പ്പഷക്കന്ഡരി-പ്പഴാനക്കശണല് ഴിദയാര്ഥി
ഔൾക്കാമി NSQF ഩാഠയഩദ്ധതി ഴിബാഴനാം
പ്പങയ്യുന്ന പ്പതാളില് കനപുണയ നമാഖയതഔൾ
ആര്ജ്ജിക്കുന്നതിനാമി രു നബ്ലാക്കുതറത്തില്
രു സ്കൂലിപ്പന സബ് ആെ് നസ്പാഔ് നഭാഡല്
കനപുണയ ഴിഔഷന നഔന്ദ്രഭാക്കി ഭാറ്റുന്നതാണ്.
17. ദ്ന 

വിദ്യാഭയാസും

110. എപ്പെ ഷര്ക്കാര്
ഉന്നതഴിദയാബയാഷത്തിപ്പെ
നിറഴായാം
ഩയിഴര്ത്തനപ്പെടുുന്നതിനുാം
അതുഴളി
അദ്ധയാഩനത്തിനുാം ഖനഴശണത്തിനുമുള്ള നിനക്ഷഩത്തിം ാം
ഷഭീഩനത്തിം ാം രു ഭാാപഔാഩയഭാമ ഭാറികാം നെെിറാക്കി
പ്പക്കാണ്ട് ന്മുടപ്പെ ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങൾക്ക് ആനഖാല
രാകിലിാംഖില് ഇൊം ഔപ്പണ്ടുന്നതിനുാം റക്ഷയഭിടുന്നു.
111. നറാനഔാത്തയ ഴിദയാബയാഷാം നല്കുന്നതിനുാം
നറാഔപ്പഭമ്പാടുമുള്ള പ്രതിബഔപ്പല ആഔര്ശിക്കുന്നതിനുാം
റക്ഷയഭിട്ടുപ്പഔാണ്ട്
ഴിഴിധ
ഷര്വഔറാവാറഔലില്
ഭിഔഴിപ്പെ നഔന്ദ്രങ്ങൾ ആയാംബിക്കുന്നതിന്
എപ്പെ
ഷര്ക്കാര് ഉനേവിക്കുന്നു.
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112. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത ഷര്വഔറാവാറഔളുപ്പെയുാം ഭറിക്
കറബ്രരിഔളുപ്പെയുാം അപൂര്വ നവകയങ്ങൾ/കഔപ്പയ്യഴുു
പ്രതിഔൾ ഡിജികറികഷ് പ്പങയ്യുന്നതിനുാം ഷാംയക്ഷിക്കുന്ന
തിനുഭാമി
ഴിബാഴനാം പ്പങയ്തു പ്പഔാണ്ടുള്ള കറബ്രരി
രിനഷാഴ്സുഔളുപ്പെ ഡിജികറികനഷശനുാം നഔയല അക്കാദഭിഔ്
കറബ്രരി പ്പനറിക് ഴര്ക്കിപ്പെ (KALNET) ഴിഔഷനത്തിനുാം
നഴണ്ടിയുള്ള രു ഩദ്ധതി ആസൂത്രികമണാം പ്പങയ്തുഴരുന്നു.
നഔയല ഷാംസ്ഥാന ഉന്നതഴിദയാബയാഷ ഔൗണ്ഷില്,
ഷാംസ്ഥാന ആസൂത്രികമണ നഫാര്ഡിപ്പെ ഷസഔയണനത്താപ്പെ,
നറാഔപ്പഭമ്പാടുമുള്ള നഔയലീമ-അക്കാദഭിഔ ഡമനസ്പാരയുപ്പെ
ഡാറികാനഫഷ് നിര്േിക്കുന്നതിനാമി 'ദി പ്പബ്രമിന് പ്പഖമിന്
നപ്രാജക്ട് ’എന്ന് ഴിലിക്കുന്ന രു ഩദ്ധതി ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
113. ന്റെൻഡർ ഴിനഴങനാം അഴഷാനിെിക്കുന്നതിനുാം
ന്മുടപ്പെ ഔാമ്പസുഔപ്പല എല്ലാഴര്ക്കുാം തുറയ അഴഷയങ്ങളുപ്പെ
നഔന്ദ്രങ്ങലാക്കുന്നതിനുഭാമി
നഔാനലജ്
ഴിദയാബയാഷ
ഡമരരനരറിക് ''ഷഭബാഴനയുപ്പെ ഷല്ക്കറാവാറഔൾ'' എന്ന
നഩയില് രു പ്പജന്ഡര് പ്പഷന്ഷികറികനഷശന് നപ്രാഗ്രാാം
നെെിറാക്കുന്നതിന്
ആയാംബാം
കുരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
‘സ്കീാം
നപാര് പ്പസര് എാംഩഴര്പ്പഭെ് ഇന് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
എഡൂനക്കശന് (SHE)’ എന്ന ഩയിഩാെി ഷാനകിലതിഔ
യാംഖങ്ങലില് ഴിദയാര്ഥിനിഔപ്പല നപ്രാത്സാസിെിക്കുന്ന
തിനുനേവിക്കുന്നു.
114. പുനരുല്ൊദിെിക്കാവന്ന ഊര്ജ്ജനസാതസ്സുഔലി
നറയ്ക്ക്
ഭാരിപ്പക്കാണ്ട്
എല്ലാ
സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പെയുാം
ഒപീസുഔളുപ്പെയുാം ഔാര്ഫണ് ഫസിര്ഖഭനാം കുരയ്ക്കുന്നതിന്
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പ്പഔാലീജിമറിക് ഴിദയാബയാഷ ഴകുെ് രു
ഔാമ്പഷ് ഩദ്ധതി'യുാം ഉനേവിക്കുന്നുണ്ട്.

പുതിമ

'ഗ്രീന്

18. ശാസ്ത്രവും സാമേ ികവിദ്യയും
115. ഭദ്രാഷ് ഐ.ഐ.െിയുപ്പെ ഷസഔയണനത്താപ്പെ
ഇന്സ്റ്റിറികൂട്ട് നപാര് കനികഭറിക് പ്പങമ്ഞ്് സ്റ്റഡീഷ് രു
"നാശണല്
എമ്നരാനഷാൾ
ആെ്
ഫനമാ
എമ്നരാനഷാൾ അറിക് കസ ആൾട്ടിറികൂഡ് റനഫാരട്ടരി"
ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔാറാഴസ്ഥസ്ഥിതി മുന്കൂട്ടി ഭനസ്സി
റാക്കുന്നതിന് നഴണ്ടി രു ഹൃഷവഔാറ ഔാറാഴസ്ഥ
അനുഔയണ ഷാംഴിധാനാം [ഇന്സ്റ്റിറികൂട്ട്] സ്ഥാഩിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഩറതയാം കഴരസുഔളുപ്പെ നിര്ണ്ണമവാം കഔഔായയാം
പ്പങയ്യം ാം ഷാംഫന്ധിച്ച് മുന്നിയ ഖനഴശണങ്ങൾ നെുന്ന
തിനാമി
ഇന്സ്റ്റിറികൂട്ട്
ഒപ്
അഡവാന്ഷ്ഡ്
കഴനരാലജിപ്പമ ഴിഔഷിെിക്കുഔയുാം ആെി കഴരഷി
നന്മല് ഖനഴശണങ്ങൾ നെത്തിമിട്ടുള്ളതുാം, ഈ യാംഖത്ത്,
ഴിവിശയാ നഔാഴിഡ്-19 ഭസാഭായിക്കാറത്ത്, ഭിഔഴ്
കഔഴയിക്കുന്നതിനാമി ഩയിശ്രഭിക്കുഔയുാം പ്പങയ്യുന്നുണ്ട്.
എപ്പെ ഷര്ക്കാര് നഔയലത്തില് രു ഇന്സ്റ്റിറികൂട്ട് ഒപ്
ഡമഫറികിഔ് സ്റ്റഡീഷ് സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുാം ഉനേവി
ക്കുന്നുണ്ട്.
IV.
19.

മദേശശ ഭരണും
മദേശശ സവയും ഭരണും

116. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത അനനഔാം ഷാംയാംബങ്ങലില്, അത്
നഔാഴിഡ് നിമന്ത്രണാം, ദുയന്ത പ്രതിനയാധാം, ഔാറാഴസ്ഥാ
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പ്രഴര്ത്തനാം, ദായിദ്രയ നിര്ോര്ജ്ജനാം, പ്പതാളിറഴഷയാം
സൃഷ്ടിക്കല്, ഈഷ് ഒപ്
ഡൂമിാംഖ് ഫിഷിനസ്സ്,
ഩൗയനഷഴനങ്ങളുപ്പെ ഡിജികറികനഷശന് തുെങ്ങി ഏതു
ഭാഔപ്പട്ട, തനേവ ഷവമാംബയണ ഴകുെ് മുന്നിയമില് തപ്പന്ന
ഉണ്ടാമിരുന്നു. നഔാഴിഡിം ാം ദുയന്ത നിഴായണത്തിം ാം
മുന്നില് നിന്ന് പ്രഴര്ത്തിച്ച തനേവഷവമാം ബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പെയുാം
അഴയുപ്പെ
പ്പതയപ്പഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട
പ്രതിനിധിഔളുപ്പെയുാം ഔായയക്ഷഭഭാമ നഷഴനപ്പത്ത ഞാന്
പ്രനതയഔഭാമി അനുനഭാദിക്കുഴാന് ആഗ്രസിക്കുന്നു.
117. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത എല്ലാ ഴാര്ുഔലിം മുള്ള 13.74
റക്ഷത്തില്ഩയാം ആളുഔപ്പല ഉൾപ്പെടുത്തി തനേവ ഷര്ക്കാരു
ഔൾ നമിച്ച രു ഩകിലാലിത്ത ഩദ്ധതിമിലൂപ്പെ നമുക്കിെ
മിപ്പറ അനങ്ങമറികാം അവയണരുാം ഩാര്വവഴല്ക്കയിക്ക
പ്പെട്ടഴരുഭാമ ജനങ്ങപ്പല ഔപ്പണ്ടുന്നതില് ശ്രനദ്ധമഭാമ
രു ഇെപ്പഩെല് എപ്പെ ഷര്ക്കാര് നെത്തിമിട്ടുണ്ട്.
ദയിദ്രയില് ദയിദ്രയാമ 73555 നഩപ്പയ ഔപ്പണ്ടത്തിമിട്ടുള്ളതുാം
അഴപ്പയ ഩയഭദായിദ്രയത്തില് നിന്നുാം ദുയിതത്തില് നിന്നുാം
ഔയഔമറ്റുന്നതിനാമി കുടുാംഫപ്പത്ത അെിസ്ഥാനഭാക്കി
അഴര്ക്കുനഴണ്ടി രൂഩപ്പെടുത്തിമ സൂക്ഷ്മ ഩദ്ധതിഔൾ
ഴിഔഷിെിക്കുന്നതുഭാണ്.
118. സ്ഥാഩന ഴായ്പ നഔന്ദ്രീഔയിക്കല്, നഷഴന
അഗ്രിനഖറികന്ഔൾ നഩാം ള്ള നഷഴന അഴഷയങ്ങളുപ്പെയുാം
സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുഔളുപ്പെയുാം പുതിമ പ്രാനദവിഔ ഷാംയാംബങ്ങളു
പ്പെയുാം നപ്രാത്സാസിെിക്കല്, കഷഫര് പ്പതാളിറിെങ്ങളുപ്പെ
ഴിഔഷനാം,
പ്പതാളിറിനായുള്ള
കനപുണയത്തിപ്പെ
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നപ്രാത്സാസിെിക്കല് എന്നിഴയുപ്പെ പ്രാനദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ
പുനയാഖതിയുപ്പെ രു പുതിമ ഭാാപഔ ഴിഔഷിെിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഴയഴഷാമ, ഷസഔയണ ഴകുപ്പുഔളുഭാമി ഷസഔയിച്ചുാം
കുടുാംഫശ്രീയുപ്പെ പുതുതറമുര ഷാംയാംബഔ ഉദയഭങ്ങപ്പല മുന്നില്
നിര്ത്തിപ്പക്കാണ്ടുാം 'രു തനേവ ഷവമാം ബയണാം രു
ഉത്ഩന്നാം' (OLOP) നെെിറാക്കുാം.
119. എല്ലാ നഖയ തനേവ സ്ഥാഩനങ്ങലിം ാം നറാ രിസ്ക്
പ്പഔട്ടിെങ്ങളുപ്പെ ഫില്ഡിാംഖ് പ്ലാന് ആപ്ലിനക്കശനു
ഔൾക്കാമി 'ഇെറിജെ് ഫില്ഡിാംഖ് പ്ലാന് ഭാനനജ്പ്പഭെ്
നഷാഫ്റ്റ്
പ്പഴമര്'
ഴിജമഔയഭാമി
നെെിറാക്കി.
ഇെനഗ്രറികഡ് നറാക്കല് ഖഴണ്പ്പഭെ് ഭാനനജ്പ്പഭെ് ഷിസ്റ്റാം
(ILGMS) ഈ ഴര്ശാം എല്ലാ ഗ്രാഭ ഩഞ്ാമുഔലിനറയ്ക്കുാം
ഴയാഩിെിക്കുാം.
120. നമാജിച്ചുള്ള ശുങീഔയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങലിലൂപ്പെയുാം
കയ, ദ്രഴ ഭാറിനയങ്ങളുപ്പെ വാരീയമാീമഭാമ ഷാംസ്കയണ
ത്തിലൂപ്പെയുാം 400 തനേവ ഷവമാം ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾ
2023-ഒടു കൂെി ഡിഎപ് പ്ലഷ് (ODF-plus) ഩദഴി
നനടുപ്പഭന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഷാംസ്ഥാനുെനീലാം ഐ െി
അധിഷ്ഠിതഭാമ ഭാറിനയ ഷാംസ്കയണ ഩദ്ധതി ആയാംബി
ക്കുന്നതിനുാം കൂെി ഴകുെ് ആനറാങിക്കുന്നു. 2022-ല് ഏറികവാം
കുരഞ്ഞത് 20 നഖയ തനേവ സ്ഥാഩനങ്ങപ്പലകിലിം ാം ഭാറിനയ
യസിത ഩദഴി നനടുപ്പഭന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
121. ഡാംഩ് കഷറിക് പ്പരഭഡിനമശന്, ഷാനിറികരി റാെ്
പില്ഷ്, ഇറനരാണിഔ് ഭാറിനയ ഷാംസ്കയണാം, ഗ്ലാഷ്

50

ഭാറിനയാം, നിര്ോണ നവീഔയണഭാറിനയാം എന്നിഴ
നഩാം ള്ള ദീര്ഗഔാറഭാമി നിറനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
കഔഔായയാം പ്പങയ്യുന്നതില് നറാഔഫാകില് ഷസാമനത്താപ്പെ
യുള്ള 2500 നഔാെി രൂഩയുപ്പെ നഔയല കയ ഭാറിനയ
ഷാംസ്കയണ നപ്രാജക്ട് മുനകന നഖയ തനേവ സ്ഥാഩന
ങ്ങൾക്ക് ഭാറിനയ ഷാംസ്കയണത്തിനുള്ള ഴിബഴങ്ങളുപ്പെ ഴന്
ഴര്ദ്ധനഴ് ഈ ഴര്ശാം ഔാണാനാകുാം.
122. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ജറാവമ
ങ്ങളുപ്പെയുാം ഭാെിാംഖിനുാം ഷാംയക്ഷണത്തിനുഭാമി- "പ്പതലിനീര്
ഴുകുാം നഴനഔയലാം" - എന്ന രു ഷാംസ്ഥാനതറത്തില്
ഷമൂസ നനാപതവത്തില് നികീന് അഔവിപര് ഔയാമ്പമിന്
ഏപ്പറികടുക്കുാം. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത ദ്രഴ ഭാറിനയ ഷാംസ്കയണ
ത്തിനുള്ള ഴയക്തഭാമ രു നമാം കൂെി എപ്പെ ഷര്ക്കാര്
പ്പഔാണ്ടു ഴരുാം.
123. 2021 ഡിഷാംഫര് 31-ഴപ്പയ ബഴന നിര്ോണ
ത്തിനുള്ള സുപ്രധാന ഩദ്ധതിമാമ കറപിന് (LIFE)
ഔീളില് 2,78,812 ഴീടുഔളുപ്പെ നിര്ോണാം പൂര്ത്തിമാക്കി.
അടുത്ത ഷാമ്പത്തിഔ ഴര്ശത്തില് പ്രീ-പാഫ് ഷാനകിലതിഔ
ഴിദയ ഉഩനമാഖിച്ച് രു റക്ഷാം ഴീടുഔളുാം 30 ബഴന
ഷമുച്ചമങ്ങളുാം നിര്േിക്കുഔ എന്ന ഭസത്താമ റക്ഷയാം
നനടുഴാന് എപ്പെ ഷര്ക്കാര് തീരുഭാനിച്ചിയിക്കുന്നു.
എല്ലാഴര്ക്കുാം ബഴനാം എന്ന റക്ഷയപ്പത്ത ഷസാമി
ക്കുന്നതിന് ഭനുശയ നേസിഔലാമ ആളുഔളുാം സ്ഥാഩന
ങ്ങളുാം മുനകന ുംയസിതര്ക്ക് ുംഭി നല്കുന്നതിനുള്ള
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പ്രങയാണാര്ഥാം "ഭനനസ്സാെിത്തിയി ഭണ്ണ്" എന്ന രു
പുതിമ ഷാംയാംബാം ഏപ്പറികടുക്കുാം.
124. കുടുാംഫശ്രീ അതിപ്പെ എന് എച്ച് ജി (NHG)
അാംഖങ്ങൾക്കാമി - 'ജീഴന് ദീഩാം' - എന്ന രു പുതിമ
ഇന്ുരന്ഷ് ഩദ്ധതി ആയാംബിക്കുഔയുാം അതില് 4.25
റക്ഷാം നഩര് ഇതിനഔാം അാംഖങ്ങലാവഔയുാം പ്പങയ്തു
എന്നരിയുന്നതില് എനിക്ക് ഷനന്താശമുണ്ട്.
'ഴിവെ്
യസിത നഔയലാം' ഩദ്ധതിയുപ്പെ ബാഖഭാമി ഷാംസ്ഥാന
ുെനീലാം കുടുാംഫശ്രീ 1172 ജനഔീമ നസാട്ടം ഔൾ
ഇതിനഔാം സ്ഥാഩിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുാംഫശ്രീയുപ്പെ പുതിമതാമി
ആയാംബിച്ച 19550 ഷസാമഔ ്പുകപ്പുഔൾ യുഴതിഔൾക്ക്
കുടുാംഫശ്രീപ്പമ ഷാമൂസിഔ ഴിശമങ്ങളുപ്പെ രു ങര്ച്ചാനഴദി
മായുാം പുതിമ
ഉഩജീഴന അഴഷയങ്ങൾക്കുള്ള രു
ഭാര്ഗഭായുാം ഔാം ന്നതിന് ഷസാമഔഭാകുാം. രീ ഫില്ഡ്
നഔയല ഇനിനശയറികീഴിപ്പെ ഔീളില് രു റക്ഷത്തിറധിഔാം
ഗുണനബാക്താക്കൾക്ക് ഉഩജീഴന അഴഷയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.
125. എപ്പെ ഷര്ക്കാര് 2022-23 -ല് നഔയലത്തില്
1050 റക്ഷാം ഴയക്തിഖത പ്പതാളില് ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
തിനുാം MGNREGS, അയ്യകിലാലി നഖയ പ്പതാളിം രെ്
ഩദ്ധതിഔൾ എന്നിഴ മുനകന കുരഞ്ഞത് 16 റക്ഷാം
കൂടുാംഫങ്ങപ്പല ഷസാമിക്കുന്നതിനുാം ഉനേവിക്കുന്നു. ഈ
ഩദ്ധതിഔലിന് ഔീളില് നഴതനാം റബിക്കുന്നഴര്ക്കാമി രു
നക്ഷഭനിധി രൂഩീഔയിക്കുന്നതിനാമി 2021-പ്പറ നഔയല
പ്പതാളിം രെ് പ്പതാളിറാലി നക്ഷഭനിധി ആക്റ്റ് ഩാസ്സാക്കി.
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126. നഔാഴിഡ് മൂറാം നിഷ്ക്രിമയാമിത്തീര്ന്ന കുട്ടിഔൾക്ക്
ഔലിസ്ഥറങ്ങൾ തിയിപ്പഔ നല്കുന്നത് എപ്പെ ഷര്ക്കായിപ്പെ
മുന്ഖണനമിം ള്ളതുാം അതിനാമി ഔാമിഔ ഴകുെിപ്പെയുാം
തനേവ ഷവമാം ബയണ ഴകുെിപ്പെയുാം കൂട്ടാമ ഩയിശ്രഭ
ത്തിലൂപ്പെ ഒനയാ ഩഞ്ാമത്തിം ാം ULB-മിം ാം കുരഞ്ഞത്
രു ഔലിസ്ഥറപ്പഭകിലിം ാം ഴിഔഷിെിക്കാനുനേവിക്കുന്നു.
നെപ്പു ഴര്ശത്തില് ഒനയാ തനേവഷവമാം ബയണ സ്ഥാഩന
ത്തിം ാം നറാക്കല് നഫാഡി നസ്പാര്െ്ഷ് ഔൗണ്ഷിം ഔൾ
തുെങ്ങാന് ഷജ്ജഭാണ്.
V. ാ കാരയവും
20.

ി്പ ിയും

ി്പ ിയും മലാട്ടറിയും ന്റക.എസക്ക് .എ ക്ക് .ഇ.യും

127. ഴകുെിപ്പെ പുന:ഷാംഗെനനമാപ്പൊൊം നികുതി
നിമഭങ്ങലിപ്പറ ഭാറികത്തിപ്പെയുാം ഷാനകിലതിഔ ഴിദയമിപ്പറ
തുെര്ന്നു ഴന്നുപ്പഔാണ്ടിയിക്കുന്ന ഔണ്ടുഩിടുത്തങ്ങളുപ്പെയുാം
ചുറ്റുഩാെില് ഷാംസ്ഥാന GST ഴകുെ് നികുതി നിര്വസണ
ത്തിപ്പെ
ആധുനിഔഴത്ഔയണാം
മുന്കഔപ്പയ്യടുത്ത്
നെൊക്കുന്നു. രു പ്പഴര്ങവല് IT നഔഡരിപ്പെ ഔായയക്ഷഭ
ഭാമ ഩിന്തുണനമാപ്പെ ഴകുെിപ്പെ പ്രഴര്ത്തനഩയവാം
തന്ത്രഩയവഭാമ
ആഴവയങ്ങൾ
നിരനഴറ്റുന്നതിനാമി
നഭാഡല് 2 GSTN നഩാം ള്ള ഴിഴയഷാനകിലതിഔഴിദയാ
ഩയിസായങ്ങൾ, നമ്പര്നപ്ലറിക് തിയിച്ചരിമല് ഷാംഴിധാനാം,
തട്ടിപ്പു
തിയിച്ചരിമല്
ഉഩഔയണങ്ങൾ
തുെങ്ങിമഴ
ഷവീഔയിച്ചത് പ്പഭച്ചപ്പെടുത്തറിന് ഷസാമഔയഭാമിട്ടുണ്ട്
ഴകുെിപ്പെ ഷാംയാംബഭാമ "tax payer profile card‛
നികുതിദാമഔര്, ഉഩനബാക്താക്കൾ, ഭറിക് ഫന്ധപ്പെട്ട
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ഔക്ഷിഔൾ എന്നിഴപ്പയ
ഷവനഭധമായുള്ള കൃതയഭാമ
നികുതി അെയ്ക്കറിനുലല രു ഷാസങയയത്തിനറയ്ക്ക് നമിക്കുാം.
128. ഴിബഴ ഷഭാസയണത്തിപ്പെ ബാഖഭാമി നറാട്ടരി
െിക്കറ്റുഔളുപ്പെ ഷോന ഗെന ഩയികരിക്യിക്കുഔയുാം ഩന്ത്രണ്ട്
ഷീയീസുഔലാമി അച്ചെിക്കുന്ന െിക്കറ്റുഔളുപ്പെ എണ്ണാം രു
നഔാെി എട്ടു റക്ഷാം െിക്കറ്റുഔലാമി ഉമര്ുഔയുാം പ്പങയ്തു.
നഔാഴിഡ് ഷാസങയയഭാമിരുന്നിട്ടുാം 2021 ഡിഷാംഫര് ഴപ്പയ
ഴില്െനുഔമില് നിന്നുാം 4597.55 നഔാെി രൂഩയുാം
1287.31 നഔാെി രൂഩ GST ആയുാം ഷഭാസയിക്കുഴാന്
ഴകുെിന് ഔളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഴില്പനുഔയുപ്പെയുാം GST
യുപ്പെയുാം ഒണ്കറനായുള്ള അെഴ് സുഖഭഭാക്കുന്നതിനാമി
നറാട്ടരി ഏജന്റുഔൾക്കാമി രു നഩാര്ട്ടല് ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
129. ഭസാഭായിയുപ്പെ ഩശ്ചാത്തറത്തില് ഷാമ്പത്തിഔ
പ്രതിഷന്ധിമിറാമ ആളുഔപ്പല ഷസാമിക്കുന്നതിനാമി
ഴിഴിധ ഩദ്ധതിഔൾ നഔയല ഷാംസ്ഥാന പിനാന്ശയല്
എെര്കപ്രഷഷ് (KSFE Ltd) ആയാംബിച്ചു. ഭസാഭായി മൂറാം
ഷവനദവനത്തയ്ക്ക് തിയിച്ചു ഴന്ന എന്.ആര്.പ്പഔ-ഔളുപ്പെ
അതിജീഴനത്തിന് തുഔ റബയഭാക്കുന്നതിനാമി പ്രഴാഷി
ഭിത്രികമാം, പ്രഴാഷി ഷൗഹൃദാം എന്നീ ഷവര്ണ്ണ ഴായ്പഔൾ
നാഭഭാത്രികമഭാമ
5
ശതമാനം
ഩറിവ
നിയക്കില്
പ്പഔ.എഷ്.എപ്.ഇ നെെിറാക്കി.
21. എനൈസക്ക്  വ്പ്ക്ക് 
130. വയിമാമ മൂറയഴര്ദ്ധനഴിപ്പെ അബാഴാം മൂറാം
നിറഴില് ഴറിമ നതാതില് ഩാളാമിനൊകുന്ന പ്രാനദവിഔ
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ഔാര്ശിഔ ഉല്െന്നത്തില് നിന്നുാം ഴീഞ്ഞ്, ഴീയയാം കുരഞ്ഞ
ഭദയാം എന്നിഴയുപ്പെ ഉല്പാദനാം എപ്പെ ഷര്ക്കാര് നെൊക്കുാം.
ഔള്ളിപ്പെ ഉല്പാദനവാം ഴിതയണവാം നീയീക്ഷിക്കുഔ
ഴളി ഔള്ളുന്നത ഴയഴഷാമത്തില് കൂടുതല് സുതായയത
ഉരൊക്കുന്നതിനാമി ട്രാക്ക് ആെ് നട്രമ്ഷ് ഷാംഴിധാനാം
നെെിറാക്കുാം.
131. എകക്സഷ് ഴകുെ്
ഴിമുക്തി ഭിശനനാപ്പൊൊം
നങര്ന്ന് ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത റസയി ദുരുഩനമാഖാം ഇല്ലാതാ
ക്കുന്നതിനാമി ഴിപുറഭാമ ഩദ്ധതിഔൾ ആഴികരിക്യിച്ച്
നെെിറാക്കിഴരുന്നു.
നഖാത്രികമനഭകറഔളുപ്പെ രു ഷഭഗ്ര
ഴിഔഷനാം നനൊനുള്ള ശ്രഭഭാമി പുതിമ ജനകഭത്രികമി
എകക്സഷ് സ്കവാുഔൾ ഷജ്ജീഔയിക്കുാം.
VI. അടിസ്ഥാ

സൗകരയും

22. ഊര്ക്ജ്ജും
132. 24x7 മുഴുഴനുാം കഴദകതി നല്കുഴാന് ഔളിയു
പ്പഭകിലിം ാം ഫാസയ നസാതസ്സുഔപ്പല ആശ്രമിക്കുന്നത്
ഩയഭാഴധി
കുരയ്ക്കുണപ്പഭന്ന്
എപ്പെ
ഷര്ക്കായിന്
നിശ്ചമദാര്ഢയമുണ്ട്.
ജറാം, ഷൗനയാര്ജ്ജാം, ഔാറിക്
എന്നിഴപ്പമ
പ്രനമാജനപ്പെടുത്തിപ്പക്കാണ്ട്
സുസ്ഥിയ
ഊര്ജ്ജഩയിസായഭാര്ഗങ്ങലില് ശ്രദ്ധ നഔന്ദ്രീഔയിക്കുന്നത്
തുെരുാം. 2025- ഒപ്പെ പുനരുഩനമാഖ നസാതസ്സുഔലില്
നിന്നുാം കുരഞ്ഞത് 1000 MW ഊര്നജ്ജാല്ഩാദനാം
ഉരൊക്കുന്നതിന് എപ്പെ ഷര്ക്കാര് റക്ഷയഭിടുന്നു.
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133. നിറഴിം ള്ള ജറഷാംബയണിഔലില് റബയഭാമ പ്പഴള്ളാം
ഉഩനമാഖിച്ച് ഇടുക്കി (800 MW), വഫയിഖിയി എന്നിഴിെ
ങ്ങലില് കൂടുതല് ഩഴര്സൗസുഔൾക്കുള്ള ഷാധയത എപ്പെ
ഷര്ക്കാര് നതടുാം. ഊര്നജ്ജാല്ഩാദനത്തിനുാം ജറനഷങന
ത്തിനുമുള്ള 60 MW നവശിയുള്ള െവിന് ഔല്ലാര് ഭൾട്ടി
ഩര്െഷ് നപ്രാജ്ാം ഩയിഖണനമിറാണ്.
134. ഖതാഖതനഭകറമിപ്പറ ഊര്ജ്ജ ആഴവയഔതയുപ്പെ
50 ശതമാനം ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ദവാബ്ദങ്ങലില് കഴദകതി
മില് നിന്നുാം ഔപ്പണ്ടത്താപ്പഭന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഴര്ദ്ധിച്ചു ഴരുന്ന ആഴവയാം നിരനഴറ്റുന്നതിനാമി ഷാംസ്ഥാന
ുെനീലാം ഇ.ഴി ങാര്ജ്ജിാംഖ് നസ്റ്റശനുഔളുപ്പെ രു സത്
ശാംകറ ഷജ്ജീഔയിക്കുാം.
135. ഊര്ജ്ജ നഔയല ഭിശപ്പെ ഔീളില് ആയാംബിച്ച ദകതി,
ട്രാന്ഡ്ഗ്രിഡ് 2.0 എന്നീ പ്രധാന ഩദ്ധതിഔൾ പുനരുഩ
നമാഖിക്കാവന്ന ഊര്ജ്ജ ഉരഴിെങ്ങളുപ്പെ ഷാംനമാജനാം
ഷകിലീര്ണ്ണയസിതഭാക്കുഔയുാം ഴിതയണനഷ്ടവാം പ്രഷയണ
നഷ്ടവാം യാജയപ്പത്ത ഏറികവാം കുരഞ്ഞ തറങ്ങലിനറയ്ക്ക്
എത്തിക്കുഔയുാം പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്. ആപ്പഔ 4400 നഔാെി രൂഩ
പ്പങറഴില് ദകതിയുപ്പെ യണ്ടാാം ഗട്ടാം തുെയാന് എപ്പെ
ഷര്ക്കാര് ഉനേവിക്കുന്നു. ട്രാന്ഷ്ഗ്രിഡ് 2.0, 400 K V
പ്രഷയണ ഇെനാളി എന്നീ ഩദ്ധതിഔളുപ്പെ പൂര്ത്തീഔയിക്ക
നറാപ്പെ ഇരക്കുഭതി/ഔമറ്റുഭതി നവശി 5,000 MW ല്
എുാം.
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23. ന്റപാതുമരാമയക്ക് 
136. ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനാം
തവയിതപ്പെടുുന്നതിനുാം ഩൗയന്ഭാര്ക്ക് നല്ല അനുബഴാം
പ്രദാനാം പ്പങയ്യുന്നതിനുാം ഗുണനഭന്മയുള്ള പ്പഩാതു അെിസ്ഥാന
ഷൗഔയയാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാമി പ്പഩാതുഭയാഭത്ത് ഴകുെ്
ഩയിഴര്ത്തനത്തിപ്പെ രു ഩാത ഷഭായാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്പെ
ഷര്ക്കാര് നദവീമ കസനഴ, തീയനദവ കസനഴ, ഭറനമായ
കസനഴ എന്നീ ഩദ്ധതിഔളുപ്പെ തവയിതഭാമ നെെിറാക്ക
റിനാമി നല്കുന്ന ഊന്നറില് ഇത് പ്രതിപറിച്ചു
ഔാണാവന്നതാണ്.
137. നരാഡ് സുയക്ഷയ്ക്ക് അര്സഭാമ പ്രാധാനയാം
നല്കുഔയുാം ഉങിത സ്ഥറങ്ങലില് ഔാല്നെ ഷൗഹൃദ
നെൊതഔൾ,
കഷക്കിൾ
ട്രാക്കുഔൾ
പ്പതരുനഴായ
പര്ണിച്ചര് എന്നിഴ ഉൾപ്പെടുന്ന " സ്ട്രീറിക്ഷ് നപാര് ഒൾ
‛(Streets for all)
എന്ന ആവമവാം നെെിറാക്കുാം.
ട്രാപിഔ് ആഴവയഔത അനുഷയിച്ച് എല്ലാ ഷാംസ്ഥാന
കസനഴഔളുാം യണ്ടുഴയി/നാം ഴയി നിറഴായത്തിനറയ്ക്ക് ഗട്ടാം
ഗട്ടഭാമി ഴിഔഷിെിക്കുാം.
138. തനേവാധിഔായസ്ഥാനങ്ങളുഭായുള്ള ഏനഔാഩന
ത്തില് കസനഴമിം െനീലാം ഴളിനമായഷൗഔയയങ്ങളുപ്പെ
ഴിഔഷനവാം ഭൾട്ടിപ്പറഴല് ഩാര്ക്കിങ്ങ് ഷൗഔയയങ്ങളുപ്പെ
നിര്ോണവാം ഏപ്പറികടുക്കുാം.
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139. ഉങിതഭാമ ഷാംഴിധാനങ്ങളുാം ഷാനകിലതിഔഴിദയയുാം
പ്പഔാണ്ട് പ്പഩാതുഭയാഭത്ത് ഴകുെ് 'നഩാട്ട് നസാൾ രീ നഔയല'
(Pothole free Kerala) യ്ക്കായുള്ള നെഩെിഔൾ ആയാംബി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷഭമഫന്ധിതഭാമി നരാുഔളുപ്പെ അറികകുറികെണി
ഔൾക്കാമി രു രണ്ണിാംഖ് നഔാണ്ട്രാക്റ്റ് ഷാംഴിധാനാം
ഷവീഔയിക്കുഔയുാം,
അതുഴളി
ഷഭമഫന്ധിതഭാമ
പ്രതിനയാധവാം ്രമിമാത്മഔഭാമ അറികകുറികെണിയുാം ഉരൊ
ക്കുഔയുാം പ്പങയ്യുാം.
140. PWD പ്പരസ്റ്റ് സൗസുഔപ്പല ജനങ്ങളുപ്പെ പ്പരസ്റ്റ്
സൗസുഔലാക്കി ഭാറികി ഴരുന്നു. ഈ ഷൗഔയയങ്ങൾ ഇനൊൾ
മാത്രികമിഔര്ക്കുാം ഴിനനാദഷഞ്ായിഔൾക്കുാം ഒണ്കറന്
മുനകന പ്രാഩയഭാകുന്നതാണ്.
141. ഷര്ക്കാര് പ്പഔട്ടിെങ്ങളുപ്പെ മുകച്ഛയോാമ ഭാറ്റുഴാന്
ഫില്ഡിാംഖ്ഷ് ആെ് ആര്ക്കിപ്പെഔ്ങരല് ഴിബാഖാം ധീയ
ശ്രഭാം നെത്തി ഴരുന്നു. അടുത്ത അഞ്് ഴര്ശത്തില്
ഒനയാ നിമഭഷബാ നിനമാജഔ ഭണ്ഡറത്തിം ാം (LAC) രു
പ്പഔട്ടിെപ്പഭകിലിം ാം സയിത പ്പഔട്ടിൊം എന്ന ആവമത്തില്
നിര്േിക്കുന്നതാണ്.
142. ഉമര്ന്ന ഗുണനഭന്മയുാം അനുബഴജ്ഞാന മൂറയവമുള്ള
രു പ്പഩാതു അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയാം സൃഷ്ടിക്കുഴാനാമി രു
ഷഭഗ്ര അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയ രൂഩഔല്പനാ നമവാം ഭാര്ഗ
നിര്നേവവാം എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഴിഔഷിെിക്കുാം. നഔയല
കസനഴ രിഷര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറികൂട്ടിം ാം പ്രാനദവിഔ റനഫാരട്ടരി
ഔലിം ാം ആസ്തിഔളുപ്പെ ഗുണനിറഴായ നിമന്ത്രണത്തിനാമി
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അതയാധുനിഔ ഷൗഔയയങ്ങൾ സ്ഥാഩിച്ചുഴരുന്നു. തത്സഭമ
പീല്ഡ് നിയീക്ഷണത്തിനാമി പ്പഭാകഫല് ഗുണനിറഴായ
നിമന്ത്രണ റനഫാരട്ടരിഔളുാം കൂെി സ്ഥാഩിച്ചു ഴരുന്നു.
143. ഩയിപൂര്ണ്ണ സുതായയതയുാം അളിഭതി യസിത ഩദ്ധതി
നെൊക്കം ാം നപ്രാത്സാസിെിക്കുഴാനാമി ഩദ്ധതിയുപ്പെ
പ്രധാന ഴിഴയങ്ങലാമ ഡിപക്റ്റ് റമഫിറിറികി ഩിയീഡ്
(defect liability period), ചുഭതറയുള്ള ഉനദയാഖസ്ഥ
രുപ്പെയുാം നഔാണ്ട്രാക്ടര്ഭാരുപ്പെയുാം ഴിവദഴിഴയങ്ങൾ എന്നിഴ
പ്പഩാതു
ജനങ്ങൾക്ക്
റബയഭാക്കുന്നു.
പ്പഭാകഫല്
ആപ്ലിനക്കശന് അെിസ്ഥാനഭാക്കിയുള്ള ഩയാതി ഩയിസായവാം
നിയീക്ഷണവാം ഷാംഴിധാനഭാമ " PWD 4U " ആപ്പുാം കൂെി
ഈ ഷാംയാംബത്തിപ്പെ രു ബാഖഭാമി നെെിറാക്കി ഴരുന്നു.
23. ജ്ല വിഭവും
144. ജല്ജീഴന് ഭിശനു ഔീളില് 2022-ല് 10,22,635
പുതിമ പഘ്ശണല് സൗഷ്നസാൾഡ് ൊെ് ഔണക്ഷനു
ഔൾ (FHTCs) നല്കുഴാന് ജറഴിബഴ ഴകുപ്പു റക്ഷയഭിടുന്നു.
145. ഭറിനജറാം കഔഔായയാം പ്പങയ്യുന്നതിപ്പെ നവശി
ഴര്ദ്ധിെിനക്കണ്ടത് ഔാറഗട്ടത്തിപ്പെ ആഴവയഭാണ്,
പ്രനതയഔിച്ച് ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത ജറാവമങ്ങലിപ്പറ ഭറിനീ
ഔയണാം ഴര്ദ്ധിച്ചുഴരുന്ന ഷാസങയയത്തില്. 2022-ല്
ഏറാംകുലുാം കുയീപ്പുളമിം ാം മഥാ്രമഭാം 5 എാം.എല്.ഡി.
(MLD) യുാം 12 എാം.എല്.ഡി.(MLD) യുാം ഭറിനജറ
ട്രീറിക്പ്പഭെ് ഔൊഷിറികിനമാടു കൂെിമ ഭറിനജറ ട്രീറിക്പ്പഭെ്
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പ്ലാന്റുഔൾ പൂര്ത്തിമാക്കി ഔേീശന് പ്പങയ്യാപ്പഭന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആറപ്പുള മുനിഷിൊറിറികിമിം ാം നങര്ത്തറ
മുനിഷിൊറിറികിമിം ാം മഥാ്രമഭാം 30 എാം.എല്.ഡി.
(MLD) യുാം 9എാം.എല്.ഡി.(MLD) യുാം നവശിയുള്ള
ഭറിനജറ ട്രീറിക്പ്പഭെ് പ്ലാന്റുഔൾ (STPs) നിര്േിക്കാനുള്ള
ഩദ്ധതിഔൾ ഭറിക് ഩദ്ധതിഔൾപ്പക്കാൊം ഴരുാം ഴര്ശങ്ങലി
നറക്കാമി തയ്യാരാക്കുന്നുണ്ട്.
146. ഷാംസ്ഥാനത്ത് ശുദ്ധീഔയിച്ച ജറാം റബയഭാഔാത്ത
10 മുനിഷിൊറിറികിഔൾ ഉണ്ട്. ജറശുദ്ധീഔയണ പ്ലാന്റുഔൾ
സ്ഥാഩിച്ചു പ്പഔാണ്ടുാം ഴിതയണ വയാംകറഔൾ ഏര്പ്പെടുത്തി
പ്പക്കാണ്ടുാം ഈ ഩട്ടണങ്ങലിപ്പറ ജനങ്ങളുപ്പെ ജറാഴവയങ്ങൾ
ജറഴിബഴഴകുെ് ഩയിസയിക്കുന്നതാണ്.
147. എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഔാനഴയി തെത്തിനാമി ഴിബാഴനാം
പ്പങയ്തിട്ടുള്ള ഩദ്ധതിഔൾ നെെില് ഴരുുന്നതിന് മുന്തിമ
ഩയിഖണന നല്കുന്നതാണ്. ഩമ്പാ തെത്തില് ഩട്ടിനേയി
ഡാഭിപ്പെയുാം ഔനാല് ഷിസ്റ്റത്തിപ്പെയുാം ഩണി അതിനഴഖാം
പുനയാഖഭിക്കുന്നു. തീയനവാശണത്തിന് ഴിനധമഭാകുന്ന
തീയനഭകറഔൾക്ക് അനുനമാജയഭാമ നഴീന ഷാനകിലതിഔ
ഴിദയഔൾ രൂഩീഔയിക്കുന്നതില് ശ്രദ്ധ നഔന്ദ്രീഔയിക്കുന്നത്
എപ്പെ ഷര്ക്കാര് തുെരുന്നതാണ്.
148. ഷാംസ്ഥാനത്ത് ആഴര്ത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന അതിഴര്ശ
ത്തിപ്പെയുാം ഭിന്നല് പ്രലമ ഷാംബഴങ്ങളുപ്പെയുാം ഩശ്ചാത്തറ
ത്തില് കൂടുതല് കസനഡ്രാ-പ്പഭറികീനമാനരലജിക്കല് നസ്റ്റശനു
ഔളുാം ഫ്ലഡ് ഏര്റി ഴാണിാംഖ് ഷിസ്റ്റങ്ങളുാം (FEWS)
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സ്ഥാഩിച്ചുപ്പഔാണ്ട് പ്രലമ മുന്നരിമിെ് ഷാംഴിധാനങ്ങൾ
വക്തിപ്പെടുുന്നതിന് 2022-ല് ഷര്ക്കാര് ഉനേവിക്കുന്നു.
149. നതാട്ടെള്ളി സ്പില്നഴയുപ്പെ പുനരുദ്ധായണത്തിനാമി
പ്രധാന ങാനറിം ാം ഩമ്പ, ഭണിഭറ, അച്ചന്നഔാഴില്
എന്നീ നദിഔലിം ാം 2022-ം ാം ജറഴിബഴ ഴകുെ് ഡ്രജിാംഖ്
പ്രവൃത്തിഔൾ തുെരുന്നതാണ്. നഴമ്പനാട്ട് ഔാമറിപ്പറയുാം
അനുഫന്ധജറാവമങ്ങലിപ്പറയുാം പ്രലമജറാം ഉൾപ്പക്കാള്ളാ
വന്ന നവശി ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിന് നഴണ്ടി അഴമില്
നിന്നുാം കുലഴാള/ഔലഔൾ, പ്പങലി, പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഭാറിനയങ്ങൾ
എന്നിഴ നീക്കാം പ്പങയ്യുന്നതിനുാം ജറഴിബഴ ഴകുപ്പു
പ്രതിജ്ഞാഫന്ധഭാണ്.
150. സുസ്ഥിയഭാമ നദീതെ ആഴാഷഴയഴസ്ഥയുപ്പെ
ഩയിഩാറനത്തിനു നഴണ്ടി നഔയലത്തിപ്പറ പ്രധാനപ്പെട്ട
ഒനയാ നദിഔൾക്കുഭാമി ഷാംസ്ഥാനതറ ഭാസ്റ്റര് പ്ലാന്
തയ്യാരാക്കുന്നതാണ്. ുംഖര്ബജറാം രീങാര്ജ്ജ് പ്പങയ്യുന്ന
ഷാനകിലതിഔ ഴിദയ ഴളി ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത 10000
ഔിണന്ഔപ്പല ഷാംയക്ഷിതവാം സുസ്ഥിയവഭാമ കുെിപ്പഴള്ള
നസാതസ്സുഔലാമി
ഩയിഴര്ത്തനാം
പ്പങയ്യുന്നതിനുള്ള
ഩദ്ധതിഔളുാം നിറഴിം ണ്ട്.
151. ഔല്ലെ, ഔായാപ്പുള, ഔാഞ്ഞിയപ്പുള, ഭറകിലയ ഡാമുഔളു
പ്പെയുാം
ഭണിമാര്
ഫാനയജിപ്പെയുാം
പുനരുദ്ധായണ
നഴീഔയണ പ്രവൃത്തിഔൾ 2022-ല് നെെിറാക്കുന്നതിന്
ഷജ്ജഭാക്കിമിട്ടുണ്ട്.
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152. ജറഴിബഴങ്ങളുപ്പെ ഭാനനജ്പ്പഭെ്, പ്രലമ ഭാനനജ്പ്പഭെ്,
തീയനദവ എഞ്ിനീമരിാംഖ്, കസനഡ്രാലിഔ് രിഷര്ച്ച്
മുതറാമ യാംഖങ്ങലിപ്പറ പ്പഴല്ലുഴിലിഔൾ നനയിടുന്നതിനാമി
ജറനഷങന ഴകുെിനു ഔീളിം ള്ള നഔയല എഞ്ിനീമരിാംഖ്
രിഷര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറികൂട്ട് (KERI)-പ്പന നദവീമതറത്തിം ള്ള
ഖനഴശണാധിഷ്ഠിത അക്കാദഭിഔ ഭിഔഴിപ്പെ സ്ഥാഩന
ഭാമി ഭാറികിപ്പമടുക്കുഴാന് ഷര്ക്കാര് ഩദ്ധതിമിടുന്നു.
25. ഗ ാഗ ും.
153. പീല്ഡ് ഉനദയാഖസ്ഥപ്പയ ഏറികവാം പുതിമ സ്മാര്ട്ട്
എന്നപാഴ്സ്പ്പഭെ് ഉഩഔയണങ്ങനലാടുാം നഴീന ഷാനകിലതിഔ
ഴിദയനമാടുാം കൂെി ഷജ്ജഭാക്കിപ്പക്കാണ്ടുള്ള ‚സ്മാര്ട്ട്
എന്നപാഴ്സ്പ്പഭെ് ‛ ഩദ്ധതി നെെിറാക്കുന്നതിന് എപ്പെ
ഷര്ക്കാര്
ഉനേവിക്കുന്നുണ്ട്. 7.5 റക്ഷത്തില് ഩയാം
റാംഗനങ്ങൾ ഔപ്പണ്ടത്തിമതിലൂപ്പെ പ്പഷമ്പ് നഔയല
പ്പപ്രാജക്റ്റ് അതിപ്പെ തുെക്കാം മുതല് നപ്രാത്സാസനഩയഭാമ
പറങ്ങലാണ് ഔാണിക്കുന്നത്.
154. മാത്രികമാഷൗഔയയാം ഉരപ്പുഴരുുന്നതിന് ഇെറിജെ്
ഩബ്ലിക്ക് ട്രാന്നസ്പാര്ട്ട് ഷിസ്റ്റാം നെെില് ഴരുുന്നതിന്
ഴകുെ് ഉനേവിക്കുന്നു.
എപ്പെ ഷര്ക്കാര്, നിര്ബമ
ഩദ്ധതിക്കു ഔീളില് രീയമാീഔളുപ്പെയുാം പ്പഩാതുജനങ്ങളുപ്പെയുാം
സുയക്ഷ ഉരപ്പുഴരുുന്നതിന് ഷാംസ്ഥാന ഴയാഩഔഭാമ
ഴാസന ട്രാക്കിാംഖ് പ്ലാറിക്നപാാം ഴിഔഷിെിക്കുഴാന്
റക്ഷയഭിടുന്നു.
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155. തനേവ ഷവമാംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുപ്പെ ഷസഔയണ
നത്താപ്പെ ‚ഗ്രാഭഴണ്ടി എന്ന രു നൂതന ഩദ്ധതി‛
2022-23 ഴര്ശത്തില് പ്പഔ.എഷ്.ആര്.െി.ഷി. നെെില്
ഴരുുന്നതാണ്.
156. ഔാര്ഫണ് ഫസിര്ഖഭനാം പൂജയഭാക്കുഔ എന്ന
നമത്തിപ്പെ ബാഖഭാമി ഴകുെിനു ഔീളിം ള്ള നഫാട്ടുഔൾ
മുഴുഴന് 3 ഴര്ശാം പ്പഔാണ്ട് ഷൗനയാര്ജ്ജഴത്ഔയിക്കുാം.
ഇന്തയമിപ്പറ ആദയപ്പത്ത നഷാലാര് ക്രൂമിഷ് ഴാസനത്തിപ്പെ
നിര്ോണാം നല്ല യീതിമില് പുനയാഖഭിക്കുഔയുാം അത് ഈ
സാമ്പത്തിക ഴര്ശാം പൂര്ത്തീഔയിക്കുഴാനുാം ഷാധയതയുണ്ട്.
157. നരാഡ് അഩഔെങ്ങലിപ്പറ ഇയഔപ്പല അഩഔെ
സ്ഥറുതപ്പന്ന യക്ഷാപ്രഴര്ത്തനത്തില് ഷസാമിക്കുന്ന
തിനറക്കാമി രു പുതിമ ഩദ്ധതി ആഴികരിക്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
ഩദ്ധതി ഴളി അഩഔെസ്ഥറു ഴച്ചുതപ്പന്ന യക്ഷാ
പ്രഴര്ത്തനാം നെുന്നതിന് പ്പഩാതുജനപ്പത്തയുാം സ്കൂൾ
കുട്ടിഔപ്പലയുാം നഩാറീഷിപ്പനയുാം ഷന്നദ്ധപ്രഴര്ത്തഔപ്പയയുാം
ഉൾപ്പെടുത്തിപ്പക്കാണ്ടുള്ള രു ഔര്േനഷന ഴിഔഷി
െിക്കുന്നതിന് ഩയിഩാെിയുണ്ട്. ഩദ്ധതിമില് ആാംബുറന്ഷ്
നഷഴന ദാതാക്കൾക്കുള്ള സ്റ്റാനെര്ഡ് ഒെനരശന്
പ്പപ്രാഷീഡയര്ഷ് (എഷ്..ഩി.)-ഉാം ഭാര്ഗനിര്നേവങ്ങളുാം,
രൂഩീഔയിക്കുന്നതാണ്.
26. തുറമുഖും.
158. ഩശ്ചിഭതീയത്തിലൂപ്പെ തീയനദവഴയാഩായാം പ്പഭച്ചപ്പെടു
ുന്നതിനാമി രു ഗ്രീന് കരറിക് നഔാരിനഡാര്
ആയാംബിക്കുന്നതിനറക്കാമി നഔയല ഷര്ക്കാര് പ്പഔാച്ചിമില്
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നിന്നുാം നഫപ്പൂര്, അളീക്കല് തുരമുകങ്ങലിനറക്ക് രു ഗ്രീന്
കരറിക് നഔാരിനഡാര്-2 ഷര്വീഷ് ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
159. പ്പഴസ്റ്റ് നഔാസ്റ്റ് ഔനാറിപ്പെ (West Coast Canal)
ഴിഔഷനാം,
ഭാസീ-ഴലെട്ടണാം
രീച്ചിം ാം
(MaheValapattanam Reach) നീനറവവയാം-നഫക്കല് രീച്ചിം ാം
(Neeleswaram-Bekal Reach) നിര്നേവിച്ചിട്ടുള്ള പുതിമ
ഔനാറിപ്പെ നിര്ോണാം എന്നിഴ മൂന്ന് ഗട്ടങ്ങലിറാമാണ്
ഴിബാഴനാം പ്പങയ്തിയിക്കുന്നത്. ഔനാം ഔൾ വൃത്തിമാക്കു
ന്നതുാം നിറഴിപ്പറ ഴീതി നിറനിന്ത്തിപ്പക്കാണ്ട് അഴപ്പമ
ജറഖതാഖതത്തിനുാം ഴിനനാദ ഷഞ്ായത്തിനുാം നമാഖയഭാക്കു
ന്നതുഭാണ് ന്നാാം ഗട്ടത്തില് നിര്നേവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി
ഔലില് ഴിബാഴനാം പ്പങയ്തിയിക്കുന്നത്. ഔനാം ഔളുപ്പെ ഴീതി
കൂട്ടിയുാം 2022 അഴഷാനനത്താപ്പെ പുനയധിഴാഷ പ്ര്രമിമ
മിലൂപ്പെയുാം ഔനയ്യറികങ്ങപ്പല ളിെിക്കുഔയുാം പ്പങയ്യുഴാനാണ്
യണ്ടാാം ഗട്ടത്തില് ഴിബാഴനാം പ്പങയ്തിയിക്കുന്നത്. ങയക്ക്
ഖതാഖതാം പ്പഭച്ചപ്പെടുുന്നതിനാമി ഔനാം ഔപ്പല നദവീമ
ജറഩാതാ നിറഴായത്തിനറക്ക് (National Waterway
Standards) ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിന് മൂന്നാാം ഗട്ടത്തില്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
VII. ്രധകൃ ി വിഭവ്ങളുും, പരിസ്ഥി ിയും ദുരന്ത

ിവാരണവും

27. വ വും വ യജ്ീവിയും
160. ഷവാബാഴിഔ ഴനങ്ങളുാം ഭറിക് ആഴാഷ ഴയഴസ്ഥഔളുാം
ഴീപ്പണ്ടടുക്കുന്നതിനാമി രു ഇനക്കാ പ്പരനസ്റ്റാനരശന്
നഩാലിഷി 2021 ഷര്ക്കാര് പ്പഔാണ്ടു ഴന്നു. ഇത്
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തനേവഷവമാംബയണാം , ഩയിസ്ഥിതി തുെങ്ങിമ ഴകുപ്പുഔളുപ്പെ
രു കൂട്ടാമ ഉദയഭാം ആമിയിക്കന്നതുാം തനേവഷര്ക്കാരുഔപ്പല
ഉൾപ്പക്കാള്ളുന്നതന്നതുഭാണ്. പ്പഩാതുജന ഩകിലാലിത്താം ഇതിപ്പന
രു
ഫഹുജന
പ്രസ്ഥാനത്തിപ്പെ
രൂഩത്തിനറക്ക്
ഭാറ്റുന്നതാണ്.
161. നഔയലത്തിപ്പറ ഔാടുഔലില് നിന്നുാം ഩയിസ്ഥിതിയു
ഭാമി പ്പഩാരുത്തപ്പെൊത്ത ജീഴജാറങ്ങപ്പല മുന്ഖണനാ
്രമഭത്തില്
ഉന്മൂറനാം പ്പങയ്യുന്നതിനുള്ള രു പ്രനതയഔ
ഩദ്ധതി 2022-23-ല് നെെിറാക്കുഴാന് ഉനേവിക്കുന്നു.
162. ‚കാര്ക്ബണ്
ൂട്രല്സ മകരളും" എന്ന റക്ഷയാം
നനെിപ്പമടുക്കുന്നതില് ഴനങ്ങൾക്കുാം ഴനത്തിന് പുരുള്ള
ഭയക്കൂട്ടങ്ങൾക്കുാം ഉള്ള ഩകില് ഩയഭ പ്രധാനഭാണ്. നിറഴിം ള്ള
ഴനങ്ങളുപ്പെ ഗുണനിറഴായാം പ്പഭച്ചപ്പെടുുന്നതിലൂപ്പെയുാം
ഭയക്കൂട്ടങ്ങൾ
ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിലൂപ്പെയുാം
ഴനങ്ങലാല്
നെക്കുന്ന ഈ ആഖീഔയണ പ്ര്രമിമപ്പമ ഉനത്തജിെി
ക്കാവന്നതാണ്.
163. ഷര്ക്കാര് ആഴികരിക്യിച്ചിട്ടുള്ള2021-പ്പറ ഇനക്കാ
പ്പരനസ്റ്റാനരശന് നഩാലിഷി, ഴാണിജയാഴവയത്തിനുള്ളതുാം
തനേവഭല്ലാത്തതുഭാമ ഏഔഴിലനത്താട്ടങ്ങലാമ അനക്കവശയ,
യൂക്കാറിഩ്റികഷ്,
ഴാട്ടീല്
എന്നിഴഔലിപ്പറ
നികിമര്
പ്പപല്ലിാംഖില് നിന്നു റബിക്കുന്ന അഷാംസ്കൃത ഴസ്തുക്കൾ
ഇതിനറക്കാമി നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ള നയാമഴിറയ്ക്ക് ഴനഴിബഴ
ങ്ങപ്പല അെിസ്ഥാനഭാക്കിയുള്ള പ്പങന്ഔിെ ഴയഴഷാമ
ങ്ങൾക്ക് നല്കുഴാന് ഴിബാഴനാം പ്പങയ്യുന്നു.
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164. തീയനവാശണാം പ്പഭച്ചപ്പെട്ട യീതിമില് പ്രതിനയാധി
ക്കുന്നതിനാമി ഔണ്ടല്ഔാടുഔളുപ്പെയുാം ഭറ്റു ഷഷയജാറങ്ങളു
പ്പെയുാം രു കജഴ ഔഴങാം നഔയല തീയത്ത് ഉണ്ടാക്കുഴാന്
ഉനേവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തനേവ ഷമൂസത്തിപ്പെ ്രമിമാത്മഔ
ഇെപ്പഩെം ഔനലാടുകൂെിമ ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔളുപ്പെ രു
ഩയിശ്രഭഭാമിയിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനു നഴണ്ടിയുള്ള രു
പ്രനതയഔ ഩദ്ധതിക്ക് നഔയല പുനര്നിര്ോണ ഴിഔഷന
ഩദ്ധതിയുപ്പെ (RKDP) ഩിന്തുണ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.
165. ഭനുശയരുാം ഴനയജീഴിഔളുാം തേിം ള്ള ഷാംഗര്ശ
ത്തിപ്പെ പറഭായുണ്ടാകുന്ന ഔഷ്ടതഔൾ ഩയിസയിക്കുന്ന
തിന് എപ്പെ ഷര്ക്കാര് അനങ്ങമറികപ്പത്ത മുന്ഖണന
നല്കുന്നതാണ്. ഭനുശയരുാം ഴനയജീഴിഔളുാം തേിം ള്ള
ഷാംഗര്ശാം ഩയിസയിക്കുന്നതിനുള്ള രു പ്രനതയഔ
ഩദ്ധതിക്ക് ഩിന്തുണ നല്കുന്നതാണ്.
166. എപ്പെ ഷര്ക്കാര് തിയപ്പഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട പ്രനദവ
ങ്ങലില് പ്പങന് നഖയ ഴനങ്ങൾ ഴലര്ത്തിപ്പമടുക്കുന്നതിനുള്ള
രു പ്രനതയഔ ഩദ്ധതി നെെിറാക്കുഴാന് ഉനേവിക്കുന്നു.
നഔയലത്തിപ്പറ നപാരസ്ട്രി നികബ്ബുഔളുപ്പെ പ്രഴര്ത്തനങ്ങൾ
ഴയാഩിെിക്കുന്നതിനായുാം
പുന:സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനായുാം
"ഭിശന് നപാരസ്ട്രി നികഫ്ഷ് " മുകാന്തിയാം രു ഩദ്ധതി
ഴനാംഴകുെ് അടുത്തഔാറത്താമി ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
167. ഩയിശുദ്ധഭാമ ഔാവഔപ്പല ഷാംയക്ഷിക്കുന്നതിനുാം
ഩയിഩാറിക്കുന്നതിനുാം
നപ്രാത്സാസനാം
നല്കുന്നതി
നറക്കാമി പ്രനതയഔ ഩദ്ധതിഔൾ നെെിറാക്കുന്നതാണ്.
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28. പരിസ്ഥി ി
168. ഔാവഔൾ, ഔണ്ടല്ക്കാടുഔൾ,
നദീതീയത്ത്
ഔാം ന്ന ഷഷയങ്ങൾ, ഴാംവനാവാം ഷാംബഴിച്ചതുാം ബീശണി
നനയിടുന്നതുഭാമ ഷഷയങ്ങൾ എന്നിഴയുപ്പെ ഷാംയക്ഷണ
ത്തിനായുലല ഴിഴിധ ഴിശമങ്ങൾ നഔന്ദ്രീഔയിച്ചുലല കജഴ
കഴഴിധയ ഷാംയക്ഷണ ഩദ്ധതിഔൾ നഔയലത്തിപ്പറ ഴിഴിധ
നഔന്ദ്രങ്ങലില് പുനയാഖഭിച്ചുഴയിഔമാണ്. കജഴകഴഴിധയ
ഩയിഩാറന ഔേിറികിയുഭാമി ഷസഔയിച്ച് 11 ജില്ലഔലില്
കജഴകഴഴിധയ ഩാര്ക്കുഔൾ ഴിഔഷിെിച്ചുഴയിഔമാണ്.
169. ഩാറക്കാടുാം
ആറപ്പുളമിം ാം
അന്തയീക്ഷ
ഴായുഴിപ്പെ ഗുണനിറഴായാം തുെര്ച്ചമാമി നിയീക്ഷിക്കുന്ന
നസ്റ്റശനുാം
ഩാതാലാം
ഫണ്ടിന്
മുഔൾബാഖത്താമി
ജറത്തിപ്പെ ഗുണനിറഴായാം ഒണ്കറനാമി നിയീക്ഷി
ക്കുന്നതിനുലല നസ്റ്റശനുാം പൂര്ത്തിമാക്കാന് ഉനേവിക്കുന്നു.
170. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനവഭാമി
ഫന്ധപ്പെട്ട പ്രഴര്ത്തനങ്ങൾ ഔായയക്ഷഭഭാമി ഏനഔാഩിെി
ക്കുന്നതിനുനഴണ്ടി ആ യാംഖത്ത് കഴദഗ്ദ്ധയമുലല ഭാനഴ
ഴിബഴനവശിപ്പമ
ഉൾപ്പെടുത്തിയുാം
രു ഷാംസ്ഥാന
ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാന ഴിജ്ഞാന ഭാനനജുപ്പഭെ്
നഩാര്ട്ടല് ഴിഔഷിെിച്ചുപ്പഔാണ്ടുാം ഷാംസ്ഥാന ഔാറാഴസ്ഥാ
ഴയതിമാന പ്പഷല്ലിപ്പന (SCCC) വക്തിപ്പെടുുന്നതാണ്.
ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനപ്പത്തക്കുരിച്ചുലല നദവീമ ഔര്േ
ഩദ്ധതിക്ക് (NAPCC) അനുസൃതഭാമി ഔാറാഴസ്ഥാ
ഴയതിമാനപ്പത്തക്കുരിച്ചുലല
ഷാംസ്ഥാന
ഔര്േഩദ്ധതി
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(SAPCC) ഩയികരിക്യിക്കുന്നതാണ്. ഏറികവാം പുതിമ തീയനദവ
നിമന്ത്രണ നഭകറാ ഴിജ്ഞാഩനത്തിനുാം നബദഖതിഔൾക്കുാം
അനുസൃതഭാമി തീയനദവ ഩയിഩാറന ഩദ്ധതി ഩയികരിക്യി
ക്കുന്നതാണ്.
29. ദുരന്ത ിവാരണവും കാലാവസ്ഥാ വയ ിയാ വും.
171. എപ്പെ ഷര്ക്കാര്, ദുയന്തങ്ങപ്പല അതിജീഴിക്കുന്ന
തിനുലല ഷമൂസത്തിപ്പെ നവശി ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനുലല
എല്ലാ ശ്രഭങ്ങളുാം നെത്തിമിട്ടുലലതുാം അതുഴളി ദുയന്ത
ഷാധയത റഘൂഔയിച്ചിട്ടുലലതുഭാണ്. അെിമന്തയ ഗട്ടങ്ങലിം ാം
ദുയന്തനിഴായണ
ഷഭമങ്ങലിം ാം
നഔാ-ഒെനരറികീഴ്
ഖനഴണന്ഷിനുാം ന്രമാഷ് ഏജന്ഷി ഷസഔയണത്തിനുാം
നഴണ്ടി,
ഐ.െി. ആഴവയങ്ങപ്പല പ്രനതയഔഭാമി
അബിഷാംനഫാധന പ്പങയ്യുന്നതിനാമി, നസ്റ്ററിക് എഭര്ജന്ഷി
ഒെനരശന് പ്പഷെരിന്, നിറഴില്, ഷാംസ്ഥാനത്ത്
ദുയന്തനിഴായണത്തിനാമി, രു നഔന്ദ്രീകൃത ഒെനരശന്ഷ്
ഔഭാന്ഡ് പ്പഷെര് പ്പഷാറൂശന് ഉണ്ട്. ജനങ്ങപ്പല ദുയന്ത
നിഴായണത്തില് നഫാധഴാന്മായാക്കുന്നതിന് ഷാംസ്ഥാന
ുെനീലാം രു പ്രനതയഔ പ്രങയണ ഩയിഩാെി ഷാംഗെി
െിക്കുന്നതാണ്.
172. അഞ്് ജില്ലഔലിപ്പറ റാെ് യൂഷ്/റാെ് ഔഴര്ഭാപ്പുാം
നാം  ജില്ലഔൾക്കുനഴണ്ടിയുലല തണ്ണീര്ത്തെ ഴിഴയ
ഷാംഴിധാനവാം പൂര്ത്തിമാക്കുന്നതുാം പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങളുപ്പെ
പുതുക്കിമ ഴിഴയനവകയനത്താടുകൂെി പ്പഴഫ് അെിസ്ഥാന
ത്തിം ലല LRIS നഴീഔയിക്കുന്നതുഭാണ്.
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173. നഔയല നസ്റ്ററിക് രിനഭാട്ട് പ്പഷന്ഷിാംഖ് ആെ്
എന്ഴനമാണ്പ്പഭെ്
പ്പഷെര്
(KSREC),
ഷര്ഴര്
ഇന്രാസ്ട്രഔ്ങര് നഴീഔയിക്കുന്നതുാം ഡിഷാസ്റ്റര് ഡാറികാ
രിക്കഴരി പ്പഷാലൂശന് ഴിഔഷിെിക്കുന്നതുാം ഷാറികകററിക്
ഇനഭജ് അെിസ്ഥാനഭാക്കി തണ്ണീര്ത്തെ പ്പനല്ഴമല്
ഩയിഴര്ത്തനാം ഔപ്പണ്ടത്തല് രിനൊര്ട്ട് റബയഭാക്കുന്നതു
ഭാണ്.
30. റീബില്സഡക്ക്  മകരള ഇ ിമഷയറ്റീവക്ക് 
174. രീഫില്ഡ് നഔയല ഇനിനശയറികീഴിനു (RKI)
ഔീളില്, 13 ഴകുപ്പുഔളുപ്പെ ആബിമുകയത്തിം ലല, 7823.43
നഔാെി
രൂഩയ്ക്കുലല
ഩദ്ധതിഔൾക്ക്
ബയണാനുഭതി
നല്ഔിമിട്ടുലലതുാം
ആമത്
നെെിറാക്കിഴരുന്നതുാം
5410.95 നഔാെി രൂഩയ്ക്കുലല ഩദ്ധതിഔൾ പ്പെന്ഡര് പ്പങയ്ത്
നല്ഔിമിട്ടുലലതുഭാണ്.
VIII. മറ്റു മമഖലകള്
31. മദ്വസവും
175. എപ്പെ ഷര്ക്കാര്, വഫയിഭറയുപ്പെ ഴിഔഷനത്തിനു്
മുന്ഖണന നല്കുന്നതുാം വഫയിഭറമില് എുന്ന
തീര്ഥാെഔര്ക്ക് കൂടുതല് ഷൗഔയയങ്ങൾ ഏര്പ്പെടുുന്നതു
ഭാണ്.
വഫയിഭറ
തീര്ഥാെഔര്ക്കുലല
ഷസാമ
ഷൗഔയയങ്ങൾ ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനുലല നെഩെിമാമി
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നിറമില് ഭിഡ് നഴ ഩില്ഗ്രിാം പ്പശല്നട്ടഴ്സ് (ഇെത്താഴല
ങ്ങൾ) വക്തിപ്പെടുുന്നതാണ്.
176. എപ്പെ ഷര്ക്കാര്, ഭറഫാര് നദഴഷവാം നഫാര്ഡിപ്പെ
ഔീളിം ലല പ്രഷിദ്ധഭാമ നക്ഷത്രികമങ്ങപ്പല ഫന്ധിെിച്ച് രു
തീര്ഥാെന ഇെനാളി രൂഩീഔയിക്കുന്നതിനുലല തയ്യാപ്പരടുപ്പു
ഔൾ ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
32. സാുംസ്കാരികും
177. എപ്പെ ഷര്ക്കാര്, ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത പ്പഩാതു
രിക്കാര്ുഔളുപ്പെ ഭാനനജുപ്പഭെ്, ബയണാം, ഷാംയക്ഷണാം
എന്നിഴ നിമന്ത്രിക്കുന്നതിന് രു പുതിമ നിമഭനിര്ോണ
ത്തിന് ഉനേവിക്കുന്നു. ജില്ലാ ബയണകൂെങ്ങൾ നിര്നേവിക്കുന്ന
സ്ഥറങ്ങലില്, ജില്ലാ കഩാപഔ നഔന്ദ്രങ്ങൾ ആയാംബിച്ച്
ആര്കക്കഴല് രിക്കാര്ുഔളുപ്പെ ഷാംയക്ഷണാം ഴിനഔന്ദ്രീ
ഔയിക്കുഴാന് കൂെി ഉനേവിക്കുന്നു. ഴകുെിപ്പെ ആബിമുകയ
ത്തില്, നഔയലത്തിപ്പറ ഴിഴിധ ഷാാംസ്കായിഔ, കഩാപഔ
നഔന്ദ്രങ്ങൾ
ഷന്ദര്വിക്കുന്ന
ജനങ്ങൾക്കാമി
രു
ഷാാംസ്കായിഔ ഷര്ക്കൂട്ടുാം നഔയലത്തിപ്പെ ഩായമ്പയയാം
പ്രദര്വിെിക്കുന്നതിനാമി രു ഷാാംസ്കായിഔ കഩാപഔ
ഗ്രാഭവാം ഇതുഭാമി ഫന്ധപ്പെട്ട
ഭറിക് നാറ് പ്രനതയഔ
ഷാംയാംബങ്ങളുാം നെെിറാക്കുഴാന് ഉനേവിക്കുന്നു.
33. ഭക്ഷയവും സിവില്സ സനൈസും വ്പ്ക്ക് 
178. ഭസാഭായിയുപ്പെ ഔാറത്ത് എല്ലാ കുടുാംഫങ്ങൾക്കുാം
ഷൗജനയ
ബക്ഷയ ഔിറിക്
നല്ഔിപ്പക്കാണ്ട് ഴിവെ്
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യസിതഭാക്കി ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത നിറനിര്ുന്നതില് ബക്ഷയ
ഷിഴില് ഷകപ്ലഷ് ഴകുെ് രു പ്രധാന ഩകില് ഴസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഷകപ്ലനഔായുപ്പെ പറപ്രദഭാമ ഴിഩണി ഇെപ്പഩെറിലൂപ്പെ
ഩച്ചക്കരിഔളുാം
ബക്ഷയധാനയങ്ങളുാം
ഩമന്ഴര്ഗങ്ങളുാം
ഉൾപ്പെപ്പെയുലല അഴവയഴസ്തുക്കളുപ്പെ ഴിറ നിമന്ത്രിച്ചു.
179. നഔയലത്തിം െനീലാം 83 താലൂക്ക് തറ നഖാഡൗം 
ഔൾ നിര്േിക്കുഴാനുനേവിച്ചിട്ടുലലതുാം അതുഴളി, അത്തയാം
നഔന്ദ്രങ്ങലില്, രു ഭാഷപ്പത്ത നരശന് ബക്ഷയഴസ്തുക്കൾ
സൂക്ഷിക്കുഴാന് ഔളിയുന്നതുഭാണ്.
ബക്ഷയധാനയങ്ങളുപ്പെ
കൃതയഭാമ ഴിതയണാം നിയീക്ഷിക്കുന്നതിനുാം ഉരൊക്കുന്ന
തിനുാം, ഔാറതാഭഷവാം ഴളിഭാറികവാം ഴരുുന്നതിപ്പനതിയാമ
ഷാംയക്ഷണത്തിനായുാം എല്ലാ 209 NFSA നഖാഡൗം 
ഔലിം ാം VTFMS, CCTV നിയീക്ഷണാം നെെിറാക്കുന്ന
തിന് കൂെി ഉനേവിക്കുന്നു.
180. എപ്പെ ഷര്ക്കാര്, 2021 നഴാംഫര് ഭാഷാം 2-ാം
തീമതി മുതല്, എ.െി.എാം. ഔാര്ഡിപ്പെ ഴറിെത്തിം ലല
രു ഩി.ഴി.ഷി. നരശന് ഔാര്ഡ് അഴതയിെിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5000/- രൂഩ ഴപ്പയയുലല ഫാകിലിാംഖ് നഷഴനങ്ങൾ
നല്കുഴാനുാം നയാമഴിറ നശാപ്പുഔൾ ഴളി എല്ലാ യൂട്ടിറിറികി
ഫില്ലുഔളുാം അെയ്ക്കുഴാനുാം, ഈ യാംഖപ്പത്ത ഫാകിലര്ഭാരുപ്പെ
നഷഴനാം ഉൾപ്പെടുത്തിപ്പക്കാണ്ട്, ഉനേവിക്കുന്നു.
181. ഔര്ശഔര്ക്ക് പ്പനല്ലിന് ഇന്തയമിം ലല ഏറികവാം
ഉമര്ന്ന ഷാംബയണ ഴിറ അതാമത്, ഔിനറായ്ക്ക് 28 രൂഩ
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നിയക്ക് ഈ ഷീഷണില് ഷാംസ്ഥാനത്ത് നിറഴിം ണ്ട്.
ഷകപ്ലനഔാ, ഭത്സയപ്പപഡ്, നസാര്ട്ടിനഔാര്െ്, പ്പഔഩ്നഔാ
എന്നിഴ ഴിഩണനാം പ്പങയ്യുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളുപ്പെ ഴില്പനയ്ക്കാമി
രു ഷാംനമാജിത ഒണ്കറന് ഴിതയണ ഷാംഴിധാനാം
ഷകപ്ലനഔായുപ്പെ നനാപതവത്തില് ഴിഔഷിെിപ്പച്ചടുത്തിട്ടുണ്ട്.
182. ഷകപ്ലനഔാമില്, നസ്റ്റാക്കിപ്പെ സ്ഥിതി, നഴഖത്തില്
അപ്പല്ലകിലില് ഭന്ദഖതിമില് ഴിറ്റുനഩാകുന്ന ഷാധനങ്ങളുപ്പെ
ഴിഴയങ്ങൾ, ഓട്ട് പ്പററിക് ഔാശ് ഫാറന്ഷ് തുെങ്ങിമഴ
അരിയുന്നതിനാമി നബ്ലാക്ക് പ്പങമിന് ഷാനകിലതിഔ ഴിദയ
ഉഩനമാഖിച്ച് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന, രു എെര്കപ്രഷ്
രിനഷാഴ്സ് ഭാനനജുപ്പഭെ് പ്പഷാലൂശന് സ്ഥാഩിക്കുന്നതാണ്.
34. ആഭയന്തര വ്പ്ക്ക് 
183. എപ്പെ ഷര്ക്കാര്, നഩാറീഷ് ഷാംഴിധാനത്തില്
ആധുനിഔ ഷാനകിലതിഔഴിദയ ഷവീഔയിക്കുന്നതില് അതീഴ
പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധത പുറര്ത്തിമിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പെ ബാഖഭാമി,
തിരുഴനന്തപുയത്ത് നഡ്രാണ് നപാരന്ഷിഔ് റനഫാരട്ടരി
നേൾ സ്ഥാഩിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ രഴനൂ ജില്ലഔലിം ാം ജില്ലാ
നപാരന്ഷിഔ് ഷമന്ഷ് റനഫാരട്ടരിഔൾ സ്ഥാഩിച്ചിട്ടുണ്ട്.
184. നഔയല നഩാറീഷിപ്പെ പ്രനതയഔ ഷാംയാംബങ്ങലില്
താപ്പളെരയുന്നഴ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്:
(i)

തിരുഴനന്തപുയത്ത് ഇന്തയമിപ്പറ ആദയപ്പത്ത
നഡ്രാണ് രിഷര്ച്ച് ആെ് നപാരന്ഷിഔ് പ്പഷെര്
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വക്തിപ്പെടുുന്നതുാം ദുയന്തനിഴായണാം, നഩാറീഷ്
ഩനട്രാലിാംഖ്, ഴി.ഐ.ഩി. സുയക്ഷ, ഷര്കഴറന്ഷ്
എന്നിഴയ്ക്കാമി ഉഩനമാഖിക്കാവന്ന ഴിഴിധ
നവശിഔലിം ലല
നഡ്രാം ഔൾ
ഴിഔഷിെി
ക്കുന്നതുഭാണ്. വത്രു നഡ്രാം ഔപ്പല കഔഔായയാം
പ്പങയ്യുന്നതിനാമി രു പ്പഭാകഫല് ആെി
നഡ്രാണ് ഷൗഔയയാം കൂെി ഈ നഔന്ദ്രത്തില്
സ്ഥാഩിക്കുന്നതാണ്.
(ii) ഡിജിറികല് അഡിക്ഷനുഭാമി ഫന്ധപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്
അനുബഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഴിദയാര്ഥിഔപ്പലയുാം
ആളുഔപ്പലയുാം പറപ്രദഭാമി ഔൗണ്ഷിറിാംഖ്
പ്പങയ്യുന്നതിനുനഴണ്ടി
നാറ്
നഩാറീഷ്
നരഞ്ചുഔലില്
ഡിജിറികല്
ഡി-അഡിക്ഷന്
പ്പഷെര് സ്ഥാഩിക്കുന്നതാണ്.
(iii) ട്രാപിഔ് ഩയിനവാധനഔൾക്കാമി ഴാസനങ്ങ
പ്പലാന്നുാം നിര്ത്തിമിടുന്നിപ്പല്ലന്ന് ഉരപ്പുഴരുുന്ന
ഷമ്പൂര്ണ്ണ
ഷാംനമാജിത
ഡിജിറികല്
എന്നപാഴ്സ്പ്പഭെ് ഷാംഴിധാനാം നെെിറാക്കു
ന്നതുാം "ട്രാപിഔ് പ്പങക്കിാംഖ് ടു കപന് പ്പഩമ്
പ്പഭെ്‛
ഷാംസ്ഥാനുെനീലാം
ഡിജിറികല്
ആക്കുന്നതുഭാണ്.
185. തഴനൂയിപ്പറ പ്പഷന്ട്രല് പ്രിഷണിപ്പെ നിര്ോണാം
പൂര്ത്തീഔയണത്തിനറക്ക് അടുക്കുഔമാണ്, ഇത് നഔയല
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ഷാംസ്ഥാന രൂഩീഔയണത്തിന്
നവശമുള്ള ആദയപ്പത്ത
പ്പഷന്ട്രല് പ്രിഷണ് ആമിയിക്കുന്നതാണ്.
186. ദുയന്തങ്ങളുപ്പെയുാം നഔാഴിഡ്-19 ഭസാഭായിയുപ്പെയുാം
നാളുഔലില് ന്മുടപ്പെ അനി-യക്ഷാ നഷഴന ഴകുെ്
മുന്ഩന്തിമിറാമിരുന്നു എന്നത് അബിഭാനാര്സഭാണ്.
ഴകുെിപ്പെ നവശി ഴര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിന്, 2021-ല് അഞ്്
പുതിമ അനി-യക്ഷാ നസ്റ്റശനുഔൾ ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഔണ്ണൂയില് പമര് നഷഫ്റ്റി ഷമന്ഷ് നഩാസ്റ്റ് ഗ്രാഡകനഴറിക്
രിഷര്ച്ച് പ്പഷെര് ആയാംബിക്കുന്നതിന് കൂെി അനുഭതി
നല്ഔിമിട്ടുണ്ട്.
187. കസനക്കാെതിമില് പമല് പ്പങയ്യുന്ന നഔസുഔൾ
ഔായയക്ഷഭഭാമി കഔഔായയാം പ്പങയ്യുന്നതിനുലല ഷാംസ്ഥാന
ത്തിപ്പെ പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധതയുപ്പെ പ്രതീഔഭാമി, ഴിഴിധ
ഷഴിനവശതഔളുലല രു ഇന്-സൗഷ് നഔഷ് ഭാനനജുപ്പഭെ്
നഷാഫ്റ്റ്
പ്പഴമര്
ആമി
നഔഷ്
ഭാനനജുപ്പഭെ്
ഷിസ്റ്റാം
ഴിഔഷിെിപ്പച്ചടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ജുഡീശയരിമില്,
ഇ-ഖനഴണന്ഷ്
നപ്രാജക്ടിപ്പെ
ബാഖഭാമി,
നഔയല
കസനക്കാെതിമില് രു ഡാറികാ പ്പഷെര് സ്ഥാഩിക്കുഴാനുാം,
രിക്കാര്ുഔൾ ഡിജികറികഷ് പ്പങയ്യുഴാനുാം ഷാംയക്ഷിക്കു
ഴാനുാം ഉനേവിക്കുന്നു.
188. 28 പാസ്റ്റ്ട്രാക്ക് പ്പസ്പശയല് നഔാെതിഔലില്,
14 എണ്ണാം പ്രനതയഔ നഩാനക്സാ (POCSO) നഔാെതിഔലാമി
ഈ ഷാമ്പത്തിഔ ഴര്ശത്തില് ഴിജ്ഞാഩനാം പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്.
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189. എപ്പെ ഷര്ക്കാര്, ഏതുതയാം ഴിഩുാം നനയിടുഴാന്
ഔളിവലല, എമര്നപാഴ്സ്/നനഴി എന്നിഴയ്ക്ക് നല്കുന്നതിന്
ഷഭാനഭായുലല ഩയിവീറനാം നല്ഔിപ്പക്കാണ്ട് നഔയല
ത്തിപ്പെ ഷവന്താം ‚പ്പസ്പശയറി പ്പട്രമിന്ഡ് നബ്രഴ്
ബ്രിനഖഡ്‛ രൂഩീഔയിക്കുഴാന് ഉനേവിക്കുന്നു.
190. ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ ഓനദയാഖിഔ ബാശമാമ ഭറമാല
ത്തില് നഔയല നഩാറീഷ് ഭാനുഴല് തയ്യാരാക്കുന്നതിനുലല
നെഩെിഔൾ പുനയാഖഭിക്കുന്നു.
35.

ിയമ വ്പ്ക്ക് 

191. നഔാഴിഡ്-19 ഭസാഭായി ഔായണാം, 14-ാം നഔയല
നിമഭഷബയുപ്പെ
ഴിഴിധ
ഷനേലനങ്ങൾ
നങയാന്
ഔളിമാപ്പത ഴയിഔയുാം, അതുഔായണാം ഷര്ക്കായിന് ഴിഴിധ
ഷന്ദര്ബങ്ങലിറാമി 45 ഒര്ഡിനന്സുഔൾ പുരപ്പെടുഴി
നക്കണ്ടതായുാം ഴന്നു. പ്രസ്തുത ഒര്ഡിനന്സുഔൾക്ക് ഩഔയാം
ഷാംസ്ഥാന നിമഭഷബയുപ്പെ ആ്ഔൾ പ്പഔാണ്ടുഴരുന്നതിന്
ഊന്നല് പ്പഔാടുുപ്പഔാണ്ട് 15-ാം നഔയല നിമഭഷബയുപ്പെ
മൂന്നാാം ഷനേലനാം ഫില്ലുഔൾ ഩാസ്സാക്കുന്നതിനാമി
പ്രനതയഔാം ഴിലിച്ചുനങര്ക്കുഔയുാം 34 നിമഭങ്ങൾ ഩാസ്സാക്കു
ഔയുാം പ്പങയ്തു.
36. ്രധവാസി മകരളീയ കാരയ വ്പ്ക്ക് 
192. നഔാഴിഡ്-19 ഭസാഭായിയുപ്പെ ഔാറത്ത് ഏഔനദവാം
1.75 ദവറക്ഷാം പ്രഴാഷിഔൾ നഔയലത്തിനറക്ക് ഭെങ്ങി
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ഴന്നു. അഴയില് ഏഔനദവാം 70 വതഭാനവാം നജാറി
നഷ്ടപ്പെട്ടതു ഔായണാം ഭെങ്ങിഴയാന് നിര്ഫന്ധിതയാമ
ഴയാണ്. ഭെങ്ങിപ്പമത്തിമഴര്ക്ക് സുസ്ഥിയഭാമ ഉഩജീഴന
അഴഷയാം നല്കുന്നതിനു റക്ഷയഭിട്ട്, നാനനാ-പ്പങന്ഔിെസൂക്ഷ്മ ഷാംയാംബങ്ങൾ തുെുന്നഴാന് അഴപ്പയ ഷസാമിക്കു
ഴാനാമി നനാര്ക്ക "രീസാഫിറിനറികശന്, രീ-ഇെനഗ്രശന്
ആെ്
നഔാ-ഒര്ഡിനനശന് ഒപ് NRKS- പ്രഴാഷി
ബദ്രത‛ എന്ന രു പുതിമ ഩദ്ധതി ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
193. ട്രിെിൾ ഴിന് ഩയിഩാെിയുപ്പെ ബാഖഭാമി, ജര്േനി
മിനറക്ക്
നഴ്സുഭാപ്പയ
രിക്രൂട്ട്
പ്പങയ്യുന്നതിനുനഴണ്ടി,
ഷാംസ്ഥാനാം നെുന്ന ഴിനദവനത്തക്കുലല രിക്രൂട്ട്പ്പഭെ്
ഏജന്ഷിമാമിട്ടുലല നനാര്ക്ക ്ടട്ട്ഷ്, ജര്േന് പ്പപഡരല്
എാംനപ്ലാമ് പ്പഭെ് ഏജന്ഷിയുഭാമി ധായാണാഩത്രികമത്തില്
ഏര്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നഔാഴിഡാനന്തയ ഷാസങയയത്തില്
ജര്േന് ആനയാഖയ ഩയിയക്ഷാ നഭകറമില് ഷാംസ്ഥാനു
നിന്നുലല 10,000-ത്തിറധിഔാം നഴ്സുഭാര്ക്ക് പ്പതാളിറഴഷയ
ങ്ങൾ തുരന്നുപ്പഔാടുത്തിട്ടുണ്ട്.
37. ദമദ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്ക്കാര വ്പ്ക്ക് 
194.
ഷര്ക്കായിന്,
ഷകിലീര്ണ്ണഭാമ
പ്രശ്നങ്ങൾ
അബിഷാംനഫാധന പ്പങയ്യുന്നതിനുാം ഷഭമഫന്ധിതഭാമി
ഇന്പുട്ട് നല്കുന്നതിനുാം നഴണ്ടി ഐ.എാം.ജി.മില് ഗുഡ്
ഖനഴര്ണന്ഷിനുലല രു പ്പഷെര് ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഔയല
ഷര്ക്കായിപ്പെ ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔൾക്കുനഴണ്ടി മുന്നിയമില്
പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന ഉനദയാഖസ്ഥരുപ്പെ ഔായയക്ഷഭതാ ങട്ടക്കൂെ്
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ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിന് രു ഡി.എ.ആര്.ഩി.ജി. ഭാര്ഗദര്വി
ഩഠനവാം, നപ്രാഗ്രാമുഔളുപ്പെ പറപ്രാപ്തിയുപ്പെ ഴിറമിരു
ത്തം ാം, ഩയിവീറനത്തിപ്പെ പറപ്രാപ്തിപ്പമ ഫാധിക്കുന്ന
ഗെഔങ്ങളുപ്പെ നഡാഔകപ്പഭനെശന് ഴളിയുലല നഷഴനാം
പ്രദാനാം പ്പങയ്യം ാം,
ഩയിവീറനത്തിപ്പെയുാം താഭഷ
ഷൗഔയയങ്ങളുപ്പെയുാം നഴീഔയണവാം ഐ.എാം.ജി.മില്
അടുത്ത ഴര്ശനത്തക്ക് ആസൂത്രികമണാം പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്.
38. ആസൂത്രണവും സാമ്പയിക ശാസ്ത്രവും സ്ഥി ിവിവര
കണ്കുനകുും.
195. 2016 മുതല് 2020 ഴപ്പയയുലല ഴര്ശങ്ങൾക്ക്
ഊന്നല് നല്ഔി ഷാംസ്ഥാന ആസൂത്രികമണ നഫാര്ഡ്,
നഔയലത്തിപ്പറ ഷാമ്പത്തിഔ നമത്തിപ്പെയുാം ഴിഔഷന
ത്തിപ്പെയുാം പ്രധാന ഷഴിനവശതഔൾ ഴിവഔറനാം
പ്പങയ്യുന്ന
‚നഔയല
ഡഴറെ്പ്പഭെ്
രിനൊര്ട്ട്:
ഇനിനശയറികീഴ്ഷ്, അച്ചീഴ്പ്പഭെ്ഷ് ആെ് ങറഞ്ഷ്"പ്രഷിദ്ധീഔയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
196. ഴലര്ന്നുഴരുന്ന ഷാനകിലതിഔ ഴിദയഔലില് സ്റ്റാര്ട്ടപ്പു
ഔൾക്കുലല
്രമൗഡ്
നഷാഴ്സിാംഖ്
പ്ലാറിക്നപാഭാമ
"ഇന്നനഴശന് നപാര് ഖഴണ്പ്പഭെ് (i4G)‛, ഷര്ക്കാര്
ഴകുപ്പുഔലിപ്പറയുാം ഏജന്ഷിഔലിപ്പറയുാം ജീഴനക്കാര്ക്കുലല
പ്രനതയഔ പ്ലാറിക്നപാഭാമ ‚ഴണ് ഡിൊര്ട്ടുപ്പഭെ് - ഴണ്
ഐഡിമ “ 2021‛ എന്നിഴ സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് നഔയല
ഡഴറെ്പ്പഭെ്
ആെ്
ഇപ്പന്നാനഴശന്
സ്ട്രാറികജിഔ്
ഔൗണ്ഷില് (KDISC) ഉത്തയഴാദപ്പെട്ടിയിക്കുന്നു. ഩത്ത്
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ഷാംസ്ഥാന ഇപ്പന്നാനഴശന് സബ്ബുഔളുാം അഞ്് ജില്ലാ
ഇപ്പന്നാനഴശന് സബ്ബുഔളുാം നഴീഔയണത്തിനുലല രു
്രമൗഡ്
നഷാഴ്സിാംഖ്
പ്ലാറിക്നപാമുാം
ഇപ്പന്നാനഴശന്
പ്പപനല്ലാഔപ്പല ഩയിവീറിെിക്കുന്നതിനുാം നിറനിര്ുന്ന
തിനുമുലല രു നപ്രാഗ്രാമുാം കൂെി ആസൂത്രികമണാം പ്പങയ്തിട്ടുണ്ട്.
197. എപ്പെ ഷര്ക്കാര്, പ്രഴാഷിഔൾ അബിമുകീഔയി
ക്കുന്ന പ്പഴല്ലുഴിലിഔപ്പല, ഷര്ക്കാര് ശ്രഭങ്ങൾ എത്രികമനത്താലാം
അബിഷാംനഫാധന പ്പങയ്തുപ്പഴന്ന് ഩഠിക്കുഴാനുാം നഔാഴിഡ്19
മൂറാം
ഭെങ്ങാന്
ഔളിമാത്ത
പ്രഴാഷിഔളുപ്പെ
ഷാമൂസിഔവാം ഷാമ്പത്തിഔവഭാമ അഴസ്ഥ ഩഠിക്കുഴാനുാം
ഉനേവിക്കുന്നു.
39. രജ്ിമേഷന്ക്ല
198. എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഷാമ്പത്തിഔ ഔയാന്ഔൾക്കുള്ള
ഡിജിറികല് നഡാക്കുപ്പഭെ് എക്സിഔൂശന് പ്ലാറിക്നപാാം
ഴിജമഔയഭാമി ഴിഔഷിെിപ്പച്ചടുു. ഴരുാം ഴര്ശാം രു
റക്ഷത്തിനു താപ്പള ഇ-സ്റ്റാമ്പിാംഗുാം ഇ-ഷര്ട്ടികപഡ്
ഩഔര്പ്പുഔൾ നല്ഔം ാം നെെിറാക്കുഔയുാം ഇ-യജിനസ്ട്രശനുാം
ഇ-പമറിാംഖിനുാം ആഴവയഭാമ ങട്ടങ്ങൾ രൂഩപ്പെടു
ുഔയുാം പ്പങയ്യുന്നതാണ്.
40. ലാെക്ക്  റവ ൂ
199. എല്ലാ ുംവെഭഔൾക്കുാം ഴയക്തവാം ആധിഔായിഔവ
ഭാമ അഴഔാവനയക എന്ന റക്ഷയാം പ്പഴച്ചുപ്പഔാണ്ട് നാറ്
ഴര്ശത്തിനഔാം
ഡിജിറികല്
രീ-ഷര്നവ
നപ്രാജക്റ്റ്

78

പൂര്ത്തിമാക്കുഴാനാണ് എപ്പെ ഷര്ക്കാര് റക്ഷയഭിടുന്നത്,
ആമതിനറക്കാമി രീഫില്ഡ് നഔയല ഇനിനശയറികീഴിപ്പെ
ഔീളില്
ആദയഗട്ടഭാമി
339.438
നഔാെി
രൂഩ
നീക്കിഴച്ചിട്ടുണ്ട്.
200. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത ുംയസിതയാമതുാം അര്സയാമഴരു
ഭാമ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കുാം എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഩട്ടമാം
നല്കുഴാന് ഉനേവിക്കുന്നു.
201. ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ ഴിഴിധ ബാഖങ്ങലില് ന്നില്
കൂടുതല് ഷര്പ്പവ നമ്പരുഔലിം ാം ‚തണ്ടനെര്‛ നമ്പരുഔലിം ാം
ുംഭി കഔഴവാം ഴച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ുംവെഭഔൾക്കുാം രു
യൂണിഔ് ഐഡെിപിനക്കശന് നമ്പര് റബയഭാക്കുഴാനാമി
യൂണിഔ് ‚തണ്ടനെര്‛ ഷിസ്റ്റാം നഔയല ഷാംസ്ഥാനത്ത്
നെെിറാക്കുാം.
202. തീര്പ്പുഔല്െിക്കാത്ത എല്ലാ ും ഴിശമങ്ങളുാം
ദൗതയഭാമി ഏപ്പറികടുത്ത് എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഩയിസയിക്കുാം.
സുതായയവാം, ഔായയക്ഷഭവാം, ഩൗയഷൗഹൃദവഭാമ രു
പുതിമ പ്പതാളില് ഷാംസ്കായാം നപ്രാത്സാസിെിക്കുഴാനാമി,
ഴിനല്ലജ് ഒപീസുഔളുപ്പെയുാം താലൂക്ക് ഒപീസുഔളുപ്പെയുാം,
ഷിഴില്നസ്റ്റശനുഔളുപ്പെയുാം, അന്തയീക്ഷാം പ്പഭച്ചപ്പെടുു
ന്നതിനുഭാമി എപ്പെ ഷര്ക്കാര് പ്രഴര്ത്തനാം തുെരുഔയുാം
രു പുതിമ കുതിെ് നെുഔയുാം പ്പങയ്യുാം.
203. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത പ്പനല്ഴമം ഔൾ ഷാംയക്ഷിക്കുന്ന
തിനാമി 2008-ന്റല പ്പനല്ഴമല്-തണ്ണീര്ത്തെ ഷാംയക്ഷണ
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ആക്റ്റ് ഔര്വനഭാമി നെെിറാക്കുഴാനുള്ള നെഩെിഔൾ
ഷവീഔയിക്കുാം. നിമഭ ഴിരുദ്ധഭാമി കഔഴവാം ഴച്ചിട്ടുള്ള
ഷര്ക്കാര്
ുംഭി
ഴീപ്പണ്ടടുക്കുഴാനുള്ള
ശ്രഭങ്ങൾ
ഊര്ജ്ജിതപ്പെടുത്തി പ്പക്കാണ്ട് ഔനയ്യറികക്കാര്പ്പക്കതിപ്പയ
വക്തഭാമ നിമഭ നെഩെിഔൾ ഷര്ക്കാര് കഔപ്പഔാള്ളുന്നതാം.
204. ഇന്സ്റ്റിട്ടൂട്ട് ഒപ് റാെ് ആെ് ഡിഷാസ്റ്റര്
ഭാനനജ്പ്പഭെിപ്പന (ILDM) രു ഭിഔഴിപ്പെ നഔന്ദ്രഭാക്കി
ഴിഔഷിെിക്കുഴാന് ഉനേവിക്കുന്നു, അതിനാമി രഴനക
ഇന്പര്നഭശന് ഫൂനരാ (RIB) എന്ന രു പുതിമ
ഷാംയാംബത്തിന് തുെക്കഭിടുന്നതാണ്.
205. ഩയിസ്ഥിതിക്ക് നദാശാം ഴരുത്താപ്പത നദിഔലില്
നിന്നുാം ഭണല് ഴിബഴങ്ങളുപ്പെ സ്ഥിയഭാമ നീക്കാം പ്പങയ്യല്
ഉരെ്
ഴരുത്താനാമി
ഷാംസ്ഥാനത്ത്
ആദയഭാമി
10 ജില്ലഔൾക്ക് ജില്ലാ ഷര്പ്പവ രിനൊര്ട്ട് തയ്യാരാക്കുാം.
41. കായിക യവജ് കാരയ വ്പ്ക്ക് 
206. ഴിഴിനധാനേവയ ജില്ല നസ്പാര്ട്ട്ഷ് നഔാാംപ്ല്ഔൾ
നെെില് ഴരുത്തിയുാം, കഷനികിാംഖിപ്പന നപ്രാത്സാസിെിച്ചുാം,
നപ്ല നപാര് പ്പസല്ത്ത് ഩദ്ധതിപ്പമ വക്തിപ്പെടുത്തിയുാം,
പ്പരഷിപ്പഡന്ശയല് നസ്പാര്ട്ട്ഷ് സ്കൂളുഔൾ മുതറാമഴ
സ്ഥാഩിച്ചുപ്പഔാണ്ടുാം രു പുതിമ നസ്പാര്ട്ട്ഷ് ഷാംസ്കായാം
എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ഉരെ് ഴരുുാം.
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207. തിരുഴനന്തപുയാം ജി.ഴി യാജ നസ്പാര്ട്ട്ഷ് സ്കൂലിം ാം,
പ്പഩണ്കുട്ടിഔൾക്കായുള്ള ഔണ്ണൂര് നസ്പാര്ട്ട്ഷ് സ്കൂലിം ാം
നസ്പാര്ട്ട്ഷ് നഔയല എകററിക് രഷിപ്പഡന്ശയല് ഫുെ്നഫാൾ
അക്കാഡഭിഔൾ ഉദ്ഗാെനാം പ്പങയ്തു.
208. യുഴജനങ്ങൾക്ക് നഴണ്ടി രു നൊൾ രീ
നമ്പനയാടുകൂെിമ രു ഷൗജനയ റീഖല് കഖഡന്ഷ്
ഷാംഴിധാനാം നെെിറാക്കാന് ഉനേവിക്കുന്നു. രീയമാീധന
ത്തിനുാം റസയി ഉഩനമാഖത്തിനുാം അങ്ങപ്പനയുലല ഷാമൂസയ
തിന്ഭഔൾക്കുപ്പഭതിപ്പയയുലല നഫാധഴല്ക്കയണ പ്രങയണ
ഩയിഩാെിഔൾക്ക് ജില്ലാതറത്തിം ാം കൂെി ഩദ്ധതിമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
42. വിജ്ിലന്ക്ലസക്ക്  വ്പ്ക്ക് 
209. ഷര്ക്കാര് നമഭാമ "അളിഭതിനമാെ് ഷീനരാ
നൊലരന്ഷ് " -പ്പന ഩിന്തുണയ്ക്കുഴാന് ഴിജിറന്ഷ് ആെ്
ആെി ഔരഩ്ശന് ഫൂനരാ നിയഴധി നൂതന നെഩെിഔൾക്ക്
തുെക്കഭിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഴിജിറന്ഷ് ആെ് ആെി ഔരഩ്ശന്
ഫൂനരാ, 2020 “ 2021 ഔാറമലഴില്, ഇടുക്കി, ഩാറക്കാെ്,
ഔണ്ണൂര് ജില്ലഔലില് പുതിമ ഒപീഷ് പ്പഔട്ടിെങ്ങളുാം, ബയണ
ഷാംഴിധാനത്തിപ്പെ ഡിജികറികനഷശനുാം പൂര്ത്തിമാക്കു
ഔയുാം, ഴിജിറന്ഷ് ആസ്ഥാനത്ത് കഷഫര് പ്പഷല്
സ്ഥാഩിക്കുഔയുാം പ്പങയ്തു.
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43. ദപസുംഹാരും
210. ജനങ്ങൾക്ക് നീതി റബയഭാക്കുന്നതിന് നഔന്ദ്ര,
ഷാംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുഔൾ പ്പത്താരുഭനമാപ്പെ കൂെിനങര്ന്ന്
പ്രഴര്ത്തിക്കണപ്പഭന്നാണ് പ്പപഡരല് ഗെന അബിറശിക്കു
ന്നത്.
ഴിശഭതഔളുപ്പെ ഈ ഔാറത്ത് ഷസഔയണ
പ്പപഡരറിഷത്തിപ്പെ തത്തവങ്ങൾ
ഉൾപ്പഔാണ്ടുപ്പഔാണ്ട്
ഷഭനവമത്തിപ്പെയുാം, ഩയിസായത്തിപ്പെയുാം നഭകറഔൾ
ഔപ്പണ്ടുഴാന് ഇത് നമുക്ക് നപ്രയഔഭാകുാം.
211. എല്ലാ ഩൗയന്ഭാരുപ്പെയുാം നക്ഷഭത്തിന് പ്രഥഭ
ഩയിഖണന നല്ഔാത്ത രു ബയണകൂെത്തിനുാം അതിജീഴി
ക്കുഴാന് അര്സതമില്ല. നക്ഷഭറക്ഷയങ്ങൾ കഔഴയിക്കുഴാ
നാമി, പ്രനതയഔിച്ച് മുകയധായമില് ഇല്ലാത്ത ആളുഔളുപ്പെഩാര്വവല്ക്കയിക്കപ്പെട്ട ഷമൂസാം, നൂനഩക്ഷങ്ങൾ, പ്പജനെഴ്സ്,
പ്രനതയഔ ഩയിഖണന അര്സിക്കുന്നഴര്, കഴഔറയങ്ങളുള്ള
ആളുഔൾ എന്നിഴപ്പയ ബയണകൂൊം നഫാധപൂര്വാം
ഉൾപ്പഔാനള്ളണ്ടതാമിട്ടുണ്ട്. ഈ ഩാഠങ്ങലാണ് നഔാഴിഡ്
നപ്പേ ഩഠിെിക്കുന്നത്. യാളുപ്പെ നക്ഷഭാം ന്മുടപ്പെ
എല്ലാഴരുപ്പെയുാം നക്ഷഭഭാപ്പണന്ന് ഇത് നപ്പേ ഩഠിെിക്കുന്നു.
അനിശ്ചിതവാം അസ്ഥിയവഭാമ ഔാറങ്ങപ്പല അതിജീഴിക്കു
ഴാന്
നേൾ
രുഭിച്ച്
പ്രഴര്ത്തിക്കണപ്പഭന്നുാം,
എല്ലാഴര്ക്കുാം നഴണ്ടി പ്രഴര്ത്തിക്കണപ്പഭന്നുാം ഇത് നപ്പേ
ഩഠിെിക്കുന്നു. ആനഖാല ഷാസങയയപ്പത്തയുാം ഈ ഴിനാവ
ഔയഭാമ അനുബഴാം ഫാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്പഴല്ലുഴിലി നിരഞ്ഞ
ഔാറത്ത് നേലിം ള്ള ഏറികവാം ഭിഔച്ചതിപ്പന, നഴീഔയണ
ത്തിലൂപ്പെയുാം ഉത്സാസനത്താപ്പെയുലല അശ്രാന്തഩയിശ്രഭത്തി
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ലൂപ്പെയുാം
അതിജീഴനത്തിലൂപ്പെയുാം
പുരപ്പത്തടുക്കുന്നു.
പ്രതിഔയണാത്മഔവാം ഉത്തയഴാദിതവപൂര്ണ്ണവഭാമ ബയണാം
എന്ന റക്ഷയത്തില് നിയഴധി ഭാാപഔഔൾ ഴിഔഷി
െിപ്പച്ചടുത്ത നഔയല ഷാംസ്ഥാനാം, ബാഴിമില് യാജയത്തിനുാം
നറാഔത്തിനുാം രു ഴളിഔാട്ടിയുാം, പ്രനങാദനവഭാമി തുെരുാം.
212. നഴനഔയലാം ഔര്േ ഩദ്ധതി ഈ ആവമങ്ങലില്
നിന്ന് പ്രനങാദനാം ഉൾപ്പക്കാണ്ടു പ്പഔാണ്ട് ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ
ഴിദയാബയാഷാം, ആനയാഖയാം, ശുങിതവാം, പ്രകൃതി ഴിബഴ
ഩയിഩാറനാം എന്നിഴമിപ്പറ നനട്ടങ്ങപ്പല പുതിമ ഉമയങ്ങലി
നറക്ക് പ്പഔാണ്ടുനഩാകുന്നതില് ഷായഭാമ ഷവാധീനാം
ഉണ്ടാക്കുാം. ഴര്ദ്ധിച്ച പ്പതാളില് അഴഷയങ്ങലിലൂപ്പെയുാം
പ്പഭച്ചപ്പെട്ട ഉല്ൊദനത്തിലൂപ്പെയുാം ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ
ഷമ്പദ് ഴയഴസ്ഥപ്പമ പുനരുജ്ജീഴിെിക്കുന്നതിം ാം, ഩൗയ
നഔന്ദ്രീകൃതവാം ഔായയക്ഷഭവഭാമ ഡിജിറികല് ബയണാം പ്പഔാണ്ടു
ഴരുന്നതിം ാം, ഴിജ്ഞാന ഷമ്പദ് ഴയഴസ്ഥമിനറക്ക്,
പ്രനതയഔിച്ച് അതയാധുനിഔ ഴിശമങ്ങലില്, വക്തഭാമ
കുതിെ് നെുഴാനുാം, ഊര്ജ്ജസ്സവറവാം ഭാറികങ്ങൾ
ഉൾപ്പഔാള്ളുന്നതഴാന് ഔളിയുന്നതുഭാമ രു നഔയലത്തിപ്പെ
സുസ്ഥിയഭാമ ഴിഔഷന റക്ഷയങ്ങൾ തുെര്ന്നുാം കഔഴയി
ക്കുന്നതിനുഭാണ് എപ്പെ ഷര്ക്കാര് ശ്രദ്ധ നഔന്ദ്രീഔയി
ക്കുന്നത്
എന്നതാണ്
ഉഩഷാംസായഭാമി
ന്നുകൂെി
ഉമര്ത്തിഔാട്ടുഴാന് ഞാന് ആഗ്രസിക്കുന്നത്.

ജ്യക്ക്  ഹിന്ദക്ക് 

