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ഫഹുഭാനൄെട്ട സ്പീക്കെ, ഫഹുഭാനൄെട്ട മുകയഭന്ത്രി,
ഫഹുഭാനൄെട്ട ഭന്ത്രിഭാെ, ഫഹുഭാനൄെട്ട പ്രതിഩക്ഷ
നതാഴ്, ഫഹുഭാനയയാമ നിമഭഷബാാംഖങ്ങൄല,
1.

ഩതിനാറാാം
ഔയല
നിമഭഷബയുൄെ
22þmw
ഷേലനത്തിന് ഷഭായാംബാം കുരിച്ചുൄഔാണ്ട് ഔയല
ത്തിൄെ ജനപ്രതിനിധിഔളുൄെ ഈ ഭസനീമഷബൄമ
അബിഷാംഫാധന
ൄെയ്യുന്നത്
ഫഹുഭതിമായുാം
ഴിവശാധിഔായഭായുാം ഞാ ഔരുതുന്നു.

2.

2016-ൄഭമ് ഭാഷത്തിേ അധിഔായഭൄെടുത്തൊൈ
മുതേ എൄെ ഷെക്കാെ നിയഴധി ൄഴല്ലുഴിലി
ഔൈ നയിട്ടുൄഔാണ്ടിയിക്കുഔമാണ്. ഷാംസ്ഥാനൄത്ത
ഷാധായണ ഷാമൂസിഔ ജീഴിതത്തിന് ഔാഴിഡ്-19
ഭസാഭായി ഗുരുതയഭാമ ഴിഗാതാം സൃഷ്ടിക്കുഔ
യുണ്ടാമി.
റാഔൄത്ത എല്ലാ യാജയങ്ങളുാം ഈ
ഭസാഭായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ൄഴല്ലുഴിലിഔൈ ഴയതയസ്തഭാമ
താതിേ
നയിട്ടുൄഔാണ്ടിയിക്കുഔമാണ്. എൄെ
ഷാംസ്ഥാനൄത്ത, ജനഷാംകയയുൄെ 9 വതഭാനാം
ഴിദവത്ത് താഭഷിക്കുന്നഴയാണ്. ഷാംസ്ഥാന ഷമ്പദ്
ഴയഴസ്ഥയ്ക്ക് ഈ ഭസാഭായി ഔനത്ത ആഗാതഭാണ്
ഏേെിച്ചിയിക്കുന്നത്. ൄഭാത്താം ഷാംസ്ഥാന ആബയന്തയ
ഉത്ഩാദനത്തിൄെ
(GSDP)
12
വതഭാനാം,
ഴിദവത്തുനിന്നുാം അമയ്ക്കുന്ന നിക്ഷഩങ്ങലാമാണ്
ഔയലത്തിന് റബിക്കുന്നത്. 6 റക്ഷത്താലാം ഴരുന്ന
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പ്രഴാഷിഔളുൄെ
തിയിച്ചുഴയഴ്
ഴിദവത്തുനിന്ന്
അമയ്ക്കുന്ന നിക്ഷഩങ്ങളുൄെ ഴയഴിന് ഴിഗാതാം
സൃഷ്ടിക്കുഔയുാം ഷാംസ്ഥാനൄത്ത ഖണയഭാമ ഷൃഔായയ
ഉഩബാഖ
ൄെറവുഔൄല
ഇത്
പ്രതികൂറഭാമി
ഫാധിക്കുകുയുാം
ൄെയ്യുാം.
ഇതിൄെ
നയിട്ടുലല
പ്രതയാഗാതാം,
ഷാംസ്ഥാനൄത്ത
ഷാമ്പത്തിഔ
ഴലെച്ചമിുലല താളാട്ടുഩാക്കാണ്. എൄെ ഷെക്കാെ
നിമഭിച്ച ഴിദഗ്ദ്ധ ഷഭിതി 2020-21 ഷാമ്പത്തിഔ
ഴെശൄത്ത ജി.എഷ്.ഡി.ഩി. മിുണ്ടാമ നഷ്ടാം
80,000
ഔാെി രൂഩമാൄണന്ന് ഔണക്കാക്കു
ഔയുാം, അത് ജി.എഷ്.ഡി.ഩി. യുൄെ
ഏഔദവാം
10 വതഭാനവുഭാണ്. 1979-80 മുതേ ആദയഭാമി
ദവിമതറത്തിുാം ഷമ്പദ് ഴയഴസ്ഥ, ൄഭാത്തത്തിേ
രു നിശധ ഷാമ്പത്തിഔ ഴലെച്ച യകൄെടുത്തു
ൄഭന്നാണ് പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നത്.
3.

ഷമ്പദ് ഴയഴസ്ഥമിേ കുത്തൄനയുണ്ടാമ ഈ ഇെിഴ്,
ഷെക്കാരുഔളുൄെ ഴരുഭാനങ്ങൄല ഴിഴിധ തറങ്ങലിേ
പ്രതികൂറഭാമി ഫാധിക്കുാം. ഭസാഭായി ഏേെിച്ച
ആഗാതത്തിൄെ പറഭാമി ഷമ്പദ് ഴയഴസ്ഥമി
ുണ്ടാമ ഭാന്ദ്യാം ഔായണാം ഔയലാം ഉൈൄെൄെയുലല
ഷാംസ്ഥാന ഷെക്കാരുഔൈക്ക് തനതാമ നികുതി
ഴരുഭാനത്തിുള്ള കുരഴ്, ഴിബജിച്ചു ഔിട്ടണ്ട
ഔന്ദ്ര നികുതിമിുലല കുരഴ് എന്നീ യണ്ട്
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പ്രതികൂറ ഷാസെയയങ്ങൄല അബിമുകീഔയിക്കണ്ടി
ഴരുാം. ഷാംസ്ഥാന ത്തിൄെ നികുതി ഴരുഭാനാം
കുരയുന്നതിനാൄൊൊം, ൄെറവുഔൈ ഴെധിക്കുഔയുാം
ൄെമ്തു. ഇത് എൄെ ഷാംസ്ഥാനൄത്ത ദ്ധിമുട്ടുള്ള
ഷാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതിമിൄറത്തിച്ചു.
4.

എൄെ
ഷെക്കാെ ഈ ൄഴല്ലുഴിലി നയിട്ട്
ഏൄെടുക്കുഔയുാം,
റാഔ്ഡൗൄ
ഔാറമലഴിേ
ഴിവന്നിയിക്കുന്ന യാൈഩാുമുണ്ടാഔരുത് എന്ന
അതിൄെ ഴാഗ്ദാനാം നിരഴറ്റുഔയുാം ൄെയ്തു എന്ന്
റാഔത്താെ് ഩരയുന്നതിേ അതീഴ ഷന്താശമുണ്ട്.
തേവഷൃമാംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുൄെയുാം ഔേൂണിെി
ഷന്നധഷഴഔരുൄെയുാം
ഷജീഴ
ഩങ്കാലിത്ത
ത്താൄെമാണ് ഇത് ഷാധയഭാമത്. ആഴവയമുള്ള
ഴെക്ക് ബക്ഷണാം നേകുന്നതിനാമി ഷാംസ്ഥാന
ത്തിൄെ എല്ലാ ബാഖത്തുാം ഔേൂണിെി ഔിച്ചളഔൈ
ആയാംബിക്കുഔയുണ്ടാമി. നമ്മുൄെ അതിഥി ൄതാളിറാലി
ഔൈക്ക് അഴരുൄെ ഇഷ്ടത്തിനിചഷയിച്ചുള്ള ബക്ഷണാം
റബിക്കുന്നുൄണ്ടന്ന് ഉരപ്പുഴരുത്തി. ഷാംസ്ഥാനൄത്ത
എല്ലാ ഷെക്കാെ ആശുഩത്രിഔലിുാം ഔാഴിഡ്-19
െിഔിത്സ ഷൗജനയഭാമി നേഔിൄക്കാണ്ടിയിക്കുഔ
മാണ്. രശഔാെുലല എല്ലാ കുടുാംഫങ്ങൈക്കുാം
ഷാധന ഔിറ്റുഔൈ ഷൗജനയഭാമി ഴിതയണാം
ൄെയ്തുഴരുന്നു.
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5.

ഔാഴിഡ്-19
ഷാമൂസയഴയാഩനാം
തെയുന്നതിന്
ഏെൄെടുത്തിമ
റാക്ക്ഡൗൄ,
ഷാംവമറവ
ൄഭനയ, ഴയഩായാം, ഴാണിജയാം, ഴയഴഷാമാം എന്നിഴ
ഩാൄറയുള്ള ഷാമ്പത്തിഔ പ്രഴെത്തനഭകറഔൄല
തെസ്സൄെടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. 20,000 ഔാെി രൂഩയുൄെ
ഩാൄഡഭിഔ് രിറീപ് ഩാക്കജ് പ്രകയാഩിച്ച
ഇന്തയമിൄറ പ്രഥഭ ഷാംസ്ഥാനഭാണ് ഔയലാം.
ക്ഷഭൄഩശിചഔൈ
കൃതയഭാമി
ഴിതയണാം
ൄെയ്യുന്നതിന് പുരൄഭ, ഏൄതങ്കിുാം യീതിമിുള്ള
ൄഩശിചഔൈ
റബിക്കാത്ത
ദായിദ്ര്യ
യകയ്ക്ക്
താൄളയുള്ള എല്ലാ കുടുാംഫങ്ങൈക്കുാം 1000 രൂഩയുൄെ
െത്തഴണ ഷസാമാം റബിക്കുന്നുൄണ്ടന്ന് എൄെ
ഷെക്കാെ ഉരപ്പുഴരുത്തി. ഡമരക്ട് ൄഫനിപിെ്
ട്രാഫെ (DBT) മുകന ഏഔദവാം 15 റക്ഷാം
കുടുാംഫങ്ങൈക്ക് ഇത് റബിച്ചു.

6.

കൃശിമിുാം അിചഫന്ധ ഭകറഔലിുാം 'സുബിക്ഷ
ഔയലാം' ഩാക്കജ് ഩാൄറയുള്ള നൂതന ആവമങ്ങൈ
എൄെ ഷെക്കാെ ൄഔാണ്ടു ഴന്നു. ഇത് ആമിയ
ക്കണക്കിന് കുടുാംഫങ്ങളുൄെ ഴരുഭാന രാതസ്സാണ്
എന്നതിന്
പുരൄഭ
ആളുഔളുൄെ
ഭനാഴീയയാം
ഴെധിെിക്കുഔയുമുണ്ടാമി.

7.

2020 ൄഷഩ്ൊംഫെ 1-ന് എൄെ ഷെക്കാെ രു 100
ദിനഩയിഩാെി
പ്രകയാഩിക്കുഔയുണ്ടാമി.
ഈ
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ഩയിഩാെി നിയഴധി ഭകറഔൄല ഉൈൄെടുത്തി
ൄക്കാണ്ടുലലതാണ്.
ഩയിഩാെിയുൄെ
ഔാറമലഴി
ിചള്ളിേതൄന്ന
50,000
ൄതാളിറഴഷയങ്ങൈ
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിിചള്ള
നെഩെിഔലാമിരുന്നു
ഈ
ഩയിഩാെിയുൄെ പ്രധാന ആഔെശണാം. റക്ഷയഭിട്ടി
രുന്ന ൄതാളിറഴഷയങ്ങൈക്കുഩയിമാമി 1,16,440
ൄതാളിറഴഷയങ്ങൈ സൃഷ്ടിക്കുഴാ ഔളിഞു എ എന്ന
ഴസ്തുത നിങ്ങളുഭാമി ഩങ്കുൄഴയ്ക്കുന്നതിേ എനിയ്ക്ക്
അതിമാമ ഷന്താശമുണ്ട്.
ഷാംസ്ഥാനൄത്ത
16 ഇനത്തിുലല ഩച്ചക്കരി ഉത്ഩന്നങ്ങൈക്ക് ഞങ്ങൈ
തരഴിറ പ്രകയാഩിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷാംസ്ഥാനത്ത് ഩച്ചക്കരി
ഉത്ഩാദനത്തിന് പ്രാത്സാസനാം നേകുന്നതിേ ഇത്
ഫഹുദൂയാം മുന്നാട്ടുഩാകുാം.
8.

ജനതമാടുള്ള തുെെച്ചമാമ ഉത്തയഴാദിതൃത്തിേ
എൄെ ഷെക്കാെ ഴിവൃഷിക്കുന്നു. ൄതയൄെടുെ്
പ്രഔെനഩത്രിഔമിേ നേഔിമ ഴാഗ്ദാനങ്ങൈ നെെി
റാക്കുന്നതിൄെ പുയാഖതി ഒയാ ഴെശവുാം
ൄഩാതുജനഭധയത്തിേ ഴയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുഩാൄറ
തൄന്ന നൂറുദിന ഩയിഩാെി നെെിറാക്കുന്നതിൄെ
പുയാഖതിയുാം ൄഩാതുജനങ്ങൄല അരിമിച്ചുൄഔാണ്ടിയി
ക്കുന്നു. എൄെ ഷെക്കാെ, ഇൊൈ യണ്ടാഭത് 100
ദിന ഩയിഩാെി നെെിറാക്കിൄക്കാണ്ടിയിക്കുഔമാണ്.
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9.

2020 ജിചഴയിമിേ എൄെ ഷെക്കാെ 12 ഇന
ഩയിഩാെി പ്രകയാഩിക്കുഔയുാം അത് നെെിറാക്കുന്ന
തിേ
ഭിഔച്ച
പുയാഖതി
െഔഴയിക്കുഔയുാം
ൄെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ ഭസനീമ ഷബൄമ
അരിമിക്കുന്നതിേ
എനിക്ക്
ഷന്താശമുണ്ട്.
10,000 ആളുഔൈക്ക് രു ഷന്നധഷഴഔ എന്ന
യീതിമിേ 3,43,000 അാംഖങ്ങളുൄെ രു ഔേൂണിെി
ഴാലണ്ടിമെ
ഔാെസ്
രൂഩീഔയിക്കുഴാനാണ്
ഉേവിച്ചിരുന്നത്. യുഴജനങ്ങളുൄെ പ്രതിഔയണാം
തിഔച്ചുാം ഉത്സാസജനഔഭാമിരുന്നതിനാേ, ഇൊൈ
നമുക്ക്
3,73,000-ത്തിറധിഔാം
ഷന്നധഷഴ
ഔരുണ്ട്. അഴരുൄെ ഷഴനാം ഈ ഭസാഭായിയുൄെ
ഗട്ടത്തിുാം ഭെ് അെിമന്തിയഗട്ടങ്ങലിുാം ഴലൄയ
ഴിറൄെട്ടതാമിരുന്നു. ഷാമൂസയഷന്നധ ഷഴഔെക്ക്
ദുയന്തനിഴായണത്തിേ
െിട്ടമാമ
ഩയിവീറനാം
നേകുഴാിചലല നെഩെിഔൈ
എൄെ ഷെക്കാെ
ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.

10. ഔാഴിഡ്-19 ഭസാഭായിയുൄെ നിമന്ത്രണവുഭാമി
ഫന്ധൄെട്ടുള്ള
ഷെക്കായിൄെ
പ്രഴെത്തനങ്ങൈ
റാഔത്താഔഭാനാം
പ്രവാംഷ
നടുഔയുണ്ടാമി.
എന്നാേ അതിേ ഷാംതൃപ്തയാമി ൄഴറുൄതമിയിക്കാ
നാാം ഉേവിക്കുന്നില്ല. ഔഠിനഭാമ രു ദൗതയാം നമുക്ക്

7
മുന്നിുണ്ട് എന്ന് എൄെ ഷെക്കായിന് തിഔച്ചുാം
ഫാധയമുണ്ട്. നമുക്ക് ൄെസ്റ്റ് ഩാഷിെിഴിെി രെ്
5 വതഭാനഭാമി കുരയ്ക്കണ്ടതാമിട്ടുണ്ട്. പ്രതിദിനാം
രിൊെട്ട് ൄെയ്യുന്ന പുതിമ ഔകളുടഔളുൄെ എും വുാം
നമുക്ക് കുരച്ചുൄഔാണ്ടുഴയണ്ടതാമിട്ടുണ്ട്. ഔയലത്തിേ
യാഖാം ഫാധിച്ചഴയിുലല ഭയണ നിയക്കാമ 0.4
വതഭാനാം എന്നത് യാജയൄത്ത ഏെവുാം കുരെ ഭയണ
നിയക്കാണ്. ഴമാജനങ്ങളുൄെ ഔായയത്തിേ നമുക്ക്
കൂടുതേ അഩഔെഷാധയതഔളുണ്ട് എന്ന ഔായയാം
ഷാംഫന്ധിച്ച് നാാം ഫാധഴാന്മായാണ്. തേവ
ഷൃമാംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുൄെയുാം ൄഩാതുഭകറാ
ആയാഖയ സ്ഥാഩനങ്ങളുൄെയുാം ഷാമൂസിഔ ഷന്നധ
ഷഴഔരുൄെയുാം ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔലിൄറ ഷെക്കാെ
ഉദയാഖസ്ഥരുൄെയുാം ഷജീഴ ഩങ്കാലിത്തത്താൄെ
ഈ
ഭസാഭായിയുൄെ
ഴയാഩനാം
തെയുഴാ
ഔയലത്തിന്
ഷാധയഭാകുാം
എന്ന്
നമുക്ക്
പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.
11.

തേവഷൃമാംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൈക്ക് അധിഔായാം
െഔഭാറുന്നതിേ എൄെ ഷെക്കായിന് സ്ഥാമിമാമ
നിറഩാൊളള്ളത്. ഭസാഭായി ഏേെിച്ച ഔനത്ത
ൄഴല്ലുഴിലിഔളുൄെ ഗട്ടത്തിുാം തേവസ്ഥാഩനങ്ങലി
റക്കുലല ൄതയൄെടുപ്പുഔൈ നാാം നെത്തുഔയുണ്ടാമി.
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പ്രൊയണ ഩയിഩാെിഔളുാം ഴാട്ടിാംഖ് നെഩെിഔളുാം
ഔാഴിഡ് പ്രാട്ടാക്കാലിന് അിചസൃതഭാമാണ്
നെത്തുന്നത് എന്ന് ഉരപ്പുഴരുത്തുഴാ നമുക്ക്
ഷാധയഭാമി. തേവ ഷൃമാംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ
ലിറക്ക് അടുത്തിൄെ നെത്തിമ തിയൄെടുെിേ
ജനങ്ങളുൄെ ഴിവൃാഷാം ഴീണ്ടുാം നടുഴാ എൄെ
ഷെക്കായിന്
ഔളിെിട്ടുണ്ട്.
പറപ്രദഭാമ
ജനാധിഩതയ ഴിഔന്ദ്രീഔയണത്തിന് ബായത ഷെക്കാെ
നമുക്ക്
നേഔിമ
പ്രഥഭസ്ഥാനാം
ബാഴിമിുാം
നിറനിെത്തുഴാ എൄെ ഷെക്കാെ പ്രതിജ്ഞാ
ഫധഭാണ്.
12. നമ്മുൄെ
ൄപഡരേ
ഷാംഴിധാനാം
ഴിഴിധ
ഔാളഔലിേ നിന്നുാം ൄഴല്ലുഴിലിഔൈ നയിടുന്നു.
നമ്മുൄെ ബയണഗെനയുൄെ അെിസ്ഥാന ഗെഔത്തിൄെ
ബാഖഭാമ ൄപഡരേ തതൃങ്ങൄല ഷാംയക്ഷിക്കുന്നതിേ
എൄെ ഷെക്കാെ മുനിയമിറാണ്.
ഷാംസ്ഥാന
ത്തിൄെ
അഴഔാവങ്ങൈ
ഉൈൄെടുന്ന
എല്ലാ
പ്രശ്നങ്ങളുാം നാാം ബായത ഷെക്കാരുഭാമി െെച്ച ൄെയ്തു
ഴരുന്നുണ്ട്.
ഭസാഭായിയുൄെ
പറഭായുണ്ടാമ
ൄെറഴിൄെ ഫാധയതയുൄെ ഩശൄാത്തറത്തിേ ഴായ്പാ
ഩയിധി ജി.എഷ്.ഡി.ഩി.യുൄെ 3 വതഭാനത്തിേ
നിന്നുാം 5 വതഭാനഭാമി ഉമെത്തുഔ, ഷാംസ്ഥാന
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ങ്ങൈക്ക് റബിക്കണ്ടതാമ ജി.എഷ്.െി. നഷ്ട
ഩയിസായാം
റബയഭാക്കുഔ,
എന്നിഴഩാൄറയുലല
ഷാമ്പത്തിഔ യാംഖൄത്ത മഥാെഥ ആഴവയങ്ങൈ
ഉന്നമിക്കുന്നതിന് ഔയലാം നതൃതൃാം നേഔി.
മുകയഭന്ത്രിയുൄെ
ദുയിതാവൃാഷനിധിമിറക്കുലല
ഷാംബാഴനഔൈ 2013-ൄറ ഔമ്പനിഔൈ ആക്റ്റ്
പ്രഔായമുലല ഔാെെരെ് ഷാശയേ ൄരസ്പാൄഷി
ഫിറിെി
ൄസ്പഡിാംഖിന്
ഔീളിേ
ഴരുന്ന
ൄെറവുഔലാമി
ഩയിഖണിക്കണൄഭന്നുാം
എൄെ
ഷെക്കാെ ആഴവയൄെടുഔയുണ്ടാമി.
13. ഇന്തയ
ജനാധിഩതയത്തിൄെ
ആണിക്കല്ലാമ
ബയണഗെനയുൄെ അന്തഃഷത്ത ഔാത്തുക്ക്ഷിക്കുന്ന
തിന് എൄെ ഷെക്കാെ പ്രതിജ്ഞാഫധഭാണ്.
ബയണഗെനയുൄെ മൂറയങ്ങൈ ഩൗയഭാെക്കിെമിേ
ഩയിഩാശിെിക്കുന്നതിേ
എൄെ
ഷെക്കാെ
പ്രതിജ്ഞാഫധഭാണ്. ഭതതയതൃത്തിൄെ മൂറയങ്ങൈ
ഷാംയക്ഷിക്കുന്നതിേ
നാാം
മുനിയമിറാണ്.
2019-ൄറ
ഩൗയതൃ
(ബദഖതി)
ആക്റ്റിൄെ
ഩയിണിതപറങ്ങൄല ഷാംഫന്ധിച്ച് ആവങ്കഔൈ
ഉമെന്നുഴന്നൊൈ, ഷമൂസത്തിൄറ രു ഴറിമ
ഴിബാഖങ്ങൈക്കിെമിുണ്ടാമ ബമാം ദൂയീഔയിക്കുഴാ
നാാം നതൃതൃാം നേഔി. എൄെ ഷെക്കാെ
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ഔയലത്തിൄെ
ഭതതയ
ഩായമ്പയയങ്ങൈ
വക്തിൄെടുത്തുഴാ പൂെും ഭായുാം പ്രതിജ്ഞാഫധവുാം
ഷാമൂസിഔ–ഷാാംസ്കായിഔ-യാഷ്ട്രീമ
ഭകറഔലിേ
ഭതതയവുാം
പുയാഖഭനഩയവുഭാമ
മൂറയങ്ങൄല
പ്രാത്സാസിെിക്കുഴാ പ്രമത്നിക്കുന്നതുഭാണ്.
14. ഷസഔയണ ൄപഡരറിഷാം അെഥഴത്താമിയിക്കണ
ൄഭന്നുാം മാജിച്ചുൄഔാണ്ടുലല ഴിഔഷന പ്രക്ിമമിേ
ഔന്ദ്രവുാം

ഷാംസ്ഥാനങ്ങളുാം

തുറയ

ഩങ്കാലിഔൈ

ആമിയിക്കണൄഭന്നുമുലല ഔാഴ്ചൊെിേ എൄെ ഷെക്കാെ
യിക്കുാം മാൄതാരു ഴിട്ടുഴീഴ്ചയുാം ൄെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിന്
ഴിരുധഭാമിട്ടുലലൄതാന്നുാം

ൄപഡരേ

ഭാമി ൄഩാരുത്തൄെടുന്നതല്ല.

തത്തൃങ്ങളു

ഔന്ദ്രാം, ഷാംസ്ഥാന

ങ്ങൈ, തേവഷൃമാംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൈ എന്നിഴ
ൄപഡരേ ഷാംഴിധാനത്തിേ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൈ
ഴസിക്കുന്നു.
നമഩയഭാമ

അഴെക്ക്

ഏേെിച്ചുൄഔാടുത്തിട്ടുലല

ഭകറഔലിേ

ഔായയക്ഷഭഭാമി

പ്രഴെത്തിക്കുന്നതിിചലല അഴരുൄെ ഷൃാതന്ത്രയൄത്ത
ഫഹുഭാനിക്കണ്ടതാണ്.

െിറ

ഔന്ദ്രഷെക്കാെ

ഏജഷിഔളുൄെ പ്രഴെത്തനങ്ങൈ ബയണഗെനയുൄെ
ഷീഭഔൈ

റാംഗിക്കുഔയുാം

ത്തിട്ടുലല

മുനിയ

ഷാംസ്ഥാനാം

ഩധതിഔൈക്കുാം

ഏൄെടു
ഴിഔഷന

പ്രഴെത്തനങ്ങൈക്കുാം അത് ഴിഗാതാം സൃഷ്ടിക്കുഔയുാം
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ൄെയ്യുന്നു.

ഇത് ഷതയഷന്ധരുാം ഔഠിനാധൃാനി

ഔളുഭാമ ഉദയാഖസ്ഥരുൄെ ആത്മഴീയയാം ൄഔടുത്തി
മിട്ടുണ്ട്.

അങ്ങൄനയുലല

ഷാസെയയങ്ങലിേ

ഷസഔയണ ൄപഡരറിഷത്തിന് അതിൄെ അെഥാം
നഷ്ടൄെടുഔയുാം

അത്

തുങ്ങുഔയുാം ൄെയ്യുാം.

രൂഩത്തിേ

ഭാത്രഭാമി

ജനങ്ങളുൄെ മുന്നിുാം ഔന്ദ്രവു

ഭായുലല ആവമഴിനിഭമത്തിുാം എൄെ ഷെക്കാെ
ഇത് ഴയക്തഭാക്കിമിട്ടുണ്ട്.
15. ഔാഴിഡ്-19 ഭസാഭായിയുൄെ പ്രതികൂറഭാമ ഗുരുതയ
ആഗാതങ്ങൈ ഔായണാം നിറഴിേ ഷാമ്പത്തിഔ
യാംഖത്ത് നാാം പ്രമാഷങ്ങൈ നയിട്ടുൄഔാണ്ടിയിക്കുഔ
മാണ്.

എന്നാേ

ഔാഠിനയാം

റഘൂഔയിയ്ക്കുന്നതിിചാം

ഫാധിക്കൄെട്ട
ഭകറഔൈ

ഔാഴിഡ്-19

ഷമ്പദ്

ഭസാഭായിയുൄെ
പ്രതികൂറഭാമി

ഴയഴസ്ഥയുൄെ

പുനരുജ്ജീഴിെിക്കുന്നതിിചാം

ഴിഴിധ
എൄെ

ഷെക്കാെ ഷജീഴ നെഩെിഔൈ ഷൃീഔയിച്ചുഴരുന്നു.
നമ്മുൄെ ഷമ്പദ് ഴയഴസ്ഥൄമ പുനരുജ്ജീഴിെിക്കുന്ന
തിിചാം ഴിദവത്തുനിന്നുാം ജാറി ഉഩക്ഷിച്ച് ഭെങ്ങി
ഴരുന്നഴെ
ഭതിമാമ

ഉൈൄെൄെയുലല
ൄതാളിറഴഷയങ്ങൈ

നമ്മുൄെ
സൃഷ്ടിച്ചു

ജനതയ്ക്ക്
എന്ന്

ഉരപ്പുഴരുത്തുന്നതിിചാം നാാം ദൃഢനിശൄമൄഭടുത്തിട്ടുണ്ട്.

12
16. 2021
ഭമ്
ഭാഷത്തിേ
അഞ്ചുഴെശ
പൂെത്തിമാക്കുന്ന എൄെ ഷെക്കാെ, അെിസ്ഥാന
ഷൗഔയയ ഴിഔഷനാം, ഷഭഗ്രഭാമ ഷാമ്പത്തിഔ
ഴലെച്ച എന്നിഴയ്ക്ക് എല്ലാമ്ൊഴും പ്ാം പ്രതിജ്ഞാ
ഫധഭാണ്. ഔയല അെിസ്ഥാനഷൗഔയയ നിക്ഷഩ
നിധി ഫാെഡ് (ഔിപ്ഫി) ഴളി 56,000 ഔാെി
രൂഩയുൄെ
അെിസ്ഥാന
ഷൗഔയയഴിഔഷന
പ്രാജഔ്ടുഔൈ നാാം ഏൄെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2016-േ
ഉണ്ടാമിരുന്ന 600 രൂഩമിേ നിന്നുാം പ്രതിഭാഷാം
1500 രൂഩമാമി ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ ൄഩശിചഔൈ
എൄെ ഷെക്കാെ ഴെധിെിച്ചു. ഗുണബാക്താക്കൈക്ക്
എല്ലാ ഭാഷവുാം ൄഩശ ഴിതയണാം ൄെയ്യുന്നുണ്ട്
എന്ന് നാാം ഉരപ്പുഴരുത്തി. നമ്മുൄെ ഴാഗ്ദാനങ്ങൈ
മാഥാെഥയഭാക്കുന്നതിേ
ഩയിഭിതിഔൈ
രു
പ്രതിഫന്ധഭാമില്ല. ഷമ്പൂെും  സുയക്ഷാ ഩാെെിെ
ഩധതിമി (LIFE) ഔീളിേ, 2,50,000 കുടുാംഫ
ങ്ങൈക്ക് സുയക്ഷിത ബഴനങ്ങൈ റബിച്ചു.
17. ഷാംസ്ഥാനത്ത് രു ഭിഔച്ച നിക്ഷഩ അന്തയീക്ഷാം
സൃഷ്ടിക്കുഴാ
എൄെ
ഷെക്കാെ
പ്രതിജ്ഞാ
ഫധഭാണ് അതുഴളി, ഷാംയാംബഔെ ഔയലൄത്ത രു
നിക്ഷഩറക്ഷയസ്ഥാനഭാമി
ഔരുതുന്നതുഭാണ്.
ഷാംസ്ഥാനത്ത്
ഴയഴഷാമങ്ങൈ
സുഖഭഭാക്കുന്ന
തിനാമി നിമഭങ്ങൈ ൄഔാണ്ടുഴരുന്നതിേ നാാം
ഭിഔച്ച മുന്നൊം നെത്തിമിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷഩത്തിിചലല

13
അഩക്ഷഔലിേ
ദ്രുതഖതിമിുാം
സുതായയഭാമ
യീതിമിുാം
നെഩെിഔൈ
ഷൃീഔയിക്കുന്നതിന്
ഉദയാഖസ്ഥെക്ക്
പ്രൊദനാം
നേകുന്നതിിചലല
നെഩെിഔൈ എൄെ ഷെക്കാെ ഷൃീഔയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എൄെ ഷെക്കാെ, ൄഩാതുഭകറൄമ വക്തിൄെടുത്തു
ന്നതിേ ഴിവൃഷിക്കുഔയുാം നമ്മുൄെ ഩയിശ്രഭങ്ങൈ നല്ല
യീതിമിേ
പറാം
ഔാളഔയുാം
ൄെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഭാനഴഴിഔഷന ക്െഔങ്ങലിേ അബിഭാനാെസഭാമ
രു സ്ഥാനാം ഴസിക്കുന്ന ഔയലാം, നിെോണ
ഭകറയ്ക്കുകൂെി ഴണ്ടിയുലല രു ഔന്ദ്രഭാമി ഭാറുാം
എന്ന് നാാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ക ോവിഡ്-19
ദുരിതങ്ങളും
18.

കേരിടുന്നതിനുളള

േടപടി ളും

ബന്ധപ്പെട്ട

ഷാംസ്ഥാനത്തുെനീലാം പ്രഴെത്തനങ്ങളുൄെ ഭേനാട്ടാം
ഴസിക്കുന്നതിിചാം
ഏഔാഩിെിക്കുന്നതിിചഭാമി
ൄസേത്ത് ഷെവീഷ് ഡമരക്ടരെിേ 2020
ജിചഴയി 24-ന് രു ഔൄട്രാൈ റാം സ്ഥാഩിച്ചു.
അനിഴായയഭാമ മാത്രഔൈ സുഖഭഭാക്കുന്നതിിചാം
ഔയലത്തിേ
ൄതാളിൄറടുക്കുന്ന
അഞ്ചുറക്ഷാം
അതിഥി
ൄതാളിറാലിഔൈ
ഉൈൄെൄെ
റാഔ്ഡൗണിേ അഔൄെട്ടുഩാമ ആളുഔളുൄെ
ഷാംവമങ്ങൈ ഩയിസയിക്കുന്നതിിചഭാമി 24x7
ഔാഴിഡ് ഴാെ റമുഔൈ സ്ഥാഩിച്ചു.

14
19.

"േക്ക് ദ ൄെമി" പ്രെയണ ഩയിഩാെിമിലൂൄെ
ഔാഴിഡ്-19 ഴയാഩനാം ഷാംഫന്ധിച്ച ഫാധ
ഴത്ക്കയണാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഭാത്രഭാമി രു
ഇപെഭശ
എഡൂക്കശ
&
ഔേൂണിക്കശ (IEC) പ്രെയണ ഩയിഩാെി
ആയാംബിച്ച പ്രഥഭ ഷാംസ്ഥാനഭാമിരുന്നു ഔയലാം.
2020 ൄപബ്രുഴയിമിേ തൄന്ന ഈ പ്രെയണ
ഩയിഩാെി ആയാംബിച്ചിരുന്നു. യാഖത്തിൄെ ഴയാഩനാം
തെഞു എ
നിെത്തുന്നതിന്
ഷൃീഔയിക്കണ്ട
നെഩെിഔൄല ഷാംഫന്ധിച്ച് ഫാധഴത്ക്കയണാം
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിേ ഈ പ്രെയണ ഩയിഩാെി ഫഹുദൂയാം
മുന്നാട്ടുഩാകുഔയുാം ഷാംസ്ഥാനത്തിന് അാംഖീഔായ
ങ്ങൈ നെിൄക്കാടുക്കുഔയുാം ൄെയ്തു. അതുകൂൊൄത,
ഩാസ്റ്ററുഔൈ, ഴീഡിമാഔൈ, പ്രഷെശിചഔൈ
എന്നിഴമിലൂൄെ ഫാധഴത്ക്കയണാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന
തിിചലല പ്രൊയണ ഩയിഩാെിഔൈ തയ്യാരാക്കി.
ആയാഖയഭകറമിൄറയുാം അതുഭാമി ഫന്ധൄെട്ട
ഭെ് ഴകുപ്പുഔലിൄറയുാം ജീഴനക്കാെക്കുാം ഷന്നധ
ഷഴഔെക്കുാം ഩയിവീറനാം നേകുഔയുണ്ടാമി.
'ഔയല ൄസേത്ത് ഒൄെറ ൄട്രമിനിാംഖ്,'
യൂെൂഫ് ൊനുാം ഓദയാഖിഔ ൄഴഫ്െഷറ്റുഔളുാം
ഩയിവീറനാം തുെരുഔയുാം ഇ-ൄഭമിുഔളുാം ഷാമൂസയ
ഭാധയഭഴദിഔളുാം ഴളി അത് ഴയാഩിെിക്കുഔയുാം
ൄെയ്തു.

15
20.

2020 ഭാെച്ച് 27-ന് 2020-ൄറ ഔയല എെിൄഡഭിക്ക്
ഡിഷീഷഷ് ഒെഡിനഷ് പ്രഷിധീഔയിക്കുഔ
യുണ്ടാമി. ഷാംസ്ഥാനൄത്ത ഔാഴിഡ്-19 ഷഭഗ്ര
നിമന്ത്രണത്തിേ ആയാഖയ ഷാംയക്ഷണത്തിൄറ
മുഔരുതേ, യാഖനിഴായണാം, പുനയധിഴാഷാം
എന്നീ മൂന്ന് ഴവങ്ങളുാം ഉൈൄെടുത്തിമിട്ടുണ്ട്.

21.

ഔാഴിഡ്-19
പ്രതിയാധത്തിനാമി
എൄെ
ഷെക്കാെ സുസ്ഥാഩിതഭാമ രു ബയണഷാംഴിധാനാം
ഏെൄെടുത്തി. ഷാംസ്ഥാനതറത്തിേ ഏജഷി
ഔൄല ഏഔാഩിെിക്കുന്നതിന് ഫഹുഭാനൄെട്ട
മുകയഭന്ത്രി അധയക്ഷനാമ രു ഔാെ ഔേിെി,
െീപ് ൄഷക്ട്ടരി അധയക്ഷനാമ െക്ഷിഷ്
ഭാനജ്ൄഭെ് ഗ്രൂപ്പുാം ഔാെ ഗ്രൂപ്പുാം, ആയാഖയ
കുടുാംഫക്ഷഭ ഴകുെ് പ്രിഷിെേ ൄഷക്ട്ടരിയുൄെ
നതൃതൃത്തിുള്ള രു ആക്ഷ ഗ്രൂെ് എന്നിഴ
ഔാഴിഡ്-19 നിമന്ത്രണ നെഩെിഔൈ സുഖഭ
ഭാക്കുഔയുാം
െദനാംദിന
അെിസ്ഥാനത്തിേ
പ്രശ്നങ്ങൈ
ഩയിസയിക്കുഔയുാം
ൄെയ്യുന്നതിേ
മഥാഷഭമമുള്ള ഇെൄഩെുഔൈ ഉരപ്പുഴരുത്തി.
തേവ
ഷൃമാംബയണ
ഴകുപ്പുഭാമി
ഷാംമാജിച്ചുൄഔാണ്ടുാം,
ആയാഖയാം,
രഴനൂ,
ഩാറീഷ്
ഭറ്റു
ഴകുപ്പുഔൈ
എന്നിഴൄമ
ഏഔാഩിെിച്ചുൄഔാണ്ടുാം ഔാഴിഡ്-19 പ്രതിയാധ
പ്രഴെത്തനങ്ങൈക്ക്
ജില്ലാതറത്തിേ
ജില്ലാ
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ഔലക്ടെഭാെ നതൃതൃാം നേഔി. ഫന്ധൄെട്ട തേവ
സ്ഥാഩനത്തിൄെ
ആബിമുകയത്തിേ
ജനഔീമ
ഩങ്കാലിത്താം,
ഷാഭാനയഫാധഴത്ക്കയണാം
എന്നിഴയ്ക്ക്
ഉത്തയഴാദിത്തമുള്ള
'രാെിഡ്
ൄരസ്പാൄഷ് െീമുഔൈ'
ഴാെഡ് തറത്തിേ
രൂഩീഔയിച്ചു.
22.

ഩയിവാധിക്കുഔ,
ഐൄഷാറെ്
ൄെയ്യുഔ,
െിഔിത്സിക്കുഔ എന്നീ
ഇന്തയ ഔൗൄഷിേ
ാാപ്
ൄഭഡിക്കേ
രിഷെച്ച്
(ICMR)
പ്രാട്ടാഔാലാണ്
പ്രതിയാധ
നിമന്ത്രണ
തന്ത്രത്തിേ അെിസ്ഥാനഭാക്കിമത്. ഷൃഔായയ
ഭകറയുൄെ ഩങ്കാലിത്തത്താൄെ എല്ലാ ജില്ലഔലിുാം
ഭതിമാമ
ഩയിവാധനാ
ഷൗഔയയങ്ങൈ
ഉരപ്പുഴരുത്തി. എല്ലാ ജില്ലഔലിുാം ദിവ (DISHA)
ൄസേെ്
െറ
ൄഷെറുഔൈ
സ്ഥാഩിച്ചു.
ഔാഴിഡ്
ഩാഷിെീഴ്
ആമ
യാഖിഔൈ,
ഔൃാരെീനിേ ഉലല ആളുഔൈ, ഭന:വാസ്ത്രഩയവുാം
ഭാനഷിഔവുഭാമ
ൄഴല്ലുഴിലിഔൈ
നയിടുന്ന
യാഖിഔൈ, പ്രതയഔ ഷസാമാം ആഴവയഭാമിട്ടുള്ള
കുട്ടിഔൈ, അതിഥി ൄതാളിറാലിഔൈ, െയ്ക്ക്
താഭഷിക്കുന്ന ഴമാജനങ്ങൈ എന്നിഴെക്കാമി,
െഷക്കാഷാശയേ
ഷൊെട്ട്
ഔാളുഔൈ
നെത്തുഔയുണ്ടാമി.

17
23.

ഩൗയഭാെക്ക്
ഩയിവാധനാ
ഷൗഔയയങ്ങൈ,
പ്രതയഔിച്ചുാം എമെഩാെട്ടുഔൈ, അതിെത്തി
പ്രദവങ്ങൈ, ൄരമിേഴ സ്റ്റശിചഔൈ, ഭറ്റുമാത്രാ
ഗട്ടങ്ങൈ, ശാെിാംഖ് ഭാളുഔൈ എന്നിഴിെങ്ങലിൄറ
പ്രഴവനഔന്ദ്രങ്ങലിേ, റബയഭാക്കുന്നത് ഉരെു
ഴരുത്തുഔ എന്ന റക്ഷയത്താൄെ ഔാഴിഡ്-19
ൄസ്റ്റെ് (സ്ക്രീനീാംഖ്, ൄെസ്റ്റിാംഖ്, എഡുക്കശ,
പ്രിഴശ) ഔിമാസ്ക്കുഔൈ സ്ഥാഩിച്ചു. വഫയിഭറ
ഩാൄറയുലല പ്രധാനൄെട്ട തീെഥാെന ഔന്ദ്രങ്ങലി
റക്കുലല ഩാതഔലിുാം ൄസ്റ്റെ് ഔിമാസ്ക്കുഔൈ
ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.

24.

യാഖനിഴായണ ഷാംഴിധാനത്തിൄെ ബാഖഭാമി,
യാഖിഔൈക്ക് അഴരുൄെ ഴീടുഔലിുാം, ഔാഴിഡ്
പസ്റ്റ് െറ - ൄഷക്കെ് െറ ട്രീെ്ൄഭെ്
ൄഷെറുഔലിുാം, ഔാഴിഡ് ആശുഩത്രിഔലിുാം
െിഔിത്സാ ഷസാമാം നേഔി. ഔാഴിഡ് പസ്റ്റ്
െറ ട്രീെ്ൄഭെ് ൄഷെറുഔൈ, ആശുഩത്രിഔൈ,
ൄഩാതുആയാഖയ
ഷാംഴിധാനങ്ങൈ
എന്നിഴിെ
ങ്ങലിൄറ ഭിചശയഴിബഴവശി വക്തിൄെടുത്തുന്ന
തിന് എൄെ ഷെക്കാെ ഔാഴിഡ് േിഖുഔൈ
സ്ഥാഩിക്കുഔയുാം
ഷന്നധഷഴഔയിേ
നിന്നുാം
ഷസാമാം ക്ഷണിക്കുഔയുാം ആയാഖയഴകുെിൄറ
നിറഴിുലല ഭിചശയഴിബഴവശി ഴെധിെിക്കുന്ന
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തിനാമി അഴൄയ ഉൈൄെടുത്തുഔയുാം ൄെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ ഷന്നധ ഷഴഔെക്ക് ഴിപുറഭാമ ഩയിവീറനാം
നേകുഔയുാം
ഷെക്കായിൄെ
പ്രഴെത്തനങ്ങൄല
ഷസാമിക്കുന്നതിേ അഴെ ഷജീഴഭാമ രു ഩങ്ക്
ഴസിക്കുഔയുാം ൄെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഔേൂണിെി ആയാഖയ
പ്രഴെത്തഔെ, ആവ, അങ്കണഴാെി പ്രഴെത്തഔെ
എന്നിഴെ ക്ഭഭാമി ഴീടുഔലിേ ഷന്ദ്െവനാം നെത്തി
ഴമാജനങ്ങളുൄെയുാം ഷാാംക്ഭിഔതയ യാഖങ്ങളു
ള്ളഴരുൄെയുാം (NCDs) ഷാംയക്ഷണാം ഉരപ്പുഴരുത്തി.
ഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തിുലല ഷന്നധ ഷഴഔരുൄെ
ഷാംഗങ്ങൈ
ഴീടുഔലിേ
ഐൄഷാറശനിേ
ഔളിയുന്നഴെക്ക്
ഷസാമാം
നേകുന്നതിനാമി
ഴീടുഔലിേ ഷന്ദ്െവനാം നെത്തി. യാഖിഔൈക്കുാം
ഔൃാരെീനിേ ഉലലഴെക്കുാം ഐൄഷാറശനിുലല
ഴെക്കുാം ഷസാമാം ആഴവയഭാമ ഭെ് ആളുഔൈക്കുാം
ബക്ഷണാം ഴിതയണാം ൄെയ്യുന്നതിനാമി ഷാംസ്ഥാന
ത്തുെനീലാം ഔേൂണിെി ഔിച്ചളഔൈ ആയാംബിച്ചു.
25.

ഩാസ്റ്റ് ഔാഴിഡ് ഷാംയക്ഷണത്തിിചാം അത്
െഔഔായയാം ൄെയ്യുന്നതിിചാംകൂെി ശ്രധ നേഔി.
ഩാസ്റ്റ് ഔാഴിഡ് റക്ഷണങ്ങളുള്ള യാഖിഔളുൄെ
ഩയിഩാറനത്തിനാമി ഔാഴിഡ് ക്ലിനിക്കുഔൈ
സ്ഥാഩിച്ചു. ഈ ക്ലിനിക്കുഔൈ
ൄഩയിപരേ
ആശുഩത്രി തറത്തിേ സ്ഥാഩിക്കുഔയുാം താലൂക്ക്
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ജില്ലാ ജനരേ ആശുഩത്രിഔലിുാം ൄഭഡിക്കേ
ഔാലജുഔലിുാം
രപരേ
ക്ലിനിക്കുഔൈ
സ്ഥാഩിക്കുഔയുമുണ്ടാമി. ഔൗൄഷിറസ് ് ഉൈൄെൄെ
യുള്ള 1200 അാംഖങ്ങൈ ഉള്ള ൄപ്രാപശണുഔളുൄെ
ഩിന്തുണമാൄെ, ദിവ-1056 ൄസേെ് െറിചാം
ജില്ലാ ഭാനഷിഔ ആയാഖയ പ്രാജക്ട് െീമുഔളുാം ഈ
ഗട്ടത്തിലൂൄെയുള്ള അഴരുൄെ ഭാനഷിഔായാഖയാം
ഉരപ്പു ഴരുത്തി.
26.

ആയാഖയ
ഴകുെ്
മുനിയമിേ
നിന്നു
നമിക്കുമ്പാൈ, ഭെ് എല്ലാഴകുപ്പുഔളുാം വക്തഭാമ
ഩിന്തുണ നേഔിൄക്കാണ്ട് അഴരുൄെ ഩങ്ക് ഴസിച്ചു.
നിെവസണാം, ഔേൂണിെി ഔിച്ചൄ, ഔൃാരെീ
ൄഷെറുഔൈ, സ്ക്രീനിാംഖ്, ഴമാജന ഷാംയക്ഷണാം
അതുഭാമി ഫന്ധൄെട്ട എല്ലാ ഷാംഖതിഔലിുാം
ഔാഴിഡ്-19
െിഔിത്സതയ
ഭകറഔലിുാം
ഉെിതഭാമതുാം
പ്രഷക്തഭാമതുഭാമ
ഩങ്ക്
ഴസിച്ചുൄഔാണ്ട് രഴനൂ, ഩാറീഷ്, തേവ ഷൃമാം
ബയണഴകുപ്പുഔൈ അഴഷയത്തിൄനാത്ത് ഉമെന്നു.

27.

ജില്ലാതറത്തിേ,
ഔാഴിഡ്-19
ഭസാഭായി
പ്രതിയാധിക്കുന്നതിിചാം
നിമന്ത്രിക്കുന്നതിിചാം
ആഴവയഭാമ എല്ലാ പ്രഴെത്തനങ്ങളുാം ഏഔാഩിെി
ക്കുഔ ഴളി രഴനൂ ഴകുെ് ഔാഴിഡ്-19 ഭസാഭായി
റഘൂഔയിക്കുന്നതിേ രു മുകയഩങ്ക് ഴസിച്ചു
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ൄഔാണ്ടിയിക്കുന്നു. താലൂക്ക് തറത്തിേ രഴനൂ
ഴകുെിൄറ തസഷീേദാെഭാൄയ ഇഷിൄഡെ്
ഔഭാഡെഭാെ ആമി നിമഭിക്കുഔയുാം അഴെ
ഔൄട്രാൈ
റാം
സ്ഥാഩിക്കുഔ,
ൄഩാതുഴാമ
നിയീക്ഷണാം നെത്തുഔ, ഴിഴയവകയണാം നെത്തുഔ,
തുെെനെഩെിഔൈ ഷൃീഔയിക്കുഔ, ഔാഴിഡ് പസ്റ്റ്
െറ
ട്രീെ്ൄഭെ്
ൄഷെറുഔൈക്ക്
ഴണ്ടി
ൄഔട്ടിെങ്ങൈ ഔൄണ്ടത്തുഔ, അതിഥി ൄതാളിറാലി
ഔളുൄെ ക്ഷഭാം എന്നിഴ ഩാൄറയുള്ള എല്ലാ
പ്രഴെത്തനങ്ങളുാം
ഴലൄയ
ഔായയക്ഷഭഭാമി
നിെവസിക്കുഔയുണ്ടാമി.
28.

തേവഷൃമാംബയണ ഷെക്കാരുഔൈ ഔാഴിഡ്-19
നിമന്ത്രണത്തിേ രു നിെും ാമഔ ഩങ്ക് ഴസിച്ചു.
റാഔ്ഡൗൄ ഔാറമലഴിേ അഴെ ഷാമൂസയ
നിയീക്ഷണത്തിൄെ
പീേഡ്
ഴെക്കുഔൈ
ഏഔാഩിെിക്കുഔയുാം ഴീടുഔലിേ ഐൄഷാറശ
നിുള്ളഴെക്കുാം ഔൃാരെീനിേ ഔളിയുന്നഴെക്കുാം
ഷസാമാം നേകുഔയുാം ബക്ഷണവുാം ഭരുന്നുാം
ക്ഭഭാമി ഴിതയണാം ൄെയ്യുന്നുൄണ്ടന്ന് ഉരപ്പുഴരുത്തു
ഔയുാം ഔേൂണിെി ഔിച്ചളഔൈ നെത്തുഔയുാം
ഐ.ഇ.ഷി.
(IEC)
പ്രെയണഩയിഩാെിഔൈ
നെത്തുഔയുാം നിറഴിേ ഔാഴിഡ് പസ്റ്റ് െറ
ട്രീെ്ൄഭെ്
ൄഷെറുഔളുൄെയുാം
ഡാഭിൄഷല്ലരി
ൄഔമരിൄെയുാം ഭേനാട്ടാം നെത്തുഔയുാം ൄെയ്യുന്നു.
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ഭസാഭായിൄമ
നയിടുന്നതിിചള്ള
എല്ലാ
പ്രമത്നങ്ങലിുാം അഴെ ഖണയഭാമ ഷാംബാഴനഔൈ
നേഔിമിട്ടുണ്ട്.
29.

ഩാറീഷ് ഴകുെിൄെ പ്രമത്നങ്ങളുാം ഴലൄയ
ഴിറൄെട്ടതാമിരുന്നു. ൄഩാതുസ്ഥറങ്ങലിേ ഷാമൂസയ
അഔറാം
ഉരപ്പുഴരുത്തിൄക്കാണ്ടുാം
ആളുഔളുൄെ
ഔൃാരെീിചാം
ഐൄഷാറശിചാം
ഉരപ്പു
ഴരുത്തിൄക്കാണ്ടുാം റാഔ്ഡൗൄ നെഩെിഔൈ
നെെിറാക്കുന്നതിേ അഴെ രു സുപ്രധാന ഩങ്ക്
ഴസിച്ചു.
ഔൄണ്ടമിൄഭെ്
ഷാളഔൈ
ഴിജമഔയഭാമി നെത്തുന്നതിേ
ജില്ലാ ബയണ
കൂെൄത്ത നല്ലയീതിമിേ ഩാറീഷ് ഷസാമിച്ചു.

30.

ഔാഴിഡ്-19
ഭസാഭായി
ഷാംസ്ഥാനൄത്ത
ഷാമ്പത്തിഔ ഭകറഔൄലയുാം അതുഩാൄറ തൄന്ന
ഷാമൂസിഔ ഭകറഔൄലയുാം പ്രതികൂറഭാമി ഫാധിച്ച
ഩശൄാത്തറത്തിേ
ഷാംസ്ഥാന
ഷമ്പദ്
ഴയഴസ്ഥയുൄെ ഴിഴിധ ഭകറഔൈക്ക് ആവൃാഷാം
നേകുന്നതിനാമി, എൄെ ഷെക്കാെ, ഴിഴിധ
ഷാമ്പത്തിഔ നെഩെിഔൈ നെെിറാക്കി. 20,000
ഔാെി രൂഩയുൄെ രു ഩാക്കജ് പ്രകയാഩി
ച്ചിട്ടുലലതുാം
അതിേ
ഴിഴിധ
തയത്തിുലല
കുെിശ്ശിഔഔൈ നേഔേ, ഩാഴൄെട്ടഴെക്ക് അെസത
ൄെട്ട ആിചകൂറയാം മുകൂട്ടി നേഔേ, കുടുാംഫശ്രീ
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മുകന ഩറിവയസിത ഉഩബാഖ ഴായ്പഔൈ നേഔേ
എന്നിഴ ഉൈൄെടുന്നു. 2020 ൄഷഩ്ൊംഫെ മുതേ
ക്ഷഭൄഩശ തുഔ 1400 രൂഩമാമി ഴെധിെിച്ചു.
2021 ജിചഴയി 1 മുതേ അത് 1500 രൂഩമാമി
ഴീണ്ടുാം
ഴെധിെിച്ചു.
നെെ്
ഷാമ്പത്തിഔ
ഴെശത്തിേ
ക്ഷഭ
ൄഩശ
ഴിതയണാം
ൄെയ്യുന്നത് ഴളി ഉണ്ടാകുന്ന ആൄഔ ഷാമ്പത്തിഔ
ഫാധയത ഏഔദവാം 8000 ഔാെി രൂഩമാണ്.
31.

ഷാംസ്ഥാനത്ത് പ്രഴെത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ക്ഷഭനിധി
ഫാെുഔലിൄറയുാം
അാംഖങ്ങലാമ
ഒയാ
ഗുണബാക്താഴിിചാം എൄെ ഷെക്കാെ 1000 രൂഩ
ഴീതാം ഴിതയണാം ൄെയ്തു.
ഴിഴിധ ക്ഷഭനിധി
ഫാെുഔൈക്ക്
ഔീളിേ
31.68
റക്ഷാം
ഗുണബാക്താക്കൈക്ക്,
ഡമരക്ട്
ൄഫനിപിെ്
ട്രാഫെ മുകന 355.39 ഔാെി രൂഩ ഴിതയണാം
ൄെയ്തു.
ഔാഴിഡ് ഭസാഭായി
മൂറാം ദുയിതാം
അിചബഴിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുാംഫങ്ങൈക്കുാം, 300 ഔാെി
രൂഩയുൄെ ഷൗജനയ രശ ഴിതയണാം ൄെയ്തു.

32.

ൄഩാതുഴിതയണ ഔന്ദ്രങ്ങൈ ഴളി എല്ലാ രശ
ഔാെഡ് ഉെഭഔൈക്കുാം അഴവയഷാധന ഔിറ്റുഔൈ
ഴിതയണാം
ൄെയ്യുഴാ
എൄെ
ഷെക്കാെ
തീരുഭാനിച്ചു. അത് ഇൊഴും പ്ാം തുെരുഔയുാം ൄെയ്യുന്നു.
ഇതിിചള്ള പ്രതിഭാഷ ഷാമ്പത്തിഔ ഫാധയത 400
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ഔാെി രൂഩമാണ്. ഈ ഔിെിേ അഴവയ
ബക്ഷയധാനയങ്ങൈ, ഩമറുഴെഗങ്ങൈ, ശുെീഔയണ
ത്തിന് ആഴവയഭാമ ഴസ്തുക്കൈ, ആഴവയഭാമ
ഭെിനങ്ങൈ എന്നിഴ ഉൈൄെടുന്നതാണ്. 84 റക്ഷാം
കുടുാംഫങ്ങൈക്ക് ബക്ഷണവുാം അഴവയഷാധനങ്ങളുാം
നേകുഔ എന്ന ഹതസത്താമ പ്രഴെത്തനാം ഔയല
ഷെക്കാെ
ഏൄെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
റാക്ക്ഡൗൄ
ഔാറമലഴിേ ഇത് തിഔച്ചുാം ഗുണഔയഭാമിരുന്നു.
ഉത്സഴഔാറങ്ങലിേ ൄസ്പശയേ ഔിറ്റുഔൈ ഴിതയണാം
ൄെയ്തു.
ഈ
ഴിശഭഗട്ടങ്ങലിേ
എല്ലാ
ജനഴിബാഖങ്ങൈക്കുാം ബക്ഷയബദ്ര്ത ഉരപ്പുഴരുത്തുഴാ
എൄെ ഷെക്കാെ ഷൃീഔയിച്ച രു പ്രധാന
നെഩെിമാമിരുന്നു ഇത്. ഈ ഹതസത്താമ ദൗതയാം
ഏൄെടുത്തതിേ ബക്ഷയവുാം ഷിഴിേ ഷെൈസുാം
ഴകുെ് പ്രതയഔ ഩയാഭെവഭെസിക്കുന്നു.
33.

ഭസാഭായിയുൄെ ഔാറമലഴിേ ഔയല ഷാംസ്ഥാന
രാഡ് ട്രാസ്പാെട്ട് ഔാെെരശനിൄറ (KSRTC)
ജീഴനക്കാെ നേഔിമ ഷഴനാം അബിനന്ദ്ന
ഭെസിക്കുന്നു. ഴിദവത്തു നിന്നുാം ഔയലത്തിേ
തിയിൄഔൄമത്തുന്ന
'പ്രഴാഷി'
മാത്രക്കാൄയ
ഔൃാരെീ
ൄഷെറുഔലിറയ്ക്ക്
ൄഔാണ്ടു
ഩാകുന്നതിനാമി തെസ്സഭില്ലാൄതയുലല പ്രഴെത്തനാം
ഴളി, ഔാെെരശ ഷാംസ്ഥാനത്തിൄെ എല്ലാ
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ബാഖങ്ങലിറക്കുാം
നിയഴധി
ഷെവീസുഔൈ
നെത്തിമത് എല്ലാഴരുാം പ്രവാംഷിക്കുഔയുണ്ടാമി.
34.

ഷാംസ്ഥാനത്ത് ഷാംയാംബഔതൃാം പ്രാത്സാസിെിക്കുന്ന
തിിചലല 'െീപ് ഭിനിസ്റ്റസ് ് എെെപ്രീണെശിെ്
ഡഴറെ്ൄഭെ് പ്രാഗ്രാാം' എന്ന രു പുതിമ ഩധതി
നെെിറാക്കേ ഗട്ടത്തിറാണ്. ഴെശാംതാറുാം 1000
യൂണിറ്റുഔൈക്ക് ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമാം നേഔി
ൄക്കാണ്ട് ഴരുന്ന 5 ഴെശങ്ങലിേ ആൄഔ 5000
യൂണിറ്റുഔൈക്ക് ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമാം നേകുഴാ
ഈ ഩധതി റക്ഷയഭിടുന്നു. ഈ ഩയിഩാെിമിേ
ഴായ്പ
നേകുന്നതിന് ആഴവയഭാമ ആൄഔ
തുഔമാമ 1500 ഔാെി രൂഩ ഔയല പിനാശയേ
ഔാെെരശ ഴളിമാണ് ഷഭാസയിക്കുന്നത്. ഭെ്
ഴയഴഷാമ പ്രാത്സാസന ഏജഷിഔളുാം ഔയല
ഫാങ്കുാം ഷഭാനഭാമ ഩയിഩാെിഔൈ ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.

35.

ഔാഴിഡ്-19 ഭസാഭായിയുൄെ, പറഭാമി ഉണ്ടാമ
െഴശഭയങ്ങൈ റഘൂഔയിക്കുന്നതിന് കുടുാംഫശ്രീയുാം
4000
ഔാെി
രൂഩയുൄെ
ഩാക്കജുഔൈ
ഏൄെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 'മുകയഭന്ത്രിയുൄെ ഷസാമസസ്താം'
ഩധതിമിേ (Helping Hands) കുടുാംഫശ്രീ
അമേൂട്ട ഷാംഗങ്ങൈക്ക് ഇത് 2000 ഔാെി രൂഩ
നേകുന്നുണ്ട്. ഈ ഭസാഭായിയുൄെ ഩശൄാത്തറ
ത്തിേ ഒൄെറ ഴിദയാബയാഷാം കൂടുതേ
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ഔായയക്ഷഭഭാക്കുന്നതിന് കുടുാംഫശ്രീ ഔയല സ്റ്റെ്
പിനാശയേ എെെെപ്രഷഷിൄെ ഷസാമ
ത്താൄെ ഴിദയാെഥിഔൈക്ക് 2000 ഔാെി
രൂഩയുൄെ റാഩ്ൊെുഔൈ നേകുന്ന പ്രക്ിമ
മിറാണ്.
36.

ഭസാഭായി
ഔായണമുണ്ടാമ
നിമന്ത്രണ
ങ്ങൈക്കിെമിുാം തേവഷൃമാംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലി
റക്കുള്ള തിയൄെടുെ് സുഖഭഭാമി നെത്താ
ഔളിെതിൄെ നട്ടത്തിേ എൄെ ഷെക്കായിന്
അബിഭാനിക്കാാം.
ഈ
പ്രഴെത്തനങ്ങലിേ
ഉൈൄെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉദയാഖസ്ഥൄയയുാം ഞാ
അബിനന്ദ്ിക്കുന്നു. അത്, ഷാംസ്ഥാനൄത്ത ബയണ
ഷാംഴിധാനത്തിൄെ ഔായയക്ഷഭതയുാം പ്രതിജ്ഞാ
ഫധതയുാം ഴീണ്ടുാം എടുത്തുഔാട്ടുഔയുാം ൄെയ്യുന്നു.

ക രളത്തിേ് ലഭിച്ച ബഹുമതി ളും അുംഗീ ോരങ്ങളും
37.

എൄെ ഷെക്കാെ ൄെയ്ത പ്രഴെത്തനങ്ങൈക്ക്
ദവീമവുാം അന്തെ ദവീമവുഭാമ അാംഖീഔായങ്ങൈ
റബിക്കുഔയുണ്ടാമി. നീതി ആമാഖ് തയ്യാരാക്കിമ
ഷെസ്റ്റനഫിൈ ഡഴറെ്ൄഭെ് ഖാൈഷ് ഇഡക്്
(SDG)-േ
യാജയൄത്ത
എല്ലാ
ഷാംസ്ഥാന
ങ്ങൈക്കിെമിുാം ഔയലാം പ്രഥഭ സ്ഥാനത്താണ്.
എഷ്.ഡി.ജി.
ഇഡക്്,
ഷാംസ്ഥാനങ്ങലിൄറ
ഷാമൂസിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഩായിസ്ഥിതിഔ നിറഴായാം
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ക്െിെിക്കുന്ന ഷാംസ്ഥാനങ്ങളുൄെയുാം ഔന്ദ്രബയണ
പ്രദവങ്ങളുൄെയുാം
ഷഭഗ്ര
ഴിറമിരുത്തറാണ്
ഉേവിക്കുന്നത്.
2018-ൄറയുാം 2019-ൄറയുാം
ആദയൄത്തയുാം യണ്ടാഭൄത്തയുാം ക്െിഔമിേ ഔയലാം
പ്രഥഭ സ്ഥാനത്താമിരുന്നു.
38.

ഩബ്ലിക്ക് അപമെ ൄഷെെ തയ്യാരാക്കിമ 2020ൄറ ഩബ്ലിക്ക് അപമസ് ് ഇഡക്ിേ യാജയത്ത്
ഭിഔച്ച ബയണാം നെത്തുന്ന രു ഷാംസ്ഥാനഭാമി
ഔയലൄത്ത ൄതയൄെടുത്തു. ഷാംസ്ഥാനാം യാജയത്ത്
പ്രഥഭസ്ഥാനൄത്തത്തുന്നത് ഇത് മൂന്നാാം തഴണ
മാണ്.

39.

ആയാഖയ
ഭകറ
അതിൄെ
അെിസ്ഥാന
ഷൗഔയയവുാം ഷഴനാം പ്രദാനാം
ൄെയ്യുന്നതുാം
ൄഭച്ചൄെടുത്താിചള്ള ഩയിശ്രഭങ്ങലിേ ദവീമവുാം
അന്തെ ദവീമവുഭാമ പ്രവാംഷനെി. ഔാഴിഡ്19 ഭസാഭായി പ്രതിയാധിക്കുന്നതിേ ആയാഖയ
ഴകുെിൄെ നതൃതൃത്തിേ എൄെ ഷെക്കാെ
ഷൃീഔയിച്ച നെഩെിഔൈ ആഖാല തറത്തിേ
അാംഖീഔയിക്കൄെട്ടു. ഴിഔഷിത റാഔത്തിൄറ
നിയഴധി യാജയങ്ങലിറതിന് തുറയഭാമ കുരെ
വിശു ഭയണ നിയക്ക് ഉള്ള ഏഔ ഷാംസ്ഥാനഭാണ്
ഔയലാം. ഏെവുാം കുരെ ഭാതൃഭയണ നിയക്ക് ഉള്ള
ഷാംസ്ഥാനത്തിിചള്ള
2019-ൄറ
പ്രധാനഭന്ത്രി
സുയക്ഷിത് ഭാതൃതൃ അബിമാ അഴാെഡ്
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ഷാംസ്ഥാനത്തിന് റബിച്ചു. നാശണേ ഔൃാലിെി
അശൃുരഷ് സ്റ്റാഡെുഔലാടുകൂെിമ മുന്തിമ
12 പാഭിറി ൄസേത്ത് ൄഷെറുഔൈ ഔയലത്തിേ
നിന്നുഭാണ്. ഷാംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള 55 പാഭിറി
ൄസേത്ത് ൄഷെറുഔൈക്ക് എ.ഔു.എ.എഷ്.
അൄക്ഡിെശ റബിച്ചു.
40.

2019-േ ഷാംസ്ഥാനത്തിന്, എാംഩഴെൄഭെ് ഒപ് ദി
ഡിപരെറി ഏഫിൈഡ് ദവിമ അഴാെഡ് റബിച്ചു.
എ.എച്ച്.എപ്.ഡി.ഷി.യുൄെ ഭിഔച്ച ഷാംസ്ഥാന
ൊനെറഷിാംഖ്
ഷാംസ്ഥാന

ഏജഷിമാമി

സാഡിഔയാഩ്ഡ്

ഔയല

ൄഴേൄപമെ

ഔാെെരശൄന തിയൄെടുത്തു.
41.

ൄരസ്പാൄഷിഫിൈ

ടൂരിഷാം

ഭിശിചാം

ടൂരിഷാം

ഴകുെിിചാം, ഴൈഡ് ട്രാഴേ ഭാെക്കെ്, ഏശയാ
ഩഷപിഔ് ട്രാഴേ അഷാഷിമശ അഴാെു
ഔൈ

ഩാൄറയുലല

നിയഴധി

അന്തെദവീമ

അഴാെുഔൈ റബിച്ചു.
42.

ഷഭഗ്ര

ഖതാഖത

ഩധതിമാമ,

'ഷീാംൄറസ്സ്

ട്രാസ്പാെട്ടശ ഷിസ്റ്റാം പാെ ൄഔാച്ചി' യുൄെ
ബാഖഭാമി ആയാംബിച്ച ‘സ്മാെട്ട് ഫഷ് ’ ഷാംയാംബത്തിന്,
സൗഷിാംഖ് ആെ് അെഫ അപമസ് ് ഔന്ദ്ര
ഭന്ത്രാറമാം ഷാംഗെിെിച്ച അെഫ ൄഭാഫിറിെി
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ഇന്തയാ ഔാൄപരഷിേ ഭിഔച്ച അെഫ ഫഷ്
ഷെവീഷിിചള്ള

അഴാെഡ്

റബിച്ചു.

നീതി

ആമാഖിൄെ നാശണേ സ്കൂൈ എഡൂക്കശ
ഇഡക്ിേ,

ഷാംസ്ഥാനത്തിന്

ഴീണ്ടുാം

പ്രഥഭ

സ്ഥാനാം റബിച്ചു.

കേശീയരുംഗും
43.

ഔാഴിഡ് ഭസാഭായി, ഗുരുതയഭാമ ഷാമ്പത്തിഔ
തഔെച്ചയ്ക്ക് ഔായണഭാവുഔയുാം ഷമ്പദ് ഴയഴസ്ഥയുൄെ
ഡിഭാഡ്-ഷെൈ

ഴവങ്ങൄല

ൄെയ്തു.

ഴയഴസ്ഥമിുള്ള

ആൄഔ

തഔെച്ചമാമാമിരുന്നു

ഇതിൄെ

ഷമ്പദ്

ഡിഭാെുഔളുൄെ
പറാം.

തത്പറഭാമി

ഷാമ്പത്തിഔ

ഫാധിക്കുഔയുാം

അതീഴ

ഴറിവുണ്ടാവുഔയുാം

ഗുരുതയഭാമ
ൄെമ്തു.

ഇെെനാശണേ

ഭാണിെരി പണ്ട് (IMF)-ൄെ
അബിപ്രാമത്തിേ _23 വതഭാനാം ഷാമ്പത്തിഔ
തഔെച്ചമാൄെ

ഇന്തയമിേ

ആദയഩാദത്തിേ

ഷാമ്പത്തിഔ ഴറിഴ് അതീഴ ഗുരുതയഭാമിരുന്നു,
എന്നാേ ആഖാല
വയാവയി ഏഔദവാം _10
വതഭാനഭാമിരുന്നു.
ഷാമ്പത്തിഔ

ഴലെച്ചമിേ

യണ്ടാാം

ഩാദത്തിേ

രു

തിയിച്ചുഴയഴ്

ഉണ്ടാമിരുന്നു എന്നിരുന്നാുാം, ഷാമ്പത്തിഔ ഴറിഴ്
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_7.5 വതഭാനത്തിേ തൄന്ന നിറനിന്നു. ബായതീമ
രിഷെവ്

ഫാങ്കിൄെ

അബിപ്രാമാം

അിചഷയിച്ച്

2020-21-ൄറ ൄഭാത്താം നിശധ ഷാമ്പത്തിഔ
ഴലെച്ച _7.5 വതഭാനഭാൄണന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ആൄഔയുള്ള

അധിഔ

പ്രതയഔിച്ചുാം

ൄെറഴിൄെ,

ആവൃാഷവുാം

ഷാംയക്ഷണവുാം
ഔായയത്തിേ

ഫജെ്

ആയാഖയ

ഷാംഫന്ധിച്ച

ൄെറവുഔളുൄെ

ഷാമ്പത്തിഔ

തഔെച്ചമാടുള്ള

ഔന്ദ്രഷെക്കായിൄെ പ്രതിഔയണാം ഩയയാപ്തഭാമതല്ല
എന്നതാണ് എൄെ ഷെക്കായിൄെ അബിപ്രാമാം.
ജി.എഷ്.െി. നഷ്ടഩയിസായാം പൂെും ഭായുാം നേകുന്ന
തിിചള്ള ഴിമുകത, ഈ പ്രതിഷന്ധി ഗട്ടത്തിേ
ളിഴാക്കാഭാമിരുന്ന

രു

ഴിഴാദാം

സൃഷ്ടിച്ചു.

പൂെും ഭാമ നഷ്ടഩയിസായത്തിന് ഴണ്ടി ഇൊഴും പ്ാം
ഷാംസ്ഥാനങ്ങൈക്ക് 2023 ഴൄയ ഔാത്തുനിേക്കണ്ട
താമിട്ടുണ്ട്.

ഷാംസ്ഥാനങ്ങൈക്ക് അിചഴദിച്ചിട്ടുള്ള

അധിഔ

ഴായ്പ

മുൄഩങ്ങുഭില്ലാത്തഴിധാം

നിഫന്ധനഔൈക്ക് ഴിധമഭാണ്.
44.

ഷാമ്പത്തിഔ

തഔെച്ച

ൄതാളിറില്ലായൄമ

ഫാധിക്കുഔയുാം ഩങ്കാലിത്ത നിയക്ക് ബീതിജനഔഭാമ
നിറമിറയ്ക്ക്

കുരയ്ക്കുഔയുാം ൄെയ്തു.

ആഖാല
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വയാവയി

നിയക്ക്

66

വതഭാനഭാമിയിൄക്ക

ഇന്തയയുൄെ ഩങ്കാലിത്തനിയക്ക് 40 വതഭാനഭാണ്.
ആഖാല

സാംഖെ

ഇഡക്്

107

യാജയങ്ങൈ

ക്കിെമിേ, ഇന്തയയ്ക്ക് 94-ാാഭത് സ്ഥാനാം നേഔി.
ഴെധിച്ചു

ഴരുന്ന

ഴിഩയീതഭാമി

സാംഖെ

നെപ്പുഴെശാം

ഇഡക്ിന്

ഇതുഴൄയ

ഏെവുാം

ധനിഔയാമ 50 ആളുഔൈ 14 വതഭാനാം ഔണ്ട്
കൂടുതേ ധനിഔയാമി.

അഷഭതൃങ്ങൈ ഴെധിച്ചു.

ഭേെരെ പ്രഴണതഔൈൄക്കതിൄയ നിറൄഔാകഔ
എന്നതാണ് എൄെ ഷെക്കായിൄെ മത്നാം.
45.

ഔന്ദ്ര ഷെക്കാെ, ൄഩട്രാലിമാം ഉേെന്നങ്ങളുൄെ
അഡീശണേ/ൄസ്പശയേ

എെക്ഷ്

ഡൂട്ടി

ക്ഭഭാമി ഴെധിെിച്ചുൄഔാണ്ടിയിക്കുന്നതുാം അതുഴളി,
അന്തായാഷ്ട്ര
മുഴും പ്ഴ

എും ഴിറമിുലല

അധിഔ

കുരഴ്

ഷാധയതഔളുാം

സൃഷ്ടിച്ച
ഉഩമാഖ

ൄെടുത്തുഔയുാം ൄെയ്യുന്നു. ഡീഷറിൄെ അഡീശണേ/
ൄസ്പശയേ എെക്ഷ് ഡൂട്ടി 9 ഭെങ്ങുാം ൄഩട്രാലിൄെ
3.5 ഭെങ്ങുാം ഴെധിെിച്ചു. ഇൊൈ ക്രൂഡാമിറിൄെ
ഴിറ സ്ഥാമിമാമി ഉലലതിനാേ ഔന്ദ്ര ഷെക്കാെ
അഡീശണേ/ൄസ്പശയേ
ഴെധനഴ്

ഴരുത്തുഔയുാം,

എെക്ഷ്

ഡൂട്ടിമിേ

അതിനാേ,

ഒമിേ
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ഔമ്പനിഔൈ അഴരുൄെ ഭാെജി നിറനിെത്തുന്നതി
നാമി രീൄട്ടമിേ ഴിറ ഴെധിെിക്കുഔയുാം ൄെയ്യുന്നു.
അതിൄെ

പറഭാമി ഇന്ധനഴിറഔൈ ഴെധി

ക്കുഔയുാം

ഩണൄെരുെത്തിന്

ഇെമാക്കുഔയുാം

ൄെയ്യുന്നു. അതിനാേ ഷാമ്പത്തിഔ സ്താംബനാഴസ്ഥ
മാൄൊൊം

ഴിറഔൈ

ഷാസെയയഭാണ്

ഴെധിക്കുന്ന

നമുക്കുലലത്.

രു

ഷാംസ്ഥാന

ധനഔായയത്തിൄറ ഭൄൊരു പ്രതികൂറ ആഗാതാം,
തുെെച്ചമാമി

ഴെധിെിച്ചുൄഔാണ്ടിയിക്കുന്ന

അഡീശണേ/ൄസ്പശയേ

എെക്ഷ്

ധനഔായയ

വിഩാെവ

ഔേീശൄെ

ഷാംസ്ഥാനങ്ങൈ

ഩങ്കുഴയ്ക്കുന്ന

ഡൂട്ടി,
പ്രഔായാം

ഴിബജിക്കുന്ന

നികുതിഔളുൄെ ബാഖഭാകുന്നില്ല എന്നതാണ്.
46.

എൄെ

ഷെക്കായിൄെ

ഷാംസ്ഥാനത്തിൄെ

അബിപ്രാമ

പ്രഔായാം

അഴഔാവങ്ങളുൄെ

റാംഗനാം

ൄഩാതുഷൃബാഴഭാമിട്ടുള്ള
നിെോണങ്ങൈ
ശ്രണിമിേ
റഫെ
പുതിമ

നിയഴധി

നിമഭ

ഔന്ദ്രാം നെത്തിമിട്ടുണ്ട്.
ഏെവുാം

ഔാുാം

പുതിമത്

ഔാെശിഔ

ൄതാളിേ

ഈ

ഴിഴാദഭാമ

നിമഭങ്ങളുഭാണ്.

ഫില്ലുഔൈൄക്കതിയാമി

ൄതാളിറാലിഔളുൄെ രു ആൈ

ഇന്തയാ ഷഭയാം
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ഉണ്ടാമി, അത് പുതിമ റഫെ ഫില്ലുഔൈൄക്കതി
ൄയയുള്ള രു ഴറിമ ഷഭയഭാമിരുന്നു.

ഔാെശിഔ

നിമഭങ്ങൈ നിമന്ത്രിത ഴിഩണിഔൄല ഇല്ലതാക്കു
ഔയുാം

അത്

പറത്തിേ

ഭിനിഭാം

താങ്ങുഴിറ

ഇല്ലാതാക്കുഔയുാം ൄെയ്യുാം. ഔാെെരെ് ഇെനിറ
ക്കാെക്ക് അിചകൂറഭാമി ഴിറഩവേ അധിഔായാം
നേകുഔയുാം

ൄെയ്യുാം.

ഷാംസ്ഥാനഭാമതിനാേ

ഔയലാം

രു

ഉഩബാത

1955-ൄറ

അഴവയ

ഷാധനങ്ങൈ ആക്റ്റിേ ഴരുത്തിമ ബദഖതിഔൈ
പ്രതികൂറഭാമി

ഫാധിക്കുഔയുാം

തത്പറഭാമി

പൂഴ്ത്തിൄഴപ്പുാം ൄഔാള്ളറാബവുാം ഉണ്ടാവുഔയുാം ൄെയ്യുാം.

കൃഷിയും അനുബന്ധ കമഖല ളും വിള ള്
47.

ഇരക്കുഭതി തീരുഴ ഩിഴറിച്ചതുാം പ്രാദവിഔ
ഴയാഩായ ഔയാറുഔളുാം നമ്മുൄെ ഴാണിജയഴിലഔൈക്ക്
ആഩത്ഔയഭാൄണന്ന്
ൄതലിമിക്കൄെടുഔയുാം
ഔെശഔ ഷമൂസത്തിന് ഗുരുതയഭാമ ഴരുഭാന
നഷ്ടമുണ്ടാക്കിൄക്കാണ്ട് അഴയുൄെ ആഩക്ഷിഔ
ഴിറഔൈ ഇെിഞു എ താഴും പ്ന്നത് തുെരുഔയുാം ൄെയ്യുന്നു.
നമ്മുൄെ ഴാണിജയഴിലഔൈക്കുണ്ടാമ പ്രതിഷന്ധി
ഔന്ദ്രഷെക്കായിൄെ നമങ്ങളുൄെ പ്രതയക്ഷപറങ്ങൈ
മൂറഭാൄണങ്കിുാം എൄന്തങ്കിുാം അധിഔ ഷസാമാം
നേകുന്നതിന് ഔന്ദ്ര ഷെക്കാെ ഴിഷേതിക്കുഔ
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യുണ്ടാമി. വക്തഭാമ പ്രതിശധാം പ്രാദവിഔ
ഷഭഗ്ര ഷാമ്പത്തിഔ ഩങ്കാലിത്തത്തിേ (RCEP)
തേഔാറത്തയ്ക്ക് െയാതിയിക്കുന്നതിന് ഔന്ദ്ര
ഷെക്കായിൄന
നിെഫന്ധിതഭാക്കുഔയുണ്ടാമി.
നമ്മുൄെ ഔാെശിഔ ഭകറൄമ ദുെഫറൄെടുത്തുന്ന
പ്രാദവിഔ ഴയാഩായക്കയാറുഔൈ ഇനിയുാം കൂടുതേ
ഉണ്ടാകുന്നതിൄനതിൄയ ഔയലജനത െൄക്കട്ടാമി
ജാഖരൂഔഭാമിയിക്കണൄഭന്നുാം
നമ്മുൄെ
രബ്ബെ
ഔെശഔെക്ക് ബാഖിഔ ഷസാമൄഭങ്കിുാം നേകുന്നതി
നാമി ഔന്ദ്രഷെക്കായിൄന പ്രയിെിക്കണൄഭന്നുാം
എൄെ ഷെക്കാെ ഔരുതുന്നു.
48.

ഔാഴിഡ്-19 പ്രതിഷന്ധി റഘൂഔയിക്കുന്നതിന്
ബക്ഷയസുയക്ഷ ഉരപ്പുഴരുത്തുന്നതിനാമി ഭറ്റു ഩത്
ഴകുപ്പുഔളുഭാമി
ഷസഔയിച്ചുൄഔാണ്ട്
കൃശി
ഴകുെ്
'സുബിക്ഷ ഔയലാം' പ്രെയണ ഩയിഩാെി
ഷഭായാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. തയിശു ഭൂഭിഔൈ ബക്ഷയകൃശി
മാഖയഭാക്കുന്നതിിചാം ഩച്ചക്കരി, മുട്ട, ഩാുല്പാദനാം
എന്നിഴമിേ
ഷൃമാംഩയയാപ്തത
നടുന്നതിിചാം
ഭത്സയാല്പാദനാം ഴെധിെിക്കുന്നതിിചാം ഇതുൄഔാണ്ടു
േവിക്കുന്നു. ഈ പ്രെയണ ഩയിഩാെിക്ക് ഔീളിേ,
ഔെശഔെക്ക് ഷാങ്കതിഔ ഷസാമാം നേകുന്നതി
നാമി 152 ബ്ലാക്കുഔലിേ ബ്ലാക്ക്തറ അരിഴിൄെ
ഔന്ദ്രങ്ങൈ ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔെശഔ ഷമൂസത്തിന്
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വാവൃതഭാമ ഷസാമാം നേകുന്നതിനാമി 'സുബിക്ഷ
ഔയലാം' പ്രെയണഩയിഩാെിൄമ പ്രതയഔ ഫഡ്ജെ്
ഴിസിതത്താൄെ രു സ്കീാം ആമി ഩയിഴെത്തന
ൄെടുത്തുാം.
49.

'ജീഴനി - നമ്മുൄെ കൃശി നമ്മുൄെ ആയാഖയാം'
പ്രെയണഩയിഩാെി 2020 ജിചഴയി 1-ന് ഷഭായാംബി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. തിയൄെടുക്കൄെട്ട 16 ഩച്ചക്കരിഔളുാം
ഩളഴെഗങ്ങളുാം, ഏെവുാം കുരെ അെിസ്ഥാന
ഴിറമിേ ഔെശഔെക്ക് പ്രതിപറദാമഔഭാമി
ഷാംബയിക്കുന്നതിനായുള്ള രു പുതിമ ഩധതിമാണ്
'ജീഴനി - ഔയല പാാം ഫ്രശ് ഫ്രൂട്ട്ഷ് ആെ്
ൄഴജിെഫിൈ ഫഷ് െപ്രഷ്.' യാജയത്ത് ഇത്
ഇത്തയത്തിുള്ള ആദയൄത്ത ഩധതിയുാം ഔെശഔൄയ
ഴിറഴയതിമാനങ്ങലിേ നിന്നുാം ഷാംയക്ഷിക്കുന്നതു
ഭാണ്. കൃശി ൄെയ്യുന്ന പ്രദവത്തിൄെ ഴിസ്തീെും ാം
ഷെവഔാറ ൄരക്കാെഡിേ
എത്തിച്ചുൄഔാണ്ടുാം
15 റക്ഷാം െൄ ൄഭാത്താം ഉത്ഩാദനാം നെത്തിയുാം
ഩച്ചക്കരി കൃശി രു ഴമ്പിച്ച മുന്നെത്തിന് ഷാക്ഷയാം
ഴസിച്ചു.

50.

യുഴജനങ്ങളുാം
ബായതീമരുാം

തിയിൄഔൄമത്തിമ
ഏൄെടുത്ത

ഴായ്പാ

പ്രഴാഷി
ഫന്ധിത

ഩധതിഔൈക്ക് ഩധതി തുഔയുൄെ രു ബാഖത്താ
ൄൊൊം ഩറിവ ഷഫ്ഷിഡിയുാം നേഔിൄക്കാണ്ട്
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ഷാമ്പത്തിഔ

ഷസാമാം

നേകുാം.

ഷെക്കായിൄെ

'അഗ്രിഔൈച്ചെ

ഔന്ദ്ര

ഇഫ്രാസ്ട്രക്ച്ഔ്ച്ചെ

പണ്ടിന് ' ഔീളിേ അധിഔ ഩറിവ ഇലഴാക്കുാം
ഉേവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യൂത്ത്ക്ലബ്ബുഔൈ ഏൄെടുത്തിട്ടുള്ള

ഴായ്പാഫന്ധിത

ഔാെശിഔ

ഷസാമവുാം

ഩധതിഔൈക്കുള്ള

ഴിദയാെഥിഔലിേ

കൃശിമാടുള്ള

താത്ഩയയാം ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിിചാം ഷാമ്പാദയവീറാം
ഴലെത്തുന്നതിിചമുള്ള

'ഔാെശിഔ

ഷഞ്ചമിഔ'

ഩധതിയുഭാണ് ഉേവിക്കൄെടുന്ന ഭറ്റു ഗെഔങ്ങൈ.
51.

ഷാംസ്ഥാനത്ത് 1333 ൄശേട്ടറുഔൈ നിെേിച്ചു
ൄഔാണ്ട്, 12 ഇന പ്രാജക്ടുഔളുൄെ

ബാഖഭാമ

ൄരമി ൄശേെെ പ്രാജക്ടു് റക്ഷയഭാമ

1000

യൂണിറ്റുഔലിേ ഔഴിഞു എ.
52.

പ്രതിഴെശാം

രു

ഔാെി

ക്ക്ഷെത്തഔളുൄെ

ഹതസത്താമ പറക്ക്ഷെത്ത നെീേ ഩയിഩാെി
ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.

80

വതഭാനത്തിനാെടുത്ത്

അതിജീഴനനിയക്ക് കൃശി ഴകുെ് ഔണക്കാക്കി
മിയിക്കുന്നു.

ഈ ഩയിഩാെി നെൊക്കുന്നതിേ

തേവഷൃമാംബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുാം ഭസാത്മാഖാന്ധി
ദവീമ

ഗ്രാഭീണ

ൄതാളിുരെ്

ഩധതിയുാം

(MGNREGS) പ്രധാന ഩങ്ക് ഴസിക്കുന്നു.
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53.

ക്ക്ഷഭ ൄെറുഔിെ ഇെത്തയാം ഷാംയബഔ (MSME)
യൂണിറ്റുഔൈ മുകന
മൂറയഴെധിത ഉല്പന്നങ്ങൄല
പ്രാത്സാസിെിക്കുന്നതാമിയിക്കുാം
ഔാെശിഔ
ഭകറമിൄറ ഇെൄഩെറിൄെ പുതിമ ആഔെശണ
ഔന്ദ്രാം. ഗ്രാഭീണെക്ക് ൄതാളിേ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുാം
ഔെശഔെക്ക് അധിഔ ഴരുഭാനദാമഔവുഭാമ ഈ
അബിഭാന ഩധതിമിേ കൃശി ഴകുെിിച പുരൄഭ
ഷസഔായിഔൈ, കുടുാംഫശ്രീ, ജില്ലാ ഴയഴഷാമ
ഔന്ദ്രങ്ങൈ തേവഷൃമാംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൈ
എന്നിഴയുാം ഉൈൄെട്ടിയിക്കുന്നു.

മൃഗസുംരക്ഷണും
54.

ഔെശഔ ഷമൂസത്തിൄെ രു പ്രധാന അിചഫന്ധ
ഴരുഭാന

ഭാെഗഭാണ്

ഔന്നുഔാറി

ഴലെത്തേ.

രീ-ഫിേഡ് ഔയല ഇനിശയെീഴിൄെ ഔീളിേ
77

ഔാെി

രൂഩ

ഭകറമിൄറ

ൄെറഴിേ

ഔെശഔെക്ക്

മൃഖഷാംയക്ഷണ
ഷസാമഭകുന്ന

ഉഩജീഴന ഩിന്തുണാ ഩധതി നെൊക്കിഴരുന്നു.
55.

ഔെശഔെക്ക്

24

ഭണിൂറുാം

ഴാതിേെെി

മൃഖെിഔിത്സാ ഷഴനാം റബയഭാക്കുന്ന ഭകറാതറ
ൄഭാെഫേ

ൄെറി

താലൂക്കുഔലിറയ്ക്ക്

ൄഴെരിനരി യൂണിറ്റുഔൈ 77
ഴയാഩിെിച്ചു

ൄഔാണ്ടിയിക്കുഔ
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മാണ്.
മിേ

ഩാേ,

ഭാാംഷാം,

ഷൃമാംഩയയാപ്തത

മുട്ട

എന്നിഴ

െഔഴയിക്കുന്നതിനാമി

ഩയിശ്രഭിച്ചു ഴയിഔയുഭാണ്.
56.

മൃഖഷാംയക്ഷണ ഭകറമിേ, പ്രതയഔിച്ച് ഴയാഴഷാ
മിഔ ആടു ഴലെത്തേ,

ഔാലക്കുട്ടി ഩയിഩാശണ

യൂണിറ്റുഔൈ തുെങ്ങിമ ഭകറഔലിേ പുതുഷാംയാംബ
ങ്ങൈ ഏൄെടുക്കുന്നതിനാമി മൃഖഴിബഴ ഴിഔഷന
ഩധതിമിലൂൄെ ഷസാമങ്ങൈ നേഔി പുതുഷാംയാംബ
ഔയയുാം

ഔെശഔയയുാം

പ്രാത്സാസിെിച്ചു

ഴയിഔമാണ്.
57.

ഇരുഩത്തിനാു ഭണിൂറുാം ഷഴനാം പ്രദാനാം
ൄെയ്യുന്ന മൃഖഷാംയക്ഷണ സ്ഥാഩനങ്ങൈക്ക് അധിഔ
ശിഫ്റ്റുഔൈ നേഔി അഴയുൄെ ഩദഴി ഉമെത്തി
ഴെധിെിച്ചു ഴയിഔമാണ്. ഔെശഔ ഷൗഹൃദ
ഩയഭാമി മൃഖഷാംയക്ഷണ ഴകുെിൄന ഷഭഗ്രഭാമി
പുന:ഷാംഗെിെിക്കുന്നതിൄെ ബാഖഭാമിട്ടാണ് ഇത്
ൄെയ്യുന്നത്.

58.

ഭറഫാെ ഭകറമിൄറ അധിഔ ഩാേ പ്രതിഷന്ധി
ഩയിസയിക്കുന്നതിിചാം
ഷാംസ്ഥാനൄത്ത
ക്ഷീയ
ഭകറൄമ സുസ്ഥിയഭാക്കുന്നതിിചാം നെഩെിഔൈ
ഷൃീഔയിക്കുന്നതാണ്.
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59.

നിറഴായാം കുരെ തീെയുാം ഭെു തീെഔളുാം
ഷാംസ്ഥാനത്ത് ഴിതയണാം ൄെയ്യുന്നതിൄനതിൄയ
ഔെശഔരുൄെയുാം ഉല്പാദഔരുൄെയുാം താത്ഩയയാെഥാം,
അഴരുൄെ താേെയയാം ഷാംയക്ഷിക്കുന്നഴിധത്തിേ
ഉെിതഭാമ നിമന്ത്രണങ്ങൈ ൄഔാണ്ടുഴയണ്ടതിൄെ
ആഴവയഔതയുണ്ട്.
ആമതിറയ്ക്കാമി
ഔയല
ഷാംസ്ഥാന
ഔാറിത്തീെയുാം
ഔാളിത്തീെയുാം
ധാതുറഴണഭിശ്രിതവുാം (ഉല്പാദനവുാം ഴില്പനയുാം
നിമന്ത്രിക്കേ) ആക്റ്റ് എന്ന രു
പുതിമ
ഔാറിത്തീെ
നിമഭാം
ഷാംസ്ഥാനത്തിിചഴണ്ടി
നിെേിക്കുന്നതാണ്.

മത്സ്യബന്ധേും
60.

ജനങ്ങൈക്ക് ഩാശഔ ഷഷ്ടമഷ്ടഭാമ ആസായാം
റബയഭാക്കുന്നതിിചഴണ്ടി ആബയന്തയ ഴിഩണിമിേ
നല്ല
ഗുണഭന്മയുള്ള
ഭത്സയത്തിൄെ
റബയത
ഉരൊക്കുന്നതിിചാം അതുഴളി ആലാസയി ഭത്സയ
ഉഩബാഖാം
ഴെധിെിക്കുന്നതിിചാം
ആയാഖയ
സുയക്ഷ ഉരൊക്കുന്നതിിചാം ഉേവിച്ചുൄഔാണ്ടുള്ള
2020-ൄറ
ഔയല ഭത്സയററവുാം ഴിഩണനവുാം
ഗുണനിറഴായ ഩയിഩാറനവുാം ഒെഡിനഷ് എൄെ
ഷെക്കാെ ഩാസ്സാക്കുഔയുണ്ടാമി.
ശുെിതൃ
പൂെും ഭാമി
ഭത്സയാം
െഔഔായയാം
ൄെയ്യേ,
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ഴിഩണനാം, ഷാംബയണാം, ഗുണബാക്താക്കൈക്ക്
ഗുണനിറഴായമുള്ള
ഭത്സയാം
ഉരൊക്കുന്നതിിചാം
ഭത്സയൄത്താളിറാലിഔൈക്ക്
ൄഭച്ചൄെട്ട
ഴിറ
ഉരെുഴരുത്തുന്നതിിചാംഴണ്ടി
മൂറയഴെധനവുാം
ൄഭാത്തഴിറ ശ്രൃാംകറയുൄെ
ഴിഔഷിെിക്കുാം
എന്നിഴയ്ക്ക് ഔെവന ഊന്നേ നേകുന്നതാണ്.
ഔമറ്റുഭതി ഗുണനിറഴായാം െഔഴയിക്കുന്നതിിച
ഴണ്ടി
ഭത്സയത്തിൄെ
ഗുണനിറഴായാം
ൄഭച്ചൄെടുത്തുന്നതിന് ഒൄ ഫാെഡ് ലറിരി ഐഷ്
യൂണിറ്റുഔളുാം
ഫമാ
ൊമിൄററ്റുഔളുാം
സ്ഥാഩിച്ചുൄഔാണ്ട്
നിറഴിുള്ള ഭത്സയഫന്ധന
ഫാട്ടുഔൈ നഴീഔയിക്കുന്നതിിച ഴണ്ടി എൄെ
ഷെക്കാെ ഭത്സയൄത്താളിറാലിഔൄല ഷസാമിക്കുന്ന
താണ്.
61.

2,450 ഔാെി രൂഩയുൄെ മുതേമുെക്കാടു കൂെിമതുാം
എൄെ ഷെക്കായിൄെ അബിഭാനഩധതിയുഭാമ
ഭേഷയൄത്താളിറാലി പുനയധിഴാഷ ഩധതിമാമ
'പുനെഖസ'ത്തിൄെ ബാഖഭാമി ഴറിമെ യകയ്ക്ക്
അമ്പത് ഭീെരിിചള്ളിേ താഭഷിക്കുന്ന 18,685
കുടുാംഫങ്ങൄല
സുയക്ഷിത
സ്ഥാനങ്ങലിറയ്ക്ക്
പുനയധിഴഷിെിക്കുന്നത് 2022-ഒൄെ പൂെത്തീ
ഔയിക്കുന്നതാണ്.
െ
ഴീടുഔൈക്കു
പുരൄഭ
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5 ജില്ലഔലിറാമി 7 സ്ഥറങ്ങലിേ ഉേവിച്ചിട്ടുള്ള
92 ഫ്ലാെ് ഷമുച്ചമങ്ങലിൄറ 772 പ്രതയഔ
അൊെട്ട്ൄഭന്റുകഔൈ നിെോണത്തിൄെ ഴിഴിധ
ഗട്ടങ്ങലിറാണ്.
62.

എൄെ ഷെക്കാെ ഔിപ്ഫിയുൄെ ഷസാമത്താൄെ
ഈ ഴെശത്തിേ നാറ് പിശരീഷ് ൄെക്നിക്കേ
െസസ്കൂളുഔളുൄെയുാം
തീയപ്രദവൄത്ത
46
സ്കൂളുഔളുൄെയുാം നിറഴായമുമെത്തുഔയുാം ൄെയ്യുാം. 60
ഭാെക്കറ്റുഔൈ കൂെി നഴീഔയിക്കുഴാ ഩാകുഔമാണ്.

63.

ഔളിെ
രു
ദവാബ്ദഭാമി
ഔെേത്തീയ
ഷാംയക്ഷണത്തിിചഴണ്ടി
ഔന്ദ്രഷസാമൄഭാന്നുാം
റബിച്ചിട്ടില്ല.
തീയാം ഔെൄറടുക്കറിൄെ ഖൗയഴാം
ഉൈൄക്കാണ്ടുൄഔാണ്ട് രു ഷഭഗ്ര തീയഷാംയക്ഷണ
ഩധതിക്കുഴണ്ടി ഔിപ്ഫി പണ്ട് ഉഩമാഖിച്ചു
ഴയിഔമാണ്.
നെപ്പു ഷാമ്പത്തിഔഴെശത്തിേ
ഩയെനങ്ങാെി,
ൄെത്തി
എന്നീ
പുതിമ
ഭത്സയഫന്ധന
തുരമുകങ്ങളുൄെ
നിെോണാം
ആയാംബിക്കുമ്പാൈ തൄന്ന നിെോണത്തിറിയിക്കുന്ന
ഭറ്റു
ഩധതിഔൈ
പൂെത്തീഔയിക്കുന്നതിിചള്ള
ആത്മാെഥഭാമ ശ്രഭങ്ങൈ നെത്തുന്നതാണ്.

64.

ഭത്സയകൃശിൄമ
പ്രാത്സാസിെിക്കുന്നതിനാമി
എൄെ ഷെക്കാെ "ൄഩാതുകുലങ്ങലിേ ഭത്സയകൃശി"
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ഩധതി
നെെിറാക്കി
ഴരുന്നു.
12
ഇന
ഩയിഩാെിഔളുൄെ ബാഖഭാമി തേവഷൃമാംബയണ
ഴകുപ്പുാം ഭത്സയഫന്ധന ഴകുപ്പുാം െെന്നു
നെെിറാക്കുന്ന ഈ ഩധതി നന്നാമി പുയാഖഭിച്ചു
ൄഔാണ്ടിയിക്കുന്നു. അിചമാജയൄഭന്നു ഔൄണ്ടത്തിമ
ആൄഔ 8,158 കുലങ്ങൈ ഭത്സയഫന്ധന ഴകുെ്
ഔരുതറിൄറടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2020 നഴാംഫെ 14 ഴൄയ
7,853 കുലങ്ങൈ തേവഷൃമാംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൈ
ഗുണബാത
കൂട്ടായഔൈക്ക്
നേഔിമിട്ടുള്ളതുാം
വശിക്കുന്നഴ നേഔിൄഔാണ്ടിയിക്കുഔയുാം ൄെയ്യുന്നു.
ഈ ഩധതി ഗുണഭന്മയുള്ള ഭത്സയത്തിൄെ റബയത
ഴെധിെിച്ചുാം ൄതാളിറിൄെയുാം ഴയാഩായത്തിെയുാം
ഷാധയതഔൈ പ്രദാനാം ൄെയ്തുൄഔാണ്ടുാം ഔയലത്തിേ
ഉൈനാെ ഭത്സയകൃശി ഴിപുറൄെടുത്തുന്നതാണ്.

സഹ രണും
65.

ഷസഔയണ
ഷാംഗങ്ങലിലൂൄെ
ബക്ഷയഔിറ്റുഔൈ,
ഭരുന്നുഔൈ, മുകാഴയണങ്ങൈ, ഷാമൂസയഅടുക്കല
ഔൈക്ക് ഷസാമാം, നീതി ൄഭഡിക്കേഷിലൂൄെയുാം
നീതി സ്റ്റാരിലൂൄെയുാം നിയന്തയ ഷഴനാം എന്നിഴ
നേഔിയുാം
ൄനല്ലിൄെയുാം
ഩഞ്ചഷായയുൄെയുാം
ഷാംബയണത്തിലൂൄെയുാം
ഷസഔയണ ഷാംഗങ്ങൈ
ഴളിയുള്ള ഩറിവയസിത ഴായ്പഔൈ
തുെങ്ങിമഴ
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നേഔിയുാം ഷസഔയണ ഴകുെ്
ഔാറത്തുാം അതിിചവശവുാം
ഇെൄഩട്ടിട്ടുണ്ട്.
66.

റാഔ്ഡൗൄ
ഴിജമഔയഭാമി

ഷാംസ്ഥാന ഷസഔയണ ഫാങ്കുാം ജില്ലാ ഷസഔയണ
ഫാങ്കുഔളുാം റമിെിച്ചുൄഔാണ്ടുള്ള "ഔയല ഫാങ്ക്"
രൂഩീഔയണഭാണ്
ഷസഔയണ
ഭകറമിൄറ
പ്രധാന ഷാംബഴാം. ഷാംസ്ഥാനൄത്ത ഇൊളൄത്ത
യണ്ടാഭൄത്ത ഴറിമ ഫാങ്കാമി രു ഷസഔയണ
ൄശഡൂൈഡ്
ഫാങ്കിൄെ
ആഴിെബാഴാം
ഷാംസ്ഥാനത്തിൄെ ഴിഔഷനത്തിേ അതയധിഔാം
പ്രാധാനയമുള്ളതാണ്. ഴതാതിുള്ള അെിസ്ഥാന
ഷൗഔയയ
നിെോണങ്ങൈക്ക്
ഔിപ്ഫി
ധനഷസാമാം ൄെയ്യുമ്പാൈ ഔയല ഫാങ്ക് ഔാെശിഔ
ഷാംസ്കയണ ഴയഴഷാമത്തിൄറ ഷാംയാംബഔെക്കുാം
ഇതയ എാം.എഷ്.എാം.ഇ. ഭകറഔൈക്കുാം
ധനഷസാമാം നേകുന്നതിേ ശ്രധ ഔന്ദ്രീഔയിക്കുാം.

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള്
വേവും വേയജീവിയും
67.

IUCN പ്രഷിധീഔയിച്ച ൄരഡ് ഡൊ ദ്ക്കിൄെ
റിസ്റ്റിേ
ഗുരുതയഭാമ
ഴാംവനാവ
ബീശണി
(Critically Endangered) നയിടുന്ന 83 ഷഷയഴെഗ
ങ്ങൈ
ഔയലത്തിേ
ഉൄണ്ടന്ന്
ഔണക്കാക്ക
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ൄെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഗുരുതയഭാമ ഴാംവനാവ ബീശണി
നയിടുന്ന ഈ ഷഷയഴെഗങ്ങൄല ഴീൄണ്ടടുക്കുന്ന
തിന് റക്ഷയഭിട്ടുൄഔാണ്ടുള്ള ഷഷയഴെഗ ഷാംയക്ഷണ
ഩയിഩാെിഔൈ ഏൄെടുത്തുഴരുന്നു.
68.

ഴനഭൂഭി
പറപ്രദഭാമി
ഷാംയക്ഷിക്കുന്നതിന്
അതിെത്തി തെക്കങ്ങലിന്മുള്ള ഴയഴസായങ്ങൈ
ഩയഭാഴധി കുരച്ച്, ഴനാതിെത്തിഔൈ ഷൃഔായയ
ഴസ്തുക്കലിേ നിന്നുാം ഇെമുരിമാൄത ഷാംമാജി
െിക്കണ്ടത് അതയാഴവയഭാണ്. എല്ലാ ഴനാ
തിെത്തിഔളുാം ഡിജിെെഷ് ൄെയ്യുന്നതിിചഴണ്ടി
പാരസ്റ്റ് ഷെൄവ ഒപ് ഇഡയ (FSI) യുഭാമി
ഷസഔയിച്ചുൄഔാണ്ട് രു െഩറെ് പ്രാജക്ട്
ഷാംസ്ഥാനൄത്ത
പാരസ്റ്റ്
ഡിഴിശിചഔലി
ൄറാന്നിേ നെെിറാക്കുന്നതാണ്.

69.

നമ്മുൄെ ഴനങ്ങൈ ഷാംയക്ഷിക്കുന്നതിൄെ ബാഖഭാമി
അന്തെ-ഷാംസ്ഥാന രാഡിുെനീലാം, തന്ത്രപ്രധാന
ഴനഭകറയുൄെ
പ്രഴവനസ്ഥറത്തുാം
പുരത്തു
ഔെക്കുന്നിെത്തുാം ൄെഔ്ഩാസ്റ്റുഔൈ സ്ഥാഩിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തെിയുൄെയുാം ഭറ്റു ഴനാല്പന്നങ്ങളുൄെയുാം അനധികൃത
ഔെത്തുാം
ഫന്ദ്ിമാക്കിമ/ഴനയ
മൃഖങ്ങളുൄെയുാം
അഴയുൄെ
ഉല്പന്നങ്ങളുൄെയുാം
നിമഭഴിരുധ
നീക്കങ്ങളുാം പറപ്രദഭാമി തെയുന്നതാൄൊൊം
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ഴനാശ്രിത ഷമൂസങ്ങൈ വകയിക്കുന്ന തെിമതയ
ഴനാല്പന്നങ്ങൈ (NTFP) ഴിഩണനാം നെത്തുന്ന
തിിചാം അഴ ഴനഷാംയക്ഷണ ഷഭിതി/എക്കാ
ൄഡഴറഩ്ൄഭെ് ഔേെിഔൈ (VSS/EDCs) ഴളി
ഴിഩണനാം നെത്തുന്നതിിചാം അഴഷയൄഭാരുക്കുന്ന
താണ്. അത്തയത്തിുള്ള ഩതിനാര് അന്തെഷാംസ്ഥാന ൄെഔ്ഩാസ്റ്റുഔൈ ഴനഴിബഴങ്ങളുൄെ
സുതായയഭാമ ഩയിവാധനയ്ക്ക് ഷൗഔയയൄെടുത്തുന്ന
തിിചാം
ഴനശ്രീ
ഓട്ട്
ൄററ്റുഔൈക്ക്
ഇൊം
നേകുന്നതിിചാം ഷാംസ്ഥാനത്തിറയ്ക്കുള്ള ഷന്ദ്െവ
ഔെക്കുള്ള
ഇപെഭശ
ൄഷെറുഔലാമി
പ്രഴെത്തിക്കുഴാിചാം ഴണ്ടി ഷാംമാജിത ഴന
ഩയിവാധനാ താഴലങ്ങലാമി ഉമെത്തുന്നതുഭാണ്.
70.

ഷാംസ്ഥാനത്തിൄെ ഭൂപ്രദവത്തിൄെ ഏഔദവാം 9
വതഭാനാം ധായാലാം ഷഷയ ജന്തുഴെഗങ്ങളുൄെ
ഴാഷഗൃസങ്ങലാമ ഷാംയക്ഷിത ഭകറഔലാമി
(ദവീമ ഉദയാനങ്ങൈ, ഔടുഴാ ഷങ്കതാം, ഴനയജീഴി
ഷങ്കതങ്ങൈ തുെങ്ങിമഴ) ഩയിഩാറിച്ചു ഴരുന്നു.
ഷാംയക്ഷിത
ഭകറയുൄെ
ൄനെ്
ഴെക്കിാംഖ്
ഴിഔഷിെിക്കണ്ടത്
തേവീമ/അപൂെവഭാമ
ഷഷയങ്ങൄലയുാം ജന്തുക്കൄലയുാം ഷാംയക്ഷിക്കുന്ന
തിിചാം അതഷഭമാം തൄന്ന ഭിചശയിചാം മൃഖങ്ങളുാം
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തേിുള്ള ഷാംഗെശങ്ങൈ റഘൂഔയിക്കുന്നതിന്
രു പ്രധാന ആഴവയഔതമാമ, ഷാംയക്ഷിത
പ്രദവങ്ങൈ തേിുള്ള ശ്രൃാംകറാഫന്ധാം പ്രദാനാം
ൄെയ്യുന്നതിിചാം
അതയാഴവയഭാണ്.
ഴെക്ക്
ൄവന്തുരുണി ഴനയജീഴി ഷങ്കതാം, ഔിളക്ക്
ഔലക്കാെ് മുണ്ടന്തുെര ഔടുഴ ഷങ്കതാം, ൄതക്ക്
ഩൊര ഴനയജീഴി ഷങ്കതാം എന്നിഴയുഭാമി
അത്തയാം ഫന്ധങ്ങൈ പ്രദാനാം ൄെയ്യുന്ന ഔല്ലാെ
ഷങ്കതാം തിരുഴനന്തപുയാം-ൄഔാല്ലാം ജില്ലഔലിേ
സ്ഥാഩിക്കുഴാ ഉേവിക്കുന്നുണ്ട്. െഷറെ് ഴാറി
ഡിഴിശനിൄറ
െഷറെ്
ഴാറി
ദവീമ
ഉദയാനത്തിിച ചുറ്റുമുള്ള ഴനഭകറ അതിൄെ ഴെക്ക്
തഭിള് നാട്ടിൄറ മുകുെത്തി ദവീമ ഉദയാനാം, ഴെക്ക്ഩെിൊര് ഔയിഷ്ടമള ഴനയജീഴി ഷങ്കതാം, ൄതക്ക്
െഷറെ് ഴാറി ദവീമ ഉദയാനാം എന്നിഴയുഭാമി
ഫന്ധങ്ങൈ
പ്രദാനാം
ൄെയ്യുന്നു.
മഥാഴിധി
ൄഩാതുജന
െെച്ചഔൈ
പൂെത്തിമാക്കി
ഈ
പ്രദവങ്ങൈ/ഭകറഔൈ
ഴനയജീഴി
ഷങ്കത
ങ്ങലാമി പ്രകയാഩിക്കൄെടുന്നതാണ്.
71.

ഴനാം ഴകുെ് രു ഔാെി ക്ക്ഷെത്ത നെീേ
മജ്ഞാം

ഔായയക്ഷഭഭാമി

നെൊക്കിൄക്കാണ്ടിയി

ക്കുന്നു. 2020 നഴാംഫെ 14 ഴൄയ ഈ ഴകുെ് 9.13
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റക്ഷാം ക്ക്ഷെത്തഔൈ നടുഔയുാം അതിേ 7.57
റക്ഷാം

െതഔൈ

അഴയുൄെ

അതിജീഴിക്കുഔയുാം

അതിജീഴനാം

ൄെയ്തു.

ഷാംയക്ഷിക്കുന്നതിിചള്ള

രു നിയീക്ഷണ ഷാംഴിധാനവുാം നിറഴിുണ്ട്.

ജലവിഭവും
72.

ഷാംസ്ഥാനൄത്ത എല്ലാ നദീതെങ്ങലിുാം പ്രഴെത്തന
ക്ഷഭഭാമിയിമിയിക്കുന്ന, ൄഴള്ളൄൊക്ക മുന്നരിമിെി
ൄെയുാം

ഴും പ്ക്ക്

താതിുള്ള

പ്രഴെനത്തിൄെയുാം
രു

ഷാംഴിധാനാം

പൂെും 
നാശണേ

െസരാലജി പ്രാജക്റ്റിിച (National Hydrology
Project- NHP) ഔീളിേ ഴിഔഷിെിക്കുഴാ എൄെ
ഷെക്കാെ തീരുഭാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2021റക്ക്

ഈ ഔാഴ്ചൊൊൄെ

താൄളെരയുന്ന

ഩധതിഔൈ

ആക്ത്രണാം ൄെയ്തിട്ടുണ്ട്: ൄഩയിമാെ നദീതെത്തിിച
ഴണ്ടി ഡഴറെ്ൄഭെ് പ് രിമേ -

െൊം

ഒെരശ ഒപ് രിഷെഴാമസ് ് ഇെഗ്രെഡ്
ഴിത്ത് ൄഫ്ലഡ് പാെഔാസ്റ്റിാംഖ് ആെ് ഏെലി
ഴാണിാംഖ്

ഷിസ്റ്റാം;

ബായതപ്പുള

നദീതെത്തിേ

ൄഴള്ളൄൊക്കവുാം ഴയൈച്ചയുാം നിമന്ത്രിക്കുന്നതിിച
ഴണ്ടി രിമേ െൊം ഡിഷിശ ഷൊെട്ട്
ഷിസ്റ്റാം (DSS).
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73.

ജറ ഴിബഴ ഴകുെിൄന (WRD) നദീതെ ഗ്രൂപ്പുഔലാമി
പുനഷാംഗെിെിക്കുഴാിചാം ജറ ഴിബഴ ഴകുെ്, ഔയല
ഷാംസ്ഥാന
െഴദുതി
ഫാെഡ്,
കൃശി,
ഭത്സയഫന്ധനാം, ഭറ്റു തത്ഩയ ഴകുപ്പുഔൈ, തേവ
ഷൃമാംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൈ എന്നിഴയുൈൄെൄെ
യുള്ള മുകയ ഏജഷിഔൈ തേിുള്ള ഏഔാഩനാം
വക്തിൄെടുത്തുന്നതിിചാം നേൈ തീരുഭാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഷാംസ്ഥാനൄത്ത
നദീതെങ്ങളുൄെ
ഷാംയക്ഷണ
ത്തിിചാം ഔായയനിെവസണത്തിിചാം ഴണ്ടി രൂഩീഔയി
ക്കൄെട്ട രിഴെ ഫഷി ഔൄഷെഴശ ആെ്
ഭാനജ്ൄഭെ്
അതാരിെി (RBCMA)യുൄെ
അധിഔായങ്ങളുാം
ചുഭതറഔളുാം
നിറഴിുള്ള
നിമഭങ്ങൈക്കുാം െട്ടങ്ങൈക്കുാം അിചസൃതഭായുാം
കൂെിമാറാെനഔൈക്കുവശവുാം
ഴിവദഭാക്കുന്ന
താണ്.

74.

കൃശിമാഖയഭാമ
22
റക്ഷാം
ൄസക്ടെ
പ്രദവമുള്ളതിേ ഏഔദവാം 4 റക്ഷാം ൄസക്ടെ
ഭാത്രഭാണ് നമ്മുൄെ ഷാംസ്ഥാനത്ത് ജറഷെനമുള്ള
പ്രദവാം എന്നത് തീെത്തുാം ഴിയാധാബാഷഭാമി
ഔണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ൄനല്ലിിചള്ള ജറഷെന
ത്തിേ ഴിട്ടുഴീഴ്ച ഴരുത്താൄത നാണയ ഴിലഔളുൄെ
ജറഷെന
പ്രഴെത്തനങ്ങളുൄെ
ക്ഭീഔയണ
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ത്തിറയ്ക്ക് രു ഭാെത്തിിചള്ള ഷഭമാം ആമിട്ടുണ്ട്.
ഈ റക്ഷയത്താൄെ, ഴരുാംഴെശത്തിേ കൂടുതേ
റിഫ്റ്റ് ഇരിഖശ ഩധതിഔൈ നെെിറാക്കു
ന്നതിനാമി ഇരിഖശ ഴകുെ് ശ്രധ ഔന്ദ്രീഔയി
ച്ചിയിക്കുന്നു.
ഴിലഔളുൄെ
അതുേൊദനാം
െഔഴയിക്കുന്നതിിചാം അതാൄൊൊം ജറ ഉഩമാഖ
ത്തിൄെ ഔായയവശി ൄഭച്ചൄെടുത്തുന്നതിിചള്ള
നൂതന
ഔേൂണിെി
െഭക്ാ-ഇരിഖശ
ൄെക്നിക്കുഔൈ ഷൃാമത്തഭാക്കാിചള്ള ശ്രഭങ്ങൈ
നെത്തിഴയിഔമാണ്.
75.

പ്രലമ ജറാം കുട്ടനാട്ടിേ നിന്നുാം ഔെറിറക്ക്
സുഖഭഭാമി ഴും പ്ഔി ഩാകുന്നത് ഉരൊക്കുന്നതിിച
ഴണ്ടി ഴീമപുയാം മുതേ താട്ടെള്ളി ഴൄയയുള്ള,
താട്ടെള്ളി സ്പിേഴയുൄെ മുകയ ൊനറിൄെ
ആളവുാം ഴീതിയുാം ഴെധിെിക്കുന്നതിിചള്ള നമ്മുൄെ
ശ്രഭങ്ങൈ
എൄെ
ഷെക്കാെ
ഊെജ്ജിത
ൄെടുത്തുന്നതാണ്. കൂൊൄത, രീഫിേഡ് ഔയല
ഇനിശയെീഴിൄെ ഔീളിേ റബയഭാമ തുഔൄഔാണ്ട്
ഫ്ലഡ്
രഗുറെറുഔളുൄെ നിെോണത്തിിചാം,
താട്ടെള്ളിമിേ
ഗ്രാമി
പീേുഔൈ
നിെേിക്കുന്നതിിചാം എ.ഷി ഔനാറിൄെ 2-ഉാം, 3-ഉാം
രീച്ചുഔളുൄെ പൂെത്തീഔയണത്തിിചാം 2021–2022റയ്ക്ക് ഩധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
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76.

ഇഡയമിൄറ എല്ലാ ഗ്രാഭീണ കുടുാംഫങ്ങൈക്കുാം
2024–ഒൄെ
സുയക്ഷിതവുാം
ഭതിമാമതുഭാമ
കുെിൄഴള്ളാം ഴയക്തിഖത ഖാെസിഔ ൊെ് ഔണക്ഷ
ഴളി നേഔാനാണ് ജേ ജീഴ ഭിശ (JJM)
ഴിബാഴനാം ൄെയ്തിയിക്കുന്നത്. ഷാംസ്ഥാനാം 50%
ൄെറഴ്
ഴസിക്കുന്ന
രു
ഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത
ഩധതിമാണ്
ൄജ.ൄജ.എാം.
2021–2022
ഔാറമലഴിേ ഔയല ഗ്രാഭീണ ജറഴിതയണ
ശുെിതൃ ഏജഷിയുാം ഔയല ഴാട്ടെ അതാരിെിയുാം
മുകന 12 റക്ഷാം പാംഖ്ശണേ സൗഷ്സാൈഡ്
ൊെ് ഔണക്ഷഷ് (FHTC) നേകുഴാ എൄെ
ഷെക്കാെ റക്ഷയഭിടുന്നു. ഔയലത്തിൄറ ഗ്രാഭീണ
ജനതയ്ക്ക്
100%
ഗുണഭന്മയുള്ള
െഩെ്
ൄഴള്ളത്തിൄെ റബയത ഉരപ്പുഴരുത്തുഔ എന്നതാണ്
ഈ ഩധതിയുൄെ റക്ഷയാം.

77.

ഭണ്ഡറ
പൂജ-ഭഔയ
ഴിലക്ക്
ഷീഷണിേ
വഫയിഭറമിൄറ കുെിൄഴള്ള പ്രശ്നങ്ങൈ ഩയിസയി
ക്കുന്നതിിചള്ള രു മുകയ ഩെിമാമി ഷീതത്താെ്
ഴാട്ടെ ട്രീെ്ൄഭെ് ൈാെ് മുതേ നിറയ്ക്കേ ഴൄയ
ശുധീഔയിച്ച 10 MLD മിേ കൂടുതേ ജറാം
െഩപ്പുഔലിലൂൄെ ൄഔാണ്ട് ഴരുന്ന രു പുതിമ
ഩധതി
ആയാംബിക്കാ
ഔയല
ഴാട്ടെ
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അതാരിെി ഩധതിമിടുന്നു. നിറയ്ക്കറിറയ്ക്ക് ൊങ്കറു
ഔലിേ ൄഴള്ളാം ൄഔാണ്ടുഩാകുന്ന ഇൊളൄത്ത
യീതി ഈ ഩധതി ഭാറ്റുന്നതാണ്.

വയവസോയവും വോണിജയവും
78.

ഔയലത്തിേ ഈഷ് ഒപ് ഡൂമിാംഖ് ഫിഷിനഷ്
അന്തയീക്ഷാം ൄഭച്ചൄെടുത്തുന്നതിേ എൄെ ഷെക്കാെ
ശ്രധമഭാമ മുന്നെങ്ങൈ നെത്തിമിട്ടുണ്ട്. എൄെ
ഷെക്കാെ
ഇതുഷാംഫന്ധിച്ച്
റക്ഷയഫാധ
ത്താൄെയുാം
ഷഭഗ്രവുഭാമ
ഩയിഷ്കായങ്ങൈ
നെെിറാക്കി ഴരുന്നു. പ്രധാനഭായുാം ഩയിഷ്കായങ്ങൈ
നെെിറാക്കി ഴരുന്ന മൂന്ന് ഭകറഔൈ (i) ജില്ലാതറ
ഫിഷിനസ്സ് ഩയിഷ്കയണ ഔെേ ഩധതി (ii) ഷപ്ത
ഷഴനങ്ങളുൄെ
ളിഴാക്കേ/ഷൃമാം പുതുക്കേ
(iii) ഔന്ദ്രീകൃത ഩയിവാധനാ ഷാംഴിധാനാം
നെൊക്കേ എന്നിഴമാണ്. ഷാംസ്ഥാനത്തിൄെ
ഴയാഩായ
അന്തയീക്ഷത്തിൄെ
ശ്രധമഭാമ
പുയാഖതി, ഷാമ്പത്തിഔ പ്രഴെത്തനാം, ൄതാളിേ
സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഴെധിെിക്കേ എന്നിഴ ഩയിഷ്കായ
ങ്ങളുൄെ നിെവസണത്തിേ പ്രതീക്ഷിക്കൄെടുന്നു.

79.

ഷാംസ്ഥാനത്തിനഔത്ത് നിക്ഷഩങ്ങൈ ആഔെശി
ക്കുന്നതിനാമി രു നിക്ഷഩഔ ഷൗഹൃദ ഩയിഩാെി
ആയാംബിക്കുന്നതിന് ഴയഴഷാമ ഴകുെ് ഉേവിക്കുന്നു.
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രു നിക്ഷഩഔ ഷൗഹൃദ ഔയലാം ൄഔട്ടിെടുക്കുഔ
എന്ന
ഴീക്ഷണാം
ഷാക്ഷാത്ഔയിക്കുന്നതിന്
ഔയലത്തിൄറ
ഴയാഴഷാമിഔ
ഩയിതഃസ്ഥിതി
കൂടുതേ ൄഭച്ചൄെടുത്തുന്നതിനാമി മുകയഩയിഷ്ക്കായ
ങ്ങൈ തുെരുന്നതിിചാം നെൊക്കുന്നതിിചാം അത്
റലിതവുാം ഴഖതമരിമതുാം ഷൗസാെേഩയവു
ഭാക്കുന്നതിിചാം പ്രതിജ്ഞാഫധഭാണ്.
80.

ഷഭാവൃാഷ
ഩധതിഔൈക്കുാം
എാംഎഷ്എാംഇ
ഔൈക്കുമുള്ള ധനഷസാമത്തിിചഭാമി 'ഴയഴഷാമ
ബദ്ര്ത' എന്ന ഩയിേ രു പ്രതയഔ ഩാക്കജ്
ആഴിഷ്ക്കയിച്ചിട്ടുള്ളതുാം
ഩറിവമിലവു
ൄെയ്യേ
ഩധതിയുൄെ ഔീളിേ നെെിറാക്കി ഴയിഔയുാം
ൄെയ്യുന്നു.

81.

എൄെ ഷെക്കാെ ൄഩാതുഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങളുൄെ
പുനരുധായണത്തിറയ്ക്കാമി അനഴധി നെഩെിഔൈ
ഏൄെടുത്തു ഴരുന്നു. ഔയല സ്റ്റെ് രഖ്ഷ് ആെ്
പാെഭഷൂട്ടിക്കേഷ് റിഭിെഡ് ഇൊൈ പൂെും 
താതിേ പ്രഴെത്തിച്ചു ഴയിഔയുാം ആയാഖയ
ഴകുെിന് ഭരുന്നുഔൈ ഴിതയണാം ൄെയ്തുഴയിഔയുാം
ൄെയ്യുന്നു.

82.

ൄഔഭിക്കേ

ഭകറമിൄറ

രു

ൄഩാതുഭകറാ

സ്ഥാഩനഭാമ ഔയല ഭിനരേഷ് ആെ് ൄഭെേഷ്
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റിഭിെഡ്, രു 70 െി ഩി ഡി ഒക്ിജ ൈാെ്
ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഔയാഩ്െീഴ്

ഉഩമാഖത്തിന്

വശമുള്ള അധിഔ ഒക്ിജ ആയാഖയഭകറയ്ക്ക്
ഴിതയണാം ൄെയ്തുൄഔാണ്ടിയിക്കുന്നു.
നിന്നുാം

കൂടുതേ

ധാതുഭണറിേ

മുറയഴെധിത

ഉല്പന്നങ്ങൈ

ഉേൊദിെിക്കുന്നതിനാമി ഔയല ഭിനരേഷ് ആെ്
ൄഭെേഷ് റിഭിെഡിൄന ഔന്ദ്രീഔയിച്ച് രിഷെച്ച്
ൄഷെെ സ്ഥാഩിക്കുന്നതാണ്.
83.

രു

'നൂട്രെറഷശ

ൈാെ്'

സ്ഥാഩിച്ചതിിച

വശാം ട്രാഴകൂെ െെൊനിമാം

ൄപ്രാഡക്ട്ഷ്

റിഭിെഡിൄെ

പ്രഴെത്തനാം

ഭറിനീഔയണാം
ൄെടുന്ന

സുഖഭഭാമിത്തീെന്നു.

റഘൂഔയിക്കുന്നതിിചാം

ഭാറിനയങ്ങലിേ

നിന്നുാം

പുരന്തള്ള

മൂറയഴെധിത

ഉല്പന്നങ്ങൈ നിെേിക്കുന്നതിിചാം ഴണ്ടി ട്രാഴകൂെ
െെൊനിമാം ൄപ്രാഡക്ട്ഷ് റിഭിെഡ് രു പ്രാജക്റ്റ്
നെെിറാക്കുന്നതാണ്.
84.

പ്രതയഔിച്ചുാം
നൂതനഭാമ

ൄസേത്ത്
ഉല്പന്നങ്ങൈ

ഇറകാണിക്ിേ
ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിിച

ഴണ്ടി ൄഔേട്രാണിൄെ ഷസാമത്താൄെ രു
രിഷെച്ച്

ആെ്

സ്ഥാഩിക്കുന്നതാണ്.

ൄഡഴറഩ്ൄഭെ്

ൄഷെെ
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85.

ഷാംസ്ഥാനത്തിൄെ
ഷമ്പൂെും 
ഴയാഴഷാമിഔ
ഴിഔഷനത്തിനാമി ഔയലത്തിേ ൄഔാച്ചി-ഫാംഖളുരു
ഴയഴഷാമിഔ ഇെനാളി (KBIC) ഴിഔഷിെിക്കുന്ന
തിന് ഴണ്ടിയുള്ള നെഩെിഔൈ എൄെ ഷെക്കാെ
ഷൃീഔയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1,876 ഏക്കെ ഭൂപ്രദവത്ത്
ഩാറക്കാെ്
ഇെഗ്രെഡ്
ഭാിചപാഔ്െരിാംഖ്
ക്ലസ്റ്ററുഔളുൄെ
(IMC)
ഭിഔവുെ
ആക്ത്രണാം
ഇതിനഔാം ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഴെത്തനാം തുെങ്ങി
5 ഴെശത്തിിചള്ളിേ 10,000 ഔാെി രൂഩയുൄെ
ൄഭാത്ത
നിക്ഷഩവുാം
80,000 ഩയാക്ഷ
ൄതാളിുഔലാൄൊൊം 22,000 പ്രതയക്ഷ ൄതാളിുാം
ഷാധയഭാമക്കുൄഭന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രതിഴെശാം
585 ഔാെി രൂഩ ഷാംസ്ഥാനത്തിന് നികുതി
ഴരുഭാനാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എാംഎഷ്എാംഇ മുകന
3,000 ഔാെി രൂഩയുൄെ നിക്ഷഩവുാം പ്രതിഴെശാം
എാംഎഷ്എാംഇമിേ നിന്നുാം
1,400 ഔാെി
രൂഩയുൄെ
ഴരുഭാനവുമുണ്ടാവുാം.
ആഖാല
നിറഴായത്തിേ
ഭത്സയിക്കാവുന്ന െസൄെഔ്
ഷെവീസുഔളുാം ധനഔായയ സബ്ബുാം ഴിഔഷിെി
ക്കുന്നതിിചള്ള ഷാംമാജിത ആഴാഷ ഴയഴസ്ഥ
പ്രദാനാം ൄെയ്യുന്നതിനാമി എരണാകുലാം ജില്ലമിേ
ആുഴ
താലൂക്കിേ
അയ്യഷ്ടമള
ഴില്ലജിൄറ
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540
ഏക്കരിറധിഔാം
ഭൂഭിമിേ
"ലാഫേ
ഇഡസ്ട്രക്ച്ിമേ പിനാഷ് ആെ് ട്രഡ്
ഷിെി"
(GIFT City) എന്ന ഩയിേ രു പ്രാജക്റ്റ് ഴിഔഷി
െിക്കുന്നതിിചാം കൂെി ഉേവിക്കുന്നു. അതയന്താധുനിഔ
അെിസ്ഥാനഷൗഔയയങ്ങളുാം
ഴിഔഷനത്തിൄെയുാം
നിക്ഷഩഔ ഷൗഹൃദ ബയണനിെവസണ ഷാംഴിധാന
വുമുള്ള രു റക്ഷയസ്ഥാനൄഭന്ന നിറമിേ ഈ
പ്രാജക്റ്റ്
ൄഔാച്ചിയ്ക്ക് ആഖാല ഭൂഩെത്തിേ
ഇൊം നേകുൄഭന്ന് ഴിബാഴനാം ൄെയ്യുന്നു.
86.

എരണാകുലാം ജില്ലമിേ ഖാെസിഔാഴവയത്തിന്
ഩിഎജി.യുാം
ആട്ടാൄഭാെഫുഔൈക്ക്
ഷിഎജിയുാം ഴിതണാം ൄെയ്യുന്നതിിചള്ള ൄഔാച്ചി
ഷിെി
ഖയാഷ്
ഴിതയണ
ഩധതി
എൄെ
ഷെക്കായിൄെ രു അബിഭാന ഩധതിമാണ്. 2020
ക്ടാഫരാൄെ 2,616 ഖയാഷ് ഔണക്ഷിചഔൈ ൄെയ്ത്
ഔളിഞു എ.

ക ത്തറി
87.

2016-2017 േ ആയാംബിച്ച െഔത്തരി സ്കൂൈ
യൂണിപാാം പ്രാജക്റ്റ് തുെരുന്നതാണ്. ഏഔദവാം
5,900 ൄനയ്ത്തുഔാരുാം 1,600 അിചഫന്ധ ൄതാളിറാലി
ഔളുാം ഈ ഩധതിമിേ ഏെൄെട്ടിയിക്കുന്നു.
2021-2022 േ ഷെക്കാെ-എമ്ഡഡ് സ്കൂളുഔലിൄറ
1
മുതേ
7
ഴൄയ
ക്ലാകളുടഔലിൄറ
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എല്ലാ
ഴിദയാെഥിഔൈക്കുാം
റബയഭാക്കുന്നതാണ്.

യൂണിപാാം

88.

എല്ലാ െഔത്തരി - ൄെക്്െെേ ഉല്പന്നങ്ങളുാം
ഷാംസ്ഥാനത്തിനഔത്ത് തൄന്ന
െഡ ൄെയ്യുന്ന
തിിചാം പ്രാഷഷിാംഖിിചാം ഴണ്ടി 26 ഔാെി രൂഩ
ൄെറഴിേ ഔണ്ണൂയിൄറ നാടുഔാണി ഔിഫ്രാ
ഩാെക്കിേ ആധുനിഔ ഡിജിെേ പ്രിെിാംഖ്
ഷൗഔയയത്താടുകൂെിമ രു പുതിമ െഡമിാംഖ്
ൄഷെെ ആയാംബിക്കുന്നതാണ്. പ്രതിദിനാം 30,000
ഭീെെ
തുണി
പ്രാഷഷ്
ൄെയ്യുന്നതിിചള്ള
മന്ത്രാഩഔയണ വശി ൄഷെരിിചണ്ടാമിയിക്കുാം.

89.

ഷാംസ്ഥാനൄത്ത
മന്ത്രത്തരി-ൄെക്്െെേ
നിെോതാക്കളുൄെ ഉല്പന്നങ്ങളുൄെ
ഴിഩണനാം
നെത്തുന്നതിനാമി ൄെക്് ൄപഡിിച ഔീളിേ രു
ഴിഩണന ഔന്ദ്രാം സ്ഥാഩിക്കുന്നതാണ്.

90.

ഷാംസ്ഥാനൄത്ത െഔത്തരി ഭകറയുൄെ ഷഭഗ്ര
ഴിഔഷനാം റക്ഷയഭിട്ടുൄഔാണ്ട് 'െഔത്തരി ഭിത്ര
ഩധതി' ക്ലസ്റ്റെ ഭാതൃഔമിേ നെെിറാക്കുന്നതാണ്.
ഒയാ ക്ലസ്റ്റരിിച ഔീളിുാം 200 ൄനയ്ത്തുഔാെ ഴീതമുള്ള
ഏഔദവാം
50
ക്ലസ്റ്ററുഔൈ
രൂഩീഔയിക്കുാം.
പ്രതിഴെശാം 300 ഔാെി രൂഩമാണ് ഈ
ക്ലസ്റ്ററുഔലിേ നിന്നുള്ള പ്രതീക്ഷിത ഴിറ്റുഴയഴ്.
ഏഔദവാം 10,000 ൄനയ്ത്തുഔാെക്ക് ഈ പുതിമ
ഩധതിമിേ നിന്ന് നയിട്ട് പ്രമാജനാം റബിയ്ക്കുാം.
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91.

യര്,

കാദി
ഴില്ലജ്
ഇഡസ്ട്രക്ച്ീഷിേ
ഗ്രാഭീണ
ഴയഴഷാമ ഭകറയുൄെ ഔീളിേ കൂടുതറാമി
1500 പുതിമ യൂണിറ്റുഔൈ ആയാംബിക്കുന്നതുാം 5000
പുതിമ ൄതാളിുഔൈ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുഭാണ്.

ശുവണ്ടി, മറ്റിേങ്ങള്

92.

2021-2022-ൄറ ഉല്പാദന റക്ഷയാം 50000 െൄ
ഔമരാണ്, ഇത് 2015-16-ൄറ 7000 െും ിേ
നിന്നുാം
7
ഭെങ്ങ്
ഴെധനഴാണ്.
ഈ
ആഴവയത്തിറയ്ക്കാമി ഔയലത്തിൄറ ൄതാണ്ടിൄെ
ഏെവുാം
കുരെത്
20
വതഭാനൄഭങ്കിുാം
മന്ത്രഴേകൃത ഭില്ലുഔലിേ നാരുഔലാക്കി ഷാംസ്കയിക്ക
ൄെെണ്ടതാണ്. ഔമെഩിയിക്കറിൄെ മന്ത്രഴേക്ക
യണവുാം പൂെത്തിമാക്കുന്നതാണ്. ഉല്പന്ന നിെോണ
ഭകറയുാം
മന്ത്രഴേക്കയിക്കുന്നതാണ്.
ഔമെ
ഔാമ്പാഷിെിൄെയുാം െഫഡെൄറഷ് ഫാെഡി
ൄെയുാം ഴയാഴഷാമിഔ ഉല്പാദനാം ആയാംബിക്കുന്ന
താണ്.
ഴയഴഷാമത്തിൄെ ശ്രധ ആബയന്തയ
ഔമ്പാലത്തിറയ്ക്ക്, പ്രതയഔിച്ച് ഔമെ ഭൂഴസ്ത്രത്തി
റയ്ക്ക് ഭാറ്റുന്നതാണ്. ഔമെ ഴയഴഷാമ ത്തിൄെ
യണ്ടാാം
പുനഃഷാംഗെന
2021-2022-േ
പൂെത്തീഔയിക്കുന്നതാണ്.

93.

ആഫ്രിക്കമിേ
നിന്നുാം
നയിട്ട്
താട്ടണ്ടി
ഇരക്കുഭതി ൄെയ്യുന്നതിിചള്ള ഔാശൂ ഫാെഡ് രു
ഴിജമഔയഭാമ
ഷാംയാംബഭാമിൄക്കാണ്ടിയിക്കുഔ
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മാണ്.
ഴയാഴഷാമിഔ ഇെൄഩെറിിചള്ള മുകയ
ഏജഷിഔലാമി ഔാശൂ ഔാെെരശിചാം ഔാെും ാം
തുെരുന്നതാണ്. ഈ പാക്ടരിഔൈ ആധുനിഔ
ഴത്ഔയിക്കുഔയുാം ഴിഔഷിെിക്കുഔയുാം ൄെയ്യുന്ന
താണ്. ഷൃഔായയ ഭകറഔളുൄെ പുനയധിഴാഷ
ത്തിന് രു ഩാക്കജ് രൂഩീഔയിക്കുന്നതാണ്. രു
ൄഩാതു
ോഡിേ
ഴിേക്കുന്നതിിചഴണ്ടി
ആഫ്രിക്ക യാജയങ്ങലിൄറ താട്ടണ്ടി ഔയലത്തിേ
ഷാംസ്കയിക്കുന്നതിന്
അഴരുഭായുള്ള
ഷാംയുക്ത
ഷാംയാംബങ്ങൈക്കുള്ള ഷാധയതഔൈ ആയായുന്നത്
നേൈ തുെെന്നുൄഔാണ്ടിയിക്കുന്നതാണ്.
94.

ഫാാംബൂ
െൈവുഡിൄെയുാം
ഭറ്റു
ഴിഴിധ
ഉല്പന്നങ്ങളുൄെയുാം ഉല്പാദനാം ഫാാംബൂ ഔാെെരശ
ഴെധിെിക്കുന്നതാണ്. ഔയഔൗവറമുൈൄെൄെയുള്ള
ഭെു
കുെിേ
ഴയഴഷാമങ്ങൈക്ക്
ഩിന്തുണ
നേകുന്നതാണ്.

വിവര സോകേതി
95.

വിേയ

ഔയല സ്റ്റെ് െഴഡ് ഏയിമ ൄനെ് ഴെക്ക്,
എഷ്ഡിഷി-1, എഷ്ഡിഷി-2 എന്നീ യണ്ട് ഡൊ
ൄഷെറുഔളുാം ആണ് ഷാംസ്ഥാനത്തിൄെ ഐ.െി.
അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങളുൄെ നൄട്ടല്ല്. ഈ
ഷാംഴിധാനാം പൂെും ഭായുാം നഴീഔയണ/ഉമെത്തുന്ന
പ്രക്ിമമിറാണ്.
ഡാൊ
ൄഷെറുഔളുൄെ
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അഩ്ഗ്രഡശനാണ് 2021-2022-േ മുകയ ശ്രധ
നേകുന്നത്.
96.

ൄഩാതു
ഇെങ്ങലിേ
ഷൗജനയ
ഇെെൄനെ്
നേകുന്നതിനാമി 2000 ഩബ്ലിഔ് െഴ-െപ
സാട്ട്
സ്പാട്ടുഔൈ
ഷജ്ജഭാക്കുന്നതാണ്.
ഷാംസ്ഥാനൄത്ത
ഷെക്കാെ
ഒപീസുഔലിുാം
ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങലിുാം റാസ്റ്റ് െഭേ
ഔണക്റ്റിഴിെി
ഉരൊക്കുന്നതിിചാം, നിെധന
കുടുാംഫങ്ങൈക്ക് ഷൗജനയഭാമി
െസ-സ്പീഡ്
ഇെെൄനെ് ഔണക്റ്റിഴിെി നേകുന്നതുാം റക്ഷയഭാക്കി
യുള്ള ൄഔ-പാൄ ഩധതിയുൄെ നെൊക്കേ
നന്നാമി പുയാഖഭിക്കുന്നു. നിക്ഷിപ്ത താല്പയയ
ക്കാരുൄെ ഭാവഭാമ പ്രെയണത്തിൄെ റക്ഷയഭാമി
ട്ടുള്ള ഈ ഩധതി നെൊക്കുന്നതിന് എൄെ
ഷെക്കാെ പ്രതിജ്ഞാഫധഭാണ്.

97.

ഷൗജനയ
ഷാഫ്റ്റ്ൄഴമരിൄെ
ഉഩമാഖാം
പ്രാത്സാസിെിക്കുന്നതിിചാം
പ്രെയിെിക്കുന്നതിിച
ഭാമി ഇെെനാശണേ ൄഷെെ പാെ ഫ്രീ ആെ്
ഒെൄ ഷാസ് ് ഷാഫ്റ്റ് ൄഴമെ (ICFOSS)
ഇഡയമിുാം ഴിദവത്തുമുള്ള ഷൗജനയ ഷാഫ്റ്റ്
ൄഴമെ
ഷാംഗെനഔളുഭാമി
ഷസഔയിച്ച്
പ്രഴെത്തിക്കുന്നു. സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷയങ്ങൈ
നടുന്നതിനായുള്ള രു പ്രഴെത്തന ഩധതിക്ക്
ദവീമവുാം
അന്തെദവീമവുഭാമ
ഖഴശണ
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സ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി
ഷസഔയിച്ച്
രൂഩാം
നേകുന്നതിനാമി
ICFOSS-ൄന
ചുഭതറ
ൄെടുത്തുന്നതാണ്.
ഭറമാലാം ഔാംഩൂട്ടിാംഖിിചള്ള
ഷാംസ്ഥാനൄത്ത
നാഡേ
ഏജഷിമാമി
നിമാഖിച്ചിട്ടുള്ള ICFOSS ഷാങ്കതിഔ ഴിദയയുൄെ
പ്രാദവിഔഴേക്കയണത്തിനാമി ഩത്ത് ഷാഫ്റ്റ്
ൄഴമെ ൄഷാറൂശഷ് ൄഩാതുജനങ്ങൈക്കാമി
ഴിഔഷിെിച്ച്
നേകുഔയുാം
ഇ-ഖഴെണഷ്
ഭകറമിേ ഭറമാല ബാശയുൄെ ഷാങ്കതിഔഴിദയ
പറപ്രദഭാമി
ഉഩമാഖിക്കുന്നതിിചള്ള
രു
ഖഴശണഔന്ദ്രാം
ആയാംബിക്കുന്നതിിചാം
റക്ഷയ
ഭിടുന്നു.
98.

മൂന്ന് ദവാബ്ദത്തിറൄരമാമി ഷെക്കാെ ഭകറ
മിൄറ ൄെക്നാലജി ൄഷറൂശ ൄപ്രാെഴഡരാമി
ൄഷെെ പാെ ൄഡഴറഩ്ൄഭെ് ഒപ് ഇഭജിാംഖ്
ൄെക്നാലജി (ഷി-ഡിെ്) ഇൊൈ പ്രഴെത്തിച്ചു
ഴയിഔമാണ്.
ഴരുാംഴെശത്തിേ,
ഭാനജ്ഡ്
ൄഷഔൂയിെി ഷെവീഷഷ് ആെ് ആൄഡെഡ്
രിമാറിെിയുാം, ൄഴെെൃേ രിമാറിെി ഷൗഔയയങ്ങളുാം
ഴെധിെിക്കുന്നതിിചാം, ഖഴശണവുാം, ഴിഔഷനവുാം
കൂട്ടുന്നതിിചാം,
ൄഷഔൂയിെി
ഡാഔുൄഭെ്
പാരഷിഔ്
റാഫിൄെ നഴീഔയണത്തിുാം,
ൄഴഫ് ൊനുഔൈക്കുള്ള ഴീഡിമാ നിെോണ
ഷൗഔയയങ്ങൈ ഴെധിെിക്കുന്നതിിചാം C-DIT-ൄെ
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ഡിജിെേ
ആെെക്കഴിാംഖ്
ൄഷെരിൄെ
അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങൈ ഴെധിെിക്കുന്നതിിചാം
C-DIT-നായുള്ള തിരുഴനന്തപുയൄത്ത ഐ.ഷി.െി.
(ICT) ൄഔട്ടിെനിെോണാം പൂെത്തിമാക്കുന്നതിുാം,
C-DIT ശ്രധ ഔന്ദ്രീഔയിക്കുന്നതാണ്.
99.

"ഔാഴിഡ്-19 ജാഗ്രത" എന്ന ഒൄെറ
ഩാെട്ടേ സ്ഥാഩിക്കുന്നതിേ ഇറകാണിക്് ആെ്
ഇപെഭശ ൄെക്നാലജി ഴകുപ്പു് നാശണേ
ഇപെഭെിക്് ൄഷെറുഭാമി െെന്ന് രു പ്രധാന
ഩങ്ക്
ഴസിച്ചു.
ഇത്
ഷാംസ്ഥാനത്തിന്
അഔത്തക്കുാം പുരത്തക്കുാം സ്ഥിയഭാമി മാത്ര
ൄെയ്യുന്നഴെക്ക് യജിസ്റ്റെ ൄെയ്യുന്നതിിചാം ഔാഴിഡ്
പ്രാട്ടാഔാൈ
റാംഗിക്കുന്ന
കുെകൃതയങ്ങൈ
നിയീക്ഷിക്കുന്നതിിചാം, ഔാഴിഡ്-19 ൄെസ്റ്റ് ൄെയ്ത്
ഩാഷിെീഴാമഴെക്ക്
ഷൃമാം
യജിസ്റ്റെ
ൄെയ്യുന്നതിിചമുള്ള രു ഏഔ സ്റ്റാെ് ഩാെട്ടേ
ആണ്.
ഈ ഩാെട്ടറിേ ആശുഩത്രിഔൈ,
ഔാഴിഡ് പസ്റ്റ് െറ ട്രീെ്ൄഭെ് ൄഷെറുഔൈ,
ഔാഴിഡ് ൄഷക്കെ് െറ ട്രീെ്ൄഭെ് ൄഷെറുഔൈ,
ൄഡാഭിഷിറരി ൄഔമെ ൄഷെറുഔൈ, ൄഴെിറെറു
ഔൈ, ഔിെക്കഔൈ, ഔിെക്കുന്നഴെ എന്നിഴയുൄെ
എും ഭെങ്ങിമ
ഴിവദാാംവങ്ങൈ
തേഷഭമ
അെിസ്ഥാനത്തിേ ഔാണിക്കുന്ന രു െറഴ്
ഡാശ് ഫാെുമുണ്ട്.
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100. സ്റ്റാെട്ട്-അെ് പ്രാത്സാസിെിക്കുന്നതിന് ഉമെന്ന
മുഖണന റബിക്കുന്നത് തുെരുന്നതാണ്. ഇതുഭാമി
ഫന്ധൄെട്ട്
ഴിജമഔയഭാമി
നെെിറാക്കിമ
ധായാലാം നൂതന ഩയീക്ഷണങ്ങൈ 2021-2022-േ
ഴെധിെിക്കുന്നതിന് നേൈ ഉേവിക്കുന്നു.

വികേോേ സഞ്ചോരും
101.

ഔാഴിഡ് ഴയാഩനാം ഴിനാദ ഷഞ്ചായ ഭകറൄമ
ഷായഭാമി ഫാധിക്കുഔ ഴളി സാട്ടുഔളുാം ഷഴന
ഷാംഴിധാനങ്ങളുാം അെച്ചുപൂട്ടുഔയുാം ആമിയങ്ങൄല
ൄതാളിേ യസിതയാക്കുഔയുാം ൄെയ്തു. ടൂരിഷാം ഴകുെ്,
ഷാംസ്ഥാനതറ ഫാങ്കസ് ് ഔേിെിമയുാം ഔയല
ഫാങ്കിനയുാം ഷാംമാജിെിച്ച് ആഴവയാിചസൃതാം
ഷാമ്പത്തിഔ
ഷസാമാം
റബിക്കുന്ന
ടൂരിഷാം
ൄതാളിറാലി ഴതന ഩിന്തുണ ഩധതിഔളുാം,
ഷെക്കാെ ഷസാമ ഩറിവമാൄെയുള്ള മുകയഭന്ത്രി
യുൄെ ടൂരിഷാം ഴായ്പാ ഷസാമ ഩധതിയുാം,
ഔാഴിഡ്-19 ഷഭാവൃാഷ ഷസാമ ഩാക്കജ്
ആമി ഫന്ധൄെട്ട ഔക്ഷിഔൈക്കാമി പ്രകയാഩി
ച്ചിട്ടുണ്ട്.

102. ഉത്തയഴാദിത്ത
ടൂരിഷാം
ഭിശൄെ
ഴിഴിധ
പ്രഴെത്തനങ്ങളുൄെ ഔീളിേ ഏഔദവാം 50,000
ഩെക്ക് ഩയിവീറനാം നേകുന്നതിന് ഴിബാഴനാം
ൄെയ്യുഔ ഴളി ഴിനാദഷഞ്ചായ ഴയഴഷാമവുഭാമി
നയിട്ടാ അല്ലാൄതമാ ഫന്ധൄെടുത്തി അഴരുൄെ
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ഴരുഭാനാം ഉരൊക്കിമിട്ടുണ്ട്. നിറഴിേ 6,000 ഩെ
അഴരുൄെ
ഩയിവീറനാം
പൂെത്തീഔയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തുെെന്ന് അടുത്ത രു ഴെശത്തിേ 40,000 ഩെക്ക്
ഩയിവീറനാം
പൂെത്തിമാക്കാ
ഔളിയുൄഭന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
103. ഴിനാദഷഞ്ചായ
ഭകറമിൄറ
പ്രതിഷന്ധി
നയിടുന്നതിനാമി ഴിനാദഷഞ്ചായ ഭകറമിൄറ
ജീഴനക്കാെക്കാമി ഔയല ഷാംസ്ഥാന ഷസഔയണ
ഫാങ്കുഭാമി െെന്ന് രു ഴായ്പാ ഩറിവ ഇലഴ്
ഩധതി ഷെക്കാെ ഉേവിക്കുന്നുണ്ട്.
104. ഴയഴഷാമൄത്ത ഔാഴിഡിന് മുഷ്ടമള്ള സ്ഥിതിമി
റയ്ക് എത്രയുാം ഴഖത്തിേ പുനരുജ്ജീഴിെി
ക്കുന്നത് ഉരൊക്കുന്നതിനാമി ഊെജ്ജഷൃറഭാമ
ഴിഩണന
മത്നങ്ങൈ
ഏൄെടുക്കണ്ടതുണ്ട്.
െഩതൃഔ
ഴിനാദഷഞ്ചായത്തിിച
നേഔിമ
പ്രതയഔ ശ്രധ തിരുഴനന്തപുയാം െഩതൃഔ
ഩധതിമാൄൊൊം
മുസ്സിയിസുാം,
ആറപ്പുളയുാം
തറശ്ശയിയുാം
ഉൈൄെടുത്തിൄക്കാണ്ട്
ഴീണ്ടുാം
ഴെധിെിക്കുന്നതാണ്. ഭറഫാെ ഴിനാദഷഞ്ചായ
ത്തിുള്ള ശ്രധ തുെരുന്നതാണ്.

പ്പതോഴിലും കേപുണയവും
105. ഷാംസ്ഥാനൄത്ത ഇതയ ഷാംസ്ഥാന ൄതാളിറാലി
ഔൄല ഷാംയക്ഷിക്കുന്നതിന് എൄെ ഷെക്കാെ
പ്രതിജ്ഞാഫധഭാണ്. റാക്ക്ഡൗൄ ഔാറത്ത്
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ഷാംസ്ഥാനൄത്ത
അതിഥി
ൄതാളിറാലിഔളുൄെ
ആഴവയങ്ങൈ െഔഔായയാം ൄെയ്യുന്നതിന് ൄതാളിുാം
െനപുണയവുാം ഴകുെ് ഴലൄയ ഷജീഴഭാമ ഩങ്ക്
ഴസിച്ചിരുന്നു.
ൄതാളിറാലിഔളുൄെ ഴിവദഭാമ
ഡാൊ ഫഷ് പുതുക്കുഔയുാം റാക്ക്ഡൗൄ
ഔാറത്ത് ഩാഔാം ൄെയ്ത ബക്ഷണവുാം രശിചാം
അഴെക്ക് നേഔിമിട്ടുൄണ്ടന്ന് ഉരപ്പുഴരുത്തുന്നതിേ
പീേഡ് ൄറഴേ ഒപീഷെഭാെ ഷജീഴഭാമ ഩങ്ക്
ഴസിക്കുഔയുാം ൄെയ്തു.
ൄരമിേഴ ൄട്രമി
ഷെവീഷ്
പുനയായാംബിച്ചതിിചവശാം
ഈ
ൄതാളിറാലിഔൄല തിയിച്ച് അഴരുൄെ ഷൃന്താം
ഷാംസ്ഥാനങ്ങലിേ എത്തിക്കുഔൄമന്ന ഴമ്പിച്ച
ദൗതയവുാം ഈ ഴകുെ് ഏൄെടുത്ത് നെെിറാക്കി.
ൄരമിേഴ
സ്റ്റശിചഔലിേ
അതിഥി
ൄതാളിറാലിഔളുൄെ
ആയാഖയ
ഩയിവാധന
നെത്തിമതിിചവശാം, അഴെക്ക് ഷൃന്താം ഷാംസ്ഥാന
ങ്ങലിറക്ക് ഭെങ്ങുന്നതിിചള്ള ഷൗഔയയാം എൄെ
ഷെക്കാെ രുക്കി.
ൄതാളിുാം െനപുണയവുാം
ഴകുെിൄെ അഴഷയാെിതഭാമ പ്രമത്നാം ഔായണാം
ഔയലത്തിൄറ
ൄഩാതുജനങ്ങൈക്കിെമിേ
അവാന്തിമാ അതിഥി ൄതാളിറാലിഔൈ തിയിൄഔ
ഷൃന്താം ഷാംസ്ഥാനത്തക്ക് രാഡിലൂൄെ നെന്ന്
ഩാഔണ്ട പ്രതിഷന്ധിമാ ഉണ്ടാമില്ല.
106. ൄതാളിറിെങ്ങലിൄറ അഩഔെങ്ങൈ കുരയ്ക്കുന്നതിന്
എൄെ ഷെക്കാെ ഫധശ്രധയാൄണന്നതു കൂൊൄത
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ഷാംസ്ഥാനത്ത് രു "ആക്ിഡെ് പ്രിൄഴശ ത്രൂ
ഷഫ്റ്റി ഷെെഴറഷ്" (APSS) ഩഠനവുാം
നെത്തുഔയുണ്ടാമി.
ഷഭഗ്രവുാം
സുസ്ഥിയവുഭാമ
ഷാമ്പത്തിഔ ഴലെച്ചയുാം പൂെും വുാം ഉല്പാദന
ഩയവുഭാമ ൄതാളിേ ഷാസെയയങ്ങളുാം ഴയഴഷാമ
ഭകറമിൄറ
ൄതാളിറാലിഔൈക്ക്
ഭാനയഭാമ
ൄതാളിുാം പ്രാത്സാസിെിക്കുന്നതാണ് ഐഔയയാഷ്ട്ര
ഷബയുൄെ സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷയങ്ങലിൄറ
(SDG) 'ഖാൈ 8' ഉന്നഭിടുന്നത്. ഷാംസ്ഥാനത്ത്
പ്രഴെത്തിച്ചുഴരുന്ന
പാക്ടരിഔലിേ
ഔളിെ
ഩത്ത് ഴെശൄത്ത അഩഔെങ്ങളുൄെ സ്ഥിതിഴിഴയ
ഔണക്കുഔൈ 'ഖാൈ - 8.8'-ൄന അെിസ്ഥാനഭാക്കി
ഉല്പാദനക്ഷഭത
കൂട്ടുന്നതിിചാം,
അഩഔെങ്ങളുൄെ
ആഗാതാം കുരയ്ക്കുന്നതിിചഭാമി പാക്ടരീഷ് ആെ്
ഫാമിറസ് ് ഴകുെ് പ്രതയഔാം രൂഩീഔയിച്ച
'ഷാങ്കതിഔ ഴിദഗ്ദ്ധെ' വകയിക്കുഔയുാം ഩയിവാധി
ക്കുഔയുാം ൄെയ്തു.
107. ഷാംസ്ഥാന ഷെക്കായിൄെ "ഈഷ് ഒപ് ഡൂമിാംഖ്
ഫിഷിനഷ്"
ഷാംയബങ്ങൈ
തൃയിതൄെടുത്തുന്ന
തിനാമി പാക്ടരീഷ് ആെ് ഫാമിറസ് ് ഴകുെ്
"പാഫ്ഷപ്"
(FABSAFE)
എന്ന
രു
ൄഭാെഫേ
ആൈിക്കശ
ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാക്ടരീഷ് ആെ് ഫാമിറസ് ് ഒൄെറ
ഷിസ്റ്റാം (FABOS) എന്ന ൄഴഫ് ഩാെട്ടേ
പാക്ടരീഷ് ആെ് ഫാമിറസ് ് ഴകുെിൄെ പ്രധാന
ഷഴനങ്ങൈ പ്രദെവിെിക്കുന്നതിനാമി 2015
മുതേ നിറഴിുണ്ട്.
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അടിസ്ഥോേ സൗ രയും
പ്പപോതുമരോമത്ത്
108. എൄെ
ഷെക്കാെ
ദവാബ്ദങ്ങലാലാം
മുെങ്ങി
ക്കിെന്നിരുന്ന എ.എച്ച് 66-ൄെ
ഴിഔഷനാം
ഔയലത്തിുെനീലമുള്ള 568 ഔിറാഭീെെ 4/6
ഴയിമാമി ഉമെത്തിൄക്കാണ്ട് പുനയായാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭൂഭി ഏൄെടുക്കറിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 21000 ഔാെി
രൂഩയുൄെ ൄെറഴ് ഉൈൄെൄെ ആൄഔ ഩധതി
ൄെറഴ് ഏഔദവാം 45000 ഔാെി രൂഩമാണ്.
ഔളൂട്ടാം-മുക്കാറ
ൄസ്ട്രക്ച്ച്ചിൄെ
ഩണി
പൂെത്തീഔയിച്ച് ഉദ്ഗാെനാം ഔളിയുന്നതാൄൊൊം
തറശ്ശയി െഫൊഷിൄെയുാം മുക്കാറ മുതേ
തഭിഴ്നാെ്
അതിെത്തി
ഴൄയയുമുള്ള
ഩണി
നെന്നുഴയിഔയുഭാണ്.
നിറഴിുള്ള ദവീമ
ഩാതഔളുൄെ നിറഴായാം ഉമെത്തുന്നതിിചള്ള ഭൂഭി
ഏൄെടുക്കേ ൄെറഴിൄെ 25% ഴസിക്കുന്നതിന്
ഷേതിച്ചിട്ടുള്ള യ രു ഷാംസ്ഥാന ഷെക്കാെ
എൄെ
ഷെക്കാെ
ആണ്.
ധായണാഩത്രാം
പ്പുഴച്ചവശാം NHAIയ്ക്കുാം CALAയൂണിറ്റുഔൈക്കുാം
ഇതുഴൄയ ൄെറഴാമ ഭൂഭി ഏൄെടുക്കേ ൄെറഴിൄെ
ഷാംസ്ഥാന ഴിസിതഭാമി 452 ഔാെി രൂഩ എൄെ
ഷെക്കാെ െഔഭാരിമിട്ടുണ്ട്. ദീെഗഔാറഭാമി
ഔാത്തിരുന്നതുാം
മുെങ്ങിക്കിെന്നിരുന്നതുഭാമ
ഩധതിഔലാമ ൄഔാച്ചിമിൄറ െഴെിറ, കുണ്ടന്നൂെ
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ഭേൊറവുാം ആറപ്പുള െഫൊസുാം
ഷെക്കാെ പൂെത്തീഔയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എൄെ

109. എല്ലാ ഔാറാഴസ്ഥയ്ക്കുമുള്ള രു ൄഷഭി എറിഴെഡ്
ആറപ്പുള െങ്ങനാവയി രാഡ് (AC Road) ഈ
ഴെശാം തയ്യാരാകുന്നതാണ്. ഔാളിക്കാെിൄനയുാം
ഴമനാെിൄനയുാം തേിേ ഫന്ധിെിക്കുന്ന ആനക്കാാം
ൄഩാമിേ-ഔല്ലെി-ഭൊെി തുയങ്കഩാതയ്ക്ക് ഴണ്ടി
യുള്ള
ഷെൄവ
ജാറിഔളുൄെ
ഉദ്ഗാെനാം
ഔളിെിട്ടുള്ളതാണ്. താഭയശ്ശയി ചുയാം രാഡിന്
ഴണ്ടിയുള്ള
6.8
ഔിറാഭീെെ െഫൊഷ്
യാജയൄത്ത
മൂന്നാഭൄത്ത ഏെവുാം നീലമുള്ള
അണ്ടെഩാഷ് ആമിയിക്കുഔയുാം ഇത് 4 ഴെശ
ത്തിിചള്ളിേ ഔേീശ ൄെയ്യാ ഔളിയുൄഭന്നുാം
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഔാളിക്കാെ് ആനക്കാാം
ൄഩാമിറിൄനയുാം ഴമനാട്ടിൄറ
ഭൊെിൄമയുാം
ഫന്ധിെിച്ചുൄഔാണ്ടുള്ള രു ഫദേ ഩാതൄമന്ന
ജനങ്ങളുൄെ ദീെഗഔാറ ആഴവയത്തിിചള്ള രു
ആതയന്തിഔ
ഩയിസായവുാം യണ്ടു ജില്ലഔൈ
തേിുള്ള ഖതാഖതാം സുഖഭഭാക്കുന്നതുഭാണ്.
110.

എൄെ ഷെക്കാെ ദവീമ ഩാതഔലിൄറയുാം
ഷാംസ്ഥാനഩാതഔലിൄറയുമുള്ള മാത്രക്കാെക്കാമി
റാഔാത്തയ
ഷൗഔയയങ്ങൈ
നല്കുന്നതിനാമി
ഴ െഷഡ് അഭിനിെീഷ് പ്രാജക്ട് നെൊക്കുന്ന
പ്രക്ിമമിറാണ്. ഴ െഷഡ് അഭിനിെീഷിേ
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ഇന്ധന സ്റ്റശിചഔൈ, ഴിശ്രഭ മുരിഔൈ, രിെമെ
ൄഷെറുഔൈ, ബക്ഷണവാറഔൈ, ഔൄഴീനിമഷ്
സ്റ്റാറുഔൈ
മുതറാമഴ
മാത്രക്കാരുൄെ
ഷൗഔയയത്തിനാമി ഉണ്ടാമിയിക്കുന്നതാണ്.

റീബില്ഡ് ക രള ഇേികഷയറ്റീവ്
111.

രീഫിേഡ് ഔയല ൄഡഴറെ്ൄഭെ് പ്രാഗ്രാാം
(RKDP) ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിിചാം ഏഔാഩിെി
ക്കുന്നതിിചാം
സുഖഭഭാക്കുന്നതിിചാം
നിയീക്ഷി
ക്കുന്നതിിചാം ഉേവിച്ചുൄഔാണ്ടുള്ള രീഫിേഡ് ഔയല
ഇനിശയെീഴ്
(RKI)
റാഔഫാങ്ക്,
ൄഔ.എപ്.ഡബ്ലൂ (ജെേ ഫാങ്ക്) എന്നിഴ
ഩാൄറയുള്ള ഴിഴിധ െഫറാെരേ പണ്ടിാംഖ്
ഏജഷിഔലിേ നിന്നുാം ഩണാം ഷഭാസയിക്കുഔ
യുണ്ടാമി. RKI-യുൄെ ഔീളിുള്ള പുനെനിെോണ
പ്രക്ിമ
നെെിറാക്കേ
ഗട്ടത്തിൄറത്തി
ക്കളിെിട്ടുള്ളതുാം 11 ഴകുപ്പുഔൈക്ക് ഔീളിൄറ
പ്രാജക്ടുഔൈക്ക് 6679.20 ഔാെി രൂഩയുൄെ
ബയണാിചഭതി നേകുഔയുാം അഴമിേ ഏൄരയുാം
ഇൊൈ
നെെിറാക്കുന്നതിൄെ
ഴിഴിധ
ഗട്ടങ്ങലിുഭാണ്.

തുറമുഖങ്ങള്
112.

ഴിളിൊം അന്തായാഷ്ട്ര തുരമുകത്തിൄെ ഴിഔഷനാം
അതിഴഖാം മുന്നരിൄക്കാണ്ടിയിക്കുന്നതുാം തുരമുക
പ്രഴെത്തനങ്ങൈക്കായുള്ള
ൄഔട്ടിൊം
2020

68
ൄഷഩ്ൊംഫരിേ ഉദ്ഗാെനാം ൄെയ്തിട്ടുള്ളതുഭാണ്.
തുരമുക ഉരുക്കളുൄെയുാം ഴകുെിൄറ മാനങ്ങളുൄെയുാം
ഷെവീസുാം അെകുെെണിഔളുാം ഏൄെടുക്കുന്നതിന്
ഷജ്ജഭാക്കുന്നതിനാമി ൄഔാല്ലൄത്ത ൄഭക്കാനിക്കേ
എഞ്ചിനീമരിാംഖ് ഴെക്ക്ശാെിൄന നഴീഔയിക്കുന്ന
തിന് ഷെക്കാെ ഉേവിക്കുന്നു. ഭകറയുൄെ
ഴിഔഷനത്തിനാമി
രു
ഉേപ്രയഔഭാമി
പ്രഴെത്തിക്കുന്നതിന് അളീക്കേ തുരമുകത്തിൄന
ഗട്ടാംഗട്ടഭാമി
ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിന്
കൂെി
ഉേവിക്കുന്നു. രു അധിഔ ൄഫെത്ത് നിെേിച്ചു
ൄഔാണ്ട് ഫപ്പൂെ തുരമുകാം ഴിപൂറീഔയിക്കുന്ന
താമിയിക്കുാം.

ഊര്ജും
113.

12 ഇന ഩധതിഔളുൄെ ബാഖഭാമി
തേവ
ഷൃമാംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുൄെ ഩങ്കാലിത്തത്താൄെ
ഔയലത്തിുെനീലമുള്ള 6.5 റക്ഷാം ഩയമ്പയാഖത
ഫൈഫ്
അെിസ്ഥാനഭാക്കിയുള്ള
ൄതരുഴ്
ഴിലക്കുഔൄല ഊെജ്ജ ഷാംയക്ഷണത്തിിചള്ള LED
ൄതരുവു ഴിലക്കുഔലാമി ഭാെി സ്ഥാഩിക്കുന്നതിിചള്ള'
‘നിറാഴ്'’ ഩധതി എൄെ ഷെക്കാെ ഴിഔഷിെിച്ചു
ഴരുന്നു. ഈ ഭാൊം ഩയിസ്ഥിതിയ്ക്ക് രു പുത്ത
ഉണെവ് നേകുഔയുാം െഴദുതിയുൄെ ൄഭാത്തത്തി
ുള്ള ആഴവയഔത കുരയ്ക്കുഔയുാം തേവ ഷൃമാംബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുൄെ െഴദുത ഫില്ലുഔലിേ കുരഴ്

69
ഴരുത്തുഔയുാം ൄെയ്യുാം. ആഴെത്തന ൄെറഴിൄറ
റാബാം ഭെ് ഩധതിഔൈ നെെിറാക്കുന്നതിനാമി
ഉഩമാഖിക്കുഴാ ഔളിയുന്നതാണ്.

ഉള്േോട് ജലഗതോഗതും
114.

ഇഡയമിൄറ ആദയൄത്ത ഷാലാെ ഇറകിഔ്
രാരാ ഷെവീസുാം ഔയലത്തിൄറ ആദയൄത്ത
ആാംപീഫിമഷ് ഴാട്ടെ ഫകളുടാം 2021-2022
ഴെശത്തിേ ആയാംബിക്കാ ജറഖതാഖത ഴകുെ്
തീരുഭാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദവീമ ജറ ഩാതഔളുൄെ
ഷാധയതഔൈ ഴിനിമാഖിച്ചു ൄഔാണ്ട് െയക്ക്
നീക്കത്തിനായുള്ള
ഫാെജ്ജ്
ഷെവീസുാം
ആയാംബിക്കാ ഈ ഴകുെ് ഷജ്ജഭാകുന്നതാണ്.
കൂടുതേ ഷൗയാെജ്ജ ഫാട്ടുഔൈ ആയാംബിക്കുഴാ
ഴകുെ് ഩധതിമിടുന്നു.

115.

ആറപ്പുള, എരണാകുലാം, ഩയ്യന്നൂെ, ൄഔാല്ലാം
എന്നിഴിെങ്ങലിൄറ ഴിനാദ ഷഞ്ചായ ഷാധയതഔൈ
പ്രമാജനൄെടുത്തുന്നതിറയ്ക്ക് കൂടുതേ അതിഴഖ
ഩാഷഞ്ചെ ഔാം ടൂരിസ്റ്റ് ഷെവീഷ് ആയാംബിക്കുന്ന
തിിചാം ഴകുെ് ഩധതിമിടുന്നു.
ഭറിനീഔയണാം
കുരയ്ക്കുന്നതിിചള്ള രു നെഩെിമാമി ആറപ്പുള
ഭകറമിേ ഇറകിഔ് ഫാട്ട് ഷെവീഷിൄെ
ഷാധയതാ
ഩഠനങ്ങൈ
ഈ
ഴകുെ്
നെത്തുഔയുണ്ടാമി.
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116.

ൄഔാച്ചി
ശിെയാെഡിേ
100
ഩൄയ
ഉൈൄക്കാള്ളാ ഔളിയുന്ന 23 ഫാട്ടുഔളുൄെ
നിെോണത്താൄെ ൄഔാച്ചി ഴാട്ടെ ൄഭട്രാ ഩധതി
നല്ല പുയാഖതി ഔാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭെ് ഩധതി
പ്രഴെത്തനങ്ങലാമ
16
ൄെെഭിനുഔളുൄെയുാം
ഫ്ലാട്ടിാംഖ് ഩാൄെൂൄഷിൄെയുാം നിെോണവുാം
നന്നാമി പുയാഖഭിക്കുന്നു. 2021 ജിചഴയിമിേ
ഇെഗ്രെഡ് ഴാട്ടെ ട്രാസ്പാെട്ട് പ്രാജക്ടിൄെ
പ്രഴെത്തനാം ആയാംബിക്കുഴാ നിശൄമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തുറമുഖ എഞ്ചിേീയറിുംഗ്
117.

ഔെറിൄറ ൈാസ്റ്റിഔ് ഭാറിനയകൂമ്പായാം കുരയ്ക്കുന്നതിിചാം
ൈാസ്റ്റിഔ് വറയത്തിേ നിന്നുാം ജറ ജീഴിഔൄല
ഩയിഩാറിക്കുന്നതിിചാം
റക്ഷയഭിടുന്ന
ശുെിതൃ
ഷാഖയാം
(Clean Sea) ഩധതി കൂടുതേ
തുരമുകങ്ങലിറയ്ക്ക് ഴയാഩിെിക്കുാം. ഩായമ്പയയതയ
തീയ ഷാംയക്ഷണ നെഩെിഔൈ നെെിറാക്കുഔയുാം
പ്രൊയത്തിറാക്കുഔയുാം ൄെയ്യുാം.

118.

എൄെ ഷെക്കാെ, ൄഔാല്ലൄത്ത ൄഭക്കാനിക്കേ
എഞ്ചിനീമരിാംഖ് ഴെക്ക്ശാെിൄന നഴീഔയിക്കുന്ന
തിൄെ ആദയഗട്ടഭാമി തുരമുക ഉരുക്കളുൄെയുാം
ഴകുെിൄറ
മാനങ്ങളുൄെയുാം
ഷെവീസുാം
അെകുെെണിയുാം ഏൄെടുത്ത് രു രിെമരിാംഖ്
യൂണിൊമി അതിൄന പ്രഴെത്തന ഷജ്ജഭാക്കുന്ന
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തിന്
ഉേവിക്കുന്നു.
ബാഴിമിേ
ൄഔാച്ചി
ശിെയാെഡ് ഩാുള്ള ഔമ്പനിഔലിേ നിന്നുാം
ഷാങ്കതിഔ ഷസാമാം തെിൄക്കാണ്ട് ൄഔാല്ലാം
തുരമുകത്ത് രു ശിെ് രിെമരിാംഖ് യൂണിെ്
ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിന് ഷെക്കാെ ഉേവിക്കുന്നു.
119.

ഫപ്പൂയിേ അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങൈ ഴിഔഷി
െിക്കുന്നതിന്
ഗട്ടാംഗട്ടഭാമി
ഞങ്ങൈ
ആഗ്രസിക്കുന്നു. 1-ാാാാം ഗട്ടത്തിേ തുരമുകത്തിൄെ
ആളാം 6 ഭീെരാമി ഴെധിെിക്കുന്നതിന് 60 ഔാെി
രൂഩ ൄെറഴ് ഴരുന്ന ഔയാഩിെേ രഡ്ജിാംഖ്
ഏൄെടുക്കുന്നതിന് ഉേവിക്കുന്നു. 2-ാാാാം ഗട്ടത്തിേ,
150 ഭീ. നീലമുള്ള രു
അഡീശണേ ൄഫെത്ത്
ഫപ്പൂയിേ നിെേിക്കുന്നതിന് എൄെ ഷെക്കാെ
ഉേവിക്കുന്നതുാം അതിിചള്ള പ്രാഥഭിഔ ഩഠനങ്ങൈ
ൄെെന്ന ഐ.ഐ.െി പൂെത്തിമാക്കിമിട്ടുമുണ്ട്.

120. ഭറഫാെ ഭകറയുൄെ ഴിഔഷനത്തിന്
രു
ഉേപ്രയഔഭാമി
പ്രഴെത്തിക്കുന്നതിനാമി
അളീക്കേ
തുരമുകൄത്ത
ഗട്ടാം
ഗട്ടഭാമി
ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിന് ഉേവിക്കുന്നു. അളീക്കറിേ
ഗ്രീ
പീേഡ്
തുരമുകത്തിൄെ
DPR
തയ്യാരാക്കുന്നതിിചള്ള
ബൗഭ-ഷാങ്കതിഔ
ഩയിവാധന പുയാഖഭിക്കുഔയുാം 2021- ൄെ യണ്ടാാം
ഩകുതിമിേ
വിറാസ്ഥാഩനാം നെത്താൄഭന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കുഔയുാം ൄെയ്യുന്നു.
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121.

മന്ത്രങ്ങൈ ൄഔാണ്ടല്ലാൄത രഡ്ജ് ൄെയ്ത ഴസ്തു
ശുധീഔയിക്കുന്നതിനാമി
PPP
ഭാതൃഔമിേ
ൄഩാന്നാനിമിേ ആയാംബിച്ച ഭണേ ശുധീഔയണ
ൈാെ് രു ഴിജമഭാമിട്ടുണ്ട്. PPP ഭാതൃഔമിേ
അളീക്കറിേ
രു പുതിമ ഭണേ ശുധീഔയണ
ൈാെ് സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് എൄെ ഷെക്കാെ
ഉേവിക്കുഔയുാം അതിിചള്ള DPR തയ്യാരാക്കുന്ന
തിന്
ഔയല
ഭായിെൊം
ഫാെഡ്
രു
ഏജഷിൄമ ഏല്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ഗതോഗതും
122. ഈ ഔാറഗട്ടത്തിൄെ ആഴവയഭാമ ഴഖത
മരിമ ഖതാഖത ഷൗഔയയങ്ങൈ ൄഩാതുജന
ങ്ങൈക്കാമി ഏെൄെടുത്തുന്നതിന് എൄെ ഷെക്കാെ
ശ്രധൄെുത്തുന്നു.
തിരുഴനന്തപുയൄത്തയുാം
ഔാഷെഖാഡിൄനയുാം തേിേ ൄഷഭി െസസ്പീഡ്
ൄരമിേ ഴളി ഫന്ധിെിക്കുന്ന ഷിേഴെ െറ,
എൄെ ഷെക്കായിൄെ രു അബിഭാന ഩധതിമാണ്.
ഴിവദഭാമ പ്രാജക്ട് രിൊെട്ടുാം അെറൄഭന്റുകാം
ഷാംസ്ഥാന
ഷെക്കാെ
അാംഖീഔയിച്ചിട്ടുള്ളതുാം
ബായതഷെക്കായിൄെ അാംഖീഔായാം ഷാംസ്ഥാനാം
പ്രതീക്ഷിച്ചിയിക്കുഔയുഭാണ്. എൄെ ഷെക്കായിൄെ
ഭൄൊരു ഭാസഩധതിമാമ തറശ്ശയി - െഭക്െ
ോഡ്ഖജ്
പ്രാജക്ടിൄെ
ഡി.ഩി.ആെ
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തയ്യാരാക്കേ
ഩാുള്ള
നെഩെിഔൈ
ഩധതിക്കാമി തുെങ്ങിമിട്ടുണ്ട്.

ഈ

123. അടുത്ത അഞ്ച് ഴെശത്തിിചള്ളിേ ഡീഷേ
ഫസുഔൄല ഷി.എ.ജി, എേ.എ.ജി-മിറക്ക്
ഭാറ്റുന്നതിിചാം
പുതിമ
ഇറകിഔ്
ഫസുഔൈ
ഴാങ്ങുഴാിചാം ൄഔ.എഷ്.ആെ.െി.ഷി ഴിബാഴനാം
ൄെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതു ഴളി ഴായു ഭറിനീഔയണാം
കുരയുൄഭന്നുാം ഇന്ധന ഉഩബാഖാം 30 വതഭാനാം
കുരയുൄഭന്നുാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഴായുഭറിനീഔയണാം
കുരയ്ക്കുഔൄമന്ന എൄെ ഷെക്കായിൄെ നമത്തിൄെ
ബാഖഭാമി, തിരുഴനന്തപുയാം നഖയത്തിേ ഡീഷേ
യസിത
ഫസുഔൈ
ഒെരെ്
ൄെയ്യുന്നതിന്
ഉേവിക്കുന്നു. ഇതിൄെ ആദയഩെി എന്ന നിറമിേ
ൄഔ.എഷ്.ആെ.െി.ഷി ഫസുഔൄലയുാം തുെെന്ന്
ഇതിറയ്ക്കാമി ഷൃഔായയഫസുഔൄലയുാം ഩയിഷ്ക്കയിച്ച്
യാജയത്ത് നൂൄഡേസിക്കു വശാം യണ്ടാഭതാമി
തിരുഴനന്തപുയൄത്ത
'ഗ്രീ
ഷിെി'
ആമി
പ്രകയാഩിക്കാ ഔളിയുൄഭന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
124. ഩട്ട മുതേ തൃപ്പൂണിത്തുരഴൄയയുള്ള ൄഔാച്ചി ൄഭട്രാ
ൄരമിേ
1
ഗട്ട
ഴിപുറീഔയണത്തിൄെ
പ്രഴെത്തനങ്ങൈ ഇതിനാെഔാം തൄന്ന ആയാംബി
ച്ചിട്ടുള്ളതുാം 2022 ജിചഴയിമാൄെ
1A ഗട്ട
ത്തിൄെയുാം (ഩട്ട മുതേ എഷ്.എ.ജാംഖ്ശ
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ഴൄയ) 2022ജൂെറമാടു കൂെി 1B ഗട്ടത്തിൄെയുാം
(എഷ്.എ ജാംഖ്ശ മുതേ തൃപ്പുണിത്തുര ഴൄയ)
നിെോണാം പൂെത്തീഔയിക്കുഔ എന്ന റക്ഷയത്താടു
കൂെി പുയാഖഭിക്കുഔമാണ്. 1957.05 ഔാെി രൂഩ
ൄെറഴ് ഴരുന്ന ൄജ.എേ.എ സ്റ്റഡിമാം മുതേ
ഔാക്കനാെ് ഴളി ഇപാഩാെക്ക് ഴൄയയുള്ള
ൄഔാച്ചി ൄഭട്രാ ൄരമിേ പ്രാജക്ട് I
ഗട്ടാം
എൄെ ഷെക്കാെ അാംഖീഔയിക്കുഔയുാം ബായത
ഷെക്കായിൄെ
അന്തിഭ
അാംഖീഔായത്തിനാമി
ഔാത്തിയിക്കുഔയുഭാണ്.
125. ഷാംസ്ഥാനത്തിിചലലിേ 75 ഇെങ്ങലിേ PPP
ഭാതൃഔമിേ
ഔാംമ്പൂട്ടെഴത്കൃത
ഴാസന
ഩയിവാധന സ്റ്റശിചഔളുാം െരഴെ ൄെസ്റ്റിാംഖ്
ട്രാക്കുഔളുാം സ്ഥാഩിക്കുഴാ ഴകുെ് ഉേവി
ക്കുന്നുണ്ട്.
126. ഷെക്കായിൄെ
ഇറകിഔ്
ഴാസന
നമാം
നെൊക്കുന്നതിൄെ ബാഖഭാമി ആമത് നിരഴറ്റുന്ന
ആഴവയങ്ങൈക്കാമി ഭാട്ടാെ ഴാസന ഴകുെിന്
65 ഇറകിഔ് ഴാസനങ്ങൈ റബയഭാക്കിമിട്ടുണ്ട്.
ഷെക്കാെ
ആഴവയങ്ങൈക്കാമി
ഇറകിഔ്
ഴാസനങ്ങളുൄെ ഉഩമാഖാം ഴയാഩിെിക്കുന്നതിിചാം
അതാൄൊൊം
ൄഩാതുജനങ്ങൄലയുാം ഴയാഩായ
ഷമൂസൄത്തയുാം
ഇറകിഔ്
ഴാസനങ്ങളുൄെയുാം
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ഭറിനീഔയണഭില്ലാത്ത ഇന്ധനങ്ങളുള്ള ഴാസന
ങ്ങളുൄെയുാം ഉഩമാഖാം പ്രാത്സാസിെിക്കുന്നതിിചാം
ഷെക്കാെ ഩധതിമിടുന്നു.
127. ഇഡയമിൄറതൄന്ന ഇത്തയത്തിുള്ള ആദയൄത്ത
സ്റ്റാെൂട്ടരി നിഔാമഭാമ ൄഔാച്ചി ൄഭട്രാഩാലിെ
ട്രാസ്പാെട്ട് അതാരിെി ഞങ്ങൈ സ്ഥാഩിച്ചു എന്ന്
ഩരയുഴാ എൄെ ഷെക്കായിന് അബിഭാനമുണ്ട്.
2020 നഴാംഫെ 1
തീമതി ഇത് പ്രഴെത്തനാം
തുെങ്ങിമിട്ടുണ്ട്. അതാരിെിയുൄെ ഴയാപ്തി കൂടുതേ
ഴിപുറീഔയിക്കുന്നതിിചാം
തിരുഴനന്തപുയത്തുാം
ഔാളിക്കാടുാം കൂെി ൄഭട്രാഩാലിെ ട്രാസ്പാെട്ട്
അതാരിെിഔൈ സ്ഥാഩിക്കുഴാിചാം എൄെ ഷെക്കാെ
ഉേവിക്കുന്നു.
128. പ്രാജക്ടിൄന രു ഭൈട്ടി ഭാഡേ ട്രാസ്പാെട്ട്
സബ്ബ് ആക്കി ഴിഔഷിെിക്കുഴാനാമി െഴെിറ
ൄഭാഫിറിെി സബ്ബിൄന രു ഔമ്പനിമാക്കി
ഭാെിമിട്ടുണ്ട്.

കസവേ കമഖല ള്
ആകരോഗയും
129. പ്രാഥഭിഔ

ആയാഖയ ഔന്ദ്രങ്ങൄല അധിഔ
ഡാക്ടെഭാരുാം ഩായാൄഭഡിക്കേ ജീഴനക്കാരുാം
റാദ്ാം പാെഭഷിയുാം ഉള്ള കൂടുാംഫ ആയാഖയ
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ഔന്ദ്രങ്ങലാക്കി
ഭാറ്റുന്നത്
2021-22-േ
പൂെത്തീഔയിക്കുാം.
ഔിപ്ഫി
ധനഷസാമ
ത്താൄെ ദൃീതീമ തൃതീമ ഭകറഔലിൄറ
നഴീഔയണാം തുെരുാം.
ഔാന്നി, ഇടുക്കി,
ഴമനാെ് ഔാഷെഖാഡ് എന്നിഴിെങ്ങലിൄറ
പുതിമ
ൄഭഡിക്കേ
ഔാലജുഔളുൄെ
അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയ നിെോണാം ഴഖത്തി
റാക്കുാം.
ഷാമൂസയ ആയാഖയ ഔന്ദ്രങ്ങൈ
നഴീഔയിക്കുന്നതിനാമി ഗട്ടാം ഗട്ടഭായുള്ള രു
ഩയിഩാെി ആയാംബിക്കുന്നതാണ്.
130. ഔണ്ണൂെ ജില്ലമിേ ആയുെവദത്തിനായുള്ള നിെേിഷ്ട
അന്തായാഷ്ട്ര
ഖഴശണ
സ്ഥാഩനാം
ഴലൄയ
ഴഖത്തിേ രു മാഥാെഥയഭാമിത്തീരുന്നതാണ്.
ഩധതിയുൄെ നെൊക്കറിനാമി 36 ഏക്കെ
ഴിസ്തൃതിമിുള്ള ഭൂഭി ഇതിനാെഔാം െഔഴവ
ഭാക്കിമിട്ടുണ്ട്.
100
ഔിെക്കഔളുള്ള
രു
ആശുഩത്രിയുൄെയുാം രു െഔൄയ്യഴും പ്ത്ത് യകാ ഩഠന
ഔന്ദ്രത്തിൄെയുാം
നിെോണത്തിിച
പുരൄഭ
ൄഩാതുഴാമ ഷൗഔയയങ്ങൈ നെൊക്കുാം ഓശധ
ഷഷയ ഴലെത്തുാം ഉൈൄക്കാകന്ന ഩധതിയുൄെ
I
ഗട്ട പ്രാജക്ട് രിൊെട്ടിൄെ രു ഴിവദഭാമ
ഴിറമിരുത്തേ ഔയല അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയ
നിക്ഷഩ
നിധി
ഫാെഡ്
(KIIFB)
ഏൄെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

77
131.

തിരുഴനന്തപുയാം
ജില്ലമിൄറ
പൂജപ്പുയമിേ
ഩായാഷെജിക്കേ-നത്ര െിഔിത്സാ ഇസ്റ്റിെൂട്ടുാം
ഴമാജന ഩയിഩാറന ഔന്ദ്രവുാം അെങ്ങുന്ന
ആയുെവദ ഷമുച്ചമത്തിൄെയുാം തൃപ്പൂണിത്തുരമിേ
ഷെക്കാെ ആയുെവദ ഔാലജിൄറ
രു
അക്കാദഭിഔ
ബ്ലാക്ക്
ൄഔട്ടിെത്തിൄെയുാം
നിെോണാം തുെങ്ങുഴാ തീരുഭാനിച്ചിയിക്കുന്നു.

132. എാംഩാനേ ൄെയ്ത ആശുഩത്രിഔലിുാം റാദ്ഔലിുാം
ൄസ്പശയാറിെി
രപരഷ്
കുരയ്ക്കുന്നതിനാമി
ഇശൃെ ൄെയ്തൄെട്ട ആളുഔൈക്കാമി
കൂടുതേ
ൄസ്പശയാറിെി
ഷഴനങ്ങൈ
നേകുന്നതിന്
ഇ.എഷ്.ഐ
ആശുഩത്രിഔലിേ
ആധുനിഔ
ഉഩഔയണങ്ങൈ സ്ഥാഩിക്കുാം. ഇശൃെ ൄെയ്യൄെട്ട
ആളുഔൈക്ക്
ആഴവയഭാമ ഭരുന്ന് റബയത
ഉരൊക്കുന്നതിനാമി ഇെഗ്രെഡ് രഖ് സ്റ്റാെ
ഭാനജ്ൄഭെ് ഷിസ്റ്റാം മുകന ഭരുന്നിൄെ ഴിതയണാം
നിമന്ത്രിക്കുഴാിചാം
അതയാഴവയ ഔന്ദ്രങ്ങലിേ
ഭരുന്ന്
ഷാംബയണാം
ഴെധിെിക്കുഴാിചാം
ഴിറകൂെിമതുാം കൂെിമ അലഴിുള്ളതുഭാമ ഭരുന്ന്
ഷാംബയണത്തിുണ്ടാകുന്ന ഴീഴ്ചഔൈ ഇല്ലാതാക്കുഴാിച
മുള്ള നെഩെിഔൈ ഷൃീഔയിക്കുന്നതാണ്.
133. അനാഭമാം ഷഭഗ്ര ഇശൃരഷ് പ്രാഗ്രാാം എന്ന
ഩയിേ രു ഷമ്പൂെും  ആയാഖയ ഇശൃരഷ്
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ഩധതി ഷാംസ്ഥാനൄത്ത എല്ലാ ബിന്നവശി
ക്കാരുൄെയുാം ആയാഖയ ഷാംയക്ഷണാം ഉരൊക്കുന്നതി
നാമി ആയാംബിക്കുഴാ തീരുഭാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്പപോതു വിേയോഭയോസും
134. ഭസാഭായി എല്ലാ ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങളുാം
നിെഫന്ധിതഭാമി അെച്ചിടുന്നതിന് ഔായണഭാമി.
അക്കാദഭിഔ ഔാറമലഴിൄന ഫാധിക്കുന്നിൄല്ലന്ന്
ഉരൊക്കുന്നതിന് ൄഩാതുഴിദയാബയാഷ ഴകുെ് രു
ഹതസത്താമ ഒൄെറ ക്ാസ്സ് പ്രാഗ്രാാം
ആയാംബിച്ചു.
1-12 ഴൄയയുള്ള ക്ാകളുടഔൈക്ക്
തെസ്സഭില്ലാൄത ഒൄെറ ക്ാകളുടഔൈ ആയാംബി
ക്കുന്നതിന് 2020 ജൂണിേ ഔയല ഇഫ്രാസ്ട്രക്ച്ഔ്െെ
പാെ ൄെക്നാലജി എഡൂക്കശിചാം (KITE) സ്റ്റെ്
ഔൗൄഷിേ പാെ എഡുക്കശ രിഷെച്ച് ആെ്
ൄട്രമിനിാംഗുാം ( SCERT) ൄെറിഴിശ ൊനറാമ
ഴിക്ടസ് ിൄന (VICTERS) ഉഩമാഖൄെടുത്തി. ഈ
ക്ലാകളുടഔൈ
തയ്യാരാക്കിമതിുാം
ഷാംപ്രശണാം
ൄെയ്തതിുമുള്ള ൄപ്രാപശണറിഷവുാം ഷഭെെണവുാം
ഴയാഩഔഭാമ അബിനന്ദ്നാം നെിമിട്ടുണ്ട്.
135. ൄഩാതുഴിദയാബയാഷ ഷാംയക്ഷണമജ്ഞാം
ഔയല
ത്തിൄറ സ്കൂൈ ഴിദയാബയാഷ ഭകറമിേ രു
ഭാതൃഔാഩയഭാമ ഭാൊം ൄഔാണ്ടുഴന്നിട്ടുണ്ട്.
ഈ
പ്രെയണത്തിൄെ
ബാഖഭാമി,
അെിസ്ഥാന
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ഷൗഔയയങ്ങൈ ൄഭച്ചൄെടുത്തുന്നതിിചാം അക്കാദഭിഔ
ഭിഔഴ് പ്രാത്സാസിെിക്കുന്നതിിചാം ഩാഠയതയ
പ്രഴെത്തനങ്ങൈക്കുാം ഴിദയാെഥിഔളുൄെ ഇെമിേ
ഭതതയതൃവുാം
ജനാധിഩതയ
മൂറയങ്ങളുാം
ഉരെിക്കുന്നതിിചാം െഴഴിധയഭാെന്ന ഩയിഩാെിഔൈ
നെെിറാക്കിമിട്ടുണ്ട്.
136. ജനപ്രതിനിധിഔളുൄെയുാം തേവ സ്ഥാഩനങ്ങളു
ൄെയുാം ൄഩാതുജനങ്ങളുൄെയുാം ഩങ്കാലിത്തത്താൄെ
ഴിദയാറമങ്ങളുൄെ ബൗതിഔ അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയ
ങ്ങൈ ൄഭച്ചൄെടുത്തുന്നതിനാമി രു പ്രെയണ
ഩയിഩാെി ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. റക്ഷയഭിട്ട
2000
സ്കൂളുഔലിേ അഩത് വതഭാനത്തിറധിഔാം ഩണി
പൂെത്തിമാക്കിമിട്ടുണ്ട്.
3,74,274 ഡിജിെേ
ഉഩഔയണങ്ങൈ ഔയലത്തിൄറ സ്കൂളുഔൈക്ക്
ഴിതയണാം ൄെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷെക്കാെ സ്കൂളുഔലിൄറയുാം
എമ്ഡഡ് സ്കൂളുഔലിൄറയുാം 8 മുതേ 12 ഴൄയയുള്ള
എല്ലാ ക്ലാഷ് മുരിഔളുാം സ്മാെട്ട് ക്ലാഷ് മുരിഔലാക്കി
ഭാെിമിട്ടുണ്ട്. െപ്രഭരി സ്കൂളുഔലിുാം അെെ െപ്രഭരി
സ്കൂളുഔലിുാം െസൄെഔ് റാദ്ഔൈ സ്ഥാഩിച്ചു.
137. ഔയലത്തിൄറ സ്കൂളുഔലിേ െജഴ െഴഴിധയ
ഩാെക്കുഔൈ സ്ഥാഩിക്കുഔയുാം അത് "സ്കൂൈ ഔാമ്പഷ്
തൄന്ന
രു
ഩാഠപുസ്തഔാം"
ആകുന്നതിന്
ഔായണഭാവുഔയുാം അതിലൂൄെ ഴിദയാെഥിഔൈക്ക്
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പ്രകൃതി
െഴഴിധയത്തിൄെ
ഷൃബാഴാം
അിചബഴിച്ചരിയുഴാ
ഔളിയുഔയുാം
ൄെയ്യുന്നു.
ഷാംസ്ഥാനൄത്ത എല്ലാ സ്കൂളുഔലിുാം അക്കാദഭിഔ
ഭാസ്റ്റെ ൈാ തയ്യാരാക്കിമിട്ടുള്ളതുാം അക്കാദഭിഔ
ഭിഔഴ്
നടുന്നതിനാമി
ഷഴിവശഭാമ
അക്കാദഭിഔ ഩയിഩാെിഔളുാം ആയാംബിച്ചിട്ടുള്ളതുഭാണ്.
ഩഠനാം
ൄഭച്ചൄെടുത്തേ
ഩയിഩാെിഔലാമ
ആഴവയക്കാെക്ക് അധിഔ ഴിദയബയാഷ ഷസാമാം
നല്കുന്നതിനായുള്ള
ശ്രധ,
വാസ്ത്രാത്സഴാം,
ഖണിതാത്സഴാം
മുതറാമഴ ഴിദയാെഥിഔൄല
അഴരുൄെ അക്കാദഭിഔ ഩയിവീറനത്തിേ ഭിഔഴ്
പുറെത്താ ഷസാമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉന്നത വിേയോഭയോസും
138. അെിസ്ഥാന

ഷൗഔയയാം ൄഭച്ചൄെടുത്തുഴാിചാം
ഴിദയാബയാഷ നിറഴായാം ഉമെത്തുന്നതിിചഭാമി
ൄഩാതുഴിദയാബയാഷത്തിൄറഩാൄറ രു ഷഭഗ്ര
ഩയിഩാെി എൄെ ഷെക്കാെ 2021-22-േ
ആയാംബിക്കുന്നതാണ്.
ഷെക്കാെ
ഔാലജു
ഔലിേ ക്ലാഷ് മുരിഔൈ ഡിജിെെഷ് ൄെയ്യുഔയുാം
പുതിമ ൄഔട്ടിെങ്ങൈ നിെേിക്കുഔയുാം ൄെയ്യുാം.
രു നിശൄിത ഔാറമലഴിിചള്ളിേ നമ്മുൄെ
ഷെവഔറാവാറഔൄല
യാജയൄത്ത
ഉന്നത
രാങ്കിാംഖിേ ഴലൄയ ഴഖത്തിേ എത്തിക്കാ
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നാമി രു
ന്നതാണ്.

ഩയിഩാെി

ഞങ്ങൈ

നെൊക്കു

139. ഷാംസ്ഥാനത്തുള്ള
ഷൃാശ്രമ
ഔാലജുഔലിേ
ൄഭഡിക്കേ, ൄഭഡിക്കേ അിചഫന്ധ ൄപ്രാപശ
ണേ ഔാഴ്സുഔൈ എന്നിഴ ഩഠിക്കുന്നതിനാമി
1 റക്ഷാം രൂഩ ഴൄയ ഴാെശിഔ ഴരുഭാന
ഩയിധിമിേൄെടുന്ന
ഴിധഴഔളുൄെ
ഭക്കൈ
അൄല്ലങ്കിേ ഭാതാഩിതാക്കൄല നഷ്ടഭാമഴെക്കാമി
'ശ്രീനായാമണ ഗുരു നഴാഥാന കാലെശിെ് '-ിച
ഔീളിേ ഴിദയാബയാഷ ഷസാമാം നേകുന്നതാണ്.
1 റക്ഷാം രൂഩഴൄയ ഴാെശിഔ കുടുാംഫ ഴരുഭാന
ഩയിധിമിേൄെടുന്ന ഴിധഴഔളുൄെ ൄഩൄഭക്കൈ,
ഭാതാഩിതാക്കൄല
നഷ്ടഭാമ
ൄഩൄകുട്ടിഔൈ
എന്നിഴെക്കാമി
ഴിഴാസ
ധനഷസാമാം
നേകുന്നതാമിയിക്കുാം.
140. ഐ.െി.ഐ.ഔലിേ രു നിെോണ ഔന്ദ്രാം
ആയാംബിക്കുന്നതിനാമി
"ഩഠനത്താൄൊൊം
ഷമ്പാദയാം" എന്ന ഩയിേ രു പുതിമ ഩധതി
തുെങ്ങുന്നതാമിയിക്കുാം. ഐ.െി.ഐ.ഔലിേ റബയഭാമ
അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങൈ ഉഩമാഖിച്ചു ൄഔാണ്ടുാം
ഐ.െി.ഐ ൄട്രമിനിഔളുൄെ െനപുണയത്താൄെ
യുള്ള ഭാനഴവശി ഉഩമാഖിച്ചുൄക്കാണ്ടുമുള്ള
ഷാഭഗ്രിഔളുൄെ നിെോണഭാണ് ഈ ഩധതി
ഴിബാഴനാം ൄെയ്യുന്നത്.
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ശോസ്ത്ര-സോകേതി ും
141.

തിരുഴനന്തപുയാം താന്നയ്ക്കറിുള്ള ഫമാ 360
െറപ് ഷമഷ് ഩാെക്കിിചള്ളിേ 2020
ക്ടാഫെ 15-ന് ഇസ്റ്റിെുട്ട് ഒപ് അഡൃാഷ്ഡ്
െഴരാലജി (IAV) പ്രഴെത്തനാം ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഷാാംക്ഭിഔ െഴരേ യാഖങ്ങളുൄെ ആഴിെബാഴ
ൄത്തയുാം പുനയാഴിെബാഴൄത്തയുാം ഷാംഫന്ധിച്ചുള്ള
ഖഴശണാം,
യാഖനിെും മാം,
ഭേനാട്ടാം
എന്നിഴൄമ
ഔന്ദ്രീഔയിച്ചുള്ള
ലാഫേ
െഴരാലജി
ഇസ്റ്റിെുട്ടുഔളുഭാമി
ശൃാംകറ
സ്ഥാഩിക്കുന്നതിിചള്ള രു ആഖാല നിറഴായ
ത്തിുള്ള ഇസ്റ്റിെൂട്ടാമാണ് IAV -ൄമ ഴിബാഴനാം
ൄെയ്തിട്ടുള്ളത്. െഴരേ യാഖഩഔെച്ച തെയുന്നതുാം
നിമന്ത്രിക്കുന്നതുാം ഷാധയഭാക്കുന്നതിന് ഩയയാപ്തഭാമ
വാസ്ത്രീമ ഴിഴയാം നേകുന്നതുാം, അെിസ്ഥാന
വാസ്ത്രൄത്തയുാം പ്രാമാഖാത്മഔ ഖഴശണൄത്തയുാം
ഷാംഫന്ധിച്ച്
ഖഴശണാം
നെത്തുന്നതിനാമി
ഩയിവീറനവുാം അഴഫാധവുാം നേകുന്നതുഭാമ
അന്തെദവീമ സ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി കൂെിച്ചെന്ന്
പ്രഴെത്തിക്കുന്ന രു ഭിഔഴിൄെ ഔന്ദ്രഭാമിയിക്കുാം
ഇത്. ഈ ഩധതി ഔാഴിഡ്-19 ഭസാഭായിക്ക്
മുഩ് തൄന്ന ഴിബാഴനാം ൄെയ്തിരുന്നതാൄണങ്കിുാം
ഈ ഭസാഭായിമാൄെ ഇതിന് കൂടുതേ പ്രഷക്തി
െഔഴന്നിട്ടുണ്ട്.
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പഠേവും ഗകവഷണവും
142. ഇസ്റ്റിെൂട്ട് ഒപ് ഭാനജ്ൄഭെ് (IMG)-ൄറ
ൄഷെെ
പാെ
ഗുഡ്
ഖഴണഷിൄെ
ആബിമുകയത്തിേ, ഷാംസ്ഥാനത്ത് ഔാഴിഡ്-19
ഴയാഩനത്തിന് എതിൄയയുള്ള ഩായാട്ടത്തിേ എൄെ
ഷെക്കാരുാം
ഔയല ഩാറീസുാം ഷൃീഔയിച്ച
ഴിഴിധങ്ങലാമ ബയണഩയഭാമ നെഩെിഔളുൄെ ഩഠനാം
നെത്തുഴാിചാം
അത്
യകഔലാക്കുഴാിചാം
തീരുഭാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ.എാം.ജി. ഏൄെടുക്കാഴാിച
േവിക്കുന്ന
ഭൄൊരു
പ്രാജക്ട്,
ഭസാഭായി
ഔാറഗട്ടത്തിൄറ ഇ-ഖഴണഷിൄെ ഴെധിച്ച
ഷൃാധീനാം അതുഭാമി ഫന്ധൄെട്ട പ്രശ്നങ്ങൈ,
അതിൄെ ഷാധയതഔൈ, എന്നിഴമിുള്ള ഩഠനവുാം
ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔലിേ ഇ-ഖഴണഷ് ഷാംയാംബങ്ങൈ
മുകയധായമിൄറത്തിക്കുന്നതിിചാം
നിറനിെത്തുന്ന
തിിചാം ഉള്ള ഷാധയതയുഭാണ്.
143. 2021-22-േ ക്ലാഷ്റാം ഩയിവീറനവുാം ഒൄെറ
യീതിയുാം
ഷാംമാജിെിച്ചുൄഔാണ്ടുള്ള
രു
െസേിഡ് ഷഭീഩനാം
ഐ.എാം.ജി. ൄഔാണ്ടു
ഴരുന്നതാണ്.
ഈ ഷാംമാജനാം ഩയിവീറന
ത്തിന് അതിൄെ ഉള്ളെക്കത്തിുാം ഩയിവീറ
നാെഥിഔളുൄെ ഩങ്കാലിത്തത്തിുാം നിറനിെത്തു
ന്നതിുാം
പ്രമാഖത്തിുാം
മൂറയഴെധനഴ്
ൄഔാണ്ടുഴരുാം.
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144. ഔയല ൄഡഴറെ്ൄഭെ് ആെ് ഇന്നാഴശ
സ്ട്രക്ച്ാെജിക്ക് ഔൗൄഷിേ (K-DISC) നഴീഔയണ
ത്തിനാമി
ഷാംസ്ഥാനൄത്ത
അക്കാദഭിഔവുാം
ഖഴശണഩയവുഭാമ സ്ഥാഩനങ്ങളുാം ഷാമൂസിഔ
സ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി െെന്നുൄഔാണ്ട് ഷാംസ്ഥാനതറ
ഇസ്റ്റിെൂശണേ സബ്ബുഔളുാം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തു
ഔളുാം ഔാെെരശിചഭാമി െെന്നുൄഔാണ്ട് യണ്ട്
ജില്ലാ ഇന്നാഴശ സബ്ബുഔളുാം സ്ഥാഩിക്കുഴാ
ഉേവിക്കുന്നു.

സോുംസ്കോരി

ോരയും

145. SPCS ൄെ യജത ജൂഫിറി ആഗാശത്തിൄെ
ബാഖഭാമി ഔാട്ടമത്ത്
രു
ഷാസിതയ
ഭൂഷിമവുാം ഩാറക്കാെ് ഔയല ഷാാംസ്കായിഔ
ഭൂഷിമവുാം നിെേിക്കുന്നതാണ്.
146. ഷാംസ്ഥാനൄത്ത ഏഴും പ് ജില്ലഔലിേ ഷസഔയണ
കൂട്ടായ
ഷാംഗെിെിച്ച
യുഴഔറാഔായന്മാൄയ
ഷസാമിക്കുന്നതിനാമി
രു പുതിമ ഩധതി
ഷാാംസ്കായിഔ
ഴകുെ് ഩയിഖണിച്ചു ഴയിഔമാണ്.
ഈ ഩധതി ഔറാഔായന്മാരുൄെ
ഷസഔയണ
ഷാംഗങ്ങൈക്ക് ഒസയി മൂറധനാം നേകുന്നതിന്
ഉേവിക്കുന്നതുാം ആമത്
ഔറാഔായന്മാരുൄെ
കൂട്ടായഔൄല
നിറനിെത്തുന്നതിിചാം
അഴരുൄെ
സുസ്ഥിയ ഉഩജീഴനത്തിിചാം ഷസാമിക്കുന്നു.
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147. ശ്രീെിത്രാ ആെട്ട് ഖയാറരിമിൄറ െിത്രയെനാ
വകയത്തിൄെ
ഷാംയക്ഷണ പ്രഴെത്തിഔൈ
നെത്തുന്നതിനായുാം ഭെ് ൄഩാതുവകയങ്ങലിൄറ െിത്ര
യെനഔൈ ഩയിഩാറിക്കുന്നതിനായുാം
ഖയാറരി
മാെിചഫന്ധിച്ച് രു അതയന്താധുനിഔ ഷാംയക്ഷണ
റഫാരട്ടരി സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് തീരുഭാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2021- േ യാജാ യഴിഴെേ ഖയാറരി തുരക്കുാം.
148. ഔണ്ണൂയിൄെ തരിഔളുൄെയുാം ൄനയ്ത്തിൄെയുാം െയിത്രവുാം
ഩായമ്പയയവുാം ഩയിണാഭവുാം ഴിഴയിക്കുന്ന രു
െഔത്തരി ഭൂഷിമാം ഔും ൂയിേ സ്ഥാഩിക്കുന്നതാണ്.
149. എെയ്ക്കേ ഗുസയ്ക്ക് അതിൄെ ഴാംവീമ ഷൃബാഴത്തിന്
പ്രാധാനയാം
നേഔിൄക്കാണ്ട്,
രു
ഷഭഗ്ര
ഷാംയക്ഷണ
ഩധതി
പുയാഴസ്തു
ഴകുെ്
തയ്യാരാക്കുന്നതാണ്. ഔാളിക്കാെിൄറ പരാക്
ഔാട്ട, ഩാറക്കാെ് ഔാട്ടിേഭഠാം, ഴമനാട്ടിൄറ
ഩളശ്ശി കുെീയാം എന്നിഴിെങ്ങലിേ കനനത്തിേ
ഔൄണ്ടത്തിമ രൂഩവില്പങ്ങളുൄെ ഗെനാഩയഭാമ
ഷാംയക്ഷണാം ഏൄെടുക്കുന്നതാണ്.
150. പരാക്കിുാം പുരക്കാട്ടുാം
ഩയയഴശണങ്ങൈ
നെത്തുന്നതിന് പുയാഴസ്തു ഴകുെ് ഉേവിക്കുന്നു.
151.

തിരുഴനന്തപുയത്ത്
ഔായയഴട്ടാം
യൂണിഴസ് ിെി
ഔാമ്പഷിേ ഔയല ഷെവഔറാവാറ നിിമ
സ്ഥറത്ത് ഷാംസ്ഥാന പുയായക ഴകുെ് അന്തായാഷ്ട്ര
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പുയായക –െഩതൃഔ ഔന്ദ്രാം സ്ഥാഩിക്കുന്നതാണ്.
ആധുനിഔ ഷാംബയണ-വകയണ ഷജ്ജീഔയണങ്ങളുാം
ഖഴശഔെക്കുാം ഴിദയാെഥിഔൈക്കുമുള്ള ഷൗഔയയ
ങ്ങളുാം ഔന്ദ്രത്തിുണ്ടാമിയിക്കുന്നതാണ്.
152. ഷാംസ്ഥാനത്തിൄെ ഔറ, ഷാംസ്കായാം, നാെഔാം
എന്നിഴ പ്രദെവിെിക്കാിചാം ഩഠിക്കാിചാം ഩങ്കിൊിചാം
അിചബഴഴദയഭാക്കാിചാം ആഷൃദിക്കാിചഭാമി ഭൈട്ടി
ഭീഡിമ ഷാങ്കതിഔ ഴിദയമിൄറ ഭിഔച്ചഴമിേ
െിറത് ഉൈൄെടുത്തി രു ഇപാ - ഔൈച്ചരേ
സബ്ബാമി
ഩയിഴെത്തനാം
ൄെയ്യൄെടുന്നതിന്
തിരുഴനന്തപുയൄത്ത ൊഖാെ തിമെെ ഉെ
ഷാക്ഷയാം
ഴസിക്കുന്നതാണ്.
ഇറകാണിഔ്
പ്രതിഷ്ഠാഩനങ്ങൈ,
റഷെ
പ്രദെവനത്തിൄെ
ഷസാമത്താൄെയുള്ള ഒെൄ എമെ ഷാാംസ്കായിഔ
ഩയിഩാെിഔൈ,
പ്രതീതി
മാഥാെഥയാം,
പ്രഭമാധിഷ്ഠിത പ്രദെവനവാറഔൈ,
വില്പ
ഉദയാനങ്ങൈ എന്നിഴ െഴഴിധയഭാെന്ന ഴിജ്ഞാന
ഴിനാദാം ഷന്ദ്െവഔെക്ക് നേകുന്നതാണ്.

ഭവേ േിര്മോണും
153. ഭൂയസിതയാമ കുടുാംഫങ്ങൄല ഔന്ദ്രീഔയിച്ച് അഴെക്ക്
ഫഹുനിറ ഫ്ലാറ്റുഔൈ നിെേിച്ചു നേകുന്നതിിച
ഴണ്ടി 2021-22-േ െറപ് ഭിശൄെ യണ്ടാാം ഗട്ടാം
ആയാംബിക്കുാം.
നിറഴിൄറ
ഗുണബാക്താക്കളുൄെ
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ഩട്ടിഔമിുള്ള അെസയാമ കുടുാംഫങ്ങൈക്ക് ഴീടുഔൈ
നേകുാം. തയ്യാരാക്കൄെട്ട അിചഫന്ധ ഩട്ടിഔമിേ
ഉൈൄെട്ടിട്ടുള്ള പുതിമ കുടുാംഫങ്ങൄലയുാം ഈ
ഗട്ടത്തിേ ഩയിഖണിക്കുാം.
154. താട്ടാം ൄതാളിറാലിഔൈക്കാമി രു പ്രതയഔ ബഴന
ഩധതി ഏൄെടുക്കുാം.
155. ൄഔാല്ലൄത്ത
ഔയിപ്രമിുാം
ഇടുക്കിമിൄറ
ഩീരുഭെിുാം
36 യൂണിറ്റുഔൈ ഴീതമുള്ള ബഴന
ഷമുച്ചമങ്ങൈ നിെേിക്കുന്നതിന് ബഴന നിെോണ
ഫാെഡ് ഉേവിക്കുന്നു. 1000 ഗുണബാക്താ
ക്കൈക്ക് ഷഫ്ഷിഡി ഴിതയണാം ൄെയ്യുന്നതിിചള്ള
ഗൃസശ്രീ ബഴന
നിെോണ
ഩധതിയുാം
ഔാഷെഖാുലല ഔാെങ്ങാടുാം ഩത്തനാംതിട്ടമിൄറ
രാന്നിമിുാം
യണ്ട്
ഴെക്കിാംഖ്
ഴിഭഷ്
സാസ്റ്റുഔളുൄെ
നിെോണവുഭാണ്
ബഴന
നിെോണ ഫാെഡിൄെ ഭെ് യണ്ട് പ്രാജക്ടുഔൈ.

ഭക്ഷയവും സിവില്സകസും ും ഉപകഭോക്തൃ

ോരയവും

156. റാക്ക്ഡൗൄ
ഔാറത്ത്
ഴിറക്കമെവുാം
ബക്ഷയധാനയങ്ങളുൄെയുാം ഩച്ചക്കരിഔളുൄെയുാം ക്ഷാഭവുാം
ളിഴാക്കുന്നതിനാമി ബക്ഷയ-ഷിഴിേ ഷെൈഷ്
ഴകുെ് ഴിഩണി ഇെൄഩെുഔൈ നെത്തിമിരുന്നു.
കൂൊൄത ഷൗജനയ രശ, ഔാഴിഡ്-19 ഔിറ്റുഔൈ,

88
അഴവയ ഷാധനങ്ങൈ ഉൈൄെട്ട ഒണാം ഔിറ്റുഔളുാം
ൄസ്പശയേ ഔിറ്റുഔളുാം (2020 ൄഷഩ്ൊംഫെ മുതേ
ഡിഷാംഫെ ഴൄയ) എല്ലാ കുടുാംഫങ്ങൈക്കുാം ഴകുെ്
ഴിതയണാം
ൄെയ്തു.
അതാൄൊൊം
എല്ലാ
ഇതയഷാംസ്ഥാന ൄതാളിറാലിഔൈക്കുാം ഷൗജനയ
രശിചാം ഔിറ്റുഔളുാം നേകുഔയുണ്ടാമി.
157. 2021-22-ൄറ
പ്രധാന
ഩയിഩാെിഔൈ
നെെിറാക്കുന്നതിൄെ
ബാഖഭാമി
മുഖണനാ
ഩട്ടിഔമിേ
ഉൈൄെടുത്താിചള്ള
അഩക്ഷഔൈ
ഒൄെറ മുകന പ്രാഷഷ് ൄെയ്യുന്നതാണ്.
ഴാതിേെെി രശഷാധന ഴിതയണാം എല്ലാ
െട്രഫേ ൄഷെിേൄഭന്റുകഔലിറയ്ക്കുാം ഴയാഩിെിക്കുന്ന
താണ്.
സുബിക്ഷ ഩയിഩാെി
(ഴിവപ്പു യസിത
ഔയലാം) -യുൄെ അെിസ്ഥാനത്തിുള്ള സാട്ടുഔൈ
എല്ലാ ജില്ലഔലിുാം ആയാംബിക്കുന്നതാണ്.
158. എൄെ ഷെക്കാെ 99.73% രശ ഔാെുഔൈ
ആധാറുഭാമി ഫന്ധിെിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തകേശസവയുംഭരണും
159. ഔാഴിഡ്-19ൄെ പ്രതികൂറ ഷാസെയയത്തിുാം ഈ
ഴെശാം ആയാംബത്തിേ നിശൄമിച്ചിരുന്ന
ഩറ
റക്ഷയങ്ങളുാം നെിൄമടുക്കാ തേവഷൃമാംബയണ
ഴകുെിന് ഔളിഞു എൄഴന്നത് അതയന്താം അബിഭാന
മുള്ള ഷാംഖതിമാണ്. ഇതിേ:
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* ഷാംസ്ഥാനൄത്ത ൄന്നാളിൄഔ എല്ലാ ഗ്രാഭ
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔൈക്കുാം ഐ.എഷ്.. ഷെട്ടിപി
ക്കശ നെിമത്;
* ഔയല മുഷിൊറിെി ഫിേഡിാംഖ് റൈഷ്
ഩൗയഭാെ അബിമുകീഔയിക്കുന്ന നിയഴധി പ്രധാന
പ്രശ്നങ്ങൈ ഩയിസയിക്കുന്നതിിചള്ള ഴയഴസ്ഥഔൈ
കൂട്ടിച്ചെത്ത് ബദഖതി ൄെയ്തത് ;
* തേവഷൃമാംബയണ ഒൄെറ ഷഴന
ങ്ങൈക്കായുള്ള "ഇെഗ്രെഡ് റാക്കേ ഖഴൄൄഭെ്
ഭാനജ്ൄഭെ് ഷിസ്റ്റാം" പ്രഴെത്തനക്ഷഭഭാക്കിമത്;
* 49 റക്ഷാം ഗുണബാക്താക്കൈക്കുള്ള
ഷാമൂസയ ഷഴന ൄഩശ, ഷഴന ൄഩശ
ഷാഫ്റ്റ് ൄഴമരിലൂൄെ ഴിതയണാം ൄെയ്തത് ;
* 58 അെഫ തേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൈ
ഉൈൄെൄെ
559
തേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങൈ
'ശുെിതൃ ഩദഴി' സ്റ്റാെഷ് നെിൄമടുത്തത്;
* ഷാംസ്ഥാനത്തിൄെ ഴിഴിധ ബാഖങ്ങലിേ
നിന്നുാം
നീക്കാം ൄെയ്യൄെട്ട 17062 െും ാലാം
നിഷ്ക്രിമ
ഩായമ്പയയ
ഭാറിനയങ്ങളുഩമാഖിച്ച്
എരണാകുലൄത്ത പ്രാദവിഔ ഷാനിട്ടരി റാെ്
പില്ലിാംഗുഔൈക്ക് അിചഭതി നേഔിമതുാം ;
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*

'മുകയഭന്ത്രിയുൄെ

റാക്കേ

രാഡ്ഷ്

രിെമെ പ്രാഗ്രാാം' (CMLRRP) ദ്രുതഖതിമിുള്ള
പുയാഖതിമിറാമതുാം

അതുഴളി

ഔൈക്ക് അിചഭതി നേഔിമതുാം
ൄെയുാം

4939 രാു

അഴ നെത്തിെി

പൂെത്തീഔയണത്തിൄെയുാം

ഴിഴിധ

ഗട്ടങ്ങലിറാമതുാം;
* ൄഩാതു കുലങ്ങലിേ ഭത്സയകൃശി അഴതയി
െിച്ചതുാം രു ഔാെി പറക്ക്ഷ െതഔളുൄെ നെീുാം
സുബിക്ഷാ ഩധതിമി ഔീളിേ കൃശി മാഖയഭാമ
ഭൂഭിയുൄെ

ഔൄണ്ടത്തുാം

കൃശിക്കിചമാജയഭാമ

ഴിധത്തിേ ഭാറ്റുഔയുാം ൄെയ്തതുാം

മൃഖഷാംയക്ഷണവുാം

ഩാേ ഷാംസ്കയണ ഩധതിയുാം ഏൄെടുക്കുാം;
* 2 റക്ഷാം അമേൂട്ട ഷാംഗങ്ങൈക്ക്
ഷതൃയവുാം ഷഭമഫന്ധിതവുഭാമ ഴായ്പാ ഴിതയണാം,
"മുകയഭന്ത്രി ഷസാമ സസ്താം" ഩധതിമി ഔീളിേ
23

റക്ഷത്തിറൄര

ഗുണബാക്താക്കലിറക്ക്

എത്തിച്ചയേ ;
*
ആയാംബാം,

774-റൄര
5000റൄര

ഷാംയാംബങ്ങൈ,

ജനഔീമ

സാട്ടുഔളുൄെ

പുതിമ

കുടുാംഫശ്രീയുൄെ

ഉഩജീഴന

ആബിമുകയത്തിേ

19073 ആളുഔൈക്ക് ൄതാളിേ റബയഭാക്കിമതുാം;
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* ജറജീഴ ഭിശിച ഔീളിേ ഷാംസ്ഥാനൄത്ത
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔൈ
കുെിൄഴള്ള ഩധതിഔൈ
ഏൄെടുത്തത്. ഈ ഇെൄഩെുഔളുൄെ പ്രാധാനയ
ൄഭന്നത് അഴയുൄെ ഗുണനിറഴായൄഭന്നതിുഩയി
ഔയലത്തിേ ഭാത്രാം ഷാധയഭാകുന്ന
ഴിഴിധ
ഴകുപ്പുഔളുാം തേവ ഷൃമാംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുാം
തേിുള്ള രു കൂട്ടായയുൄെ തറാം കൂെിമാണ്;
* ഈ കൂട്ടായയുൄെ തറത്തിറക്കുള്ള രു
പ്രധാന ചുഴടുൄഴയ്പാമി നേൈ തേവ ഷൃമാംബയണ
ഴകുെിിചഔീളിുള്ള 5 ഡമരക്ടരറ്റുഔൄല രു െ
പ്രിഷിെേ ഡമരക്ടരെിിചഔീളിേ ഷാംമാജി
െിച്ചത് എന്നിഴ ഉൈൄെടുന്നു.
160. ൄഔ.എഷ്.ആെ.െി.ഷി. ഫഷ് സ്റ്റാന്റുകഔൈ ഉൈൄെൄെ
ഷാംസ്ഥാനൄത്തമ്പാടുാം
ൄഩാതു വൗൊറമങ്ങൈ
നിെേിച്ചുൄഔാണ്ടാ നഴീഔയിച്ചുൄഔാണ്ടാ മാത്ര
ക്കാെക്ക് ഗുണഭന്മയുള്ള വൗൊറമ ഷൗഔയയങ്ങൈ
നേകുന്നതിിചാം
എൄെ ഷെക്കാെ പ്രതിജ്ഞാ
ഫധഭാണ്.
ആദയഗട്ടത്തിേ ആൄഔ 1235
വൗൊറമ
ഷമുച്ചമങ്ങൈ
നിെേിക്കുഔമാ
നഴീഔയിക്കുഔമാ ൄെയ്തു ഴരുന്നു.
161.

ഔയലത്തിേ
ജനഔീമാക്ത്രണപ്രസ്ഥാനാം
ഷഭായാംബിച്ചതിൄെ
ഈ 25
ഴെശത്തിേ
നൄല്ലാരു നാലയ്ക്കുള്ള തതൃങ്ങലാമതുാം പുതിമ
െക്ഴാലങ്ങലിറക്ക് ഷഭീഩിക്കുഴാിചതഔിമതുഭാമ
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പറത്തിറധിഷ്ഠിത ആക്ത്രണാം, നഖയാക്ത്രണവുാം
ഴിബഴഷഭാസയണവുാം എന്നിഴൄമ എൄെ ഷെക്കാെ
അയക്കിട്ടുരെിക്കുന്നു. നമ്മുൄെ റക്ഷയൄഭന്നത് തേവ
ബയണ
ദുയന്ത
നിഴായണ
ഩധതിഔൄല
തന്ത്രപ്രധാനഊെജ്ജഷാംയക്ഷണ ഇെൄഩെുഔലാമ
എേ.ഇ.ഡി. ൄതരുവു ഴിലക്ക് സ്ഥാഩിക്കേ
ഉൈൄെൄെയുള്ള
ഔാറാഴസ്ഥാ
പ്രഴെത്തന
ഩധതിഔലാമി വക്തിൄെടുത്തുഔ എന്നതാണ്.
ഇതിറക്കാമി സ്ഥറ ഷാംഫന്ധിമാമ ഭാെിാംഗുാം
ബൗഭ ഷാംഫന്ധിമാമ ആക്ത്രണവുാം നഖയാ
ക്ത്രണപ്രഴെത്തിഔളുഭാമി നേൈ ഉൈച്ചെക്കുന്ന
താണ്.
162. ഔാറാഴസ്ഥാ പ്രതിയാധത്തിിചാം ഭൂഷാംഫന്ധി
മാമ ആക്ത്രണത്തിിചാം വക്തഭാമ ഇെൄഩെുഔൈ
നെത്തിൄക്കാണ്ട് ദീെഗഔാറ ആഴവയങ്ങൈക്കാമി
തേവ സ്ഥാഩനങ്ങളുൄെ ഩായമ്പയയ ഔളിവുഔൄല
വാക്തീഔയിക്കുന്നതിിചാം അഴൄമ മുന്നിേ നിന്നുാം
നമിക്കുന്നതിിചാംഴണ്ടി നഖയാക്ത്രണ ഴകുെി
ൄെയുാം ഔിറയുൄെയുാം ഔളിവുഔൈ ഩയിഩാശി
െിക്കുന്നതാണ്. ഴിഴിധ നഖയ-ഗ്രാഭ തേവ ബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങൈ ത്തുെെന്നുൄഔാണ്ടുള്ളതുാം ഔായയ
ക്ഷഭവുാം നഖയ ഷഭാസയണങ്ങലിേ പുതിൄമാരു
ഴിഔഷന ഷാംസ്കായാം ഴലെത്തി ൄമടുക്കുഴാിചാം ഈ
ഷഭാസയണത്തിൄെ പ്രധാന റക്ഷയഭാണ്.
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163. സയിത ഭിശ റക്ഷയാം ഴച്ചതുാം ഭൂയിബാഖാം
ഩഞ്ചാമത്തുഔളുാം മുനിഷിൊറിെിഔളുാം ഇതിനഔാം
നെിൄമടുത്തതുഭാമ
ഉരഴിെത്തിേ തൄന്നയുള്ള
ഴിഔന്ദ്രീകൃത ഭാറിനയ ഷാംസ്കയണൄത്ത എൄെ
ഷെക്കാെ വക്തഭാമി ഩിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ്. കയ
ഭാറിനയ ഷാംസ്കയണ യാംഖത്ത് െഔഴയിച്ചിട്ടുള്ള
നട്ടങ്ങൈ
എെെെപ്രഷ്
ഭാതൃഔഔൈ
ഴളി
നിറനിെത്തുഔയുാം ഴെധിെിക്കണ്ടതുാം അരവു
ഭാറിനയങ്ങൈ,
നിെോണ
നവീഔയണ
ഭാറിനയങ്ങൈ എന്നിഴയുൄെ നമത്തിേ കൂടുതേ
ഇെൄഩെുഔളുാം ഴിവദീഔയണവുാം ആഴവയഭാണ്.
ദീെഗ ഔാറത്തക്കുള്ള സ്ഥാഩനഩയഭാമ ഔളിഴ്
ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിറക്ക്, പ്രതയഔിച്ച് ഉമെന്നു
ഴരുന്ന ഭകറഔലാമ ഷൃീഴജുാം ൄഷഩ്െജുാം
ഉൈൄെൄെയുള്ള ദ്ര്ഴ ഭാറിനയ ഷാംസ്കയണ യാംഖത്ത്
മുതേ മുെക്കുന്നതാണ്. മുകയഭായുാം ഫന്ധൄെട്ടഴൄയ
അഴരുൄെ ഩയസ്പയ ഉത്തയഴാദിതൃാം തിയിച്ചരിയുന്ന
തിിചാം ഩയിസ്ഥിതി ഷൗഹൃദ ഷാങ്കതിഔഴിദയ
ഉഩമാഖിക്കുന്നതിിചാം ഷാമൂസിഔഭാമ ഷഭഴാമവുാം
ഉെഭസ്ഥതയുാം ൄഔട്ടിെടുക്കുന്നതിിചാം ഴണ്ടിയുള്ള
രു ഴയക്തഭാമ ദ്ര്ഴ ഭാറിനയ ഷാംസ്കയണ നമാം
ഴിഔഷിെിക്കുന്നതുാം നെെിറാക്കുന്നതുഭാണ്.

94
164. ഭാറിനയത്തിേനിന്നുാം െഴദുതി ഉല്പാദിെിക്കുന്ന
ഔാളിക്കാടുള്ള
ഩധതിയുൄെ
ഭൂഭി ഴിഔഷി
െിക്കുന്ന പ്രഴെത്തിഔൈ ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാറിനയ
ത്തിേനിന്നുാം
െഴദുതി
ഉല്പാദിെിക്കുന്ന
ൄഔാല്ലത്തുാം ഩാറക്കാടുമുള്ള ഩധതിയുൄെ
DPR
അാംഖീഔയിച്ചിട്ടുള്ളതുാം നിെോണ പ്രഴെത്തനങ്ങൈ
ഉെ ആയാംബിക്കുൄഭന്നുാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
165. പ്രാദവിഔ െജഴ െഴഴിധയ യജിസ്റ്ററുഔളുൄെ
ഡിജിെെഷശ, ഗ്രാഭഷബഔൈക്ക് ഴണ്ടിയുള്ള
രു ഒൄെറ ഩാെട്ടേ ഷജ്ജീഔയിക്കേ,
ഡിജിെെഷ് ൄെയ്യൄെട്ട പ്രാദവിഔ
ഭാനഴ
ഴിബഴവശി ക്െിഔ തയ്യാരാക്കേ എന്നിഴമാണ്
പ്രധാനഭായുാം ഏൄെടുക്കാ ഩാകുന്ന ഡിജിെേ
ഇെൄഩെുഔൈ.
ൄഔട്ടിെ നിെോണ െട്ടങ്ങളുൄെ
ബദഖതി ഔായണാം തെഞു എഴച്ചിരുന്ന
ൄഔട്ടിെ
നിെോണ
ൄഩെഭിെ്
നേകുന്നതിിചള്ള
ഡിജിെെഷശ
പ്രഴെത്തനങ്ങൈ
തൃയിത
ഖതിമിറാക്കുന്നതാണ്.
166. PMGSY
രാുഔളുെയുാം
ഩാറങ്ങളുൄെയുാം
പ്രഴെത്തിഔളുൄെ
ഗുണഭന്മാ നിമന്ത്രണത്തിന്
നിെും ാമഔ
പ്രാധാനയമുള്ളതാൄൊൊം
1425
മൂന്നാാം ഗട്ട പ്രഴെത്തന ഩധതിഔൈ 2021-22-േ
ആയാംബിക്കുന്നതുഭാണ്.
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167. തേവ ഷൃമാംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൈക്കുഴണ്ടി
ഷാംസ്ഥാനൄത്ത തേവ ഷൃമാംബയണ സ്ഥാഩന
ങ്ങളുൄെ ഩങ്കാലിത്തത്താൄെ രു
സ്പശയേ
ഖഴണഷ് ഷൊെട്ട് ഷിസ്റ്റാം ഴിഔഷെി
ക്കുന്നതിിചള്ള രു മുനിയ ഩധതി 2021-22-േ
ഔയല സ്റ്റെ് രിഭാട്ട് ൄഷഷിാംഖ് ആെ്
എഴിരാൄൄഭെേ
ൄഷെെ
(KSREC)
ഏൄെടുക്കുന്നതാണ്.
ൄഷെവരിൄെ അെിസ്ഥാന
ഷൗഔയയങ്ങളുൄെയുാം
ഡാൊ
രിക്കഴരിയുൄെയുാം
നഴീഔയണവുാം, ഉഩഗ്രസ െിത്രങ്ങൄല അെിസ്ഥാന
ഭാക്കി ഷെൄവ നിറങ്ങലിൄറയുാം തും ീെതെ
ങ്ങലിൄറയുാം ൄനേഴമുഔലിൄറയുാം ഭാെങ്ങൈ
ഔാണിക്കുന്ന രിൊെട്ടുാം നേകുന്നതിനാമി ൄഷെെ
ഉേവിക്കുന്നു.
168. എൄെ ഷെക്കാെ ഐഔയയാഷ്ട്ര ഷബ ഴിബാഴനാം
ൄെയ്തിട്ടുള്ള ഉേവറക്ഷയങ്ങൈ നെിൄമടുക്കുന്ന
തിറക്ക് ഭിനിസ്ട്രക്ച്ി ഒപ് സ്റ്റാെിസ്റ്റിക്് ആെ്
പ്രാഗ്രാാം
ഇാംൈിൄഭെശൄെ
നാശണേ
ഇെിക്കെെ ൄഫ്രമിാം ഴെക്കുഭാമി മാജിച്ചു
ഩാകുന്നതുാം
ഷാംസ്ഥാനത്തിൄെ
ഷാമൂസിഔ
ഷാമ്പത്തിഔ
ഩായിസ്ഥിതിഔ
ഭാനങ്ങൈക്ക്
അിചസൃതഭാമതുഭാമ
സുസ്ഥിയ
ഴിഔഷന
റക്ഷയങ്ങൈക്കുള്ള രു സ്റ്റെ് ഇെിക്കെെ ൄഫ്രമിാം
ഴെക്ക് ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിിചള്ള പ്രക്ിമമിു
ഭാണ്.
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169. ഷാംസ്ഥാന ഩധതി ഴിസിതത്തിൄെ ഏഔദവാം
25%
തേവ
സ്ഥാഩനങ്ങൈക്ക്
െഔഭാൊം
ൄെയ്യുന്നതിനാേ െപ്രഭരി സ്റ്റക്ക് സാൈഡസ് ാമ
അഴയാണ് ഷാംസ്ഥാനൄത്ത 2030 സുസ്ഥിയ
ഴിഔഷന അജഡയുൄെ ഴിജമാം ഉരൊക്കണ്ടത്.
സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷയങ്ങളുൄെ പ്രാദവിഔ
ഴേക്കയണാം എന്ന അജണ്ടയ്ക്കാണ് ഩയഭ പ്രാധാനയാം
നേകുന്നത്. എൄെ ഷെക്കാെ 2021-22 ഔാറത്ത്
"ഷാംസ്ഥാനത്തിൄെ
ഴിഔഷന
റക്ഷയങ്ങളുൄെ
പ്രാദവിഔഴേക്കയണത്തി"നാമി
തേവഷൃമാം
ബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുൄെ നമങ്ങളുാം ഩധതിഔളുഭാമി
കൂട്ടുെരുന്നതുാം,
യുെണെഡ്
നശഷിൄെ
സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റക്ഷയങ്ങലാെ് മാജിച്ചു
ഩാകുന്നതുഭാമ
രു
പ്രഴെത്തന
ഩധതി
തയ്യാരാക്കുന്നതാണ്.
170. സ്മാെട്ട് ഷിെി തിരുഴനന്തപുയാം റിഭിെഡ് (SCTL)
പ്രധാന ഩധതിഔളുൄെ 100% ൄെഡരിാംഖ്
നെത്തിൄക്കാണ്ട്
അതിൄെ
രു
പ്രധാന
നാളിഔക്കല്ല് കൂെി ഩിന്നിട്ടിയിക്കുഔമാണ്. ൄഔാച്ചി
സ്മാെട്ട് ഷിെി റിഭിെഡ് (CSML) നിറഴിേ
യാജയൄത്ത 100 സ്മാെട്ട് ഭിശ ഷിെിഔലിേ
11-ാാഭതാമിട്ട് രാങ്ക് ൄെയ്യൄെടുഔയുാം സ്മാെട്ട്
ൄസേത്ത്
ഩധതിയുൄെ
അഴാെഡ്
ഔയസ്ഥഭാക്കുഔയുമുണ്ടാമി.
ഭെനഔാം പ്രധാന
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ഩധതിഔൈ അതാമത് ഇെഗ്രെഡ് ഔഭാെ്
ഔൄട്രാൈ & ഔേൂണിക്കശ ൄഷെെ,
ൄഔാച്ചിമിൄറ
28
ൄഩാതു
ൄഔട്ടിെങ്ങൈക്കു
ഴണ്ടിയുള്ള, രു ൄഭഖാഴാട്ട് ഷൗയാെജ്ജ ഩധതി
എന്നിഴ പ്രഴെത്തനാം തുെങ്ങിമിട്ടുണ്ട്.

കുടുുംബശ്രീ
171.

സ്ത്രീഔളുൄെ ഷൃമാം ഷാംഗങ്ങളുൄെ ശൃാംകറയ്ക്കുള്ള രു
ദവിമ ഭാതൃഔമാമി കുടുാംഫശ്രീ
ഉമെന്നു
ഴന്നിട്ടുള്ളതുാം
ഔാഴിഡ് ഭസാഭായിയുൄെയുാം
അതിേനിന്നുാം
ളിഴാഔേ
പ്രക്ിമമിുാം
ആവൃാഷൄഭത്തിക്കുന്നതിേ ഴലൄയ പ്രധാനൄെട്ട
രു ഩങ്ക് ഴസിച്ചിട്ടുള്ളതുഭാണ്. കുടുാംഫശ്രീയുൄെ
ഫജെ്
ഴിസിതത്തിേ
ഖണയഭാമ
ഴെധന
ഉണ്ടാമിട്ടുള്ളതുാം അത് ഴീണ്ടുാം ഉമെത്തുന്നതു
ഭാണ്.
ഞങ്ങൈ
കൂടുതേ
കുടുാംഫങ്ങൄല
ഉൈൄെടുത്തിൄക്കാണ്ട് ശൃാംകറ കൂടുതേ ഴയാഩിെി
ക്കുഴാ ഉേവിക്കുന്നു. ഞങ്ങൈ ഈ ശൃാംകറമിേ
കൂടുതേ യുഴതിഔളുൄെ പ്രാതിനിധയാം ഴെധിെി
ക്കുന്നതിിചള്ള
ഷാധയതയുാം ആയായുന്നതാണ്.
സ്ത്രീഔൈൄക്കതിൄയയുള്ള അതിക്ഭങ്ങൈ തെയുന്ന
തിിചാം െക്ാം ഭാെിാംഖിിചഭാമി ഷഭഗ്രഭാമ
ഩയിഩാെിഔൈ കുടുാംഫശ്രീ നെെിറാക്കുന്നതാണ്.
ഔയലത്തിേ
ൄതാളിൄറടുക്കുന്ന
സ്ത്രീഔളുൄെ
ഩങ്കാലിത്ത
നിയക്ക്
ൄഭച്ചൄെട്ടുഴന്നിട്ടുള്ളതുാം
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അതിേ കുടുാംഫശ്രീ രു പ്രധാനൄെട്ട
ഩങ്ക്
ഴസിച്ചിട്ടുള്ളതുഭാണ്. സ്ത്രീഔൈക്ക് ഷൃമാംൄതാളിറിുാം
ഴതന ൄതാളിറിുാം ൄഭച്ചൄെട്ട ൄതാളിറഴഷയാം
സൃഷ്ടിക്കുഔ എന്നതാണ് ഴരുാം ഴെശങ്ങലിൄറ
ഏെവുാം പ്രധാനൄെട്ട റക്ഷയാം.

പട്ടി ജോതി, പട്ടി വര്ഗ, പികന്നോക്ക വിഭോഗ വി സേും
172. ഭെ് ഩിന്നാക്ക ഴിബാഖങ്ങലിുാം നൂനഩക്ഷ
ഴിബാഖങ്ങലിുാം
ഉൈൄെടുന്ന
അെസയാമ
ഴയക്തിഔൈക്ക് ഴായ്പ നേകുന്ന ഔയല ഷാംസ്ഥാന
ഩിന്നാക്ക ഴിബാഖ ഴിഔഷന ഔാെെരശ
അടുത്ത
ഷാമ്പത്തിഔ
ഴെശാം
42000
ഗുണബാക്താക്കൈക്ക് 700 ഔാെി രൂഩ ഴിതയണാം
ൄെയ്യുന്നതാണ്.
173. ക്ഷഭ ഩധതിഔളുൄെ ഔായയക്ഷഭഭാമ നെത്തിെി
നാമി ഩിന്നാക്ക ഴിബാഖ ഴിഔഷന ഴകുെിിച
ഔീളിേ ഩാറക്കാെ്, ൄഔാല്ലാം ജില്ലഔലിേ യണ്ട്
രീജിമണേ ഒപീസുഔൈ സ്ഥാഩിക്കുന്നതാണ്.
174. അബയസ്തഴിദയയാമ
ഖാത്ര
യുഴജനങ്ങളുൄെ
ഇെമിുള്ള ൄതാളിറില്ലായയുൄെ പ്രശ്നാം ഩയിസയി
ക്കുന്നതിനാമി എൄെ ഷെക്കാെ ഖാത്രയുഴജന
ങ്ങളുൄെ താല്പയയത്തിൄെയുാം അബിരുെിയുൄെയുാം
അെിസ്ഥാനത്തിേ അിചമാജയഭാമ െനപുണയ
ഴിഔഷന ഩധതിഔൈ നെൊക്കാ ഉേവിക്കുന്നു.
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ൄഩാതു ഷൃഔായയ ഭകറഔലിേ ൄതാളിേ റബയത
ഉരെ് ഴരുത്തുന്നതിനാമി, ഩട്ടിഔ ഴെഗ ഴിഔഷന
ഴകുെ്
പ്രാപ്തയാമ
ൄതാളിേദാമഔൄയയുാം,
ഴയഴഷാമ പ്രമുകൄയയുാം, അിചഫന്ധ ഴകുപ്പു
ഔൄലയുാം,
ൄതാളിേ
യസിതയാമ
ഖാത്ര
യുഴജനങ്ങൄലയുാം രു ൄഩാതുഴാമ ഴദിമിേ
ൄഔാണ്ടുഴരുന്നതിനാമി രു ‘ൄഴെെുേ െട്രഫേ
എാംൈാമിൄഭെ് എക്്െഞ്ച്’ രൂഩീഔയിക്കുന്ന
താണ്. ഇത് ഴിഴിധ ഭകറഔലിൄറ ൄതാളിറിിചള്ള
റബയതയുൄെയുാം
ഴിതയണത്തിൄെയുാം
ഴിെഴ്
നിഔത്തുന്നതാണ്.
175. ഩാറക്കാെ്, ഴമനാെ് ജില്ലഔലിൄറ 376 െട്രഫേ
ൄഭെെ അധയാഩഔരുൄെ ഴിനയാഷത്തിലൂൄെ നെിമ
ഴിജമത്തിൄെ അെിസ്ഥാനത്തിേ ' ഖാത്രഫന്ധു'
(െട്രഫേ ൄഭെെ െീച്ചെ) ഩധതിയുൄെ ഔീളിേ
ഫാക്കിയുള്ള ജില്ലഔലിൄറ ൄതയൄെടുക്കൄെട്ട
െപ്രഭരി സ്കൂളുഔലിേ 271 ൄഭെെ അധയാഩഔൄയ
അധിഔഭാമി ഴകുെ് നിമാഖിക്കുന്നതാണ്.
176. 'ഷാമൂസയ ഩഠനമുരി' (ഔേൂണിെി സ്റ്റഡിൄഷെെ)
ഩധതിയ്ക്ക് ഔീളിേ 500 പുതിമ ഔേൂണിെി ഩഠന
ഔന്ദ്രങ്ങൈ
2021-2022-േ
സ്ഥാഩിക്കുന്നതുാം
അതുഴളി
ഖാത്ര ഴിബാഖത്തിേൄഩട്ട ഏെവുാം
കുരെത്
15000
കുട്ടിഔൈക്ക്
എങ്കിുാം
അക്കാദഭിഔ് ഭിഔഴ് െഔഴയിക്കുന്നതിന് ഷസാമി
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ക്കുന്നതുഭാണ്. ഈ ഔന്ദ്രങ്ങൄല ഴിഴിധാേവയ
ഷാമൂസയ
ഴിബഴ
ഔന്ദ്രങ്ങൄലന്ന
നിറയ്ക്ക്
ഉമെത്തുന്നതിിചാം കൂെി ഉേവിക്കുന്നു.
177. ഖാത്രഴിബാഖ
ഴിദയാെഥിഔലിേ
നിന്നുാം
ഔാമിഔപ്രതിബഔൄല ഔൄണ്ടത്തി അഴൄയ ഔാമിഔ
ഭിഔഴിറക്ക് ഩയിഩാശിെിച്ച് ഴലെത്തിൄമടുക്കുന്ന
തിിചള്ള ശ്രധാപൂെവഭാമ ശ്രഭാം ഈ ഴകുെ്
ഷൃീഔയിച്ചുഴരുന്നുണ്ട്. ഈ ഷാംയാംബൄത്ത കൂടുതേ
ൄഭച്ചൄെടുത്തുന്നതിനാമി ഖാത്രഴിബാഖാം കുട്ടിഔളുൄെ
ഔാമിഔ ഴിനാദങ്ങൈ പ്രാത്സാസിെിക്കുന്നതിന്
ഴണ്ടി ഭാത്രഭാമി രു സ്പാെട്ട്ഷ് ഏഔറഴയാ
ഭാഡേ ൄരഷിഡശയേ സ്കൂൈ ഔാഷെഖാഡ്
ജില്ലമിേ ആയാംബിക്കുന്നതിന് ഉേവിക്കുന്നു.
178. 'ഡിജിെേ ൄഡഭാക്ഷി' പ്രാത്സാസിെിക്കുന്ന
തിനാമി, ഡിജിെേ ഇക്കണാഭിമിേ ബാഖബാഗു
ക്കലാഔാനാമി ഷസഔായിഔൄല ഷസാമിക്കുന്ന
തിന്,
'ൈാെ്പാാം
ഔാ
ഒെരെീഴ്ഷ്'
ആയാംബിക്കുന്നതാണ്. ഡിജിെേ ഇക്കണാഭിമിൄറ
ഭെതുതയാം ഫിഷിനഷിുാം റബയഭാഔാത്ത വക്തഭാമ
ഴെതിയിഴിൄെ
ഗെഔങ്ങലാമ
ൈാെ്പാാം
ഉെഭസ്ഥതയുാം
ഉമെന്ന
ഗുണനിറഴായമുള്ള
ഷഴനവുാം നീതി പൂെവഭാമ ജാറിയുഭാണ്
ഉഩബാക്താക്കൈക്ക് റബയഭാകുന്നത്.
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179. ഩാറക്കാെ് ഩാഡി ൄപ്രാഔുെൄഭെ് പ്രാഷഷിാംഖ്
ആെ് ഭാെക്കെിാംഖ് ഔാ ഒെരെീഴ് ൄഷാെഷെി
റിഭിെഡ് നാം. ഩി. 1449 (PAPCOS), ഩാറക്കാെ്
ഔും മ്പരമിേ പ്രതിദിനാം 200 ൄഭട്രിഔ് െൄ
ഉത്ഩാദന വശിയുള്ള ആധുനിഔ െരഷ് ഭിേ
ഔേീശ ൄെയ്യുന്നതാണ്.
180. ഩട്ടിഔജാതി ഩട്ടിഔഴെഗ ജന ഴിബാഖത്തിൄെ
പുനരുജ്ജീഴനത്തിനാമി
എസ്സ്.ഷി./എസ്സ്.െി
ഷസഔായിഔൈ മുകന 'പുനെജ്ജനി' എന്ന രു
പുതിമ ഩധതി നെെിറാക്കുന്നതാണ്.

സോമൂഹയ േീതി
181.

ഷമൂസത്തിേ
ഏെവുാം
കുടുതേ
ഔഷ്ടതഔൈ
നയിടുന്നഴയാണ്
മുതിെന്ന
ഩൗയന്മാൄയന്നതി
നാേ
ഔാഴിഡ്-19 ൄഩാട്ടിപുരൄെട്ടിയിക്കുന്ന
ഷാസെയയത്തിേ
അഴെക്ക്
പ്രതയഔ
ഷാംയക്ഷണവുാം ശ്രധയുാം ആഴവയഭാണ്. എൄെ
ഷെക്കാെ
പുരൄെടുഴിച്ച
ഭാെഗയകഔളുൄെ
അെിസ്ഥാനത്തിേ
ഷാമൂസയനീതി
ഴകുെ്
മുഔരുതേ
നെഩെിഔൈ
ഷൃീഔയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എൄെ ഷെക്കായിൄെ ഔാഴിഡ് ഔൄണ്ടമിൄഭെ്
പ്രഴെത്തനങ്ങളുൄെ
ബാഖഭാമി
രിഴസ് ്
ഔൃാരെെനിേ ഔളിയുന്ന ഇതയ അസുകങ്ങൈ ഉലല
പ്രാമഭരിമ
ഴയക്തിഔളുാം
ക്ധഷദനങ്ങലിേ

102
ഔളിയുന്ന അന്തഴാഷിഔളുാം നയിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൈ
ഩയിസയിക്കുന്നതിനാമി ഷാമൂസയനീതി ഴകുെ്
"ഗ്രാെ് ൄഔമെ പ്രാജക്ട്” എന്ന രു നൂതന
ഷാംയാംബാം
ആയാംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാെ്
ൄഔമെ
പ്രാജക്ടിൄെ ബാഖഭാമി ഴനിതാ വിശുഴിഔഷന
ഴകുെിൄെ ഔീളിുള്ള അങ്കണഴാെി ഴെക്കെഭാെ
45 റക്ഷത്തിറധിഔാം മുതിെന്ന ഩൗയഭാരുഭാമി
പാൄ മുകന ഫന്ധാം സ്ഥാഩിക്കുഔയുാം അഴരുൄെ
ആയാഖയഩയവുാം
ഭൊഴവയങ്ങളുൄെയുാം
ഴിഴയാം
വകയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
മുതിെന്ന
ഩൗയന്മാെ
അബിമുകീഔയിക്കുന്ന
ഴിശമത്തിേ
ശ്രധ
ഔന്ദ്രീഔയിക്കുന്നതിിചാം
ഩയിസയിക്കുന്നതിിചാം,
ഭരുന്നുഔൈ
റബയഭാക്കുന്നതിിചാം,
മുതിെന്ന
ഩൗയഭാെക്കുള്ള ൄെറിൄഭഡിഷി ഔൄഷൈ
ട്ടശിചാം ഔൗൄഷിറിാംഖിിചാംഴണ്ടി ഷാമൂസയനീതി
ഴകുെ് ഒയാ ജില്ലമിുാം രു ഴമാക്ഷഭ
ഔാൈൄഷെെ തുെങ്ങിമിട്ടുണ്ട്.
182. മാഖയരുാം നിപുണരുഭാമ അാംഖഩയിഭിതയാമ
ഴയക്തിഔൈക്ക് (PWDs) യജിസ്റ്റെ ൄെയ്യുന്നതിനാമി
ഷാമൂസയ നീതി ഴകുെ് ഔെേഩഥാം എന്ന ഩയിേ
രു ഩാെട്ടേ ഷഭായാംബിക്കാ ഉേവിക്കുന്നതുാം,
അതിലൂൄെ അഴെക്ക് അഴരുൄെ ഴിവദാാംവങ്ങൈ
യജിസ്റ്റെ ൄെയ്യാവുന്നതുാം ഷൃഔായയ ഭകറമിുള്ള
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ൄതാളിേദാതാക്കൈക്ക്
ആഴവയഭാമ
ഭാനഴ
ഴിബഴവശി
അാംഖഩയിഭിതയാമ ഴയക്തിഔൈ
ക്കിെമിേ നിന്ന് ൄതൄയൄെടുക്കാവുന്നതുഭാണ്.
183. െഩതൃഔാം എന്ന ഩയിേ മുതിെന്ന ഩൗയന്മാെക്ക്
ഭാത്രഭാമി രു ൄഴഫ് ഩാെട്ടേ ഴിഔഷിെിക്കാ
ഉേവിക്കുന്നതുാം അതിേ മുതിെന്ന ഩൗയന്മാെക്ക്
യജിസ്റ്റെ ൄെയ്യാവുന്നതുാം തങ്ങൈക്ക് െഴദഖ്ധയമുള്ള
ഭകറഔൈ ഷാംഫന്ധിച്ച ഴിഴയങ്ങൈ നേഔാവുന്നതു
ഭാണ്.
ഈ
ഷഴനങ്ങൈ
ആെക്കാണാ
ആഴവയഭാമി
ഴരുന്നത്
അഴെക്ക്
ഇത്
പ്രാഩയഭാക്കാവുന്നതുാം
അതിൄന
ഉഩമാഖ
ൄെടുത്താവുന്നതുഭാണ്. പ്രാമഭാമ ആൈക്കാരുൄെ
ഇെമിേ
ഷമ്പൂെും 
ഡിജിെേ
ഷാക്ഷയത
െഔഴയിക്കുന്നതിനാമി IT @Elderly എന്ന
ഩയിേ
രു
പ്രാഗ്രാാം
ആഴിഷ്കയിക്കാ
ഉേവിക്കുന്നു.
184. എൄെ ഷെക്കാെ ഩയിഴെത്തനാം എന്ന ഩയിേ രു
പുതിമ ഩധതി നെെിറാക്കുഴാ ഉേവിക്കുന്നു.
മു തെവുഔാരുഭായുാം ഴനിതാ കുെഴാലിഔളുഭായുള്ള
ഭാനഷിഔ-ഷാമൂസയ ഇെൄഩെറാണ് ഈ ഩധതി
ൄഔാണ്ട് റക്ഷയാം ഇടുന്നത്. ഩയിെമഷമ്പന്നയാമ
NGO
ഔളുൄെയുാം
NIMHANS
ഩാുള്ള
ഷാങ്കതിഔ ഏജഷിഔളുൄെയുാം ഷസാമത്താടു
കൂെിമാണ് ഈ ഩധതി നെെിറാക്കുന്നത്.
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185. ഷൃന്തഭാമി ഭൂഭിയുള്ളതാ അൄല്ലങ്കിേ തേവ
ഷൃമാംബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങൈ
ഴളി
ഭൂഭി
റബിച്ചിട്ടുള്ളതാ
ആമ
ബഴന
യസിതയാമ
ട്രാഷ്ൄജഡെ ഴയക്തിഔൈക്ക് ഴണ്ടി സുകൃതാം
ബഴന
ഩധതി
നെെിറാക്കാ
ഞങ്ങൈ
ഉേവിക്കുന്നു. െഴദഗ്ദ്ധയവുാം അെധ െഴദഗ്ദ്ധയവുമുള്ള
മാഖയയാമ ട്രാഷ്ൄജഡരാമ ആളുഔൈക്ക്
ഴണ്ടി 'ഔിയണാം' എന്ന ഩയിേ രു ഒൄെറ
ഩാെട്ടേ തുെങ്ങുഴാ ഉേവിക്കുന്നു.

വേിത ശിശു വി സേും
186. ഔാഴിഡ്-19
ഔായണാം
അങ്കണഴാെിഔൈ
അെച്ചിട്ടിരുന്നുൄഴങ്കിുാം അങ്കണഴാെിഔലിൄറ പ്രീ
സ്കൂൈ
കുട്ടിഔളുൄെ
ആദയ
ഴിദയാബയാഷാം
തെസ്സൄെടുന്നില്ല എന്ന് ഉരെ് ഴരുത്തുന്നതിന്
'ഔിലിൄക്കാഞ്ചേ' എന്ന ഩയിുള്ള 30 പ്രീ സ്കൂൈ
ഴിശമങ്ങലിേ
അധിഷ്ഠിതഭാമ
ഒൄെറ
ക്ലാസുഔളുഭാമി ഴനിതാ വിശു ഴിഔഷന ഴകുെ്
െഔഔാെക്കുഔയുണ്ടാമി. പ്രീ സ്കൂൈ ഴിശമങ്ങൄല
അെിസ്ഥാനഭാക്കി
ഩാസ്റ്ററുഔൈ
അച്ചെിച്ച്
അങ്കണഴാെിമിേ ഩാകുന്ന കുട്ടിഔൈക്ക് നേകുഔ
യുണ്ടാമി.
187. ബക്ഷണ ഔിറ്റുഔൈക്കുാം രശിചാം പുരഭ അാംഖീകൃത
ക്ഷഭ
സ്ഥാഩനങ്ങൈക്ക്
ബക്ഷണ
ഔിറ്റുഔൈ
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റബയഭാമി എന്ന് ഉരെ് ഴരുത്തുന്നതിനാമി നെഩെി
ഔൈ എടുക്കുഔയുാം അതുഴളി അന്തഴാഷിഔളുൄെ
ആയാഖയ
ഷാംയക്ഷണത്തിുാം
ശ്രധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അങ്കണഴാെിഔലിേ യജിസ്റ്റെ ൄെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന്
ഴമസ്സിന് താൄളയുള്ള 5.2 റക്ഷാം കുട്ടിഔൈക്കുാം 3 –
6 ഴെശാം പ്രാമമുള്ള 4.4 റക്ഷാം കുട്ടിഔൈക്കുാം
ഷൈിൄഭെരി നൂട്രീശ സ്കീഭിിച ഔീളിേ മാൄതാരു
തെസ്സവുാം
കൂൊൄത
ബക്ഷണാം
െക്ക്-സാാം
രശനാമി എത്തിച്ചു നേഔി.
188. ഴനിതാ വിശു ഴിഔഷന ഴകുെിൄെ ഔീളിുള്ള
നിെബമ പ്രാഗ്രാഭിൄെ പ്രഴെത്തനങ്ങൈ െറാംഖിഔ
അതിക്ഭാം
അതിജീഴിച്ചഴൄയ
പുനയധിഴഷി
െിക്കുന്നതിിചാം െെത്തു നിെത്തുന്നതിിചാം ഴണ്ടി
യുള്ള സ്റ്റെ് നിെബമ ഩാലിഷി നെെിറാക്കുന്നതിന്
റക്ഷയഭിടുന്നു.
നിറഴിേ 16 ഴനിതാ വിശു
സാമുഔളുാം 1 എഷ്..എഷ് (SOS) സാമുാം
ഔയലത്തിേ ഉണ്ട്. അതിജീഴിച്ചഴൄയ ൄഴവൄര
ഴിബാഖങ്ങലാമി ഴെതിയിക്കണ്ടതുാം വയിമാമ
ഴയക്തിഖത
ഷാംയക്ഷണാം
നേഔണ്ടതുാം
അതയാഴവയഭാണ്. ഩാക്ാൄമ അതിജീഴിച്ച 200
ഩെക്കാമി രു ഭാതൃഔാ ബഴനാം തുെങ്ങാനാമിട്ടുള്ള
അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങൈ തൃശ്ശൂയിേ രുക്കി
മിട്ടുള്ളതുാം അത് പ്രഴെത്തന ഷജ്ജവുഭാണ്; ഇത്
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ഴകുെിന് ഔീളിുള്ള ഏെവുാം ഴറിമ ക്ഷഭ
സ്ഥാഩനഭാമിയിക്കുാം. അധയാഩഔെ, െനപുണയാം
ഴിഔഷിെിക്കുന്നഴെ,
ൄതാളിേ
ഩയിവീറഔെ
എന്നിഴെ കുട്ടിഔൄല അഴരുൄെ ഴിദയാബയാഷ
ത്തിൄെയുാം
പുനയധിഴാഷത്തിൄെയുാം
മുഴും പ്ഴ
ഔാറമലഴിുാം ഩിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ്.
189. ൄജഡെ ഩാെക്ക് ഩധതിഔളുൄെയുാം ഔാഴ്ചൊെി
ൄെയുാം
ഷാധയതഔൈ
തിയിച്ചരിെ് ഈ
ഷാംഗെനൄമ ഷൗത്ത് ഏശയ - ഷൗത്ത്
ഇഡയ ഷാംയുക്ത അെിസ്ഥാനത്തിുള്ള രു
ൄജഡെ
സബ്ബാമി
ഉമെത്തുന്നതിിചാം
ഴിഔഷിെിക്കുന്നതിിചാം യു.എ ഴിഭ ഇതുഭാമി
ഩങ്ക് െെന്നിട്ടുണ്ട്.

ോരയേിര്വഹണ വകുു ള്
പ്പപോതു ഭരണും
190. ഔയല ഷെക്കായിൄെ നൂഡേസിമിൄറ ഴസ്തുക്കൈ
പുനെഴിഔഷിെിക്കാിചാം
നഴീഔയിക്കാിചമുള്ള
ഩധതിഔൈ എൄെ ഷെക്കായിിചണ്ട്. നൂഡേസി
മിൄറ ട്രാഴകൂെ ഩാറഷ് പുനെഴിഔഷിെിക്കുന്ന
തിനായുള്ള പ്രാജക്ട് ഭാനജ്ൄഭെ് ഔമ്പനിമാമി
നാശണേ
ഫിേഡിാംഖ്
ഔൄസ്ട്രക്ച്ക്ഷ
ഔാെെരശൄന
(NBCC)
ചുഭതറൄെടുത്തി
മിയിക്കുന്നു.
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191.

'ഷാമൂസയ ഷന്നധഷന' നഴീഔയിക്കുഔ എന്ന രു
അനനയ ഩധതി എൄെ ഷെക്കാെ ആയാംബിച്ചു
ഔളിഞു എ.
2020 നഴാംഫെ 16 ഴൄയമാമി
3.66 റക്ഷാം ഷന്നധഷഴഔെ യജിസ്റ്റെ ൄെയ്തു
ഔളിഞു എ. ഷന്നധഷഴഔെക്കുള്ള ഩയിവീറനാം
നെത്തി
ഴരുഔയുാം
അഴെക്കുള്ള
ഇ-ഷെട്ടിപിക്കശ
നേഔി
ഴരുഔയുഭാണ്.
12 ഇന ഩധതിഔളുൄെ ബാഖഭായുള്ള ഈ ഩധതി
നമ്മുൄെ ഷാംസ്ഥാനത്തിൄെ തയ്യാൄരടുപ്പുഔൈക്ക്,
പ്രതയഔിച്ചുാം
ഉണ്ടാഔാനിെയുള്ള
ദുയന്തങ്ങൈ,
പറപ്രദഭാമി െഔഔായയാം ൄെയ്യുന്നതിന് രു
ഴറിമ ഉത്തജനാം നേകുന്നതാമിയിക്കുാം.

192. എൄെ ഷെക്കാെ ഔയല യുഴജന നതൃതൃ
അക്കാഡഭി
സ്ഥാഩിക്കുഔയുാം
5600-റധിഔാം
യജിസ്ട്രക്ച്ശ ഷൃീഔയിക്കുഔയുാം ൄെയ്തു.

ആഭയന്തരും
193. എൄെ ഷെക്കാെ ഔയലത്തിേ 79 വിശുഷൗഹൃദ
ഩാറീഷ് സ്റ്റശിചഔൈ സ്ഥാഩിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020-േ
ഩത്തനാംതിട്ട, ഇടുക്കി, ഔാഷെഖാഡ്
എന്നീ
ജില്ലഔലിേ മൂന്ന് ഴനിതാ ഩാറീഷ് സ്റ്റശിചഔൈ
കൂെി ഉദ്ഗാെനാം ൄെയ്തിട്ടുണ്ട്.
27 ആധുനിഔ
ഷഴനങ്ങളുള്ള രു ജനഔന്ദ്രീകൃത ൄഭാെഫേ
ആെ്
(POL-APP)
ഔയല
ഩാറീഷ്
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ആയാംബിക്കുഔയുാം ഡിജിെേ ട്രാപിഔ് കുെകൃതയങ്ങൈ
ഔാമ്പൗണ്ട്
ൄെയ്യുന്നതിനായുള്ള
ഇ-ൄെല്ലാ
ഷിസ്റ്റാം ആയാംബിക്കുഔയുാം ൄെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഗ്നിയക്ഷാ
ഴകുെിൄറ സാാം ഖാെഡ് നിമഭനത്തി ഔീളിേ
30% സ്ത്രീ ഷാംഴയണാം നെൊക്കിമിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത
ഴെശാം 100 പമെ വുഭണിൄന നിമഭിക്കുഴാ
ഉേവിക്കുന്നു.
ഫറാത്സാംഖ
ഔസുഔളുൄെയുാം
ഩാക്ാ
ഔസുഔളുൄെയുാം
ഴഖത്തിുള്ള
തീെൊക്കറിനാമി 28 പാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ൄസ്പശയേ
ഔാെതിഔൈ അിചഴദിക്കുഔയുാം അതിേ 20 എും ാം
ഇതിനാെഔാം
പ്രഴെത്തനാം
ആയാംബിക്കുഔയുാം
ൄെയ്തിട്ടുണ്ട്.
194. ഩാറീഷിൄറ

ഷാങ്കതിഔ

ഴിദയയുൄെ

നെൊക്കറിേ ഫന്ധൄെട്ട് ഷാംസ്ഥാനാം എന്നുാം രു
ഭാെഗദെവിമാണ്.

2021-22

ഴെശത്തിേ

നിെേിത ദ്ധി ഩധതിഔൈ ഩാറീഷ് ഴകുെിേ
ആയാംബിക്കുന്നതാണ്. തിരുഴനന്തപുയത്തുാം എരണാ
കുലത്തുാം രു െഷഫെ ൄഷഔൂയിെി ൄഷെറുാം
ൄഴെെൃേ

ഩാറീഷ്

സ്റ്റശിചാം

ഴീതാം

തുെങ്ങുഴാനാമി ഉേവിക്കുന്നു. ഷെക്കാെ 15 പുതിമ
െഷഫെ

െക്ാം

ഩാറീഷ്

സ്റ്റശിചഔൈ

ആയാംബിക്കുന്നതിനാമി അാംഖീഔായാം നേകുഔയുാം
അഴ

എത്രയുാം

ഴഖത്തിേ

പ്രഴെത്തനാം
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തുെങ്ങുന്നതുഭാണ്.
ൄഔാച്ചിമിൄറയുാം,

തിരുഴനന്തപുയൄത്തയുാം,
ഔാളിക്കാൄട്ടയുാം

െഷഫെ

ഡാമുഔൈ വക്തിൄെടുത്തുാം.
195. 2021-22 ഴെശത്തിേ ആറപ്പുള, എരണാകുലാം
റരേ, തിരുഴനന്തപുയാം റരേ, ഭറപ്പുരാം, ഔണ്ണൂെ റരേ
എന്നിഴിെങ്ങലിേ ജില്ലാ

ഩാറീഷ് ഒപീഷെ

ഭാെക്കാമി പുതിമ ൄഔട്ടിെങ്ങൈ നിെേിക്കുഴാനാമി
ഉേവിക്കുന്നു.
196. തിരുഴനന്തപുയാം റരേ, ൄഔാല്ലാം റരേ, എരണാകുലാം
റരേ, തൃശൂെ റരേ എന്നിഴിെങ്ങലിേ പുതിമ ജില്ലാ
ഩയിവീറന ഔന്ദ്രങ്ങൈ തുെങ്ങുന്നതാണ്.
ഷിെി,

ഇടുക്കി,

ഩത്തനാംതിട്ട,

തൃശൂെ

ൄഔാല്ലാം
ഷിെി,

ഔാളിക്കാെ് ഷിെി എന്നിഴിെങ്ങലിേ പുതിമ
ജില്ലാ ഔൄട്രാൈ റമുഔൈ നിെേിക്കുന്നതാണ്.
197.

ഏതു

തയത്തിുമുള്ള

ഴറിമ

ദുയന്തങ്ങൈ

നയിൊനാമി രു പുതിമ ൄസ്പശയേ ൊസ്ക് പാസ് ്
രൂഩീഔയിക്കുഴാ
ഩയിഖണനമിുള്ള
ഔായയക്ഷഭഭാമ

ഉേവിക്കുന്നു.

ഷെക്കായിൄെ

മുഖണനാറിസ്റ്റ്
ഷഴനാം

പ്രഔായാം

റബയഭാക്കുഴാനാമി

പുതിമ അഗ്നിയക്ഷാ സ്റ്റശിചഔൈ ആയാംബിക്കുഴാ
തീരുഭാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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േിയമും
198. ഫഹുഭാനൄെട്ട ഔയല െസക്കാെതിമിൄറ ഔഷ്
യകഔൈ ഡിജിെെഷ് ൄെയ്യുന്നത് ഇ-ഖഴണഷ്
ഩധതിയുൄെ ബാഖഭാമി ഏൄെടുക്കുന്ന താണ്.
ഭാതൃഔ
ഡിജിെേ
ഔാെട്ട്
റമുഔൈ
സ്ഥാഩിക്കുന്നതിിചാം െസക്കാെതിമിൄറ ബയണ
ഴകുപ്പുഔലിേ ഇ-ഒപീഷ് നെെിറാക്കുന്നതിിചാം
ഫാെ ഔാഡ് ഷിസ്റ്റാം ഉഩമാഖിച്ചുൄഔാണ്ട്
ജുഡീശയേ പമുഔൈക്കാമി രു പമേ
ട്രാക്കിാംഖ് ഷിസ്റ്റവുാം അടുത്ത ഷാമ്പത്തിഔ ഴെശാം
നെെിറാക്കാ ഉേവിക്കുന്നു. എരണാകുലൄത്തയുാം,
തിരുഴനന്തപുയൄത്തയുാം,
ഔാളിക്കാൄട്ടയുാം
ജില്ലാഔാെതി ഔാാംൈക്ിൄറ ഔാെതി യകഔളുൄെ
ഡിജിെെഷശ അടുത്ത ധനഔായയ ഴെശത്തിേ
ആയാംബിക്കുന്നതാണ്.
199. ജുഡീശയേ
ഷാംഴിധാനത്തിൄെ
ഷാങ്കതിഔ
നഴീഔയണത്തി
ഔീളിേ
പ്രായാംബഗട്ടഭാമി
എരണാകുലാം ജില്ലാ ഔാെതി ഔാാംൈക്ിൄറ 18
ഔാെട്ട് സാളുഔലിുാം തിരുഴനന്തപുയാം ജില്ലാ
ഔാെതി ഔാാംൈക്ിൄറ 31 ഔാെട്ട് സാളുഔലിുാം
ഷി.ഷി.െിഴി
(CCTV)
സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന്
ഫഹു.െസക്കാെതി നിെേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഔദവാം
60 ഔാെതിഔലിേ ഈ ഩധതിമി ഔീളിേ
ഴീഡിമാ
ഔാൄപരഷിാംഖ്
ഷൗഔയയാം
രുക്കുന്നതാണ്.
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200. ഔീള് ഔാെതിഔലിേ അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങൈ
നേകുന്നതിിചള്ള ഩധതിയുൄെ നാറാഭത്തതുാം
അഴഷാനത്തതുഭാമ ഗട്ടാം അടുത്ത ഷാമ്പത്തിഔ
ഴെശത്തിേ നെെിറാക്കാ ഉേവിക്കുന്നു. ഒയാ
ജില്ലാ
ഔാെതി
ഔാാംൈക്ിുാം
എല്ലാ
ഷൗഔയയങ്ങലാടുകൂെിമ
ഐ.െി. ൄട്രമിനിാംഖ്
സാളുഔൈ സ്ഥാഩിക്കുന്നതിൄെ ആദയഩെിമാമി
2021-22 ഔാറഗട്ടത്തിേ രു ജില്ലാഔാെതിമിേ
ഐ.െി.ൄട്രമിനിാംഖ്
സാൈ
ആയാംബിക്കാ
ഉേവിക്കുന്നു.

റവേൂ
201. ൄഩാതുജനങ്ങലിേ നിന്നുള്ള ഷജീഴ ഩങ്കാലിത്താം
ൄഔാണ്ട് മുകയഭന്ത്രിയുൄെ ഩബ്ലിഔ് അദാറത്ത് സ്കീാം
രു ഴഴിജമഭാമിട്ടുണ്ട്. 12 ഇന ഩധതിയുൄെ
ബാഖഭാമി എല്ലാ ജില്ലഔലിുാം നെന്നുഴരുന്ന രഗുറെ
ഩബ്ലിഔ് അദാറത്തിേ ഴലൄയമധിഔാം ഩയാതിഔൈ
ജില്ലാ ഔലക്ടെഭാെ നയിട്ട് ഔൈക്കുന്നുണ്ട്. 2020
നഴാംഫെ 14 ഴൄയ 140 അദാറത്തുഔൈ നെത്തുഔയുാം
6659 ഩയാതിഔൈ റബിച്ചതിേ 5299 എും ാം
ഩയിസയിക്കുഔയുമുണ്ടാമി.
202. എൄെ
ഷെക്കാെ
ദഴഷൃാം
ഫാെഡിൄെ
അനയാധീനൄെട്ട ഭൂഭി തിയിച്ച് ഩിെിക്കുന്നതി
റക്കാമി രു ദഴഷൃാം െട്രഫൂണേ രൂഩീഔയി
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ക്കുന്നതുാം അതിറക്കാമി രു ഫിേ അഴതയി
െിക്കുന്നതിന് ഉേവിക്കുഔയുാം ൄെയ്യുന്നുണ്ട്.
203. എൄെ ഷെക്കാെ ദഴഷൃാം ഫാെഡ് നിമഭന
ങ്ങലിേ മുന്നാക്ക ഷമുദാമങ്ങലിൄറ ഷാമ്പത്തിഔ
ഭാമി
ഩിന്നാക്കാം
നിേക്കുന്നഴെക്ക്
10%
തസ്തിഔഔലിേ ഷാമ്പത്തിഔ അെിസ്ഥാനത്തിേ
ഷാംഴയണാം നെെിറാക്കിമിട്ടുണ്ട്.
204. ഈ ഷെക്കാെ അധിഔായത്തിേ ഴന്നവശാം 1.63
റക്ഷാം ഩട്ടമങ്ങൈ ഴിതയണാം ൄെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൄെ
ഷെക്കാെ ഭൂയസിതയാമ കുൊംഫങ്ങൈക്കാമി 202122േ 20000 ഩട്ടമങ്ങൈ ഴിതയണാം ൄെയ്യുഴാ
ഉേവിക്കുന്നു.
205. ഭൂഭിയുൄെ ഷെവക്കുാം ഡിഭാെക്കശിചഭാമി ഷെവ
ഉഩഔയണഭാമ
ഔണ്ടിനൂമിാംഖ്
ഒെരെിാംഖ്
രപരഷ് സ്റ്റശ (CORS) സ്ഥാഩിക്കുന്നതിിചള്ള
നെഩെിഔൈ KLRMM (ഔയല റാെ് ൄരക്കാെഡ്
ഭാഡെനഷശ ഭിശ) ഇതിനഔാം ആയാംബി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. രഴനൂ ഷഴനങ്ങൈ ഒൄെറനാമി
റബയഭാക്കുന്നതിിചാം രഴനൂ, ഷെവ, യജിസ്ട്രക്ച്ശ
ഴകുപ്പുഔളുൄെ ഏഔാഩനത്തിിചഭാമി ഉള്ള രു
പ്രാജക്ട് ഭാനജ്ൄഭെ് യൂണിൊണ് KLRMM.
ഷാംപൂെും 
ഔമ്പൂട്ടെഴേക്കയണാം
അതാമത്
ഴില്ലജുഔലിൄറ എല്ലാ രഴനൂ യകഔൈ, ഭാപ്പുഔൈ,
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യജിസ്റ്ററുഔൈ,
പുസ്തഔ
രൂഩത്തിേ
ഉള്ള
അക്കൗണ്ടുഔൈ
ഉൈൄെൄെ
ഡിജിെെഷ്
ൄെയ്യുന്നതിിചാം
ഷതൃയവുാം
ഔായയക്ഷഭവുഭാമ
ഷഴനങ്ങൈ ഩൗയഭാെക്ക് നേകുന്നതിിചമുള്ള
ഴില്ലജ് ഇപെഭശ ഷിസ്റ്റാം രു െഩറെ്
ഩധതിമാമി
തിരുഴനന്തപുയാം
ജില്ലമിൄറ
ഴഞ്ചിയൂയിുാം ഔാട്ടമാം ജില്ലമിൄറ ഔടുത്തുരുത്തി
മിുാം നെെിറാക്കുഴാ ഉേവിക്കുന്നുണ്ട്.
206. ഔയല ഫിേഡിാംഖ് ൊക്് ഒൄെറ, HRMS,
റാെ് റീഷ് ആെ് റാെ് അെഷൄഭെ്
ഭാനജ്ൄഭെ്
ഷിസ്റ്റാം,
ഷാമൂസയ
സുയക്ഷാ
ൄഩശ, രിറീപ് (ഡിഷാസ്റ്റെ ഭാനജ്ൄഭെ്
ഩാെട്ടേ) റാെ് അഔൃിഷിശ ഭാനജ്ൄഭെ്
ഷിസ്റ്റാം തുെങ്ങിമഴ ഷാംമാജിെിച്ച് രു ഷഭഗ്ര
രഴനൂ ഩാെട്ടേ നെെിറാക്കുന്നതാണ്.
207. 2021 -2022 ഴൄയയുള്ള ഩധതി അറാക്കശ
ഴളി 186 സ്മാെട്ട് ഴില്ലജ് ഒപീസുഔൈക്കുള്ള പണ്ട്
അിചഴദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രീഫിേഡ് ഔയല ഇനിശയെിഴി
ലൂൄെ ഴൄര 255 സ്മാെട്ട് ഴില്ലജുഔൈക്കുാം
അാംഖീഔായാം നേഔിമിട്ടുണ്ട്.
ഇതിേൄെട്ട 117
ഒപീസുഔളുൄെ നിെോണാം പൂെത്തീഔയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭെ് 937 ഴില്ലജ് ഒപീസുഔളുൄെ നഴീഔയണാം
പുയാഖഭിച്ചുൄഔാണ്ടിയിക്കുന്നു.
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208. രു
ഩൄക്ഷ
ഷാംസ്ഥാന
തറസ്ഥാനത്ത്
ഐ.എ.എഷ് ഉദയാഖസ്ഥെക്ക് ഭതിമാമ താഭഷ
ഷൗഔയയാം നേഔാത്തത് ഔയലാം ഭാത്രഭാമിയിക്കുാം.
ആമതിനാേ തറസ്ഥാനത്ത് നിമഭിക്കൄെടുന്ന
യുഴ ഉദയാഖസ്ഥരുൄെ പ്രമാഷങ്ങൈ റഘൂഔയിക്കു
ഴാനാമി
ഐ.എ.എഷ്
ഉദയാഖസ്ഥെക്കാമി
ഔൃാെട്ടസ് ് നിെേിക്കുഴാ തിരുഭാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ട്രഷറി
209. ഐ.എപ്.എാം.എഷ്. (IFMS) -ൄെ നിെവസണ
ഩയവുാം സുയക്ഷാഩയവുഭാമ ആഡിെ് പൂെത്തി
ഔയിക്കുാം.
ട്രശരി ഒപീസുഔലിൄറ കൂടുതറാമ
ഷൗഔയയങ്ങൈ ഷാംഫന്ധിച്ച ട്രശരി നഴീഔയണ
ഩയിഩാെി പൂെത്തിമാക്കുാം. ഷാശയേ ഒഡിെ്
ഏൄെടുക്കുാം.

ഇ്ൂറ്സ്
210. ഷെക്കാെ ഴകുപ്പുഔളുൄെയുാം, എല്ലാ ൄഩാതുഭകറാ
ഗെഔങ്ങളുൄെയുാം, ഷെക്കാരുഭാമി ഫന്ധൄെട്ട
ഷാംഗെനഔളുൄെയുാം ഇൂരഷ് ആഴവയഔതഔൈ
ഷഭഗ്രഭാമി ഩയിസയിക്കുഴാനാമി ഇൂരഷ്
ഴകുെിൄന നഴീഔയിച്ചു ഴയിഔമാണ്.
ജനരേ
ഇൂരഷിൄന
ഇയട്ടിമാക്കുഔയുാം
െറപ്
ഇൂരഷിൄന ഖണയഭാമി ൄഭച്ചൄെടുത്തുഔയു
ഭാണ് അടുത്ത ഴെശൄത്ത റക്ഷയാം.
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ലീഗല് പ്പമകട്രോളജി
211.

ഩാക്കജ് ൄെയ്ത ഉേെന്നങ്ങളുൄെ ഩയിവാധനയ്ക്കുാം
ഔാറിേശിചഭാമി ഷഞ്ചയിക്കുന്ന യൂണിറ്റുഔൈ ഈ
ഴകുെ്
നെെിറാക്കുന്നതാണ്.
കുട്ടനാട്ടിൄറ
ൄഷട്രേ
റഫാരട്ടരിമിേ
ഇന്ധനങ്ങളുൄെ
ഇെഩാെ്
അലക്കുന്ന
ഫ്ലാ
ഭീെറുഔളുൄെയുാം,
ക്ലിനിക്കേ ൄതെഭാഭീെറുഔളുൄെയുാം ഩയിവാധന
യ്ക്കാമി രു റഫാരട്ടരി തുെങ്ങുഴാ ഉേവിക്കുന്നു.

ആസൂത്രണവും സോമ്പത്തി

ോരയവും

212. ഔാട്ടാക്കെ നിമഭഷബാ ഭണ്ഡറത്തിേ നെൊക്കി
മിട്ടുള്ള ഭസത്താമ ജറഷമൃധി ഩധതിക്ക് ഔയല
സ്റ്റെ് റാെ് യൂഷ് ഫാെഡ് (KSLUB)
ഷാങ്കതിഔ ഷസാമാം നേഔിഴരുന്നു.
തേവ
ഷൃമാംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുൄെ ഩങ്കാലിത്തത്താൄെ
ഩാറക്കാെ്, തൃശൂെ ജില്ലഔലിേ നദീതെങ്ങൈ
ഷാംയക്ഷിക്കുഔ എന്ന റക്ഷയത്താൄെ നാെൃരേ
രിഷാസ് ഷ്
ഭാനജ്ൄഭെ്
ൈാിചാം
ഇക്കാൄരസ്റ്റാരശ
ൈാിചാം
ഴകുെ്
തയ്യാരാക്കി
ഴരുന്നുണ്ട്.
ഷഭീഩഔാറൄത്ത
പ്രലമവുാം
ഉരുൈൄഩാട്ടുാം
രൂക്ഷഭാമി
ഫാധിച്ച
ഗ്രാഭ
ഩഞ്ചാമത്തുഔൈക്കാമി റാെ് യൂഷ് ഡിഷിശ
ഭാഡുഔൈ തയ്യാരാക്കുന്നതാണ്.
213. സയിത ഔയല ഭിശിചാം
MGNREGS ിചാം
ഔീളിുള്ള ഴാട്ടെ ൄശഡ് അെിസ്ഥാന ആക്ത്രണ
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ത്തിന് GIS ഩിന്തുണ റബയഭാക്കുന്നതിന്, ജിമാ
ഇപെഭാെിക്്
റാഫിൄന
ഷാംസ്ഥാനതറ
ഷാംബയണവാറമാമി
വക്തിൄെടുത്തുന്നതിിചാം
KSLUB ഉേവിക്കുന്നുണ്ട്.

സോമ്പത്തി വും സ്ഥിതിവിവര

ണക്കു ളും

214. പ്രാമാം, റിാംഖബദാം, ഴിദയാബയാഷാം, ഴയഴഷാമാം,
ൄതാളിേ,
ഷഭമക്ഭീഔയണാം,
െറനക്ഷഭത,
ഴതനാം എന്നിഴ അനയാനയാം ഫന്ധൄെടുത്തി
ഇനാം തിയിച്ച്, ൄതാളിേ വക്തി ക്െഔങ്ങളുൄെ
അലക്കേ പ്രദാനാം ൄെയ്യുന്നതിിചള്ള ൄതാളിേ
ഴിഩണിൄമക്കുരിച്ചുള്ള ഴിഴയവകയണാം റക്ഷയ
ഭിട്ടുള്ള ആിചഔാറിഔ ൄതാളിേ വക്തി ഷെവ
നെത്താ ഷാമ്പത്തിഔവുാം സ്ഥിതിഴിഴയഔണക്കുാം
ഴകുെ് ഉേവിക്കുന്നു. അതിൄെ ഭകറാ ഫന്ധങ്ങൈ
ക്കുള്ളിുാം അഴയ്ക്കിെമിുാം കൂൊൄത, റാഔത്തിൄെ
ഭറ്റു ബാഖങ്ങളുഭായുള്ള ഷാമ്പത്തിഔ ഏഔീഔയണ
ത്തിൄെ ഩശൄാത്തറത്തിുാം ഷമ്പദ്ഗെനമിൄറ
ൊഞ്ചാട്ടാം ആബയന്തയ ൄതാളിേ ഴിഩണിമിേ
പ്രതിപറിക്കുന്നു.

വിവരവും പ്രചോരണവും
215. ഷാംസ്ഥാനത്ത്

യാഖാഴസ്ഥൄമ

ഷാംഫന്ധിച്ച്

കൃതയവുാം ഷഭമഫന്ധിതവുഭാമ ഴിഴയാം നേകുന്ന
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തിേ

ഭസാഭായി

ദിഴഷന

ൄഴല്ലുഴിലിഔളുമെത്തിമിരുന്നു.

തത്സഭമാം

ൄെറിഴിശനിലൂൄെയുാം

അതുഩാൄറ ഒൄെറ ഴാെത്താ ൊനുഔലി
ലൂൄെയുാം എൄെ ഷെക്കാെ നയിട്ടു നേഔിമിരുന്ന
ഭാധയഭ അഴറാഔനാം ഏെവുാം പുതിമ കൃതയഭാമ
ഴിഴയാം

ൄഩാതുജനത്തിന്

ഷെക്കാെ

നേകുഔയുണ്ടാമി.

ഉത്തയവുഔൈ, ഷെക്കുററുഔൈ, നെഩെി

ക്ഭങ്ങൈ എന്നിഴ ഓദയാഖിഔ ൄഴഫ്െഷെിേ
അഩ്റാഡ്

ൄെയ്യുഔയുാം

െദനാംദിന

ഩത്രക്കുരിപ്പുഔൈ, റഘു ഴീഡിമാഔൈ, ഔാഴിഡ്
19 അഴഫാധാം നേകുന്ന ഡിജിെേ ഩാസ്റ്ററുഔൈ
എന്നിഴ

എൄെ

ഷെക്കായിൄെ

ഓദയാഖിഔ

ഒൄെറനിലൂൄെയുാം ഷാമൂസയ ഭാധയഭങ്ങലിലൂൄെയുാം
രിറീഷ് ൄെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതയ ഷാംസ്ഥാന അതിഥി
ൄതാളിറാലിഔളുൄെ

ഷാന്നിധയാം

മുന്നിേഔണ്ട്

ഴാെത്തഔളുൄെയുാം അഴഫാധ ഩയിഩാെിഔളുൄെയുാം
ഭറമാലത്തിുാം

ഇാംലീശിുമുള്ള

ഩതിപ്പുഔൈക്ക്

പുരഭ

സിന്ദ്ി, തഭിള്, ഔന്നെ, ഡിമ , ഫാംഖാലി

എന്നീ

ബാശഔലിേ കൂെി രിറീഷ് ൄെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2020

ഭാെച്ചിേ

ആദയൄത്ത

പ്രകയാഩിച്ചതിനാൄൊൊം

റാക്ക്

തൄന്ന

ഡൗൄ

ഔയലത്തിൄറ
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ഔാഴിഡ്

19

ഷാസെയയൄത്തക്കുരിച്ച്

ഒയാ

ഭണിൂെ ഇെഴിട്ട് മുന്നരിമിെ് നേകുന്ന, സ്മാെട്ട്
പാൄ

ഉഩമാക്താക്കലല്ലാത്തഴെക്കുാം

ഉഩമാഖിക്കാവുന്നതുഭാമ

'Gok

കൂെി

Direct' എന്ന

ഩയിുള്ള രു ൄഭാെഫേ ആഩ് എൄെ ഷെക്കാെ
ആയാംബിച്ചു.
216. ഇെഗ്രെഡ് നൂഷ്ഗ്രിഡ് പ്രാജക്റ്റിൄെ ബാഖഭായുള്ള
ഩബ്ലിഔ് രിറശഷ് ഇപെഭശ ഷെവീഷ്
ഭാനജ്ൄഭെ്

പ്രാഗ്രാഭിലൂൄെ

(PRISM)

താളക്കിെമിുള്ള ജനങ്ങലിറൄക്കത്തിച്ചയാിചള്ള
എൄെ

ഷെക്കായിൄെ

ശ്രഭത്തിന്

പുതിൄമാരു

ദിവാഫാധാം നിി. ഴിഴയ ഷഭാസയണത്തിിചാം
പ്രൊയണത്തിിചമുള്ള ഴയാപ്തി

ഴെധിെിക്കുന്നതി

നാമി

സ്ഥാഩനങ്ങലാെ്

തേവ

െെന്ന്

ഷൃമാംബയണ

പ്രഴെത്തിക്കുന്നതിന്

ഩയിവീറഔൄയ

ഴിനയഷിച്ച്

ഈ

കൂടുതേ
പ്രാജക്റ്റിന്

2021-22-േ കൂടുതേ ആഴവാം ഩഔരുന്നതിന്
ആക്ത്രണാം ൄെയ്തിട്ടുണ്ട്. ൄഭാെഫേ ജണറിഷ
ത്തിൄെ

ഴയാപ്തി

ഔഴരജ് നല്കുൄഭന്നുാം

ഴെധിെിക്കുന്നത്

കൂടുതേ

തത്സഭമ രിൊെട്ടിങ്ങിിചാം

കൂെി ഷസാമഔയഭാവുൄഭന്നുാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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ഉപസുംഹോരും
217. ഷമൂസത്തിൄറ

എല്ലാ

ഴിബാഖങ്ങളുൄെയുാം

ക്ഷഭത്തിിചാം ഷാംസ്ഥാനത്തിൄെ ഷഭഗ്ര ഴിഔഷന
ത്തിിചഭാമി എൄെ ഷെക്കായിന് ഉേക്കെശഛ
യുള്ള രു ഔായയ ഩയിഩാെി ഉണ്ട്. എല്ലാഩെക്കുാം
ബക്ഷണവുാം ഩാെെിെവുാം ഴിദയാബയാഷവുാം നീതിയുാം
റിാംഖ ഷഭതൃവുാം വാക്തീഔയണവുാം അഴഷയങ്ങളുാം
ഉരെ്

ഴരുത്തുന്നതിന്

എൄെ

ഷെക്കാെ

പ്രമത്നിച്ചുൄഔാണ്ടിയിക്കുാം. പ്രധാനൄെട്ട ഩധതിഔളുാം
സ്കീമുഔളുാം

നെെിറാക്കുന്നതിലൂൄെ

ഴലെച്ചയുൄെയുാം

ഭാനഴ

ഷാമ്പത്തിഔ

ഴിഔഷനത്തിൄെയുാം,

ഇന്തയമിൄറ തൄന്ന ഉത്തഭാദാസയണഭാമി ഈ
ഷാംസ്ഥാനൄത്ത പുതിമ യുഖത്തിറക്ക് എൄെ
ഷെക്കാെ ഩയിണഭിെിക്കുഔമാണ്.
218. എൊഴും പ്ാം

െറിച്ചുൄഔാണ്ടിയിക്കുന്ന

ഩാസ്റ്റിൄനമാണ്

ഇൊൈ

രു

ഖാൈ

നെത്തിൄഔാണ്ടിയി

ക്കുന്ന ഉദയഭങ്ങൈ അിചധാഴനാം ൄെയ്യുന്നത് എന്ന്
എൄെ

ഷെക്കായിന്

പൂെും 

ഫാധയമുണ്ട്.

റാഔൄത്ത ആഔഭാനാം ഩാൄറ,

ഈ ഭസാഭായി

120
ഔയലത്തിൄെ

പുയാഖതിൄമ

പ്രതികൂറഭാമി

ഫാധിച്ചിട്ടുൄണ്ടങ്കിുാം, ഔയലാം എന്ന ഷൃപ്നത്തി
റക്ക് എൄെ ഷെക്കാെ പ്രതിജ്ഞാഫധഭാണ്.
ഇതു തയണാം ൄെയ്യുഴാ നാാം ഩയിശ്രഭിക്കുഔയുാം,
ഇത് നാാം തയണാം ൄെയ്യുഔയുാം ൄെയ്യുാം.

ജയ് ഹിന്ദ്

