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ഫഹുഭാനപ്പെട്ട സ്പീക്കെ ,   ഫഹുഭാനപ്പെട്ട മുകയഭന്ത്രി, 
ഫഹുഭാനയയാമ ഭന്ത്രിഭാെ , ഫഹുഭാനപ്പെട്ട പ്രതിഩക്ഷ 
നനതാഴ്, ഫഹുഭാനയയാമ നിമഭഷബാാംഖങ്ങനല: 

 ഩതിനഞ്ാാം നഔയല നിമഭഷബയുപ്പെ എട്ടാാം 
ഷനേലനത്തിന് ഷഭായാംബാം കുരിചൄപ്പഔാണ്ട് നഔയലത്തിപ്പറ 
ജനപ്രതിനിധിഔളുപ്പെ ഈ ഭസനീമഷബപ്പമ 
അബിഷാംനഫാധന പ്പങയ്യുന്നത് ഫഹുഭതിമായുാം 
ഴിനവശാധിഔായഭായുാം ഞാ  ഔരുതുന്നു. 

 2. എപ്പെ ഷെക്കാെ  രു ആധുനിഔ, ഴിഔഷിത 
നഔയലത്തിപ്പെ (നഴനഔയലാം) നിെേിതി ഴിബാഴനാം 
പ്പങയ്യുന്നു.  നേൈ  പ്പതാളിേനഭകറമിനറക്ക് ് ഔെന്നുഴരുന്ന 
യുഴജനങ്ങൈുനഴണ്ടി റിജിറൃ ാം  ഷാനവതിഔയഭാമ 
പുനയാഖതി, വാസ്ത്രനഫാധാം, ഉല്പാദനത്തിപ്പെ 
പുതിമതറങ്ങൈ ,  ഭാനയഭാമ പ്പതാളിേ  സൃഷ്ടിക്കേ  
എന്നിഴമിേ  ശ്രദ്ധ നഔന്ദ്രീഔയിുന്നു. ഷമൂസത്തിപ്പറ 
അെസതപ്പെട്ട എ്ാ ഴിബാഖങ്ങൈുാം ഷാമൂസയസുരയക്ഷ 
പ്രദാനാം പ്പങയ്യുന്നതിന് തുറയഊന്നേ  നേകുന്നതാ.്. 
ഷാംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പെ ധനസ്ഥിതിമിനേ ള്ള രിഷെഴ് ഫാവ് 
ഒപ് ഇന്ത്യയുപ്പെ ടുഴിറപ്പത്ത രിനൊെട്ട് (2023) പ്രഔായാം, 
ഩായിസ്ഥിതിഔ ഉത്ഔണ്ഠഔപ്പല ഷാംനഫാധന പ്പങയ്യുന്നതി ാം 
ഴിപുറഭാമ ഷാമൂസയസുരയക്ഷ  പ്രദാനാം പ്പങയ്യുന്നതി ാം, 
നഔയലാം തായതനഭയന പ്പഭചൃപ്പെട്ട ന്നാ.്.  നഔയലാം 
ഷഴിനവശഭാമ ഷാമ്പത്തിഔ ഴലെചൃ   രഔഴയിചൄ എന്ന് 
എടുത്തുഩരയുന്നതിേ  [-സ്ഥിയഴിറഔലിേ  (constant 
prices) 12 വതഭാനയാം നെപ്പുഴിറഔലിേ  (current prices) 
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17 വതഭാനയാം-] എനിക്ക് ഷനന്ത്ാശമുണ്ട്.  
ഴിനഔന്ദ്രീകൃതഭാമ തീരുഭാനപ്പഭടുക്കേ  ഷാംഴിധാനത്തിലൂപ്പെ 
ജനഩവാലിത്താം ഉരൊക്കിപ്പക്കാണ്ടുള്ള ഴിഔഷന 
പ്രഴെത്തനങ്ങപ്പല തൃയിതപ്പെടുത്തുന്ന ഔായയത്തിേ  നഔയലാം 
യാജയപ്പത്ത രു അഗ്രഖാഭിമാമ ഷാംസ്ഥാനഭാ.്. 
ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ ഷഭഗ്രയാം സുരസ്ഥിയയഭാമ ഴിഔഷനാം 
രഔഴയിുന്നതിനുള്ള എപ്പെ ഷെക്കായിപ്പെ ഔ ിന 
മത്നങ്ങൈ  ബായത ഷെക്കാരുാം പ്രവഅന് അന്ത്ായാര 
സ്ഥാഩനങ്ങളുാം തുെെചൃമാമി അാംഖീഔയിചൃിുണ്ടണ്ട്. സുരസ്ഥിയ 
ഴിഔഷന റക്ഷയങ്ങൈ  രഔഴയിുന്നതിേ  
ഷാംസ്ഥാനങ്ങൈക്കിെമിേ  നഔയലത്തിന് നീതി ആനമാഖ് 
മുനിയമിേ  സ്ഥിയഭാമി രാവ് (സ്ഥാനാം) നേകുന്നുണ്ട്.  
പ്പഭാത്തത്തിേ , ഩബ്ലിഔ് അപനമഴ്സ് ഇറക്സിി ാം നഔയലാം 
മുനിയമിറാ.്.  മുതിെന്ന ഩ്യോെക്ക് ശ്രദ്ധ 
നേകുന്നതിേ   ഇന്ത്യമിപ്പറ ഭിഔചൃ ഷാംസ്ഥാനഭാമി ബായത 
ഷെക്കായിപ്പെ ഷാമൂസയനീതിയുാം വാകരണീഔയ.യാം 
ഭന്ത്രാറമത്തിപ്പെ ഴനമാനശ്രഷ്ഠ ഷോ  2021 നഔയലാം 
ഔയസ്ഥഭാുഔയുണ്ടാമി. എപ്പെ ഷെക്കാെ  നഷഴന 
ത്തിറിയിുന്നഴെുാം ഴിയഭിചൃഴെുാം നഴണ്ടി രു ഷഭഗ്ര 
പ്പഭറിക്കേ  ഇുരഷ് ഩദ്ധതി (പ്പഭറിപ്പഷഩ്) 
ആയാംബിചൃിുണ്ടണ്ട്.  ഏഔനദവാം 30 റക്ഷാം അാംഖങ്ങപ്പല  
ഉൈപ്പക്കാള്ളുന്ന ന്ന ഈ ഩദ്ധതി പ്രനതയഔതഔളുള്ളതുാം 
ഷഭാനതഔലി്ാത്തതുഭാ.്. 

 3. എപ്പെ ഷെക്കാെ  അതീഴ ദുെഫറഴിബാഖങ്ങലിേ  
ശ്രദ്ധ നഔന്ദ്രീഔയിചൄപ്പഔാണ്ടുള്ള  ഴിഔഷന അജണ്ടയുഭാമി 
ഊെജഷൃറഭാമി മുനന്നാട്ട് നഩാകുന്നതാ.്. ഇത് 
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ഭനസ്സിേ  ഴചൄപ്പഔാണ്ടാ.് അതിദായിദ്ര്യാം തിയിചൃരി 
യുന്നതിനറക്ക് ാമി എപ്പെ ഷെക്കാെ  2022-പ്പെ തുെക്കത്തിേ  
രു ഷെനേ നെത്തിമതുാം അതിേ   നഔയലത്തിേ  64,006 
അതിദയിദ്ര് കുടുാംഫങ്ങൈ  ഉള്ളതാമി  ഔപ്പണ്ടത്തിമതുാം. 
ഷെനേമിപ്പറ ഔപ്പണ്ടത്ത ഔൈ , നഔയലത്തിപ്പറ  ഫഹുമുക 
ദായിദ്ര്യാം, യാജയപ്പത്ത ഏറൃയാം കുരഴാമ 0.7% 
ഭാത്രഭാപ്പ.ന്ന് സൂങിെിുന്ന നീതി ആനമാഖിപ്പെ 
ഫഹുമുക ദായിദ്ര്യ സൂങിഔമിനേ ള്ള അെിസ്ഥാനതറ 
രിനൊെട്ടിപ്പറ (NITI Aayog Baseline Report on Multi-
dimensional Poverty Index) ഔപ്പണ്ടത്ത ഔനലാെ് 
പ്പഭാത്തത്തിേ  നമാജിുന്നതുഭാ.്. എപ്പെ ഷെക്കാെ  ഈ 
അതിദയിദ്ര്പ്പയയുാം ദുെഫറഴിബാഖത്തിേപ്പെട്ട കുടുാംഫ 
ങ്ങപ്പലയുാം അഴരുപ്പെ ഇനൊളപ്പത്ത സ്ഥിതിമിേ  നിന്നുാം 
അബിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധയാം അതിനാമി 
കുടുാംഫശ്രീയുഭായുാം തനേവ ഷെക്കാരുഔളുഭായുാം  
ഷസഔയിചൃ് സൂക്ഷ്മ ഩദ്ധതിഔൈ  ആഴിഷ്കയിചൄഴയിഔയുഭാ.്. 

 4. നഖയ-ഗ്രാഭ നഭകറഔലിപ്പറ എ്ാഴെുാം ുംഭിയുാം 
ഴീടുാം എന്നതിേ  ഷാംസ്ഥാന ഷെക്കാെ  പ്രതിജ്ഞാ 
ഫദ്ധഭാ.്.  2016-േ  ആയാംബിചൃ 'രറപ് ' (LIFE) 
ഭിശപ്പെ (Livelihood Inclusion and Financial 
Empowerment Scheme) ആബിമുകയത്തിേ   2023 
ജനുഴയി 15 ഴപ്പയ 3,22,922 ഴീടുഔളുാം നാറ് ഫഹുനിറ 
ഷമുചൃമങ്ങളുാം  പൂെത്തീഔയിുഔയുണ്ടാമി. 

 5. എപ്പെ ഷെക്കാെ  ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത ബയ. 
നിെേസ.ാം ജനനഔന്ദ്രീകൃതയാം ഷാനവതിഔഴിദയാ 
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പ്രനങാദിതയാം പറപ്രാപ്തിയുള്ളതുഭാമ റിജിറൃേ  ബയ. 
ഷാംഴിധാനഭാക്കി ഩയിഴെത്തനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള 
ഩയിശ്രഭങ്ങളുഭാമി  മുനന്നാുണ്ട പ്പഔാണ്ടുനഩാകുഔമാ.്.  
എ്ാ ഷെക്കാെ  ഴകുപ്പുഔളുാം പ്പഩാതുസ്ഥാഩനങ്ങളുാം 
അഴരുപ്പെ പ്രഴെത്തനങ്ങൈ  ഇ-ഒപീഷ് റിജിറൃേ  
പ്ലാറൃ്നപാഭിലൂപ്പെ നിെേസിുഔമാ.്. 900-റധിഔാം 
നഷഴനങ്ങൈ  ഒൄരറ  ഴളിമാക്കിമിുണ്ടണ്ട്. 
ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത എ്ാ ഗ്രാഭഩഞ്ാമത്തുഔലി ാം 
ഇെനഗ്രറൃറ് നറാക്കേ  ഖഴൄപ്പഭെ് ഭാനനജ്പ്പഭെ് ഷിറ്ാം 
(ILGMS) പ്രാഴെത്തിഔഭാക്കിമിുണ്ടണ്ട്. നഖയ 
തനേവസ്ഥാഩനങ്ങൈക്കായുള്ള പ്പഔ-സ്മാെട്ട് ആപ്ലിനക്കശ , 
2023 ഏപ്രിേ  1-ഒപ്പെ ആയാംബിുന്നതാ.്. ഇത് നഖയ 
തനേവസ്ഥാഩനങ്ങലിപ്പറ നഷഴനഴിതയ.ാം ഴിപ്ലഴഔയ 
ഭാുപ്പഭന്ന് സൂങിെിുന്നതിേ  എനിക്ക് ഷനന്ത്ാശമുണ്ട്. 
ഩ്യഷമ്പെക്കനത്താപ്പെ തനേവ ഷെക്കാരുഔലി ാം 
അതുനഩാപ്പറ എ്ാ ഷെക്കാെ  ഴകുപ്പുഔലി ാം 
അനഩക്ഷഔളുപ്പെ പുനയാഖതിയുാം നഷഴന ഴിതയ.യാം 
അരിയുന്നതിനുനഴണ്ടി  റാശ് നഫാെുഔൈ  
സ്ഥാഩിചൃിുണ്ടണ്ട്. 

 6. പ്പതാളിറി്ായ്മപ്രശ്നാം ഩയിസയിുന്നതിന്, എപ്പെ 
ഷെക്കാെ  അടുത്ത അഞ്് ഴെശത്തിനുള്ളിേ  ഷമ്പദ് 
ഴയഴസ്ഥമിേ  20 റക്ഷാം പ്പതാളി ഔൈ  സൃഷ്ടിുഔ എന്ന 
റക്ഷയനത്താപ്പെയുള്ള നഔയല നനാനലജ് ഇനക്കാ.ഭി ഭിശ  
എന്ന ബൃസത്താമ ഩയിഩാെി ആയാംബിചൃിുണ്ടണ്ട്. 
ഷാംസ്ഥാനങ്ങൈക്കിെമിേ  അഴരുപ്പെ യുഴതയുപ്പെ 
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പ്പതാളിേക്ഷഭതയുപ്പെ അെിസ്ഥാനത്തിേ  ഇന്ത്യാ സ്കിേഷ് 
രിനൊെട്ട് 2022 നഔയലത്തിന് മൂന്നാാം രാവ്  നേകുന്നു. 

 7. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത നിനക്ഷഩ അന്ത്യീക്ഷാം 
പ്പഭചൃപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഷാംസ്ഥാന ഷെക്കാെ  എടുത്ത കൂട്ടാമ 
ഩയിശ്രഭങ്ങൈ  പറാം ഔണ്ടുതുെങ്ങിപ്പമന്ന് സൂങിെിുന്ന 
തി ാം എനിക്ക് ഷനന്ത്ാശമുണ്ട്. എപ്പെ ഷെക്കാെ  
നിനക്ഷഩാന്ത്യീക്ഷാം ഫിഷിനഷ് ഷ്ഹൃദഩയഭാമ 
ന്നാക്കി ഭാറൄന്നതിന് ധായാലാം നൂതന (path-breaking) 
ഷാംയാംബങ്ങൈ   ഏപ്പറൃടുത്തിുണ്ടണ്ട്. എാം.എഷ്.എാം.ഇ.ഔൈുാം 
നനാൄ-എാം.എഷ്.എാം.ഇ.ഔൈുമുള്ള ഩയാതിഩയിസായ 
ഷാംഴിധാനാം, നഔന്ദ്രീകൃത ഩയിനവാധനാ ഷാംഴിധാനാം, 
ഷഭമഫന്ധിത രറഷഷ് അാംഖീഔയിക്കേ  ഷാംഴിധാനാം 
എന്നിഴ നിനക്ഷഩാം സുരഖഭഭാുന്നതിേ  ഴ  കുതിെിന് 
നപ്പേ പ്രാപ്തഭാുഔയുണ്ടാമി. ഷാംസ്ഥാന ഷെക്കായിപ്പെ 
ഈ പുനയാഖഭനഩയഭാമ ഷാംയാംബങ്ങൈ  നസതുഴാമി 'ഈഷ് 
ഒപ് ഡൂമിാംഖ് ഫിഷിനഷ്' രാവിാംഖിേ  നഔയലാം അതിപ്പെ 
സ്ഥാനാം പ്പഭചൃപ്പെടുത്തി.   എപ്പെ ഷെക്കാെ   നിനക്ഷഩ 
യാംഖത്ത് ഩയിഷ്കയ.ങ്ങൈ  പ്പഔാണ്ടുഴരുന്നത് തുെരുഔയുാം 
ഷാംസ്ഥാനത്ത് നിനക്ഷഩങ്ങൈുള്ള അാംഖീഔായങ്ങൈ  
സുരഖഭഭാുന്നതിനുാം റഘൂഔയിുന്നതിനുഭാമി നിമഭ 
ങ്ങളുാം ങട്ടങ്ങളുാം രഗുനറശനുഔളുാം ആധുനീഔയിുഔയുാം 
നബദഖതി ഴരുത്തുഔയുാം പ്പങയ്യുന്നതാ.്. 

 8. നഔയലത്തിപ്പറ സ്ത്രീഔപ്പല, ഷാമൂസയഭായുാം 
ഷാമ്പത്തിഔഭായുാം യാരീമഭായുാം വാകരണീഔയിുന്നതിേ  
കുടുാംഫശ്രീഭിശ  ഴസിചൃ ഩവ് പ്രനതയഔാം 
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ഩയാഭെവിുന്നതിന് ഞാനാഗ്രസിുന്നു.  2023-േ  
കുടുാംഫശ്രീ അതിപ്പെ യജത ജൂഫിറി ആനഗാശിുന്നു 
എന്നത് ചൂണ്ടിക്കാ.ിുന്നതിേ  എനിക്ക് ഷനന്ത്ാശയാം 
അബിഭാനയമുണ്ട്. 

 9. ഇന്ന് ഏപ്പര പ്പഴല്ലുഴിലിഔൈ  നനയിടുന്ന 
ബയ.ഗെനാമൂറയങ്ങപ്പല ഷാംയക്ഷിുന്നതിന്  എപ്പെ 
ഷെക്കാെ  പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാ.്. നമ്മുപ്പെ നദവീമ 
ഐഔയത്തിപ്പെ സുരപ്രധാന അെിസ്ഥാനങ്ങളുാം ബയ. 
ഗെനയുപ്പെ അെിസ്ഥാന ഗെനയുപ്പെ ബാഖയഭാമ 
ജനാധിഩതയാം, ഭതനിയനഩക്ഷത, ഫഹുഷൃയ മൂറയങ്ങൈ , 
പ്പപറരറിഷാം എന്നിഴ ഷാംയക്ഷിുന്നതിന് നാാം 
പ്രനതയഔാം  ഩയിശ്രഭിനക്കണ്ടതാമിുണ്ടണ്ട്. ഭതഩയയാം 
ബാശാഩയയാം ഭറൄ നഭകറഔലി മുള്ള ആധിഩതയ 
പ്രഴ.തഔൈ  യാജയത്തിപ്പെ ഐഔയപ്പത്ത 
വകരണിപ്പെടുത്തുന്ന, നാനാതൃപ്പത്ത ഭാനിുന്ന ഔരുത്തുറൃ  
ജനാധിഩതയ ഷാംഴിധാനത്തിന് തെസ്സാം നിേുന്നു. 

 10. വകരണഭാമ രു യാരത്തിന് വകരണഭാമ രു 
നഔന്ദ്രയാം വാകരണീഔയിക്കപ്പെട്ട ഷാംസ്ഥാനങ്ങളുാം 
ഊെജഷൃറഭാമി പ്രഴെത്തിുന്ന തനേവ ഷെക്കാരുഔളുാം 
ഉണ്ടാമിയിക്ക.ാം. യാരത്തിപ്പെ യാരീമഗെന 
വകരണഭാഔാ  അതിപ്പെ ഒനയാ ഗെഔയാം വകരണഭാമിയി 
നക്കണ്ടതുണ്ട്. ഷാമൂസയനഭകറഔലിേ  ഷാംസ്ഥാനങ്ങൈക്ക് 
ബായിചൃ ഉത്തയഴാദിത്തങ്ങളുണ്ട്.  ഷാംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പെ 
ഷാമ്പത്തിഔസ്ഥിതി വകരണഭാമിയിനക്കണ്ടതാ.്. 
ഷാംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പെ ഔെപ്പഭടുെ് ഩയിധി പ്പഴട്ടിുരയ്ക്കുഴാനുള്ള 
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ഷഭീഩഔാറപ്പത്ത നെഩെിഔൈ  ആനയാഖയ, ഴിദയാബയാഷ, 
അെിസ്ഥാനഷ്ഔയയ നഭകറഔലിപ്പറ ഷാംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പെ  
ഇെപ്പഩെേ  നവശിപ്പമ  ഩയിഭിതപ്പെടുത്തുന്നു.  ഷാമ്പത്തിഔ 
അചൃെക്കാം കൃതയതനമാപ്പെ നെെിറാനക്കണ്ടിഴരുനമ്പാഴാം 
നഔന്ദ്ര ഷെക്കായിന് ഫാധഔഭാക്കാത്ത ഭാനദ്ങളങ്ങൈ  
ഷാംസ്ഥാന ഷെക്കാരുഔൈക്ക് ഫാധഔഭാക്കരുത്. 

 11. നമ്മുപ്പെ ബയ.ഗെന യൂ.ിമനുാം ഷാംസ്ഥാന 
ങ്ങൈുാം നിമഭ നിെോ.ങ്ങൈക്ക് ഇൊം നേഔിമിുണ്ടണ്ട്.  
ഷാംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പെ നിമഭനിെോ. നഭകറഔലിനറയ്ക്കുള്ള 
ഔെന്നുഔമറൃാം രു ഷസഔയ. പ്പപറരേ  ഷാംഴിധാന 
ത്തിന് ശുബഔയഭ്. നമ്മുപ്പെ ജനാധിഩതയത്തിപ്പെ 
ആനയാഖയഔയഭാമ പ്രഴെത്തനത്തിന് വയിമാമ 
അെഥത്തി ള്ള അധിഔായ ഴിനഔന്ദ്രീഔയ. നെഩെിഔൈ  
ഷാധയഭാനക്കണ്ടതുണ്ട്. നിമഭനിെോ.ഷബഔലിലൂപ്പെ 
ജനസിതാം പ്രതിനിധീഔയിക്കപ്പെടുന്നു. നിമഭനിെോ. 
ത്തിപ്പെ അന്ത്:ഷത്തയുാം നിമഭനിെോ. ഷബഔളുപ്പെ 
ഉനേവയങ്ങളുാം ഷാംയക്ഷിക്കപ്പെനെണ്ടതുണ്ട്. നിമഭ 
നിെോ. ഷബയുപ്പെ ഉനേവയാം, നിമഭഭാമി 
പ്രാഫറയത്തിേ  ഴയ.പ്പഭന്ന ബയ.ഗെനാ മൂറയാം 
ഷാംയക്ഷിുന്നതിേ  എപ്പെ ഷെക്കാെ  പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധ 
ഭാ.്. അതുനഩാപ്പറ ഩത്രഷൃാതന്ത്രയാം എന്നത് എ്ാ 
വകരണഭാമ ജനാധിഩതയ ഷമൂസത്തിപ്പെയുാം പ്രധാന 
ഷഴിനവശതമാ.്. ഷൃതന്ത്രയാം നീതിയുകരണയഭാമ 
ഭാധയഭപ്രഴെത്തനങ്ങൈ  ഷാംയക്ഷിക്കപ്പെനെണ്ടതാ.്. 
ഩറഴിധത്തിേ  ഭാധയഭ ഷൃാതന്ത്രയാം പ്പഴട്ടിചൄരുുന്ന ങിറ 
ഷാംബഴങ്ങൈ  യാജയത്തിപ്പെ ങിറ ബാഖങ്ങലിേ  
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ഉമെന്നുഴരുന്നു.  ഭാധയഭ ഷൃാതന്ത്രയാം ഷാംയക്ഷിുഴാ  
എപ്പെ ഷെക്കാെ  എനൊഴാം പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാ.്.  
നിമഭങ്ങൈ  ഩാറിുന്നതുഭാമി ഫന്ധപ്പെട്ട ഔായയങ്ങൈ  
അനനൃശിുഴാ  അധിഔായമുള്ള ഏജഷിഔൈ  
അഴയിേ  നിന്ന് പ്രതീക്ഷിുന്ന പ്പപ്രാപശ.റിഷത്തിേ  
നിന്ന് ഴയതിങറിുന്ന യീതിമിറാ.് പ്രഴെത്തിുന്നത്  
എന്നത് ഴിദൂയഭാമിനൊ ാം ഉണ്ടാഔാ  ഩാെി്ാപ്പമന്നത് 
അെിഴയമിുണ്ടഩരമനമണ്ടതാ.്. 

I. കൃഷിയും അനുബന്ധ മമഖലകളും 

 12. ഉല്പാദനഴെദ്ധനഴിലൂപ്പെയുാം മൂറയഴെദ്ധനഴിലൂപ്പെയുാം 
ഔെശഔരുപ്പെ ഴരുഭാനാം ഴെദ്ധിെിുന്നതിനുാം ഔാറാഴസ്ഥാ 
ഩയയാം രജഴിഔയഭാമ ഷേെേങ്ങൈപ്പക്കതിപ്പയ 
നഔയലത്തിപ്പെ കൃശിക്ക് ് അതിജീഴനനവശി ഉണ്ടാുന്ന 
തിനുഭാമി രു ദ്തയയീതി അഴറാംഫിനക്കണ്ടതിപ്പെ 
ആഴവയഔതപ്പമുരിചൃ്  എപ്പെ ഷെക്കായിന് നഫാധയമുണ്ട്.  
ഈ റക്ഷയങ്ങൈ  മുന്നിേ  ഔണ്ടുപ്പഔാണ്ട് ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത 
ഔാെശിനഔാല്പന്നങ്ങളുപ്പെ മൂറയഴെദ്ധനഴിനുള്ള ഷാധയതഔൈ  
മാഥാെഥയഭാുന്നതിനു നഴണ്ടി, ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔളുപ്പെ  
രു ഷാംയാംബാം - ഴാറൂ ആററ് അഗ്രിഔൈചൃെ  ഭിശ  
(VAAM) – എപ്പെ ഷെക്കാെ  ആയാംബിചൃിുണ്ടണ്ട്. 

 13. 2022-23-പ്പറ ഫറ്ജറൃിേ  പ്രകയാഩിചൃതുനഩാപ്പറ 
ഷാംസ്ഥാനത്ത് ഔാെശിഔ ഫിഷിനഷ് ഩദ്ധതിഔളുാം  
അനഗ്രാ-ഫുറ് ഩാെുഔളുാം തൃയിതപ്പെടുത്തുന്നതിനാമി  
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നഔയല അഗ്രി ഫിഷിനഷ് ഔമ്പനി (KABCO)  എന്ന  രു 
ഔമ്പനി  ആയാംബിുന്നുണ്ട്. 

 14. ആ ഴമിപ്പറ നറ്റൃ് ഷീ റ് പാഭിേ  നെൊക്കി 
മതുനഩാപ്പറ രജഴ-ഷൃാബാഴിഔ കൃശിമിേ  2023-24 
ഔാറമലഴിേ  കൂടുതേ  പ്രഴെത്തനങ്ങൈ  ആയാംബിുന്ന 
താ.്. ഭതിമാമ ഷാംയക്ഷ. ഭാെഗങ്ങൈ  ഉഩനമാഖിചൄ 
കൃശിനമാഖയഭ്ാത്ത ുംഭി പുന:രുജീഴിെിുന്നതിനുാം 
കൃശിനമാഖയഭാമ ുംഭിയുപ്പെ നഷ്ടാം തെയുന്നതിനുാം ഔളിയുന്ന 
കൃശി ഷമ്പ്രദാമങ്ങൈക്ക് ഴകുെ് ശ്രഭിചൃിുണ്ടണ്ട്.  2023-24-േ  
നതാട്ടാം നഭകറക്ക് ് ഭതിമാമ ഊന്നേ  നേകുന്നതാ.്. 

 15. മൃഖഷാംയക്ഷ. ഴകുെിപ്പെ നിറഴി ള്ള പ്രനതയഔ 
ഔന്നുകുട്ടി ഩയിഩാറന ഩദ്ധതി (Special Livestock 
Breeding Programme) നഴീഔയിക്കപ്പെട്ട യീതിമിേ  
നെെിറാുന്ന താ.്. ഗു.നഭേമാെന്ന ഴാതിേെെി 
പ്പഴറൃരിനരി നഷഴനങ്ങൈ  ഔെ ശഔെക്ക് നേകുന്നത് 
വകരണിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതേ  ഊന്നേ  നേകുന്നതാ.്. 
നഔയല പുനെനിെോ. ഷാംയാംബത്തിപ്പെ (Rebuild Kerala 
Initiative) ബാഖഭാമി പ്പഭചൃപ്പെട്ട നയാഖനിെണമ-ങിഔിത്സാ 
ഷ്ഔയയങ്ങനലാടുകൂെിമ ഷഞ്യിുന്ന പ്പഴറൃരിനരി ഷെജരി 
യൂ.ിറൄഔൈ  സ്ഥാഩിുന്നതാ.്. 

 16. ഏറൃയാം കുരഞ്ഞ നിയക്കി ള്ള പ്രീഭിമനത്താടു 
കൂെിമ ഷഭഗ്ര  രറഴ്നറ്ാക്ക് ഇുരഷ് ഩദ്ധതിമാമ 
'നഖാ ഷമൃദ്ധി', ഴകുെ് തുെരുന്നതാ.്. 
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 17. ക്ലിനിക്കറായുാം മൃഖാനയാഖയ ഭാനനജ്പ്പഭെ് 
യീതിഔൈ  കൂുണ്ടന്നതിനുാം ക്ഷീയഴിഔഷന ഴകുെ് നെത്തിമ 
ഇെപ്പഩെ ഔൈ  ഩാ ല്പാദനത്തിേ  ഷൃമാംഩയയാപ്തത 
രഔഴയിുന്നതിന് നഔയലപ്പത്ത ഷസാമിചൄ.  ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത 
നിറഴിപ്പറ ഔന്നുഔാറി ഷമ്പത്തിേ  അതുല്പാദനനവശിയുള്ള 
ഷവയമിനാം ഩശുക്കപ്പലയുാം ഔിൊയിഔപ്പലയുാം ഴകുെ്  
ഉൈപ്പെടുത്തിമിുണ്ടണ്ട്. 

 18. ഩാറി ാം ഩാ ല്പന്നങ്ങലി ാം ഔാറിത്തീറൃമി ാം 
അഫ്ലാനൊക്സിിപ്പെയുാം ആെിഫനമാട്ടിക്കിപ്പെയുാം ഷാന്നിദ്ധയാം  
ഔണ്ടുഩിെിുന്നതിനാമി ഴകുെ്  പ്പസ്പശയേ  ഔൃാലിറൃി 
അശൃരഷ് ര്ഴ് നെൊുന്നതാ.്. കൂൊപ്പത 
'ഷാക്ഷയപ്പെടുത്തിമ ഩാറി'നുള്ള (Certified milk) 
ഗു.നിറഴായാം ഉരപ്പുഴരുത്തേ  മജ്ഞയാം പൂെത്തി 
മാുന്നതാ.്. 

 19. ഷസഔയ. നഭകറമിപ്പറ പ്രഴെത്തനങ്ങൈ  
പ്പഭചൃപ്പെടുത്തുഔ, ആ നഭകറമിപ്പറ ക്രഭനക്കടുഔൈ  തെയുഔ 
എന്നീ ഉനേവയങ്ങനലാപ്പെ ഷസഔയ. നിമഭത്തിേ  
ഷഭഗ്രഭാമ നബദഖതി പ്പഔാണ്ടുഴരുന്നതിന് എപ്പെ ഷെക്കാെ  
ഉനേവിുന്നു. ആക്റ്റ് നബദഖതി പ്പങയ്യുന്നതിനുള്ള ഔയെ് ഫിേ  
നിമഭഷബമിേ  അഴതയിെിചൃിയിുഔമാ.്. 

 20. നഔയല ഷസഔയ. ഷാംയക്ഷ.നിധി നെെിേ  
ഴരുനമ്പാൈ  ഷസഔയ. ഷാംഗങ്ങലിപ്പറ നിനക്ഷഩങ്ങൈ  
സ്ട്ീാംരറ  പ്പങയ്യപ്പെടുഔയുാം തഔെചൃമിറാമ ഷസഔയ. 
ഷാംഗങ്ങപ്പല പുന:രുജീഴിെിുഔയുാം പ്പങയ്യുന്നതാ.്. 
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ഷാംസ്ഥാന ഷസഔയ. ഫാവിനുനഴണ്ടി രു ഏഔീകൃത 
നഷാഫ്റ്റ് പ്പഴമെ  ഷമ്പ്രദാമാം നെെിറാക്കിമിുണ്ടണ്ട്. 
അാംഖഩയിഭിതെക്ക് ഫിഷിനഷ് ഷാംയാംബങ്ങൈ  തുെങ്ങുന്ന 
തിനാമി ഴായ്പ നേകുന്നതിനുനഴണ്ടി 'ഷസഔയ.ാം 
ഷ്ഹൃദാം'  നെെിറാക്കിമിുണ്ടണ്ട്.   

 21. എപ്പെ ഷെക്കായിപ്പെ ഉമെന്ന മുഖ.നാ 
നഭകറമാമി ഭത്സയഫന്ധനനഭകറ തുെരുന്നതാ.്. 
ഇനങ്ങളുപ്പെ രഴഴിധയഴത്ഔയ.ാം, നൂതന ഷാനവതിഔ 
ഴിദയഔൈ  ഷൃീഔയിക്കേ , പ്രനദവത്തിപ്പെ ഴിപുറീഔയ.ാം 
എന്നിഴമിലൂപ്പെ ഴകുെ് ജറക്കൃശി പ്രഴെത്തനങ്ങൈ  
നപ്രാത്സാസിെിുന്നതിനുള്ള ശ്രഭങ്ങൈ  വകരണിപ്പെടുത്തുന്ന 
താ.്.  ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത 'ഭത്സയഫന്ധന മാനങ്ങൈ ' 
(Fishing fleet) പ്പഭചൃപ്പെട്ട നിറഴായത്തിനറക്ക് ് 
ഗട്ടാംഗട്ടഭാമി ആധുനിഔഴത്ഔയിുഔ എന്നതാ.് ശ്രദ്ധ 
നഔന്ദ്രീഔയിുന്ന ഭപ്പറൃാരു നഭകറ. 

 22. ഭത്സയപ്പത്താളിറാലിഔളുപ്പെ ഷാമൂസയസുരയക്ഷ 
എന്നത് ഷെക്കായിന് ഏപ്പര ഉത്ഔണ്ഠയുള്ള ന്നാ.്. എ്ാ 
ഭത്സയപ്പത്താളിറാലിഔൈുാം ഩയമ്പയാഖത ഭത്സയപ്പത്താളിറാലി 
ഔളുപ്പെ ഉഩഔയ.ങ്ങൈുാം ഇുരഷ് ഩയിയക്ഷ 
നേകുന്നതിനുള്ള  ഩദ്ധതി ഴകുെ്  തുെരുന്നതാ.്. 
തീയനവാശ. പ്രഴ.ത കൂെിമ പ്രനദവങ്ങലിേ  
താഭഷിുന്ന ഭത്സയപ്പത്താളിറാലിഔൈുാം തീയനദവ 
ജനതയ്ക്കുാം പുനയധിഴാഷത്തിനാമി സുരയക്ഷിതഭാമ 
ഴാഷസ്ഥറാം നേകുന്നതിനുള്ള ഩദ്ധതിഔൈുാം എപ്പെ 
ഷെക്കാെ  മുഖ.ന നേഔിമിുണ്ടണ്ട്.  'പുനെനഖസാം' 
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ഫ്ലാഖ്ശിെ് ഩദ്ധതിമിലൂപ്പെ 1473 ഴയകരണിഖത ഩാെെിെങ്ങളുാം 
390 ഫ്ലാറൄഔളുാം പൂെത്തീഔയിുഔയുാം ഗു.നബാകരണാക്കൈക്ക് 
രഔഭാറുഔയുാം പ്പങയ്തിുണ്ടണ്ട്. 

 23. ഭത്സയഫന്ധന അെിസ്ഥാന ഷ്ഔയയങ്ങളുാം  
ഭത്സയഫന്ധന തുരമുകങ്ങളുാം ഭത്സയഭാെക്കറൄഔളുാം 
ആധുനിഔഴത്ഔയിുന്നതിനുള്ള അതിപ്പെ പ്രഴെത്തനങ്ങൈ  
സാെഫെ  എഞ്ിനീമരിാംഖ് ഴകുെ്  തുെരുന്നതാ.്. 
തിരുഴനന്ത്പുയത്ത് മുട്ടത്തരമി ാം ഔാഷരനഖാറ് 
പ്പഔാമിറാെിമി ാം ഭറപ്പുരപ്പത്ത ഉണയാറി ാം 
പ്പഩാന്നാനിമി ഭാമി പുതിമ ഩദ്ധതിഔൈക്ക് ഔീളിേ  
120.63 നഔാെി രൂഩക്ക് ്  660 ഫ്ലാറൄഔളുപ്പെ നിെോ.ാം ഴകുെ്  
ഏപ്പറൃടുുന്നതാ.്. 

II. മാനവ വികസന മമഖലകള്  

  24. എപ്പെ ഷെക്കാെ  'പ്പഩാതു ഴിദയാബയാഷ 
ഷാംയക്ഷ. മജ്ഞാം', ‘ഴിദയാ ഔിയ.ാം' എന്നീ 
ഩദ്ധതിഔലിലൂപ്പെ ഴിദയാബയാഷ നഭകറമിേ  ഷഭഗ്രഭാമ 
ഩയിഷ്ക്കായങ്ങൈ  പ്പഔാണ്ടുഴന്നു. ഴിദയാെഥിഔലിേ  
ഷെഗനവശിപ്പമ ഉനത്തജിെിുഴാനുാം  വാസ്ത്രനഫാധാം 
ഭനസ്സി രെിുന്നതിനുഭാമി നൂതന ഩദ്ധതിഔൈ  
നെെിറാക്കിപ്പക്കാണ്ടിയിുന്നു. 2022-23–േ  അൄ  
എമ്ററ് സ്കൂളുഔലിേ  നിന്നുാം   ഭറൃ് ഷിറഫഷിപ്പറ 
സ്കൂളുഔലിേ  നിന്നുാം നഔയലത്തിപ്പറ ഷെ ക്കാെ-ഷെക്കാെ  
എമ്ററ് സ്കൂളുഔലിനറക്ക് ് 1,19,970 ഴിദയാെഥിഔൈ   
ഭാരിഴന്നിുണ്ടള്ളതാമി   ഴകുപ്പുതറ ഔ.ക്ക് ഔാ.ിുന്നു. 
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ഇത് തീെചൃമായുാം പ്പഩാതു ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ്പുാം ഈ 
സ്ഥാഩനങ്ങലിപ്പറ ഉമെന്ന അെിസ്ഥാനഷ്ഔയയങ്ങളുാം  
നേകുന്ന ഉമെന്ന നിറഴായത്തി ള്ള ഴിദയാബയാഷത്തിപ്പെ 
രു ഷാക്ഷയപ്പെടുത്തറാ.്. 

  25. അതുറയയാം ഷമൃദ്ധയഭാമ നഔയല ഷാംസ്ക്കായപ്പത്ത 
ഉമെത്തിക്കാട്ടി സ്കൂൈ  ഩാ യഩദ്ധതി ഩയിഷ്ക്കയിുാം.  
പ്പഴാനക്കശ.േ  സമെ  പ്പഷക്കെരി ഴിദയാെഥിഔളുപ്പെ 
ഩാ യഩദ്ധതി കൂടുതേ  രനപു.യാെിസ്ഥാനത്തിറാുാം.  
നൂതന നപ്രാഗ്രാമുഔലിലൂപ്പെ ഇാംഗ്ലീശ് ഩ നയാം 
അദ്ധയാഩനയാം സ്ട്ീാംരറ പ്പങയ്യുഴാ കൂെി ഷെക്കാെ  
ഉനേവിുന്നു. 

  26. ഷാംനമാജിത ഴിദയാബയാഷാം എന്ന ഴീക്ഷ.ാം 
നഷ്ടപ്പെൊപ്പത സ്കൂളുഔലിേ  രു ബിന്നനവശി ഷ്ഹൃദ 
അന്ത്യീക്ഷാം സൃഷ്ടിക്കാ  ഴകുെ് ശ്രഭിുാം.  സ്കൂളുഔലിേ  
ഒട്ടിഷാം ഩാെുഔൈ  നിെേിുഴാനുാം ഭാനഷിഔ 
പ്പഴല്ലുഴിലി നനയിടുന്ന കുട്ടിഔൈുള്ള സ്ഥാഩനങ്ങൈക്ക് 
നഴണ്ടിയുള്ള ധനഷസാമാം ഴെദ്ധിെിുഴാനുാം ഴകുെ്  
ഉനേവിുന്നു. 

  27. എപ്പെ ഷെക്കായിന് ഭമുഭരുന്നിപ്പെ 
ദുരുഩനമാഖാം മൂറാം ഉണ്ടാകുന്ന ബീശ.ിപ്പമുരിചൃ് 
ഴലപ്പയമധിഔാം നഫാധയമുള്ളതുാം ഴിദയാെഥിഔൈ  
ഭമുഭരുന്ന് പ്പഔ.ിമിേ  ഴീഴന്നത് തെയുഴാ  ഴിഴിധ 
ഴകുപ്പുഔളുഭാമി ഷസഔയിചൃ് നിയഴധി ഩയിഩാെിഔൈ  
നെെിറാുഔയുാം പ്പങയ്യുന്നു. 
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  28. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത ഉന്നതഴിദയാബയാഷ പ്പഷെറു 
ഔൈക്ക് റബിചൃ NAAC രാവിാംഖിേ  നിന്നുാം നഔയലത്തിപ്പറ 
ഉന്നതഴിദയാബയാഷ നഭകറക്ക് ് ശ്രനദ്ധമഭാമ നനട്ടങ്ങൈ  
ഉണ്ടാമതാമി ഔാ.ാ  ഔളിയുാം.   നഔയലപ്പത്ത ഉന്നത 
ഴിദയാബയാഷത്തിപ്പെ രു റക്ഷയസ്ഥാനഭാുഴാ  നിയഴധി 
ഔായയങ്ങൈ  പ്പങനയ്യണ്ടതുണ്ട് എന്നതാ.് എപ്പെ 
ഷെക്കായിപ്പെ ഔാ്പാൊെ്.  ഞങ്ങൈ  ഈ ദിവമിനറക്ക് ് 
നെഩെിഔൈ  ഷൃീഔയിുന്നു.  നമ്മുപ്പെ ഉന്നത ഴിദയാബയാഷ 
നഭകറയുപ്പെ ജനാധിഩതയാം, ഭതനിയനഩക്ഷത, ഷാംനമാജിത 
ഷൃബാഴാം എന്നിഴ നിറനിെത്തുഴാനുാം ഷാംയക്ഷിുഴാനുാം 
എപ്പെ ഷെക്കാെ  ശ്രദ്ധാ ഴാമിയിുന്നതാ.്. 

  29. നൂതന ഴിജ്ഞാനത്തിപ്പെ സൃഷ്ടിക്ക ാം 
ഴിഴെത്തനയാം സുരഖഭഭാുഔ ഴളി ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത രു 
ഴിജ്ഞാന ഷമൂസഭാമി രൂഩാന്ത്യപ്പെടുത്തുഴാ  ഉന്നത 
ഴിദയാബയാഷ ഴകുെ് റക്ഷയഭിടുന്നു.  ഖനഴശ.ത്തി ാം 
രനപു.യ നിറഴായമുമെത്തറി ാം പുതുക്കിമ 
ഔാ്പാൊനൊപ്പെ പുതിമ ഴിജ്ഞാനവാകഔലിേ   ഈ ഴകുെ് 
നൂതന അക്കാദഭിഔ നപ്രാഗ്രാമുഔൈ  തയ്യാരാുന്നു. 

  30. ഴകുെ് ഉന്നതഴിദയാബയാഷ നഔാഴ്സുഔളുപ്പെ 
ഩാ യഩദ്ധതി  നഴീഔയിുന്ന,  അതിപ്പെ ശ്രഭത്തിേ  
ഫിരുദ നപ്രാഗ്രാമുഔളുപ്പെ ഩയിഷ്ക്കയ.ത്തിന്  ഴിബാഴനാം 
പ്പങയ്യുന്നു. നറ്ക്ക്നസാൈററുഭായുള്ള കൂെിമാനറാങന 
ഔൈുനവശാം നഔയല ഷാംസ്ഥാന ഉന്നതഴിദയാബയാഷ 
ഔ്ൄഷിേ  (KSHEC)  ഉന്നതഴിദയാബയാഷ ഩാ യഩദ്ധതി 
രൂഩനയക ആഴിഷ്ക്കയിുാം. 
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 31. നിെേിഷ്ട നഔയല റാാംനഖൃജ് പ്പനറൃ് ഴെക്ക് 
(പ്പഔ.എേ.എ ), ഴിജ്ഞാനത്തിപ്പെ രു ബാശമാമി 
ഭറമാലപ്പത്ത ഴിഔഷിെിക്കാനുള്ള ഴിഴിധ ഷാംയാംബങ്ങൈ  
ഏപ്പറൃടുുാം. 

 32. ഴയതയഅന്ഭാമ പ്രധാനപ്പെട്ട ഴിജ്ഞാനവാക 
ഔലിേ , നിറഴായമുള്ള ഖനഴശ.ാം നെത്തുന്നതിനാമി 77 
ഉനദയാഖാെഥിഔൈക്ക് ങീപ് ഭിനിനറ്ഴ്സ് നഴനഔയല നഩാറ്് 
നറാക്ടരേ  പ്പപനറാശിപ്പുഔൈ  (CMNPF) നേഔി. 

 33. ഇറയമിപ്പറ  ഏറൃയാം കുരഞ്ഞ വിശു-ഭാതൃ 
ഭയ. നിയുഔൈ , ഏറൃയാം കൂെിമ ആയുെരദെഗയാം, 
ഏറൃയാം ഭിഔചൃ റിാംഖാനുഩാതാം എന്നിഴനമാപ്പെ ആനയാഖയ 
നഭകറമിേ  നഔയലാം ഔായയഭാമ നനട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി.   എപ്പെ 
ഷെക്കാെ ,   ആെദ്ര്ാം   ഭിശ  -2 പ്പെ ആബിമുകയത്തിേ ,  
ഷഫ്പ്പഷെറുഔൈ  മുതേ  പ്പഭറിക്കേ  നഔാനലജുഔൈ  
ഴപ്പയയുള്ള  എ്ാ  ആനയാഖയയക്ഷാ ഷ്ഔയയങ്ങപ്പലയുാം നയ 
നിറഴായത്തിറാക്കിപ്പക്കാണ്ട് നയാഖിഔൈക്ക്,  ഗു.നഭേ 
യുള്ള ആനയാഖയയക്ഷാ നഷഴനങ്ങളുപ്പെ റബയത ഉരൊക്കിയുാം 
ഓട്ട് - ഒപ് - നഩാക്കറൃ് എക്സി്പ്പഩറിചൃെ  കുരചൄാം  
ആനയാഖയ ഷാംഴിധാനങ്ങളുപ്പെ പുന:നിെോ.ാം 
പൂെത്തിമാുന്നതിന് റക്ഷയഭിടുന്നു.  ഭതിമാമ ഭരുന്ന് 
ഴിതയ.നത്താപ്പെയുാം ഉരൊമ ങിഔിത്സാ 
നപ്രാനട്ടാനക്കാനലാപ്പെയുാം പ്രാഥഭിഔാനയാഖയ നഔന്ദ്രങ്ങപ്പല 
കുടുാംഫാനയാഖയ നഔന്ദ്രങ്ങലാക്കി ഭാറൃിമത് 
പ്പഩാതുജനാനയാഖയ ഷാംഴിധാനത്തി ള്ള ജനങ്ങളുപ്പെ 
ഴിവൃാഷാം ഴെദ്ധിെിചൃിുണ്ടണ്ട്.   
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 34. നമ്മുപ്പെ ജനങ്ങലിേ  ഩഔെചൃഴയാധിഔല്ാത്ത 
നയാഖങ്ങൈ  ഴെദ്ധിചൃ ഷാംബഴപ്പത്തുരിചൃ്  എപ്പെ 
ഷെക്കായിന് ധായ.യുണ്ട്.  യകരണഷേെോം, പ്രനഭസാം, 
ഔാഷെ  (ഒരേ , ബ്രറ്് ആെ് പ്പഷെഴിക്കേ) 
എന്നിഴയുപ്പെ മുകൂട്ടിയുള്ള നയാഖനിെണമത്തിനുാം 
ങിഔിത്സയ്ക്കുഭാമി 30 ഴമസ്സിനു മുഔലിേ  പ്രാമമുള്ള 
ഩ്യോരുപ്പെ ഴാെശിഔ ക്രീനീനിാംഖ് ആനയാഖയ ഴകുെ്  
നെത്തുന്നു. ഔാഷെ  ഗ്രിറിപ്പെ ബാഖഭാമി ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത 
എ്ാ ആനയാഖയഷ്ഔയയങ്ങളുാം ഔാഷെ  നഔന്ദ്രങ്ങലിനറക്ക് ് 
നല്കിമിുണ്ടണ്ട്. 

 35.  ഴകുെ്,  ആനയാഖയപ്രദഭാമ ജീഴിതരവറിഔൈ  
നപ്രാത്സാസിെിുന്നതിനാമി ഔയാാംഩമിനുഔൈ  നെത്തുഔയുാം 
ജന്തുജനയ നയാഖങ്ങൈക്കാമി ഷാമൂസിഔ നിയീക്ഷ.ാം 
നെത്തുഔയുാം പ്പങയ്യുന്നു.  പ്പഔാ്ാം, നഔാട്ടമാം എന്നീ ജി്ഔൈ , 
2023-ഭാെചൃ് ഭാഷനത്താടുകൂെി ഭന്തുനയാഖ നിെോെജനാം 
പ്രകയാഩിുന്നതിന് തയ്യാപ്പരടുത്തു പ്പഔാണ്ടിയിുന്നു.  
'ഴൄ  പ്പസേത്ത് നപ്രാജക്ടിപ്പെ' ആദയ ഗട്ടാം ഩത്തനാംതിട്ട, 
ആറപ്പുള, നഔാട്ടമാം, ഇടുക്കി എന്നീ ജി്ഔലിേ  
ആയാംബിചൃിുണ്ടണ്ട്. 

 36. ആയുശ് ഴകുെ്, ആനയാഖയയക്ഷ, ആനയാഖയ-
ഷ്കയാം എന്നിഴയുപ്പെ ഔരുതേ ,  നപ്രാത്സാസനാം, 
പുനയധിഴാഷാം എന്നീ ഔായയങ്ങലിേ  അതിപ്പെ ശ്രദ്ധ 
നഔന്ദ്രീഔയിുന്നത് തുെരുാം.  ടൂരിറ്് രിനഷാെുണ്ടഔലിേ  
പ്പഴേപ്പനഷ് ആപ്ലിനക്കശഷിനു നഴണ്ടി ഴയകരണഭാമ 
ഭാെഗ നിെനേവങ്ങളുാം നിറഴായയാം ഴയഴസ്ഥ പ്പങയ്യുന്ന 
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ആയുശ് പ്പഭറിക്കേ  ഴാറു ടൂരിഷാം ഷാംഫന്ധിചൃ രു 
ഩദ്ധതിയുപ്പെ  രൂഩനയക ഴകുെ് തയ്യാരാുന്നു.   

 37. എ്ാ നരശ  ഔാെുഔളുാം 100% ആധാറുഭാമി 
ഫന്ധിെിുന്നത് പൂെത്തീഔയിചൃ യാജയപ്പത്ത ആദയ 
ഷാംസ്ഥാനാം നഔയലഭാ.്.  നരശ  ഔെഔളുപ്പെ രഴഴിധയ 
ഴേക്കയ.ത്തിപ്പെ ബാഖഭാമി, ഴിഴിധ ഉേഩന്നങ്ങൈ / 
നഷഴനങ്ങൈ  നേകുന്നതിനാമി  പ്പഔ-നറ്ാെ  ഩദ്ധതി 
ആയാംബിചൄ. 

 38. 6,690 അനന്ത്യാദമ അന്ന നമാജന (AAY) 
ഔാെുഔളുാം 2,64,762 മുഖ.നാ കുടുാംഫ (PHH) 
ഔാെുഔളുാം അെസയാമഴെക്ക് നേഔിമിുണ്ടണ്ട് 
എന്നരിയുന്നതിേ  എനിക്ക് ഷനന്ത്ാശമുണ്ട്.  ഗുരുതയഭാമ 
നയാഖാം, അഴവത അപ്പ്വിേ  ഒട്ടിഷാം ഫാധിചൃ കുട്ടിഔൈ  
അാംഖങ്ങലായുള്ള കുടുാംഫങ്ങൈക്ക് പ്രനതയഔ ഩയിഖ.ന 
നേഔിമിുണ്ടണ്ട്. പ്പതരുയഔലിേ  ജീഴിുന്ന ആളുഔൈുാം 
ആഴവയഭാമ ഷെട്ടിപിക്കറൄഔൈ  രഔഴവഭി്ാത്ത 
ഴാെഔക്കാെുാം ആധാറുഭാമി ഫന്ധിെിചൃ നരശ  
ഔാെുഔൈ  നേഔാനുള്ള നെഩെിഔൈ  ഷൃീഔയിചൄ. 

 39. ഷരപ്ലനഔാ തയ്യാരാക്കിമ, തു.ി ഷഞ്ി 
ഉൈപ്പെപ്പെ 14 അഴവയഷാധനങ്ങൈ  അെങ്ങുന്ന 85,69,583 
ഷ്ജനയ ഒ.ക്കിറൄഔൈ   നരശ  ഔെഔൈ  ഴളി 
ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത എ്ാ കുടുാംഫങ്ങൈുാം ഴിതയ.ാം പ്പങയ്തു 
എന്നരിയുന്നതിേ  എനിക്ക് ഷനന്ത്ാശമുണ്ട്.  
ഷാംസ്ഥാനത്ത് ഷാമ്പത്തിഔ ഩയിഭിതിഔൈ  ഉണ്ടാമിുണ്ടാം 



18 

 

ഇത് പ്പങയ്തു എന്നത് എപ്പെ ഷെക്കായിപ്പെ ജനഩക്ഷ 
ഷഭീഩനപ്പത്ത ഔാ.ിുന്നു. 

 40. തിരുഴനന്ത്പുയത്ത് നതാന്നക്ക് റിപ്പറ രറപ് 
ഷമഷഷ് ഩാെക്കിേ  പ്രഴെത്തിുന്ന ഇറ്ിറൃൂട്ട് ഒപ് 
അറൃാഷ്റ് രഴനരാലജി, അതയാധുനിഔ രഴനരാലജി 
മിേ  ഏറൃയാം ഭിഔചൃ ഖനഴശ.ാം നെത്തുന്നതിന് 
ആഴവയഭാമ അെിസ്ഥാന ഷ്ഔയയങ്ങളുാം ഭാനഴ 
ഴിബഴനവശിയുാം രുക്കിമിുണ്ടണ്ട്. 

III . സാമൂഹയ മമഖല 

 41. സ്ത്രീഔളുപ്പെയുാം കുട്ടിഔളുപ്പെയുാം പ്പഭാത്തത്തി ള്ള 
ആനയാഖയ-നഩാശ. നിറഴായത്തിേ  ഴനിതാ 
വിശുഴിഔഷന ഴകുെ് ശ്രദ്ധ നഔന്ദ്രീഔയിുന്നത് തുെരുാം.  
റിാംഖഷഭതൃത്തിപ്പെ മൂന്ന് തറങ്ങൈ  അതാമത്,  
തുറയഅഴഷയാം, തുറയ വബ്ദാം, അക്രഭത്തിേ  നിന്നുാം 
ഷൃാതന്ത്രയാം എന്നിഴ രഔഴയിുന്നതിനാമി ഴകുെ് രു 
ദീെഗഔാറ ഔയാാംഩമിന് ഩദ്ധതിമിടുന്നു. 

 42. നാശ.േ  ഇറ്ിറൃൂട്ട് നപാെ  സ്പീചൃ് ആെ് 
സിമരിാംഖിപ്പെ  (NISH) ഷാനവതിഔ ഷസാമനത്താപ്പെ  
പ്രാനദവിഔ ഷെക്കാെ  തറത്തിേ  ഔേൂ.ിറൃി 
റിഷഫിറിറൃി ഭാനനജ്പ്പഭെ് പ്പഷെറുഔളുാം ഷാംനമാജിത 
പുനയധിഴാഷ ഴിന്ജുഔളുാം സ്ഥാഩിുന്നതിന്  എപ്പെ 
ഷെക്കാെ  രു ഷഭഗ്രഩദ്ധതി  തയ്യാരാുാം. 
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 43. ഴനമാജനങ്ങളുപ്പെ പ്രനതയഔ ആഴവയങ്ങൈ  
അബിഷാംനഫാധന പ്പങയ്യുന്നതിന് എപ്പെ ഷെക്കാെ  രു 
ഩദ്ധതിക്ക് രൂഩാം നേകുാം.    ‘ഴാതിേഩെി നഷഴനാം’ - പ്പെ 
ആബിമുകയത്തിേ  ഔിെെിറാമഴെുാം അഴവയാമ മുതിെന്ന 
ഩ്യഭാെുാം അഴരുപ്പെ ഴീടുഔലിേ  അെിമന്ത്യ 
ഭരുന്നുഔളുപ്പെ ഴിതയ.ാം, പ്പഭറിക്കേ  ഷാംഗങ്ങളുപ്പെ ബഴന 
ഷന്ദെവനങ്ങൈ  ഷാംഗെിെിക്കേ , ഷാന്ത്ൃന ഩയിങയ.ാം 
മുതറാമഴ നഩാപ്പറയുള്ള ഴിഴിധ നഷഴനങ്ങൈ  
നേഔിമിുണ്ടണ്ട്. 

 44. ഩട്ടിഔജാതിമിേപ്പെട്ട പ്പപ്രാപശ. ഔൈുാം 
ഫിരുദധായിഔലാമ യുഴാക്കൈുാം ഇനെൄശിപ്പുാം 
നപ്ലപ്പസ്മെ് പ്പെമിനിാംഗുാം നേകുന്നതിനാമി രു    
'പ്പെമിനിാംഖ് നപാെ  ഔയിമെ  എക്സിറഷ് ' (TRACE)  
നപ്രാഗ്രാഭിപ്പെ  രൂഩനയക  ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുെ് 
തയ്യാരാുന്നു. 

 45. ഩട്ടിഔജാതി  കുടുാംഫങ്ങളുപ്പെ  ഴീടുഔളുപ്പെ    
നഷാലാെ  രഴദുതീഔയ.ത്തിനാമി രു   'ഗ്രീ  ഇഔാം' 
ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കിമിുണ്ടണ്ട്.  ഭിചൃാം ഴരുന്ന   രഴദുതി 
പ്പഔ.എഷ്.ഇ.ഫി-ക്ക് ് ഴിേുന്നത് ഴളി ഴരുഭാനമുണ്ടാ 
ുന്നതിന് ഇത് അഴപ്പയ പ്രാപ്തയാുാം. നഭാറേ  
പ്പരഷിറശയേ  സ്കൂളുഔലിപ്പറ ഴിദയാെഥിഔളുപ്പെ 
ആനയാഖയയാം നഩാശ. നിറഴായയാം നയകപ്പെടുത്തുന്നതിന് 
പ്പസേത്ത് ഔാെുഔൈ  പ്പഔാണ്ടുഴരുന്നതിന് ഴകുെ് 
ആനറാങിുന്നു. 
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  46.  ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത എ്ാ ആദിഴാഷി ഊരുഔലി ാം 
നരാറ്, കുെിപ്പഴള്ളാം, രഴദുതി, ഇെെപ്പനറൃ് ഔ.ക്ഷ  
തുെങ്ങിമഴ നഩാ ള്ള അെിസ്ഥാന ഷ്ഔയയങ്ങൈ  
റബയഭാുന്ന ഩദ്ധതിഔൈക്ക് മുഖ.ന നേഔി എ്ാ 
ആദിഴാഷി ഊരുഔൈുഭാമി രഭനക്രാപ്ലാ  
തയ്യാരാക്കാ  എപ്പെ ഷെക്കാെ  ഉനേവിുന്നു. 

  47. അട്ടൊെിമിേ  പ്രനതയഔ പ്പഭാരഫേ  പ്പഭറിക്കേ  
ക്ലിനിക്ക് ഷജീഔയിുഴാ  നെഩെി ആയാംബിചൄ.  
ഇെഭറുെി പ്രനതയഔ ഩാനക്കജ് ഴിഔഷിെിചൃിുണ്ടണ്ട്. 

  48. നഔയലത്തിപ്പറ നൂനഩക്ഷ ഷമുദാമങ്ങളുപ്പെ 
തിയിചൃരിമപ്പെട്ട ഴിഔഷന ഴിെയഔൈ  നിഔത്തുഴാനാമി 
നൂനഩക്ഷ നക്ഷഭ ഴകുെ് നിയഴധി നക്ഷഭ ഩയിഩാെിഔൈ  
നെെിറാുന്നു. പ്രനതയഔിചൄാം പുതിമതുാം ഉമെന്നുഴരുന്നതു 
ഭാമ നഭകറഔലിപ്പറ നിപു.യ്ാത്ത യുഴാക്കപ്പല 
രനപു.യമുള്ളഴയാുന്നതിേ  ശ്രദ്ധ നഔന്ദ്രീഔയിചൃ്  രു 
ഔെേ ഩദ്ധതിയുപ്പെ രൂഩനയക കൂെി ഴകുെ് തയ്യാരാുന്നു. 

  49. 1 മുതേ  8 ഴപ്പയ ക്ലാസുരഔലിപ്പറ ഩിനന്നാക്ക 
ഴിബാഖത്തിപ്പറയുാം നൂനഩക്ഷത്തിപ്പറയുാം ഴിദയാെഥി 
ഔൈക്ക് പ്രീ-പ്പഭെിഔ് നസ്ക്കാലെശിപ്പുഔൈ  നിെത്തറാക്കിമ 
നഔന്ദ്രഷെക്കായിപ്പെ ഷഭീഩഔാറ  തീരുഭാനാം എപ്പെ 
ഷെക്കാെ  അരിയുന്നു.  ഈ തീരുഭാനാം ഩാെവൃഴേക്കയിക്ക 
പ്പെട്ട ഴിബാഖങ്ങലിപ്പറ ഴിദയാെഥിഔളുപ്പെ കുരഞ്ഞ 
പ്രനഴവനത്തിനുാം ഉമെന്ന പ്പഔാളിുപോകനഩാക്കിനുാം 
നപ്രയഔഭാനമക്കാാം എന്ന് എപ്പെ ഷെക്കാെ  ആവവപ്പെടുന്നു. 
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IV.  തമേശഭരണും 

  50. ഭസാഴിനഫാെനഭാമി 1997-േ  തുെക്കാം 
കുരിക്കപ്പെട്ട ഴിനഔന്ദ്രീഔയ. പ്രക്രിമയുപ്പെ 25-ാം 
ഴെശഭാമി 2022 അെമാലപ്പെടുത്തപ്പെുണ്ട. പണ്ടുഔളുാം 
ചുഭതറഔളുാം അധിഔായസ്ഥാനങ്ങളുാം രഔഭാരിനേഔിമ 
തിപ്പെ പറഭാമി ഷാംസ്ഥാന ഷെക്കായിപ്പെ ഴിഔഷന 
പ്രഴെത്തനങ്ങളുപ്പെ ഩവാലിഔലാമി നഔയലത്തിപ്പറ 
തനേവഷൃമാംബയ. സ്ഥാഩനങ്ങൈ  ഭാരിമിുണ്ടണ്ട്. 
തനേവഷൃമാംബയ. സ്ഥാഩനങ്ങൈ  ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ 
ഴിഔഷനങയിത്രത്തിേ  നിെേസിചൃ സുരപ്രധാന ഩവ് 
പ്രനതയഔാം ഩയാഭെവിനക്കണ്ടതുണ്ട്. 

  51. തനേവ ഷൃമാംബയ. ഴകുെിന് ഔീളിേ   അ ഞ്് 
രറ  റിൊെട്ട്പ്പഭന്റുകളുടെ ഔളുപ്പെ ഏഔീഔയ.ാം  ഷാംസ്ഥാന 
ഷെക്കായിപ്പെ ങയിത്രഩയയാം ഴിപ്ലഴാ ഔയഭാമ രു 
നമതീരുഭാനഭാ.്.  ഇത് ഷാധായ.ക്കായനു നേകുന്ന 
നഷഴനത്തിപ്പെ ഗു.നഭേയുാം ഖതിനഴഖയാം   
പ്പഭചൃപ്പെടുത്തുാം. 

  52. ദായിദ്ര്യാം അനുബഴിുന്ന പ്പതാളിേയസിതയാമ 
കുടുാംഫങ്ങൈക്ക് 'ഭസാ ാഖാന്ധി നദവീമ ഗ്രാഭീ. 
പ്പതാളി രെ് ഩദ്ധതി'യുപ്പെ ഩിന്തു. തുെരുന്നതാ.്.  
ഩദ്ധതി, 2023 ജനുഴയി 18 ഴപ്പയ 7.24 നഔാെി 
പ്പതാളിേദിനങ്ങൈ  സൃഷ്ടിചൃ് 14.85 റക്ഷാം കുടുാംഫങ്ങൈക്ക് 
ഷസാമാം നേഔിമിുണ്ടണ്ട്.  22266.96 നഔാെി രൂഩ 
നഴതനഭാമി നേഔിമിുണ്ടണ്ട്. നഔയലത്തിേ   
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ഩദ്ധതിമിഔീളിേ  സ്ത്രീഔൈ പ്രധാന പ്പതാളിേവകരണിമാമി 
തുെരുന്നു, നെപ്പുഴെശാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആപ്പഔ പ്പതാളിേ  
ദിനങ്ങലിേ  89.45% സ്ത്രീപ്പതാളിേ  ദിനങ്ങലാ.്.  ആപ്പഔ 
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന പ്പതാളിേ  ഈ  ഴെശയാം 10 നഔാെി 
പ്പതാളിേദിനങ്ങൈ   ഔെുാം, തുെെചൃമാമ മൂന്നാാം 
ഴെശഭാ.് 10 നഔാെിമിറധിഔാം പ്പതാളിേദിനങ്ങൈ  
സൃഷ്ടിുന്നത്. 

  53. എപ്പെ ഷെക്കാെ  ഩട്ടിഔഴെഗ കുടുാംഫങ്ങൈക്കാമി 
'രെഫേ  പ്ലഷ് ' ഩദ്ധതിമിഔീളിേ  100 അധിഔ 
പ്പതാളിേദിനങ്ങൈ  റബയഭാക്കി ഷാംസ്ഥാനപണ്ടിേ  നിന്നുാം 
നഴതനാം നേകുന്നു.  ഷാംസ്ഥാന ഩിന്തു.യുള്ള പ്രനതയഔ 
ഩദ്ധതിഴളി MNREGS-പ്പറ  ഩട്ടിഔഴെഗ കുടുാംഫങ്ങൈക്ക് 
 അധിഔ പ്പതാളിേ  സൃഷ്ടിുന്ന നയപ്പമാരു ഷാംസ്ഥാനാം 
നഔയലഭാ.് എന്നരിയുന്നതിേ  എനിക്ക് ഷനന്ത്ാശമുണ്ട്. 

  54. എപ്പെ ഷെക്കാെ  അയ്യഔാലി നഖയ പ്പതാളി രെ് 
ഩദ്ധതിക്ക് നേകുന്ന വകരണഭാമ ഩിന്തു. തുെരുന്നതാ.്,  
നഖയപ്പതാളിറിനാമി ഇന്ത്യമിപ്പറ ഏപ്പതാരു 
ഷാംസ്ഥാനത്തുാം നെെിറാക്കപ്പെട്ട അത്തയാം ഩദ്ധതിഔലിേ  
ആദയനത്തതാ.ിത്. 2022-23-േ  ഩദ്ധതിയുപ്പെ ഫജറൃ് 
ഴിസിതാം 125 നഔാെി രൂഩമാമി ഉമെത്തപ്പെുണ്ട. 

  55. എപ്പെ ഷെക്കാെ  നഖയങ്ങപ്പല സുരയക്ഷിതയാം 
ദുയന്ത്ങ്ങപ്പല അതിജീഴിുന്നതിനുഭാമി 'രിസ്ക് 
ഇനപാഭ്റ് ഭാറ്െ  പ്ലാനുഔൈ '  തയ്യാരാുന്നതിന് 
തുെക്കാം കുരിചൃിുണ്ടണ്ട്.  29 ുംഩെങ്ങപ്പല അെിസ്ഥാനഭാക്കി 
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വാസ്ത്രീമഭാമാ.് അത്തയാം ഩദ്ധതിഔൈ  പ്പങങ്ങന്നൂെ , 
ഭാനന്ത്ഴാെി നഖയങ്ങലിേ  നെൊക്കിമിുണ്ടള്ളതുാം രീഫിേറ് 
നഔയല ഇനിനശയറൃീഴിന് ഔീളിേ  ഩമ്പാതെത്തിപ്പറ  
10 നഖയങ്ങലിേ  ആയാംബിചൃിുണ്ടള്ളതുാം. 

  56. എ്ാ തനേവസ്ഥാഩനങ്ങലിപ്പറയുാം ഭാറിനയ 
ഷാംസ്ക്കയ.പ്രഴെത്തനങ്ങൈ  ഴിറമിരുത്തുന്നതിനാമി 
സയിതനഔയലാം ഭിശനുാം ശുങിതൃഭിശനുാം പ്പഔേനൊൄ  
മുകാന്ത്ിയാം 'സയിതഭിത്രാം' ആെ് ഴിഔഷിെിചൃിുണ്ടണ്ട്. 

  57. ജറാവമങ്ങൈ  നഔാലിനപാാം ഫാക്ടീയിമമാേ  
ഭറിനപ്പെടുന്നത് നേൈ  നനയിടുന്ന ഗുരുതയഭാമ പ്രശ്നഭാ.്.  
ഷാസങയയാം പ്പഭചൃപ്പെടുത്താ  എപ്പെ ഷെക്കാെ  നെഩെിഔൈ  
ഷൃീഔയിചൄ ഴയിഔമാ.്. ഴിഴിധ ഩദ്ധതിഔലിേ  നിന്നുള്ള 
ഴിബഴങ്ങൈ  ഔപ്പണ്ടത്തി ദ്ര്ഴഭാറിനയഷാംസ്ക്കയ. 
പ്രഴെത്തനങ്ങൈ  നഔയലാം ഊെജിതഭാക്കിമിുണ്ടണ്ട്. 
ദ്ര്ഴഭാറിനയഷാംസ്ക്കയ. ഩദ്ധതിഔൈക്കാമി 2343.81 നഔാെി 
രൂഩ ഴഔമിരുത്തിമിുണ്ടപ്പണ്ടന്ന് ഷാംസ്ഥാന ഷെക്കാെ  
നദവീമ സയിത രെഫൂ.റിപ്പന അരിമിചൃിുണ്ടണ്ട്.  NGT 
(National Green Tribunal) അതിപ്പെ 2022  റിഷാംഫെ  
1-പ്പെ ഷിറൃിാംഖിേ  ദ്ര്ഴഭാറിനയഷാംസ്ക്കയ. പ്രഴെത്തന 
ങ്ങലിേ  ഷാംസ്ഥാന ഷെക്കായിപ്പെ പ്രതിഫദ്ധത 
അാംഖീഔയിചൄപ്പഴന്നതി ാം നഔയലത്തിേ  നിന്നുാം 
നഷ്ടഩയിസായാം ഈൊനക്കണ്ടതിപ്പെ ആഴവയഭി് എന്ന് 
ഉത്തയഴിട്ടതി ാം എപ്പെ ഷെക്കായിന് അനങ്ങമറൃാം 
ഷാംതൃപ്തിയുണ്ട്. 



24 

 

  58. ഴയകരണിഔൈ , സ്ഥാഩനങ്ങൈ , ഏജഷിഔൈ  
എന്നിഴനയാെ് ഷൃനഭധമാ ുംഭി ഷാംബാഴന നേഔാ  
അബയെഥിചൃ് രറപ് ഭിശ  നെത്തിമ 'ഭനനസ്സാെിത്തിയി 
ഭണ് ' ഔയാാംഩമിനിലൂപ്പെ 2023 ജനുഴയി 15 ഴപ്പയ 
23.62ഏക്കെ ുംഭി രറപ് ഭിശന് ഴാഗ്ദാനാം 
പ്പങയ്യപ്പെട്ടിുണ്ടണ്ട്. 

  59. കുടുാംഫശ്രീപ്പമ അതിപ്പെ രൂഩീഔയ.ത്തിപ്പെ 
25-ാം ഴാെശിഔനഴലമാമ 2023 നഭമിേ   രു 
അന്ത്ായാര ഷനേലനത്തിേ  (International Conclave) 
ഩയിങമപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഩദ്ധതിമിട്ടിുണ്ടണ്ട്.  കൂടുതേ  
ഗു.നബാകരണാക്കപ്പല ഉൈപ്പക്കാള്ളിുന്നതിനാമി കുടുാംഫശ്രീ 
'സുരദൃഢാം' ഔയാാംഩമി  നെത്തുഔയുാം അതിനുനവശാം 
69,590 പുതിമ അാംഖങ്ങൈ  ഈ ശാംകറയുപ്പെ ബാഖഭാമി 
നങരുഔയുാം പ്പങയ്തു. 

  60. തനേവസ്ഥാഩനങ്ങൈ  അഴരുപ്പെ സുരസ്ഥിയ 
ഴിഔഷന റക്ഷയങ്ങൈ   നെൊുന്നത്  രാവ് പ്പങയ്യുന്നതി 
നാമി രു പ്പഴഫ്നഩാെട്ടേ  അെിസ്ഥാനഭാക്കിമ 
റാശ്നഫാെറ് 'പ്രാനദവിഔ സൂങിഔ ങട്ടക്കൂെ് ' (Local 
Indicator Framework) നഔയല ഇറ്ിറൃൂട്ട് നപാെ  
നറാക്കേ  അഡ്മിനിനസ്ട്ശ  (KILA) ഴിഔഷിെിചൃിുണ്ടണ്ട്. 

V. വയവസായും, ഐ.ടി, തതാഴിലും വാണിജ്യവും 

  61. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത  ഫിഷിനഷ് ഷ്ഹൃദ 
അന്ത്യീക്ഷാം പ്പഭചൃപ്പെടുത്താ  എപ്പെ ഷെക്കാെ   
നിയഴധി പ്രായാംബപ്രഴെത്തനങ്ങൈ  നെത്തിമിുണ്ടണ്ട്.   
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ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ ഔരുത്ത് പ്രനമാജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുാം 
ഉത്ഭഴ/മുഖ.നാനഭകറഔലിേ   നിനക്ഷഩാം നപ്രാത്സാസി 
െിുന്നതിനുമുള്ള ഉനേവയനത്താപ്പെമാ.് പുതിമ 
ഴയഴഷാമനമാം രൂഩീഔയിചൃിുണ്ടള്ളത്.  നാറാാം 
ഴയാഴഷാമിഔ ഴിപ്ലഴത്തിപ്പറ ബാഴി പ്പതാളി ഔൈ , 
ഴയഴഷാമങ്ങൈ , ഷാനവതിഔ ഴിദയഔൈ  എന്നിഴക്ക് ാമി 
യുഴജനങ്ങളുപ്പെ രനപു.യനിറഴായാം ഉമെത്തുന്നതിന് 
പ്രനതയഔ ശ്രദ്ധ നേഔിഴരുന്നു. 

  62. എപ്പെ ഷെക്കാെ  2022-23 ഴെശാം 
'ഷാംയാംബങ്ങളുപ്പെ ഴെശ' ഭാമി  (Year of Enterprises) 
പ്രകയാഩിുഔയുാം 'രു റക്ഷാം ഷാംയാംബങ്ങൈ ' (One Lakh 
Enterprises) എന്ന  നൂതന അബിഭാന ഩദ്ധതിക്ക് തുെക്കാം 
കുരിുഔയുാം പ്പങയ്തു.  ഩദ്ധതിക്ക് തുെക്കാം കുരിചൃതുമുതേ  
പ്പഭാത്താം 1,23,968 സൂക്ഷ്മ, പ്പങറുഔിെ, ഇെത്തയാം 
ഷാംയാംബങ്ങൈ  (MSMEs) ഷാംസ്ഥാനത്ത് തുെങ്ങിമിുണ്ടള്ളതുാം, 
അതുഴളി 7517 നഔാെി രൂഩയുപ്പെ നിനക്ഷഩങ്ങൈക്ക ്
ഴളിപ്പമാരുക്കിമിുണ്ടള്ളതുാം, 2,67,196 പ്പതാളി ഔൈ  
സൃഷ്ടിക്കപ്പെുണ്ടപ്പഴന്നതുാം രു പ്പങരിമ നനട്ടഭ്.  MSME 
നഭകറമിപ്പറ പ്പഫറ്് പ്രാക്ടീഷാമി ബായത ഷെക്കാെ  ഈ 
ഩദ്ധതിപ്പമ പ്പതയപ്പഞ്ഞടുത്തിുണ്ടണ്ട്. 

  63. അന്ത്ായാര എക്സിിഫിശ  ഔാം ഔൄപ്പഴശ  
പ്പഷെെ , ഩാറക്കാെ് രസപ്പെഔ് ഴയഴഷാമ ഇെനാളി, 
നഗ്ലാഫേ  ഇറസ്ട്ിമേ  പിനാശയേ  ആെ് നെറ് 
ഷിറൃി, പ്പഩനൊപ്പഔഭിക്കേ  ഩാെക്ക്, രസ്പഷഷ് ഩാെക്ക്, 
രബ്ബെ  ഩാെക്ക് മുതറാമഴ സ്ഥാഩിുന്ന നെഩെിമിറാ.് 
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എപ്പെ ഷെക്കാെ .  കനനഷെപ്പേ നെഩെിഔലിേ  കൂടുതേ  
സുരതായയത പ്പഔാണ്ടുഴരുന്നതിനാമി ഒനട്ടാനഭറൃ്  
(automate) പ്പങയ്യുഔയുാം, നഔയല ഒൄരറ  രഭനിാംഖ് 
പ്പഩെഭിറൃ് അഴാെറിാംഖ് ഷെേീഷഷ് (KOMPAS) 
വകരണിപ്പെടുത്തുഔയുാം പ്പങയ്യുാം. 

  64. 2021-2022-േ , 21 PSU ഔൈ  പ്രഴെത്തനറാബാം 
ഉണ്ടാക്കിമിുണ്ടണ്ട് എന്നരിയുന്നതിേ  എനിക്ക് 
ഷനന്ത്ാശമുണ്ട്.   അെചൄപൂട്ടിമ സിന്ദുസ്ഥാ  നൂഷ് പ്രിെ് 
റിഭിറൃ ു ാം (HNL), BHEL-EML-ഉാം നഔന്ദ്രഷെക്കായിേ  
നിന്നുാം ഷാംസ്ഥാനഷെക്കാെ  ഏപ്പറൃടുുഔയുാം ഈ 
യൂ.ിറൄഔൈ  ഉേൊദനാം പുനയായാംബിചൃിുണ്ടള്ളതുാം ഇത് 
PSUഔപ്പല ഷാംയക്ഷിുന്നതിനാമി ഷാംസ്ഥാനാം 
മുനന്നാുണ്ടഴചൃ ഫദേ  ഴയഴഷാമ ഭാതൃഔയുഭാ.്. 

  65. 2023-24-േ  നഔയല ഩബ്ലിഔ് എെെരപ്രഷഷ് 
പ്പഷറക്ഷ  ആെ് രിക്രൂട്ട്പ്പഭെ് നഫാെറ് (KPESRB) 
പ്രഴെത്തനക്ഷഭഭാകുാം. 

  66. ഔമെ , ഔശുഴണ്ടി, രഔത്തരി നഭകറഔലിേ  
ഷഭഗ്രഭാമ അഴനറാഔനാം നെത്തുന്നതിനുനഴണ്ടി എപ്പെ 
ഷെക്കാെ  രു ഴിദഖ്ധഷഭിതി രൂഩീഔയിചൃിുണ്ടണ്ട്. 

  67. നഔയല ഷാംസ്ഥാന ഐ.െി ഭിശ  കൂടുതേ  
നഷഴനങ്ങളുാം നഭാറൂളുഔളുാം ഉൈപ്പെടുത്തി ഇ-റിസ്ട്ിക്റ്റ് 
ആപ്ലിനക്കശ  നഴെശ  2.0  പുരത്തിരക്കിമിുണ്ടണ്ട്. റാറൃാ 
അനറിറൃിക്സി് (data analytics) ഴിപുറഭാമി 
ഉഩനമാഖപ്പെടുത്തിപ്പക്കാണ്ട് റിജിറൃേ  നഔയല 
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ആെക്കിപ്പെഔ്ചൃെ നെെിറാുാം.  നാശ.േ  അക്കാറഭിഔ് 
പ്പറനൊഷിറൃരി റിജിനറാക്കെ  ഴളി    ഷെട്ടിപിക്കറൄഔളുാം   
ഭാെക്ക്  റിസ്റ്റുഔളുാം നേകുന്നതിന് 
ഷെേഔറാവാറഔപ്പല പ്രാപ്തഭാുാം. 

  68. പ്പതയപ്പഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട യാജയങ്ങലിേ/നഖയങ്ങലിേ  
നഔയല റ്ാെട്ട്അെ് ഭിശ  നറാഞ്്ഩാുഔൈ  
(launchpads) ഷജീഔയിുന്നതിനാമി startup infinity-
യുാം റ്ാെട്ടപ്പുഔൈക്ക് ഷാനവതിഔയാം ഴാ.ിജയഩയയഭാമ 
ഩിന്തു.ക്കാമി 'Kerala Start-up Commons' എപ്പന്നാരു  
അതുറയഭാമ ഴൄനറ്ാെ് (one-stop) പ്ലാറൃ്നപാാം 
 നെെിേഴരുത്തുഔയുാം പ്പങയ്യുാം. ഷെക്കാെ  ഐ.െി. 
ഩാെുഔൈ   ഔളിഞ്ഞഴെശാം 258 പുതിമ ഔമ്പനിഔൈ   
കൂട്ടിനചൃെുഔയുാം 2993 നഔാെി രൂഩയുപ്പെ ഴരുഭാന ഴലെചൃ 
നയകപ്പെടുത്തുഔയുാം പ്പങയ്തു. ഴയഴഷാമ ഷാംഫന്ധഭാമി 
നറാനഔാത്തയ രഴദഖ്ധയാം നേകുന്നതിനാമി ഔേൂ.ിറൃി 
സ്കിേഩാെക്ക്  നപ്രാജക്ട്  (Community Skill Park 
Project) KSITILനെെിറാുാം. 

  69. റിജിറൃേ  ഷെേഔറാവാറ, ഖനഴശ.ത്തിനുാം 
ഷെേഔറാവാറ ഷാംഫന്ധഭാമ ഔായയങ്ങൈുഭാമി നാറ് 
ഴിനദവ ഷെേഔറാവാറഔളുഭാമി MoU-േ  ഏെപ്പെട്ടിുണ്ടണ്ട്. 
നഔയല നനാലജ് എനക്കാ.ഭി ഭിശപ്പെ ബാഖഭാമി 
ഴീട്ടിറിരുന്ന് പ്പങയ്യാ  ഷാധിുന്ന പ്പതാളിേ  
അനനൃശിുന്നഴെക്കായുള്ള ഷെപ്പേ നെത്തുന്നതിനാമി 
ഷഭഗ്രഭാമ പ്പഴഫ് റാശ്നഫാെനറാുകൂെിമ ഴിപുറഭാമ 
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രു പ്പഭാരഫേ  ആെ് 'KKEM ജാറഔാം', ഷെേഔറാവാറ 
ഴിഔഷിെിചൃ് പുരത്തിരക്കിമിുണ്ടണ്ട്.     

  70. അതിഥി പ്പതാളിറാലിഔളുപ്പെ നക്ഷഭാം ഉരപ്പു 
ഴരുത്തുന്നതിനാഴവയഭാമ എ്ാ ശ്രഭങ്ങളുാം എപ്പെ 
ഷെക്കാെ  നെത്തിമിുണ്ടണ്ട്.  അന്ത്െഷാംസ്ഥാന കുെിനമറൃ 
പ്പതാളിറാലിഔളുപ്പെ യജിനസ്ട്ശനുനഴണ്ടി "അതിഥി 
നഩാെട്ടേ " പ്രഴെത്തിുന്നുണ്ട്. പ്പഩാതുജനങ്ങളുപ്പെ ഴിഴിധ 
പ്രശ്നങ്ങലിനേ ാം തെക്കങ്ങലിനേ ാം ഩയാതിഔൈ  
നയകപ്പെടുത്തുന്നതിനുനഴണ്ടി രു  'പ്പതാളിേ  നഷഴ ആെ് ' 
ഴിഔഷിെിചൃിുണ്ടണ്ട്. 

  71. ഩയമ്പയാഖത എാംനപ്ലാമ് പ്പഭെ് എക്സി്നങചുകളഔപ്പല 
ഇ-എാംനപ്ലാമ് പ്പഭെ് എക്സി്നങചുകളഔലാക്കി ഩയിഴെത്തന 
പ്പെടുത്തുന്ന പ്രഴെത്തനത്തിറാ.് എാംനപ്ലാമ് പ്പഭെ് ഴകുെ്. 

  72. ഩ ിചൄപ്പഔാണ്ടിയിു ന്ന ഴിദയാെഥിഔൈക്ക ്
ഩാെട്ട്-രൊം നജാറി നേകുന്ന 'ഔെേങായി' ഩദ്ധതിയുാം, 
പ്പതാളിറാലിഔളുപ്പെ  രീ-സ്കി്ിാംഖിനാമി (re-skilling) രു 
ഩദ്ധതിയുാം നെെിറാുഴാ  എപ്പെ ഷെക്കാെ  
ഉനേവിുന്നു. 

  73. നഔയല റഴറെ്പ്പഭെ്  ആെ് ഇന്നനഴശ  
സ്ട്ാറൃജിഔ് ഔ്ൄഷിറിപ്പെ ഔീളിേ  സ്ഥാഩിചൃിുണ്ടലല നഔയല 
നനാലജ് ഇനക്കാ.ഭി ഭിശ  (KKEM) 53 റക്ഷാം 
ഷഭെഥയാമ പ്പതാളിറനനൃശഔപ്പയ ഔപ്പണ്ടത്തിമിുണ്ടണ്ട് 
എന്നരിയുന്നതിേ  എനിക്ക് ഷനന്ത്ാശമുണ്ട്.  റിജിറൃേ  
ഴെക്ക് നപാഴ്സ് ഭാനനജ് പ്പഭെ് ഷിറ്ത്തിേ  (DWMS)  
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11 റക്ഷത്തിറധിഔാം പ്പതാളിറനനൃശഔരുാം 2525 
പ്പതാളിേദാമഔരുാം യജിറ്െ  പ്പങയ്തിുണ്ടണ്ട്. തനേവ ഷെക്കാെ 
തറത്തിേ  'പ്പതാളിേഷബ' മിലൂപ്പെ പ്പഩാതുഷമ്പെക്കത്തിന് 
തുെക്കഭിട്ടിുണ്ടള്ളതുാം 882 പ്പതാളിേഷബഔൈ  നാലിതുഴപ്പയ 
പുെത്തിമാക്കിമിുണ്ടള്ളതുഭാ.്. 

  74. പ്രാനദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനയാം 
ഷാംയാംബഔതൃയാം നപ്രാത്സാസിെിുന്നതിനുാം നൂതന 
പ്രശ്നഩയിസായാം റക്ഷയഭാക്കിയുാം,  രു പ്രാനദവിഔ 
ഷെക്കാെ  രു ആവമാം (OLOI) ഩയിഩാെി  100 
പ്രാനദവിഔ ഷെക്കാരുഔലിേ   നെെിേ  ഴരുത്തുാം. 

VI. അടിസ്ഥാന സൗകരയും  

  75. അെിസ്ഥാനഷ്ഔയയ നഭകറക്ക് ാമി അനുകൂറ 
ഭാമ രു നമരൂഩീഔയ. ഷാംഴിധാനാം ഉണ്ട് 
എന്നരിയുന്നതിേ  എനിക്ക് ഷനന്ത്ാശമുണ്ട്. നദവീമഩാത-
66 പ്പെ ഷഭമഫന്ധിതഭാമ പൂെത്തീഔയ.ത്തിന് 
ആഴവയഭാമ എ്ാ ഷസാമയാം എപ്പെ ഷെക്കാെ  ഉരപ്പു 
ഴരുത്തിമിുണ്ടണ്ട്.  നഩാട്ട്നസാൈ  ഫ്രീ നഔയല (Pothole free 
kerala) ഩദ്ധതി നെെിറാക്കി ഴയിഔമാ.്. 

  76. ഷഭഗ്രഭാമ രു  രൂഩഔല്പനാ നമാം 
ഩയിഖ.നമിറാ.്. പ്പഩാതുഭയാഭത്ത് ഩാറങ്ങൈ   
ജനപ്രിമഭാുന്നതിന് രു പ്രനതയഔ ഩദ്ധതി 
ആഴിഷ്കയിുാം.  ഴിനനാദഷഞ്ായ നഔന്ദ്രങ്ങലിനറയ്ക്കുള്ള 
നരാുഔപ്പല സയിത-സുരയക്ഷിത ഭാതൃഔാ ഇെനാളിഔലാമി 
പ്പഩാതുഭയാഭത്ത് ഴകുെ് ഭാറൄാം. നിെോ. നഭകറമിേ  
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നൂതന ഷാനവതിഔ ഴിദയ ഷൃീഔയിുന്നതിനുാം രബ്ബെ , 
ഔമെ , ജിനമാപ്പെക്സി്റൃമിേഷ്, പ്ലാറ്ിഔ്, പ്രീപാഫ് 
സ്ട്ഔ്ചൃറുഔൈ  എന്നിഴ ഉഩനമാഖിചൄള്ള നിെോ.ാം 
നപ്രാത്സാസിെിുന്നതിനുാം ഴകുെ് ഉനേവിുന്നു. 

 77. തീയനദവ ഔെേ  ഖതാഖതാം സുരഖഭഭാുന്നതിന് 
പ്രധാന പ്പങറുഔിെ തുരമുകങ്ങലിേ  ആഴവയഭാമ എ്ാ 
അെിസ്ഥാന ഷ്ഔയയങ്ങളുാം നഔയല ഭായിരൊം നഫാെറ് 
സ്ഥാഩിചൃിുണ്ടണ്ട്.  നഫപ്പൂെ , പ്പഔാ്ാം, അളീക്കേ , പ്പഩാന്നാനി 
എന്നീ തുരമുകങ്ങലിേ  ഗട്ടാം ഗട്ടഭാമി ക്രൂമിഷ് ഔെേ  
ഖതാഖത പ്രഴെത്തനങ്ങൈ  ആയാംബിുന്നതിനുാം കൂെി 
നഫാെറ് ഩദ്ധതിമിടുന്നു. 

 78. ജേജീഴഭിശപ്പെ ആബിമുകയത്തിേ  2023-24-േ  
2023 ജനുഴയി 15-ാം തീമതിമിേ  15 റക്ഷത്തിനറപ്പര 
ഗ്രാഭീ. കുടുാംഫങ്ങൈക്ക് ജറഴിബഴ ഴകുെ് പഘ്ശ.േ  
സ്ഷ്നസാൈറ് ൊെ് ഔ.ക്ഷനുഔൈ  (FHTCs) 
നേഔിമിുണ്ടണ്ട്.   

 79. നിറഴിപ്പറ ഩളക്കാം പ്പങന്ന മു്പ്പെയിമാെ  റാാം 
ഉമെത്തുന്ന ഗുരുതയ ബീശ.ിഔൈ  ഩയിഖ.ിചൄപ്പഔാണ്ട് 
തഭിള് നാെിന് ആഴവയഭാമ പ്പഴള്ളാം റബയഭാുന്ന 
നതാപ്പൊൊം രു പുതിമ റാാം നിെേിനക്കണ്ടത് 
ആഴവയഭാപ്പ.ന്നതുഭാ.് നഔയലാം ഷൃീഔയിചൃിുണ്ടള്ള രു 
ഉരചൃ നിറഩാെ്. മു്പ്പെയിമാെ  പ്രനദവപ്പത്ത പ്പഩയിമാെ  
നദീതീയാം ഷാംയക്ഷിുന്നതിനുള്ള രു ഷഭഗ്ര ഩദ്ധതിയുാം 
ഴിബാഴനാം പ്പങയ്യുന്നതാ.്.   
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 80. ഩാമ്പാെ  നഫമ്ഷിനിേ  നിന്നുള്ള ഷാംസ്ഥാന 
ത്തിപ്പെ ജറത്തിപ്പെ ഴിസിതാം 3 െിഎാംഷി ആപ്പ.ന്നാ.് 
ഔാനഴയി ജറതെക്ക ഩയിസായ രെഫൂ.േ   അഴാെറ് 
പ്പങയ്തിുണ്ടള്ളത്. ഩട്ടാനേയി റാഭിപ്പെ നിെോ.ാം 
പൂെത്തിമാക്കി പ്രഴെത്തനക്ഷഭഭാകുനമ്പാൈ  0.075 
െിഎാംഷി ജറാം ഔായയക്ഷഭഭാമി ഴിനിനമാഖിക്കാ  
ഔളിയുാം. 

 81. പുതിമ തറമുരക്ക് ് റാമുഔപ്പലയുാം ജറനഷങന 
ഷാംഴിധാനങ്ങപ്പലയുാം ഷാംഫന്ധിചൃ് അരിഴ് നേകുന്നതി 
നറക്ക് ാമി ജറഴിബഴ ഴകുെ് ഇടുക്കിമിപ്പറ 
പ്പങറുനതാ.ിമിേ  രു ഇരിനഖശ  ഭൂഷിമാം 
സ്ഥാഩിുന്നതുാം ദീെഗഴീക്ഷ.നത്താപ്പെ ഇരിനഖശ  
ടൂരിഷാം നപ്രാത്സാസിെിുന്നതിനുാം കൂെി നെഩെിഔൈ  
ഷൃീഔയിുാം. 

 82. മൂറഭറൃപ്പത്ത രഴദുനതാത്ഩാദനയഭാമി 
ഫന്ധപ്പെട്ട്, ഭീനചൃിേ  രിഴെ  ഴാറി ഇരിനഖശ  നപ്രാജക്റ്റ് 
മുനകന ഭീനചൃിറാരിേ  തുെെചൃമാമി ജറപ്പഭാഴക്ക് ഉരപ്പു 
ഴരുത്തുന്നതിനുാം രു ഩദ്ധതിക്ക് ഴിബാഴനാം പ്പങയ്യുന്നുണ്ട്.  
ഭൄസൂ.ിപ്പെ മൂെദ്ധനയ ഔാറമലഴിേ  ഩാറാമി ാം താഴ്ന്ന 
പ്രനദവങ്ങലി മുണ്ടാകുന്ന പ്പഴള്ളപ്പൊക്കത്തിപ്പെ ഔായ. 
ങ്ങൈ  ഴിവഔറനാം പ്പങയ്യുന്നതിന് ഷഭഗ്രഭാപ്പമാരു ഭീനചൃിേ  
പ്പഴള്ളപ്പൊക്ക റഘൂഔയ. ഷെപ്പഴ ഏപ്പറൃടുുാം. 

 83. ജിനമാെൂബുഔൈ , പ്പെൊനഩാുഔൈ , റമഫ്രാം 
ഴാൈഷ് മുതറാമഴ നഩാ ള്ള നൂതന ഷാനവതിഔ 



32 

 

ഴിദയഔൈ  പ്രനമാജനപ്പെടുത്തിപ്പക്കാണ്ട് തീയനവാശ.ാം 
നനയിടുന്ന ദുെഫറഭാമ പ്രനദവങ്ങപ്പല വകരണിപ്പെടുത്തുന്നതു 
ഭാമി ഫന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിഔൈ  എപ്പെ ഷെക്കാെ  തുെരുാം.  
ഔെറാക്രഭ.ാം നനയിടുന്ന 10 തീയപ്രനദവങ്ങപ്പല 
'നസാട്ട്നസ്പാുണ്ട'ഔലാമി തിയിചൃരിഞ്ഞിുണ്ടണ്ട്.   

 84. പ്പഩാതുജനങ്ങൈക്കാമി നഴഖതനമരിമതുാം 
ഩയിസ്ഥിതിഷ്ഹൃദയാം ഔായയക്ഷഭയഭാമ ഖതാഖത 
ഷ്ഔയയങ്ങൈ  സ്ഥാഩിുന്നതിന് എപ്പെ ഷെക്കാെ  
ശ്രദ്ധാ ഴാ.്. മാത്രപ്പങയ്യുന്ന പ്പഩാതുജനങ്ങൈക്കാമി 
നഴഖതനമരിമതുാം സുരയക്ഷിതയാം ഷ്ഔയയപ്രദയഭാമ 
ഖതാഖത ഭാെഗഭാമിയിുാം എപ്പെ ഷെക്കായിപ്പെ ഷൃ  
ഩദ്ധതിമാമ ഷിേഴെരറ ; രു പ്പഷഭി-രസസ്പീറ് 
പ്പരമിേ  ഇഫ്രാസ്ട്ഔ്ചൃെ  നപ്രാജക്റ്റ്.  ഴിവദഭാമ ഩദ്ധതി 
രിനൊെട്ട് ഷാംസ്ഥാന ഷെക്കാെ  അാംഖീഔയിുഔയുാം 
അന്ത്ിഭാനുഭതിക്കാമി പ്പരമിേനഴ ഭന്ത്രാറമത്തിന് 
ഷഭെെിചൃിുണ്ടള്ളതുഭാ.്. 

 85. ഔേെറൃ ഴളിയുള്ള തറനേയി-രഭസൂെ  പുതിമ 
നബ്രാറ്നഖജ് പ്പരമിേ  രറ , നിറമ്പൂെ- നഞ്നഖാറ് 
പ്പരമിേ  ഩദ്ധതി എന്നിഴ എപ്പെ ഷെക്കാെ  
നെെിറാുഴാ  ഉനേവിുന്ന ഭറൄ ഩദ്ധതിഔലാ.്.  
അവഭാറി-വഫയി പ്പരമിേ  രറനിപ്പെ 50% പ്പങറഴ് കൂെി 
ഷാംസ്ഥാന ഷെക്കാെ  ഩവിൊപ്പഭന്ന് ഷേതിചൃിുണ്ടള്ളതാ.്. 

 86. പൂെത്തിമാകുനമ്പാൈ , പ്പതക്ക് നഔാഴലപ്പത്ത ഴെക്ക് 
നഫക്ക ഭാമി ഫന്ധിെിുന്ന പ്പഴറ്് നഔാറ്് ഔനാേ  
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(WCC) ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത മുകയ ജറഩാതമാമിയിുാം.  
ഔനാേ  പൂെത്തിമാകുനമ്പാൈ  ഷാധനങ്ങളുപ്പെയുാം 
ങയക്കിപ്പെയുാം നീക്കാം സുരഖഭഭാകുന്നതിന് ഷസാമഔയ 
ഭാകുന്നതാ.്. 

 87. നഔയല ഷാംസ്ഥാന രഴദുതി നഫാെറ് റിഭിറൃറ് 
(KSEBL) ഗു.നിറഴായമുള്ള ഊെജാം തെസ്സയസിതഭാമി 
താങ്ങായന്ന നിയക്കിേ  നേകുന്നതിേ  പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധയാം 
ഏറൃയാം കൂടുതേ  ആഴവയമുള്ളനൊൈ  ആബയന്ത്യ ഉത്ഩാദനാം 
30%-േ  നിന്ന് 50% ഭാമി ഴെദ്ധിെിുന്നതിനറക്ക് 
നിനക്ഷഩാം നെത്തിമിുണ്ടള്ളതുഭാ.്. പ്പഴള്ളപ്പൊക്ക 
നിമന്ത്ര. റാമുഔൈുാം ഴിഴിനധാനേവ ജറഩദ്ധതിഔൈ  
ഔേീശ  പ്പങയ്യുന്നതിനുഭാമി  നഔന്ദ്രധനഷസാമാം 
നനെിപ്പമടുുന്നതിനാമി ഩയിശ്രഭിുന്നതാ.്.  ഊെജ 
നഔയല ഭിശപ്പെ ആബിമുകയത്തിേ  പ്പഔ.എഷ്.ഇ.ഫി.എേ  
പുനരുഩനമാഖ ഊെജ ഉരഴിെങ്ങലിേ  നിന്നുാം ഊെജാം 
ഴിജമഔയഭാമി ഉഩനമാഖിചൄ ഴരുന്നുണ്ട്.  നിറഴിേ  
നെന്നുഴരുന്ന ൊഷ്ഗ്രിറ് 2.0, 400പ്പഔ.ഴി ൊസ്മിശ  
ഇെനാളി എന്നീ ഩദ്ധതിഔൈ  പൂെത്തിമാകുനമ്പാൈ  
നഔയലത്തിപ്പെ ഊെനജാത്ഩാദന നവശി 5000 
പ്പഭഖാഴാട്ടാകുപ്പഭന്ന് അരിയുന്നതിേ  എനിക്ക് ഷനന്ത്ാശ 
മുണ്ട്.  ഇത് നമ്മുപ്പെ അടുത്ത ദവാബ്ദത്തിനറയ്ക്കുള്ള ആബയന്ത്യ 
ഊെജ ആഴവയപ്പത്ത നനയിടുഔയുാം ഭാത്രഭ് അധിഔ 
ഊെജപ്പത്ത ഔമറൄഭതി പ്പങയ്യുന്നതിന് നപ്പേ 
പ്രാപ്തഭാുഔയുാം പ്പങയ്യുന്നു. 
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 88. സുരസ്ഥിയ ഊെജ ഉരഴിെങ്ങൈ , അതാമത്, 
ജറാവമങ്ങലിപ്പറ നഫ്ലാട്ടിാംഖ് നഷാലാെ  ഩഴെ  പ്ലാന്റുകളുടെ ഔൈ , 
ഉനഩക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഔൃാരിഔൈ , പറുംമിഷ്ഠഭ്ാത്ത 
തയിശുുംഭി എന്നിഴയുപ്പെ സുരസ്ഥിയ ഴിഔഷനത്തിനാമി 
എപ്പെ ഷെക്കാെ  ഭാെഗനിെനേവങ്ങൈ  പ്പഔാണ്ടുഴരുന്ന 
താ.്. ഩാറക്കാെ്, ഇടുക്കി എന്നിഴിെങ്ങലിേ  നഫ്ലാട്ടിാംഖ് 
നഷാലാെ  ഩഴെ  പ്ലാന്റുകളുടെ ഔളുാം ഴിെ് പാമുഔളുാം 
നെെിറാുന്നതു ഴളി       2025-ഒപ്പെ 3000 പ്പഭഖാഴാട്ട് 
പുനരുഩനമാഖ ഊെജാം ഉത്ഩാദിെിക്കാപ്പഭന്ന് പ്രതീക്ഷി 
ുന്നു.  ഔാഷെനഖാറ് ജി്മിേ , ങീനഭനി നഷാലാെ  
ഩാെക്കിേ  100 പ്പഭഖാഴാട്ട് അധിഔ ഉത്ഩാദനാം 
നെത്തുന്നതാ.്. 

 89. ഴരുാം ഴെശങ്ങലിേ  ഇപ്പഭാഫിറിറൃിമിേ  നഔയലാം 
രു കുതിചൄ ങാട്ടാം പ്രതീക്ഷിുന്നു. ആഴവയാനുഷയ.ാം 
റബയഭാകുന്നത് ഷാധയഭാുന്നതിന് ഇ ഴി ങാെജിാംഖ് 
അെിസ്ഥാന ഷ്ഔയയങ്ങൈ  സ്ഥാഩിചൃ്  എപ്പെ ഷെക്കാെ  
നെഩെിഔൈ  ഷൃീഔയിുാം. 

VII. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള് , വനവും വനയജ്ീവിയും ഩരിസ്ഥിതിയും 
ദുരന്ത നിവാരണവും 

 90. ഴിഴിധ നഭകറഔലിപ്പറ ദുെഫറത ഔ.ക്കി 
പ്പറടുത്ത് നറ്റൃ് ആക്ഷ  പ്ലാ  ഒൄ  രക്ലഭറൃ് പ്പങമ്ഞ്് 
(SAPCC) ഩയിഷ്കയിചൄ. ഩ്യാ.ിഔയാം ബാഴിമിനറതുഭാമ 
ഔാറാഴസ്ഥാ ഴിഴയങ്ങളുാം അഴയുപ്പെ നദാശപറങ്ങളുാം 
അതിപ്പെ ആഗാതയാം റബയഭാുഴാ  ഉതകുന്ന രു 
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'രക്ലഭറൃ് പ്പങമ്ഞ്് നനാലജ് നഩാെട്ടേ ' 
ഴിഔഷിെിുന്നതാ.്. ഴിഴിധ നഭകറഔലിപ്പറ ഗ്രീ  
സ്ഷ് ഖയാഷ് എഭിശനുഔൈ  തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് എപ്പെ 
ഷെക്കാെ  ഩദ്ധതിമിടുന്നുണ്ട്. പ്പനറൃ് ഷീനരാ എഭിശ  
ൊെഖറൄഔൈ  ഉമെത്തിക്കാട്ടി രു ഔയാാംഩമി  
സയിതനഔയലാം ഭിശ  ആയാംബിചൄ. 

 91. നഔയല ഷാംസ്ഥാന രജഴരഴഴിദ്ധയ നഫാെറ് 
ഷാംസ്ഥാന ഫനമാരറനഴഴ്സിറൃി സ്ട്ാറൃജീഷ് ആെ് 
ആക്ഷപ്ലാ  2022-23-പ്പെ തയ്യാരാക്കേ   പൂെത്തീഔയിചൄ. 
ബ്ഭ-ജറ ആഴാഷഴയഴസ്ഥമിേ  ഩയിസ്ഥിതിയുഭാമി 
പ്പഩാരുത്തപ്പെൊത്ത ജീഴജാറങ്ങപ്പല തിയിചൃരിയുന്നതിനുള്ള 
രു നമാം ഴിഔഷിെിുന്നതിനുാം ഇെപ്പഩെ ഔളുാം 
തിരുത്തേ  നെഩെിഔൈുാം ആഴവയമുള്ള നഭകറഔപ്പല 
മുഖ.ന പ്പങയ്യുന്നതിനുാം ഩദ്ധതിമിടുന്നു. 

 92. ഭനുശയരുാം-മൃഖങ്ങളുാം തേി ള്ള ഷാംഗെശങ്ങൈ  
ഩയിനവാധിുന്നതിനുാം ഇയഔൈക്ക് കൂടുതേ  ആനുകൂറയ 
ങ്ങൈ  നേകുന്നതിനുാം ഴനാം ഴകുെ് രു പറപ്രദഭാമ 
തന്ത്രാം ആഴിഷ്കയിുന്നതാ.്. ഉമെന്ന ഷാംഗെശ നഭകറ 
പ്രനദവങ്ങലിേ  രാെിറ് പ്പരനസ്പാൄഷ് െീാം (RRTs) 
സ്ഥാഩിചൃിുണ്ടണ്ട്. രാെിറ് പ്പരനസ്പാൄഷ് െീമുഔളുാം 
നപാരറ്് നറ്ശനുഔളുാം കൂടുതേ  വകരണിപ്പെടുത്തുന്നതാ.്. 
നഷാലാെ  പ്പപസുരാം നഷാലാെ  സാാംഖിാംഖ് പ്പപസുരാം 
സ്ഥാഩിുന്നതുാം കൂെി ഏപ്പറൃടുുഴാ  ഴകുെ് 
ഩദ്ധതിമിടുന്നു. 
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 93. നഔയലത്തിേ  പ്രകൃതയാ ള്ള 17 അഩഔെ 
നഭകറഔളുാം ഭനുശയനിെേിതഭാമ 22 അഩഔെ നഭകറഔളുാം 
ദുയന്ത്ഷാധയതയുള്ളഴമാ.്. ദുയന്ത്നിഴായ. ഷാക്ഷയതാ 
നപ്രാഗ്രാാം ദുയന്ത്പ്പത്ത നനയിടുന്നതിനുാം റഘൂഔയിുന്നതിനുാം 
പ്പഩാതുജനപ്പത്ത ഷജയാുാം. നഔയല ഷാംസ്ഥാന  
ദുയന്ത്നിഴായ. അനതാരിറൃി (KSDMA)  ദീെഗഔാറ 
ഔാ്പാൊനൊപ്പെ നൂതന അതിജീഴന നിെോ. നെഩെിഔൈ  
അഴറാംഫിുന്നതാ.്.  നദവീമതറത്തിേ  KSDMA  
4-ാഭപ്പത്ത ഭിഔചൃ ദുയന്ത്നിഴായ. അനതാരിറൃിമാമി 
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിുണ്ടണ്ട്. 

 94. ഇന്ത്യമിേ  ആദയപ്പത്ത ക്ല്റ് അെിസ്ഥാന 
ഭാക്കിയുള്ള ഷാംനമാജിത മുന്നരിമിപ്പു ഷാംഴിധാനാം നഔയല 
ഴാ.ിാംഖ്ഷ്, സഷാെറ്ഷ് ആെ് രക്രഷിഷ് 
റിൊെട്ട്പ്പഭെ് ഭാനനജ്പ്പഭെ് ഷിറ്ാം (KaWaCHaM) 
KSDMA ഴിഔഷിെിചൃിുണ്ടണ്ട്. നഔാെറിനനറൃറ് രീജ.േ  
രക്ലഭറൃ് റ്ൄനസ്കമിറിാംഖ് എക്സി്ഩിയിപ്പഭെ് (CORDEX) 
ഉഩനമാഖപ്പെടുത്തി ഷാസങയയങ്ങപ്പല റഘൂഔയിുന്നതിന് 
ശ്രഭങ്ങൈ  നെത്തുാം.  ഇത് നഷ്ടഷാധയതമരിുപോകപ്പഔാണ്ട് 
ഴിഔഷനഩദ്ധതിഔൈ  ആസൂത്ര.ാം പ്പങയ്യുന്നതിനറക്ക് ാമി 
തനേവസ്ഥാഩനങ്ങൈക്ക് റബയഭാുാം. 

 95. നഔയല നറ്റൃ് റാെ് യൂഷ് നഫാെറ് (KSLUB) 
ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത മുഴഴ  പ്രകൃതി ഴിബഴങ്ങളുപ്പെ 
സ്ഥറഷാംഫന്ധിമാമ ഴിഴയനവകയ.ത്തിനാമി ജിനമാ -
ഇപെഭാറൃിക്സി് റാഫിപ്പന വകരണിപ്പെടുത്തുന്നതുാം കൂൊപ്പത 
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നീെത്തൊധിഷ്ഠിത ആസൂത്ര.ത്തിന് ജി.ഐ.എഷ്. 
ഷസാമാം നേകുന്നതിനുാം ഉനേവിുന്നു. 

 96. നഔയല അതിജീഴന ഩദ്ധതിയുപ്പെ നെത്തിെ് 
ആഴിഷ്കയിുന്നതിനുാം ഏനഔാഩിെിുന്നതിനുാം രൂഩപ്പെടു 
ത്തുന്നതിനുാം നഴണ്ടിയുള്ള രു ഷാംസ്ഥാനതറ സ്ഥാഩന 
ഷമ്പ്രദാമഭാ.് രീ ഫിേറ് നഔയല ഇനിനശയറൃീഴ്. 
കൂൊപ്പത ഩവാലിത്തനത്താപ്പെയുാം ഷാംനമാജിത ഷഭീഩന 
ത്തിലൂപ്പെയുാം നഔയല പുനെനിെോ. ഴിഔഷന ഩദ്ധതിപ്പമ 
ഴിഔഷിെിുന്നതിനുാം ഏനഔാഩിെിുന്നതിനുാം ഷ്ഔയയ 
പ്പെടുത്തുന്നതിനുാം നഭേനനാട്ടാം ഴസിുന്നതിനുാം അത് 
നിയുകരണയഭാ.്. 5410 നഔാെി രൂഩ മുതേ  മുെക്കി ള്ള 
ഩദ്ധതിഔൈ  ഇതിനഔാം RKI- ഔീളിേ  നേഔിമിുണ്ടള്ളതുാം 
2120 നഔാെി രൂഩയ്ക്കുള്ള പ്പങറഴ് ഩദ്ധതി നിെേസ. 
ഴകുപ്പുഔൈ   ഴസിചൃിുണ്ടള്ളതുഭാ.്. 

VIII. ധനകാരയവും നികുതിയും എക്സൈസും 

 97. ഷാംസ്ഥാനത്ത് ഈഷ് ഒപ് ഡൂമിാംഖ് 
ഫിഷിനസ്സ് ഷാംയാംബങ്ങളുപ്പെ ബാഖഭാമി ഴസ്തു യജിനസ്ട്ശ  
നഭകറമിേ  ഔാതറാമ ഭാറൃങ്ങൈ  പ്പഔാണ്ടുഴയാ  എപ്പെ 
ഷെക്കാെ  ഉനേവിുന്നു. ഴിഔഷിചൄഴരുന്ന ഷാനവതിഔ 
ഴിദയഔൈ  ഉഩനമാഖിചൃ് നിറഴി ള്ള യജിനസ്ട്ശ  
ആപ്ലിനക്കശ  ഷാംഴിധാനഭാമ നഩൈ  (PEARL)  
പുനെരൂഩഔേെന പ്പങയ്യുന്നതാ.്.  ആധായത്തിപ്പറ 
ഔക്ഷിഔപ്പല തിയിചൃരിയുന്നതിനാമി ഷേതപ്രഔായമുള്ള 
ആധാെ  ഷാംനമാജനാം നെെിറാുന്നതാ.്. 
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യജിനസ്ട്ശപ്പെ ആഴവയത്തിനറക്ക് ാമി പ്പഔട്ടിെങ്ങളുപ്പെ 
മൂറയനിെണമത്തിന് രു ഐ.റൃി. ഷാംഴിധാനാം 
നെെിറാുന്നതാ.്. 

 98. പുതിമ ജി.എഷ്.െി. നിമഭത്തിപ്പെ 
ആഴവയഔതഔൈക്കനുസൃതഭാമി ജി.എഷ്.െി. ഴകുെ് 
പുനഃക്രഭീഔയിചൄഴരുന്നു.  നികുതി പ്പഴട്ടിെ് ഔെവനഭാമി 
നനയിടുന്നനതാപ്പൊൊം തപ്പന്ന നികുതിദാമഔെുള്ള 
നഷഴനങ്ങൈ  ഩയഭാഴധി ഔായയക്ഷഭതനമാപ്പെ നല്കുന്ന 
താ.്.  പുതിമ ഷാംഴിധാനാം നികുതിദാമഔരുാം ഴകുപ്പുാം 
തേി ള്ള തെക്കങ്ങൈ  കുരയ്ക്കുന്നതാ.്.  ഈ ഷാംഴിധാനാം 
രു ഷഭഗ്ര ആറിറൃ് ഷജീഔയ.ാം കൂെി 
പ്പഔാണ്ടുഴരുന്നതാ.്.  ഔാറാനുസൃതഭാമി ഭാരിപ്പക്കാണ്ടിയി 
ുന്ന ജി.എഷ്.െി. നിമഭയാം ങട്ടങ്ങളുാം രഔഔായയാം 
പ്പങയ്യുന്നതിനുാം രഔഭാറുന്ന റാറൃമിേ  കൃതയത 
ഉരൊുന്നതിനുഭാമി 2022 ഭാെചൃിേ  ഇ-സ്ഷ് 
പ്പറഴറെ്റ് ഫാക്ക്-ഒപീഷ് ഷാംഴിധാനത്തിേ  നിന്ന് 
ജി.എഷ്.െി.എ. നഭാറേ  2 ഷാംഴിധാനത്തിനറക്ക് ് ഴകുെ് 
ഭാരിമിുണ്ടണ്ട്. 

 99. കൃതയഭായുാം മഥാഷഭമത്തുാം രിനട്ടണുഔൈ  പമേ  
പ്പങയ്യുന്നത് അെിസ്ഥാനഭാക്കി നികുതിദാമഔരുപ്പെ 
നരറൃിാംനഖാപ്പെ രു 'ൊക്സി് നഩമെ  ഔാെറ്’ (Tax Payer 
Card) ഴകുെ് ആഴിഷ്കയിചൃിുണ്ടള്ളതാ.്.  ജി.എഷ്.െി. 
ഴകുെിപ്പെ ഇ-ഖനഴ.ഷ് ഩദ്ധതിഔപ്പല മുനന്നാുണ്ട പ്പഔാണ്ടു 
നഩാകുന്നതിനാമി ഴകുെിേ  രു പ്പഴെങൃേ  ഐ.റൃി. 
നഔറെ  രൂഩീഔയിചൃിുണ്ടള്ളതാ.്. പ്പഩാതുജനങ്ങൈ  
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ഷാധനങ്ങൈ  ഴാങ്ങുനമ്പാൈ  "ഫില്ലുഔൈ  നങാദിചൄ 
ഴാങ്ങുന്നത്” (Ask for Bills) നപ്രാത്സാസിെിുന്ന 
തിനാമി ഴകുെ് നഔയല റിജിറൃേ  ഷെേഔറാവാറയുപ്പെ 
ഷസഔയ.നത്താപ്പെ 'റക്കി ഫിേ  ആെ് 'ഩദ്ധതി 
നെെിറാക്കിമിുണ്ടണ്ട്. 

 100. നഔയല നറാട്ടരി  രു റക്ഷത്തിറധിഔാം 
ഏജന്റുകളുടെ ഭാെക്ക് ഉഩജീഴനഭാെഗാം നേഔി ഴരുന്നു. 2022-േ  
ഴകുെ് എക്കാറപ്പത്തയുാം ഉമെന്ന ന്നാാം ഷോനഭാമ  
25 നഔാെി രൂഩയുപ്പെ ഒ.ാം ഫാംഫെ  നറാട്ടരി 
നെെിറാക്കി. 

 101. നഭാനട്ടാെ  ഴാസന നികുതി, പ്പഩനൊലിമാം പ്പഷസ്സ് 
എന്നിഴ മുനകന  ഷെക്കായിേ  നിന്ന് റബയഭാമ പണ്ടുഔളുാം 
ആബയന്ത്യയാം ധനഔായയ ഴിഩ.ിഔലിേ  നിന്നുമുള്ള 19197 
നഔാെി രൂഩ ഴായ്പയുാം കൂെി ഉഩനമാഖപ്പെടുത്തി നഔയല 
ഷാംസ്ഥാന അെിസ്ഥാന ഷ്ഔയയ നിനക്ഷഩനിധി 
നഫാെറ് (KIIFB) ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ അെിസ്ഥാന 
ഷ്ഔയയ ഴിഔഷനത്തിന് ഷാംബാഴന നല്കിമിുണ്ടണ്ട്.  
അെിസ്ഥാന ഷ്ഔയയ  ഩദ്ധതിഔൈക്കാമി ഔിപ്ഫി 
മുനകനയുള്ള ധനഷസാമാം നഔാഴിറ് മൂറമുണ്ടാമ 
ഷാമ്പത്തിഔ പ്രതിഷന്ധി തയ.ാം പ്പങയ്യുന്നതിേ  
നിെണാമഔഭാമിുണ്ടണ്ട്.  ഫഹു: മുകയഭന്ത്രി അദ്ധയക്ഷനാമ 
ഔിപ്ഫി 73,908 നഔാെി രൂഩ അെവ ള്ള 993 
ഩദ്ധതിഔൈ  (ുംഭി ഏപ്പറൃടുക്കറിനുള്ള 20,000 നഔാെി രൂഩ 
ഉൈപ്പെപ്പെ) അാംഖീഔയിചൃിുണ്ടള്ളതുാം; 27,620 നഔാെി രൂഩ 
മൂറയാം ഴരുന്ന 593 ഩദ്ധതിഔൈ  പ്പെറെ  പ്പങയ്തിുണ്ടള്ളതുാം 
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6201 നഔാെി രൂഩ മൂറയാം ഴരുന്ന 120 ഩദ്ധതിഔൈ  
ഔേീശ  പ്പങയ്തിുണ്ടള്ളതുഭാ.് എന്നരിയുന്നതിേ  എനിക്ക് 
ഷനന്ത്ാശമുണ്ട്. 

 102. ഔിപ്ഫി എടുത്ത ഴായ്പഔൈ  നഔയലത്തിപ്പെ 
പ്പഭാത്തത്തി ള്ള ഔെപ്പഭടുെിപ്പെ ഩയിധിമിേ  ഉൈപ്പെടുത്തു 
ഴാനുള്ള നഔന്ദ്ര ഷെക്കായിപ്പെ പുതുക്കിമ തീരുഭാന 
ത്തിലൂപ്പെ ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ ഔെപ്പഭടുപ്പുനവശിപ്പമ 
ഖ.യഭാമി ഩയിഭിതപ്പെടുത്തിമിുണ്ടള്ളതാ.്.  ഇത് 
ഷെക്കായിപ്പെ ഴിഔഷന മുഖ.നഔൈ  ഴെദ്ധിെിുന്ന 
തിനുള്ള പിസ്കേ  നസ്പഷ് (Fiscal Space) കുരയ്ക്കുപ്പഭന്നുാം 
ഷാംസ്ഥാനത്തിപ്പെ ഴിബഴങ്ങൈ  ഩയിഭിതപ്പെടുത്തുപ്പഭന്നുാം 
ഈ ഷബയുപ്പെ ശ്രദ്ധമിേപ്പെടുത്തുഴാ  ഞാ  
ആഗ്രസിുന്നു.  എപ്പെ ഷെക്കാെ  ഇത് ഷാംഫന്ധിചൃ് നഔന്ദ്ര 
ഷെക്കായിന് രു പ്പഭനോരാണ്ടാം ഷഭെെിചൃിുണ്ടണ്ട്. ഈ 
അഴഷയത്തിേ  യാജയപ്പത്ത പിസ്കേ  പ്പപ റരറിഷാം എന്ന 
ഴിശമത്തിേ  നഔന്ദ്ര ഷെക്കാെ  ഴലപ്പയ അനുകൂറഭാമി 
ഇെപ്പഩനെണ്ടതുപ്പണ്ടന്ന് ഞാ  പ്രതീക്ഷിുന്നു. 

 103. െശരി അെിസ്ഥാന ഷ്ഔയയ ഴിഔഷന ഩദ്ധതി  
(െി.ഐ.റി.ഩി.) പ്രഔായാം െശരി ഴകുെിന് ഔീളി ള്ള 
ഒപീസുരഔളുപ്പെ അെിസ്ഥാന ഷ്ഔയയ ഴിഔഷനത്തിന് 
മുഖ.ന നേഔിമിുണ്ടള്ളതാ.്.  ഷെക്കാെ  ഴരുഭാനാം 
ഷൃീഔയിുന്നതിനാമി രു ഒൄരറ  ഷാംഴിധാനഭാമ 
eTR5 2022 ജൂൄ  മുതേ  നെെിറാക്കിമിുണ്ടള്ളതാ.്. 
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 104. യാജയപ്പത്ത ഏറൃയാം ഔായയക്ഷഭഭാമി 
പ്രഴെത്തിുന്ന ഷാംസ്ഥാന ധനഔായയ നഔാെെനരശനാമി 
നഔയല പിനാശയേ  നഔാെെനരശ  (പ്പഔ.എപ്.ഷി.)  
തുെരുന്നു.  പ്പഔ.എപ്.ഷി.യുപ്പെ എക്സി്നറൃ.േ  പ്പക്രറിറൃ് 
നരറൃിാംഖ് A+ ആ.്.  2022 ഭാെചൃ് അഴഷാനാം ഴപ്പയ  
4751 നഔാെി രൂഩമാമിരുന്ന പ്പഔ.എപ്.ഷി.യുപ്പെ 
ഴായ്പാഴയാപ്തി 2022 പ്പഷഩ്റൃാംഫെ  30-ഒപ്പെ 6094 നഔാെി 
രൂഩമാമി ഴെദ്ധിചൃിുണ്ടള്ളതാ.്. ഴരുന്ന യണ്ട് 
ഴെശത്തിനുള്ളിേ , പ്പഔ.എപ്.ഷി.യുപ്പെ പ്പഭാത്താം 
ഴായ്പാഴയാപ്തി 10,000 നഔാെി രൂഩമാമി ഉമെത്താനാ.് 
റക്ഷയഭിടുന്നത്. 

 105. എപ്പെ ഷെക്കാെ  ഷമൂസത്തിേ , പ്രനതയഔിചൃ് 
ഴിദയാെഥിഔലി ാം യുഴാക്കലി ാം, ഭമുഭരുന്നുഔളുപ്പെയുാം 
റസയി ഴസ്തുക്കളുപ്പെയുാം ദുരുഩനമാഖാം ഇ്ാതാക്കാ  രു 
ഔെേഩദ്ധതി നെെിറാക്കി ഴരുന്നു.  റസയി ഴസ്തുക്കളുപ്പെ 
ദൂശയഴവങ്ങപ്പലുരിചൃ് ജനങ്ങപ്പല നഫാധഴത്ഔയിുന്ന 
തിന് 'ഴിമുകരണി ഭിശപ്പെ' ആബിമുകയത്തിേ  
നഫാധഴേക്കയ. പ്രഴെത്തനങ്ങളുാം കൂെി നെെിറാക്കി 
ഴരുന്നുണ്ട്.  ഷമൂസത്തിേ  ഭമുഭരുന്ന് പ്പഔാണ്ടുള്ള 
ഴിഩത്ത് തെമാ  ആബയന്ത്യ ഴകുെ് 'നമാദ്ധാഴ്’ (Yodhav) 
ആയാംബിചൃിുണ്ടണ്ട്.  എപ്പെ ഷെക്കാെ , 2022 നക്ടാഫെ  2-ന് 
എ്ാ നറ്ക്ക്നസാൈറെഭാരുപ്പെയുാം എ്ാ രറ  
റിൊെുണ്ടപ്പഭന്റുകളുടെ ഔളുപ്പെയുാം പ്രഴെത്തനങ്ങപ്പല ഏനഔാഩിെിചൄ 
പ്പഔാണ്ട് ‘No to Drugs’ എന്ന രു പ്രങായ. ഩയിഩാെി  
ആയാംബിചൃിുണ്ടള്ളതാ.്.   
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IX.  തറഗുമലറ്ററി തസക്റ്ററുകള്  

 106. എപ്പെ ഷെക്കാെ  റാെ് പ്പഷറൃിേപ്പഭെ് ആക്റ്റ് 
എന്ന രു നിമഭമുണ്ടാക്കാ  ഉനേവിുന്നതുാം ുംഭിയുപ്പെ 
നിമഭപ്രഔായമുള്ള രഔഴവക്കാെക്ക് ഉെഭസ്ഥാഴഔാവാം 
ഷാംഫന്ധിചൃ പൂെണ അഴഔാവാം റബിുന്നതിന് 
ഷാദ്ധയഭാുന്ന ഴയഴസ്ഥഔൈ  ഩയിഖ.ിുന്നതുഭാ.്. 
ആക്റ്റിപ്പറ ഴയഴസ്ഥഔൈ  നെെിറാുനമ്പാൈ  ഷാംസ്ഥാനത്ത് 
നെെിറാക്കിഴരുന്ന റിജിറൃേ  ഷെനഴമിലൂപ്പെ റബിുന്ന 
ആധിഔായിഔ ഷെപ്പഴ നയകഔൈ  ഩയിഖ.ിുന്നതാ.്. 

 107. എപ്പെ ഷെക്കായിപ്പെ ഔാറമലഴിപ്പെ 
ആദയഴെശത്തിേ  തപ്പന്ന 54535 കുടുാംഫങ്ങൈ  
ുംയെഭഔലാമി ഭാരിമത് ഈ ഭസനീമ ഷബയുപ്പെ 
ശ്രദ്ധമിേപ്പഩടുത്തുന്നതിേ  എനിക്ക് ഷനന്ത്ാശമുണ്ട്.  
അെസയാമ എ്ാഴെുാം ഩട്ടമാം നല്കുഔ എന്ന റക്ഷയാം 
രഔഴയിുന്നതിന് രു 'ഩട്ടമാം ഭിശ ' 
നെെിറാുന്നതാ.്.  ഷാംസ്ഥാനത്ത് ഴിഴിധ ഩദ്ധതിഔലി 
ലൂപ്പെ പുനയധിഴഷിെിചൃ ബഴനയസിതെക്ക് ഉെഭസ്ഥാ 
ഴഔാവയാം ുംഭിയുപ്പെ അഴഔാവയാം നല്കുന്നതിന് ഷഭഗ്രഭാമ 
രു ഩദ്ധതി ആഴിഷ്കയിുന്നതാ.്. താലൂക്ക് റാെ് 
നഫാെുഔപ്പല നാറ് നഭകറഔലാമി തിയിചൃ് ഒനയാ 
താലൂക്ക് റാെ് നഫാെറിപ്പെയുാം ചുഭതറ പ്രനതയഔഭാമി 
രു പ്പറഩൂട്ടി ഔലക്ടപ്പര ഏേെിുന്നതാ.്. 

 108. എപ്പെ ഷെക്കാെ  ആധാെ  അധിഷ്ഠിത യു.ിക്ക് 
തണ്ടനെെ  ഷാംഴിധാനാം നെെിറാക്കിമിുണ്ടള്ളതാ.്,  ഇത് 
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ഇന്ത്യമിേ  തപ്പന്ന ആദയനത്തതുഭാ.്. റിജിറൃേ  ഷെപ്പഴ 
പൂെത്തിമാകുന്നനതാപ്പെ ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത എ്ാ 
തണ്ടനെരുഔളുാം യു.ിക്ക് തണ്ടനെെ  ഷാംഴിധാനത്തിന് 
ഔീളിേ  ഴരുന്നതാ.്. 

  109. നഔയലത്തിപ്പറ എ്ാ ഴിന്ജ് ഒപീസുരഔളുാം 
സ്മാെട്ട് ഴിന്ജ് ഒപീസുരഔലാമി ഉമെത്തുന്നതിനുള്ള 
നെഩെിഔൈ  ഷൃീഔയിുന്നതാ.്.  രഴനു ഇ-ഷാക്ഷയതാ 
ഩദ്ധതി ആയാംബിുന്നതാ.്. അനധികൃത നിറാം 
നിഔത്ത ാം ഭ.േ  കനനയാം ുംഭി രഔനയ്യറൃയാം 
ഷാംഫന്ധിചൄള്ള ഩയാതിഔൈ  നപാനട്ടായുാം ജിനമാ-ൊഖിാംഗുാം 
ഷസിതാം പ്പഩാതുജനങ്ങൈക്ക് തേഷഭമാം 
അരിമിുന്നതിനാമി രു പ്പഭാരഫേ  ആപ്ലിനക്കശ  
ഴിഔഷിെിുന്നതാ.്. 

 110. രഴനു ഒപീസുരഔപ്പല സുരതായയഭാമ നഷഴന 
നഔന്ദ്രങ്ങലാക്കി ഭാറൄന്നതിനാമി പ്രനതയഔ ഩയിവീറനാം 
റബിചൃ ജീഴനക്കാെ , കുരഞ്ഞ ഔാത്തിയിെ് ഷഭമാം, 
ഔായയക്ഷഭഭാമ ഩയാതി ഩയിസായ ഷാംഴിധാനാം, 
നഷാശയേ  ആറിറൃ് എന്നിഴ മുനകന രു രഩററൃ് ഩദ്ധതി 
ഈ ഴെശാം പ്പതയപ്പഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട 15 ഴിന്ജുഔലിേ  
ആയാംബിുപ്പഭന്ന് അരിമിുന്നതിേ  എനിക്ക് 
ഷനന്ത്ാശമുണ്ട്. 

 111. എപ്പെ ഷെക്കായിപ്പെ ഷൃ  ഩദ്ധതിമാമ 
'റിജിറൃേ  ഷെപ്പഴ' ആയാംബിചൃിുണ്ടള്ളതാ.്.  
അതിപ്രഔായാം ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത ഷെപ്പഴ ഒപീസുരഔലിപ്പറ 
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എ്ാ നയകഔളുാം റിജിരറൃഷ് പ്പങയ്യുന്നതാ.്. എപ്പെ 
ഷെക്കായിപ്പെ ഔാറമലഴിേ  തപ്പന്ന ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത 
റിജിറൃേ  ഷെപ്പഴ പൂെത്തീഔയിുന്നതാ.്. 

 112. പ്രലമത്തിപ്പെയുാം നഔാഴിറ് ഭസാഭായിയുപ്പെയുാം 
ഩശ്ചാത്തറത്തിേ  ഷാംസ്ഥാനത്ത് ഷന്നദ്ധപ്രഴെത്തനാം 
നപ്രാത്സാസിെിുന്നതിനാമി എപ്പെ ഷെക്കാെ , 
ഷാമൂസിഔ ഷന്നദ്ധനഷന റമരക്ടനരറൃ് രൂഩീഔയിചൄ.  
ഷാമൂസിഔ ഷന്നദ്ധനഷനയുപ്പെ ഔീളിേ  3.5 റക്ഷാം 
ഷന്നദ്ധനഷഴഔെ  യജിറ്െ  പ്പങയ്തിുണ്ടണ്ട്. ഈ ഷന്നദ്ധ 
നഷഴഔപ്പയ ഴാതിേെെി നഷഴനത്തിനുാം ഭറൄ പ്രഴെത്തന 
ങ്ങൈുാം നിനമാഖിുന്നതിനാമി പ്രാനദവിഔ ഷെക്കാരു 
ഔളുപ്പെ ഷസഔയ.നത്താപ്പെ ദുയന്ത്ാം അതിജീഴിുന്നതി 
നുള്ള  ഩയിവീറനങ്ങൈ  ഴകുെ് നേഔിഴരുന്നു. 

 113. യാജയത്ത് ഏറൃയാം ഭിഔചൃ യീതിമിേ  
നമിക്കപ്പെടുന്ന ഷാംസ്ഥാന നഩാറീഷ് നഷനപ്പമന്ന കയാതി 
നഔയല നഩാറീഷിനുണ്ട്.  നഔയലത്തിപ്പറ എ്ാ നഩാറീഷ് 
നറ്ശനുഔളുാം ഇനൊൈ  ഷി.ഷി.െി.ഴി. നിയീക്ഷ. 
ത്തിഔീളിറാ.്. നപശയേ  പ്പരക്കഗ്നിിശ  ഉള്ള 
ഒനട്ടാനഭറൃറ് നമ്പെ  നപ്ലറൃ് പ്പരക്കഗ്നിിശ  ഔയാഭരഔളുാം 
നറാക്ക്റ് സ്ഷ് നഭാ.ിറൃരിങ്ങ് ഷാംഴിധാനത്തിനുള്ള 
പ്രനതയഔ ആപ്പുാം നെെിറാക്കിമിുണ്ടണ്ട്.  സ്റ്റുറെ് നഩാറീഷ് 
നഔററൃ് ഩദ്ധതി 100 പുതിമ സ്കൂളുഔലിനറക്ക് ് 
ഴയാഩിെിചൃിുണ്ടണ്ട്. ഷാമ്പത്തിഔ കുറൃകൃതയങ്ങളുപ്പെ 
അനനൃശ.ത്തിനു ഭാത്രഭാമി രു പ്രനതയഔ ഷാമ്പത്തിഔ 
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കുറൃകൃതയ ഴിബാഖാം (Economic Offence Wing) 
സ്ഥാഩിചൃിുണ്ടള്ളതാ.്. 

 114. തെയഔാരുപ്പെ ഷാംശുദ്ധീഔയ.യാം ഷാോെഗീ 
ഔയ.യാം പുനയധിഴാഷയാം  ഉരപ്പു ഴരുത്തുന്നതിേ  
ശ്രനദ്ധമഭാമ പുനയാഖതി  പ്രിഷണുഔളുാം ഷാംശുദ്ധീഔയ. 
ഷാോെഗീഔയ. നഷഴനങ്ങളുാം ഴകുെ് രഔഴയിചൃി 
ുണ്ടള്ളതാ.്. ഷൃാതന്ത്രയത്തിനുനവശാം ഷാംസ്ഥാനത്ത് 
സ്ഥാഩിചൃ ആദയപ്പത്ത പ്പഷെേ  പ്രിഷ.ാമ തഴനൂയിപ്പറ 
പ്പഷെേ  പ്രിഷണുാം ഔരക്ഷ.േ  നസാമുാം പ്രഴെത്തനാം 
ആയാംബിചൃിുണ്ടള്ളതാ.്. 

 115. രസനരഞ്് പ്രനദവങ്ങലിേ  പമെ  ഓട്ട്നഩാസ്റ്റു 
ഔളുാം ഉമയാം കൂെിമ പുതിമ പ്പഔട്ടിെങ്ങലിേ  ഔായയക്ഷഭഭാമ 
സുരയക്ഷാ ഷാംഴിധാനയാം നെെിറാുഴാ  അഗ്നിിയക്ഷാ 
നഷഴന ഴകുെ് ഉനേവിുന്നു. 

 116. രസനക്കാെതിമിേ  2022 നക്ടാഫെ  1 മുതേ  
ഇ-പമറിാംഖ് ഷ്ഔയയാം ഗട്ടാംഗട്ടഭാമി ആയാംബിചൃിുണ്ടണ്ട് 
എന്നരിയുന്നതിേ  എനിക്ക് ഷനന്ത്ാശമുണ്ട്.  ഔെറാഷ് 
യസിത നഔാെതിഔൈ  നെെിറാുന്നതിനുാം മുഴഴ  
നഔാെതി നെഩെിഔളുാം റിജിരറൃഷ് പ്പങയ്യുന്നതിനുാം ഇത് 
രു ഩെി മുന്നിറാ.്.  രസനക്കാെതിമിേ  റാറൃാ 
പ്പഷെറുാം റിസ്ട്ിക്റ്റ് ജുറീശയരിഔലിേ  ഭാതൃഔാ റിജിറൃേ  
നഔാെതി മുരിഔളുാം പ്രഴെത്തനക്ഷഭഭാുന്നതാ.്. 
ഴിയറെമാലാം അെിസ്ഥാനഭാക്കിമിുണ്ടള്ള ഫനമാപ്പഭെിഔ്/ 
ആെ.എപ്.ഐ. റി. ഔാെറ് ഩഞ്ിാംഖ് സാജെ  
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ഷാംഴിധാനയാം നഔാെതിഔലിേ  ആയാംബിചൃിുണ്ടള്ളതാ.്.    
ഫറാേഷാംഖ നഔസുരഔളുാം നഩാനക്സിാ  ആക്റ്റിപ്പെ ഔീളിേ  
യജിറ്െ  പ്പങയ്തിുണ്ടള്ള നഔസുരഔളുാം നഴഖത്തിേ  
തീെൊുന്നതിനുനഴണ്ടി ഈ ഴെശാം 23 പാറ്്ൊക്ക് 
പ്പസ്പശയേ  നഔാെതിഔൈ  പ്രഴെത്തനാം ആയാംബിചൃിുണ്ടള്ള 
താ.്. 

 117. ഈ ഷെക്കായിപ്പെ ഔാറമലഴിേ  ഷാംസ്ഥാനത്ത് 
ഴിജിറഷ്  ഷാംഴിധാനാം ഔായയക്ഷഭഭാമി പ്രഴെത്തിചൄ 
ഴരുന്നു.  ‘Zero Tolerance to Corruption’ എന്ന ഷെക്കാെ  
നമത്തിന് അനുസൃതഭാമി ഴിജിറഷ് ആെ് 
ആെിഔരഩ്ശ  ഫൂനരാ  ഴിഴിധ നൂതന നെഩെിഔൈ  
ആയാംബിചൃിുണ്ടണ്ട്. 

 118. ജനപ്രതിനിധിഔളുാം യുഴതറമുരയുാം തേിേ   
ആനയാഖയഔയഭാമ ഫന്ധാം സ്ഥാഩിുന്നതിന് കുരഞ്ഞത് 
70 നിമഭഷബാ ഭ്ങളറങ്ങലിപ്പറവി ാം ഴിദയാെഥി 
പ്രതിനിധിഔളുാം എാം.എേ.എ.ഭാരുഭായുാം നങെന്ന് രു 
ഷാംഴാദാം - സ്റ്റു റെ്ഷ് ഷബ ഩാെറപ്പഭെരിഔായയ ഴകുെ് 
ഷാംഗെിെിുന്നതാ.്.  ഇന്ത്യമിപ്പറ ആദയപ്പത്ത 
ബയ.ഗെനാ ഷാക്ഷയതാ ജി്മാമി പ്പഔാ്ാം ജി് 
ഇത്തയത്തിേ  ആദയഭാമി ഭാരിമത് ഞാ  
ഷനന്ത്ാശനത്താപ്പെ സൂങിെിുന്നു.   

 119. എാം.എ. റക്ഷാം ഴീെ് ഩദ്ധതിയുപ്പെ  
സുരഴെണജൂഫിറി  ആനഗാശിുന്ന  നഴലമിേ  ഈ 
ഩദ്ധതിയുപ്പെ ഔീളിേ  ഩ.ിഔളിെിചൃിുണ്ടള്ള എ്ാ ഇയട്ട 
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ഴീടുഔളുാം റൃ ഴീൊക്കി ഭാറൄഔപ്പമന്ന ദ്തയാം 
ബഴനനിെോ. ഴകുെ് ഏപ്പറൃടുുന്നതാ.്.  ബഴന 
നിെോ. നഭകറമിേ  നൂതന ആവമങ്ങൈ  
നേകുന്നതിനാമി ഇ-ഗൃസ എന്ന നഩയിേ  രു പ്പഭാരഫേ  
ആപ്ലിനക്കശ  പ്പഔാണ്ടുഴരുന്നതാ.്. 

 120. ഷാംസ്ഥാനപ്പത്ത എ്ാ പ്പഭറിക്കേ  
നഔാനലജുഔലിനറുാം ആവൃാഷ് പ്പരെേ  സ്ഷിാംഖ് സ്കീാം 
(Aswas Rental Housing Scheme) ഴയാഩിെിുന്ന 
താ.്.  പ്പഩാതുജനങ്ങൈക്ക് ഷ്ജനയ ഷാനവതിഔ 
ഉഩനദവയാം ഭാെഖനിെനേവയാം നേകുഔ എന്ന 
റക്ഷയനത്താപ്പെമാ.് നഔയല ഷാംസ്ഥാന നിെേിതി 
നഔന്ദ്രത്തിന് ഔീളിേ  നഔന്ദ്രങ്ങൈ  ആയാംബിുന്നത്. 

 121. ഔളിഞ്ഞ  25  ഴെശഭാമി  പ്രഴാഷി നഔയലീമ 
പ്പയയുാം ഷെക്കായിപ്പനയുാം ഩയസ്പയാം ഫന്ധിെിുന്ന 
ഗെഔഭാമി നഔയലീമ പ്രഴാഷിഔായയ ഴകുെ് പ്രഴെത്തിചൄ 
ഴരുന്നു.  നനാെക്ക ഇറ്ിറൃൂട്ട് ഒപ് നപാരി  റാാംനഖൃജ് 
(NIFL) ഷഭെഥയാമ പ്പതാളിറനനൃശഔെക്ക് ആഴവയാനു 
ഷയ.ാം ബാശാ ഩയിവീറനാം നേഔി ഴരുന്നു; നനാെക്ക 
റൂട്ട്ഷ ് രിക്രൂട്ട്പ്പഭെ ്റിഴിശ  നപ്ലപ്പസ്മെ ്അഷിറ്സുരാം 
നേഔി ഴരുന്നു. 

X. കലയും സാുംസ്കാരികവും, വിമനാദസഞ്ചാരവും,  കായികവും 

 122. ഭറമാലാം ഭിശപ്പെ ുംഭി ഭറമാലാം ഒെൄ 
ഒൄരറ നഔാഴ്സിന്   ഇ–നറ.ിാംഖ് ഴിബാഖത്തിേ ഈ 
ഴെശപ്പത്ത ഷാംസ്ഥാന ഇ-ഖനഴെ.ഷ് അഴാെറ് 
റബിചൄ.  ഔണ്ണൂയിപ്പറ ഩി.രാമി ഗ്രാഭത്തിേ രു ഷ്ത്ത് 



48 

 

ഇന്ത്യ  ഔൈചൃരേ പ്പഷെെ സ്ഥാഩിുന്നതിനുള്ള  
നെഩെി ആയാംബിചൃിുണ്ടണ്ട്. 

 123. നഔയല ഷാംസ്ഥാന ങറചൃിത്ര അക്കാദഭിയുപ്പെ 
ഖനഴശ. നഔന്ദ്രഭാമ പ്പഷെെ നപാെ ഇെെനാശ.േ 
പിറിാം രിഷെചൃ് ആെ് ആെരക്കഴ്ഷ് (CIFRA), ഴിനദവ 
ഷെേഔറാവാറഔലി ാം ഇറയമിപ്പറ ഭറൄ ഷാംസ്ഥാന 
ങ്ങലി ാം നിന്നുമുള്ള ഴിദയാ െഥിഔൈക്ക് നഔയലത്തിപ്പെ 
അതുറയഭാമ ഔറയുാം ഷാംസ്കായയാം ഭറമാല ഷിനിഭമിലൂപ്പെ 
ഩ ിുന്നതിന്  അഴഷയപ്പഭാരുുാം. 

 124. നിറഴിേ  `ഔേെിത ഷെേഔറാവാറ` 
ഩദഴിമി ള്ള നഔയല ഔറാഭ്ങളറപ്പത്ത രു ഷാാംസ്കായിഔ 
ഷെേഔറാവാറ തറത്തിനറക്ക് ് ഉമ െത്താ എപ്പെ 
ഷെക്കാെ ഉനേവിുന്നു. ഴാസ്തുഴിദയ ഗുരുകുറാം, ASAP-ഭാമി 
നങെന്ന് ഷാംസ്ഥാനത്തുെനീലാം ഭൂരേ  പ്പഩമിെിാംഖിേ  
ഩയിവീറന ഩയിഩാെിഔൈ ആയാംബിക്കാ ഉനേവിുന്നു. 

 125. 14-ാം നൂറൃാണ്ട് മുതേ ഉള്ള ഔെറാഷി ാം 
ഩനനമാറഔലി മുള്ള പുയാനയകഔളുപ്പെ രു ഴനവകയാം 
ഷാംസ്ഥാന പുയാനയക ഴകുെിനുണ്ട്. നഔയലത്തിപ്പെ 
ഷമ്പന്നഭാമ ങയിത്രയാം ഷാംസ്കായയാം പ്രദെവിെിുന്ന  
ഩാാം റീപ് ഭൂഷിമത്തിപ്പെ ന്നാാംഗട്ടാം  റിഷാംഫരിേ  
പ്പഷെേ  ആ െരക്കഴ്ഷ് പ്പഔട്ടിെത്തിേ ഴചൃ് ഉദ്ഗാെനാം 
പ്പങയ്തു. 

 126. ഔെന്നുനഩാമ ഴെശാം നഔയലാം നഔാഴിറിന് 
നവശമുള്ള നറാഔഴിനനാദഷഞ്ായ ുംഩെത്തിേ ഇൊം 
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ഩിെിുന്നതാ.് ഔണ്ടത്. ഷെക്കായിപ്പെ ഭിഔചൃ 
ആസൂത്ര. പ്രഴെത്തനത്തിപ്പെ പറഭാമി നഔയല ടൂരിഷാം 
വകരണഭാമ തിയിചൄഴയഴ് നെത്തി.  ആബയന്ത്യ 
ഴിനനാദഷഞ്ായിഔളുപ്പെ ഴക്കിപ്പെ അെിസ്ഥാനത്തിേ 
ഴിനനാദഷഞ്ായ നഭകറ 2022-പ്പറ ആദയ മൂന്നു 
രത്രഭാഷങ്ങലി ാം എക്കാറനത്തയുാം ഉമെചൃ നയകപ്പെടുത്തി.  
അന്ത്ായാരതറത്തിേ നഔയല ടൂരിഷത്തിപ്പെ ഭസതൃാം 
സ്ഥിയഭാമി അാംഖീഔയിക്കപ്പെടുന്നത് ഷാംസ്ഥാനത്തിന് 
ആഔഭാനാം ഴലപ്പയ അബിഭാനമുള്ള ഔായയഭാ.്.  ഈ 
ഷെക്കാെ ആയാംബിചൃ ഔായഴാ ടൂരിഷപ്പത്ത പ്രനതയഔാം 
ഩയാഭെവിചൄപ്പഔാണ്ട് രൊം ഭാഖഷി 2022-േ 
ഷഞ്യിചൃിയിനക്കണ്ട  50 ഴിനവശപ്പെട്ട സ്ഥറങ്ങലിേ 
നഔയലപ്പത്തയുാം ഉൈപ്പെടുത്തി. 

 127. എപ്പെ ഷെക്കാെ, ഴിനനാദഷഞ്ായപ്പത്ത രു 
ഴയഴഷാമഭാമി ഩയിഖ.ിചൃ് ഴയഴഷാമങ്ങൈക്ക് റബയഭാമ 
ഩയഭാഴധി ആനുകൂറയങ്ങൈ/ഇലയഔൈ/ഷഫ്ഷിറിഔൈ 
നേഔി  ഴിനനാദഷഞ്ായ നഭകറമിേ നിനക്ഷഩങ്ങൈ 
ആഔെശിുന്നതിനു പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാ.്. നഔയലത്തിപ്പെ      
പ്രാനദവിഔ ഷാമ്പത്തിഔ പുനയാഖതി സുരഖഭഭാുന്ന 
തിനുനഴണ്ടി ഉത്തയഴാദിത്ത ഴിനനാദഷഞ്ായാം  
രു ഉഩാധിമാമി ഴിഔഷിെിചൄപ്പഔാണ്ടിയിക്കമാ.്.  
അതനുഷയിചൃ് പ്പരനസ്പാൄഷിഫിൈ ടൂരിഷാം ഭിശ 
പ്പഷാരഷറൃി രൂഩീഔയിക്കാ തീരുഭാനിചൃിുണ്ടണ്ട്. 

 128. നസ്പാെെ്ഷ് നഔയല പ്നണ്ടശപ്പെ ഷസാമ 
നത്താപ്പെ ഔാമിഔ യുഴജനഔായയ ഴകുെ് നറാഔഔെ് 
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ഫുെ്നഫാൈ ഭത്സയത്തിപ്പെ അനതഷഭമത്ത് രു റക്ഷാം 
ഴിദയാെഥിഔൈക്ക് അെിസ്ഥാന ഫുെ്നഫാൈ ഩയിവീറനാം 
നേഔിപ്പഔാണ്ട് 2022 നഴാംഫരിേ 'ഴൄ ഭിറയൄ നഖാൈ 
ഔയാംഩമി' നെത്തി.  'രു ഩഞ്ാമത്തിേ  രു ഔലിക്കലാം' 
എന്ന ഩദ്ധതിമിഔീളിേ എ്ാ ഩഞ്ാമത്തു ഔലി ാം രു 
ഔലിസ്ഥറപ്പഭവി ാം ഴിഔഷിെിുന്നതിന്  ഷെക്കാെ 
ഉനേവിുന്നു. 

 129. എപ്പെ ഷെക്കാെ, നസ്പാെെ്ഷ് നഔയല 
പ്നണ്ടശ മുനകന നസ്പാെെ്ഷിപ്പെ അെിസ്ഥാന 
ഷ്ഔയയാം നഴീഔയിുന്നതിനുാം ആധുനിഔ 
ഴേക്കയിുന്നതിനുാം മുന്ത്ിമ ഩയിഖ.ന നേകുന്നുണ്ട്. 
പ്രാഖത്ഭയമുള്ള ഔാമിഔതായങ്ങപ്പല അന്ത്ായാര 
ഭത്സയങ്ങലിേ ഭത്സയിുന്നതിന് ഷജയാക്കാ 
വാസ്ത്രീമയാം  നൂതനയഭാമ ഩയിവീറനാം നേകുന്നതിന്  
`എരററൃ് സ്കീാം`  ആയാംബിചൃിുണ്ടണ്ട്.    ഴിഭൄഷ് ഫുെ്നഫാൈ  
അക്കാദഭി എര.ാകുലത്ത് സ്ഥാഩിചൃിുണ്ടണ്ട്.   

ഉഩസുംഹാരും 

 130. ഩറ നഭകറഔലി ാം മുനിയമി ള്ള നഔയലാം 
പുതിമ പ്പഴല്ലുഴിലിഔപ്പലയുാം അബിമുകിഔയിുന്നു. എന്നാേ 
നഔയലത്തിന് മുന്നിേ നിയഴധി അഴഷയങ്ങളുമുണ്ട്. ആമത് 
ഉഩനമാഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു  നഴണ്ടി എപ്പെ ഷെക്കാെ 
നനതൃഩയയാം ഷസാമഔയയഭാമ നിറമിേ  പ്രഴെത്തിു 
ന്നുണ്ട്. നഔയലപ്പത്ത രു ഴിജ്ഞാന ഷമൂസഭാക്കാ എപ്പെ 
ഷെക്കാെ  പ്രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാ.്. ഇതിനാമി ഉന്നത 
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ഴിദയാബയാഷ നഭകറമിേ ഷഭഗ്രഭാമ ഩയിഷ്കയ.ങ്ങൈ   
ആയാംബിചൃിുണ്ടണ്ട്. ഷഭാനതഔലി്ാത്ത ഴിധത്തി ള്ള 
ആനയാഖയ പ്രതിഷന്ധിഔളുാം, പ്രകൃതിനക്ഷാബങ്ങളുാം ടുഴിേ  
ഭസാഭായിയുാം നനയിട്ട ഔ ിനഭാമ ഩാത നഔയലത്തിന് 
തയ.ാം പ്പങനയ്യണ്ടിഴന്നു. ഈ ദുഷ്ക്കയഭാമ ഷാസങയയങ്ങപ്പല 
ജനഩവാലിത്തനത്താപ്പെ നനയിടുഔ എന്നതാ.് എപ്പെ 
ഷെക്കായിപ്പെ ഷഭീഩനാം. ഇത് ഩയപ്പക്ക പ്രവാംഷിക്ക 
പ്പെട്ടിുണ്ടണ്ട്. നമ്മുപ്പെ യുഴതറമുരക്ക് ് ന് നിറഴായമുള്ള 
പ്പതാളിേ നേകുഔ എന്ന ദ്തയഭാ.് നാാം ഇനൊൈ 
നനയിടുന്നത്.  എപ്പെ ഷെക്കാെ  ഇതിനാമി എ്ാ 
ഩയിശ്രഭങ്ങളുാം നെത്തുന്നുണ്ട്. എപ്പെ ഷെക്കാെ 
ഷാമൂസയനക്ഷഭാം നേകുന്നതിനുാം തൃയിതഖതിമി ള്ള 
ഷാമ്പത്തിഔ ഴലെചൃയുാം അെിസ്ഥാന ഷ്ഔയയ 
ഴിഔഷനയാം നപ്രാത്സാസിെിുന്നതിനുാം പ്രതിജ്ഞാ 
ഫദ്ധഭാ.്. ഇതിനാമി അെഥഴത്താമ ഷസഔയ. 
പ്പപറരറിഷാം ഩയിനഩാശിെിുന്ന രു അനുകൂറ 
ഷഭീഩനാം നഔന്ദ്ര ഷെക്കായിേ നിന്നുാം നമുക്ക് 
ആഴവയഭാ.്. മുനന്നാുണ്ടള്ള മാത്രമിേ ഴിഔഷന 
റക്ഷയങ്ങൈ രഔഴയിുന്നതിനാമി ഩ്യഷമൂസപ്പത്ത 
ഉൈപ്പെടുത്തി ഷാധയഭാമ എ്ാ നെഩെിഔളുാം എപ്പെ 
ഷെക്കാെ രഔപ്പക്കാള്ളുന്ന ാം. 
 

ജ്യ  ഹിന്ദ   


