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1 ആമുഖം
1.

ഷൃാതന്ത്ര്യാനന്തയ ഇന്തയമില് വക്തഭാമ തഩാതു ഇടതഩടറിലൂതട (Public Action)
ജനങ്ങളതട കേഭം ഉമര്ക്ുഔയം ഷാമൂസയ, യാഷ്ട്രീമ, ഷാംസ്കായിഔ സ്ഥിതി
തഭചൃതെടുുഔയം തചയ്തതിന് ഏറ്റല്ലൃം നല്ല ഉദാസയണഭാണ് കഔയലം. ഷാമൂസിഔ,
ഷംസ്കായിഔ, യാഷ്ട്രീമ അടിചൃഭര്ക്ത്തലുകള്ഔള്തകതിതയ കഔയലത്തിതറ ഫഹുജന
ഷംഗടനഔളകടയം രസ്ഥാനങ്ങളകടയം രഴര്ക്ത്തനങ്ങളം, ഇടതുഩേ ഷര്ക്കാരു
ഔളതട കനതൃതൃത്തില് നടെിറാകിമ നമഩയഭാമ രഴര്ക്ത്തനങ്ങളം തഩാതു
ഇടതഩടലുകള്ഔളതട രധാന ഗടഔങ്ങലാമിരുന്നു.

2.

ഇടതുഩേ
കനതൃതൃത്തിലുകള്ള്ള ഷര്ക്കാര്ക്
കഭമ്
2016
ല്
ഴമ്പിചൃ
ജനഩിന്തുണകമാതട അധിഔായത്തില് ഴന്നു. ഇതു ഷംബഴിചൃത് ഇന്തയയതട
ആധുനിഔ യാഷ്ട്രീമ ഷാമ്പത്തിഔ ചയിത്രത്തില് അതയധിഔം നിര്ക്ണാമഔഭാമ
ഷന്ദര്ക്ബത്തിറാമിരുന്നു.

3.

തൃയിതഖതിമില് മുതറാലിത്ത ആകഖാലഴല്കയണ, നഴറിഫരല് നമ
ഩയിഩാടിഔള് നടെിറാകിമിട്ട് ഇരുഩത്തിമഞ്ച് ഴര്ക്ശം ര്ര്ക്ത്തിമാകിമിയിക്കുന്നു.
ഇന്തയന് ഷമ്പദ്ഗടനമില് ഈ നമനടഩടിഔള് രതിപറിചൃത് ഇന്തയമിതറ ഗ്രാഭ
രകദവങ്ങലിതറ ഭൂയിഩേം ജനതയ്ക്ക് കേവങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുഔയം ഉത്ഩാദന യംഖം
ഭന്ദഖതിമിറാക്കുഔയം ഉചിതഭാമ തതാളില് അഴഷയങ്ങള് കവാശിക്കുഔയം,
ഷാമ്പത്തിഔ അഷഭതൃം രൂേഭാമി ഴര്ക്ധിെിക്കുഔയം തചതുകൊതഔാണ്ടാണ്.
അകതഷഭമം തതന്, യാജയത്ത് ജനാധിഩതയല്ലൃം ഭതനിയകഩേതയം തഴല്ലുഴിലി
കനയിടുഔയഭാണ്. ഷസഔയണാടിസ്ഥാനത്തിലുകള്ള്ള തപഡരല് ഗടനതമക്കുരിചൃ്
ചര്ക്ചൃ തചുന്നന് കഴലമില് തതന്, തപഡരല് ഇടം ചുരുങ്ങിതകാണ്ടിയിക്കുഔയം
ഷംസ്ഥാനത്തിതെ അഴഔാവങ്ങള് ഴറിമ യീതിമില് ഩയിഭിതതെട്ടുതഔാണ്ടിയി
ക്കുഔയം തചുന്നന്നു.

4.

1957 തറ ആദയ നിമഭഷബാ തതയതെടുെിന് മുകന്ാടിമാമി, 1956 ജൂണ് ഭാഷം
തൃശ്ശൂയില് നടന് രു കമാഖത്തില് ജനാധിഩതയഩയല്ലൃം ഷമ്പദ് ഷമൃദ്ധല്ലൃഭാമ
കഔയലത്തിതെ നിര്ക്മിതികായള്ള നിര്ക്കേവങ്ങള് ചിട്ടതെടുുഔയം 1957 തറ
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ഷര്ക്കായിതെ നമ ഩയിഩാടിയതട അടിസ്ഥാനഭാമി അത് ഭാുംഔയം തചയ്തിരുന്നു.
അത് കഩാതറ തതന് ഈ ഗട്ടത്തിലുകള്ം എല്ഡിഎപ് രഔടന ഩത്രിഔ നമുടെതട
മുമ്പിലുകള്ണ്ട്. ഴിവദഭാമ രഴര്ക്ത്തന അനുബഴങ്ങലിലൂതടയം ഷംസ്ഥാനതത്താട്ടാ
തഔയള്ള അധൃാനിക്കുന്ഴരുഭാമിട്ടുള്ള നിയന്തയ ഷമ്പര്ക്കത്തിലൂതടയം (ഫഹുഭാന
തെട്ട മുകയഭന്ത്ര്ി 2016 തപബ്രുഴയിമില് നടത്തിമ കഔയല മാത്രമിലൂതടമടകം),
അതുകഩാതറ തതന്, ഇന്തയയ്ക്കുള്ളില് നിന്നും പുരുനിന്നുമുള്ള ചിന്തഔരും,
ഴിദഗ്ദ്ധരും, രഴര്ക്ത്തഔരും ഩതേടുത്ത കഔയല ഩഠന കഔാണ്ഗ്രഷില് ഉമര്ക്ന്നു
ഴന് ആവമങ്ങലിലൂതടയം ഉരുത്തിയിെതാണ് ഈ രഔടന ഩത്രിഔ.
5.

രഔടന ഩത്രിഔ ഈ ഷര്ക്കാര്ക് രതിനിധാനം തചുന്നന് ജനങ്ങളതട താത്ഩയയഭാ
കുകമ്പാള്, ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡിതെ ദൗതയം അതിതന രു ഷാമ്പത്തിഔ ഩദ്ധതി
മാമി ചിട്ടതെടുുഔതമന്താണ്.

6.

കഔന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്ക് ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിഔള് ഉകഩേിക്കുഔയം ആസൂത്രണ
ഔമീശന് ഩിയിചൄഴിടുഔയം തചയ്ത ഈ ഗട്ടത്തില്, കഔയല ഷര്ക്കാര്ക് ആസൂത്രണ
രക്രിമകമാടുള്ള തങ്ങളതട രതിഫദ്ധത ഉരതക രകയാഩിചൃിയിക്കുഔമാണ്. മുതറാ
ലിത്ത ഴിഔഷനത്തിതെ ഇന്നുള്ള രകതയഔഭാമ യീതി നിറനില്കുന്തുതഔാണ്ട്
ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്ക് ഩറ ഩയിഭിതിഔളം കനയിടുന്നുതണ്ടേിലുകള്ം, ജനകേഭ രഴര്ക്ത്ത
നങ്ങലിലൂതട ജനങ്ങളതട രശ്നങ്ങള് കനയിടാന് രാപ്തിയം രതിഫദ്ധതയമുള്ള രു
ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിന് ഈ ഩയിഭിതിഔള്കഔു നിന്നുതഔാണ്ട് തതന് ഩറ
ഇടതഩടലുകള്ഔളം നടത്താന് ഷാധിക്കുതഭന്ത് ഞങ്ങളതട ഉരചൃ ഴിവൃാഷഭാണ്.

7.

കഔയലത്തിതറ ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിഔള് ജനഔീമ ഩോലിത്തകത്താതടയള്ള രു
ഉദയഭഭാണ്. ഩദ്ധതി രൂഩീഔയണത്തിനുമുന്ഩ് കഔയല ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ
കഫാര്ക്ഡ് 2016 തഷപ്റ്റ്റംഫര്ക് അഴഷാനകത്താതട, ഴിപുറഭാമ യീതിമിലുകള്ള്ള
കൂടിമാകറാചനഔള് ആയംബിചൄ. അകാദഭിക് ഴിഗ്ദ്ധര്ക്, ഉകദയാഖസ്ഥര്ക്, ഷാമൂസയ
യാഷ്ട്രീമ രഴര്ക്ത്തഔര്ക്, ഭറ്റ് ഴിഗ്ദ്ധര്ക് എന്ിഴയടങ്ങിമ 700 ല് ഩയം അംഖ ങ്ങളള്ള
43 ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകളഔള് ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് ഇതിതെ ബാഖഭാമി രൂഩീഔയിചൄ.
ഭൂയിബാഖം ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകളഔളം രികൊര്ക്ട്ടുഔള് ഷഭര്ക്െിചൄ. ഈ രികൊര്ക്ട്ടുഔള്
ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധതി രൂഩഴത്കയിക്കുന്തിന് ഷസാമഔഭാകും.
തകേവ ഷര്ക്കാര്ക് സ്ഥാഩനങ്ങളം, ജനങ്ങളം ഩദ്ധതിഔള് രൂഩഴത്കയിക്കുന്
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തിനും, അനുഭതി നല്കുന്തിനും, നിര്ക്വസണത്തിനും കഭല്കനാട്ടം ഴസിക്കും.
8.

2008 ല് തഩാട്ടിളരതെട്ട ആകഖാല ഷാമ്പത്തിഔ രതിഷന്ധി ഇകൊള്ളൃം ഴിഔഷിത
മുതറാലിത്ത ഷമ്പദ്ഗടനഔലില് നില്ക്കുന്നു. ഉത്ഩാദനത്തില് തചരിമ പുകയാഖ
തി ഉണ്ടാതമേിലുകള്ം, ആനുഩാതിഔഭാമി തതാളില് ഴയാഩനത്തിലുകള്ണ്ടാമിട്ടില്ല. ഴട
തക അകഭയിക, ബ്രിട്ടന്, യൂകരാഩയന് യൂണിമന് എന്ിഴടങ്ങലില് തതാളിറില്ലായ്മാ
നിയക് ഴലതയ ഉമര്ക്ന്നുതതന് നില്ക്കുന്നു. ഈ യാജയങ്ങലിതറ ജനഷംകയമിതറ
ഴറിതമാരു ഴിബാഖത്തിതെ ജീഴിതനിറഴായം ഭന്ദീബഴിചൃിയിക്കുന്തും അഷഭതൃം
ഴര്ക്ധിക്കുന്തും ജനങ്ങതല അതൃപ്തിമികറക്കു നമിചൄ. അത്തയം അതൃപ്തി ഏതാനും
യാജയങ്ങലിതറ തതയതെടുെ് പറത്തില് രതിപറിക്കുഔയം അത് ഴരും
ഴര്ക്ശങ്ങലിതറ അന്തര്ക്കദവീമ ഴയാഩായത്തിതെ ഴലര്ക്ചൃമക് രതികൂറ ആഗാത
കഭല്െിക്കുഔയം തചുന്നം.

9.

കറാഔ ഷമ്പദ്ഗടന തുടര്ക്ചൃമാമി താ്ന വള ഴലര്ക്ചൃാനിയക് കയകതെടുത്തിതഔാണ്ടി
യിക്കുഔമാണ്. ഈ ഷംബഴഴിഔാഷങ്ങളതട പറഭാമി ഴിഔഷിത മുതറാലിത്ത
യാജയങ്ങളതട അഴിഔഷിത യാജയങ്ങലില്നിന്നുള്ള ഴര്ക്ധിചൃ കതാതിലുകള്ള്ള ഔമറുമതഭതി
മിലൂതടയള്ള ചൂശണം കരാത്സാസനാജനഔഭല്ല.

10. അന്തര്ക്കദവീമ ഷാമ്പത്തിഔ ഔായയങ്ങള് ഇന്തയമിതറ ഭകറ്റതു ഷംസ്ഥാനതത്ത
കാളം ഔായയഭാമി ഫാധിക്കുന്ത് കഔയലതത്തമാണ്. ഔാര്ക്ശിഔല്ലൃം ഇതയ രാഥഭി
ഔ ഴസ്തുകളതടയം ഔമറുമതഭതിതമ കഔയല ഷമ്പദ്ഗടന ഖണയഭാമകതാതില് ആശ്ര
മിക്കുന്നുണ്ട്. കഔയലത്തിതെ ഔാര്ക്ശിഔ അടിത്തരമാല്ലൃന് രധാന ഴിലഔള്
ഔമറുമതഭതിയഭാമി ഫന്ധതെട്ടതാണ്. അഴയതട ഴിറയം ഔകമ്പാല ഭാറ്റങ്ങളം
ആകഖാല ഷമ്പദ്ഗടനമിതറ ഏറ്റിരകങ്ങലാണ് നിശൄമിക്കുന്ത്. കഔയലത്തിതറ
കഷഴന കഭകറയതട ഴലര്ക്ചൃ അന്തര്ക്കദവീമ ഴികനാദഷഞ്ചായത്തില് നിന്നുള്ള
ഴരുഭാനതത്ത നിര്ക്ണാമഔഭാമി ആശ്രമിചൃിയിക്കുന്നു. അത് ഴറിമ യാജയങ്ങ
ലിതറ ഴാങ്ങല്കവശിയതട ഴലര്ക്ചൃയഭാമി ഫന്ധതെട്ടിയിക്കുന്നു. ഷംസ്ഥാനത്തിനു
പുരു താഭഷിക്കുന് ഭറമാലിഔലില്നിന്നു ഇഴിടുതത്ത ഴീടുഔലികറക്കുഴരുന്
ഴരുഭാനം അന്തര്ക്കദവീമ ഷമ്പദ്ഗടനയതട രഔടനതത്ത തഩാതുഴിലുകള്ം ഖള്പ്
യാജയങ്ങലിതറ ഷമ്പദ്ഗടനയഭാമി രകതയഔിചൄം ഫന്ധതെട്ടിയിക്കുന്നു.
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11.

ഇന്തയമിതറ ഷംസ്ഥാനതറ ആസൂത്രിത ഴിഔഷനത്തിതെ തഭൗറിഔ രതിഷന്ധി
ചുരുങ്ങിതകാണ്ടിയിക്കുന് ധനഔായയ ഇടഭാണ്. ഇന്തയമിതറ ധനഔായയ തപഡരല്
ഗടന കഔന്ദ്രതത്ത അഭിതഭാമി ഷസാമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അരില്ലൃള്ളതാണകല്ലാ.
ഇന്തയന് ധന ഴയഴസ്ഥയതട ഈ അഷന്തുറിതാഴസ്ഥ ഉദായഴത്കൃത നമങ്ങള്
കൂടുതല് ഴശലാകി. ഇത് കഔന്ദ്രല്ലൃം ഷംസ്ഥാനങ്ങളം തമിലുകള്ള്ള ഴിബഴവകഭാ
റ്റത്തിലുകള്ം ഷംസ്ഥാനങ്ങള്ക് ഔടംഴാങ്ങാന് അനുഴദിക്കുന്തിലുകള്ം രതിപറി
ക്കുന്നു.

12. കഔയലത്തിന് മുന് ഷര്ക്കാരില് നിന്് വഔഭാരി ഔിട്ടിമത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള
ഷാസചയയഭാണ്. ഇഴിതട സൂചിെിക്കുന്ത് ശൂനയഭാമ കജനാഴ്, ഔാര്ക്ശി
ഔയംഖത്തിതെ രതികൂറ ഴലര്ക്ചൃ
(രകതയഔിചൄം ധാനയ ഉത്ഩാദനത്തില്),
ഴയഴഷാമ ഭാന്ദയം, തുടര്ക്ന്നുള്ള തതാളില് മുയടിെ് എന്ിഴമാണ്. കഔയലത്തിതറ
ആസൂത്രണ രക്രിമ കഭല് ഴിഴയിചൃ ഷംസ്ഥാനത്തിനു പുരുള്ള ഷാമ്പത്തിഔ
സ്ഥിതിഔതലയം ഔണകിതറടുത്തിട്ടുണ്ട്. രകതയഔിചൄം ഩദ്ധതി ഇനിെര യന്
ഗടഔങ്ങള് ഔണകിതറടുക്കുന്നു – രബ്ബര്ക്, കുരുമുലഔ്, കതമിറ, ഔാെി, സുഖ
ന്ധദ്ര്ഴയങ്ങള് എന്ിഴയതട ഴിറമിലുകള്ണ്ടാല്ലൃന് ഭാറ്റത്തിതെ പറഭാമി കുടുംഫ
ഴരുഭാനം, ഖള്പില് നിന്നുള്ള ഴരുഭാനത്തിതെ കുരല്ലൃണ്ടാക്കുന് ആഗാതം,
രഴാഷിഔളതട തിയിചൄഴയഴ്, അന്തര്ക്കദവീമ ഴികനാദഷഞ്ചായത്തിനുള്ള
അന്തയീേം.
13. തതാളില്യംഖും, ബൗതികഔാത്ൊദന യംഖും ഷംസ്ഥാനം കനയിടുന് രതിഷ
ന്ധിമാണ് മുന് ഷര്ക്കായില്നിന്നും ഇകൊളതത്ത ഷര്ക്കാര്ക് ഏതറ്റടുത്ത ഩായമ്പ
യയത്തിതറ കുളെംഩിടിചൃ ഴവങ്ങള്. ഇന്് കഔയലത്തില് നിറഴിലുകള്ള്ള തതാളില്
ഴലര്ക്ചൃാ നിയക്കും, അതിതെ കഭകറാടിസ്ഥാനത്തിലുകള്ള്ള ഴിനയാഷല്ലൃം തതാളില്
ഔകമ്പാലത്തില് രകഴവിക്കുന് ഴിദയാഷമ്പന്യാമ തചുംെകാരുതട രതീേഔള്
തൃപ്തിതെടുുന്ില്ല. തതാളിതറടുക്കുന് സ്ത്രീഔളതട അനുഩാതം കഔയലത്തില്
കുരഴാണ് (21.3 വതഭാനം, 2011 -12 ല്). കഔയലത്തിതെ ഩായിസ്ഥിതിഔ
കഭകറമില് പുതിമ രൂഩത്തിലുകള്ള്ള ഷമര്ക്േങ്ങള് - നിര്ക്മാണ കഭകറമില് നിന്്,
ഭാറിനയ നികേഩത്തില് നിന്്, ഭറുമത കരാതസ്സുഔലില് നിന്് - ഉമര്ക്ന്നു ഴന്നു
തഔാണ്ടിയിക്കുന്നു. ഴര്ക്ധിചൄ ഴരുന് ഷാമ്പത്തിഔ അഷഭതൃല്ലൃം, ആകയാഖയ,
ഴിദയാബയാഷ കഭകറഔലിതറ ഷൃഔായയകഭകറയതട ഴയാഩനല്ലൃം ഷംസ്ഥാനത്ത്
4
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അഷൃസ്ഥതഔള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
14. നിറഴിലുകള്ള്ള ഷാസചയയത്തില് ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഴരുഭാന ഴലര്ക്ചൃയതട
രാധാനയം എടുുഩരകമണ്ടതില്ല. ഴലര്ക്ചൃാ നിയക് കുരെ ഷംസ്ഥാന ഷമ്പദ്ഗ
ടന അനബിറശണീമല്ലൃം സുസ്ഥിയതമില്ലാത്തതുഭാണ്. ഇന്തയകഔും പുരു
മുള്ള പുകയാഖഭന ജനാധിഩതയ രസ്ഥാനങ്ങള്ക് കഔയല ഴിഔഷനാനുബഴല്ലൃം,
കഔയലത്തിതെ ബാഴി ഴിഔഷനല്ലൃം രാധാനയകഭരിമതാണ്. ഴലതയ ഴയക്തഭാമ
ഔായയം കഔയല ഴിഔഷനത്തിതെ നിറഴിലുകള്ള്ള ഗട്ടത്തിതറ രധാന ആഴവയഔത
തതാളിറഴഷയങ്ങളം ഉത്ഩാദനല്ലൃം ഴര്ക്ദ്ധിെിക്കുഔ (ഉത്ഩാദന ഷാസചയയങ്ങലില്
ഭാറ്റം ഴരുുഔ) എന്താണ്. നമുടെതട ഴലര്ക്ചൃാ
നിയക് 2015-16 ല് 8
വതഭാനഭാണ്. യണ്ട് ഴര്ക്ശത്തി നുള്ളില് 10 വതഭാനം ഴലര്ക്ചൃാ നിയക്
വഔഴയികണതഭേില് ഴിഴിധ കഭകറ ഔലില് ഖണയഭാമ ഭാറ്റം സൃഷ്ടികാന്
ഷാധികണം.
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ഩട്ടിഔ 1 തഭാത്തം ഷംസ്ഥാന ആബയന്തയ ഉല്പാദന ഴാര്ക്ശിഔ ഴലര്ക്ചൃാ നിയക് (2011 -12 സ്ഥിയ ഴിറമിലുകള്ം
വതഭാനത്തിലുകള്ം)
ക്രഭ
നമ്പര്ക്

കഭകറ

2013-14

2014-15
(P)

2015-16
(Q)

1

കൃശി, ഴനം, ഭത്സയഫന്ധനം

-6.31

-1.10

-2.95

1.1

ഴിലഔള്

-9.39

-3.86

-6.80

1.2

ഔന്നുഔാറിഔള്

0.62

1.65

2.31

1.3

ഴനം, തടി

-16.09

-1.13

-0.54

1.4

ഭത്സയഫന്ധനം, ഭത്സയം ഴലര്ക്ത്തല്

5.69

8.43

2.05

2

കനനം, ഔൃാരി

50.14.

39.13

6.21

രാഥഭിഔ കഭകറ

-3.79

1.70

-2.08

3

നിര്ക്മാണം, ഴയഴഷാമ കഭകറ

-4.65

2.46

12.65

4

വഴദുതി, ഖയാഷ്, ജറഴിതയണം

8.11

-3.17

3.37

5

തഔട്ടിട നിര്ക്മാണം

9.15

6.79

6.45

ദൃിതീമ കഭകറ

3.49

4.65

8.58

ഴയാഩായം, കസാട്ടലുകള്ഔളം രകറാരന്റുഔളം

2.23

8.28

8.04

ഖതാഖതം, ഷംബയണം, ഴിനിഭമം

10.68

6.80

9.44

6.1

ഴയാഩായ അറ്റകുറ്റ ഩണിഔള്

2.66

8.74

8.45

6.2

കസാട്ടലുകള്ഔളം രകറാരന്റുഔളം

-1.63

4.04

3.99

7

ഖതാഖതം, ഷംബയണം, ഴാര്ക്ത്താഴിനിഭമം, രകേഩണല്ലൃഭാമി
ഫന്ധതെട്ട ഭറുമത അനുഫന്ധ കഷഴനങ്ങള്

10.68

6.80

9.44

8

ഷാമ്പത്തിഔ കഷഴനങ്ങള്

11.02

8.37

8.37

9

രിമല് എകററ്റ്, ബഴന ഉടഭസ്ഥത, തരാപശണല് ഷര്ക്വീഷ്

14.27

11.95

12.06

10

തഩാതു ബയണം

-0.32

2.89

3.93

11

ഭറ്റ് കഷഴനങ്ങള്*

2.37

6.87

6.82

ത്രിതീമ കഭകറ

6.63

8.32

8.78

4.29

6.48

7.35

3.89

7.31

8.10

6

12

അടിസ്ഥാന
നികുതിയം

ഴിറകമാതടാെം
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ജി.എഷ്.ഡി.ഩി**

ഷംസ്ഥാന

മൂറയ

* ആകയാഖയ-ഴയഴഷാമ കഷഴനങ്ങള് ഉള്തെടുന്നു.
P-തരാഴിശണല്, Q-ഔൃിക് എറികഭറ്റ്
** ജിഎസ്ഡിഩി – തഭാത്തം ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ആബയന്തയ ഉത്ഩാദനം.
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15. ഷഷയ ഷമ്പത്തികനതര രവസ്തിമാര്ക്ജിചൃ നമുടെതട ഷംസ്ഥാനത്തില് കൃശി,
അനുഫന്ധ കഭകറഔലിതറ ഴലര്ക്ചൃ 3 വതഭാനം ഔണ്ട് കുരയഔമാണുണ്ടാ
മിട്ടുള്ളത്. ഴിലയല്പാദന കഭകറമിതറ ഴലര്ക്ചൃാ നിയക് തനഖറ്റീഴ് 7 വതഭാന
ഭാമിരുന്നു. നമുടെതട റേയം കൃശി, ഔന്നുഔാറി ഴിബഴങ്ങള്, ഭത്സയഴിബഴങ്ങള്,
തഔട്ടിടനിര്ക്മാണം, ഴയഴഷാമം, അടിസ്ഥാന ഴിഔഷനം, ഴികനാദഷഞ്ചായം,
ഖതാഖതം, ഭറ്റ് കഭകറഔള് എന്ിഴ ഩയഭാഴധി രകമാജനതെടുത്തി 10 വതഭാനം
ഴലര്ക്ചൃാ നിയക് വഔഴയികറാഔണം.
16. ഴരുഭാനങ്ങലില് ഴര്ക്ധനഴ് സൃഷ്ടികകണ്ടത് നമുടെതട ഔളിെ ഔാറങ്ങലിലുകള്ണ്ടാമ
കനട്ടങ്ങതല ഴയാഩിെിക്കുഔയം, ഏഔീഔയിക്കുഔയം തചതുകൊതഔാണ്ടാഴണം. അല്ലാതത
ഴരുഭാന ഴലര്ക്ചൃാ ഴിഔഷന തന്ത്ര്ം നിറനിര്ക്ുന്തിനാമി തഩാതു ഇടതഩട
റിലൂതട വഔഴയിചൃ കനട്ടങ്ങളതട രാധാനയതത്ത ദുര്ക്ബ്ബറതെടുുഔമല്ല തചകേ
ണ്ടത്. ഷാമ്പത്തിഔ ഴലര്ക്ചൃയതട പുതിമ ഗട്ടതത്ത ഷമ്പന്ഭാകാന് പുതിമ
ഴിബഴങ്ങതല ഉഩകമാഖികകണ്ടതുമുണ്ട്. കഔയലത്തിന് അനിതയഷാധയണഭാമ
രകൃതി ഴിബഴങ്ങളം, ഭൂഩയിഷ്കയണത്തിതെ അടിത്തരയം, ഴിദയാഷമ്പന്യാമ,
ഴിദഗ്ദ്ധയാമ, യാഷ്ട്രീമകഫാധമുള്ള തതാളില് കഷനയം, ആകയാഖയ, ഴിദയാബയാഷ
കഭകറമിലുകള്ള്ള ഷഴികവശഭാമ കനട്ടങ്ങളം വഔമുതറായണ്ട്. ഴിഔഷനത്തിനും
ഴലര്ക്ചൃക്കും ആധായഭാമ രശ്നങ്ങതലക്കുരിചൃ് ഉരചൃകഫാധമുള്ള രു ഷര്ക്കാരുണ്ട്.
ആധുനിഔ ഷാമ്പത്തിഔ, ഷാമൂസയ, യാഷ്ട്രീമ ഴലര്ക്ചൃ റേയഭാക്കുന് ഈ ഷര്ക്കാര്ക്
തകേവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങതല വക്തിതെടുുന് രസ്ഥാനങ്ങലിലുകള്ം
ഷജീഴഭാണ്.
17. തതയതെടുെ് രഔടന ഩത്രിഔമിതറ നിറഩാടിനനുഷയിചൃ് താതളെരയന്ഴ
നടെില് ഴരുുഴാന് ഈ ഷര്ക്കാര്ക് രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാണ്. ഴിദയാഷമ്പന്യാമ
യഴാകള്ക് തതാളിറഴഷയങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്തിന് തതാളില് കഭകറ ഴിപുറതെടു
ുഔ. ഷമ്പദ്ഗടനമിതറ ഉല്പാദന കഭകറതമ ആധുനിഔഴത്കയിക്കുന്തിനും
ഴിഔഷിെിക്കുന്തിനും ഴളിതമാരുക്കുഔ. ഷംസ്ഥാനതത്ത തഩാതു ഇടതഩടറിതെ
ഷമ്പന് ഩായമ്പയയത്തിതെ ബാഖഭാമ തഩാതുഴിദയാബയാഷല്ലൃം തഩാതുജനാകയാഖയല്ലൃം
വക്തിതെടുുന്തിനും നഴീഔയിക്കുന്തിനും അഴഷയങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുഔ. ഷഭമ
ഫന്ധിതഭായം പറരദഭായം ഴിഔഷന രഴര്ക്ത്തനങ്ങളതട പറങ്ങള് ജനങ്ങലി
കറതകത്തിക്കുഔ.
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18. ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിയതട രധാന റേയം അഞ്ചു ഴര്ക്ശത്തിനുള്ളില്
നികേഩം ഇയട്ടിമികറതരമാകിതകാണ്ട് ഷാമ്പത്തിഔ ഴലര്ക്ചൃയതട ആകം
തിയിചൄഩിടിക്കുഔ എന്താല്ലൃം. ഩദ്ധതിയതട രധാന ഊന്ലുകള്ഔള് താതളെരയന്
ഴമാണ്:
1. ഷര്ക്കാര്ക് രകയാഩിചൃ നാറ് ഭിശനുഔലിലൂതട പുതിമ കഔയലം തഔട്ടിെടുക്കുഔ.
ഈ ഭിശനുഔള് സുസ്ഥിയ ഴിഔഷനല്ലൃം ജനഔീമ ഩോലിത്തല്ലൃം താതളെര
യന് കഭകറഔലില് നടെിറാക്കും:
1. ഉമര്ക്ന് നിറഴായത്തിലുകള്ള്ള ൂള് ഴിദയാബയാഷം;
2. ജന ഷൗഹൃദ ആകയാഖയ ഷൗഔയയങ്ങള്;
3. ഩയിസ്ഥിതി ഷൗഹൃദ കൃശി (വജഴകൃശി ഉള്തെതട)
4. ഭാറിനയ നിര്ക്മാര്ക്ജനം, ല്ലത്തിയള്ള ഩയിഷയം, ചഴര്ക് മുക്ത കഔയലം
5. ല്ലത്തിമാമ ജറാവമങ്ങള്, ഴിപുറഭാമ ജറഴിബഴങ്ങള്
6. സുയേിതഭാമ ബഴനല്ലൃം ഉഩജീഴനഭാര്ക്ഗല്ലൃം
2. കൃശിമിലുകള്ം, ഴയഴഷാമത്തിലുകള്ം ബൗതികഔാത്ൊദന ഴര്ക്ധനഴ്
3. തതാളില്, ഉഩജീഴന സുയേ, വനപുണയ ഴിഔഷനം, ഷംയംബതൃം എന്ിഴ
സൃഷ്ടികല്
4. കഔയലത്തിതെ ബൗതിഔ, ഷാമൂസിഔ ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയങ്ങള് വക്തി
തെടുത്തല്
5. ധനഩയഭാമ ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയം ഴര്ക്ധിെിക്കുഔ
6. ആധുനിഔ വാസ്ത്ര ഷാകേതിഔ ഴിദയഔള് ഷമൂസത്തിലുകള്ം ഉത്ഩാദന രക്രിമ
മിലുകള്ം ഴയാഩിെിക്കുഔ, സുസ്ഥിയ ഴിഔഷനം അബില്ലദ്ധിതെടുുഔ, ബയണയംഖ
തത്തയം ഔായയനിര്ക്വസണ യംഖതത്തയം ആധുനിഔഴത്കയിക്കുഔ.
7. ജനഔീമാസൂത്രണ രക്രിമ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലൂതട ഴിപുറഭാ
കല്
8. ഷാമൂസയ സുയേിതതൃം ഴയാഩിെിക്കുഔ, ഷാമൂസയഭാമ പുരന്തള്ളറിതനതിതയ
യള്ള ഷഭയം ഴയാഩിെിക്കുഔ.
9. ഷംസ്കായം, ഩായമ്പയയം എന്ിഴതമ അടിസ്ഥാനഭാകിയള്ള രഴര്ക്ത്തന
ങ്ങള് രചയിെിക്കുഔ, ഴികനാദ ഷഞ്ചായം ഴിഔഷിെിക്കുഔ, ഭുംനാടന് ഭറമാ
ലിഔളഭാമി
ഷാംസ്കായിഔ,
ഷാമ്പത്തിഔ
ഫന്ധം
സ്ഥാഩിക്കുഔ.

8

2 ജനങ്ങലില് നികേഩിക്കുന് കഔയലം
19. കറാഔതത്തമ്പാടും രഷിദ്ധികനടിമിട്ടുള്ളത് കഔയലത്തിതറ ഷാമ്പത്തിഔ ഭാറ്റ
ത്തിതെ ചാറഔവക്തി ഇഴിടുതത്ത ജനങ്ങലിലുകള്ള്ള ഷാമൂസയ നികേഩങ്ങലാണ്.
1957 തറ ഷര്ക്കാര്ക് തുടങ്ങിഴചൃ മത്നം ഩിന്ീടുള്ള ഇടതുഩേ ഷര്ക്കാരുഔള്
തുടരുഔമാമിരുന്നു. കഔയലത്തിതെ കദവീമ, അന്തര്ക്കേവീമ രവസ്തിയതട
അടിസ്ഥാനം ഭാനുശിഔ ഴിഔഷനഭാണ്. ഴിദയാബയാഷല്ലൃഭാമി ഫന്ധതെട്ട്,
ഷാേയത, ൂള് രകഴവനം, ആണ്കുട്ടിഔള്ക്കും തഩണ്കുട്ടിഔള്ക്കും രകതയഔ
ഭാമി, എഷ്എഷി, എഷ്.ടി ഴിദയാര്ക്ഥിഔള്, നഖയ-ഗ്രാഭരകദവങ്ങലിതറ
ഴിദയാര്ക്ഥിഔള് എന്ിഴതയ ഴിദയാറമങ്ങലില് നിറനിര്ക്ത്തല് എന്ിഴമില്
കഔയലം ഭിഔചൃ കനട്ടം വഔഴയിചൃിട്ടുണ്ട്. ആകയാഖയയംഖുള്ള കനട്ടങ്ങളതട സൂചിഔ
ഔലില് - ആയര്ക്വദര്ക്ഗയം, വിശുഭയണം, രഷഴഭയണം എന്ിഴമില് ഇന്തയ
മിലുകള്ം ഷാര്ക്വകദവീമതറത്തിലുകള്ം കഔയലത്തിതെ കനട്ടം ശ്രദ്ധാര്ക്സഭാണ്. ഐഔയ
യാഷ്ട്ര ഷംഗടനയതട സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റേയങ്ങള് (United Nations Sustainable
Development Goals) 2030 ഒതട വഔഴയിക്കുന്തിലുകള്ം കഔയലം ഇന്തയമിതറ ഭറുമത
ഷംസ്ഥാനങ്ങതലകാള് ഏതര മുന്ിറാണ്.
20. ആകയാഖയ, ഴിദയാബയാഷ ഷംഴിധാനങ്ങളതട ആഴവയങ്ങള് അടിസ്ഥാനഭാകിയള്ള
രു പുതിമ ഗട്ടത്തികറക് ഷംസ്ഥാനം രകഴവിക്കുഔമാണ്. ആധുനിഔ ഷമൂസ
ത്തിതെ ഴിദയാബയാഷ, ആകയാഖയ ആഴവയങ്ങതല അടിസ്ഥാനതെടുത്തിയള്ളതും
പുതിമ ജനഷംകയാ ഗടനകനുഷയിചൄള്ള ജനങ്ങളതട ആഴവയത്തിനനുഷയിചൄം
തഩാതുസ്ഥാഩനങ്ങള് പുതിമ ഉത്തയഴാദിത്തങ്ങള് നിര്ക്ഴസികകണ്ടതുണ്ട്. ഴിദയാ
ബയാഷ, ആകയാഖയ കഭകറമില് തഩാതുകഭകറതമ കഔന്ദ്ര സ്ഥാനകത്തക്
തഔാണ്ടുഴന്്, ജനഷൗഹൃദഩയഭാമ ഴിദയാബയാഷ, ആകയാഖയ കഭകറ സൃഷ്ടിചൃ് ഈ
ഷംഴിധാനത്തില് ജനങ്ങളതട ഴിവൃാഷം കനടിതമടുക്കുഔ എന്താണ് ഩതിമൂന്ാം
ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിമിതറ രധാന ഷഴികവശത.
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2.1 ഴിദയാബയാഷം
ൂള് ഴിദയാബയാഷം
21. കുട്ടിഔള് ബാഴി ഩൗയന്മായാതണന്നും, പുകയാഖഭന-ഭതനിയകഩേ-ജനാധിഩതയ
മൂറയങ്ങള്, വാസ്ത്ര കഫാധം എന്ിഴ തചുംെത്തില് തതന് സൃഷ്ടിക്കുന്തിന്
ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഴസിക്കുന് ഩേിതനക്കുരിചൄം നമള് തീര്ക്ും കഫാധഴ
ന്മായാണ്.
22. കഔയല ഴിഔഷന കനട്ടങ്ങളതട അടിസ്ഥാനം ൂള് ഴിദയാബയാഷഭാണ്. ഭറുമതകഭകറ
ഔലില് പുകയാഖതി ഷാധയഭാക്കുന്തിന് ൂള് ഴിദയാബയാഷം ഉഩാധിമാമിരുന്നു.
ൂളഔലില്ലാതത നമുടെതട ആകയാഖയ യംഖതത്തയം ഇതയ ഷാമൂസയ നീതിഔളതടയം
പുകയാഖതി ഷാധയഭാകുഭാമിരുന്ില്ല. തഩാതു ഴിദയാബയാഷല്ലൃം തഩാതുൂലിംഗം
തഩാതുജന ഴിദയാബയാഷല്ലൃം ഷാമൂസിഔ ഴിഔഷനല്ലൃം ആതയന്തിഔഭാമി ഴരുഭാന
ഴലര്ക്ചൃയം തമിലുകള്ള്ള ഫന്ധം ഭനിിറാകിമ ഇന്തയമിതറ ആദയതത്ത
ഷംസ്ഥാനഭാണ് കഔയലം. തിരുഴിതാംകൂരില് ഩതത്താന്ഩതാം ൂററ്റാണ്ടില് രഴ
ര്ക്ത്തിചൃിരുന് ഭിശനരിഭാരും, ശ്രീ നായാമണ ഗരുല്ലൃം ശ്രീ അേോലിയം ഉകത്തജി
െിചൃ രസ്ഥാനങ്ങളം, തിരുഴിതാംകൂര്ക് ബയണകൂടല്ലൃം, ഇരുഩതാംൂററ്റാണ്ടിതറ
ജനഔീമ രസ്ഥാനങ്ങളം ഈ മാഥാര്ക്ഥയം അംഖീഔയിചൃിരുന്നു. കഡാ. ഩല്ള
യികതറള്ളൃതി “ഴിദയാബയാഷഭില്ലാത രു ഷമൂസല്ലൃം സ്ഥാമിമാമ അബില്ലദ്ധി
വഔഴയിചൃിട്ടില്ല.” തഩാതുഴിദയാബയാഷത്തിനുകഴണ്ട അടിത്തര ചയിത്രഩയഭാമി
ത്തതന് ഩാഔിമിട്ടുള്ളകൊള്, ഐഔയകഔയലത്തിതറ ആദയഭന്ത്ര്ിഷബ നമഩയഭാമ
ഇടതഩടലുകള്ഔള്ക് തുടകംകുരിചൄ. ഷാര്ക്ഴത്രിഔ ൂള് ഴിദയാബയാഷത്തിനും
ഷാേയതയ്ക്കും കഴണ്ട അടിസ്ഥാനല്ലൃം ൂള് ഴിദയാബയാഷത്തിതറ റിംഖ അന്തയല്ലൃം
അഷഭതൃല്ലൃം ഷംസ്ഥാനതത്ത തിരുഴിതാംകൂര്ക്, തഔാചൃി, ഭറഫാര്ക് കഭകറഔള്
തമിലുകള്ള്ള അന്തയല്ലൃം കുരയ്ക്കാനും ശ്രഭിചൄ.
23. ഴരുഭാനം, രകദവം, ഷാമൂസിഔ ്പുകെ് എന്ിഴ ഔണകിതറടുകാതത ഷംസ്ഥാ
നതത്ത എല്ലാ കുട്ടിഔള്ക്കും ഷാധയഭാമ ഏറ്റല്ലൃം നല്ല ൂള് ഴിദയാബയാഷം,
റബയഭാക്കുഔ എന്താണ് ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറതത്ത നമുടെതട ഔടഭ.
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24. പുതിമ ൂള് രൂഩഔല്ഩന, ഴിഴയ ഷാകേതിഔഴിദയാ ഷൗഔയയങ്ങള്, അടിസ്ഥാന
ഷൗഔയയ യംഖതത്ത ഭറ്റ് ഷാകേതിഔ നിര്ക്കേവങ്ങള് എന്ിഴ നിശൄമിചൃതിനു
കവശം പുത്തന്തറമുരമിതറ തഩാതു ൂളഔള് സൃഷ്ടിക്കുന്തിന് കഔയലത്തിറാഔ
ഭാനം നികേഩം നടും. പുതിമ ഷിറഫഷ്, ഩഠിെികല് യീതി, കഫാധന യീതി
എന്ിഴമില് സ്ക്കൂള് ഴിദയാബയാഷം കഔന്ദ്രീഔയിക്കും. ൂള് ഴിദയാബയാഷ നമങ്ങള് ഴളി
ഔളിയന്ത്ര ഷാമൂസയഭാമി പുരന്തള്ളതെടുന്ഴരുതട രശ്നങ്ങളം, ഷാമൂസയഭാമി
അടിചൃഭര്ക്ത്തതെട്ടഴയില് ഴര്ക്ധിക്കുന് ദയിദ്ര്ാഴസ്ഥയതട രശ്നങ്ങളം ഩയിസയികാൻ
ശ്രഭിക്കും. എല്ലാ സ്ക്കൂളഔലിലുകള്ം നടത്തിെിതെ യീതിയം ഷാമൂസയ ഷൃബാഴത്തിതെ
ആധുനിഔഴത്കയണല്ലൃം ഴയാഩിെിക്കുഔ എന്താമിയിക്കും ൂള് ഴിദയാബയാഷ
നമത്തില് ഷര്ക്കാര്ക് റേയഭിടുന്ത്. ഔാമിഔം, ഔറ, ഴിശ്രഭം, ഩാകഠയതയ
രഴര്ക്ത്തനങ്ങള് എന്ിഴ ൂള് ഴിദയാബയാഷ നമങ്ങള് കരാത്സാസിെിക്കും.
വായീയിഔഭായം ബുദ്ധിഩയല്ലൃഭാമ ഷഴികവശ വഴഔറയമുള്ളഴര്ക്ക് സ്ക്കൂള് ഴിദയാ
ബയാഷനമത്തില് രകതയഔ ശ്രദ്ധ നല്കും. ൂള് ഴിദയാബയാഷയംഖുള്ള ഭാറ്റ
ത്തിതെ രധാന ചാറഔവക്തി അധയാഩഔയാമിയിക്കും. അത്തയം പുകയാഖഭന
ഩയഭാമ യീതിമില് അധയാഩഔതയ ഩയിവീറിെിക്കുന്തിനും, ൂലിതെയം ൂള്
ഴിദയാബയാഷത്തിതെയം ബയണഩയഭാമ ഭാറ്റങ്ങള് ഴരുുഔയം തചുന്നം.
25. ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് ൂള് ഴിദയാബയാഷത്തിതെ ര്കയാഖഭനത്തിനാഴവയഭാമ
അടിസ്ഥാന ഷഭഔാറിഔ ഩഠനങ്ങള്ക് കനതൃതൃം നല്കുഔയം ഏതറ്റടുക്കുഔയം
തചുന്നം.
ഉന്ത ഴിദയാബയാഷം
26. ഉന്ത ഴിദയാബയാഷത്തില് തൃയിതഖതിമിലുകള്ള്ള ശ്രദ്ധ ഩതികമണ്ടതുണ്ട്. ഩതിമൂന്ാം
ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിമില് താതളെരയന് സ്ക്കീമുഔള്ക്കും ഩയിഩാടിഔള്ക്കും ഊന്ല്
നല്കും.
1. ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയങ്ങളതട ഗണനിറഴായം കൂട്ടുഔ;
2. അധയമനത്തിലുകള്ം ഖകഴശണത്തിലുകള്ം അകാദഭിഔ ഭിഔഴ് കരാത്സാസി
െിക്കുഔ; ഇന്തയമില്നിന്നും കറാഔത്തിതറ ഭറ്റ് ബാഖങ്ങലില് നിന്നുമുള്ള
ഖകഴശഔരും സ്ഥാഩനങ്ങളം തമിലുകള്ള്ള ഷമ്പര്ക്കം കരാത്സാസിെിക്കുഔ;
3. ഗണനിറഴായമുള്ള അകാദഭിഔ ഖകഴശണ രഴര്ക്ത്തനങ്ങതല കരാത്സാസി
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െിക്കുഔ;
4. കഔയലത്തിനഔും പുരുമുള്ള ഩഠന-ഖകഴശണ കഔന്ദ്രങ്ങളഭാമി അകാദ
ഭിഔ ഫന്ധം ഢപഢതെടുുഔ;
5. ആഴവയത്തിന് അകാദഭിഔ ജീഴനകാരുതട കഷഴനങ്ങള് ഉരളഴരുുഔ;
6. ഷൃഔായയ ഉന്ത ഴിദയാബയാഷ കഭകറമിതറ, രകതയഔിചൄം തരാപണല്
ഴിദയാബയാഷ യംഖതത്ത നിമന്ത്ര്ിക്കുന്തിനാമി രു ദീര്ക്ഗഔാറ ഩയികര
േയം ഴിഔഷിെിക്കുഔ;
7. ഷൃഔായയകഭകറമിതറ അധയാഩഔരുകടയം തഩാതു-എമിഡഡ് സ്ഥാഩനങ്ങ
ലിതറ താത്ഔാറിഔ അധയാഩഔരുകടയം തതാളില് അന്തയീേം തഭചൃതെടു
ുഔയം നിമന്ത്ര്ിക്കുഔയം തചുന്നഔ;
8. ഉഩയിഩഠന ഷാധയതഔള് ഴരുഭാനം കുരല്ലൃള്ളഴര്ക്ക്കും ഷാമൂസിഔഭാമി
അടിചൃഭര്ക്ത്തതെട്ടഴര്ക്ക്കും രദാനം തചുന്നഔ;
9. ചുഴളനാടഔള് തഴട്ടിക്കുരചൃ് അകാദഭിഔ ബയണനിര്ക്ഴസണം തഭചൃതെടു
ുഔ;
10. ഴയക്തിഔള്ക്കും സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കും ഷൃാതന്ത്ര്യല്ലൃം ഷൃമംബയണല്ലൃം ഉള്ള
അന്തയീേം സൃഷ്ടിതചൃടുക്കുഔ, രകതയഔിചൄം ഷൃഔായയ സ്ഥാഩനങ്ങലില്.
27. ഈ ഩയിഩാടിഔളം സ്കീമുഔളം ഉന്ത ഴിദയാബയാഷത്തിതെ ഴിഴിധ കഭകറഔലാമ
രകൃതിവാസ്ത്രം, ഷാമൂസയവാസ്ത്രം, ഭാനഴിഔ ഴിശമങ്ങള്, ഷാകേതിഔതരാപശണല് ഴിദയാബയാഷം എന്ിഴ ഉള്തെടുന്ഴ ആമിയികണം.
വനപുണയ ഴിഔഷനം
28. ഉന്ത ഴിദയാബയാഷത്തിനു പുരതഭ, ഉന്ത ഷാകേതിഔ ഴിദയാബയാഷമുള്െതടയള്ള
കഭകറഔലില് വനപുണയ ഴിഔഷനത്തിനും തുടര്ക്ചൃമായള്ള ഭറുമത ഩഠനങ്ങള്ക്കും
ഴിഴിധ ഴിബാഖം തതാളിറാലിഔള്ക്കും തതാളിതറടുകാന് താല്െയയമുള്ള ആള
ഔള്ക്കും ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഷൗഔയയങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും.
29. ഴയതയസ്ത കഭകറഔലിതറ സ്ക്കീമുഔള്ക്കുകഴണ്ട ഴിഴിധ ഷഭീഩനങ്ങള് ഷര്ക്കാര്ക്
ഏകഔാഩിെികണം. ഭറുമതള്ളഴര്ക്തകാെം അബയസ്തഴിദയയാമ യഴാകള്, സ്ത്രീഔള്,
ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഴിബാഖങ്ങള്, നൂനഩേങ്ങള് എന്ിഴതയയം ഉള്തകാ
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ള്ളുന്താമിയിക്കും സ്ക്കീമുഔള്. കഔയലത്തികറക്കു ഭടങ്ങിഴന് രഴാഷി തതാളിറാ
ലിഔള്, രകതയഔിചൄം കഩര്ക്ശയന് ഖള്പ് യാജയങ്ങലില് നിന്നും ഭടങ്ങിഴന്ഴര്ക്, ഈ
ഩദ്ധതിയതട ഗണകബാക്താകലില് ഉള്തെടും. കൃശിയം അനുഫന്ധ കഭകറഔളം,
നിര്ക്മാണം, തഔട്ടിട നിര്ക്മാണ-ഴയഴഷാമ കഭകറ, ഴികനാദഷഞ്ചായം, ഴിഴയ
ഷാകേതിഔഴിദയ, ഭറുമത കഷഴനങ്ങള് എന്ിഴയള്തെടുന് ഴയതയസ്തങ്ങലാമ കഭകറ
ഔലില് കജാറിതചോന് താല്െയയമുള്ള ആളഔതല ഷസാമിക്കുന്തിനാമി
വനപുണയ ഴിഔഷന സ്ക്കീമുഔള് ആയംബിക്കും. ഉല്ൊദനേഭതയതടയം ഉഩജീഴന
അഴഷയങ്ങളതടയം ഴര്ക്ധനഴിനാമി സ്ക്കില് തഔൗണ്ഷിലുകള്ഔളഭാമി ഷസഔയി
ചൃാല്ലൃം വനപുണയ ഩയിവീറന സ്ക്കീമുഔള് ആയംബിക്കുഔ.
30. എല്ലാ നികമാജഔ ഭണ്ഡറങ്ങളലുകള്ം നിര്ക്കേവികതെട്ടിട്ടുള്ള ഔമൂണിറ്റി സ്കില്
ഩാര്ക്ക്കുഔള് ഷംസ്ഥാനതത്താട്ടാതഔ വനപുണയ ഴിഔഷനത്തിനുകഴണ്ട സ്ഥാഩന
ങ്ങളതട ശൃംകറ രൂഩീഔയികാന് ഷസാമിക്കും.
2.2 ആകയാഖയം
31. കഔയല ഴിഔഷനത്തിതെ ആദയഗട്ടത്തില്, കയാഖരതികയാധത്തിനും ഩഔര്ക്ചൃ
ഴയാധിക്കുതഭതിയാമി ഷംസ്ഥാനം പുകയാഖതി വഔഴയിചൄ. ജനങ്ങളതട ആകയാഖയ
സ്ഥിതിയഭാമി ഫന്ധതെട്ട സൂചഔങ്ങലില് 1980 ഔള് മുതല് കഔയലം ഴിഔഷിത
യാജയങ്ങളഭാമി തായതഭയം തചേത്തക നിറഴായങ്ങള് വഔഴയികാന് തുടങ്ങി
മിരുന്നു. ആയര്ക്വദര്ക്ഗയം, വിശു ഭയണനിയക്, ഭാതൃ ഭയണനിയക്, സ്ത്രീ-പുരുശ
അനുഩാതം എന്ീ സൂചഔങ്ങളതട ഔായയത്തില് ഇന്തയന് വയാവയിതമകാളം
കഔയലം ഖണയഭാമി മുകന്രിമിട്ടുണ്ട്.
32. ഇന്് നമള് രധാനതെട്ട യണ്ടാംതറമുര രശ്നങ്ങതലമാണ് അബിമുകീഔയിക്കുന്ത്.
ഇതില് ഩഔര്ക്ചൃ ഴയാധിഔള്, തിയിചൄഴന് ചിറ കയാഖങ്ങള്, രാമഭാമഴരുതട
ഷൃാന്തന ഩയിചയണ രശ്നങ്ങള് എന്ിഴ ഉള്തെടുന്നു.
33. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറമലഴില് ഏറ്റല്ലൃം നല്ല കയാഖ രതികയാധം, കയാഖം
കബദഭാകല്, ഷൃാന്തന ഩയിചയണം എന്ിഴ തഩാതുകഭകറമില് റബയഭാകാന്
കഔയല ഷര്ക്കാര്ക് ശ്രഭിക്കും. ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ച ഴത്സയ ഩദ്ധതിമിതറ രധാന
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ഊന്ല് ആകയാഖയ തഩാതുകഭകറാ യംഖത്തിതെ ഗണനിറഴായം ഉമര്ക്ുഔ,
ആകയാഖയ ഩയിചയണല്ലൃഭാമി ഫന്ധതെട്ട രാഩയതയം തചറഴ് താങ്ങാനുള്ള
ഔളില്ലൃം തഭചൃതെടുുഔ, ഇന്ുരന്ഷ് ഩയിയേ ഴയാഩിെിക്കുഔ, തഩാതുജനാകയാ
ഖയത്തിനും ശുചീഔയണ ത്തിനും കഴണ്ട ഷൗഔയയങ്ങള് ഴയാഩിെിക്കുഔ, ഇത്തയത്തില്
ഷഭഔാറീന കഔയലം അബിമുകീഔയിക്കുന് ആകയാഖയ രശ്നങ്ങതല വഔഔായയം
തചോന്കഴണ്ടി സ്ക്കീമുഔതലയം ഩയിഩാടിഔതലയം ഉഩകമാഖരദഭാക്കുഔ എന്ിഴ
മാണ്.
34. ആദിഴാഷിഔള്, ഭത്സയതത്താളിറാലിഔള്, മുതിര്ക്ന് തഩൗയന്മാര്ക്, ബിന്റിംഖ
ത്തില്തെടുന്ഴര്ക്, കുടികമറ്റ തതാളിറാലിഔള് തുടങ്ങിമ ഷാമൂസിഔഭാമി
ഩികന്ാകം നില്ക്കുന്ഴരുതട ആകയാഖയം തഭചൃതെടുുന്തിന് ഷര്ക്കാര്ക്
രകതയഔഭാമ ശ്രദ്ധ ഩതിെിക്കും.
35. തഩാതുജനാകയാഖയ കഭകറ ജനഷൗഹൃദഭാക്കുഔ എന്താണ് ഩദ്ധതി നമത്തിതെ
നിര്ക്ണാമഔഴവം. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറമലഴില് തതന് രധാനഩങ്കം നടെി
റാകതെടുന് ആര്ക്ദ്ര്ം ഭിശന് റേയഭിടുന്ത് തഩാതുജനാകയാഖയ ഩയിചയണ
യംഖതത്ത താതളെരയന് തയത്തില് രൂഩാന്തയതെടുുഔമാണ്:
1. ഇകൊളതത്ത ഷാംക്രഭിഔ കയാഖ ഷാസചയയത്തിതറ തഴല്ലുഴിലിഔതല
കനയിടാന് ഔളില്ലൃള്ള രാഥഭിഔ ഩയിചയണ ഴയഴസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുഔ;
2. ദൃിദീമ തറത്തില് ഉന്ത ഗണനിറഴായമുള്ള ചിഔിത്സ നല്കുഔ;
3. ഷര്ക്കാര്ക് ആശുഩത്രിഔലില് കയാഖീ ഷൗഹൃദ അന്തയീേം സൃഷ്ടിക്കുഔ.
36. ആര്ക്ദ്ര്ം ഭിശന് റേയഭിടുന്ത് ഐഔയയാഷ്ട്ര ഷബ, സുസ്ഥിയ ഴിഔഷന റേയങ്ങ
ലില് (Sustainable Development Goal) നിര്ക്കേവികതെട്ടിട്ടുള്ളഴയഭാമി
ഫന്ധതെട്ടിയിക്കുന്നു.
37. ആര്ക്ദ്ര്ം ഭിശതെ റേയങ്ങള് കനടുന്തിനാമി ഴിഔഷിെിചൃിട്ടുള്ള ഩയിഩാടിഔള്
ആകയാഖയ കഭകറയതട രാഥഭിഔ, ദൃിദീമ, തൃതീമ കഭകറഔലിതറ ഴിശമങ്ങലാണ്.
ഈ ഩയിഩാടിഔളതട നിര്ക്വസണല്ലൃം രാഴര്ക്ത്തിഔഭാകലുകള്ം ഴികഔന്ദ്രീകൃത
ആസൂത്രണ രക്രിമയഭായം ജനഔീമാസൂത്രണ രസ്ഥാനത്തിതെ യണ്ടാം
ഗട്ടല്ലൃഭായം ഴലതയമധിഔം ഔണികചൃര്ക്കതെട്ടിയിക്കുന്നു.
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38. കഔയലഭാണ് ഇന്തയമിതറ ആയര്ക്കഴദ ചിഔിത്സമില് കനതൃസ്ഥാനുള്ളത്. ഩതി
മൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി ആയര്ക്കഴദത്തിതെ ഴിഴിധ വാകഔലില് ഩഠനല്ലൃം
ഖകഴശണല്ലൃം കരാത്സാസിെിക്കും. ആയര്ക്കഴദം ഇന്തയയ്ക്ക് അഔും പുരുമുള്ള
ധായാലം ആളഔതല കഔയലത്തികറക് ആഔര്ക്ശിക്കും. അതുതഔാണ്ടുതതന് കഔയല
ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഴരുഭാനം ഴര്ക്ധിെിക്കുന്തില് ആയര്ക്കഴദത്തിന് രധാന
ഩേ് ഴസികാനാകും.
2.3 തതാളിറാലിഔളം തതാളിറാലി കേഭല്ലൃം
39. ഷംസ്ഥാനതത്ത തതാളിതറടുക്കുന് ജനങ്ങളതട കേഭം ഉരെിക്കുന്തിനും അഴ
ഔാവം ഷംയേിക്കുന്തിനും രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാമ ഷര്ക്കായാണ് കഔയലത്തില്
നിറഴിലുകള്ലലത്.
40. കഔയലത്തിതറ തതാളിറാലി രസ്ഥാനം വഔഴയിചൃ രധാന കനട്ടം ഷംഗടിത,
അഷംഗടിത കഭകറമിതറ തതാളിറാലിഔള്ക് ഷാമൂസയ സുയേിതതൃല്ലൃം
ഭാനയഭാമ തതാളില് ഷാസചയയല്ലൃം സൃഷ്ടിക്കുന്തിനു ഷാധിചൄ എന്താണ്.
ഷംസ്ഥാനത്തിതെ തഭാത്തം തതാളില് കഷനയതട 80 വതഭാനം ഇത്തയം
തതാളിറാലിഔലാണ്. കദവീമ ഷാമ്പിള് ഷര്ക്തവ ഔണക്കുഔള് രഔായം കഔയല
ത്തിതറ താല്കാറിഔ തതാളിറാലിഔളതട ദിഴഷകഴതനം കദവീമ വയാവയി
കമകാള് യണ്ടിയ ട്ടിമാണ്.
41. ഈ ഷര്ക്കായിതെ രഔടനഩത്രിഔമില് കഔയലത്തിതറ തതാളില് അഴഔാവ
ങ്ങലിതറ കനട്ടങ്ങള് ഷംയേിക്കുതഭന്് ഴാഗ്ദാനം തചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇകൊള്, ഷംസ്ഥാ
നതത്ത ഴിദഗ്ദ്ധയല്ലാത്ത തതാളിറാലിഔളതട ദിഴഷ ഭിനിഭം കൂറി 275 രൂഩക്കും 549
രൂഩക്കും ഇടകാണ്. രഔടന ഩത്രിഔമില് ഴിദഗ്ദ്ധയല്ലാത്ത തതാളിറാലിഔള്ക്കും
കഷഴനകഭകറമില് ഩണിതമടുക്കുന് തതാളിറാലിഔള്ക്കും - സൂെര്ക് ഭാര്ക്കറ്റ്,
കശാെിംഖ് ഭാള് തുടങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങലില് ഩണിതമടുക്കുന്ഴരുള്തെതട - 500
രൂഩ ഭിനിഭം കൂറി ഉരളഴരുത്തണതഭന്് നിര്ക്കദവിക്കുന്നുണ്ട്.
42. രുഩാട് തഴല്ലുഴിലിഔള് മുന്ിലുകള്ണ്ട്. ഴിഗ്ദ്ധയാമ ധായാലം തതാളിറാലിഔള് കഔയല
ത്തിലുകള്തണ്ടേിലുകള്ം അഴര്ക്ക്കുള്ള തതാളിറഴഷയങ്ങളതട ഴലര്ക്ചൃ ഭന്ദഖതിമിറാണ്.
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ഇത് കഔയലത്തിതെ തതാളില് ഔകമ്പാലത്തില് തഩാരുത്തഭില്ലായ്മ സൃഷ്ടിചൃിയിക്കുന്നു.
ഩറ രധാന കഭകറഔലിലുകള്ം ഉമര്ക്ന് വഴദഗ്ദ്ധയമുള്ളഴര്ക്ക് അഴരുതട വഴദഗ്ദ്ധയ
ത്തിനും ഴിദയാബയാഷത്തിനും കമാജിക്കുന് ഴിധത്തിലുകള്ള്ള വമ്പലം റബിക്കുന്ില്ല.
43. ഷൃഔായയ ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങലിലുകള്ം ആശുഩത്രിഔലിലുകള്ം (കനഴ്സുഭാര്ക്, അധയാഩ
ഔര്ക്) കജാറി തചുന്നന് ഴിദയാഷമ്പന്യാമഴര്ക്ക് ഴലതയ തുായ ഭാമ വമ്പലഭാണ്
റബിക്കുന്ത്. ഇതതാരു ഴിശമഭാമി അടുത്ത ഔാറത്ത് ഉമര്ക്ന്നു ഴന്ിട്ടുമുണ്ട്.
44. ചിറ തതാളില് ഔകമ്പാലങ്ങള്ക് രകതയഔ ശ്രദ്ധ ആഴവയഭാണ്, ഉദാസയണത്തിന്
ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമം, പ്ലാകെശന് കഭകറ എന്ിഴമില് കജാറി തചുന്നന്
തതാളിറാലിഔള്ക്. ചാമ, ഔാെി, രബ്ബര്ക്, ഏറം എന്ീ ഴിലഔള് ആകഖാല ഭാന്ദയം
ഔായണഭാമി രതിഷന്ധിമിറാണ്. അഴിതട കജാറിതചുന്നന് തതാളിറാലിഔള്ക്
രകതയഔ ഷംയേണം ആഴവയഭാണ്.
45. അനയഷംസ്ഥാന തതാളിറാലിഔളതട അഴഔാവങ്ങള് ഷംയേികാന് ഷര്ക്കാര്ക്
രകതയഔം ഊന്ല് നല്കും. ഇത് ഷര്ക്കായിതെ രധാന ഉത്തയഴാദി
ത്തഭാമിയിക്കും. ഷംസ്ഥാനത്ത് ആദയഔാറങ്ങലില് തഭിള് നാട്ടില് നിന്നുള്ള
തതാളിറാലിഔലാണ് ഴന്തതേില് അടുത്തഔാറത്ത് ഫംഖാള്, ആഷാം, രീഷ
എന്ീ ഷംസ്ഥാനങ്ങലില് നിന്ാണ്. അതുതഔാണ്ട്, കഔയലത്തിതെ ഷമ്പദ്ഗടന,
ഔാമിഔാധൃാനഭാഴവയമുള്ള തതാളിലുകള്ഔള്ക് മുകയഭായം ആശ്രമിക്കുന്ത് ഭുംനാ
ടന് തതാളിറാലിഔതലമാണ്. ഭറ്റ് ഷംസ്ഥാനങ്ങലില് നിന്നുള്ള തതാളിറാലിഔളതട
അഴഔാവങ്ങളം ഉഩജീഴനല്ലൃം ഷംയേിക്കുന്തിന് ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്ക്
എടുക്കുന് ശ്രഭങ്ങള്ക് ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഩിന്തുണ നല്കും. കുടികമറ്റ തതാളിറാ
ലിഔള്ക് കേഭാനുകൂറയങ്ങള് നല്കുന്തിനുകഴണ്ടി ഷംസ്ഥാനം നിമഭ
നിര്ക്മാണം നടത്തണതഭന്് ഞങ്ങള് നിര്ക്കേവിക്കുന്നു. യജിറര്ക് തചുന്നന്
കുടികമറ്റ തതാളിറാലിഔള്ക് നിമഭാനുസൃതമുള്ള അത്തയം കേഭാനുകൂറയങ്ങള്
ഔിട്ടാന് കമാഖയതയണ്ടാമിയിക്കും.
46. ഷംസ്ഥാനം, തതാളിറാലിഔള്കാമി നിറഴിലുകള്ള്ള ബഴന നിര്ക്മാണ ഩദ്ധതിഔള്
വക്തിതെടുുന്കതാതടാെം, തകേവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളതട ഷസാമ
കത്താതട രകതയഔ ബഴന ഩദ്ധതി നടെിറാക്കും. എംകപ്ലാകമഴ്സ് കററ്റ് ഇന്ുരന്ഷ്
സ്ക്കീം (ESI) ഴയാഩിെിക്കും, രകതയഔിചൃ് ഇടുകി, ഴമനാട്, ഔാഷര്ക്കഖാഡ് ജില്ലഔലില്.
ഷംസ്ഥാനത്ത് കേഭനിധി കഫാര്ക്ുഔള് വക്തിതെടുുന്തും, വാസ്ത്രീമ
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തതാളില് ഴിഴയണ ഷംഴിധാനം (Scientific Labour Information System)
ഴിഔഷിെിക്കുന്തും രധാനതെട്ട ഉദയഭഭാണ്.
2.4 റിംഖഩദഴിയം ഴിഔഷനല്ലൃം
47. കഔയലത്തിതറ സ്ത്രീഔളതട ഷാമൂസിഔ, യാഷ്ട്രീമ, ഷാമ്പത്തിഔ പുകയാഖതി സ്ത്രീഔളതട
ഴിദയാബയാഷം, ആകയാഖയം എന്ീ യംഖങ്ങലിതറ ചയിത്രഩയഭാമ കനട്ടങ്ങളഭാമി
കമാജിക്കുന്ില്ല. എന്ാല് കഔയലത്തിതറ സ്ത്രീഔളതട അഷാധായണഭാമ ചയിത്ര
കനട്ടങ്ങതല കുരചൄഔാണാനാഴില്ല, ഇന്നും സ്ത്രീഔള് ഷഭതൃം കനടാത്ത രധാന
യംഖങ്ങളണ്ട്, അഴിടങ്ങലില് ഴികഴചനം നിറനില്ക്കുന്നു. സ്ത്രീ തതാളില് ഩോലിത്ത
നിയക് കുരല്ലൃം, അഴരുതട തതാളിറില്ലായ്മാ നിയക് ഉമര്ക്ന്തുഭാണ്. ജാതി,
ഴരുഭാനം, ഴിദയാബയാഷം എന്ിഴയഭാമി ഫന്ധതെട്ട് എല്ലാ തതാളില് കഭകറ
ഔലിലുകള്ം റിംഖ അഷഭതൃം നിറനില്ക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീ തതാളിറാലിഔലിതറ ഴറിതമാ
രു ഴിബാഖം ഩയമ്പയാഖത തതാളിലുകള്ഔലാമ ഔമര്ക്, ഔശുഴണ്ടി ഷംസ്ക്കയണം, ഈറ്റ,
വഔത്തരി, കതാട്ടം കഭകറ തുടങ്ങിമഴമില് കഔന്ദ്രീഔയിചൃിയിക്കുന്നു. അഴ ഇകൊള്
ഭാന്ദയത്തികറാ തഔര്ക്ചൃമികറാ ആണ്. നിമഭഷബമികറകകാ, ഩാര്ക്റതഭണ്ടികറകകാ
തതയതെടുകതെട്ട സ്ത്രീഔളതട എണം കുരഴാണ്. കഔയലത്തിതറ സ്ത്രീ രസ്ഥാന
ങ്ങള് ഇഴിടുതത്ത ഖാര്ക്സിഔ അക്രഭങ്ങലികറക്കും സ്ത്രീഔള്ക്കു കനതയയള്ള ഭറ്റ്
അക്രഭങ്ങലികറക്കും ശ്രദ്ധേണിചൃിട്ടുണ്ട്. ഷാമ്പത്തിഔ ഷൃാതന്ത്ര്യം, യാഷ്ട്രീമ
ഷാമൂസയ ജീഴിതത്തിതറ ഷൃതന്ത്ര് ഩോലിത്തം, തഩാതു ഇടങ്ങലിതറ ഷൃാതന്ത്ര്യം
എന്ിഴ ഉമര്ക്ുന് രു നമം കഴണതഭന്് പുകയാഖഭന ഷാമൂസയ വക്തിഔള്
വയിമാംഴണം ഊന്ിെരെിട്ടുണ്ട്.
48. ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി ജന്ഡര്ക് ഫജറ്റിംഖികനാട് രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാണ്.
ര്ര്ക്ണഭാകമാ ബാഖിഔഭാകമാ സ്ത്രീഔതല റേയംതഴയ്ക്കുന് സ്ക്കീമുഔളതട തചറഴളികല്
ഴിസിതം 10 വതഭാനത്തിറധിഔഭാക്കും. ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിയതട
ആദയഴര്ക്ശത്തില് ഈ ഴിസിതം 11 വതഭാനത്തിതറും.
49. സ്ത്രീഔളതട കൂറി, ഷൃമം തതാളിലുകള്ം ഉഩജീഴനല്ലൃം, വനപുണയ ഴിഔഷനം,
തതാളില്സ്ഥറതത്ത രകതയഔ ഷൗഔയയങ്ങള്, വിശുഷംയേണം, അക്രഭങ്ങലില്
നിന്നും ഷംയേണം, അക്രഭങ്ങളതട ഇയഔള് എന്ിഴയ്ക്കുള്ള ഴഔമിരുത്തല്
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ഩദ്ധതിമില് ഒകയാ ഴര്ക്ശല്ലൃം ഴര്ക്ധിെിക്കും. ബിന്റിംഖകാരുതട ഴിഔഷന
രശ്നങ്ങള്, രകതയഔിചൄം എല്ലാതയത്തിലുകള്ള്ള റിംഖഴികഴചനല്ലൃം ഴിഔഷന സ്ക്കീമുഔള്
അബിഷംകഫാധന തചുന്നം. ഷംസ്ഥാനത്തിന് അബിഭാനികാല്ലൃന് രു മുതല്ൂ
ട്ടാണ് കുടുംഫശ്രീ. സ്ത്രീ വാക്തീഔയണം, സ്ത്രീഔളതട ഴരുഭാന ഴർധനഴ്, പുതിമ
തയത്തിലുകള്ള്ള ഉത്ഩാദന രല്ലത്തിഔള് നടെിറാകല്, സ്ഥാഩനഩയഭാമ ഭാറ്റം
എന്ിഴമികറക് കുടുംഫശ്രീതമ ഉഩകമാഖതെടുും.
2.5 ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖം
50. ജാതി, കുറ്റഔയഭാമ തതാട്ടുകൂടാമ്ഭ, ഷാമൂസിഔഭാമ ളിഴാകറിതെ ഭറ്റ് ഴവങ്ങള്
എന്ിഴയ്ക്തകതിയാമ യദ്ധം കഔയലത്തിതെ ഷൃാതന്ത്ര്യത്തിനും ഷാമൂസിഔ-ഷാമ്പ
ത്തിഔ ഴിഔഷനത്തിനും കഴണ്ടിയള്ള കഩായാട്ടത്തിതെ ളിചൄകൂടാനാഴാത്ത ബാഖ
ഭാമിരുന്നു. ഈ ചയിത്രഩയഭാമ ഩായമ്പയയം നമള് ഴിറതെട്ടതാമി ഔരുതുന്നു.
ആസൂത്രണ രക്രിമ ഩട്ടിഔജാതിമിലുകള്ം ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖത്തിലുകള്ം ഉള്തെടുന് ജനങ്ങളതട
അഴഔാവം ഷംയേിക്കുഔയം ഷംസ്ഥാനതത്ത ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിബാഖ
ങ്ങലിതറ എല്ലാ ജനങ്ങളതടയം ഷാമൂസിഔ-ഷാമ്പത്തിഔ കനട്ടങ്ങതല ഴിപുറതെടു
ത്താന് ശ്രഭിക്കുഔയം തചുന്നം.
51. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിമില് ഩട്ടിഔജാതി ജനഴിബാഖത്തിനുള്ള രകതയഔ ഗടഔ
ഩദ്ധതിമികറയം (Special Component Plan - SCP) ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ജനഴിബാഖത്തി
നുള്ള കഖാത്ര ഉഩ ഩദ്ധതിമികറയം (Tribal Sub-Plan - TSP) ഴഔമിരുത്തലുകള്ഔള്
ഈ ഴിബാഖങ്ങളതട ഷംസ്ഥാനതറത്തിലുകള്ള്ള ജനഷംകയാനുഩാതകത്തകാളം കൂടുത
റാമിയിക്കും. 2011 തഷന്ഷഷ് രഔായം ഩട്ടിഔജാതി ജനഷംകയ ഷംസ്ഥാന
ത്തിതെ തഭാത്തം ജനഷംകയയതട 9.1 വതഭാനഭാണ്. ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ജനഷംകയ
തഭാത്തം ജനഷംകയയതട 1.45 വതഭാനല്ലൃം. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിയതട ആദയ ഴര്ക്ശ
ത്തില് (2017-18) തതന് എഷ്.ഷി.ഩി, ടി.എഷ്.ഩി എന്ിഴയ്ക്കുള്ള ഩദ്ധതി ഴഔമി
രുത്തല് മഥാക്രഭം 9.8 വതഭാനല്ലൃം 2.7 വതഭാനല്ലൃഭാമിരുന്നു.
52. താതളകാണുന് ഩട്ടിഔ സൂചിെിക്കുന്തുകഩാതറ ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖത്തിനും ഩട്ടിഔ
ഴര്ക്ഖ ഴിബാഖത്തിനുമുള്ള സ്കീമുഔള്ക്കുള്ള കഔന്ദ്ര ഴഔമിരുത്തലുകള്ഔള് അഴരുതട
ജനഷംകയാനുഩാതകത്തകാളം ഴലതയ കുരഴാണ്.
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ഩട്ടിഔ 2 എഷ്.ഷി.ഩി, ടി.എഷ്.ഩി എന്ിഴയ്ക്കുള്ള കഔന്ദ്ര ഫജറ്റ് ഴഔമിരുത്തറിതെ ക്രഭം
(വതഭാനത്തില്)
ഴര്ക്ശം

എഷ്.ഷി.ഩി

ടി.എഷ്.ഩി

2014-15

8.8

5.6

2015-16

6.6

4.3

2016-17

7.1

4.4

16.6

8.6

ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ
ഴിബാഖങ്ങളതട ഇന്തയമിതറ 2011
ജനഷംകയമിലുകള്ള്ള അനുഩാതം

53. 2017-18 തറ കഔന്ദ്ര ഫജറ്റ് രഔായം ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖം എന്ിഴരുതട
കേഭത്തിനുകഴണ്ടിയള്ള ഴഔമിരുത്തലുകള്ഔള് തഭാത്തം ഫജറ്റ് ഔണക്കുഔളതട
മഥാക്രഭം 2.1 വതഭാനല്ലൃം 1.3 വതഭാനല്ലൃഭാണ്. മൂറധന തചറഴിതെ (capital
expenditure) ഔായയത്തിറാതണേില് ഩട്ടിഔജാതി കേഭത്തിന് 0.07 വതഭാനല്ലൃം
ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ കേഭത്തിന് 0.1 വതഭാനല്ലൃം നീകിമിരുൊണ് ഉള്തകാള്ളിചൃിട്ടുള്ളത്.
54. കഔന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്ക് എഷ്. ഷി. ഩി./ടി എഷ് ഩി എന്ീ ഩദ്ധതിഔള്ക് കഴണ്ടിയള്ള
നിശൄിത ഴഔമിരുത്തറില് നിന്നും ഩിന്ഴാങ്ങുന്ന്ത് ഔടുത്ത ആവേഔള് സൃഷ്ടി
ചൃിട്ടുണ്ട്. എന്ാല് ഇതില് നിന്് ഴയതയസ്തഭാമി ഷഭതൃാധിഷ്ഠിത റേയം
ഔാുസൂേിക്കുന് ഇടതുഩേ ഷര്ക്കാര്ക് എഷ്.ഷി, എഷ്.ടി ഴിബാഖങ്ങള്ക്
ആനുഩാതിഔ ഴഔമിരുത്തല് നടുഔ ഭാത്രഭല്ല ഇതിതെ ഴിസിതം ഴര്ക്ധിെി
ക്കുഔയം തചയ്തിട്ടുണ്ട്.
55. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി രഴര്ക്ത്തനങ്ങള് ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ജനഴിബാഖല്ലൃഭാമി
ഫന്ധതെട്ട് താതള ഩരയന് തറങ്ങലിറാമിയിക്കും കഔന്ദ്രീഔയിക്കുഔ:
1. ഭൂഭി, പുയമിടം, ആഴാഷം.
2. ഴിദയാബയാഷം: എല്ലാ തറത്തിലുകള്ം - രാഥഭിഔ, ഭധയഭ, ഉഩയിഩഠനങ്ങലിലുകള്ം
ഖകഴശണത്തിലുകള്ം - ഩയിര്ര്ക്ണ രാഩയതയം ഏറ്റല്ലൃം ഭിഔചൃ ഴിദയാബയാഷ
ഷൗഔയയങ്ങള് റബയഭാകുന്നുതണ്ടന്നും ഉരള ഴരുുഔ.
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3.

4.
5.

വനപുണയ
ഴിഔഷനം:
ആധുനിഔ
തതാളിറഴഷയങ്ങള്ക്കുതകുന്,
കഔയലത്തിനഔും പുരും തതാളില് റബിക്കുഴാന് രാപ്തയാമ രു പുതിമ
തറമുരതമ ഷന്ദ്ധയാക്കുഔ.
തതാളിറഴഷയങ്ങള്: ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഖ ഴിബാഖങ്ങള്കായള്ള
ഷംഴയണം ര്ര്ക്ണഭായം റബിക്കുന്നുതണ്ടന്് ഉരള ഴരുുഔ.
ബേയ സുയേ.

56. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറമലഴില് 2013 തറ കതാട്ടികഴറ നികയാധനല്ലൃം തതാളില്
തചുന്നന്ഴരുതട പുനരുദ്ധായണല്ലൃഭാമി ഫന്ധതെട്ട നിമഭത്തിതെ (Prohibition of
Employment of Manual Scavengers and their Rehabilitation Act - PEMSRA)
ഉകേവം വഔഴയികാന് തഷപ്റ്റ്റിഔ് ടാങ്കഔള് ല്ലത്തിമാക്കുന്തും ഭാറിനയം നീകം
തചുന്നന്തും ഩയിര്ര്ക്ണഭായം മന്ത്ര്ഴത്കയിക്കും.
57. ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ജനഴിബാഖത്തിതെ ഴീടുഔള് കൂടുതറായള്ള ചിറ രകതയഔ ഴാഷ
സ്ഥറങ്ങള്, ചുറുമതഩാടുഔള്, രകദവങ്ങള് എന്ിഴിടങ്ങലില് അഴരുതട ഷാമൂസിഔഷാമ്പത്തിഔ രശ്നങ്ങള് കഔന്ദ്രീഔയിചൃിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങതനയള്ള കഭകറഔലില്
ഴിഔഷന രഴര്ക്ത്തനങ്ങള് നടുന്തില് രകതയഔ ശ്രദ്ധ തഔാടുകകണ്ടതുണ്ട്.
ഴയതയസ്ത തയത്തിലുകള്ള്ള കഷഴന ഴിതയണ ഷംഴിധാനങ്ങള് - ബഴനം, കയാഖ
നിഴായണല്ലൃം കബദഭാകലുകള്ം, തഩാതു ബേണ ഴിതയണം, ശുചീഔയണം, കുടിതഴള്ളം,
ൂള് ഴിദയാബയാഷം, ഭൂഅഴഔാവങ്ങള്, ഉഩജീഴനഭാര്ക്ഖങ്ങള്, ഷാംസ്കായിഔ
ഷൗഔയയങ്ങള്, ആധുനിഔ ജീഴിത ഷൗഔയയങ്ങള് എന്ിഴ - ഇതില് ഉള്തകാള്ളും.
ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ആദിഴാഷി ഴാഷസ്ഥറങ്ങലിതറ ഩയഭ ദായിദയം എന് ഴിഩ
ത്തിതന അബിഷംകഫാധന തചുന്നഔയം ഇല്ലാതാക്കുഔയം തചുന്നന് സ്കീമുഔള്
രൂഩതെടുുഔയം തചുന്നം.
2.6 ഷാമൂസയ കഷഴനങ്ങളം ഷാമൂസയ സുയേിതതൃല്ലൃം
58. കഔയലത്തിതെ ആധുനിഔ യാഷ്ട്രീമ ചയിത്രത്തിതെ രധാന ഷഴികവശതയം
ഷൃീഔായയതയം ഷാമൂസയസുയേമിലുകള്ള്ള - രധാനഭായം ദയിദ്ര്ര്ക്, ഷാമൂസയ ഴികഴച
നത്തിന് ഇയമാമഴര്ക്, ഷാമ്പത്തിഔഭാമി ദുര്ക്ബ്ബറയാമഴര്ക്, തതാളില് യസിതര്ക്,
മുതിര്ക്ന് ഩൗയന്മാര്ക്, കയാഖിഔള്, ബേണം ഔളികാനില്ലാത്തഴര്ക്, വായീയിഔഭാമി
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ദുര്ക്ബ്ബറാമഴര്ക് എന്ിഴര്ക്കായള്ള - നികേഩഭാണ്. ഷാമൂസയസുയേയ്ക്ക് രതി
ജ്ഞാഫദ്ധഭാമ ഷര്ക്കായാണ് കഔയലത്തില് ആദയഭാമി അധിഔായത്തികറരി
മത്. ബയണഗടനയതട ആര്ക്ട്ടികിള് 41 നിറഴില് ഴരുുന്തിന് ഇടതുഩേ
ഷര്ക്കാര്ക് ഷാമൂസയ സുയോ കഭകറമില് നഴീനഭാമ ഇടതഩടലുകള്ഔള് തഔാണ്ട്
ഴന്നു. തതാളിറില്ലായ്മ, ഴാര്ക്ധഔയം, കയാഖം, ബിന്കവശിയള്ളഴര്ക് എന്ിഴതയ
ഷാമൂസയസുയേയ്ക്ക് ഔീളില്തകാണ്ടു ഴന്നു.
ബിന്കവശിയള്ളഴര്ക്
59. കഔയല ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡിതെ അബിരാമത്തില് ഷര്ക്കായികെയം
ഷമൂസത്തികെയം രധാന ഉത്തയഴാദിത്തൃം ബിന്കവശിയള്ളഴര്ക്ക് തുറയ നിറമി
ലുകള്ള്ള അഴഔാവം റബിക്കുഴാനും, അഴരുതട ഔളിഴ് ഴലര്ക്ത്താനും, അന്തകിാതട
ജീഴികാനുമുള്ള അഴഷയതഭാരുകിതഔാടുക്കുഔ എന്താണ്. ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ച
ഴത്സയ ഩദ്ധതികാറത്ത് എല്ലാ ബിന്കവശികാര്ക്ക്കും ഷംസ്ഥാനതത്ത എല്ലാ
ജില്ലഔലിതറയം തഩാതു തഔട്ടിടങ്ങലികറക്കുള്ള രാഩയത ഉരളഴരുുന്തിനാഴ
വയഭാമ ഩണം ഴിനികമാഖിക്കും. ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് ബിന്കവശിയള്ള
ഴിബാഖങ്ങള്കിടമില് രഴര്ക്ത്തിക്കുന് ഷംഗടനഔള്, ഭറ്റ് ഴയക്തിഔള് എന്ിഴ
രുഭാമി കൂടിമാകറാചിചൃ് ഴിബിന്കവശിയള്ള ഴയക്തിഔളതട ഷമ്പൂര്ക്ണ ഴിഔാഷ
ത്തിനായള്ള ഩയിഩാടിഔള് രൂഩീഔയിക്കും. ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡിതെ
ഇതുഭാമി ഫന്ധതെട്ട ഴര്ക്കിംഖ് ്പുകെില് ഴന് രധാന നിര്ക്കേവങ്ങള് രതികയാധ
ത്തിനായള്ള മുന്വഔതേടുകല്, കനതയതത്തയള്ള സ്ക്രീനിംഖ്, ഡിസ്ട്രിക് ഏര്ക്റി
ഇതെര്ക്തഴന്തശന് തഷെര്ക്, അംഖനഴാടിമിലൂതടയള്ള രകതയഔ ഴിദയാബയാഷ
ഩയിഩാടി, ഭാതൃഔ വിശു പുനയധിഴാഷ കഔന്ദ്രം, തെശയല് ൂള്, ഷഭഗ്ര ൂലിംഖ്,
തഴാകകശണല് ഩയിവീറനം, ബിന്കവശികാര്ക്ക്കുള്ള തതാളില് കഔന്ദ്രങ്ങള്,
ഷമൂസാധിഷ്ടിത പുനയധിഴാഷം, ഷസാമഔ കരാജക്ട് എന്ിഴമാണ്.
മുതിര്ക്ന് ഩൗയന്മാര്ക്
60. കഔയലത്തിതറ ജനഷംകയാഩയഭാമ ഩയിഴര്ക്ത്തനത്തിതെ രധാന ഩയിണിതപറം
ജനഷംകയമില് 60 ഴമിിന് മുഔലിലുകള്ള്ളഴരുതട ഩേ് ഇന്തയതമാട്ടുക്കുമുള്ള
വയാവയിതമകാള് കൂടുതറാണ് എന്താണ്. ഇന്തയതമാട്ടാതഔ ഇത് 8
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വതഭാനല്ലൃം കഔയലത്തില് 12.6 വതഭാനല്ലൃഭാണ്.
61. ആയര്ക്വദര്ക്ഗയത്തിതെ ഔായയത്തിലുകള്ള്ള ആണ്-തഩണ് ഴയതയാഷല്ലൃം ഴിഴാസ
രാമത്തിലുകള്ള്ള ഴയതയാഷല്ലൃം മൂറം ഷംസ്ഥാനതത്ത ഴിധഴഔളതട എണം
കൂടിതകാണ്ടിയിക്കുഔമാണ്. ഏറ്റല്ലൃം പുതിമ ഔണക്കുഔള് രഔായം കഔയലത്തില് 60
ഴമിിന് മുഔലിലുകള്ള്ള സ്ത്രീഔലില് 58 വതഭാനം ഴിധഴഔലാണ്. ഇഴരുതട
ഷാമ്പത്തിഔ, ആകയാഖയ, കേഭഔയഭാമ ആഴവയങ്ങള്ക് രകതയഔ ശ്രദ്ധ
നല്കഔണ്ടതുണ്ട്.
62. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറത്ത് തഩന്ശന് ഩദ്ധതിയതട ഴലുകള്െല്ലൃം ഴയാപ്തിയം
ഴര്ക്ധിെിക്കുതഭന്ാണ് കഔയല ഷര്ക്കാര്ക് രകയാഩിചൃിയിക്കുന്ത്. ഩദ്ധതിമില്
മുതിര്ക്ന് ഩൗയന്മാരുതട ആകയാഖയരശ്നങ്ങള് ഩയിസയികാന് രകതയഔ പണ്ട്
നീകിതഴക്കുന്താണ് - രകതയഔിചൄം ഩഔര്ക്ചൃഴയാധിമല്ലാത്ത കയാഖങ്ങള്ക്
കഴണ്ടിയള്ളത്.
2.7 ബഴന നിര്ക്മാണം
63. തഩാതുഴില് ബഴന നിര്ക്മാണത്തിതെ ഗണത്തിലുകള്ം എണത്തിലുകള്ം കഔയലം ഭറുമത
ഷംസ്ഥാനങ്ങതലകാളം ഴലതയമുന്ിറാണ്. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറമലഴില്
ഷംസ്ഥാനം ഷമ്പൂര്ക്ണ ബഴന നിര്ക്മാണ ഭിശതെ നടത്തിളഭാമി രു നിര്ക്ണാമ
ഔഭാമ ഔാല്തഴയ്പ് നടും. ഈ തദൗതയത്തിനുള്ളില് “ഉഩജീഴനഭാര്ക്ഗം,
ഉള്കചൃര്ക്കല്, ഷാമ്പത്തിഔ വാക്തീഔയണം” (Livelihood, Inclusion, and Financial
Empowerment) എന്കഩരുള്ള രു ഭിശന്, ഴീടില്ലാത്തതും ഭൂഭിമില്ലാത്തതുഭാമ
കുടുംഫങ്ങള്ക് രകതയഔ ഊന്ല് നല്കുന്നു.
64. കഔയലത്തിതറ ബഴന നിര്ക്മാണ നമത്തിതെ അന്തിഭ റേയം സുകഔയല്ലൃം,
സുയേിതല്ലൃം അന്തസ്സുള്ളതുഭാമ ബഴനം ഷംസ്ഥാനതത്ത എല്ലാഴര്ക്ക്കും നല്കുഔ
എന്താണ്.
65. ബഴന നിര്ക്മാണ ഭിശതെ രകയാഩിത റേയങ്ങള് ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാ
റമലഴില് നടെിറാക്കും. അഴ താതളെരയന്ഴ ഉള്തകാള്ളുന്താണ്:
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1.

2.
3.
4.

5.

ഭുഭിയതട റബയത തഭചൃതെടുുഔയം ഉമയത്തിലുകള്ള്ള തഔട്ടിടങ്ങള് നിര്ക്മിക്കു
ന്തുള്െതടയള്ള ഭാര്ക്ഗങ്ങലിലൂതട ഭൂഭി പറരദഭാമി ഉഩകമാഖിക്കുഔയം
തചുന്നഔ;
പുതിമ ഷാകേതിഔ ഴിദയ, വനപുണയം എന്ിഴയതട ഉഩകമാഖം ഴളി
മൂറധന ഉത്ഩാദന േഭത തഭചൃതെടുുഔ;
നഖയരകദവം
ഴയാഩിക്കുന്തിതെ
രശ്നങ്ങതല
കനയിടുന്തിനാമി
തന്ത്ര്ഩയഭാമി ഷാമൂസിഔ ബഴന ഷകേതം സ്ഥാഩിക്കുഔ;
ഷാമൂസിഔഭാമി ളിചൄനിര്ക്ത്തതെട്ടഴര്ക്ക്കും ഩാഴങ്ങള്ക്കും കഴണ്ട ബഴന
നിര്ക്മാണത്തിതറ രശ്നങ്ങലില് രകതയഔ ശ്രദ്ധ നല്ഔിതകാണ്ട് ഴിബഴ
ഷഭാസയണത്തിന് ൂറതന യീതിഔള് ഩയീേിക്കുഔ;
പുതിമ ഉഩജീഴന ഭാര്ക്ഗങ്ങളതട സൃഷ്ടിയഭാമി ബഴന നിര്ക്മാണ നമം
ഫന്ധിെിക്കുഔ.
2.8 കുടിതഴള്ളം, ശുചീഔയണം

കുടിതഴള്ളം
66. ഷംസ്ഥാനതത്ത മുള്ളൃഴന് ജനങ്ങള്ക്കും മുടങ്ങാതത കുടിതഴള്ളം നല്കുന്തിനു
കഴണ്ട രു രൂഩകയക ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്ക് തോരാകണം. ഇകായയത്തിതറ
ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിയതട രധാന റേയം ഷംസ്ഥാനതത്ത മുള്ളൃഴന് ജനങ്ങള്ക്കും
കുടിതഴള്ളം ഴിതയണം തചുന്നതഭന്് ഉരളഴരുുഔ എന്താണ്. നഖയങ്ങലിതറ,
രകതയഔിചൄം ജറതദൗര്ക്റബയമുള്ളമിടങ്ങലിതറ, ജറത്തിതെ ആഴവയഔത കനയിടുന്
തിന് കഔയലത്തിന് തരാജക്ടുഔള് ആഴവയഭാണ്. കഔയലത്തിതറ 60
വതഭാനത്തിനു മുഔലില് ഴരുന് ജനങ്ങളം ഔിണര്ക് തഴള്ളതത്തമാണ് ആശ്രമി
ക്കുന്ത്, ഔിണുംഔള് ഷംയേിക്കുന്തിന് രകതയഔ ശ്രദ്ധ നല്കും. ഴിഴിധ
ജറഴിതയണ സ്ക്കീമുഔലിതറ ഴിതയണ നഷ്ടം കുരയ്ക്കുന്തിനാമി അനുകമാജയഭാമ
നടഩടിഔള് നടെില് ഴരുും.
ശുചീഔയണം
67. സയിത കഔയലം ഭിശതെ കഔന്ദ്ര ഔര്ക്ത്തഴയങ്ങലാമി ഩരെിയിക്കുന്ത് കയഭാറിനയ
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നിര്ക്മാര്ക്ജനല്ലൃം കഔയലത്തിതെ ജറാവമങ്ങളതട ശുദ്ധീഔയണല്ലൃഭാണ്. ഇതി
തനാരു “Hardware” ഴവല്ലൃം (അതാമത് ആഴവയഭാമ വാസ്ത്രീമല്ലൃം ഷാകേതിഔല്ലൃ
ഭാമ ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയം) “Software” ഴവല്ലൃം (അതാമത്, ചളചഴുംഔളം
ഭാറിനയങ്ങളം നിര്ക്മാര്ക്ജനം തചുന്നന്തില് ജനങ്ങളതട, രകതയഔിചൄം കുട്ടിഔളതട
കഫാധം ഭാുംന്ത്) ഉണ്ട്. നമുക് ഷഭീഩബാഴിമില് ഷാധയഭാല്ലൃന് രു ഭാറിനയ
മുക്ത കഔയലത്തിനാമി ആസൂത്രണം തചോം. ഇതിനുകഴണ്ട ശ്രഭങ്ങളം ഩദ്ധതി
സ്ക്കീമുഔളം ശുചിതൃ ഭിശനുഭാമി ഷംകമാജിെികണം, തകേവ ഷൃമംബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള് ഴളി സുസ്ഥിയ ശുചിതൃ ക്രഭീഔയണങ്ങള് കനടുന്തിന് അത്
ഉത്തയഴാദി ആമിയിക്കും.
2.9 ബേയല്ലൃം തഩാതുഴിതയണല്ലൃം
68. ഩട്ടിണി മുക്ത കഔയലം (hunger-free Kerala) സൃഷ്ടിക്കുഔമാണ് ഩതിമൂന്ാം
ഩദ്ധതിയതട രു റേയം. കഔയലത്തിതറ തഩാതുഴിതയണ ഷംഴിധാനം ഇന്തയ
മിതറ ഏറ്റല്ലൃം ഩളകഭാര്ക്ന്തും നല്ലകഩാതറ രഴര്ക്ത്തിക്കുന്തുഭാമ ബേയ
സുയോശൃംകറമാണ്. കഔയലത്തിതറ തഩാതുഴിതയണ ഷംഴിധാനം തഩാതുഇട
തഩടലുകള്ഭാമി ഫന്ധതെട്ടതും (രകതയഔിചൄം 1956 നു കവശമുള്ളത്) നീണ്ട ചയിത്രമുള്ള
തുഭാണ്. ഩിഡിഎിിതെ ബേയ ധാനയ ഴിതയണല്ലൃഭാമി ഫന്ധതെട്ട്,
ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ധാനയ ആഴവയഔതഔള് നിരകഴറുമതന്തിന് കഔന്ദ്ര കഔൃാട്ടാമി
ല്നിന്നും ഷംസ്ഥാനത്തിന് ഭതിമാമ ഴിസിതം നല്കഔണ്ടത് കഔന്ദ്ര ഷര്ക്കാ
യിതെ ഉത്തയഴാദിത്തഭാമിരുന്നു. 1990 ഔള്ക്കു കവശം ഈ നിഫന്ധനഔള്
ഭാുംഔയണ്ടാമി. 1997 നു കവശം ഷാര്ക്ഴത്രിഔ ഩിഡിഎിിനു ഩഔയഭാമി രകതയഔ
റേയംതഴചൄള്ള ഩിഡിഎി് തഔാണ്ടുഴന്നു. ഗണകബാക്താകതല ഔതണ്ടുന്
യീതിയം ഗണകബാക്താകതല തതയതെടുക്കുന് യീതിയം തതറുമതഔള് നിരെ
താമിരുന്നു, അര്ക്സതതെട്ട ഩറ കുടുംഫങ്ങളം തഩാതുഴിതയണ ഷംഴിധാന
ത്തില്നിന്നും ളിഴാകതെട്ടു.
69. കഔയലത്തില് കദവീമ ബേയ സുയോ നിമഭം (National Food Security Act NFSA) നടെിറാക്കുന്തില് ഩന്ത്ര്ണ്ടാം ഩദ്ധതികാറമലഴില് ഔാറതാഭഷമു
ണ്ടാമി. രു ളിഴാകല് നമ രൂഩഗടനയം രാഴര്ക്ത്തിഔഭാക്കുന്തിതറ
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അനാഴവയ ഔാറതാഭഷല്ലൃം കചര്ക്ന്് ഇകൊളതത്ത ഷര്ക്കായിതെ ജനങ്ങളതട
ബേണല്ലൃം കഩാശഔാസായ സുയേയം ഉരൊകാനുള്ള ശ്രഭങ്ങള്ക് തിയിചൃടി
കമഔി.
70. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറമലഴില് ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്ക് തഩാതുഴിതയണം
ഩളമഩടിമിറാക്കും. രകതയഔിചൄം കൂടുതല് ഗണകബാക്താകള്ക് ഴിറകുരചൃ് ബേയ
ധാനയങ്ങള് റബിക്കുതഭന്് ഉരളഴരു ുന്തിന് ഩദ്ധതി ഷസാമിക്കും. ഩിഡിഎി്
ശൃംകറയതട തുടകം മുതല് അഴഷാനം ഴതയ ഔമ്പൂട്ടര്ക്ഴത്കയിക്കും. അത് ബേയ
ഴിതയണതത്ത കൃതയഭാകാനും ര്ര്ക്ത്തിമാല്ലൃന് കരശന് ഔാര്ക്ുഔലിതറ ഇയട്ടി
കലുകള്ഔള് ഔതണ്ടത്താന് ഷസാമിക്കുഔയം തചുന്നം.
71. പുതിമ കരശന് ഔാര്ക്ുഔള് ഔാറതാഭഷഭില്ലാതത രഷിദ്ധീഔയിക്കുഔയം
ഴിതയണം നടുഔയം തചുന്നം. ഷിഴില് ഷവപ്ലഷ് കഔാര്ക്െകരശതന ഔായയേഭ
ഭാമി ഔകമ്പാലത്തില് ഇടതഩട്ട് ഴിറ നിമന്ത്ര്ിക്കുന്തിനാമി ഷജഭാക്കും.
ഉഩകബാക്തൃ ഔകമ്പാലത്തിതറ ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങളതട ഇടതഩടല്, രകതയഔിചൄം
ഉത്സഴഔാറങ്ങലില്, കരാത്സാസിെിക്കും.
72. ഩട്ടിണി മുക്ത ഷംസ്ഥാനം മാഥാര്ക്ഥയഭാക്കുന്തിന് ഭറുമത നമഩയഭാമ
ഇടതഩടലുകള്ഔളം ആഴവയഭാണ്. ഷംകമാജിത വിശു ഴിഔഷന സ്ക്കീഭിതനയം
(Integrated Child Development Scheme-ICDS) ഉചൃബേണ സ്ക്കീഭിതനയം ആധുനിഔ
ഴത്കയികാനും വക്തിതെടുുഭാനുള്ള ശ്രഭങ്ങള്ക് ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഩിന്തുണ
നല്കും. ഈ സ്ക്കീമുഔളതട ബാഖഭാമി കഩാശഔഗണം കൂടുതലുകള്ള്ള ബേയ ധാനയം
ഴിതയണം തചോനുള്ള ശ്രഭങ്ങതലയം ഩിന്തുണയ്ക്കും.
2.10 കഔഴറ ദായിദ്ര്യം
73. കഔയല ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഩായമ്പയയം അടിസ്ഥാനഭാകി, ഇടതുഩേ ജനാധിഩതയ
മുന്ണി ഷര്ക്കായിതെ കനതൃതൃത്തില്, കഔഴറ ദായിദ്ര്യം നിര്ക്മാര്ക്ജനം തചേ
തെട്ട ഇന്തയമിതറ ആദയ ഷംസ്ഥാനഭാമിത്തീരുഔ എന് ഷൃപ്നതുല്ലയഭാമ രു
കനട്ടം വഔഴയികാന് കഔയലത്തിന് ഷാധികണം.
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74. കഔയലത്തില്, തടണ്ടുല്കര്ക് ദായിദ്ര്യകയകമനുഷയിചൃ്, ദയിദ്ര്രുതട ജനഷംകയമിതറ
അനുഩാതം (head count ratio) 2011-12 ല് ഗ്രാഭരകദവത്ത് 9.1 വതഭാനല്ലൃം,
നഖയരകദവത്ത് 5 വതഭാനല്ലൃഭാമി ഔണകാകിമിട്ടുണ്ട്. നഖയ, ഗ്രാഭ രകദവ
ങ്ങള് രുഭിതചൃടുത്താല് ദയിദ്ര്രുതട ജനഷംകയമിതറ അനുഩാതം 7.1 വതഭാനം
ഴരും. അതാമത്, ഗ്രാഭരകദവത്ത് 15.5 റേം കഩരും, നഖയരകദവത്ത് 8.5
റേം കഩരും ദായിദ്ര്യകയകക് താതളഴരും.
75. ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ, ഭത്സയ തതാളിറാലി എന്ീ ജനഴിബാഖങ്ങലിതറ ദയിദ്ര്രുതട
അനുഩാതം തഩാതുജനഴിബാഖങ്ങലിതറ ദയിദ്ര് അനുഩാതതത്തകാള് കൂടുതറാണ്.
ഗ്രാഭരകദവങ്ങലില് ഉത്ഩാദന രഴര്ക്ത്തനങ്ങള് ഴയാഩിെികാന് പുതിമ
ഩയിഩാടിഔള് ആഴിഷ്ക്കയികയിക്കുന്തിന് ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് ഷസാമങ്ങള്
നല്കുഔയം, ആദിഴാഷിഔളതട ഴാഷസ്ഥറങ്ങലിതറ ഴിഴിധ രൂഩത്തിലുകള്ള്ള
ദായിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മ തചോന് ഩയിഩാടിഔള് ആസൂത്രണം തചുന്നഔയം തചുന്നം.
76. ജനങ്ങളതട ഩോലിത്തം ഴളിയം, ദയിദ്ര്തയ തിയിചൃരിയന്തിനുള്ള സൂേഭഭാമ
ഷംഴിധാനങ്ങള് തഔാണ്ടും, കയാരുത്തരുകടയം ദായിദ്ര്യാഴസ്ഥയതട ഔായണല്ലൃം
ഩയിസായല്ലൃം ഔതണ്ടത്തിതകാണ്ടും കഔഴറ ദായിദ്ര്യം ഇല്ലാതാകാന് തീര്ക്ചൃമായം
ഷാധിക്കും എന്ാണ് ഞങ്ങള് ഴിവൃഷിക്കുന്ത്.
2.11 ഴിഔഷനത്തിനു കഴണ്ട സ്ഥിതിഴിഴയ ഔണക്കുഔള്
77. പറരദഭാമ ആസൂത്രണത്തിന് കൃതയഭാമ സ്ഥിതിഴിഴയ ഔണക്കുഔളതട ആഴ
വയമുണ്ട്. സ്ഥിതി ഴിഴയ ഔണക്കുഔള്ക് വാസ്ത്രീമഭാമ ഷേല്െം, നിര്ക്ഴചനം,
യീതി, ഴിഴയ കവകയണത്തിനുള്ള വാസ്ത്രീമഭാമ യീതി, അഴതയണം, ഉഩകമാഖതെ
ടുത്തല് എന്ിഴ ആഴവയഭാണ്. നിറഴിലുകള്ള്ള കഔയലത്തിതറ ഷാമ്പത്തിഔ നമം
ഉമര്ക്ന് നിറഴായത്തിലുകള്ള്ള സ്ഥിതിഴിഴയ ഔണകിതെ ഴിഴയഩയഭാമ ഩിന്ഫറ
കത്താതടയള്ളതാതണന്് ഩരമാന് ഷാധികില്ല.
78. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറത്ത്, ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് കഔയലത്തിതറ
ഓകദയാഖിഔ സ്ഥിതി ഴിഴയകണക്കുഔതല ഷംഫന്ധിചൄം, ഇഴയഭാമി ഫന്ധതെട്ട
സ്ഥാഩനങ്ങള് തഭചൃതെടുുന്തിനും ഴിവദഭാമ നിര്ക്കേവങ്ങള് രൂഩീഔയിക്കും.
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79. ഭൂഭിയഭാമി ഫന്ധതെട്ട് ഩാട്ടം, ഭൂഴിനികമാഖം, ഭൂഭിവഔഭാറ്റം, ഉല്പാദനം എന്ിഴ
യതട ഷഭഗ്രഭാമ ഴിഴയങ്ങളണ്ടാമിയികണം. ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഴരുഭാനതത്ത
ഷംഫന്ധിചൃ ഔണക്കുഔലില് രാഥഭിഔ, ദൃിതീമ, ത്രിതീമ കഭകറയഭാമി ഫന്ധ
തെട്ട ഴിവൃഷിനീമ ഴിഴയങ്ങള് ഉള്തെടുതഭന്് ഉരെികണം. കദവീമ ഷര്ക്തവയ
ഭാമി ഫന്ധതെട്ട ഴിഴയകവകയണം - കദവീമ ഷാമ്പിള് ഷര്ക്തവ, ഴാര്ക്ശിഔ ഴയഴ
ഷാമ ഷര്ക്തവ (Annual Survey of Industries) - ഴയാഩിെിക്കുഔയം ഷംസ്ഥാന തറ
രശ്നങ്ങള് കൂടുതല് ഉള്തെടുുഔയം കഴണം.
80. തകേവ ഷര്ക്കാരുഔള്ക് - ജില്ലാ, കലാക്, ഩഞ്ചാമത്ത് തറങ്ങലില് - രു
പുതിമ ഴിഴയ കവകയണ ശൃകറ സൃഷ്ടികകണ്ടതുണ്ട്. തകേവ ഷര്ക്കാരുഔള്ക്
ഷാമൂസിഔ ഷാമ്പത്തിഔ നമങ്ങള്ക്കുകഴണ്ടി പറരദഭാമ ഡാറ്റാ കഫഷ് ആഴ
വയഭാണ്. പുതിമ ആഴവയങ്ങതലക്കുരിചൄള്ള ഩട്ടിഔ തോരാക്കുന്ത് തതയതെടു
ത്ത ജനരതിനിധിഔളഭാമി ചര്ക്ചൃതചയ്തതിന് കവശം തീരുഭാനിക്കും.
81. ഭതറ്റാരു സ്ഥറത്ത് സൂചിെിചൃകൊതറ, ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് കഔയല
ത്തിനാമി രു ഏഔീഔയികതെട്ട തെശയല് ഴിഴയ കഩാര്ക്ട്ടല് സൃഷ്ടിക്കുന്തിന്
നിര്ക്കദവങ്ങള് ഷഭര്ക്െിചൃിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഴകുളഔള്ക്കും തങ്ങളകടതാമ ഔണക്കുഔള്
ഇതികറക് കൂട്ടികചൃര്ക്കാല്ലൃന്താണ്.
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3 ഉത്ഩാദന കഭകറഔള്
3.1 കൃശി
82. കഔയലല്ലൃം ഇന്തയയതട ഴടക്കുഔിളകന് ഷംസ്ഥാനങ്ങളം ഷഷയ വജഴ വഴഴിധയ
ത്തിതെ യണ്ട് ഴറിമ ഔറഴരഔലാണ്. കഔയലത്തിന് ഷഷയ വജഴ വഴഴിധയ
ത്തികെയം ഷമ്പത്തികെയം ഔായയത്തില് കറാഔത്തില് ശ്രകദ്ധമഭാമ സ്ഥാന
മുണ്ട്. അതികനാതടാെം ഭത്സയഷമ്പത്തിനാല് ഷമ്പുഷ്ടഭാമ ഔടല്ത്തീയല്ലൃം ഉള്നാ
ടന് ജറാവമങ്ങള് ഉള്ള രകദവല്ലൃഭാണ് കഔയലം. കഔയല ഷര്ക്കാര്ക് ഔാര്ക്ശിഔ
ഴലര്ക്ചൃമില് വയിമാമി തതന് ശ്രദ്ധ കഔന്ദ്രീഔയിചൃിയിക്കുന്നു. ഔാര്ക്ശിഔ ഴലര്ക്ചൃയ്ക്ക്
ഴിഴിധ തറങ്ങലില് ഔായയഭാമ ശ്രദ്ധ കഴണം. ആധുനിഔ വാസ്ത്രീമ-ഷാകേതിഔ
ഴിദയയതട ഴിഔാഷം, കൃശിമിലുകള്ം അനുഫന്ധ കഭകറഔലിലുകള്മുള്ള ഖകഴശണം രകതയഔിചൄം ഷര്ക്വഔറാവാറഔലിലുകള്ം ഭറ്റ് ഖകഴശണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലുകള്ം, ഴിജ്ഞാന
ഴയാഩനം, ഷംബയണം, ഴിഩണനം - ഴിറ നമങ്ങള്, സ്ഥാഩന ഷംഫന്ധിമാമ,
ഭൂഷര്ക്കഴഔള് ര്ര്ക്ത്തിമാക്കുന്തും ഭൂകയകഔള് ആധുനിഔഴല്കയിക്കുന്തുഭാമ
ഭാറ്റങ്ങള്, ഷസഔയണം ഉള്തെതടയള്ള പുതിമ ഉത്ഩാദന യീതിഔള്, മൂറയ
ഴര്ക്ധനം എന്ിഴമാണ് ഈ തറങ്ങള്.
83. വഴഴിധയങ്ങലാമ കൃശിയ്ക്കും അനുഫന്ധ രഴര്ക്ത്തനങ്ങള്ക്കും അനുകമാജയഭാമ
സൂക്ഷ്മ-ഩയിസ്ഥിതി (micro-environment) കശ്രണിഔളതട അസ്തിതൃം കഔയലത്തിന്
ഷഴികവശഭായള്ളതാണ്. കഔയലത്തിതെ വജഴവഴഴിധയത്തിതെ ഷാധയതഔ
തല ഴയക്തിഔളതട ഴരുഭാനഭാമി ഩയിഴര്ക്ത്തനം തചുന്നഔതമന്താണ് നമുടെതട
ഔടഭ.
84. ഇന്് കഔയലത്തില് കൃശി കനയിടുന് രധാന രശ്നങ്ങള് കൃശികമാഖയഭാമ ഭൂഭി
ഷംയേിക്കുന്തിന് കനയിട്ടുതഔാണ്ടിയിക്കുന് ബീശണിഔള്, എല്ലാ രധാന ഴിലഔലി
ലുകള്ം ഴിലഴ് ഴിടഴ് (yield gap) നിഔുന്തില് ഴന്ിട്ടുള്ള ഴീള്ചഔള് (ഈ ഴീള്ചൃയ്ക്ക്
ഔായണഭാമ വാസ്ത്രീമല്ലൃം ഷാകേതിഔല്ലൃഭാമ രശ്നങ്ങള്)1, കുരെ, പുകയാഖതിമി

1 ഴിലഴ് ഴിടഴ് എന്ത് അനുകമാജയഭാമ നടത്തിെില് റബിക്കുന് ഴിലല്ലൃം ഔര്ക്ശഔര്ക്ക് വയാവയി
റബിക്കുന് ഴിലല്ലൃം തമിലുകള്ള്ള അന്തയഭാണ്.
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ല്ലാത്ത, അതല്ലേില് തലര്ക്ന്നുതഔാകണ്ടമിയിക്കുന് ഔാര്ക്ശിഔ ഴിലഔളതട ആതഔ
മൂറയം, ഴയക്തിഖത ഔര്ക്ശഔരുതട കുരെ ഴരുഭാനം, കൃശിമിടത്തിതറ ഭത്സയ
കൃശിയം മൃഖഴിബഴ ഴിഔഷനല്ലൃം ഔാര്ക്ശിഔ ഴിലഔളതട കൃശിയഭാമി ഷംകമാജിെി
ക്കുന്തില് ഴരുത്തിമ ഴീള്ചൃഔള്, ഉല്െന് ഴിഩണിഔളഭായള്ള ദുര്ക്ഫറഭാമ
മുകന്ാട്ടുള്ള ഔണികചര്ക്കല് (forward linkages) എന്ിഴതമാതകമാണ്. ഇഴതമ
ൂടാതത കഔയലത്തില് ഭൂയിബാഖം ഴരുന് ഩയിഭിതഭാമ അലഴില് ഉത്ഩാദനം
നടുന് കൃശി ഭൂഭി കനയിടുന് രശ്നങ്ങളമുണ്ട്.
85. കഔയലത്തിതറ കൃശി ഴലതയ കുരചൃ് തതാളിറാലിഔള്ക് ഭാത്രകഭ തതാളില് നല്കു
ന്നുള്ളൂ എന് ഷാമ്പ്രദാമിഔ ഴാദം വയിമല്ല. 2015-16 ല് കഔയലത്തിതെ തഭാത്ത
ആബയന്തയ ഉത്ഩാദനത്തിതെ 12 വതഭാനഭാണ് രാഥഭിഔ കഭകറയതട ഷംബാഴന
(2011-12 ഴിറഔലില്). 2011 തഷന്ഷഷ് ഔണക്കുഔള് രഔായം ഔാര്ക്ശിഔ തതാളില്
കഷന (ഔര്ക്ശഔരും ഔര്ക്ശഔ തതാളിറാലിഔളം) ഷംസ്ഥാനത്തിതെ തഭാത്ത
തതാളില് കഷനയതട 17 വതഭാനല്ലൃം ഗ്രാഭീണ തതാളില് കഷനയതട 26 വതഭാന
ല്ലൃം ഴരും. എന്ാല് ഔര്ക്ശഔ തതാളിറാലിഔളതട തഷന്ഷഷ് രഔായമുള്ള നിര്ക്ഴ
ചനത്തില് പറ ഴിലഔലിലുകള്ം കതാട്ടം ഴിലഔലിലുകള്ം തതാളിതറടുക്കുന്ഴതയ ഉള്തെടു
ത്തിമിട്ടില്ല. കഔയലത്തിതെ ഔാര്ക്ശിഔ തതാളിറാലിഔതല നിര്ക്ഴചിക്കുകമ്പാള് ഴനഭത്സയഫന്ധന കഭകറഔള് എന്ിഴകൂതട ഉള്തെടുകത്തണ്ടതാണ്. ഇഴതമാന്നും
ഔര്ക്ശഔരുകടയം ഔര്ക്ശഔ തതാളിറാലിഔളകടയം തഷന്ഷഷ് നിര്ക്ഴചനത്തില്
ഉള്തെടുത്തിമിട്ടില്ല. അതിനാല് തതന് ഔാര്ക്ശിഔ തതാളിതറടുക്കുന്ഴര്ക് കഔയല
ത്തിതെ തഭാത്തം തതാളിതറടുക്കുന്ഴയില് 17 വതഭാനകത്തകാള് കൂടുതറാണ്
(ഗ്രാഭീണരകദവങ്ങലില് 26 വതഭാനകത്തകാളം കൂടുതലുകള്ം). ഗ്രാഭീണ കഔയലതത്ത
ഷംഫന്ധിചൃിടകത്താലം തഭാത്തം തതാളിതറടുക്കുന്ഴയില് മൂന്ിതറാന്് കഩരും
കൃശിയം അനുഫന്ധ കഭകറഔലിലുകള്ഭാഔാന് ഷാധയതയണ്ട്2.
86. അകതഷഭമം, ഇന്തയമിതറ ഭറ്റ് ഷംസ്ഥാനങ്ങതല അകഩേിചൃ് കഔയലത്തിതറ
തതാളിറാലിഔള് കൃശിതമ മുകയ ഴരുഭാന കരാതിാമി ആശ്രമിക്കുന്ത് കുര
ഴാണ്. കദവീമ ഷാമ്പിള് ഷര്ക്കഴയതട ഷാസചയയ ഴിറമിരുത്തല് ഷര്ക്കവ
2 ഇന്തയ ആതഔ എടുത്താല് ഔാര്ക്ശിഔ തതാളില് കഷന തഭാത്തം തതാളില് കഷനയതട 54.6 വതഭാനം
ഴരും. നാശണല് ഷാമ്പിള് ഷര്ക്തവ രഔായം ഔാര്ക്ശിഔ, അനുഫന്ധ കഭകറഔലിലുകള്ള്ള തതാളിറാലിഔളതട
ഩേ് തഭാത്തം തതാളില് കഷനയതട 47.6 വതഭാനം ഴരും.
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(Situation Assessment Survey) രഔായം, 2012-13 ല് കഔയലത്തിതറ ഔാര്ക്ശിഔ
കുടുംഫങ്ങള് ഗ്രാഭീണ കുടുംഫങ്ങളതട 27 വതഭാനഭാമിരുന്നു (എല്ലാ ഷംസ്ഥാന
ങ്ങലിലുകള്ം ഴചൃ് ഏറ്റല്ലൃം കുരഴ്). ഗ്രാഭീണ കഔയലത്തിതറ ഔാര്ക്ശിഔ കുടുംഫങ്ങലില്
61 വതഭാനം കഩരും കുടുംഫ ഴരുഭാനത്തിതെ രധാനബാഖം ഔാര്ക്ശികഔതയ
കരാതസ്സുഔലില് നിന്ാണ് ഷമ്പാദിക്കുന്ത് എന്നുള്ളത് ഴരുഭാന കരാതസ്സുഔ
ളതട ഫഹുഷൃയതയം കഔയലത്തിതെ ഗ്രാഭീണ കഭകറയതട ഷഴികവശതയം
ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു. ഴര്ക്ദ്ധിചൃ ഉല്ൊദനതചൃറല്ലൃം മന്ത്ര്ഴല്കയണത്തിതെ
ഩികന്ാകാഴസ്ഥയം ഔര്ക്ഔരുതട ഴരുഭാനം കുരയ്ക്കുന്നു.
87. ഔാര്ക്ശിഔ ഴിലഔലില് നാണയഴിലഔള് കഔയലത്തില് മുന്ിട്ട് നില്ക്കുന്നു.
കഔയലത്തിതെ 38.9 റേം തസക്ടര്ക് ഴരുന് ആതഔ ഴിസ്തൃതിമില് ആതഔ
ഴിതകതെട്ട ഴിസ്തൃതി (net sown area) 20.4 റേം തസക്ടരാണ് (51 വതഭാനം).
2015-16 ല് തനല്ല് 1.96 റേം തസക്ടര്ക് ഭൂഭിമിലുകള്ം തതങ്ങ് 7.96 റേം തസക്ടര്ക്
ഭൂഭിമിലുകള്ം ഴലര്ക്ത്തിമിരുന്നു. കഴതരാരു 7.05 റേം തസക്ടര്ക് കതമിറ, ഔാെി, രഫര്ക്,
ഏറം എന്ിഴ കൃശിതചുന്നന് നിറഭാണ്. ഫാകി ഴരുന് 3.5 റേം തസക്ടരില്
ഩചൃകരി, ഩളം മുതറാമ പറങ്ങള്, ഔശുഴണ്ടി മുതറാമ ഭറ്റ് ഴിലഔള് എന്ിഴ
മാണ് കൃശി തചുന്നന്ത്.
88. കഔയലത്തിതറ രധാന നാണയഴിലമാമ തതങ്ങുന്കൃശിമില് നിന്നുള്ള ഴരുഭാനം
ഖണയഭാമി ഴര്ക്ധിെിചൃാല് ഭാത്രകഭ ഔാര്ക്ശിഔ കഭകറമിതറ തഭാത്തം ഴരുഭാന
ഴര്ക്ധന ഷാധയഭാല്ലൃഔയള്ളൂ.
89. ഔാര്ക്ശിഔ കഭകറമില് താല്െയയല്ലൃം വനപുണയല്ലൃം ഉള്ള തതാളിറാലിഔളതട
അബാഴം ഩയിസയിക്കുന്തിനാമി ഷംസ്ഥാനതറത്തില് ഏകഔാഩിതഭാമ ഔാര്ക്ശി
ഔ ഔര്ക്മകഷനഔളം തചുംഔിട മന്ത്ര്ഴല്കയണം ഷാധയഭാകുന്തിനാമി അകഗ്രാ
ഷര്ക്വീഷ് തഷെുംഔളതട ശൃംകറയം തഔട്ടിെടുക്കും.
90. പുതുതറമുരതമ കൃശിമികറക് ആഔര്ക്ശിക്കുന്തിനുള്ള നമങ്ങള് ഷൃീഔയിക്കും.
തഩാതുകഭകറമിലുകള്ള്ള പാമുഔള് ആധുനിഔഴത്ഔയിചൃ് നഴീഔയിക്കുന്തിനുള്ള
ഔര്ക്മഩദ്ധതി തോരാക്കുഔയം പാം ടൂരിഷത്തിതെ ഷാധയതഔള് രകമാജന
തെടുുഔയം തചുന്നം.
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91. മുമ്പ് സൂചിെിചൃതുകഩാതറ കഔയലത്തില് ഴയതയസ്തങ്ങലാമ ഔാര്ക്ശിഔ-ഔാറാഴസ്ഥാ
ഩയിസ്ഥിതിഔലിലുകള്ം (agro-climatic environments) ഔാര്ക്ശിഔ ഷംഴിധാനങ്ങലിലുകള്
ഭാണ് കൃശി നടക്കുന്ത്. രധാന കഭകറഔള് ഉമര്ക്ന് രകദവങ്ങള്, ഇടനാടുഔള്,
താ്ന വള ഷഭതറ രകദവം, ഔടകറായ ഷഭതറ രകദവം എന്ിഴമാണ്. പ്ലാകെശന്
ഴിലഔലാണ് ഉമര്ക്ന് രകദവങ്ങലില് കൃശി തചുന്നന്ത്. തനല്ല് ഩാടും, തതങ്ങ്,
ഩചൃകരി, കുരുമുലഔ് കഩാലുകള്ള്ള സുഖന്ധഴയഞ്ജനങ്ങള് ധായാലഭാമി കതാട്ടം
ഭൂഭിമിലുകള്ം തചുംഔിട പുയമിടങ്ങലിലുകള്ഭാണ് കൃശി തചതുകൊഴരുന്ത്. കതാട്ടം ഭൂഭിമിലുകള്ം
പുയമിടങ്ങലിലുകള്ം അടിയ്ക്കടിയള്ള ഇടഴില കൃശി (intensive inter-cropping) രു ഷഴി
കവശതമാണ്. മൃഖഷംയേണ കഭകറ ഭികകൊള്ളൃം പുയമിടങ്ങലിലുകള്ള്ള ഉത്ഩാദ
നല്ലൃഭാമി ഫന്ധതെട്ടിയിക്കുന്നു. ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ചിറ ബാഖങ്ങലില് ഭത്സയക്കൃശി
തനല്കൃശിയഭാമി ഷംകമാജിെിചൃിയിക്കുന്നു. ഓശധ ഷഷയകൃശിയ്ക്ക് രകതയഔ
ഔാര്ക്ശിഔ കഭകറ ഷജഭാക്കും. കതനിതെ ഉല്ൊദന ഷാധയതഔള് ഷംസ്ഥാന
ത്ത് കഴണ്ട ഴിധത്തില് ഉഩകമാഖിചൃിട്ടില്ല. ഈ കഭകറമില് തതാളിറഴഷയങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കുന്തിന് രകതയഔ ഭിശന് (Honey Mission) രൂഩീഔയിക്കും.
92. ഔാര്ക്ശിഔ ഴിബഴങ്ങലില്നിന്നുള്ള മൂറയഴര്ക്ദ്ധിത ഉല്െന്ങ്ങള്ക് ആഴവയഭാമ
അഷംസ്കൃതഴസ്തുകള് ഉല്ൊദിെിക്കുന് ഔര്ക്ശഔര്ക്ക് ആനുഩാതിഔഭാമ ഴരുഭാ
ന ഴര്ക്ദ്ധന ഉരളഴരുുന്താമിയിക്കും.
93. കഔയലത്തിതെ ഔാര്ക്ശിഔ കഭകറയതട ഴലര്ക്ചൃ അതിതെ രധാന നാണയഴിലഔ
ളതട അഴസ്ഥയഭാമി ഫന്ധതെട്ടിയിക്കുന്നു. കൂടുതല് നാണയഴിലഔളതടയം ഴിറ
ഔള് കറാഔ ഔാര്ക്ശിഔ ഴിറഔളഭാമി ഴലതയമധിഔം ഷഭനൃമതെട്ടിയിക്കുന്നു.
തത്പറഭാമി കഔയലത്തിതെ ഔാര്ക്ശിഔ കഭകറയതട ഴലര്ക്ചൃമില് ഷംസ്ഥാന
ഷര്ക്കായിതെ നമങ്ങള്ക്കു പുരുള്ള ഗടഔങ്ങള് ഷൃാധീനം തചലുകള്ുന്നു. കഔന്ദ്ര
ഷര്ക്കായിതെ 1994 നു കവശമുള്ള ഷൃതന്ത്ര് ഴയാഩായ ഔയാുംഔള് കഔയലത്തിതെ
നാണയഴില കഭകറമില്, രകതയഔിചൄം തചുംഔിട ഔര്ക്ശഔര്ക്ക്, കദാശഔയഭാമ
ആഗാതമുണ്ടാകി.
94. ഩന്ത്ര്ണ്ടാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിമില് ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഔാര്ക്ശിഔ കഭകറ
തഔര്ക്ന്നു. 2011-12 അടിസ്ഥാന ഴര്ക്ശഭാമി എടുക്കുഔമാതണേില്, കൃശിയം
അനുഫന്ധ കഭകറഔളം ഩന്ത്ര്ണ്ടാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിയതട ആദയതത്ത ഴര്ക്ശം
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(2012-13) 1.43 വതഭാനം ഴലര്ക്ചൃ കയകതെടുത്തി. എന്ാല് ഈ കഭകറ ഩിന്ീടുള്ള
മൂന്് ഴര്ക്ശങ്ങലില് തലര്ക്ന്നു. 2013-14 ല് -6.31 വതഭാനം, 2014-15 ല് -1.09
വതഭാനം, 2015-16 ല് -2.9 വതഭാനം എന്ിങ്ങതനമാമിരുന്നു ഴലര്ക്ചൃാ
നിയക്കുഔള്. 2012-13 മുതല് 2015-16 ഴതയയള്ള ഔാറഗട്ടത്തിതറ തനഖറ്റീഴ്
ഴലര്ക്ചൃയതട രധാന ഔായണം നാണയ ഴിലഔലില് ഉണ്ടാമ കുരെ ഉല്െന്
ഴിറഔലാണ്.
95. കഔയലത്തിതെ ഔാര്ക്ശിഔ ഴിലക്രഭത്തില് നാണയഴിലഔള് രധാന ഩേ് ഴസിക്കു
ന്തുതഔാണ്ട് ഇഴിതടയള്ള ഔാര്ക്ശിഔ കുടുംഫങ്ങള് ഷമ്പാദിക്കുന് രതി-തസക്ടര്ക്
ഴരുഭാനം കൂടുതറാണ്. 2012-13 ല് ആതഔയള്ള ഉത്ഩാദനത്തിതെ മൂറയം രതിതസക്ടര്ക് വയാവയി എടുക്കുഔമാതണേില് കഔയലത്തികെത് 97,491 രൂഩമാ
മിരുന്നു. ഇന്തയ ആതഔതമടുത്താല് ഇകത മൂറയം 43,308 രൂഩയം, ഩഞ്ചാഫില്
88,058 രൂഩയം, സയിമാനമില് 67,224 രൂഩയഭാമിരുന്നു3. എന്ാല്,
കഔയലത്തിതെ വയാവയി കൃശിഭൂഭിയതട ഴലുകള്െം ഭറുമതള്ള ഷംസ്ഥാനങ്ങകലകാള്
കുരഴാമതിനാല് രു കുടുംഫത്തിന് കൃശിമില് നിന്നും മൃഖഷംയേണത്തില്
നിന്നും റബിക്കുന് വയാവയി ഴരുഭാനം കുരഴാമിരുന്നു. 2012-13 ല് കൃശിമില്
നിന്നും മൃഖഷംയേണത്തില് നിന്നും രു ഔാര്ക്ശിഔ കുടുംഫത്തിന് റബിചൃ
വയാവയി ഴരുഭാനം കഔയലത്തില് രതിഭാഷം 4106 രൂഩമാമിരുന്നു. ഇത് ഇന്തയ
മാതഔ എടുക്കുഔമാതണേില് 3844 രൂഩയം, ഩഞ്ചാഫില് 12,520 രൂഩയം,
സയിമാനമില് 10,512 രൂഩയഭാമിരുന്നു. കഴതരാരു യീതിമില് ഩരയഔമാ
തണേില്, ഷംസ്ഥാനത്തിതെ കൃശിമിലുകള്ള്ള കൂടിമ ഉത്ഩാദന മൂറയം ഴീടുഔലിതറ
വയാവയി ഴരുഭാനത്തിലുകള്ള്ള ഉമര്ക്ചൃാമി ഩയിണഭിക്കുന്ില്ല.
96. രകതയഔ ഔാര്ക്ശിഔ കഭകറഔള് (special agricultural zones) കഔയലത്തില്
തുടങ്ങുന്ന്തിന് ഞങ്ങള് നിര്ക്കേവിചൃിട്ടുണ്ട്. തനല്ല്, ഩചൃകരി, ഩളം, തതങ്ങ്, ര്കള്
എന്ിഴയ്ക്ക് രകതയഔ കഭകറഔള്. ഒകയാ കഭകറമികറയം രകതയഔ കൃശിഴിലമില്
സുസ്ഥിയ ഔാര്ക്ശിഔ രഴര്ക്ത്തനങ്ങലിലൂതട ഴിലഴ് ഴിടഴ് നിഔുന്തിനും, ഔര്ക്ശ
ഔരുതട ഴരുഭാനം കൂട്ടുന്തിനും ശ്രഭിക്കും. ഒകയാ രകദവത്തിനും ഴിലഴ് ഷാധയത
ഴിറമിരുുന്തിനും ഇനങ്ങള് തതയതെടുക്കുന്തിനും ഷഴികവശഭാമ ഭാര്ക്ഖം

3 രപരന്ഷ് ഔാറാഴധി: ജൂവറ മുതല് ഡിഷംഫര്ക് ഴതയ, 2012
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ആഴവയഭാണ്. കൃശി ഴിജ്ഞാനം, ഭണ്-ഷഷയ ആകയാഖയം, ഔാര്ക്ശിഔ ഉത്ഩാദന
ത്തിനുകഴണ്ട ഴസ്തുകളതട തചറഴ്, ഉല്െന് ഴിറ, ഴിലതഴടുെിനു കവശമുള്ള
ഴിഩണന രക്രിമ, ഷംബയണം, ഴിതയണം, മൂറയഴര്ക്ധനം എന്ിഴ ഷംഫന്ധിക്കുന്
ഷസാമഔ കഷഴനങ്ങള് കയാ കഭകറയ്ക്ക് കഴണ്ടിയം ആസൂത്രണം തചേണം.
ഒകയാ ഔാര്ക്ശിഔ കഭകറമിതറയം ഒകയാ ഴിലഔള്ക്കും മൂറയഴര്ക്ധനഴിതനെറ്റി
ആസൂത്രണം തചകേണ്ടതുണ്ട്.
97. ഴര്ക്ത്തഭാന ഔാറഗട്ടത്തില് നമുടെതട ഔാര്ക്ശിഔ നമം തഩാതുഴായം രകതയഔ
കൃശി കഭകറഔള് ഴികവശിചൄം ഈ യീതിമില്, ഉത്ഩാദനേഭത, റാബ ഷാധയത,
ഩയിസ്ഥിതി എന്ിഴ ഔണകിതറടുക്കുന്താമിയിക്കും. ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാന
ങ്ങതല രതികയാധിക്കുന്തിന് കവശിയള്ള ഴിത്തിനങ്ങള് ഴിഔഷിെികാന്
ഷസാമിക്കും.
98. ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് ഉടന് തതന് ഗ്രാഭീണ കഔയലത്തിതറ ഉത്ഩാദന വക്തിഔ
കലയം ഫന്ധങ്ങകലയം കുരിചൄള്ള രു ഩഠനം നടുന്താമിയിക്കും.
99. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിയ്ക്കു കഴണ്ട തന്ത്ര്ങ്ങള് രൂഩഴത്ഔയിക്കുകമ്പാള് തനല്ക്കൃശിയതട
ഔീളിലുകള്ള്ള ഭൂഭി കൂട്ടുന്തിനും തനല്ലുത്ഩാദനം ഴര്ക്ധിെിക്കുന്തിനും രകതയഔ ശ്രദ്ധ
തഔാടുകണം. ഷാമ്പത്തിഔ-സ്ഥിതിഴിഴയകണക് ഡമരക്റ്റകരറ്റ് (Directorate of
Economics and Statistics) ഔണക്കുഔള് രഔായം 2015-16 ല് 1.96 റേം
തസക്ടരിറാണ് കഔയലത്തില് തനല്ല് കൃശി തചയ്തിരുന്ത്. ഷര്ക്കായിതെ റേയം
ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിയതട അഴഷാനകത്താതട തനല്ല് കൃശിതചുന്നന് ഭൂഭി (gross
cropped area) 3 റേം തസക്ടരാകി ഉമര്ക്ത്തണം എന്ാണ്. തനല്ക്കൃശി ഭൂഭി
കൂട്ടുന്തിന് കൃശി കൂടുതല് ഴിപുറതെടുുഔയം (കൂടുതല് തയിശു ഭൂഭി കൃശി
ഭൂഭിമാകണം) തീല്ലെത കൂട്ടുഔയം കഴണം (രു ഴര്ക്ശത്തില് ഴിതക്കുന് തഴണഔള്
കൂട്ടണം). ഇതിനാമി തനല്ലിനു കഴണ്ടി ഏള് രകദവങ്ങള് രകതയഔ ഔാര്ക്ശിഔ
കഭകറഔലാമി രകയാഩിക്കും. കുട്ടനാടും ഒണാട്ടുഔയയം (ആറളള), കഔാള് (തൃശൂര്ക്),
തഩാകാലി (എരണാകുലം), ഩാറകാട്, വഔൊട് (ഔണ്ണൂര്ക്), ഴമനാട് എന്ിഴ.
ഔര്ക്ശഔര്ക്ക് നടീല് ഴസ്തുകള്, മന്ത്ര്ഴത്കയണം, തനല്ലിതെ ഷംബയണം,
ഴിഩണനം എന്ിഴയ്ക്ക് കഴണ്ട ഷസാമം റബയഭാക്കും.
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100. കഔയലത്തിതറ ഩചൃകരി കൃശി ഔളിെ ദവഔത്തിതറ തായതകഭയന ഴിജമഔയഭാ
മിരുന്നു. നമുക് ഈ ഴിജമത്തികനാതടാെം, ഩചൃകരി കൃശി തചുന്നന് ഭൂഭി
ഇയട്ടിെിക്കുന്തിനാമി രഴര്ക്ത്തികണം. ഷര്ക്കായിതെ സയിതകഔയലം ഭിശതെ
രു രധാന ഉകേവയം ഩചൃകരിയതട ഉത്ഩാദനം ഖണയഭാമി കൂട്ടുഔ എന്നുള്ളതാ
ണ്. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിയതട ഔീളില് ഩചൃകരിയ്ക്കുകഴണ്ടി രകതയഔ ഔാര്ക്ശിഔ
കഭകറഔള് കദഴികുലം (ഇടുകി), ഔെിക്കുളി (ആറളള), ഩളമന്നൂര്ക്, ല്ലൂകയ,
തഔാടഔയ (തൃശൂര്ക്), ചിറ്റൂര്ക്-തഔാല്ലകോട് (ഩാറകാട്) ഭാനന്തഴാടി (ഴമനാട്)
എന്ിഴിടങ്ങലില് തുടങ്ങുന്ന്തിനാമി ആകറാചിക്കുന്നു. ഩചൃകരി കൃശി തന്ത്ര്ം
കഔന്ദ്രീഔയിചൃിയിക്കുന്ത് ഇഴമിറാമിയിക്കും: ജറകഷചന ഷൗഔയയങ്ങള് തഭചൃതെടു
ുന്ത് ഉരളഴരുുഔ, ്പുകെടിസ്ഥാനത്തില് കൃശി കരാത്സാസിെിക്കുന്തിനാമി
ഩചൃകരി ഉത്ഩാദഔ ഔമ്പനിഔള് രൂഩീഔയിക്കുഔ, നിറഴിലുകള്ള്ള ഔര്ക്ശഔരുതട ഷംഗ
ങ്ങതല പുന:ഷംഗടിെിക്കുഔ, ഒകയാ രകദവത്തിനും അനുകമാജയഭാമ ഭിഔചൃ
ഩചൃകരി ഴിലഔള് ഔതണ്ടുന്തിനു കഴണ്ടി കൂടുതല് ഭണ് ഩയികവാധന റാബു
ഔള് സ്ഥാഩിക്കുഔ, ഩളം ഩചൃകരി തരാകഭാശന് ഔൗണ്ഷില് കഔയലം (Vegetable
and Fruit Promotion Council Kerala - VFPCK) വക്തിതെടുുഔ, കയാ
ഩഞ്ചാമത്തിലുകള്ം തഭചൃതെട്ട ഴിഩണന ഷൗഔയയങ്ങള് രുക്കുഔ. ഩചൃകരി ഴിഩണന
ഷംഴിധാനം തഭചൃതെടുുന്തിനാമി ഴിപുറഭാമ വീതീഔയണ ശൃംകറ ഷംഴിധാ
നം ഷജീഔയിക്കും. വജഴകൃശിയ്ക്കും സുയേിത ബേണം ഉരളഴരുുന്തിനുമുള്ള
നമങ്ങള്ക് രാമുകയം നല്കുന്താമിയിക്കും.
101. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിമില് തചും ധാനയങ്ങള് - രാഖി, കചാലം എന്ിഴ – ഴമനാട്,
ഩാറകാട് ജില്ലഔലില് കൂടുതല് കൃശി തചുന്നന്തിന് ശ്രഭിക്കും. ആദിഴാഷി ഴിബാഖ
ങ്ങളതട ഔിളങ്ങുന്ഴര്ക്ഗങ്ങള്, ഩമര്ക് ഴര്ക്ഗങ്ങള് ഉള്തെതടയള്ള ഩയമ്പയാഖത
ബേയഴിലഔളതട കൃശിയ്ക്ക് കരാത്സാസനം നല്കും.
102. ഩയമ്പയാഖത ഴിത്തിനങ്ങള് ഷംയേിക്കുന്തിനും വജഴവഴഴിധയം ഷംയേിക്കു
ന്തിനും മുന്തിമ ഩയിഖണന നല്കും.
103. കഔയലത്തിതെ ര്കളതട കൃശിമിലുകള്ള്ള ഷാധയത കഴണ്ട യീതിമില് ഉഩകമാഖതെ
ടുത്തിമിട്ടില്ല. ര്കളതട കൃശിയ്ക്കാമി ഴമനാടിതന രകതയഔ ഔാര്ക്ശിഔ കഭകറമാമി
ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിമില് തതയതെടുത്തിയിക്കുന്നു.
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104. കഔയലത്തിതറ നഖയങ്ങലിതറ ൂറതന കൃശി യീതിതമ ഷംഫന്ധിചൃ് ഩയികവാധ
നയം ഩയീേണല്ലൃം ഫന്ധതെട്ട ഴകുളഔള്ക് നടത്താല്ലൃന്താണ്.
മൃഖ ഷംയേണം
105. മൃഖഷംയേണത്തിതറ രു രധാനതെട്ട ഔായയഭാണ് ഩാല്, മുട്ട, ഭാംഷം എന്ിഴ
യതട ഉത്ൊദനത്തിതറ ഴലര്ക്ചൃാ നിയക് താള്ളൃന്ത്. ഩത്താം ഩദ്ധതിക്കും
ഩതിതനാന്ാം ഩദ്ധതിക്കുഭിടമില് കഔയലത്തിതറ ഩാലുകള്ത്ഩാദനം ഷായഭാമി തഭചൃ
തെട്ടു, ഩകേ, ഩന്ത്ര്ണ്ടാം ഩദ്ധതികാറമലഴില് ഴലര്ക്ചൃയണ്ടാമില്ല. 2012-13 നും
2013-14 നും ഇടമിലുകള്ം 2014-15 നും 2015-16 നും ഇടമിലുകള്ം ഴരുന് ഩന്ത്ര്ണ്ടാം
ഩദ്ധതികാറതത്ത യണ്ടു ഴര്ക്ശങ്ങലില് ഩാലുകള്ത്ഩാദനത്തിതെ ഴാര്ക്ശിഔ ഴലര്ക്ചൃാ
നിയക് തനഖറ്റീഴ് ആമിരുന്നു. മുട്ടയത്ഩാദനത്തിതെ ഔായയത്തില്, ഩന്ത്ര്ണ്ടാം
ഩദ്ധതികാറമലഴില് സ്ഥിയതയണ്ടാമിരുന്നു. ഔളിെ യണ്ടു ഴര്ക്ശതത്ത ഉത്ഩാ
ദന നിയക്കുഔള് അഷൃസ്ഥതയണ്ടാക്കുന്താണ്, മുട്ട ഉത്ഩാദനത്തിതെ ഴാര്ക്ശിഔ
ഴലര്ക്ചൃാ നിയക് 2013-14 നും 2014-15 നും ഇടമില് 1.08 വതഭാനല്ലൃം 2014-15 നും
2015-16 നും ഇടമില് തനഖറ്റീഴ് 2.44 വതഭാനല്ലൃഭാമിരുന്നു. അതുകഩാതറ,
കഔയലത്തിതറ ഭാംഷ ഉത്ഩാദനല്ലൃം ഩന്ത്ര്ണ്ടാം ഩദ്ധതികാറമലഴില് ഩതുതക
മാമിരുന്നു.
106. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഩാല്, മുട്ട, ഭാംഷം എന്ിഴയതട ഉല്ൊദന േഭത
ഴര്ക്ധിെിക്കുന്തിന് ഊന്ല് നല്കും. നമുടെതട ഉകേവയം ഔന്നുഔാറിത്തീറ്റയതട
ഉല്ൊദനല്ലൃം ഴിതയണല്ലൃം തഭചൃതെടുുഔ, ഔാറിത്തീറ്റ ഉല്ൊദനം ഴര്ക്ധിെി
ക്കുഔ, ഴയാഩന കഷഴനങ്ങള് നഴീഔയിക്കുഔ, പീല്ഡിതറ ഇന്ുരന്ഷ് ഷൗഔയയ
ങ്ങള് ഴയാഩിെിക്കുഔ, ഩാല് ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങതല നഴീഔയിക്കുഔയം വക്തിതെ
ടുുഔയം തചുന്നഔ, അഴതമ ഏഔീകൃത കഷാഫ്റ്റ് തഴമര്ക് ഉഩകമാഖിചൃ് ഷംസ്ഥാ
നതറത്തില് ഫന്ധതെടുുഔ എന്ിഴമാണ്.
ഭത്സയ ഫന്ധനം
107. കഔയലത്തിതെ ഭത്സയഫന്ധന യംഖത്ത് ഔടറില് നിന്നുള്ള ഉത്െന്ങ്ങലാണ്
ഉള്നാടന് ജറാവമങ്ങലില് നിന്നുള്ള ഉത്െന്ങ്ങകലകാള് മുന്ില് നില്ക്കുന്ത്.
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ഇന്തയ തഭാത്തത്തിതറടുത്താല് കനതയഭരിചൄള്ളതാണ് അഴസ്ഥ. ഔടല് ഭത്സയ
ഴിബഴങ്ങളതട ഉല്ൊദനത്തില് കഔയലം ഇതികനാടഔം ഉചൃസ്ഥാമിമിതറത്തി
മതാമി ഔരുതുന്നു. ഇകൊള് നമള് ഉത്തയഴാദിത്ത ഭത്സയഫന്ധനം, കവകയം
ഴര്ക്ധിെികല് എന്ീ സുസ്ഥിയ ഭത്സയ ഭാകനജ്തഭെ് നടഩടിഔലികറക് നീകങ്ങ
ണ്ടത് ആഴവയഭാമിയിക്കുന്നു. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഔാറമലഴില് ഭത്സയഫന്ധന
ജനഴിബാഖങ്ങളതട ഉഩജീഴന സുയേ തഭചൃതെടുുന്തിന് ഊന്ല് നല്കും,
ശുചീഔയണം, ആകയാഖയ ഩയിഩാറനം, കുടിതഴള്ളം, വഴദുതി, ഴാമനവാറാ
ഷൗഔയയങ്ങള് എന്ീ തഭചൃതെട്ട ഷൗഔയയങ്ങളം ഔടറില്തഴചൄള്ള ഭയണം
കുരയ്ക്കുന്തിനുള്ള മുതന്ാരുകങ്ങളം ക്രഭീഔയികണം.
108. ഉള്നാടന് ഭത്സയഫന്ധനതത്ത ഷംഫന്ധിചൃ് ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി കൂടുതല്
ഴിുല്ൊദനല്ലൃം ഭത്സയ തീറ്റ ഭില്ലുഔള് സ്ഥാഩികലുകള്ം ജറജീഴിഔളതട ആകയാഖയ
ഩയികവാധനാ റാബുഔളം എന്തിന് ഊന്ല് നല്കും. കഔയലത്തിതറ ഭത്സയ
ത്തിതെ ഴാര്ക്ശിഔ ആഴവയഔത 7.5 റേം തഭട്രിഔ് ടണാതണന്നും തഭാത്ത
ഭത്സയഩിടുത്തം 7.2 തഭട്രിഔ് ടണാതണന്നും ഔണകാക്കുന്നു. ഏഔകദവം 1.49 തഭട്രിഔ്
ടണ് കൂടിമ ഴിറയള്ള ഭത്സയം ഴികദവയാജയങ്ങലികറക് ഔമറുമതഭതി തചുന്നന്നു.
അങ്ങതന 2 റേം തഭട്രിഔ് ടണ് ഭത്സയത്തിതെ കുരല്ലൃണ്ട് - രകതയഔിചൄം ഭത്തിയം
അമറയം. അഴ ഇകൊള് ഭറുമത ഷംസ്ഥാനങ്ങലില്നിന്നും കഔയലത്തികറക് ഇരക്കു
ഭതി തചുന്നഔമാണ്. തുരന് ജറാവമത്തിതറ ഭത്സയക്കൃശിയം ജറക്കൃശിയം
കരാത്സാസിെിക്കുഔ ഴളി ഭത്സയ ഉത്ഩാദനത്തില് കഔയലതത്ത ഷൃമം ഩയയാപ്തഭാ
ക്കുന്തിന് ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി രാധാനയം തഔാടുക്കും. ശുദ്ധജറ ഭത്സയക്കൃശിമില്
ഉത്ഩാദനം ഴര്ക്ധിെിക്കുഔ, ൂറതന ഷാകേതിഔ ഴിദയഔള് ഷൃീഔയിക്കുഔ, പുതിമ
ഇനം ഭത്സയങ്ങതല രകതയഔിചൄം ജനിതഔ ഭാറ്റത്തിലൂതട ഴിഔഷിെിചൃ ഇനങ്ങതലയം
രകദവിഔഭാമി താല്െയയമുള്ള ഭത്സയങ്ങതലയം അഴതയിെിക്കുഔ എന്തിനാ
മിയിക്കും ഊന്ല്. കഔയലത്തില് അണതകട്ടുഔലിതറ ഭത്സയക്കൃശിക് ഴറിമ
ഷാധയതഔലാണുള്ളത്. ഉളയഷം ഔറര്ക്ന് ജറാവമ ഭത്സയക്കൃശിമില് രകതയഔ
രാധാനയം സുസ്ഥിയ ഭത്സയ ഫന്ധന രകമാഖങ്ങള്കാമിയിക്കും.
109. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിമില് തനല്ലിതെ രകതയഔ ഔാര്ക്ശിഔ കഭകറഔള് സ്ഥാഩിക്കുന്
തിതെ രധാന ഉകേവയം തനല്ല്-ഭത്സയക്കൃശി കരാത്സാസിെികലുകള്ഭാണ്.
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3.2 ഴയഴഷാമം
110. ഴയഴഷാമം മൂറയല്ലൃം ഴരുഭാനല്ലൃം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് ൂറതനല്ലൃം വനപുണയല്ലൃമുള്ള
തതാളിലുകള്ഔതലയം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിന് ഔഠിനല്ലൃം ഴിയഷല്ലൃഭാമ കജാറിഔ
ലില്നിന്് കഭാചിെിക്കുന്തിനുള്ള കവശിയണ്ട്. ഩയമ്പയാഖതകഭാ, ഴികദവ
നികേഩമുള്ളകതാ ആഴതട്ട, ഉമര്ക്ന് ഷാകേതിഔഴിദയയള്ള ഴയഴഷാമങ്ങലാണ്
ഇനിയള്ള ബാഴി. ഷൃഔായയ, ഷസഔയണ, തഩാതുകഭകറ സ്ഥാഩനങ്ങലിതറ
ഴയാഴഷാമിഔ ഉത്ഩാദനം ഴിഴിധ നികേഩ കരാതസ്സുഔള് ഴളി നടകത്തണ്ടതാ
യള്ള ഉത്തയഴാദിതൃം നമുക്കുണ്ട്.
111. കഔയല ഷമ്പദ്ഗടനയതട ശ്രകദ്ധമഭാമ രകതയഔതമാണ് തായതകഭയന ഴലുകള്െം
കുരെ നിര്ക്മാണ ഴയഴഷാമ കഭകറ. 2011 -12 ല് കഔയലത്തില് തഭാത്തം
ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ആബയന്തയ ഉത്ഩാദ നത്തില് നിര്ക്മാണ ഴയഴഷാമ കഭകറ
യതട ഷംബാഴന 7.5 വതഭാനം ഭാത്രഭാണ്. ഇത് ഇന്തയയതടയം (15.8 വതഭാനം
2011 -12 ല്) വചനയതടയം (31 വതഭാനം 2012 ല്) നിര്ക്മാണ ഴയഴഷാമ
കഭകറയ്ക്ക് അതത് യാജയങ്ങലിതറ തഭാത്തം ആബയന്തയ ഉത്ഩാദന (GDP) ത്തികറ
ക്കുള്ള ഷംബാഴനഔകലകാളം കുരഴാണ്.
112. കഔയലത്തിതറ തഭാത്തം ആബയന്തയ ഉത്ഩാദനത്തിതെ 7.5 വതഭാനകഭ നിര്ക്മാണ
ഴയഴഷാമ കഭകറ ഷംബാഴന തചുന്നന്നുള്ളുതഴേിലുകള്ം 2011 - 12 ല് ഷംസ്ഥാന
ത്തിതെ തഭാത്തം തതാളില്കഷനയതട ഏഔകദവം 14 വതഭാനം തതാളിലുകള്ം
നല്കുന്ത് ഈ കഭകറമാണ്. ഇന്തയയഭാമി ഇത് തായതഭയതെടുുകമ്പാള്
ഔാണുന്ത്, ജിഡിഩിമില് 16 വതഭാനം ഴിസിതമുള്ള നിര്ക്മാണ ഴയഴഷാമ
കഭകറ തഭാത്തം യാജയത്തിതെ തതാളില് കഷനയതട 13 വതഭാനഭാണ് ഉള്തകാ
ള്ളുന്ത്. ഇത് കഔയലത്തിതെ നിര്ക്മാണ ഴയഴഷാമ കഭകറയതട ഗടനമിതറ
തചരിമകതാതിലുകള്ള്ള അഷന്തുറിതാഴസ്ഥതമമാണ് സൂചിെിക്കുന്ത്.
113. കഔയലത്തിതറ (2011-12 ല്) 18 റേം ഴരുന് നിര്ക്മാണ ഴയഴഷാമ കഭകറമിതറ
തതാളില് കഷനയതട 3.8 റേം (2012-13 ല്) തതാളിറാലിഔള് ഭാത്രകഭ പാക്ടരി
കഭകറമില് നിമഭികതെട്ടിട്ടുള്ളു. ഭറുമത തതാളിറാലിഔതലല്ലാം അഷംഗടിത കഭകറ
ഔലികറാ യജിറര്ക് തചേതെടാത്ത കഭകറഔലികറാ ആണ് ഴയാപൃതയാമിയിക്കുന്
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ത്.4 ഔമര്ക്, ഔശുഴണ്ടി ഷംസ്ക്കയണം, എന്ീ ഩയമ്പയാഖത കഭകറഔലില് മഥാക്രഭം
3.8 റേല്ലൃം 2.5 റേല്ലൃം തതാളിറാലിഔള്5 കജാറി തചുന്നന്നുണ്ട്. ഇതില് ഭൂയിബാഖം
തതാളിറാലിഔളം സ്ത്രീഔലാണ്. പാക്ടരി കഭകറമില് തതന്, ഭൂയിബാഖല്ലൃം ഔശുഴണ്ടി
ഷംസ്ക്കയണത്തില് ഏര്ക്തെട്ടിയിക്കുന് തതാളിറാലിഔലാണ്. കഔയലത്തിതെ പാക്ടരി
കഭകറമിതറ തതാളിറാലിഔളതട വയാവയി കൂറി ഇന്തയയകടതിതന (2011-12 ല്)
അകഩേിചൃ് 30 വതഭാനം കുരഴാമിയിക്കുന്തിന് ഇത് രു ഔായണഭാണ്.
114. യജിറര്ക് തചയ്തിട്ടുള്ള നിര്ക്മാണ ഴയഴഷാമ കഭകറ (പാക്ടരി കഭകറകമാട്
ഏതാണ്ട് തുറയഭാണ് ഇത്) 3.5 വതഭാനം ഭാത്രഭാണ് 2011-12 തറ ജിഡിഩിമി
കറക്കു ഷംബാഴന തചയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്തയയതട ജിഡിഩി മികറക്കുള്ള ഈ കഭകറയതട
ഩേിതനകാള് (11.2 വതഭാനം) ഴലതയ കുരഴാണ് കഔയലത്തികെത്. കഔയലത്തിതറ
യജികറര്ക്ഡ് നിര്ക്മാണ ഴയഴഷാമ കഭകറ യജിറര്ക് തചോത്ത നിര്ക്മാണ
ഴയഴഷാമ കഭകറതമകാളം തചുംതാണ് എന്തും ശ്രകദ്ധമഭാണ്. കഔയലത്തിതറ
ഴയഴഷാമ കഭകറഔലില് കജാറിതചുന്നന്ഴയില് ഭൂയിബാഖല്ലൃം ഔശുഴണ്ടി ഷംസ്ക്കയ
ണ ഴയഴഷാമ കഭകറമില് കജാറിതചുന്നന്ഴയാണ്.
115. ഇന്തയമിതറ കഔന്ദ്ര-ഷംസ്ഥാന ഫന്ധങ്ങളതട രകതയഔത രഔായം ഷംസ്ഥാന
ഷര്ക്കാരുഔള്ക് ഴയഴഷാമ കഭകറമില് ഇടതഩടുന്തിന് ഩയിഭിതഭാമ ഷൃാത
ന്ത്ര്യകഭ നിറഴിലുകള്ള്ളൂ. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുഔള്ക് ഴയഴഷാമ ഷംയംബങ്ങള്ക്കുള്ള
തടിങ്ങള് ഇല്ലാതാകിതകാടുക്കുന്തിനുള്ള നിര്ക്ഴസണഩയഭാമ ഷൃമംബയണാ
ധിഔായം ഉതണ്ടേിലുകള്ം ധനഩയഭാമ ഷൃമം ബയണാധിഔായം ഴലതയകുരഴാണ്.
ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുഔള്ക്കുള്ള ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമത്തില് ഴര്ക്ശങ്ങലാമി
ഔായയഭാമ ഉമര്ക്ചൃ ഉണ്ടാമിട്ടില്ല.
116. 1990 ഔള് മുതല് ഇന്തയമിതറ തഩാതു നികേഩത്തില് ഴറിമ കുരല്ലൃണ്ടാമിട്ടുണ്ട്.
തത്പറഭാമി ഴയഴഷാമിഔള്ക് നികുതി ഇലല്ലൃഔളം ഭറുമത ആനുകൂറയങ്ങളം നല്ഔി
തകാണ്ട് ഷൃകദവിയം ഴികദവിയഭാമ സ്ഥാഩനങ്ങലില്നിന്് നികേഩങ്ങതല

4 ഩത്തില് കൂടുതല് തതാളിറാലിഔലടകം വഴദുതിയതട ഷസാമകത്താതട രഴര്ക്ത്തിക്കുന്കതാ അതു
കഩാതറ വഴദുതിയതട ഷസാമഭില്ലാതത ഇരുഩതില് കൂടുതല് തതാളിറാലിഔതല നിമഭിചൃിട്ടുള്ള തുഭാമ
പാക്ടരിഔതലകമാ ആണ് തഩാതുതഴ യജികറര്ക്ഡ് അഥഴാ പാക്ടരി കഭകറമാമി ഔണകാ കിമിട്ടുള്ളത്.
5 കരാതി് – കഔയല ഷര്ക്കാര്ക്, ഷാമ്പത്തിഔ രിഴൂ, 2015.
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ആഔര്ക്ശികാന് ഇന്തയമിതറ ഷംസ്ഥാനങ്ങള് ഩയെയം ഭത്സയിക്കുഔമാണ്.
ഇഴിതട ഴിവദീഔയിചൃ യാഷ്ട്രീമ-ഷാമ്പത്തിഔ ഷാസചയയങ്ങള് കഔയലത്തിതറ
ഴയാഴഷാമിഔ ഴലര്ക്ചൃതമ തടിതെടുുന്നു.
117. 2013-14 ല് കഔന്ദ്ര ഷര്ക്കായിതെ തഩാതുകഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങലിലുകള്ള്ള തഭാത്തം
തഩാതു നികേഩത്തിതെ 1.9 വതഭാനം ഭാത്രഭണ് കഔയലത്തിതെ ഴിസിതം6.
തായതകഭയന കുരെ നികേഩഭാണ് കഔന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്ക് നടുന്തതേിലുകള്ം 2014-15
ല് കഔയലത്തില് 96 ഷംസ്ഥാനതറ തഩാതുകഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങളണ്ട്. ഇതില്
ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിതെ ഉടഭസ്ഥതമിലുകള്ള്ള 62 തഩാതുകഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങളം
ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിതെയം കഔന്ദ്ര ഷര്ക്കായിതെയം തുറയ ഉടഭസ്ഥതമിലുകള്ള്ള 8
സ്ഥാഩനങ്ങളം ഉള്തെടുന്നു.7
118. കഔയലത്തില് തചുംഔിട ഴയഴഷാമങ്ങളതട ഷാന്ിധയം തായതകഭയന കൂടുതറാണ്,
രകതയഔിചൄം ഗ്രാഭീണ കഔയലത്തില്. തഭാത്തം യാജയതത്ത ഗ്രാഭരകദവങ്ങലിതറ
ഔാര്ക്ശികഔതയ ഴയഴഷാമ സ്ഥാഩനങ്ങലില് 8.6 വതഭാനല്ലൃം കഔയലത്തിതറ
ഗ്രാഭങ്ങലിറാണ്. ഇന്തയയതട ജനഷംകയയതട 2.8 വതഭാനം (2011) ഭാത്രഭാണ്
കഔയലത്തിലുകള്ള്ളത്.8
ബാഴി ഴയഴഷാമ ഴലര്ക്ചൃയ്ക്കുള്ള നമങ്ങള്
119. ഴിസ്തൃതഭാമ ഭൂരകദവം, ആഴവയഭാമ ഴയഴഷാമങ്ങള്, ഩയിസ്ഥിതി നവീഔയ
ണമുണ്ടാക്കുന് ഴയഴഷാമങ്ങള്, കൂറികുരെതും വഴദഗ്ദ്ധയഭില്ലാത്തതുഭാമ
തതാളിറാലിഔളള്ള ഴയഴഷാമങ്ങള് ഇതതാന്നുഭാമിയികില്ല കഔയലം ആഗ്രസിക്കു
ന് ഴയഴഷാമിഔ ഫദല് ഭാര്ക്ഗങ്ങള് എന്് തഩാതുതഴ അംഖീഔയിചൃിട്ടുണ്ട്. കഔയലം

6 കരാതി് ഇകകണാഭിഔ് രിഴു, കഔയലം 2015.
7 കരാതി് എ രിഴൂ ഒപ് ഩലിഔ് എെര്ക്വരഷഷ് ഇന് കഔയല 2014-15, ഫൂകരാ ഒപ് ഩലിഔ്
എെര്ക്വരഷഷ്, കഔയല ഷര്ക്കാര്ക്.
8 സൂചിെികതെട്ട ഴര്ക്ശത്തില് ഇത്തയം സ്ഥാഩനങ്ങലില് സ്ഥിയം കൂറിയതട അടിസ്ഥാനത്തില് രു
തതാളിറാലിതമേിലുകള്ം തങ്ങളതട സ്ഥാഩനത്തില് കരാതി്: ഔീ രിഷല്ട്ട്ഷ് ദി ഷര്ക്തവ ഒണ് അണ്ഇ
ന്കഔാര്ക്െകരറ്റഡ് കനാണ് അഗ്രിഔള്ചൃരല് എെര്ക്വരഷഷ് (എക്ലൂഡസ്കംഗഡിംഖ് ഔണ്സ്ട്രേന്)ഇന്
ഇന്തയ, എന്എഷ്എഷ് തരൗണ്ട് 67, ജൂവറ 2010 – ജൂവറ 2011, നാശണല് ഷാമ്പിള് ഷര്ക്തവ
ഒര്ക്ഖവനകഷശന്, ഭിനിസ്ട്രി ഒപ് റാറ്റിറിക്സ് ആെ് കരാഗ്രാം ഇംപ്ലിതഭകെശന്, ഇന്തയാ ഷര്ക്കാര്ക്.
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റേയം തഴയ്ക്കുന്ത് ൂറതനഭാമ ഴയാഴഷാമിഔ കഭകറ ഩടുുമര്ക്ത്തണതഭ
ന്ാണ്. അതാതണേില് ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഷഴികവശഭാമ ഗണങ്ങതല അടി
സ്ഥാനതെടുത്തിയള്ളതാഔണം. ഉമര്ക്ന് ഷാകേതിഔഴിദയഔലാമ ഫകമാ തടകനാ
ലജിയം നാകനാ തടകനാലജിയം രകമാജനതെടുത്തിയള്ള കയാ ഴയഴഷാമവാ
റയം തായതകഭയന തചുംതും (ഴിവിശയ ഭൂഭിയതടയം മൂറധനത്തിതെയം ആഴവയഔ
തകനുഷയിചൃ്) ഔായയേഭതയള്ളതും (ഉത്ഩാദനത്തിതറ ഴളകല്ലൃം ഔകമ്പാല
ത്തിതെ അഴസ്ഥഔകലാട് ഇണങ്ങാനുമുള്ള കവശി മുന്നിര്ക്ത്തി) ആമിയികണം.
120. വക്തഭാമ ഴയാഴഷാമിഔ അടിത്തര കഔയലത്തില് ഉണ്ടാകുന്തിനുള്ള നമങ്ങ
ലില് രധാനഭായം യണ്ട് ഗടഔങ്ങലാണുള്ളത്. ആദയകത്തത്, കഔയലത്തിതെ
കൃശിയ്ക്കും രകൃതി ഴിബഴങ്ങളഭാമി ഫന്ധതെട്ടിയിക്കുന് ഴയഴഷാമങ്ങലാണ്
(ഇകൊള്ളൃള്ളതും ബാഴിമില് ഴയാനിയിക്കുന്തും). തനല്ല്, നാലീകഔയം, രബ്ബര്ക്,
കുരുമുലഔ്, ഏറകാമ്, ഏത്തക, വഩനാെിള് തുടങ്ങിമ ഴിഴിധ തയം ഔാര്ക്ശിഔ
ഉത്ഩന്ങ്ങലാണ് കഔയലം ഉത്ഩാദിെിക്കുന്ത്. ഷംസ്ഥാനത്തിന് ഖണയഭാമ
ഭത്സയ-ഴന ഴിബഴകവകയമുണ്ട്. കഔയലത്തില് റബയഭാമ അഷംസ്കൃത ഴസ്തുകള്
ഉഩകമാഖിചൄതഔാണ്ടാണ് ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമങ്ങലാമ ഔമര്ക്, ഔശുഴണ്ടി
ഷംസ്ക്കയണം ഴലര്ക്ന്ിട്ടുള്ളത്.
ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമങ്ങള്, ബകേയാത്ൊദന ഴയഴഷാമങ്ങള്, കൃശി ഷംഫന്ധിമാമ
ഴയഴഷാമങ്ങള്
121. ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമങ്ങളഭാമി ഫന്ധതെട്ട് രു ദൃിമുക ഇടതഩടറാണ്
ഞങ്ങള് നിര്ക്കേവിക്കുന്ത്. ന്്, ഴയഴഷാമങ്ങളതട ആധുനിഔഴല്കയണ
ത്തിന് നികേഩം നടുഔയം ഉത്ഩന്ങ്ങളതട വഴഴിധയഴല്കയണല്ലൃഭാണ്.
യണ്ട്, ഩയമ്പയാഖതയീതിമിലുകള്ള്ള ഉത്ഩാദനത്തില് നില്ക്കുന്ഴര്ക്ക് ഷര്ക്കാര്ക്
ഭാനയഭാമ കൂറി, തതാളില്, ഴരുഭാനം എന്ിഴ ഉരളനല്ഔണം.
122. ഷംസ്ഥാനതത്ത ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമങ്ങലാമ ഔമര്ക്, ഔശുഴണ്ടി, വഔത്തരി
എന്ിഴതമ ആധുനിഔഴത്കയിക്കുന്തിനുള്ള നടഩടിഔള് കഔയലം ഷൃീഔയികണം.
ഷംസ്ഥാനതത്ത തഭാത്തം തതാളില്കഷനയതട ഖണയഭാമ ഩങ്കം ഇത്തയം
ഴയഴഷാമങ്ങലില് ഴയാപൃതയാകുന്ത് തുടരും. ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമങ്ങളതട
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ആധുനിഔഴത്കയണത്തില് ഉള്തെടുന്ത് ഉത്ഩാദന രക്രിമയതട മന്ത്ര്ഴത്ക
യണഭാണ്. ആധുനിഔഴത്കയണത്തികനാതടാെല്ലൃം കഔയലത്തിതറ ഩയമ്പയാഖത
ഴയഴഷാമങ്ങള് വഴഴിധയകഭരിമ പുതിമ ഉത്ഩന്ങ്ങള് (ഔമര്ക് കഭകറമിതറ
ഴസ്ത്ര ഉത്ഩന്ങ്ങള് കഩാതറ) ഉണ്ടാക്കുന്തില് ഭത്സയിക്കുഔയം പറരദഭാമ
ഔചൃഴട, ഴിതയണ തന്ത്ര്ങ്ങള് ആഴിഷ്ക്കയിക്കുഔയം കഴണം. ആധുനിഔഴത്കയണം
തതാളിറാലിഔതല ഩിയിചൄഴിടാതത (അങ്ങതന ഷംബഴിക്കുന്നുതണ്ടേിലുകള്ം) ഴയഴഷാമ
ത്തിതെ തഭാത്തത്തിലുകള്ള്ള ഴിപുറീഔയണത്തിനും ഒകയാ തതാളിറാലിഔളതടയം മൂറയ
ഴര്ക്ധിത ഉത്ഩാദനത്തികറക്കും (value addition per worker) നമികണം.
123. കഔയലം കൃശി അടിസ്ഥാനതെടുത്തിയള്ള ഉല്െന്ങ്ങളതട ഴയഴഷാമങ്ങതല
ഷംസ്ഥാനത്തിനഔത്ത് കരാത്സാസിെികചൃ ഭതിമാല്ലൄ. ഩചൃകരിഔള്, ഩള ഴര്ക്ഗ
ങ്ങള്, ഭത്സയം, ഇരചൃി എന്ിഴയതട ഷംബയണം, ഷംസ്ക്കയണം, മൂറയഴര്ക്ധിത ഉത്ഩാ
ദനം എന്ിഴയ്ക്കുള്ള ഷാധയതഔള് ഷംസ്ഥാനത്തിനഔുണ്ട്. നാലീകഔയം, ചക,
ഏത്തക, വഩനാെിള്, ഭയചൃീനി തുടങ്ങിമഴയതട ഷംസ്ക്കയണത്തിനുള്ള കവശി
ഇഴിതടയണ്ട്. ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ചിറ ബാഖങ്ങലില് ഭയം-മുല അടിസ്ഥാനതെടു
ത്തിയള്ള ഴയഴഷാമങ്ങള് ഴിഔഷിെികാന് ഷാധിക്കും.
124. കൃശി അടിസ്ഥാനതെടുത്തിയള്ള ഉത്ഩന്ങ്ങളതട തായതകഭയന ഴറിതമാരു
ഔകമ്പാലം കഔയലത്തില് നിറനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാഭീണ കഔയലത്തിതെ വയാവയി
രതിവീര്ക്ശ ഉഩകബാഖ ധന ഴിനികമാഖം ഗ്രാഭീണ ഇന്തയയതട ധനഴിനികമാഖത്തി
കനകാള് ഏഔകദവം ഇയട്ടിമാണ് (2011-12തറ നാശണല് ഷാമ്പിള് ഷര്ക്തവ
ഔണക്കു രഔായം). ഇതുഴതയ ഴറിതമായലഴില് കഔയലത്തിതറ ഉഩകബാഖഴസ്തു
കളതട കചാദനം ഭറുമത ഩറമിടുനിന്നുമുള്ള ഇരക്കുഭതിമിലൂതടമാണ് തൃപ്തിതെടുത്തി
കൊന്ിട്ടുള്ളത്. കഔയലത്തിതറ ഴയഴഷാമങ്ങള്, രകതയഔിചൃ് ബേയ-കൃശി
അടിസ്ഥാനതെടുത്തിയള്ള ഴയഴഷാമങ്ങള്ക്, കഔയലത്തിതറ ഈ ഔകമ്പാലതത്ത
മുതതറടുകാന് ഔളിയം.
125. കഔയലത്തിതറ ഩയമ്പയാഖത ബേയ-കൃശി അടിസ്ഥാനതെടുത്തിയള്ള ഴയഴഷാമ
ഉത്ഩന്ങ്ങള്ക് ഔമറുമതഭതി ഔകമ്പാലത്തില് ആഴവയകാതയ ഔണ്ടുഩിടികണം;
രകതയഔിചൄം ഴറിമ രഴാഷി ഷമൂസത്തില്. ഇത്തയം ഴയഴഷാമങ്ങളതടയം
ഴികനാദഷഞ്ചായത്തിതെയം ഴലര്ക്ചൃ കതാകലാടുകതാള് കചര്ക്ന്ാഔണം. തന്മൂറം,
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ഷംസ്ഥാനതത്ത ഈ കഭകറഔതല കറാഔഴയാഩഔഭാമി അംഖീഔയിക്കുന് സ്ഥാന
കത്തക് എത്തികാന് ഷാധിക്കും. താമ് റാെ്, ഭകറശയ, ഴിമറ്റ്നാം തുടങ്ങിമ
യാജയങ്ങലില് നിന്് കൃശിയം കൃശി അടിസ്ഥാന ഴയഴഷാമങ്ങളം ഴികനാദ
ഷഞ്ചായല്ലൃം രുഭിചൄണ്ടാകിമ ഴിജമഔയഭാമ ഩാഠങ്ങള് ഭനിിറാകാന്
ഷാധിക്കും.
126. ഷാമ്പത്തിഔ ഴിബഴ വഔഴവാഴഔാവത്തിന് അധിഔായം റബികതെട്ടിട്ടുള്ള തകേവ
ഷര്ക്കാരുഔള് ഗ്രാഭീണ ഴയഴഷാമഴത്കയണത്തിന് കഔയലത്തില് അടിത്തര
നല്ഔണം. ആധുനിഔ ഷാകേതിഔഴിദയഔലാമ ഐടി, ഫകമാ തടകനാലജി,
നാകനാ തടകനാലജി എന്ിഴയതട പറരദഭാമ ഉഩകമാഖത്തിലൂതട, തകേവ
ജനതയതട ഷജീഴഭാമ ഷംയംബകത്താതടയം ഩോലിത്തകത്താതടയം ഩഞ്ചാമു
ഔള്ക് ഔാര്ക്ശിഔ ഉത്ഩന് ഷംസ്ക്കയണല്ലൃം ഴികനാദഷഞ്ചായല്ലൃം രുഭിചൃ്
തഔാണ്ടുകഩാകുന് രഴര്ക്ത്തനങ്ങള് നിര്ക്ഴസികാന് ഔളിമണം.
തഩാതുകഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങളം ഉമര്ക്ന് ഷാകേതിഔഴിദയാ ഷംയംബങ്ങളം
127. കഔയലത്തിതറ ഴയഴഷാമ ഴിഔഷനത്തിതെ ഭതറ്റാരു ഗടഔം എന്നുഩരയന്ത് (1)
തഔഭികല്, ഇറകരാണിഔ്, എന്ജിനീമരിംഖ് ഴയഴഷാമങ്ങതല കരാത്സാസി
െികല് (2)ഫകമാ തടകനാലജി, നാകനാ തടകനാലജി, ജീഴവാസ്ത്രം തുടങ്ങിമ
അതയാധുനിഔ ഷാകേതിഔ ഴിദയഔതല അടിസ്ഥാനതെടുത്തിമിട്ടുള്ള ഴയഴഷാമ
ഷംയംബങ്ങതല കരാത്സാസിെികല് ആണ്. ഷംസ്ഥാനുള്ള തഩാതുകഭകറാ
സ്ഥാഩനങ്ങളതട പുനരുദ്ധായണം ഈ നമങ്ങളഭാമി ഫന്ധതെട്ട് ഴലതയ
നിര്ക്ണാമഔഭാണ്. കഔയലത്തിതറ ഴലര്ക്ന്നുഴരുന് ആധുനിഔ ഴയഴഷാമങ്ങള്ക്
ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ആകയാഖയ, ഴിദയാബയാഷ കഭകറഔലില്നിന്് രുഩാട് കനട്ടമു
ണ്ടാകാനും ഷംബാഴനതചോനും ഷാധിക്കും.
128. കഔയലത്തിന് രധാനഭായം തഔഭികല്ഷ്, എന്ജിനീമരിംഖ്, ഇറകരാണിഔ്
ഉള്തെതട വഴഴിധയകഭരിമ കഭകറഔലില് രഴര്ക്ത്തിക്കുന് ഷംസ്ഥാനത്തിതെയം
കഔന്ദ്രത്തിതെയം ഉടഭസ്ഥതമിലുകള്ള്ള കുതര തഩാതുകഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങളണ്ട്.
ട്രാഴന്കൂര്ക് തഔാചൃിന് തഔഭികല്ഷ് (TCC) തഔല്കട്രാണ് കഩാലുകള്ള്ള ചിറ തഩാതു
കഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങള് അഴയഴരുകടതാമ ഉത്ഩാദന (ഔാറിഔ് കഷാഡ, ഇറ
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കരാണിക്സ് മഥാക്രഭം) കഭകറഔലില് യാജയത്തിതറ മുന്ഖാഭിഔലാണ്. എന്ിരു
ന്ാലുകള്ം, അടുത്തഔാറത്താമി കഔയലത്തിതറ കുതരമധിഔം തഩാതുകഭകറാ സ്ഥാഩ
നങ്ങള് കഭാവം രഔടനഭാണ് ഔാഴ്ചതഴയ്ക്കുന്ത്.
129. കഔയലത്തിതറ തഩാതുകഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങളതട പുനരുദ്ധായണ രഴര്ക്ത്തന
ങ്ങള്ക് അത്തയം സ്ഥാഩനങ്ങള് അഴരുതട ഉത്ഩാദനകവശിതമയം ഷാകേ
തിഔഴിദയതമയം കുരിചൃ് പുനര്ക്ഴിചിന്തനം നടകത്തണ്ടത് ആഴവയഭാണ്. ധാതു
യഷാമന ഉത്ഩന്ങ്ങളതട ഉത്ഩാദനത്തില് ഴയാപൃതഭാമിയിക്കുന് ചിറ ഴയഴഷാ
മവാറഔള് അഴരുതട ഉത്ഩാദനം രകതയഔിചൄ തഔഭികല്ഷികറക്കും ഫകമാ
തഔഭികല്ഷികറക്കും വഴഴിധയഴത്കയണം നടകത്തണ്ടതുണ്ട്. തഔല്കട്രാണ്
കഩാതറയള്ള സ്ഥാഩനത്തിന് ഴയഴഷാമത്തിലുകള്ം ഩഴര്ക് ഇറകരാണിക്സിലുകള്ം
അഴരുകടതാമ നിറയ്ക്ക് ചിറ രകതയഔ കഭകറഔള് ഔണ്ടുഩിടികകണ്ടതുണ്ട്.
130. തഩാതുകഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങള് റാബമുണ്ടാക്കുന് ഷംയംബങ്ങള് ഭാത്രഭാമി
ചുരുങ്ങാന് ഩാടില്ല. ഷൃഔായയകഭകറമിതറ ഉമര്ക്ന് ഷാകേതിഔഴിദയയള്ള
ഴയഴഷാമങ്ങതല ഷസാമിക്കുന് തയത്തിലുകള്ള്ള ചുഭതറഔള് ഏതറ്റടുകാന് ഔളി
യന് യീതിമില് തഩാതുകഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങതല ഭാറ്റിതമടുകകണ്ടതുണ്ട്. ഷംസ്ഥാ
നത്തിതെ ഷമ്പദ് ഴയസ്ഥയഭാമി തഩാതുകഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കുള്ള ഫന്ധത്തി
തെ തീല്ലെത ഴര്ക്ധിെികകണ്ടതുണ്ട്. അതിനാമി, കഔയലത്തില് നിന്നുതതന്
അഷംസ്കൃതഴസ്തുകള് കവകയിക്കുഔയം താതളതട്ടില് ഴയഴഷാമങ്ങള് രൂഩീഔയിക്കു
ന്തിന് ഷസാമിക്കുഔയം കഴണം.
131. കഔയലം ആധുനിഔ മുകന്റ്റങ്ങലാമ ഫകമാ തടകനാലജി, ഫകമാ തഭഡികല്
ഷമന്ഷ്, ഫകമാ എന്ജിനീമരിംഖ് എന്ിഴ ഉഩകമാഖിചൄതഔാണ്ട് ഔാര്ക്ശിഔരകൃതി ഴിബഴങ്ങതല അടിസ്ഥാനതെടുത്തി പുതിമ മൂറയഴര്ക്ധിത ഉത്ഩന്ങ്ങളതട
ഉത്ഩാദനത്തിന് ശ്രഭികകണ്ടതാണ്.9 ഴയാഴഷാമിഔ ആഴവയങ്ങള്കകാ ഭറുമത
ആഴവയങ്ങള്കകാ കഴണ്ടി ജീഴവാസ്ത്രഩയഭാമ രക്രിമയതട ഉഩകമാഖയീതിമാമ
ഫകമാ തടകനാലജിക് കൃശി, വഴദയവാസ്ത്രം, ഴയഴഷാമം, ഩയിസ്ഥിതി എന്ിഴ

9 ഫകമാ തഔഭികല് എന്ജിനീമരിംഖ് ജീഴനുള്ള ഴസ്തുകകലാ, സൂഷ്മാണുകകലാ ഉള്തകാള്ളുന്
യഷതന്ത്ര് രക്രിമതമമാണ് വഔഔായയം തചുന്നന്ത്.
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മില് ഴയാഩഔഭാമ ഉഩയക്തതയണ്ട്.10
132. ഫഹുയാഷ്ട്ര ഔമ്പനിഔള്കാണ് ഫകമാതടകനാലജിയതട ഖകഴശണ ഴിഔഷന
ത്തിലുകള്ം അതിതെ ഉഩകമാഖത്തിലുകള്ം കഭധാഴിതൃമുള്ളത്. ഇതിന് രു ഭാറ്റമുണ്ടാ
ഔണം. വചനയം ഔൂഫയം ഇകൊള് തതന് ഴറിമ തുഔഔള് കജനാഴില് നിന്്
ഫകമാതടകനാലജിയ്ക്കും ജീഴവഴദയവാസ്ത്രത്തിനുഭാമി ഴിനികമാഖിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്തയ
മില്, രകതയഔിചൃ് കഔയലത്തില്, ഫകമാതടകനാലജിയതട ഴിഔഷനത്തിനും
ഉഩകമാഖത്തിനുഭാമി ഖകഴശണ സ്ഥാഩനങ്ങള് രൂഩീഔയികകണ്ടത് ഴലതയ
രധാനതെട്ട ഔായയഭാണ്.
133. കഔയലത്തിതറ ആധുനിഔ ഴയഴഷാമങ്ങള് ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഩിന്ഫറകത്താതട
ആകയാഖയം, ഴിദയാബയാഷം എന്ീ കഭകറഔലില് മൂറധന ഷമ്പുഷ്ടഭാകണം. ഉദാസയ
ണത്തിന്, ഓശധനിര്ക്മാണത്തിലുകള്ം ചിഔിത്സ ഉഩഔയണങ്ങളതട നിര്ക്മാണ
ത്തിലുകള്ം കഔയലത്തില് ഔായയഭാമ ഷാധയതയണ്ട്. ഇത്തയത്തിലുകള്ള്ള ഴയഴഷാമ
ങ്ങള്ക് അകനഔം ഴരുന് ആശുഩത്രിഔള്, ബിശഖൃയര്ക്, ശുശ്രൂശഔര്ക്, ഩിതന്
ഷംസ്ഥാനത്ത് ആഴവയകഭതരയള്ള ആകയാഖയ ഷംഫന്ധിമാമ ഉത്ഩന്ങ്ങള്
എന്ിഴമില് നിന്് കനട്ടമുണ്ടാകാനാകും.
134. ഔെല്-തുരമുക കഭകറഔളഭാമി ഫന്ധതെട്ട് ഴയഴഷാമ ഴിഔഷനത്തിന്
കഔയലത്തില് ധായാലം ഷാധയതയണ്ട്. നീണ്ടുഔിടക്കുന് തീയരകദവത്തിതെയം
ഷമ്പുഷ്ടഭാമ ഔടല് ഴിബഴങ്ങളതടയം ഷാമ്പത്തിഔ ഷാധയത ഉഩകമാഖതെടുത്തി
മാല് കഔയലത്തിന് ഴറിമ കനട്ടങ്ങള് വഔഴയികാന് ഷാധിക്കും.
ഷംയംബഔതൃങ്ങതല കരാത്സാസിെികല്
135. ഷര്ക്കാര്ക് ഷംസ്ഥാനത്ത് ഷംയംബങ്ങതല കരാത്സാസിെിക്കുന്തിനുള്ള ഴളിഔള്
കതകടണ്ടതുണ്ട്. കുരെത് മൂന്നു തയത്തിലുകള്ള്ള ഴിബാഖം ജനങ്ങള്ക് ഷംസ്ഥാന
10 ധായാലം ഴിദഗ്ധര്ക് ഴിവൃഷിക്കുന്ത് ഓശധനിര്ക്മാണ ഔണ്ടുഩിടുത്തങ്ങള് ആെദഭാകിമിയിക്കുന്
അടിസ്ഥാന വാസ്ത്രീമ തത്തൃങ്ങള് അടുത്തഔാറത്ത് ശുദ്ധ യഷതന്ത്ര്ത്തില്നിന്് സൂഷ്മാണു ജീഴവാസ്ത്ര
ത്തികറക് ഴളിഭാരിമിട്ടുതണ്ടന്ാണ്. കൂക്, പിറിെ് (2005) രാശണല് കഷഖ് ഡിവഷന്, ദി കനാലജ്
ഴാറൂ തചമിന് ആെ് ഫകമാ ഷമന്ഷ് തഭഖാ തഷന്കരഴ്സ്, കഔംബ്രിഡ്ജ് കജര്ക്ണല് ഒപ്
ഇകകണാഭിക്സ്, 29(3)-325-41.
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ത്തിതെ ഴയാഴഷാമിഔ ഴലര്ക്ചൃമികറക് ഔായയഭാമ ഷംബാഴന നല്ഔാനുള്ള
കവശിയണ്ട്. ആദയകത്തത്, കറാഔത്തിതെ ഴിഴിധ ബാഖങ്ങലില് ആധുനിഔ ഷാകേ
തിഔ ഴിദയയതട കനതൃതൃഩാടഴകത്താതട കജാറിതമടുക്കുന് ഴറിതമാരു കൂട്ടം മന്ത്ര്
എഞ്ചിനീമര്ക്ഭാരും ഉകദയാഖസ്ഥരുഭാണ്. ഷര്ക്കാര്ക് അത്തയത്തിലുകള്ള്ള കുരചൃ് ആള
ഔതല കഔയലത്തികറക് തിയിചൄതഔാണ്ടുഴയാന് കരാത്സാസിെിക്കുഔയം ഷംസ്ഥാന
ത്തിനഔത്ത് ഷംയംബങ്ങള് തുടകങ്ങണ്ടതുമുണ്ട്. ഇതിതറ കുരചൃ് ഴികദവ ഭറമാലി
ഔള്ക് ഷാകേതിഔ വഴദഗ്ധയം, ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമം തുടങ്ങിമഴ നല്ഔി
തകാണ്ട് ഷംസ്ഥാനത്ത് പുതിമതാമി തുടങ്ങുന്ന് ഷംയംബങ്ങള്ക് ഭാര്ക്ഗ
നിര്ക്കേവം നല്കുന്ഴയാമി രഴര്ക്ത്തികാന് ഷാധിക്കുഔയം കഴണം.
136. സ്ത്രീഔളതട ഷൃമം ഷസാമഷംഗങ്ങള്, രകതയഔിചൄം കുടുംഫശ്രീയ്ക്ക്, കഔയലത്തിതെ
ഴയാഴഷാമിഔ ഴത്കയണത്തില് രധാന ഩേ് ഴസികാനാകും. കുതര കുടുംഫശ്രീ
ഷംഗങ്ങള് ഇകൊള്തതന് ബേയ ഷംസ്ക്കയണ രഴര്ക്ത്തനത്തില് ഴയാപൃതയാണ്.
ഩകേ കൂടുതലുകള്ം മൂറയശൃംകറയതട താതള തട്ടിറാണ് നില്ക്കുന്ത്. അഴര്ക് ഉമര്ക്ന്
മൂറയമുണ്ടാക്കുന് ഴയഴഷാമങ്ങലില് അഴരുതട ഷാന്ിധയം നിറനിര്ക്ുന്തിന്
ശ്രഭികകണ്ടതുണ്ട്. നഖയ കഷഴനങ്ങലിതറ തതാളിറിന് ഊന്ല് നല്കുന് രു
കൂട്ടം ഔമ്പനിഔള് സ്ഥാഩികണതഭന്് ഞങ്ങള് നിര്ക്കേവിക്കുന്നു.
137. ഷംയംബഔതൃല്ലൃഭാമി ഫന്ധതെട്ട് ഭിഔചൃ ഷാധയതയള്ളഴര്ക്, മൂന്ാം ്പുകെ്,
ഴിദയാര്ക്ഥിഔലാണ്, രകതയഔിചൄം ഷംസ്ഥാനത്താതഔയള്ള ഷാകേതിഔഴിദയാ
സ്ഥാഩനങ്ങലില് രകഴവിചൃിട്ടുള്ളഴര്ക്.
3.3 വാസ്ത്ര, ഷാകേതിഔഴിദയ
138. കഔന്ദ്രഷര്ക്കായിതെ വാസ്ത്ര, ഷാകേതിഔഴിദയാ കഭകറമിതറ തഭാത്തം നികേഩം
ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുഔളതട തചറഴളികറികനകാള് കുരഴാണ്. 2000 തെ
ആദയദവഔത്തില് ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുഔളതട തഭാത്തം തചറഴളികല് കദവീമ
തചറഴളികറിതന അകഩേിചൃ് ഏഔകദവം 18 വതഭാനത്തില് നിന്നും 16 വതഭാ
നത്തികറക്കു താഴ്ന്നു. എന്ിരുന്ാലുകള്ം, ഷാകേതിഔ ഴിദയമില് ഖകഴശണത്തിനും
ഔണ്ടുഩിടുത്തങ്ങള്ക്കുഭാമി ഩയിഩാടിഔള് രൂഩഔല്െന തചുന്നന്തിന് ഷംസ്ഥാ
നതറ തചറഴളികല് അനിഴായയഭാണ്. അഴ ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഷാധയതയ്ക്കും
45

ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ്

ആഴവയങ്ങള്ക്കും
അനുഷയിചൃ് ഩരുഴതെടുത്തിമിട്ടുള്ളതാഔണം. നികേഩം
ആഔര്ക്ശിക്കുന്തിനും, രാകദവിഔ ഴിബഴങ്ങള് ഴിഔഷിെിക്കുന്തിനും ഔണ്ടുഩിടുത്ത
ങ്ങള്ക് ഷൗഔയയതഭാരുക്കുന്തിനും വാസ്ത്ര, ഷാകേതിഔ യംഖതത്ത ഷംസ്ഥാന
തറ നികേഩം ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിതെ കവശി തഭചൃതെടുും.
139. ഴയതയസ്ത ഩദ്ധതിഔലിറാമി വാസ്ത്രം, ഷാകേതിഔഴിദയ, ഩയിസ്ഥിതി എന്ീ
തസുഔലില് കഔയലത്തിതെ ഩദ്ധതി തചറഴളികല് ഭറുമത ഷംസ്ഥാനങ്ങതല
അകഩേിചൃ് ഴലതയൂടുതറാണ്. ഷംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാഩനങ്ങളതട രു ശൃംകറ
ഴിഔഷിെിചൃിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥാഩനങ്ങലിലൂതട വാസ്ത്ര, ഷാകേതിഔഴിദയാ രഴര്ക്ത്ത
നങ്ങള്ക് നിര്ക്കേവം നല്കുന്തിനും ഏകഔാഩിക്കുന്തിനും പുരതഭ, വാസ്ത്ര
രചയണം ഉള്തെതട രു കൂട്ടം ഴയതയസ്ത രഴര്ക്ത്തനങ്ങതല ഷസാമിക്കുഔയം
തചുന്നന് രു അതെക്സ് ഏജന്ഷി കഔയല ഷംസ്ഥാന വാസ്ത്ര, ഷാകേതിഔ,
ഩയിസ്ഥിതി തഔൗണ്ഷില് (Kerala State Council for Science, Technology &
Environment) സ്ഥാഩിചൄ. ഈ രഴര്ക്ത്തനങ്ങളതട ഷാധയത ഷംസ്ഥാനതത്ത
വാസ്ത്ര, ഷാകേതിഔഴിദയാ ഴിഔഷനത്തിതെ തഭാത്തത്തിലുകള്ള്ള ഷഭീഩനത്തില്
നിന്നും ഴയക്തഭാണ്. ഖകഴശഔ സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഷര്ക്വഔറാവാറ കഔന്ദ്രങ്ങള്,
ഖകഴശണ കഔന്ദ്രങ്ങലാമി അംഖീഔയിചൃിട്ടുള്ള കഔാകലജ് ഴകുളഔള് എന്ിഴ നടു
ന് വാസ്ത്രീമ ഖകഴശണങ്ങലില്തതന്മാമിയികണം രധാന ഊന്തറന്്
ഞങ്ങള് നിര്ക്കേവിക്കുന്നു. വാസ്ത്ര ഷാകേതിഔ ഴിദയക്കുള്ള കഔന്ദ്ര ഷസാമത്തിന്
ഩഔയംതഴക്കുന്തിനല്ല, ഭരിചൃ് ഩയികഩാശിെിക്കുന്തിനാണ് ഷംസ്ഥാനത്തിതെ
ഇടതഩടലുകള്ണ്ടാകഴണ്ടത്.
140. ഖകഴശണ സ്ഥാഩനങ്ങളതട രഴര്ക്ത്തനം പുകയാഖഭിക്കുകമ്പാള്തതന്, കൃതയഭാമ
അഴകറാഔനം നടത്താന് അനുകമാജയഭാമ ഴയഴസ്ഥയം ഉല്െന്ങ്ങളതട ഗണനി
റഴായല്ലൃം, കദവീമ, അന്തര്ക്കദവീമ ഭിഔചൃ രഴര്ക്ത്തനങ്ങതല ഔണകിതറ
ടുുതഔാണ്ട് വക്തിതെടുകത്തണ്ടത് അനിഴായയഭാണ്. നിറഴിലുകള്ള്ള ഩദ്ധതിഔളതട
ഇടയ്ക്കിതടയള്ള അഴകറാഔനല്ലൃം തുടര്ക്ന്നും ധനഷസാമം റബിക്കുന്തിന്
അനുകമാജയഭാമ ഩയികവാധനയം ആഴവയഭാണ്. ഉന്തഴിദയാബയാഷത്തികറാ
നിറഴിലുകള്ള്ള ഖകഴശണ സ്ഥാഩനങ്ങലികറാ സ്ഥിതിതചുന്നന് ഖകഴശണത്തിനു
കഴണ്ട പുതിമ ഴകുളഔകലാ, സ്ഥാഩനങ്ങകലാ ഴറിമ രകമാജനം തചോം.
ഖകഴശണ തരാജക്ടുഔള്, ഖകഴശണ ഗ്രാന്റുഔള്, തഔ.ഷി.എഷ്.ടി.ഇ. നല്കുന്
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തപകല്ലാശിളഔള് എന്ിഴയതട ഴിദഗ്ധ ഩയികവാധന, തരാജക്ട് ഴിറമിരുത്തല്,
കൃതയഷഭമതത്ത എത്തിചൄതഔാടുകല് എന്ിഴയ്ക്കുള്ള ഭതിമാമ ഴയഴസ്ഥയം
ഉരളഴരുകത്തണ്ടതുണ്ട്.
141. കഔന്ദ്ര ഷസാമകത്താതട രഴര്ക്ത്തിക്കുന് രു കൂട്ടം സ്ഥാഩനങ്ങള് ഷംസ്ഥാന
ുണ്ട് എന്ത് കഔയലത്തിതെ വാസ്ത്ര, ഷാകേതിഔഴിദയയതട രകതയഔതമാണ്.
ഇഴ ഷംസ്ഥാന തറ വാസ്ത്ര, ഷാകേതിഔ സ്ഥാഩനങ്ങളതട കവശിയം, ഴിഔഷനം
തഩാതുഴിലുകള്ം ഴര്ക്ധിെികാനുള്ള രു ഴിറകമരിമ കരാതിാണ്.
142. ഴയഴഷാമം, അകാദഭിഔ്, ഷര്ക്കാര്ക് എന്ിഴ തമിലുകള്ള്ള ഫന്ധഭാണ് വാസ്ത്ര,
ഷാകേതിഔ യംഖതത്ത ആകഖാലതറത്തില് മുന്ഩന്തിമിലുകള്ള്ള രകദവങ്ങലിതറ
വക്തി. ഇഴിടങ്ങലില് ഖകഴശണ സ്ഥാഩനങ്ങളം ഷര്ക്വഔറാവാറഔളം തമില്
വക്തഭാമ ഫന്ധമുണ്ട്. അത് വാസ്ത്ര, ഷാകേതിഔ ഴിദയ അടിസ്ഥാനതെടുത്തി
യള്ള ഴയാഴഷാമിഔയംഖതത്ത മൂറയഴര്ക്ധനഴിതെ ഴലര്ക്ചൃ തൃയിതതെടുും.
ഖകഴശണ സ്ഥാഩനങ്ങളം ഉന്ത ഴിദയാബയാഷ ഴയഴസ്ഥയം ഴയഴഷാമല്ലൃം
ഷര്ക്കാരും തമിലുകള്ള്ള ഷസഔയണല്ലൃം കമാജിചൃ രഴര്ക്ത്തനല്ലൃം ഷര്ക്കാര്ക്
കരാത്സാസിെികണം.
143. രു ഴിബിന്ല്ലൃം ഉള്കചൃര്ക്ചൃയമുള്ള ഭനുശയഴിബഴ അടിത്തര വാസ്ത്ര, ഷാകേതിഔ
ഴിദയയ്ക്ക് ഴറിമ മൂറയം നല്കുന്നു. സ്ത്രീഔളതട ഩോലിത്തം തഭചൃതെടുുന്തിനും
ഩട്ടിഔജാതി, ഩട്ടിഔഴര്ക്ഗ ഴിബാഖങ്ങലിതറ ആളഔതല വാസ്ത്ര, ഷാകേതിഔഴിദയമില്
ഩതേടുെിക്കുന്തിനുമുള്ള എല്ലാ ശ്രഭങ്ങതലയം ഷര്ക്കാര്ക് ഩിന്തുണയ്ക്കണം.
3.4 ഴിഴയ ഷാകേതിഔഴിദയ
144. ഔളിെ 25 ഴര്ക്ശഭാമി ഴിഴയ ഷാകേതിഔഴിദയയം ഴിഴയ ഷാകേതിഔഴിദയാ
ധിഷ്ഠിത കഷഴനങ്ങളം ഇന്തയന് ഷമ്പദ്ഗടനയതട രധാന കഭകറമാമി
ഴിഔഷിചൃിട്ടുണ്ട്. ഈ കഭകറയഭാമി ഫന്ധതെട്ട ഭറുമത ചിറ കഔന്ദ്രങ്ങകലകാളം
ഭിതഭാമ കതാതിറാണ് ഴലര്ക്ചൃതമേിലുകള്ം ഈ കഭകറമിതറ ഴിഔഷനത്തിതറ
ഷജീഴ ഩോലിമാണ് കഔയലം.
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145. ഴിഴയ ഷാകേതിഔഴിദയയ്ക്കും ഴിഴയ ഷാകേതിഔഴിദയാധിഷ്ഠിത കഷഴനങ്ങള്ക്കും
കഔയലത്തിലുകള്ള്ള രാധാനയതത്ത കുരചൄഔാണാന് ഔളിമില്ല. ഇത് ആധുനിഔ
തതാളിറിതെ രു രധാന കരാതസ്സും കഔയലത്തിനു പുരുനിന്നും തതാളില്
കഷനതമ ആഔര്ക്ശിക്കുന്തുഭാണ്. ഴിഴയ ഷാകേതിഔഴിദയമിതറയം ഴിഴയ
ഷാകേതിഔ ഴിദയാധിഷ്ഠിത കഷഴനങ്ങലിതറയം ഩറ കഩരുകഔട്ട സ്ഥാഩനങ്ങളം
കഔയലത്തിതറ ചിറ കഔന്ദ്രങ്ങലില് രഴര്ക്ത്തനം നടുന്നുണ്ട്.
146. ഴിഴയ ഷാകേതിഔഴിദയയതട രാധാനയം ഐ. ടി. ഴയഴഷാമത്തില് ഭാത്രഭാമി
തുങ്ങുന്ന്തല്ല. ഴിഴയങ്ങളതട നിമന്ത്ര്ണം, ഴീതണ്ടടുകല്, രക്രിമഔളതട നടത്തി
െ് എന്ിഴയഭാമി ഫന്ധതെട്ട് ഴയഴഷാമം, കഷഴനങ്ങള്, ബയണ നിര്ക്വസണം
എന്ീ കഭകറഔലില് ഴിറതെട്ട പുതിമ യീതിഔള് അഴറംഫിക്കുന്തിന് ഐ. ടി.
ഔായണഭാമി. ഇന്് വദനംദിന ജീഴിതത്തിതറ രധാന ഷാന്ിധയഭാണ് ഐടി.
ഉന്ത നിറഴായത്തിലുകള്ള്ള ഴിഴയ ഷാകേതിഔഴിദയാധിഷ്ഠിത കഷഴനങ്ങള് റബിക്കു
തഭന്ത് എല്ലാ ഷാമ്പത്തിഔ, ഷാമൂസയ തറങ്ങലിലുകള്ള്ള ജനങ്ങളകടയം ഷാധായണ
രതീേമാമി ഭാരി. ഴിദയാബയാഷം മുതല് ഴികനാദം ഴതയ, ഴയക്തിഩയം മുതല്
ഓകദയാഖിഔ തറംഴതയയള്ള ആവമഴിനിഭമം എന്ിഴയ്ക്തകല്ലാം രു വയാവയി
ഩൗയന് ഡിജിറ്റല് ഭാര്ക്ഗങ്ങള് കൂടുതറാമി ഉഩകമാഖിക്കുന്നു. തീര്ക്ചൃമായം
അത്തയം ഔായയങ്ങള് റബികാതതഴരുന്ത് രു തയത്തിലുകള്ള്ള ളിഴാകറാമി
ഔണ്ടുഴരുന്നു. ഇകായയത്തില്, കഔയലം യാജയതത്ത ഭറുമത ഩറ ഷംസ്ഥാനങ്ങതലകാളം
കൂടുതല് മുന്ിട്ട് നില്ക്കുന്താമാണ് ഔണകാകതെടുന്ത്.
147. തതാളില് സൃഷ്ടികല്: തതാളില് സൃഷ്ടിക്കുന്തിതറ രു രധാന കരാതിാണ്
ഴിഴയ ഷാകേതിഔ ഴിദയായംഖം. ഐ. ടി. യംഖതത്ത തതാളില് സൃഷ്ടിക്കുന്തിതറ
രധാന ഭാര്ക്ഗഭാണ് അടിസ്ഥാന ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയങ്ങളള്തെതടയള്ള
സ്ഥറം ഷൃഔായയ കഭകറയ്ക്ക് ഩാട്ടത്തിനു തഔാടുക്കുന്ത്. ആഴവയത്തിനനുഷയിചൃ്
അത്തയം തഔട്ടിടങ്ങളം സ്ഥറ ഷൗഔയയങ്ങളം ഔാകറകൂട്ടി തോരാക്കുന്ത് പുതിമ
സ്ഥാഩനങ്ങളതട ഔടന്നുഴയഴിന് ഷസാമഔയഭാല്ലൃം. ഩത്ത് ദവറേം ചതുയശ്ര
അടി ഴിസ്തീര്ക്ണം ഴരുന് തഔട്ടിട ഷൗഔയയങ്ങള് (100,000 തതാളിലുകള്ഔള് സൃഷ്ടി
കാന് കവശിയള്ളത്) ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറമലഴില് ര്ര്ക്ത്തീഔയിക്കുതഭന്്
ഞങ്ങള് രതീേിക്കുന്നു.
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148. ഭനുശയഴിബഴ കവശി: ആഴവയത്തിന് ഩയിവീറനം റബിചൃ ഭനുശയഴിബഴ
കവശിയതണ്ടേില് ഭാത്രകഭ ഐ. ടി. ഴയഴഷാമത്തിതെ ആഔര്ക്ശണ കഔന്ദ്രഭാമി
ഷംസ്ഥാനം ഭാുംഔയള്ളു. കഴണ്ടത്ര ഉന്ത വഴദഗ്ദ്ധയമുള്ള യഴാകളതട റബയത
ഉരള ഴരുുന്തിനും നിറഴായം ഉമര്ക്ുന്തിനും കഴണ്ടി എന്ജിനീമരിംഖ്
ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങളതടയം ഭറുമത തതാളിറധിഷ്ഠിത ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങ
ളതടയം ഩാഠയഩദ്ധതി തോരാക്കുന്നുതണ്ടന്് ഉരളഴരുത്തണം. ഒണ്വറന്
ഭാര്ക്ഗങ്ങളള്െതട അത്തയം ഩഠന സ്ഥാഩനങ്ങലിതറല്ലാമിടും വനപുണയ
ഴിഔഷനം തഔാടുക്കുന്നുതണ്ടന്് ഉരളഴരുുഔ എന്ത് ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിയതട
രു ഔര്ക്ത്തഴയഭാണ്.
149. റാര്ക്ട്ട്-അഩ്: ഐ. ടി. യംഖത്തിതെ ഴലര്ക്ചൃയതട രധാന ഗടഔഭാണ്
ൂറതനാവമങ്ങള് (innovation). ഐ. ടി. ഴയഴഷാമത്തിതറ ഉഩയംഖങ്ങലില്
സ്ഥാഩിതഭാമിട്ടുള്ള ഴിഴിധ നിറഴായത്തിലുകള്ള്ള സ്ഥാഩനങ്ങതല ആഔര്ക്ശിക്കു
ഔതമന്ത് ഴലതയ രധാനതെട്ടതാണ്. അകതഷഭമം തതന്, പുതിമ റാര്ക്ട്ട്അഩ് സ്ഥാഩനങ്ങള് ഴളി സ്ഥിയഭാമി ൂറതന ആവമങ്ങള് തുടര്ക്ചൃമാമി ഉണ്ടാ
കഴണ്ടത് ഴലര്ക്ചൃയ്ക്കും ആഴവയഭാണ്. അത് പുതിമ ഉത്ഩന്ങ്ങളം കഷഴനങ്ങളം
അണമുരിമാതത ഴിഔഷിെിക്കും. രു ഐടി യംഖതത്ത ആകയാഖയഔയഭാമ
അഴസ്ഥയ്ക്ക് രു റാര്ക്ട്ട്-അഩ് ആഴാഷ-ഴയഴസ്ഥ ആഴവയഭാണ്. ഩതിമൂന്ാം
ഩദ്ധതി അത്തയതഭാരു ആഴാഷ-ഴയഴസ്ഥ കരാത്സാസിെിക്കും.
150. ഴിഔഷന ഭിശനുഔള്: എല്ലാ ഴിഔഷന ശ്രഭങ്ങളതടയം രു ഷാകേതിഔഴിദയാ
ഷംഴര്ക്ധഔതഭന് നിറമില്, ആസൂത്രണത്തിതെ ഗണം ഖണയഭാമി ഴര്ക്ധിെിക്കു
ന്തിനും കഔയല ഷര്ക്കാര്ക് രകയാഩിചൃ നാലുകള് ഭിശനുഔളതട കവശി ഴയാഩിെി
ക്കുന്തിനും ഐ. ടി. തഔാണ്ട് ഷാധിക്കും. ഇത് ഭിശനുഔളതട നിര്ക്വസണതത്ത
വക്തിതെടുുഔയം അഴയതട രഴര്ക്ത്തനങ്ങളതട കഭല്കനാട്ടം നടുന്തിനും
ഷസാമിക്കും.
151. തഩാതു റബയത (public access): തഩൗയന്മാര്ക്ക് അതികഴഖ ഡിജിറ്റല് കഷഴനങ്ങള്
റബയഭാക്കുന്തിലൂതട, അഴര്ക് തഩാതു ഇടങ്ങലില് ഷഞ്ചയിക്കുഔമാതണേില് കൂടി,
കഷഴനങ്ങളതടയം ഴിഴയങ്ങളതടയം റബയത ഉരളഴരുത്താന് ഔളിയം. നല്ല ഗണ
നിറഴായമുള്ള ഐ. ടി. കഷഴനങ്ങളതട റബയതയ്ക്ക് അന്തിഭ ഗട്ടം ഴതയയള്ള
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തടിഭില്ലാത്ത ഷമ്പര്ക്കം (last-mile connectivity) ആഴവയഭാണ്. ഩതിമൂന്ാം
ഩദ്ധതികാറമലഴില് ഷംസ്ഥാനം തഩാതു ഇടങ്ങലില് വഴ-വപ ഷൗഔയയം
നല്കും. വഴ-വപ റബയത ഴികനാദഷഞ്ചായതത്തയം ഷസാമിക്കും.
152. ഡാറ്റാ പ്ലാറ്റ്കപാം (data platform): ഴയതയസ്തങ്ങലാമ ഷര്ക്കാര്ക് ഴകുളഔള്,
ഏജന്ഷിഔള്, സ്ഥാഩനങ്ങള് എന്ിഴമില് നിന്നുള്ള ഴിബിന്തയത്തിലുകള്ള്ള
സ്ഥിതിഴിഴയ ഔണക്കുഔള് രു തഩാതു പ്ലാറ്റ്കപാഭികറക് ഷംകമാജിെിക്കുന്തിന്
ഐടി ഷസാമിക്കും. ഴിഴിധ ഷര്ക്കാര്ക് കരാതസ്സുഔലില്നിന്നുള്ള സ്ഥിതിഴിഴയ
ഔണക്കുഔള് ഷംകമാജിെിചൃ് രു പ്ലാറ്റ്കപാഭിറാകകണ്ടുന്തിതെ ആഴവയഔത
ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി അബിഷംകഫാധന തചുന്നം. ആഴവയഭാമ സാര്ക്ഡ് തഴമുംം
ഔമ്പൂട്ടര്ക് രഴര്ക്ത്തന ഷംഴിധാനങ്ങളം (operating system) അടിസ്ഥാന കഷാഫ്റ്റ്
തഴമര്ക് പ്ലാറ്റ് കപാമും ഷംയേിക്കുന്തിതെ ചുഭതറ ഐ. ടി. ഴകുെിനാമിയിക്കും.
ഩകേ, കവകയിചൃകതാ, ഴിവഔറനം തചയ്തകതാ ആമ ഴിഴയങ്ങള് ആര്ക്ക്കുകഴണ
തഭേിലുകള്ം അഩ് കറാു തചോന് ഷൗഔയയം ഉണ്ടാമിയിക്കും. അത്തയം സ്ഥറ
ഷംഫന്ധിമാമ സ്ഥിതിഴിഴയ ഔണക്കു കഩാര്ക്ട്ടറിന് ഴ ജൂ ജൂഫിറി സ്ഥറ
ഷംഫന്ധി ഡാറ്റാ കഩാര്ക്ട്ടല് (Diamond Jubilee Spatial Data Portal) എന്നു കഩരു
നല്ഔാല്ലൃന്താണ്. അത് ഷംസ്ഥാനതത്ത ജനങ്ങളതട ഉമര്ക്ന് ഴിദയാബയാഷ
നിറഴായല്ലൃം ഐ. ടി. കഫാധല്ലൃം ഔണകിതറടുക്കുകമ്പാള് ഈ ഴര്ക്ശം നല്ഔാല്ലൃന്
അനുകമാജയഭാതമാരു ഷമാനഭാമിയിക്കും.
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4 തതാളില്
153. ഴിദയാബയാഷം, ആകയാഖയം, ഇതയ ഷാമൂസയ കഭകറഔലില് അഷാധായാണഭാമ
കനട്ടങ്ങള് കഔയലം വഔഴയിചൃിട്ടുതണ്ടേിലുകള്ം തതാളില് സൃഷ്ടിക്കുന്തില് രതിഷന്ധി
കനയിടുഔമാണ്.
154. 2011-12 ല് കഔയലത്തിതറ ഗ്രാഭങ്ങലിതറയം നഖയങ്ങലിതറയം പുരുശ ജന
ഷംകയമിതറ തതാളിറാലിഔളതട (എല്ലാ രാമത്തിലുകള്ം ഴരുന്) അനുഩാതം മഥാ
ക്രഭം 56.5 വതഭാനല്ലൃം 55.2 വതഭാനല്ലൃഭാണ്. യാജയത്താഔഭാനമുള്ള ഗ്രാഭ, നഖയ
കഭകറഔലിതറ പുരുശന്മാരുതട അനുഩാതത്തില് നിന്നും നാഭഭാത്രഭാമ ഉമര്ക്ചൃ
ഇതിലുകള്ണ്ട്. സ്ത്രീഔള്കിടമിതറ തതാളില് കഷന ഩോലിത്തം കഔയലത്തില്
കുരഴാണ് – 2011-12 ല് കഔയലത്തിതറ ഗ്രാഭരകദവങ്ങലില് മഥാക്രഭം 22.1 വതഭാ
നല്ലൃം നഖയത്തില് 19.1 വതഭാനല്ലൃഭാമിരുന്നു അത്. റിംഖ അഷഭതൃം കുരയ്ക്കുന്
തില് കഔയലം പുകയാഖതി വഔഴയിചൃിട്ടും ഇഴിടുതത്ത തതാളില് കഷനമിതറ സ്ത്രീ
ഩോലിത്തം കുരെിയിക്കുന്ത് അഷാധായണഭാണ്.
155. കഔയലത്തിതറ തതാളില് കഷനയതട ഴറിെം 2011-12 ല് 12.7 ദവറേഭാമിരുന്നു.
കഔയലത്തിതറ തതാളില് ഴിഩണിയതട ശ്രദ്ധാര്ക്സഭാമ ഴവം കൃശിമിലുകള്ം അനുഫ
ന്ധ രഴര്ക്ത്തിഔലിലുകള്ം ഏര്ക്തെട്ടിയിക്കുന് തതാളിറാലിഔളതട ഩേ് തായതകഭയന
കുരഴാണ്. അകതഷഭമം, ആധുനിഔ കഭകറഔലാമ നിര്ക്മാണ, കഷഴനങ്ങലിതറ
തതാളില് ഉള്തകാള്ളല് കഔയലത്തില് തായതകഭയന കുരഴാണ്. ഷംസ്ഥാനതത്ത
തഭാത്തം തതാളില് കഷനമില് 14 വതഭാനഭാണ് നിര്ക്മാണ കഭകറയതട ഷംബാ
ഴന. ഩകേ, ഈ തതാളിറിതറ ഫഹൂഭൂയിഩേല്ലൃം ഩയമ്പയാഖത ഴയഴഷാമങ്ങലാമ
ഔമരിലുകള്ം ഔശുഴണ്ടിമിലുകള്ഭാണ്.
156. കഔയലത്തില് തതാളിറില്ലായ്മ ഉമര്ക്ന് നിയകിറാണ്, രകതയഔിചൄം സ്ത്രീഔലില്. 2011
-12 ല് കഔയലത്തിതറ 15 നും 29 നും ഇടമില് രാമമുള്ള ഗ്രാഭീണ സ്ത്രീഔലിതറ
തതാളിറില്ലായ്മ തതാളില് കഷനയതട 47.4 വതഭാനഭാമിരുന്നു. എന്ാല്
യാജയത്താഔഭാനതഭടുത്താല് ഈ അനുഩാതം 4.8 വതഭാനഭാമിരുന്നു.
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157. കറാഔത്തിതെ ഴിഴിധബാഖങ്ങലികറക്കുള്ള, രകതയഔിചൄം ഖള്പ് യാജയങ്ങലികറ
ക്കുള്ള, കുടികമറ്റം കഔയലത്തിതെ തതാളില് ഴിഩണിയതട രധാനതെട്ട രകതയഔ
തമാണ്. ഷംസ്ഥാനത്തിതെ രു ഔണക്കു രഔായം, 2011 ല് 1.4 ദവറേം
കഔയലീമര്ക് ഷംസ്ഥാനത്തിനു പുരത്ത് തതാളിതറടുക്കുന്നുണ്ട് (രഴാഷി ഭറമാലി
തഷന്ഷഷ്, 2011). അകതഷഭമം തതന്, ഭറുമത ഷംസ്ഥാനങ്ങലില്, രധാനഭാമിട്ടും
ഫിസാര്ക്, ഩശൄിഭ ഫംഖാള്, ഡീശ എന്ിഴടങ്ങലില് നിന്നുള്ള കുടികമറ്റ
തതാളിറാലിഔളതട ഴര്ക്ധിചൃ ള്ളൃകാണ് കഔയലത്തിതറ അഴിദഗ്ധ തതാളിറാലി
ഔളതട ഴര്ക്ധിചൃ ആഴവയങ്ങതല നിര്ക്വസിക്കുന്ത്. ഗറാത്തി ഇന്റിറ്റൂട്ട് ഒപ്
പിനാന്ഷ് ആെ് ടാക്ലൂഡകഷശതെ രു ഔണക്കു ഔാണിക്കുന്ത് കഔയലത്തിതറ ഭറുമത
ഷംസ്ഥാനങ്ങലില്നിന്നുള്ള കുടികമറ്റ തതാളിറാലിഔളതട എണം 2011 ല് ഏഔകദ
വം 2.5 ദവറേം ഴരുതഭന്ാണ്. ഇത് അന്തത്ത തഭാത്തം തതാളില് കഷന
യതട (12.7 ദവറേം) 20 വതഭാനത്തിനടുു ഴരും.
ഩട്ടിഔ 3 ജനഷംകയമിതറ (എല്ലാ രാമത്തിലുകള്ം ഴരുന്) തതാളില് കഷനയതട അനുഩാതം
അതല്ലേില് കഔയലത്തിതറയം ഇന്തയമിതറയം തതാളില് കഷനമിതറ ഩോലിത്ത നിയക് 201112 (വതഭാനത്തില്)
ഗ്രാഭീണ
ഗ്രാഭീണ
നഖയത്തിതറ
നഖയത്തിതറ
പുരുശന്മാര്ക്
സ്ത്രീഔള്
പുരുശന്മാര്ക്
സ്ത്രീഔള്
കഔയലം
58.3
25.8
56.7
22.2
ഇന്തയ
55.3
25.3
56.3
15.5
കുരിെ് തതാളില് കഷന എന്ത് ഴയക്തിഔളതട ഷാധായണല്ലൃം മുകയഭല്ലാത്തതുഭാമ ഩദഴികനുഷയിചൃാണ്
നിര്ക്വചിചൃിയിക്കുന്ത്.

ഩട്ടിഔ 4 ജനഷംകയമിതറ (എല്ലാ രാമത്തിലുകള്ം ഴരുന്) തതാളിറാലിഔലുകള്തട അനുഩാതം
അതല്ലേില് കഔയലത്തിതറയം ഇന്തയമിതറയം തതാളില് കഷനമിതറ ഩോലിത്ത നിയക് 201112 (വതഭാനത്തില്)
ഗ്രാഭീണ
ഗ്രാഭീണ
നഖയത്തിതറ
നഖയത്തിതറ
പുരുശന്മാര്ക്
സ്ത്രീഔള്
പുരുശന്മാര്ക്
സ്ത്രീഔള്
കഔയലം
56.5
22.1
55.2
19.1
ഇന്തയ
54.3
24.8
54.6
14.7
കുരിെ് തതാളില് കഷന എന്ത് ഴയക്തിഔളതട ഷാധായണല്ലൃം മുകയഭല്ലാത്തതുഭാമ ഩദഴികനുഷയിചൃാണ്
നിര്ക്വചിചൃിയിക്കുന്ത്.
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ഩട്ടിഔ 5 കഔയലത്തിതറയം ഇന്തയമിതറയം തതാളില് കഷനമിതറ തതാളിറില്ലായ്മാ നിയക് 201112 (വതഭാനത്തില്)
ഗ്രാഭീണ
ഗ്രാഭീണ
നഖയത്തിതറ
നഖയത്തിതറ
പുരുശന്മാര്ക്
സ്ത്രീഔള്
പുരുശന്മാര്ക്
സ്ത്രീഔള്
കഔയലം
3.1
14.2
2.7
13.9
ഇന്തയ
1.7
1.7
3.0
5.2
ഩട്ടിഔ 6 കഔയലത്തിതറയം ഇന്തയമിതറയം തതാളില് കഷനമിതറ (15 നും 29 നും ഇടമില്
രാമംഴരുന്) തതാളിറില്ലായ്മാ നിയക് 2011-12 (വതഭാനത്തില്)
ഗ്രാഭീണ
ഗ്രാഭീണ
നഖയത്തിതറ
നഖയത്തിതറ
പുരുശന്മാര്ക്
സ്ത്രീഔള്
പുരുശന്മാര്ക്
സ്ത്രീഔള്
കഔയലം
9.7
47.4
8.4
37.1
ഇന്തയ
5.0
4.8
8.1
13.1
ഩട്ടിഔ 7 കഔയലത്തിതറ ഒകയാ കഭകറമിതറയം തതാളില് കഷന 2011-12
കഔയലത്തിതറ
കഔയലത്തിതറ
തതാളിറാലിഔളതട
തഭാത്തം തതാളില്
കഭകറ
എണം
കഷനമിതറ ഩേ്
(ദവറേത്തില്)
(വതഭാനത്തില്)
കൃശിയം അനുഫന്ധ
2.6
20.5
രഴര്ക്ത്തനങ്ങളം
നിര്ക്മാണം
1.8
14.2
തഔട്ടിടനിര്ക്മാണം
2.1
16.5
കഷഴനങ്ങള്
6.1
48.0
തഭാത്തം
ഔാര്ക്ശികഔതയ
10.1
79.5
രഴര്ക്ത്തനങ്ങള്
തഭാത്തം തതാളില്
12.7
100
കഷന

ഇന്തയമിതറ തഭാത്തം
തതാളില്
കഷനമിതറ ഩേ്
(വതഭാനത്തില്)
47.5
13.0
10.6
27.9
52.5

കരാതി് (ഇഴിടുതത്ത എല്ലാ ഩട്ടിഔഔളതടയം) നാശണല് ഷാമ്പിള് ഷര്ക്തവ രികൊര്ക്ട്ട്, ഇന്തയമിതറ

തതാളിലുകള്ം തതാളിറില്ലായ്മയം, തരൗണ്ട് 68, 2011-12.
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5 ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയം
5.1 ഖതാഖതം
158. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഴിവൃഷനീമല്ലൃം ഉന്ത നിറഴായമുള്ളതും തചറല്ലൃതാങ്ങാന്
ഔളിയന്തും കഔയലത്തിതെ അനനയഭാമ ഭൂഭിവാസ്ത്ര ആഴവയങ്ങള്കിണങ്ങുന്ന്
തുഭാമ ഩറ ഭാതൃഔമിലുകള്ള്ള ഖതാഖത ശൃംകറ ഴിഔഷിെിക്കുന്തിന് രതിജ്ഞാ
ഫദ്ധഭാമിയിക്കും. കഔയലത്തിതറ കരാഡ് ശൃംകറ, തരമില്തഴ, കഴയാഭ, ഷമുദ്ര്
ഖതാഖതം, ഉള്നാടന് ജറഩാതഔള് എന്ിഴ വക്തിതെടുുന്ത് കൂടുതല്
ഭൂഭിവാസ്ത്ര ഷംകമാജനം, രാകദവിഔ ഷന്തുറിതാഴസ്ഥ, ഷംസ്ഥാനത്തിതെ
തഭാത്തത്തിലുകള്ള്ള ഴലര്ക്ചൃ എന്ിഴമികറക് ഷംബാഴന തചുന്നം. അടുത്ത 15 - 20
ഴര്ക്ശകത്തക് കഔയലത്തിനുകഴണ്ട രു ഷഭഗ്ര ഖതാഖത ഩദ്ധതി ഞങ്ങള്
നിര്ക്കേവിക്കുന്നു. അത് ഴറിമ റേയങ്ങലാമ സുസ്ഥിയ ഴിഔഷനല്ലൃം ഷാമൂസിഔ
നീതിയഭായം കമാജിചൄകഩാല്ലൃന്താമിയിക്കും.
159. മുഔലില്െരെ റേയങ്ങള് കനടുന്തിനാമി ഇഴ ആഴവയഭാകുന്നു. ന്്, ബൗതിഔ
ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയങ്ങള് തഭചൃതെടുത്തല് (കരാുഔളം ഭറ്റ് ഖതാഖത
ഔായയങ്ങളം); യണ്ട്, ഖതാഖത ഷംഴിധാനത്തിതറ സ്ഥാഩന ഗടനയതട
പുന:ഷംഗാടനം. ഷംസ്ഥാന തഩാതുഭയാഭത്ത് ഴകുെ്, തരമില്തഴ, ഉള്നാടന്
ജറഖതാഖത അകതാരിറ്റി, ഴിഭാനത്താഴലങ്ങള്, തീയകദവ ഔെല് ഖതാഖത
ഏജന്ഷിഔള് എന്ീ ഴയതയസ്ത ബൗതിഔ ഩശൄാത്തറഷൗഔയയതഭാരുക്കുന്ഴര്ക്
തമിലുകള്ള്ള ഏകഔാഩനം ഩറഭാതൃഔമിലുകള്ള്ള ഖതാഖത ഷംഴിധാനം തഔട്ടിെടുക്കു
ന്തിന് ആഴവയഭാണ്.
160. കദവീമഩാതഔള്, ഷംസ്ഥാനഩാതഔള്, ഭറകമായഩാതഔള്, തീയകദവഩാതഔള്
എന്ിഴ കദവീമ നിറഴായഭനുഷയിചൃ് ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറമലഴില്
ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്ക് ഴിഔഷിെിക്കുഔയം ഴയാഩിെിക്കുഔയം തചുന്നം. എന് എചൃ് 47
ഴിഔഷിെിക്കുഔയം ഴയാഩിെിക്കുഔയം തചുന്നം. എന് എചൃ് 47 ഉം എന് എചൃ് 17 ഉം
നാലുകള്ഴയിൊതഔലാക്കും. ഷംസ്ഥാനത്തിനു കുുംതഔയള്ള ഔിളക്കു-ഩടിൊരന്
ഇടനാളി വക്തിതെടുുഔമാണ് ഭതറ്റാരു റേയം. ഩായിസ്ഥിതിഔ-സുസ്ഥിയ
കഔയലം എന് ഔാഴ്ചൊടിതന തുടര്ക്ന്് സയിത ഇടനാളി നിര്ക്മിക്കുന്തിനാണ്
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ഊന്ല്. സയിത രഴര്ക്ത്തനങ്ങളം സയിതഴാസനങ്ങളം കരാത്സാസിെിക്കും
(ൂറതന ഷാകേതിഔഴിദയഔള് ഷൃീഔയിചൄതഔാണ്ട് ഴാസനങ്ങളതട നഴീഔയണ
ഩയിഩാടിഔള്). നഖയങ്ങലില് മന്ത്ര്ഴല്കൃതഭല്ലാത്ത ഖതാഖത ഷൗഔയയങ്ങലാമ
ആഔാവ നടൊതഔള് (skywalks), ഔാല്നടൊറങ്ങള് (footbridges), അനുഫന്ധ
ഷൗഔയയങ്ങള് എന്ിഴ ഴിഔഷിെിക്കുന്തും രധാനതെട്ടതാണ്.
161. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറത്ത് മാഥാര്ക്ഥയഭാഴാന് കഩാല്ലൃന് യണ്ടു രധാന ഖതാ
ഖത ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയ ഩദ്ധതിഔലാണ് തഔാചൃി തഭകട്രായം ഔണ്ണൂര്ക് ഴിഭാന
ത്താഴലല്ലൃം.
ദീര്ക്ഗഔാറാടിസ്ഥാനത്തില്,
ഷംസ്ഥാനം
കരാുഴളിയള്ള
ഖതാഖതത്തില് നിന്നും തരമില് ഖതാഖതത്തികറക്കു ഭാരാന് ശ്രഭികണം.
162. ഷംസ്ഥാനതത്ത ഖതാഖതത്തിനുകഴണ്ടി നമങ്ങള് രൂഩീഔയിക്കുകമ്പാള് കരാു
സുയേ ഉരളഴരുുന്തിന് ഴറിമ രാധാനയമുണ്ട്. കഔയലത്തില് ബമാനഔഭാം
ഴിധത്തിലുകള്ള്ള കരാഡഩഔടങ്ങളതട പറഭാമിട്ട് ഭായഔഭാമ ഩയിക്കുഔളം ഭയണ
ങ്ങളം ഴര്ക്ധിചൄഴയിഔമാണ്. ഈ രശ്നം വഔഔായയംതചുന്നന്തിന് രു കൂട്ടം
നടഩടിഔള് - െീഡ് ഔയാഭര സ്ഥാഩിക്കുഔയം, നിമഭം നടെിറാക്കുന്തിനാമി
പുതിമ നടഩടിഔളം കരാഡ് സുയോ ഒഡിറ്റിംഗം ഉള്െതട - ഷംസ്ഥാന
ഷര്ക്കാര്ക് നടെിറാകാന് ആഗ്രസിക്കുന്നു.
163. കഔയലത്തിതെ തഩാതു ഖതാഖത ഷംഴിധാനത്തിതറ രധാന ഗടഔഭാണ്
തഔഎഷ്ആര്ക്ടിഷി. അതിതന ഭനുശയഴിബഴകവശി, രഴര്ക്ത്തന രശ്നങ്ങള്,
ഷാകേതിഔ രശ്നങ്ങള്, ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയം/ഴിബഴങ്ങളതട ഔായയേഭഭാമ
ഉഩകമാഖം എന്ിഴമിലൂന്ി പുനരുദ്ധയികാന് കഴണ്ട ഴിഴിധ നടഩടിഔതലടുകാന്
ഷംസ്ഥാനം ആഗ്രസിക്കുന്നു.
തുരമുകങ്ങളം ജറഖതാഖതല്ലൃം
164. ഴിളിെം അന്തായാഷ്ട്ര തുരമുകം ഴിജമഔയഭാമി ര്ര്ക്ത്തീഔയിക്കുന്തില്
ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്ക് രതിജ്ഞാഫദ്ധഭാണ്. അകതഷഭമം തതന്, ഷംസ്ഥാന
തത്താട്ടാതഔ തചുംതും ഇടത്തയല്ലൃഭാമ തുരമുകങ്ങള് ഴിഔഷിെിക്കുന്തിനുകഴണ്ട
നടഩടിഔള് ഷൃീഔയിക്കും. ഴിളിെം, തഔാചൃി, തഩാന്ാനി, കഫപ്പൂര്ക്, അളീകകാട്,
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കഫകല് എന്ിഴയള്തെടുത്തി തുരമുകങ്ങളതട വക്തഭാമ ശൃകംറ തഔട്ടിെടുക്കും.
അത് കഔയലത്തിതറ ജറഖതാഖതതത്ത, രകതയഔിചൄം ചയക്കുഔടത്ത്, തഭചൃ
തെടുും.
165. മാത്രയ്ക്കും ചയക്കുഔടത്തിനും കഔയലത്തിതറ ഉള്നാടന് ജറാവമങ്ങള്
ഉഩകമാഖിക്കുന്ത് ഩയിസ്ഥിതിക്കും ഗണഔയഭാണ്. അത് തരമില്, കരാഡ്
ഖതാഖത ഷംഴിധാനത്തിനുകഭലുകള്ള്ള ഷമര്ക്േം കുരയ്ക്കും; കഔയലത്തിതെ ഴികനാദ
ഷഞ്ചായ ഷാധയതഔതല ഴര്ക്ധിെിക്കുഔയം തചുന്നം. തചരിമ തുരമുകങ്ങള്
ഴിഔഷിെിക്കുന്തിനുകഴണ്ട ൂറതന ഩദ്ധതിഔള്, രകതയഔിചൄം ഭറഫാര്ക് രകദവത്ത്
ആഴവയഭാണ്. കൂടുതല് മാത്രകാതയയം ചയക്കു ഔടും ആഔര്ക്ശിക്കുന് കദവീമ
ജറഩാത-3 രാഴര്ക്ത്തിഔഭാകാന് ഷംസ്ഥാനം ആഗ്രസിക്കുന്നു.
5.2 വഴദുതിയം ഊര്ക്ജല്ലൃം
166. ഇന്തയമിതറ ഴര്ക്ത്തഭാന ഷാസചയയത്തില് ഊര്ക്ജ കഭകറയ്ക്കുകഴണ്ടി ആസൂത്രണം
തചുന്നന്ത് മുമ്പകത്തകാളം ഴലതയ ഷേീര്ക്ണഭാമ രല്ലത്തിമാണ്. സയിത
ഴാതഔങ്ങള് പുരംതള്ളുന്ത് കുരചൄം ഩായമ്പകയയതയ ഊര്ക്ജതത്ത കരാത്സാസി
െിചൄം ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം റഘൂഔയികണം എന് പുതിമ ആഴവയങ്ങള്
ഇകൊള് ഉമര്ക്ന്നുഴന്ിട്ടുണ്ട്. അകത ഷഭമം തതന്, ഊര്ക്കജാത്ഩാദനം, രഷ
യണം, ഴിതയണം എന്ിഴയതട ഷാകേതിഔ-ഷാമ്പത്തിഔ (techno-economic)
സ്ഥിതിഖതിഔലില് ഴറിമ ഭാറ്റങ്ങള് ഴന്നുകചര്ക്ന്ിട്ടുണ്ട്.
167. കഔയലത്തിതെ ഴാര്ക്ശിഔ രതിവീര്ക്ശ വഴദുതി ഉഩകമാഖം (2015 ല് 536 ഔികറാ
ഴാട്ട്/രതിഴര്ക്ശം) അകികറന്തയാ നിയകികനകാള് കുരഴാതണന്് ഭാത്രഭല്ല
യാജയതത്ത ഏറ്റല്ലൃം താ്ന വള നിയക്കുഭാണ്. എന്ിരുന്ാലുകള്ം കഔയലത്തിതെ ഴാര്ക്ശിഔ
രതിവീര്ക്ശ ഖാര്ക്സിഔ വഴദുതി ഉഩകമാഖം അകികറന്തയാ ഔണക്കുഔളകടതിനു
ഷഭാനഭാണ്. ഇതു ഴയക്തഭാക്കുന്ത് കഔയലത്തിതറ കുരെ ഴയഴഷാമഴ
ത്കയണഭാണ്, രകതയഔിചൄം നിര്ക്ഭാണ കഭകറമില്. കഔയലത്തിതെ ഔാര്ക്ശിഔ
കഭകറമിതറ തായതകഭയന കുരെ വഴദുതി ഉഩകമാഖല്ലൃം ഇഴിടതത്ത കുരെ
വഴദുകതാഩകബാഖത്തിതെ രു ഔായണഭാണ്.
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168. കഔയലത്തിതറ ആബയന്തയ ഉത്ഩാദനത്തിന് രധാനഭായം ആശ്രമിക്കുന്ത് ജറ
വഴദുതിതമമാണ്. ഭണ്സൂണ് ഭളമാല് ഷൃാധീനികതെട്ടുനില്ക്കുന്താ
തണേിലുകള്ം ജറവഴദുതി ആഴര്ക്ത്തിചൄഩകമാഖികാല്ലൃന് ഊര്ക്ജ കരാത
ിാല്ലൃന്നു. ഈ മാഥാര്ക്ഥയം ജറവഴദുതിതമ ഷംഫന്ധിചൃ തഩാതുചര്ക്ചൃഔലില്
കഴണ്ടഴിധത്തില് സ്ഥാഩികതെട്ടിട്ടില്ല. എന്ാല് ജറവഴദുതിക്കുകഴണ്ടിയള്ള
തചുംതും ഇടത്തയല്ലൃഭാമ അണതകട്ടു നിര്ക്മാണ ഩദ്ധതിഔളഭാമികൊലുകള്ം
ഫന്ധതെട്ട് അനഴധി തനഖറ്റീഴ് ഔാഴ്ചൊടുഔലാണ് നിറനില്ക്കുന്ത്.
169. വഴദുകതാത്ൊദനത്തിതെ ആബയന്തയ കവശി ഴിഔഷിെിക്കുകമ്പാള്തതന്,
കദവീമതറത്തിലുകള്ള്ള അധിഔ ഉത്ഩാദനകവശിയണ്ടാല്ലൃന്ത് നമള് ശ്രദ്ധികണം,
അത് ദീര്ക്ഗഔാറ, ഇടകാറ, അടിമന്തിയ ആഴവയങ്ങള്കാമി ഴാങ്ങി
റബയഭാകണം. അതിതെ ഴിറയം കനട്ടങ്ങളം ഩയികവാധികതെകടണ്ടതാണ്.
170. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഔാറത്ത് രഷയണ-ഴിതയണ ശൃകംറ, രകതയഔിചൄം ഉമര്ക്ന്
കഴാള്കട്ടജ് ഴിതയണ ശൃംകറഔള്, ഔായയഭാമി വക്തിതെടുകത്തണ്ടതുണ്ട്.
171. ഴറിമ തഩാതുജന ആകഴവല്ലൃം കഫാധയല്ലൃം ആഴര്ക്ത്തിചൄഩകമാഖികാല്ലൃന്
ഭറുമതയീതിമിലുകള്ള്ള ഊര്ക്ജ കരാതസ്സുഔതലെറ്റി ഉള്ളകൊള്ളൃം, അഴയതട ഴലര്ക്ചൃ
തായതകഭയന ഩതുതകമാണ്. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഷഭമത്ത് ഴറിമകതാതില്
ഷൗകയാര്ക്ജ ഉല്ൊദനം ഴയാഩിെിക്കും (ഭൂഭിയതട റബയത ദീര്ക്ഗഔാറ കവശി
ഴിഔഷനത്തിന് ഔര്ക്വന നിമന്ത്ര്ണങ്ങള് ഏല്െികാന് ഷാധയതയണ്ട്).
തചുംഔിട ഉത്ഩാദന കവശി ഴയാഩിെിക്കുന്തിന് റ്റയ്ക്ക് നില്ക്കുന് ഷംഴിധാന
ങ്ങലില്നിന്നും ഗ്രിുഭാമി ഫന്ധതെട്ട ഴയഴസ്ഥിതിഔലികറയ്ക്ക് ഭാകരണ്ടതുണ്ട്
എന്ത് ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് അംഖീഔയിക്കുന്നു. കഔയലത്തില്
ആഴര്ക്ത്തിചൄഩകമാഖിക്കുന് ഊര്ക്ജത്തിതെ ആബയന്തകയാത്ഩാദന ഷാധയതഔള്
ഭനിിറാക്കുന്തിന് സൂക്ഷ്മ തറത്തിലുകള്ള്ള ഴിവഔറനം ആഴവയഭാണ്.
172. ഖാര്ക്സിഔ തറത്തില്, കഔയലത്തിതറ എല്ലാ കുടുംഫങ്ങലിലുകള്ം വഴദുതി
എത്തിക്കുഴാന് ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിമില് ഷാധിക്കും. ഩാചഔത്തിനുഩകമാഖിക്കുന്
ശുദ്ധഭാമ ഇന്ധനത്തിതെ ഉഩകമാഖം അകികറന്തയാ നിറഴായഭനുഷയിചൃ്
കഔയലത്തില് തഭചൃതെട്ടതാണ്. ഩാചഔ റൗഴികനയം ഖണയഭാമ കതാതില് ഭറിനീ
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ഔയണ ഴസ്തുകള് പുരംതള്ളുന് ഭറ്റ് ഇന്ധനങ്ങകലയം ആശ്രമിക്കുന് കുടുംഫ
ങ്ങതല ശുദ്ധഭാമ ഇന്ധനങ്ങള് ഉഩകമാഖിക്കുന്തികറയ്ക്കു ഭാുംന്തിനാമി
ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഷസാമിക്കും.
5.3 ജറകഷചനം
173. കഔയലത്തിതറ ഔാര്ക്ശികഔാത്ഩാദനം ഴര്ക്ധിെിക്കുന്തിതറ രു രധാന തടിം
ജറകഷചന ഷൗഔയയങ്ങലിതറ കുരഴാണ്. 2015-16 ല് തഭാത്തം കൃശി തചുന്നന്
ഭൂഭിമിതറ ജറകഷചനം തചേതെട്ട രകദവത്തിതെ ഩേ് (net irrigated area)
കഔഴറം 16 വതഭാനഭാമിരുന്നു. തഭാത്തം കൃശിതചേതെട്ട രകദവത്തില് തഭാത്തം
ജറകഷചനം തചേതെട്ട രകദവത്തിതെ (gross irrigated area) ഩേ് 18
വതഭാനഭാമിരുന്നു. തനല്കൃശിമില് 31 വതഭാനം; ഏത്തഴാളമില് 9 വതഭാനം;
ഩചൃകരിഔള് കൃശി തചുന്നന്ിടങ്ങലില് 8 വതഭാനം; ഇങ്ങിതനമാണ് ജറകഷചനം
ഉള്ള ഭൂഭിയതട റബയത.
174. മുന്
ഩദ്ധതികാറമലഴില്,
ഴലുകള്തും
ഇടത്തയല്ലൃഭാമ
ജറകഷചന
ഩദ്ധതിഔള്കാമിരുന്നു ഊന്ല് തഔാടുത്തിരുന്ത്. ഴലുകള്തും ഇടത്തയല്ലൃഭാമ
ജറകഷചന ഩദ്ധതിഔലില്നിന്നും തചുംഔിട ജറകഷചന ഩദ്ധതിഔലികറക്കുള്ള
ഭാറ്റത്തിന് ഊന്ല് നല്ഔാനാണ് ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി റേയഭിടുന്ത്. ഔനാലുകള്
ഔളതട ആധുനിഔഴത്കയണത്തിനും ഔടുത്ത ജറ തദൗര്ക്റബയമുള്ള രകദവങ്ങലിതറ
ജറകഷചനം ഴയാഩിെിക്കുന്തിനുഭാണ് രകതയഔ രാധാനയം നല്കുന്ത്.
ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറതത്ത ജറകഷചന ഷൗഔയയങ്ങളതട ഴിഔഷനം രകതയഔ
ഔാര്ക്ശിഔ കഷാണുഔള് സ്ഥാഩിക്കുന്തുഭായം ഫന്ധതെടുത്തിമിയിക്കും.
175. ഴയള്ചൃാ ഭാകനജ്തഭെ് ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിയതട രു രകതയഔ ഩയിഖണന
ആമിയിക്കും. കഔയലത്തിതെ ഔാര്ക്ശിഔ ഴലര്ക്ചൃാ നിയക് 2014-15 തറയം 2015-16
തറയം തനഖറ്റീഴ് ഴലര്ക്ചൃയ്ക്കു കവശം 2016-17 ല് പുനരുജീഴിക്കുതഭന്്
രതീേിചൃിരുന്നു. ഩകേ, 2016 തറ കഭാവഭാമ ഭളകാറം ഴറിമകതാതിലുകള്ള്ള
അനിശൄിതതൃം സൃഷ്ടിചൄ. തതക്കു ഩടിൊരന് ഔാറഴര്ക്ശത്തില് 34 വതഭാന
ത്തിതെയം ഴടക്കു ഔിളകന് ഔാറഴര്ക്ശത്തില് 2 വതഭാനത്തിതെയം കുരഴ് 2016
ല് കഔയലത്തിലുകള്ടനീലമുണ്ടാമി. 2016-17 അഴഷാനകത്താതടയം 2017-18
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തുടകത്തിലുകള്ം കഔയലം വക്തഭാമ ഴയള്ചൃതമ കനയികടണ്ടിഴരും.
176. ഷംസ്ഥാനത്ത് ഴയള്ചൃ തടയന്തിനുള്ള ശ്രഭങ്ങള് നടത്തണം. ഹൃഷൃഔാറ,
ഇടകാറ, ദീര്ക്ഗഔാറ നടഩടിഔള് അതിന് ആഴവയഭാണ്. ഹൃഷൃഔാറകത്തക്
ഴയള്ചൃഫാധിത രകദവങ്ങലില് മൂന്നുതയത്തിലുകള്ള്ള സുയേഔള് ഷര്ക്കാര്ക് ഉരള
ഴരുകത്തണ്ടത് ആഴവയഭാണ്: ബേയസുയേ, ജറ സുയേ, തതാളില് സുയേ.
ഇടകാറ, ദീര്ക്ഗഔാറകത്തക്, ന്ാഭതാമി, ഴയണ്ട രകദവങ്ങലില് ഴലരുന്തും
ഴയള്ചൃതമ രതികയാധിക്കുന്തുഭാമ ഷേയമിനം ഴിലഔള് ഴിഔഷിെിക്കുന്തിന്
ശ്രദ്ധതഔാടുകണം. രകതയഔിചൄം ബേയഴിലഔള്കാമിയികണം രാധാനയം തഔാടു
കകണ്ടത്. യണ്ടാഭതാമി, ഷംസ്ഥാനത്ത് ഇകൊള് നടന്നുതഔാണ്ടിയിക്കുന് ജറ
കഷചന തരാജക്ടുഔള് ഷഭമഫന്ധിതഭാമി ര്ര്ക്ത്തീഔയിക്കുഔയം ഈ തരാജക്ടു
ഔളതട കഷാശയല് ഒഡിറ്റ് നടത്തി രൂഩഔല്െനമിതറ തതറുമതഔള് തിരുുഔയം
കഴണം. മൂന്ാഭതാമി, ഭൂഴിനികമാഖ ഩദ്ധതിഔള് നടെില് ഴരുത്തണം; ഇതിതെ
ബാഖഭാമി, ഴയള്ചൃാ രകദവങ്ങലില് തഴള്ളം കൂടുതല് ആഴവയഭാമിഴരുന്
ഴിലഔള് കൃശിതചുന്നന്ത് നിരുത്സാസതെടുത്തണം.
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6 ഩയിസ്ഥിതി
177. രു ശുദ്ധഭാമ, ആകയാഖയഔയഭാമ സുസ്ഥിയ ഩയിസ്ഥിതി കദവീമതറത്തിലുകള്ം
ആകഖാലതറത്തിലുകള്ം ജനങ്ങളതട അടിസ്ഥാന ആഴവയഭാമി അംഖീഔയികതെ
ട്ടിട്ടുണ്ട്. ബേണം, ഴസ്ത്രം, ഩാര്ക്െിടം, ആകയാഖയം എന്ീ അടിസ്ഥാന ആഴവയങ്ങ
ള്തകാെം തതന് നല്ല ജീഴിതത്തിന് ളിചൄകൂടാനാഴാത്ത ഗടഔഭാണ് ശുദ്ധഭാമ
ഩയിസ്ഥിതി. ആകയാഖയല്ലൃഭാമി ഫന്ധതെട്ട് കയാഖരതികയാധത്തില് രധാനതെട്ട
ഩേ് ഩയിസ്ഥിതിക് ഴസികാനുണ്ട്. നിറഴായമുള്ള ഩയിസ്ഥിതി കഷഴനങ്ങള്
നിറനിര്ക്ുന്തിതറ ഏതു ഩയാജമല്ലൃം കയാഖബായം ഴര്ക്ധിെിക്കുന്തികറക്കും
ഷംസ്ഥാനത്തിതെയം കുടുംഫങ്ങളതടയം ആകയാഖയയോതചൃറല്ലൃഔള് ഴര്ക്ധിക്കു
ന്തികറക്കും നമിക്കും.
178. ഩയിസ്ഥിതി രശ്നങ്ങളതട ഉത്ഭഴം ഷാധായണമാമി ഩറ തറങ്ങളള്ളതും ഩറ
ഷാമൂസിഔ, ഷാമ്പത്തിഔ കഭകറഔള് ഉള്തകാള്ളുന്തുഭാണ്. അകതഷഭമം
തതന്, ഷര്ക്വഷാധായണഭാമ ചിറ ഩയിസ്ഥിതി രശ്നങ്ങള്ക് റയ ഴാമ രതി
ഴിധിഔള് നിര്ക്ണാമഔഭാമ ഔായയനിര്ക്ഴസണ നടഩടിഔലിലൂതട കനടിതമടുകാന്
ഔളികെകാം.
179. കഔയലല്ലൃം, യാജയത്തിതെ ഇതയബാഖങ്ങതല കഩാതറ തതന്, ഩറഴിധങ്ങലാമ
ഩയിസ്ഥിതി രശ്നങ്ങതല കനയിടുന്നു. വദര്ക്ഗയകഭരിമ തീയരകദവം ഉള്ള രു
ഷംസ്ഥാനതഭന്നിറമിലുകള്ം തീയകദവ ആഴാഷ ഴയഴസ്ഥയ്ക്ക് ഷാമ്പത്തിഔ, ഷാമൂ
സിഔ, ഷാംസ്ക്കായിഔ മൂറയം നല്ലനിറമില് ഉള്ളതിനാലുകള്ം കഔയലത്തിതെ തീയകദവ
ആഴാഷ ഴയഴസ്ഥഔളതട ആര്ക്ജഴം ഷംയേിക്കുഔയം പുഷ്ടിതെടുുഔയം തചുന്ന
ഔതമന്ത് ഷംവമകറവതഭകനയ രധാനതെട്ട ഔായയഭാണ്.
180. നദിഔളള്െതട കഔയലത്തിതെ ജറഴയഴസ്ഥഔളതട ല്ലദ്ധിയം, ഩായിസ്ഥിതിഔ
ആകയാഖയല്ലൃം നിറനിര്ക്ുഔ എന് രധാനതെട്ട രശ്നം സയിതകഔയല ഭിശന്
ഭനിിറാക്കുന്നു. ജറത്തിതെ വജഴ ഭറിനീഔയണം രു രധാനതെട്ട തഴല്ലുഴിലി
മാണ്. അതിതെ ഩയിസായം, നദീതീയതത്തയം നീര്ക്ത്തടങ്ങലിതറയം ശുചീഔയ
ണല്ലൃം ജീഴജാറങ്ങലില്നിന്നുള്ള ഭറിനജറത്തിതെ ള്ളൃക്കും തടയന് യീതിമിലുകള്ള്ള
ഷഭഗ്രഭാമ ഷഭീഩനത്തിലൂതടകമ ഷാധയഭാകൂ.
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181. സുയേിതല്ലൃം ഔായയേഭല്ലൃഭാമ ഭാറിനയ നിര്ക്മാര്ക്ജനം, രകതയഔിചൄം നഖയ
ത്തിതറ കയഭാറിനയം, രു രധാന രശ്നഭാമി ഭിശന് ഔണകാക്കുന്നു. ഩതിമൂന്ാം
ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി ഈ ഷാമൂസിഔ-ഩയിസ്ഥിതി രശ്നങ്ങള് ഔായയഭാമി ഩയിഖണി
ക്കുന്താമിയിക്കും.
182. ഩായിസ്ഥിതിഔ ഭാര്ക്ഗ നിര്ക്കേവങ്ങള് രു കൂട്ടികചൃര്ക്കറാമി ഩയിഖണികാതത, മുകയ
ആസൂത്രണ രക്രിമമില് നിന്നും ഷൃതന്ത്ര്ഭാമി, ഴിഔഷന രഴര്ക്ത്തനങ്ങലില്
ക്രഭാനുഖതഭാമി ഷംകമാജിെികകണ്ട ആഴവയമുണ്ട്. ഩായിസ്ഥിതിഔ ഭാകനജ്തഭെി
തെ രു രധാനഴവം അതിതെ ഷാമ്പത്തിഔ അനന്തയ പറങ്ങള് ഔായയേ
ഭഭാമ യീതിമില് ഩഠിക്കുന്നു എന്് ഉരളഴരുുഔമാണ്. ഈ അനന്തയ പറ
ങ്ങള് രകതയഔഭാമി തചുംഔിട ഴയഴഷാമ സ്ഥാഩനങ്ങള്, തതാളിറാലിഔളതട
തതാളിറഴഷയങ്ങള്, ഉഩജീഴനഭാര്ക്ഖങ്ങള് എന്ിഴമില് എങ്ങതന രതിപറിക്കു
ന്നുതഴന്് ഩഠിചൃിയികണം. ഩയിസ്ഥിതി രശ്നങ്ങള് വാസ്ത്രീമഭാമി ഴയക്തതയ
ള്ളതും, ഷാമ്പത്തിഔഭാമി ഷാധയഭാമതും, തുറയത ഉരളഴരുകത്തണ്ടതുഭാമ
യീതിമില് ഩയിസയികകണ്ടത് രു തഴല്ലുഴിലിമാണ്. ഈ തഴല്ലുഴിലി കനയിടുന്
തിതറ രു രധാന ഗടഔം തതാളിറിനും ഉഩജീഴന ഷംയേണത്തിനുമുള്ള ഫദല്
ഭാര്ക്ഗങ്ങള് ഉണ്ടാകി ഩയിസ്ഥിതി ചട്ടങ്ങള് ഩാറിക്കുഔമാണ്. ഩറകൊള്ളൃം
ഔാണുന്തുകഩാതറ ചട്ടങ്ങള് നടെിറാകിമതിനു കവശം തതാളിറിനും ഉഩജീഴന
ത്തിനും ഷൗഔയയങ്ങള് തചതുകൊതഔാടുക്കുഔ എന് യീതിമിറാഔരുത്.
6.1 വജഴ വഴഴിധയം
183. സുസ്ഥിയ ഴിഔഷനത്തിതറ ഴലതയ രധാനതെട്ട ഔായയങ്ങലിതറാന്ാണ് വജഴ
വഴഴിധയം. വജഴ വഴഴിധയത്തിതെ ഷംയേണം ആസൂത്രണ രക്രിമയതട
മുകയ റേയങ്ങലിതറാന്ാമി തുടരും. അകതഷഭമം തതന്, വജഴ വഴഴിധയം
ഴിഔഷനത്തിതറ രു രധാന ഗടഔഭാമി ഔാണികകണ്ടതും ഴലര്ക്കത്തണ്ടതും
അതയാഴവയഭാണ്. വജഴവഴഴിധയ ഷമ്പത്ത് തഔാണ്ട് ജനങ്ങളതട ഉഩജീഴന
ഭാര്ക്ഗങ്ങള് ഉമര്ക്ുഔ, ഉത്ഩാദനേഭത ഴര്ക്ധിെിക്കുഔ, ഔാര്ക്ശിഔ, ഴന കഭകറഔ
ലില് മൂറയഴര്ക്ധിത ഉല്ൊദനം നടുഔ എന് നിറമികറയ്ക്കുള്ള ഭാറ്റം ആസൂത്രണ
ത്തിനുള്ള രു തഴല്ലുഴിലിമാണ്. രകൃതി ഴിബഴങ്ങലില് നിന്നും പുതിമ ഭരുന്നുഔള്
ഴിഔഷിെിക്കുന്തിനുള്ള ഩയിശ്രഭതത്ത പുനരുജീഴിെിക്കുന്തിന് വജഴ
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വഴഴിധയത്തില് നല്കുന് ഊന്ല് ഷസാമിക്കും. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി വജഴ
വഴഴിധയതത്തക്കുരിചൃ് കൂടുതല് അലല്ലൃഩയഭാമതും, രകതയഔഭാമ അരിഴ് ഴലര്ക്ു
ന്തിന് അടിസ്ഥാന ഴര്ക്ഗീഔയണ ഷഭീഩനത്തികനാതടാെം തതന് കരാത്സാ
സനം നല്കും.
184. യാജയതത്ത വജഴവഴഴിധയത്തിതെ തന്ത്ര് രധാന കഔന്ദ്രഭാണ് (hot-spot of
biodiversity) കഔയലം. തങ്ങളതട രകദവതത്ത വജഴഴവഴഴിധയതത്തക്കുരിചുള്ള
രാകദവിഔ ഴിജ്ഞാനല്ലൃം വജഴ വഴഴിധയ ഷാധയതഔതലക്കുരിചൄള്ള ഴിപുറഭാമ
അഴകഫാധല്ലൃം കഔയലത്തിതെ കനട്ടങ്ങലാണ്. ജനഔീമാസൂത്രണ രക്രിമയതട
ഉത്ഩന്ഭാമ ജനങ്ങളതട വജഴ വഴഴിധയ യജിറര്ക് (People’s Biodiversity
Register) ഴറിതമാരു കനട്ടല്ലൃം കൂടുതല് മുകന്ാട്ടുകഩാകുന്തിനുള്ള രു സുരധാന
ഴിബഴല്ലൃഭാകുന്നു. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഈ ഩയിഩാടിഔതല ഷസാമിക്കും. ഷംസ്ഥാ
നം ചിട്ടമാമ യീതിമിലൂതട, ജനഔീമ ഩോലിത്തകത്താതട, ജനങ്ങളതട യജി
റുംഔള് നിര്ക്മിക്കുന്തിനും, വജഴ വഴഴിധയതത്തക്കുരിചൄള്ള ഴിഴയങ്ങള്
കവകയിക്കുന്തിനും ഩയിഩാറിക്കുന്തിനും സ്ഥാഩനഴത്ഔയിക്കുന്തിനും കഴണ്ട
ഩയിശ്രഭങ്ങളഭാമി മുകന്ാട്ടുകഩാഔണം.
185. ഔാര്ക്ശിഔഴില ഉത്ഩാദന കഭകറമില് വജഴ വഴഴിധയത്തിതെ ഩേ് ഭനിിറാ
ക്കുന്തിനാമി രകതയഔ ഩഠനങ്ങള് ആഴവയഭാണ്. ഴില ഉത്ഩാദനത്തിനുകഴണ്ട
ഴസ്തുകളതട യക്തിഩയഭാമ ഉഩകമാഖത്തികറക് നീങ്ങുന്ന്തിന് ഔാര്ക്ശിഔ-വജഴ
വഴഴിധയതത്തക്കുരിചൃരിയന്തിലൂതട ഷാധിക്കും. ഇകൊള് കഔയലത്തിതറ കൃശിമി
ല് യാഷഴസ്തുകളതട ഉഩകമാഖം അകികറന്തയാ വയാവയിതമകാളം താതളമാ
ണ്. തീല്ലെഭാമ ഉഩകമാഖത്തിതെ ചിറ കഔന്ദ്രങ്ങളതണ്ടേിലുകള്ം അത്തയം ഴസ്തു
കളതട ഉമര്ക്ന് ഉഩകബാഖമുള്ള ഷംസ്ഥാനങ്ങതലകാളം ഴലതയതാതളമാണ്
കഔയലത്തിതെ വയാവയി ഉഩകമാഖം. ഇത്തയത്തിലുകള്ള്ള അരില്ലൃഔള് സുസ്ഥിയഭാമ
കൃശിയ്ക്കുകഴണ്ട വജഴല്ലൃം യാഷഩദാര്ക്ഥല്ലൃഭാമ ഴസ്തുകളതട ഉഩകമാഖത്തിനു
ഷസാമിക്കും.
186. ഉഩജീഴനഭാര്ക്ഖങ്ങള് ഴര്ക്ധിെിക്കുന്തില് വജഴ വഴഴിധയ ഴിഔഷനത്തിതെ
ഷാധയത എങ്ങതന ഉഩകമാഖികാതഭന്് ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് ഩഠനം നടും.
ഏതാനും സൂക്ഷ്മഭാമി തതയതെടുത്ത വഩററ്റ് തരാജക്ടുഔള് തഔാണ്ട്
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ഇതിതനാരു തുടകം കുരികാല്ലൃന്താണ്. വജഴ വഴഴിധയല്ലൃം ആയര്ക്കഴദ,
ആധുനിഔ തഭഡിഷിന് ഉള്തെതടയള്ള ഭരുന്നുഔളതട ഴിഔഷനത്തിതെ
ഷാധയതയം തമിലുകള്ള്ള ഫന്ധം ഞങ്ങള് ഭനിിറാക്കുന്നു.
187. ആദിഴാഷി ഷമൂസങ്ങളം ഴനകഭകറകമാടടുുള്ള ഷമൂസങ്ങളം വജഴ വഴഴിധയ
തത്തക്കുരിചൃ് ഖണയഭാമ അരില്ലൃള്ളഴയാണ്. അത്തയം അരില്ലൃഔളഩകമാഖിചൃ്,
അഴരുതട ഉഩജീഴനഭാര്ക്ഗതത്ത അബില്ലദ്ധിതെടുത്താനുള്ള ഭാര്ക്ഖങ്ങള് കതടണം.
188. തഩാതുഴില് കൃശിസ്ഥറതത്ത വജഴ വഴഴിധയം അബില്ലദ്ധിതെടുുന്തിനുള്ള
ശ്രഭങ്ങള് കരാത്സാസിെിക്കും.
189. കദവീമതറത്തിലുകള്ം ഷംസ്ഥാന തറത്തിലുകള്മുള്ള നിമഭങ്ങള്, വജഴ വഴഴിധയ
ല്ലൃഭാമി ഫന്ധതെട്ട രഴര്ക്ത്തനങ്ങള്ക്കുകഴണ്ടിയള്ള രു രധാന ധനഴിബഴ
ത്തിതെ കരാതിാമി ഔാണുന്ത് ആനുകൂറയങ്ങള് ഩങ്കഴയ്ക്കുന് ഴയഴസ്ഥഔതല
മാണ് (benefit sharing arrangements). ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഈ കഭകറമിതറ
കനട്ടങ്ങളം രകഴവനഭാര്ക്ഖങ്ങളം ഩങ്കതഴയ്ക്കുന്തു ഴളി ഉണ്ടാകുന് ഴരുഭാനം
ഴര്ക്ദ്ധിെിക്കുന്തിന് ഷസാമിക്കും.
6.2 ഴന ഷംയേണം
190. നമളതട ഴന ഷമ്പത്ത് ഷംയേിക്കുഔയം ഩയിഩാറിക്കുഔയം തചുന്നം. ഩതിമൂന്ാം
ഩദ്ധതി ഴനകഭകറമില് ഴനഷംയേണത്തിനും ഭാകനജ്തഭെിനും ഊന്ല്
നല്കും. ആധുനിഔ ഷര്ക്കവ ഷൗഔയയങ്ങളഩകമാഖിചൃ് ഴനഭൂഭിയതട അതിര്ക്ത്തി
നിര്ക്ണമതത്തയം ഴളി അടമാലങ്ങളതടയം ഭതിലുകള്ഔളതടയം നിര്ക്മാണത്തിനും
അറ്റകുറ്റെണിഔള്ക്കും ഩദ്ധതി ഷസാമിക്കും. ബൗതിഔ തടിങ്ങള് സ്ഥാഩിചൄം
ഴിലനഷ്ടത്തിന് നഷ്ടഩയിസായം ഉരളഴരുത്തിയം ഭനുശയ-മൃഖ ഷംഗര്ക്ശങ്ങള്
കുരയ്ക്കുന്തിനാമിയിക്കും ഴന ഭാകനജുതഭന്റുഭാമി ഫന്ധതെട്ട് ഊന്ല് നല്കു
ന്ത്. ഴനത്തിനുള്ളിതറ ജറ ഩയിഩാറനത്തിനും ഭണ്ണം ഈര്ക്െല്ലൃം ഷംയേിചൃ്
നദിഔലികറക്കും ഴനത്തിനുള്ളില് നിന്നുത്ഭഴിക്കുന് അരുഴിഔലികറക്കും സ്ഥിയഭാമി
നീതയാള്ളൃക് ഉരളഴരുുന്തിനും ഔായയഭാമ ഷസാമം നല്കും.
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6.3 ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം
191. ഴിഔഷനത്തിന് ഉമര്ക്ന്നുഴരുന് രു തടിഭാണ് ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം.
സയിത ഴാതഔങ്ങള് പുരന്തള്ളുന്ത് കുരയ്ക്കുന്തുഭായം ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനം
ഴിഴിധ കഭകറഔലില് ഏല്െിക്കുന് ആഗാതം വഔഔായയം തചുന്നന്തുഭായം
ഫന്ധതെട്ട ഔായയങ്ങലാണ് ഇഴിതടയള്ളത്.
192. ആകഖാലതാഩനത്തിതെ രു രധാന അനന്തയ പറം കൃശിമിലുകള്ം ഫന്ധതെട്ട
കഭകറഔലിലുകള്ം അകതല്െിക്കുന് ഴര്ക്ധിചൃ രമാഷങ്ങലാണ്. ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയ
ഴിഔഷനഭാണ് ഭതറ്റാരു രശ്നകഭകറ. ഷമുദ്ര്നിയളമരുന്തിനാല് തീയകദവം
തഩാതുഴിലുകള്ം അഴിടങ്ങലിതറ ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയങ്ങള് രകതയഔഭായം അഩഔട
ഷാധയതമിറാണ്. ബാഴിമിലുകള്ണ്ടാകുന് ഗരുതയഭാമ ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാന
പറങ്ങള് പുതിമ ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയ ഴിഔഷനം ആസൂത്രണം തചുന്നകമ്പാള്ളൃം
നിര്ക്മിക്കുകമ്പാള്ളൃം ഔണകിതറടുകണം.
193. ബാഴിമിതറ
ഔാറാഴസ്ഥാ
ഴയതിമാന
ആഗാതം
ഔണക്കുകൂട്ടുന്തില്
അനിശൄിതതൃങ്ങള് നിറനില്ക്കുന്നു. വാസ്ത്രീമ, ഷാമൂസിഔ, ഷാമ്പത്തിഔ ഗടഔ
ങ്ങലാണ് ഈ അനിശൄിതതൃങ്ങള്ക് ഔായണം. ഈ ഩശൄാത്തറത്തില് ഔാറാഴ
സ്ഥ ഭാുംന്തും ഴിഴിധകഭകറഔലിതറ ഔാറാഴസ്ഥ ആഗാതല്ലൃം തുടര്ക്ചൃമാമി
നിയീേികകണ്ടത് ആഴവയഭാണ്. എന്ിരുന്ാലുകള്ം, രകതയഔിചൄം കൃശി അനുഫന്ധ
കഭകറഔലിതറ തചുംഔിട ഔര്ക്ശഔരും ഉത്ഩാദഔരും അബിമുകീഔയിക്കുന് ഇകൊള
തത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുഔള്, കഴണ്ടത്ര ഩഠനം നടത്താതത ഔാറാഴസ്ഥ ഴയതിമാനത്തിതെ
ആഗാതഭാമി ഔണകാകരുത്. ഔാറാഴസ്ഥ ഭാറ്റം അഴയിലുകള്ണ്ടാക്കുന് ആഗാ
തം കൂടുതറാകുന്ത് കദവീമല്ലൃം അന്തര്ക്കദവീമല്ലൃഭാമ ഷാമ്പത്തിഔ ഗടഔങ്ങള്
തഔാണ്ടാണ്.
194. ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനല്ലൃഭാമി ഫന്ധതെട്ട് അന്തായാഷ്ട്ര ഷസഔയണം
ഉഩകമാഖരദഭാമ വാസ്ത്രീമല്ലൃം ഷാകേതിഔല്ലൃഭാമ ഴിഴയങ്ങളം ഴിജ്ഞാനല്ലൃം
റബിക്കുന്തില് ഷസാമിക്കും. എന്ിരുന്ാലുകള്ം, ആകഖാല താഩനതത്ത രതികയാധി
ക്കുന്തില് അന്തര്ക്കദവീമ, കദവീമ, ഷംസ്ഥാനതറ നമരൂഩീഔയണത്തില്
രകദവതത്ത ജനങ്ങളതട ഴിഔഷന മുന്ഖണനഔള്ക് കഴണ്ടത്ര ഩയിഖണന
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നല്ഔിമിട്ടുതണ്ടന്് ഉരളഴരുത്തണം.
195. കഔയലത്തില് ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനത്തിതനതിയാമ രഴര്ക്ത്തനങ്ങള് തുടങ്ങി
കളിഞ്ഞു. രു ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാന ഔര്ക്മഩദ്ധതിക് ഇതിനഔം രൂഩംനല്ഔി
കളിഞ്ഞു. എന്ിരുന്ാലുകള്ം, ഇത് ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറമലഴില്, പുതിമ അരിഴി
തെയം ഉരുത്തിയിഞ്ഞുഴരുന് ഔാറാഴസ്ഥാ നമത്തിതെയം തഴലിചൃത്തില്
ഔര്ക്മഩദ്ധതി ഩയിഷ്ക്കയികകണ്ടതുണ്ട്. ഔാര്ക്ശിഔ കഭകറമില്, ഔാറാഴസ്ഥാ
ഴയതിമാനം തഔാണ്ട്, ഴരുംഔാറത്ത് കൃശിയതട ഴിലഴ് കുരമാനുള്ള ഷാധയത
ഔതലക്കുരിചൃ് ഩഠികണം.
196. ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയ ആസൂത്രണം, നിര്ക്മാണം, ഩയിഩാറനം എന്ിഴയതട
ഇകൊളതത്തയം ബാഴിമിതറയം ഔാറാഴസ്ഥാ അഩഔട ഷാധയത കനയിടുന്തിനു
കഴണ്ട രു സ്ഥിയതമാര്ക്ന് യീതി വാസ്ത്രം രൂഩതെടുകത്തണ്ടതും പുകയാഖഭനഩയ
ഭാമി നടെിറാകകണ്ടതും ആഴവയഭാണ്. തുടര്ക്ന്നുതഔാണ്ടിയിക്കുന് ഔാറാഴസ്ഥാ
ഴയതിമാനത്തിതെ ആകയാഖയ രതയാഗാതങ്ങള് തുടര്ക്ചൃമാമി നിയീേികകണ്ടത്
ആഴവയഭാണ്. ഷംസ്ഥാനം, ജില്ല, താലൂക് തറത്തില് ഔടുത്ത ഔാറാഴസ്ഥാ
ഷംബഴങ്ങളള്െതട ഔാറാഴസ്ഥാ ഗടഔങ്ങളഭാമി ഫന്ധതെട്ട ഴിഴയങ്ങളതട
ചിട്ടമാമ കവകയണം ഷംസ്ഥാനത്ത് നടകത്തണ്ടതുണ്ട്. ഫന്ധതെട്ട കഔന്ദ്ര
ഷര്ക്കാര്ക് ഴകുളഔളതട ശ്രഭങ്ങളഭാമി ഷംകമാജിെിചൃ് ഴിഴയകവകയണ ഩയിശ്രഭ
ങ്ങള് ഉമര്ക്ത്തണം. ബാഴിമിതറ ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനത്തിതെ യീതിതമ
ഷംഫന്ധിചൃ് ഇകൊള് റബയഭാമ എല്ലാ വാസ്ത്രീമഭാമ ഴിഴയങ്ങളം ഉഩകമാഖതെ
ടുുഔയം ഫന്ധതെട്ട ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്ക് ഴകുളഔളതട ശ്രഭങ്ങലികറക്
കമാജിെിക്കുഔയം ആഴവയഭാണ്. അത് ചിട്ടമാമ അടിസ്ഥാനത്തില് തചുന്നഔയം
കഴണം.
197. കദവീമ, ഷംസ്ഥാനതറ ശ്രഭങ്ങള്ക്കു പുരതഭ, ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനകത്താട്
ഇണങ്ങികചൃരുന്തിനും ആഗാതം റഘൂഔയിക്കുന്തിനും രാകദവിഔതറ ഉദയഭ
ങ്ങള് ആഴവയഭാണ്. ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാന ആഗാത റഘൂഔയണത്തില്
ഔാര്ക്ഫണ് പുരംന്തള്ളല് കുരയ്ക്കുന്തിന് ജില്ലാ അതല്ലേില് താതളത്തട്ടില് തകേവ
ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഴളി കരാത്സാസിെികണം.
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6.4 ദുയന്ത നിഴായണം
198. ദുയന്ത നിഴായണം ഴിഴിധതറങ്ങളള്ള രു രശ്നഭാണ്. ഴയാഩഔഭാമ ഴയതയസ്ത
ആഩുഔളതട കരാതസ്സുഔളം, ഩറ തറത്തിലുകള്ള്ള രഴര്ക്ത്തനങ്ങളം ഇത്
ഉള്തകാള്ളുന്നു. രകൃതി ദുയന്തങ്ങതല ഔാറാഴസ്ഥാ ഴയതിമാനല്ലൃഭാമി കൂട്ടിക്കുളയ്ക്ക
രുത്; അത് അഩഔട ഷാധയത കുരയ്ക്കുന്തിന് ഷൃീഔയികാല്ലൃന് ഹൃഷൃഔാറ
നടഩടിഔള് എടുക്കുന്ത് തടമാന് ഔായണഭാഔാം. ഇത്തയത്തിലുകള്ള്ള രഴര്ക്ത്തന
ങ്ങള് ഴിഔഷന ശ്രഭങ്ങളതട രു ഷൃാബാഴിഔ ഗടഔഭാമിയികണം. അകതഷഭമം
തതന്, ഇകൊളതത്ത രകൃതി ദുയന്തങ്ങതല തൃപ്തിഔയഭാമി കനയിടുന്ത്, ബാഴി
ആകഖാല താഩനത്തിനും ഴര്ക്ധിചൃ ഔാറാഴസ്ഥാ ചാഞ്ചറയത്തിനും കഴണ്ടുന്
ഴിറഩിടിളള്ള അനുബഴങ്ങള് നിര്ക്കേവിക്കുന്നു. നടന്നുതഔാണ്ടിയിക്കുന് ഴിഔഷന
ത്താല് നഖയത്തിതറ തഴള്ളതൊകം കഩാതറയള്ള പുതിമ ദുയന്തങ്ങള് ഉമര്ക്ന്നു
ഴകന്കാം; അഴതമ കനയിടുഔതമന്ത് രു തഴല്ലുഴിലിമാണ്.
199. രകൃതിദുയന്തങ്ങള്, ദുയന്തനിഴായണത്ത ഷംഫന്ധിചൃ് രു രധാന ഴിശമഭാണ്.
അതു കഩാതറ രാധാനയമുള്ളതാണ് ഭനുശയ നിര്ക്മിതഭാമ ദുയന്തങ്ങളം അഴയണ്ടാ
ക്കുന് അഩഔടഷാധയതഔള് റഘൂഔയിക്കുന് രഴര്ക്ത്തനങ്ങളം. ഷഭീഩഔാറത്ത്,
2016 ലുകള്ണ്ടാമ തഴടിതകട്ട് അഩഔടം ഇത്തയത്തിലുകള്ള്ള ഔായയങ്ങലില് ഴിറതെട്ട
ഩാഠങ്ങള് നല്കുന്നു. ഷാകേതിഔ-നിമഭ നടഩടിഔളതട വക്തഭാതമാരു നിമന്ത്ര്
ണ ഴയഴസ്ഥയം അതിതെ അചഞ്ചറഭാമ നടത്തിളം അത്തയം ദുയന്തങ്ങള്
തടമതെടുന്നുതഴന്് ഴയക്തഭാമി ഉരളഴരുും. അകതഷഭമം തതന്, സുയോ
അഴകഫാധത്തിതെ ഷംസ്ക്കായല്ലൃം സുയോ നിമന്ത്ര്ണങ്ങളതട രാധാനയതത്തക്കു
രിചൄള്ള അഴകഫാധല്ലൃം, സുയേ നിമന്ത്ര്ണങ്ങള് ഷമൂസത്തില് ഴിപുറഭാമി
ഩാറികതെകടണ്ടതും ആഴവയഭാണ്. വഴദുകതാഩഔയണങ്ങള്, യാഷഴസ്തുകളതട
പാക്ടരി, ഉത്സഴ ഷന്ദര്ക്ബങ്ങലിതറ ജനൂട്ടത്തിതെ തഩരുഭാറ്റ രശ്നങ്ങള്, ഉമയ
മുള്ള തഔട്ടിടങ്ങലിതറ തീഩിടുത്ത അഩഔട ഷാധയത തുടങ്ങിമഴമില് നിന്് ഭറുമത
ഭനുശയ നിര്ക്മിത ദുയന്തങ്ങള് ഉമര്ക്ന്നു ഴകന്കാം. തഩാതുഴിലുകള്ള്ള രു സുയോ
ഷംസ്ക്കായല്ലൃം സ്ഥിയതമാര്ക്ന്തും ഴയക്തഭാമതുഭാമ രു ഷാകേതിഔ-നിമഭ
ഴയഴസ്ഥയം ഇകായയങ്ങതലല്ലാം ഔായയേഭഭാമി ഩയിസയിക്കുന്നുതഴന്് ഉരൊക്കും.
200. ദുയന്ത നിഴായണത്തിനായള്ള രു ഷഭഗ്രല്ലൃം ഷംകമാജിതല്ലൃഭാമ ഷഭീഩനം
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ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതികാറമലഴില് ഴിഔഷിെികണം. തകേവ ഷൃമം
ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളതട കനതൃതൃത്തില് സുയോ ഷംസ്കായ രഴര്ക്ത്തനല്ലൃം സ്ഥിയ
ഭാമ നിമന്ത്ര്ണ സുയോ ഒഡിറുമതഔളം നടകത്തണ്ടത് ആഴവയഭാണ്. ഷമൂസാടി
സ്ഥാനത്തില് ദുയന്ത, അഩഔട ഷാധയത കുരയ്ക്കുന്തും ദുയന്ത നിഴായണല്ലൃം നടെില്
ഴരുുന്ത് കഔയലത്തിതെ ഔായയത്തില് തകേവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനാടിസ്ഥാ
നത്തിലൂതടമാണ്. ഇത് കൂടുതല് ഴയക്തഭാമതും ഭിഔചൃ സ്ഥാഩനഴത്കയിക
തെട്ടതുഭാമ ദുയന്ത നിഴായണം എല്ലാ തറങ്ങലിലുകള്ം നല്കുന്തിന് അടിത്ത
രമാകും.
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7 തകേവ ഷൃമംബയണ ഷര്ക്കാരുഔള്
201. ഇനിെരയന് മൂന്് രധാനഔായയങ്ങലാല് കഔയലത്തിതെ തകേവ ഷൃമംബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളതട അനുബഴം ഴയതയസ്തഭാമിയിക്കുന്നു. ന്്, ധനഩയഭാമ അധിഔായ
വഔഭാറ്റം ഭതറ്റഴിടുകത്തതികനകാളം കഔയലത്തില് ഴലതയ രധാനതെട്ടതാണ്.
യണ്ട്, ഭതറ്റഴിടുകത്തതികനകാളം ഩദ്ധതിഔള്ക് രൂഩംനല്കുന്തിലുകള്ം നടെിറാക്കു
ന്തിലുകള്ം തകേവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഴസിക്കുന് ഩേ് ഴലതയ ഴലുകള്താണ്.
മൂന്്, ഴിഔഷന ആസൂത്രണത്തിതറ ജനഩോലിത്തത്തിതെ ഴയാപ്തി ഭറ്റിടങ്ങലി
കറതിതനകാളം ഴലുകള്താണ്.
202. ന്ാം ജനഔീമാസൂത്രണം ഷംസ്ഥാനതത്ത ജനാധിഩതയ അധിഔായ ഴികഔന്ദ്രീ
ഔയണം തീല്ലെല്ലൃം ഴിവാറല്ലൃഭാകി. എന്ിരുന്ാലുകള്ം, തുടര്ക്ന്് ജനഔീമ ഩോലിത്തം
കുരെതാമി ഴിഭര്ക്വനമുമര്ക്ന്നു. അധിഔായ ഴികഔന്ദ്രീഔയണ ഩയീേണല്ലൃം
ഉത്ഩാദനയംഖത്ത് ഔായയഭാമ പറം ഉണ്ടാകിമിതല്ലന് ഴിഭര്ക്വനല്ലൃം ഉമരുഔ
യണ്ടാമി. ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിഔള് ഔായയേഭഭാമി തോരാകാത്തതിലുകള്ം ഩദ്ധതി
യതട ഴയക്തഭാമ ഔാഴ്ചൊട് ഉള്തകാണ്ട് ഴാര്ക്ശിഔ ഩദ്ധതി തോരാകാത്തതിലുകള്ം
ഴിഭര്ക്വനമുണ്ടാമി.
203. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്ക് ഇകൊള് യണ്ടാം ജനഔീമാസൂത്രണത്തിന് തുടകം കുരിചൃി
യിക്കുന്നു. അങ്ങതന ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറമലഴ് ഈ സുരധാന ഩയിഩാടിയ
ഭാമി കമാജിെിചൃിയിക്കുന്നു. ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് ഈ ഩയിഩാടിയതട
മുകന്ാട്ടുകഩാകില് തകേവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് എല്ലാഴിധ ഩിന്തുണയം
നല്കും.
204. രകതയഔിചൄം രകൃതി-ഷൗഹൃദ കൃശി ഴളി ഉത്ഩാദനം ഴര്ക്ധിെിക്കുഔ എന്ത് യണ്ടാം
ജനഔീമാസൂത്രണ രഴര്ക്ത്തനത്തിതെ സുരധാന റേയഭാണ്. ഩറമിടും
ഴിഴയിചൃിട്ടുള്ളതുകഩാതറ ഈ രഴര്ക്ത്തനത്തിതെ ഭറ്റ് രധാനതെട്ട കഭകറഔള്
ഭാറിനയ നിര്ക്മാര്ക്ജനല്ലൃം ജറാവമങ്ങളതട പുന:സ്ഥാഩനല്ലൃം പുന:രുജീഴന
ല്ലൃഭാണ്.
205. തകേവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറമലഴില് കൃശി,
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കുടിതഴള്ളം, രകൃതി ഴിബഴങ്ങളതട ഩയിഩാറനം എന്ിഴയഭാമി ഫന്ധതെട്ട
രശ്നങ്ങതല നീര്ക്ത്തടാധിഷ്ഠിത ഷഭീഩനത്തിലൂതട വഔഔായയം തചുന്നം.
206. ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഔമിറ്റിഔളതട ആഴവയഔതയ്ക്കും അഴരുതട ജില്ലാ ഩദ്ധതിഔള്
രൂഩതെടുുന്തിനും ആസൂത്രണത്തിതറ മഥാര്ക്ഥ സ്ഥാനത്ത് അഴതമ
പുന:സ്ഥാഩിക്കുന്തിനും ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് ഊന്ല് തഔാടുക്കും.
207. അധിഔായഴികഔന്ദ്രീഔയണത്തിനുകഴണ്ട ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതിഔള് തോരാക്കുന്നു
തണ്ടന്് യണ്ടാം ജനഔീമാസൂത്രണ രചയണ രഴര്ക്ത്തനങ്ങള് ഉരളഴരുും.
പുതിമ രഴര്ക്ത്തനങ്ങള് മുന്ഖണനായംഖങ്ങലില് പുതിമയീതിമിലുകള്ള്ള ഇടതഩട
ലുകള്ഔള് നിര്ക്കേവിക്കുന്നു. തകേവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩന ഩയിധിമില് റബയഭാമ
ഴിഴിധ ഷാകേതിഔ, തരാപശണല് ഴയക്തിഔളതടയം ഏജന്ഷിഔളതടയം
ഩയിചമ ഷമ്പത്ത് ഉഩകമാഖികാനും നിര്ക്കേവിക്കുന്നു.
208. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി രാകദവിഔ ഴിബഴ ഷഭാസയണത്തിന് ഖണയഭാമ മുകന്റ്റം
റേയംതഴയ്ക്കുന്നു, ജനഔീമാസൂത്രണത്തിതെ റേയങ്ങള് കനടുന്തിനാമി രു കൂട്ടം
കരാത്സാസനങ്ങളം നിര്ക്കേവിക്കുന്നു.
209. നഖയഴത്കയണത്തിതെയം നഖയാസൂത്രണത്തിതെയം രശ്നങ്ങള്ക് മുന്തിമ
ഩയിഖണന നല്കുഔയം നഖയഴിഔഷനത്തിനുകഴണ്ട ഷഭഗ്ര ഔര്ക്മ ഩദ്ധതിയ്ക്കാമി
രഴര്ക്ത്തിക്കുഔയം തചുന്നം.
210. തകേവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്, കുടുംഫശ്രീ ഭിശന്, ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്ക്
ഴകുളഔള്, ജനഔീമ രസ്ഥാനങ്ങള്, ഴയക്തിഔള് എന്ിഴ കചര്ക്ന്് ശ്രഭിചൃ്
ഷംസ്ഥാനതത്ത കഔഴറ ദായിദ്ര്യം നിര്ക്മാര്ക്ജനം തചോനുള്ള തഴല്ലുഴിലി
ഏതറ്റടുക്കും.
211. തകേവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളതട രധാന രഴര്ക്ത്തനങ്ങലാമ ബഴന നിര്ക്മാ
ണം, ശുചീഔയണം, വഴദുതീഔയണം, ബേണം, ആകയാഖയ സുയേ, ഇന്ുരന്ഷ്,
ൂള് ഴിദയാബയാഷം, തതാളിലുകള്രെ്, കേഭ തഩന്ശന്, ഴകമാജനങ്ങള്, ബിന്കവശി
യള്ളഴര്ക്, കയാഖിഔള് എന്ിഴര്ക്ക്കുകഴണ്ട രകതയഔ ഩയിചയണം തുടങ്ങിമഴതമ
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ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഷസാമിക്കും.
212. നഖയഴിഔഷനത്തിതറ ഷഭാന്തയ ഷംഴിധാനങ്ങള് അഴഷാനിെികാന് ആസൂത്ര
ണ കഫാര്ക്ഡ് നിര്ക്കേവിക്കും.
213. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറമലഴില് തകേവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കുകഴണ്ടി
ഐ എഷ്  ഷര്ക്ട്ടിപികകശന് കതടുന്തിനാമി ശ്രഭിക്കും.
214. കഔയല ഇന്റിറ്റൂട്ട് ഒപ് കറാകല് അഡ്മിനികസ്ട്രശന് (ഔിറ) വക്തിതെടു
ുന്തിനാമി കററ്റ് ഇന്റിറ്റൂട്ട് ഒപ് രല് ഡഴറെ്തഭന്ര് (എഷ് ഐ ആര്ക്
ഡി) ഔിറയഭാമി റമിെികാന് ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് നിര്ക്കേവിക്കുന്നു.
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8 ഴികനാദഷഞ്ചായം
215. ഷംസ്ഥാന തഭാത്ത ആബയന്തകയാത്ഩാദനത്തിതറ ഴികനാദഷഞ്ചായത്തിതെ ഷംബാ
ഴന ഏഔകദവം 10 വതഭാനഭാകുന്നു. ഴികനാദഷഞ്ചായം തതാളില് സൃഷ്ടിക്കുന്നു,
ഴരുഭാനം തഔാണ്ടുഴരുന്നു, യാജയത്തിതെ ഭറ്റിടങ്ങലികറക്കും കറാഔകത്തക്കും
ഷംസ്ക്കായത്തിതെ ഴാതില് തുരക്കുന്നു. ഭറുമത ഴിഔഷന കഭകറഔളഭായള്ള ഩായെ
യിഔ ഫന്ധഭാണ് ഴികനാദഷഞ്ചായത്തിതെ രു രകതയഔത. ആകയാഖയം, ശുചീഔ
യണം, നഖയ, ഗ്രാഭ ആസൂത്രണം, ഖതാഖതം, ഔണക്ടിഴിറ്റി, തകേവ ഷൃമംബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഇതയ കഭകറഔള് എന്ിഴയതട രുകഩാതറയള്ള ഴിഔഷനം
ഉണ്ടാമിതല്ലേില് ഴിജമഔയഭാമ ഴികനാദഷഞ്ചായം ഷാധയഭാഔില്ല.
216. 1990 ഔലിതറയം 2000 ത്തിതെ തുടകത്തിതറയം അബില്ലദ്ധിക്കുകവശം
ഴികനാദഷഞ്ചായിഔളതട കഔയലത്തികറക്കുള്ള ആഖഭനത്തിതറ ഴലര്ക്ചൃാ നിയക്
ഇടിഞ്ഞു. എന്ിരുന്ാലുകള്ം ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഴാഗ്ദാന ഷാധയതമാമി ഴികനാദ
ഷഞ്ചായം നിറനില്ക്കുന്നു. ഩായമ്പയയ കഔന്ദ്രങ്ങലാമ തഔാചൃി, തഔാചൃിയതട
തതകന് രകദവങ്ങള്, ഭറകമായ രകദവങ്ങള് എന്ിഴ ഇന്നും ഷാധയതയള്ള
ഴമാണ്. സ്ഥിയതമാര്ക്ന്തും ഴര്ക്ധിചൄഴരുന്തുഭാമ തീര്ക്ഥാടഔരുതട ഴയഴിതറ
ഴർധനഴ് രു ഷാധയതമാണ്. ഴിസ്തൃതഭാമതും ഇതുഴതയ ഉഩകമാഖതെടുത്തിമി
ട്ടില്ലാത്തതുഭാമ ഴികനാദഷഞ്ചായ ഷാധയതഔള് ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഴടക്കു
ബാഖങ്ങലിലുകള്ണ്ട്.
217. ഴികനാദഷഞ്ചായ ഴിഔഷനത്തിന് ഷാകേതിഔ വഴദഗ്ധയല്ലൃം തഭാത്തത്തിലുകള്ള്ള
ആസൂത്രണല്ലൃം ആഴവയഭാണ്. അത് എല്ലാഴിബാഖം ഴികനാദഷഞ്ചായിഔളതടയം,
സുകകബാഖ ഷഞ്ചായിഔള് തുടങ്ങി കുരെഴരുഭാനമുള്ള കുടുംഫ ഷഞ്ചായിഔള
തടയം മാതതാരു തോതരടുളഭില്ലാതത ചുഭറില് ഫാഗഭാമി എുന്ഴരുതടയം
(backpackers) താല്െയയങ്ങള് ഷംയേിക്കുന്തുഭാമിയികണം. അത് ഉത്തയഴാ
ദിത്ത ഴികനാദഷഞ്ചായം ആമിയികണം. ഴാസഔ കവശികമാട് (carrying capacity)
ഷംകഴദിക്കുന്തും ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഩയിസ്ഥിതിയതടയം ജനങ്ങളതടയം ആഴ
വയത്തിനു കമാജിചൃതുഭാഴണം. ഈ തഴല്ലുഴിലിമിൽ തീര്ക്ചൃമായം നമുക്
ഴിജമികാനാല്ലൃം.
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218. ഷംസ്ഥാനതത്ത ഴികനാദഷഞ്ചായ കഭകറയ്ക്കുകഴണ്ടി പുതിമ ഴലര്ക്ചൃാ തന്ത്ര്ത്തിന്
ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ശ്രഭിക്കും. രധാന പറസൂചിഔഔലാമ ഴികദവുനിന്നു ഴരുന്
ഷഞ്ചായിഔളതട എണം ഇയട്ടിമാക്കും. ആബയന്തയ ഴികനാദഷഞ്ചായിഔളതട എണം
50 വതഭാനം ഔണ്ട് ഴര്ക്ധിെിക്കും. അതു കഩാതറ ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറത്ത് ഈ
യംഖത്ത് ഏഔകദവം 4,00,000 തതാളിലുകള്ഔള് സൃഷ്ടിക്കും.
219. അന്തര്ക്കദവീമഭാമി ഴികനാദഷഞ്ചായത്തിനുകഴണ്ടിയള്ള ഷര്ക്കാര്ക് തചറഴളി
കല് തഩാതുഴില് ഊന്ല് നല്കുന്ത് ഩറതയത്തില് ഴികനാദഷഞ്ചായം
രചയിെിക്കുന്തിനാണ്; അകതഷഭമം ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയല്ലൃം ഴികനാദഷ
ഞ്ചായ കഔന്ദ്ര ഴിഔഷനല്ലൃം രധാനഭായം തകേവ ഷൃമം ബയണ സ്ഥാഩനത്തിതെ
ചുഭതറമാല്ലൃന്നു. കനതയ ഭരിചൃാണ് കഔയലത്തിതറ ഷാസചയയം. ഇഴിതട, ഴികനാദ
ഷഞ്ചായ ഴിഔഷനത്തിനുകഴണ്ടി ഴഔമിരുുന്തിതെ 60 വതഭാനത്തിറധിഔല്ലൃം
ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയത്തിനും 25 വതഭാനം ഴികനാദഷഞ്ചായ രചയണത്തിനും
എടുക്കുന്നു. ഈ അഷഭതൃം ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ബാഖിഔഭാമി വയിമാക്കും; തഭാത്തം
ഴഔമിരുത്തറിതെ ചുരുങ്ങിമത് മൂന്ിതറാന്് ഴിസിതതഭേിലുകള്ം ഴികനാദ ഷഞ്ചായ
രചയണത്തിനാമി ഭാറ്റിതഴയ്ക്കും.
220. ഔടല്ത്തീയം, ചയിത്രം, വഩതൃഔം, ഷാംസ്ക്കായിഔം, ഴനം, ഩയിസ്ഥിതി ഴിബഴങ്ങള്,
തഭഡികല് എന്ീ കഔയലത്തിതറ ഴികനാദഷഞ്ചായത്തിതെ ര്ര്ക്ണ ഷാധയതഔള്
ഔതണ്ടുഔയം ഉഩകമാഖിക്കുഔയം തചേണം. അത് ഩായമ്പകയയതയ ഴികനാദ
ഷഞ്ചായ കഔന്ദ്രങ്ങളതടയം ഉത്ഩന്ങ്ങളതടയം ഴിഔഷനതത്ത കരാത്സാസിെിക്കും.
അങ്ങതന ഏതതേിലുകള്ം രകതയഔ ഷീഷണില് ഭാത്രം തുങ്ങുന്ന് നിറഴിലുകള്ള്ള ഴികനാ
ദഷഞ്ചായതത്ത അതില്നിന്നും ഴര്ക്ശം മുള്ളൃഴനായം ഴയാഩിെിക്കും.
221. ഴികനാദഷഞ്ചായ കഔന്ദ്രങ്ങള് ഴിഔഷിെിക്കുന്തും ഈ കഭകറമില് ഷാധയതയള്ള
ഴിഴിധ രഴര്ക്ത്തനങ്ങലാമ ഫിനാതറ, കഔയലത്തിതറ ഩറതയം ഔറഔളതട ഉത്സ
ഴങ്ങള്, ഩയിസ്ഥിതി ഴികനാദഷഞ്ചായം, സുഖന്ധദ്ര്ഴയ ഇടനാളി (spice route)
യഭാമി ഫന്ധതെട്ട കഔന്ദ്രങ്ങളം ഩയിഩാടിഔളം ഉത്തയകഔയലത്തിതറ തായതകഭയന
ഉഩകമാഖതെടുത്താത്ത ഴികനാദഷഞ്ചായ ഷാധയതഔള് തുടങ്ങിമഴ ഴിഔഷിെിക്കു
ന്തിനും ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഴിബഴങ്ങള് ഴഔമിരുും.
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222. കഔയലത്തിതറ ഴികനാദഷഞ്ചായ കഭകറമില് ഉന്ത നിറഴായമുള്ള കഷഴനങ്ങള്
രദാനം തചുന്നന്തിന് വനപുണയ വഴദഗ്ധയമുള്ള കൂടുതല് തചുംെകാതയ ആഴ
വയമുണ്ട്. ഇത് തചകേണ്ടത് ഷംസ്ഥാനതത്ത ഴികനാദഷഞ്ചായ കഭകറമിതറ
ഭനുശയ ഴിബഴകവശി ഉമര്ക്ുന്തിനു ഭാത്രഭല്ല ഇന്തയയതട ഭറുമത ബാഖങ്ങലിലുകള്ം
കറാഔുതതന്യം ഈ യംഖത്ത് തതാളിതറടുകാന് യഴാകതല തോരാക്കുന്
തിനുഭാണ്.
223. അന്തര്ക്കദവീമതറത്തില് “കഔയലത്തികറക്കു ഴരൂ” ഴര്ക്ശഭാമി (International
Come to Kerala Year) 2019 തന രകയാഩികണതഭന്് ഞങ്ങള് നിര്ക്കേവിക്കുന്നു.
രു ഴര്ക്ശം നീളന് ഈ ഩയിഩാടിക് ഴിവദഭാമ തോതരടുളഔള് ആഴവയഭാണ്.
രു ഉന്തതറ ഷംഗാടഔ ഷഭിതി രൂഩീഔയികണം. അത് ഴികനാദഷഞ്ചാ
യിഔളതട ഴയഴ് ഴര്ക്ധിെിക്കുന്തിതന റേയം തഴയ്ക്കുന്നു. ആഴവയഭാമ ഩശൄാത്തറ
ഷൗഔയയങ്ങള് (നിറഴിലുകള്ള്ള ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയങ്ങളതട നിറഴായമുമര്ക്ു
ന്തുള്െതട) ആസൂത്രണം തചേണം. യാജയാന്തയതറത്തിലുകള്ം യാജയത്തിനഔും
ഴികനാദഷഞ്ചായിഔതല ആഔര്ക്ശിക്കുന്തിനാമി രചയണ രഴര്ക്ത്തനങ്ങള്
ഷംഗടിെികണം. യാജയാന്തയതറത്തില് ഴികനാദഷഞ്ചായ കഭകറമില് ശ്രദ്ധയൂ
ന്നുന് ഩത്രങ്ങള്, ആനുഔാറിഔങ്ങള്, ൂറതന ഭാധയഭങ്ങള് എന്ിഴമിതറ ഭാധയഭ
രഴര്ക്ത്തഔതയ ഴികനാദഷഞ്ചായ കഔന്ദ്രങ്ങള് ഔാകറകൂട്ടി ഷന്ദര്ക്വിക്കുന്തിനായം
ഩയഷയം നല്കുന്തിനായം േണികണം. ഩയഷയ രചയണല്ലൃം ഴയതയസ്തങ്ങലാമ
ഩാകകജുഔളം ആസൂത്രണം തചേണം.
224. “കഔയലത്തികറക്കു ഴരൂ” ഴര്ക്ശ രചയണം ഴിജമികണതഭേില് ഇകതാതടാെം
ആകയാഖയം, തഩാതുജനാകയാഖയം, ശുചീഔയണം, ചഴുംഔള് ഴറിതചൃരിയന്ത്
നികയാധികല്, കയഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണം, ജറാവമങ്ങളതട ശുചീഔയണം എന്ി
ഴയം ആഴവയഭാണ്. ഈ ശ്രഭം എല്ലാ അര്ക്ഥത്തിലുകള്ം ഴിജമികണതഭേില്,
ഷംസ്ക്കായം, ഩയിസ്ഥിതി, ഴനം, ആകയാഖയം, തകേവഷൃമം ബയണ ഷര്ക്കാരുഔള്,
പുയാഴസ്തുല്ലൃം ഔാഴ്ചഫംഗ്ലാല്ലൃം, കൃശി തുടങ്ങിമ ഴകുളഔളതട രഴര്ക്ത്തനങ്ങള്
കമാജിെിചൄതഔാണ്ടുകഩാഔാന് ഷംഗാടഔ ഷഭിതിയ്ക്ക് ഔളിമണം.
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9 ഔാമിഔയംഖല്ലൃം യഴജനഔായയങ്ങളം, ഔറയം ഷംസ്ക്കായല്ലൃം
9.1 ഔാമിഔയംഖല്ലൃം യഴജനഔായയങ്ങളം
225. കഔയലത്തിതറ ജനഷംകയ 2011 ല് 33.4 ദവറേഭാമിരുന്നു. ജനഷംകയമിതറ 5.4
ദവറേം (16.3 വതഭാനം) തഔൗഭായരാമത്തിലുകള്ള്ള 10 നും 19 നും ഇടമില്
രാമംഴരുന്ഴരും 5.3 ദവറേം (15.8 വതഭാനം) 15 നും 24 നും ഇടമില് രാമം
ഴരുന് യഴാകളഭാണ്. തചുംെത്തികറ ഔാമിഔ േഭതയം, കഩാശഔാസായല്ലൃം
റബിക്കുന് കഔയലത്തിതറ ഷാസചയയത്തില് യഴഔാമിഔതായങ്ങള്, രകതയഔിചൄം
അത്ററുമതഔള്, ഴറിമ അലഴില് കദവീമ അംഖീഔായം കനടിമതില് അത്ഭുതതെ
ടാനില്ല. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിയതട റേയം കഔയലത്തില് ഊര്ക്ജഷൃറഭാമ ഔാമിഔ
ഷംസ്ക്കായം സൃഷ്ടിക്കുഔ എന്താണ്. ഉന്ത നിറഴായമുള്ളതും ഭത്സയാധിഷ്ഠിതല്ലൃ
ഭാമ ഔാമിഔ ഭത്സയങ്ങലില് ഩതേടുകാന് ഔാമിഔതായങ്ങതല കരാത്സാസി
െിക്കും. ഷാമൂസിഔ കനട്ടങ്ങലാമ നല്ല ആകയാഖയം, ഷാംസ്ക്കായിഔ നന്മ, ഴിവാറഭാമ
ഴികനാദ ഷൗഔയയങ്ങള്, ഷാമൂസിഔ ഉള്കചൃര്ക്കല് എന്ിഴതമ അടിസ്ഥാനതെടു
ത്തിമിട്ടുലലതാണ് കഔയലത്തിതറ ഔാമിഔ ഷംസ്ക്കായം.
226. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി മൂന്നുതയത്തിലുകള്ള്ള ഇടതഩടലുകള്ഔള് ഔാമിഔയംഖത്തിനു നല്കും.
ന്ാഭകത്തത്, ഔാമിഔ ഴിദയാബയാഷം ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങലിതറ ഩാഠയഩദ്ധതി
യഭാമി ഷംകമാജിെിക്കുന്തിതന ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഷസാമിക്കുഔയം കൊ
ര്ക്്ഷ് കസാറലുകള്ഔളതടയം ഩയിവീറന സ്ഥാഩനങ്ങളതടയം നിറഴായം ഉമര്ക്ു
ഔയം തചുന്നം. യണ്ട്, ഔലികലം, ഔാമികഔാഩഔയണങ്ങള്, ഭറുമതഩഔയണങ്ങള്
എന്ിഴയ്ക്കുള്ള പണ്ട് ഴര്ക്ധിെിക്കും. ഔാമിഔയംഖു നിറഴിലുകള്ള്ള ഩശൄാത്തറ
ഷൗഔയയങ്ങളതട ഩയിഩാറനത്തിനും ഉന്ഭനത്തിനും ആധുനിഔ ഩശൄാത്തറ
ഷൗഔയയങ്ങള് ഔാമിഔയംഖുണ്ടാല്ലൃന്തിനുകഴണ്ടിയം പണ്ടുഔള് ഴര്ക്ധിെിക്കും.
മൂന്്, ഷംസ്ഥാനത്ത് ഴറിമ കതാതില് ഔാമിഔയംഖത്തിതെ രവസ്തി ഴര്ക്ധിെി
ക്കുന്തിന് ശ്രഭിക്കും. ബിന്കവശിയള്ളഴര്ക്ക്കു കഴണ്ടിയള്ള ഔാമിഔ ഇനങ്ങള്ക്
കരാത്സാസനം നല്കുന്തിനാമി രകതയഔ ശ്രഭങ്ങള് ഩദ്ധതി ഏതറ്റടുക്കും.
227. ഔാമിഔയംഖതത്ത കനതൃസ്ഥാനുള്ള യണ്ടു സ്ഥാഩനങ്ങള് ഔാമിഔ ഡമരകരറുമതം
കഔയല ഷംസ്ഥാന ഔാമിഔ തഔൗണ്ഷിലുകള്ഭാണ്. ഇകൊള് അഴയതട യണ്ടിതെയം
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രഴര്ക്ത്തനങ്ങള് ഷഭാനതഔളള്ളതാണ്. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി അഴകമാകയാന്ി
തെയം മഥാര്ക്ഥ രഴര്ക്ത്തനങ്ങള് പുന:സ്ഥാഩിക്കുന്തിന് ശ്രഭിക്കും. ഩശൄാത്തറ
ഷൗഔയയങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്തിതെയം ഉഩഔയണങ്ങള് ഴാങ്ങുന്ന്തിതെയം ഉത്തയ
ഴാദിത്തം ഡമരകരറ്റിനാണ്. ഔാമിഔ നമത്തിതെ റേയങ്ങള് മാഥാര്ക്ഥയഭാകു
ന്നുതഴന്് ഉരളഴരുകത്തണ്ടത് തഔൗണ്ഷിറാണ്.
228. കഔയലത്തില് 18 നും 39 നും ഇടമില് രാമംഴരുന്ഴതയമാണ് യഴജനങ്ങള്
എന്നു നിര്ക്ഴചിചൃിയിക്കുന്ത്. ഩറമിടും ഩരെിയിക്കുന്തുകഩാതറ ഩതിമൂന്ാം
ഩദ്ധതിയതട രു രധാന റേയഭാണ് യഴജനങ്ങള്ക്കുകഴണ്ടി തതാളില് സൃഷ്ടിക്കു
ഔ എന്ത്. ഷാമ്പത്തിഔഭാമി കനട്ടമുണ്ടാക്കുന്താമി കൃശിതമ ഭാറ്റിതകാണ്ടും
തഫൗദ്ധിഔഭാമി ഉകത്തജിെിചൄതഔാണ്ടും കൃശിമികറക്കു യഴാകതല ആഔര്ക്ശി
കാന് ഩദ്ധതി ശ്രഭിക്കും. ഗ്രാഭീണ ഷാമ്പത്തിഔ രഴര്ക്ത്തനങ്ങളതട ഔഠിനതയം
ഴിയഷതയം ളിഴാക്കുന്നുതഴന്് ഉരളഴരുത്തിമാല് ഭാത്രകഭ നമുക് ഗ്രാഭീണ
കഭകറമില് യഴാകതല ഷജീഴഭാമി നിർത്താനാല്ലൄ. ആകഖാലഭായം തകേവീമഭാ
യള്ള ആധുനിഔ തതാളിറിടങ്ങലിതറ ഔായയേഭതയള്ള തതാളിറാലിഔലാകി
യഴാകതല രൂഩാന്തയതെടുുന്തിനു ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി വനപുണയ ഴിഔഷന
ഩയിഩാടിഔള് ഴിഔഷിെിക്കും.
229. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി കഔയലത്തിതറ യഴാകളതട ഭതനിയകഩേ ഷൃബാഴല്ലൃം
വാസ്ത്രീമകഫാധല്ലൃം പുന:സ്ഥാഩികാനുള്ള ഩയിഩാടിഔതല ഷസാമിക്കും. റിംഖ
നീതിയം സ്ത്രീ ഷൃാതന്ത്ര്യല്ലൃം ഉരളഴരുുഴാന് ഷമൂസത്തില് ഴറിമ രചയണം
ആഴവയഭാണ്. ഇത്തയത്തില് യഴാകള്ക് രാധാനയം നല്കുന് ഩയിഩാടിഔതല
ഩദ്ധതി ഷസാമിക്കും.
9.2 ഔറയം ഷംസ്ക്കായല്ലൃം
230. ഔറാ-ഷംസ്ക്കായിഔ നമം ആധുനിഔ, ഭതനിയകഩേ, ജനാധിഩതയ ഷമൂസത്തിതെ
ഴിഔാഷത്തിനു ഷൗഔയയതഭാരുക്കുന്താമിയികണം. കഔയലത്തിതെ ഷാംസ്ക്കായിഔ
നകഴാഥാന ഩായമ്പയയ ത്തിതെ തുടര്ക്ചൃതമ രതിനിധാനം തചുന്നന്താമിയികണം
രസ്തുത നമം. അത് ഭൂയിഩേീമതമില് നിന്നും നകഴാഥാനത്തില് നിന്നും
ഉമര്ക്ന്നുഴരുന് ഷഭഔാറീന തഴല്ലുഴിലിഔള്ക്കുള്ള പുകയാഖഭനാമായഔഭാമ
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രതിഔയണഭാമിയികണം. നമുടെതട ഷാംസ്ക്കായിഔ നമം ഷാമൂസിഔ വഭത്രി,
ഷാമൂസിഔ തുറയത, ഔടുത്ത ഷാമൂസിഔ അടിചൃഭര്ക്ത്തറിതെ ഇയഔലാമഴരുതട
കഭാചനം, ഔറാരൂഩങ്ങള് എന്ീ കഔയലത്തിതെ ഷാംസ്ക്കായിഔ ചയിത്രത്തിതെ
ക്രിമാമായഔ റേണങ്ങള് ഉള്തകാള്ളുന്താമിയികണം. അത് ജാതീമതയ്ക്കും
അടിചൃഭര്ക്ത്തറിനും ജാതി അടിസ്ഥാനതെടുത്തിയള്ള അധസ്ഥിതാഴസ്ഥയ്ക്കും
അന്ധഴിവൃാഷങ്ങള്ക്കും ഷമൂസത്തിതറ ഩികന്ാട്ടുഴറിക്കുന് ആചായങ്ങള്തകതി
യാമതുഭാമ ഉമര്ക്ന്നുഴരുന് രസ്ഥാനങ്ങതല ഷസാമിക്കുന്തുഭാമിയികണം.
231. കഔയല ഷാസ്ക്കായിഔ ചയിത്രത്തിതെ അകനഔം ഴയഴസ്ഥാഩിത രകതയഔതഔളതട
ഷംകമാജനം ആഴവയഭാണ്. ഗ്രാഭീണ ഗ്രന്ഥവാറഔളം ഴാമനവാറഔളം,
ഷാംസ്ക്കായിഔ ഷംഗങ്ങള്, പിറിം തഷാവഷറ്റിഔള്, രാകദവിഔ ഴായ്ക്തഭാളി
ചയിത്ര തരാജക്ടുഔള്, ഭതനിയകഩേ ഷകന്ദവമുള്തകാള്ളുന് ജനരിമ ഔറാ
രൂഩങ്ങള് എന്ിഴ വക്തിതെടുത്തണം, ൂറതന ഷാകേതിഔ ഴിദയഔളതടയം
ഷാമൂസയ ഭാധയഭങ്ങളതടയം ഷാധയതഔള് ഉഩകമാഖതെടുത്തണം. ഇകൊളതത്ത
രഴണതമാമ ഔറയതടയം ഷംസ്ക്കായത്തിതെയം അന്ധഭാമ ചയക്കുഴത്കയണ
ത്തിതനതിയാമ വക്തഭാമ കഔാട്ടമാമിയികണം തഩാതു ഷാംസ്ക്കായിഔ നമം.
232. ഔറയം വഩതൃഔല്ലൃം ഷംകമാജിെിചൃ ഷാംസ്ക്കായിഔ ആസൂത്രണത്തിന് ഩതിമൂന്ാം
ഩദ്ധതി രകതയഔ ഊന്ല് നല്കും. ഔറയ്ക്കും ഷംസ്ക്കായത്തിനുമുള്ള ഴഔമിരുത്തല്
ഖണയഭാമി ഉമര്ക്ും.
233. ഷാംസ്ക്കായിഔ രഴര്ക്ത്തനങ്ങള്ക്കുകഴണ്ട സ്ഥറങ്ങളം ഴിബഴങ്ങളം ഷംസ്ഥാന
തത്താട്ടാതഔ ഴയാഩിെിക്കുന്തിന് ഩദ്ധതിമില് ഴഔമിരുത്തല് ഴര്ക്ധിെിക്കും.
234. ഷാംസ്ക്കായിഔ നമല്ലൃം ഴികനാദഷഞ്ചായ നമല്ലൃം തമില് ഢപഢഭാമ ഫന്ധഭാണു
ള്ളത്. ഈ ഫന്ധങ്ങള് നമള് വക്തിതെടുകത്തണ്ടതുണ്ട്. ഇകൊള് യാജയാന്തയ
രദര്ക്വനങ്ങള്, ചറചൃിത്രം, നാടഔം, ഢപവയഔറഔള്, നാടന് ഔറഔള്, ഷംഖീതം
എന്ിഴ മുടങ്ങാതതയം ഴിജമഔയല്ലൃഭായം നടുന് കഴദിമാണ് കഔയലം. അടുത്ത
അഞ്ചു ഴര്ക്ശത്തിനിടമില് ഷംസ്ഥാനത്ത് കറാകഔാത്തയ ഭൂഷിമങ്ങൾ സ്ഥാഩി
ക്കുന്തിതന ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഷസാമിക്കും.
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235. കറാഔം മുള്ളൃഴനുമുള്ള ഭറമാലി രഴാഷിഔളഭാമി ഇടഩാടുഔള് വക്തിതെടുു
തഭന്് ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്ക് ഴയക്തഭാകിമിട്ടുണ്ട്. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിതെ രു
ഔണക്കു രഔായം 2011 ല് 1.6 ദവ റേം കഔയലീമര്ക് ഇന്തയയ്ക്കു പുരത്ത്
താഭഷിക്കുന്നുണ്ട് (അഴയില് 1.4 ദവറേം കഩര്ക് തതാളിറാലിഔലാണ്). ഖള്പ്
നാടുഔള്, ഴടതക അകഭയിക, ഇംഗ്ലണ്ട്, തതക്കു ഔിളകന് ഏശയ എന്ിഴടങ്ങ
ലിറാണ് അഴര്ക് കഔന്ദ്രീഔയിചൃിയിക്കുന്ത്. കഔയല കുടികമറ്റ ഷര്ക്തവ 2014 അനുഷ
യിചൃ് കഔയലത്തില്നിന്നുള്ള കുടികമറ്റ ജനഷംകയ ഴലതയ ഴലുകള്താണ്: 1998 തറ 1.4
ദവറേത്തില് നിന്നും 2014 ല് 2.4 ദവറേഭാമി ഉമര്ക്ന്നു. ഇന്തയയതട ഭറുമത
രകദവങ്ങലിലുകള്ം ഭറമാലി കുടികമറ്റ ജനത ഖണയഭാമ കതാതിലുകള്ണ്ട് ("ആബയന്തയ
രഴാഷിഔള്" എന് കഩയില് രതിനിധാനം തചുന്നന്ഴര്ക്).
236. രഴാഷിഔള് നാട്ടികറക് അമയ്ക്കുന് ഩണം ഷംസ്ഥാനത്തിതെ തഭാത്തത്തിലുകള്ള്ള
ഷാമ്പത്തിഔ ഴലര്ക്ചൃമിലുകള്ം ഷമ്പാദയ ഷൃരുൂട്ടറിലുകള്ം ഷംബാഴന തചയ്തിട്ടുണ്ട്.
മഥാര്ക്ഥത്തില്, നാട്ടികറക്കുഴരുന് ഩണത്തില് നിന്നുള്ള ഴരുഭാനം തഔാണ്ട്
കഔയലത്തില് ഉത്ഩാദിെിക്കുന് രു നിയ ബൗതിഔ, ഷാംസ്ക്കായിഔ ഉത്ഩന് ങ്ങള്ക്
കചാദനം സൃഷ്ടിചൄ. രഴാഷിഔള് കഔയലത്തിലുകള്ള്ള അഴരുതട ഫന്ധുക കലാടും
സുഹൃുകകലാടും നിറനിര്ക്ുന് ആമായഫന്ധം ഷംസ്ഥാനത്തിന് ഩറതയ
ത്തില്, കഔയലത്തിതറ പുതുതറമുരയ്ക്ക് ഷംസ്ഥാനത്തിനു പുരത്ത് തതാളില്
ഔതണ്ടുന്തിന് ഷസാമിക്കുന്തുള്െതട, ഗണഔയഭാമിട്ടുണ്ട്.
237. കഔയല ഷമൂസത്തിതെ രു ഴറിമ ഩയികായ ദത്തില് രഴാഷിഔള് രു രധാന
ബാഖഭാകുന്നു. കഔയലത്തിതെ ഷമ്പദ്ഗടന, ഷമൂസം, ഷംസ്ക്കായം (ഷാസിതയം,
ഷംഖീതം, ഷിനിഭ, ഭതഩയഭാമ ചടങ്ങുന്ഔള്) എന്ിഴ ഉള്െതട ഫഹുഴിധ ഭണ്ഡറ
ങ്ങലില് അഴര്ക് ഷക്രിമഭാമി ഇടതഩടുന്നു. അത്തയതഭാരു ഩശൄാത്തറത്തില്,
രഴാഷിഔലിതറ അംഖങ്ങള്ക് കഔയലത്തിതറ ഷംഴാദങ്ങലിലുകള്ം ഷാമൂസിഔ
രഴര്ക്ത്തനങ്ങലിലുകള്ം ഩതേടുകാതനായഴഷയം തഔാടുക്കുഔ എന്ത് ഴലതയ രധാന
തെട്ട ഔായയഭാണ്.
238. ഷംസ്ഥാനത്തിനു പുരു താഭഷിക്കുന്ഴര്ക്ക്കുകഴണ്ടി രു രകതയഔ ഴകുള രൂഩീഔ
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യിചൃ ആദയതത്ത ഷംസ്ഥാനഭാണ് കഔയലം. രഴാഷിഔള്ക്കുകഴണ്ടി നമഩയഭാമ
ഩറ ഇടതഩടലുകള്ഔളം ആയംബികാന് ഷംസ്ഥാനം ഉകേവിക്കുന്നുണ്ട്. ഔാറാഔാറങ്ങ
ലിലുകള്ള്ള കുടികമറ്റ ഷര്ക്തവഔളം ഷംസ്ഥാനത്തിനു പുരു താഭഷിക്കുന് കഔയലീ
മര്ക്കാമി രു ഒണ്വറന് തത്സഭമ സ്ഥിതിഴിഴയ ഔണക്കു കവകയല്ലൃം (online
real time data base) മുന്തിമ ഩയിഖണനമിറാണ്. അകതഷഭമംതതന്, കഔന്ദ്ര
ഷര്ക്കായിതനാെം ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരും ഴയക്തഭാതമാരു കുടികമറ്റ നമത്തിനു
രൂഩം നല്കും. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി കുടികമരിമഴയില് നിമഭ ഷസാമം ആഴവയ
മുള്ളഴര്ക്ക് അതു നല്ഔാനുള്ള നടഩടിഔള് എടുക്കും, ഴികദവകത്തക്കു കഩാകുന്
തിനുമുമ്പുള്ള ഩയിവീറനത്തിലൂതട ഔായയകവശിയള്ളഴര്ക്ക് വനപുണയ ഴിഔഷന
ത്തിതെ അന്തിഭ ഩാഠങ്ങള് ഩഔര്ക്ന്നു നല്കും, രഷക്തഭാമ കയകഔളതട ആധി
ഔായിഔത തതലിമികല് കഴഖത്തിതറന്് ഉരളഴരുും, ഇടനിറകാരുതടയം
കഷഴനദാതാകളതടയം (ഴിഭാനഔമ്പനി കഩാലുകള്ള്ളഴ) രഴര്ക്ത്തനങ്ങള് നിമന്ത്ര്ി
ക്കും. കുടികമറ്റകാര്ക്ക് ഗണഔയഭാല്ലൃന് ഇന്ുരന്ഷിനും ഷാമൂസിഔ സുയോ
ഩയിഩാടിഔള്ക്കും ഷംസ്ഥാനം രൂഩംതഔാടുക്കും, തിയിചൄഴരുന് രഴാഷിഔള്കാമി
രു ഷഭഗ്ര പുനയധിഴാഷ ഩയിഩാടി ആഴിഷ്ക്കയിക്കും.
239. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഷംസ്ഥാനത്തിനു പുരു താഭഷിക്കുന് കഔയലീമരുതട
ഷംയംബഔതൃം കരാത്സാസിെിക്കുന്തിന് റേയഭിടുഔയം അഴയില്നിന്് കഔയല
ത്തില് നികേഩം കതടുഔയം തചുന്നം. “ഭസ്തിഷ്ക കചാർചൃതമ കനതയ തിയിചൃാക്കുഔ”
(reverse brain drain) എന്തിതന കഔയലം ഷൃാഖതം തചുന്നം, അരിഴ്, ഷാകേതിഔ
ഴിദയ, ഩയിചമഷമ്പത്ത് എന്ിഴ ഷംസ്ഥാനകത്തക് കുടികമറ്റകാര്ക് ഴളി വഔ
ഭാറ്റം തചുന്നം. ഷംസ്ഥാനത്തിനു പുരു താഭഷിക്കുന് കഔയലീമരുള്െടുന് ഷംഗ
ങ്ങളതട ഷംസ്ഥാനത്തിനഔകത്തക്കും പുരകത്തക്കുമുള്ള ഫിഷിനി്, ഷാംസ്ക്കായിഔ
ഷന്ദര്ക്വനങ്ങതല ഷംസ്ഥാനം കരാത്സാസിെിക്കും. ഇഴരുള്തെടുന് ആകഖാല
ഷാംസ്ക്കായികഔാത്സഴത്തിതന ഩദ്ധതി ഩിന്തുണയ്ക്കും.
240. ഭതറ്റാരു നമ മുന്ഖണന കഔയല ഴിഔഷന പണ്ട് (Kerala Development Fund)
എന്കഩയില് (ഇന്തയാ ഴിഔഷന പണ്ട് എന്തുകഩാതറ) റാകബായ മില്ലാതത്താരു
ട്രറ് ഷംസ്ഥാനത്തിനു പുരു താഭഷിക്കുന് കഔയലീമയില്നിന്നും ഷംഗടന
ഔലില് നിന്നും പണ്ട് ഷൃരൂഩിക്കുന്തിനാമി രൂഩീഔയിക്കും. ഇത് കഔയലത്തിനുള്ളി
തറ ഉത്ഩാദനകഭകറഔളതട ഴിഔഷനത്തിനാമി രഴാഷിഔലില്നിന്നും നികേഩം
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നടത്തികാന് ഷസാമിക്കും.
241. ഴികദവുള്ള വചനകാരുതട ഔായയത്തില്, വചനയതട അനുബഴം ഔാണിക്കു
ന്ത് ഴിവൃാഷ കമാഖയഭാമതും യാജയത്തിനുപുരു താഭഷിക്കുന്ഴയില് ഴിവൃാഷ
മുള്ളതുഭാമ രു ഷര്ക്കാര്ക് തങ്ങളതട ഭാതൃയാജയുതണ്ടേില് ബൗതിഔല്ലൃം
ധാര്ക്മിഔല്ലൃഭാമ ഩിന്തുണ രഴാഷിഔലില് നിന്നും ഷമ്പാദയത്തിനും നികേഩ ഷഭാ
സയണത്തിനും ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനം തൃയിതതെടുുന്തിനും റബിക്കുതഭന്
താണ്. ഇന്് കഔയലത്തില് ഴിവൃഷനീമഭാതമാരു ഷര്ക്കായാണ് ഉള്ളതതന്്
ഞങ്ങള് ഔരുതുന്നു.
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11 ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറതത്ത ഴിബഴ ഷഭാസയണം
11.1 ഩദ്ധതി ഴിബഴങ്ങളം ഴഔമിരുത്തലുകള്ം
242. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറതത്ത ഩദ്ധതിതചൃറഴിനുള്ള ഴിബഴങ്ങള് ഔണകിറാക്കു
കമ്പാള്, ഷഭീഩന കയക അനുഭാനിക്കുന്ത് കഔയലത്തിതെ ഷംസ്ഥാന ആബയന്തയ
ഉല്ൊദനം (കനാഭിനല്) 13 വതഭാനം ഔണ്ട് ഩദ്ധതികാറമലഴില് ഴാര്ക്ശിഔ
നിയകില് ഴലരുതഭന്ാണ് (അതാമത്, 2017-18നും 2021-22നും ഇടക്). ഈ
അനുഭാനം ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഴരുഭാന ഴലര്ക്ചൃമിതറ ഩളമ രഴണതഔളം,
നാണമതെരുെതത്തക്കുരിചൄള്ള രതീേയം, ഭറ്റ് സ്ഥൂറ ഷാമ്പത്തിഔ സൂചഔ
ങ്ങതല (variable) അടിസ്ഥാനഭാകിയഭാണ്. ഞങ്ങള് ഴിവൃഷിക്കുന്ത് അടുത്ത
അഞ്ചുഴര്ക്ശത്തിതറ കഔയലത്തിതെ ഴരുഭാന ഴലര്ക്ചൃയതട ഊന്ല് മാഥാര്ക്ഥയ
ഩയഭാമതാണ്. രകതയഔിചൄം ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധതിമിതറ ബൗതിഔ ഷാമൂസയ
അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്ക് നല്കുന് ഊന്ല്.
243. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി പുകയാഖഭിക്കുന്ത് ഩതിനാറാം ധനഔായയ ഔമീശതെ അഴകവ
ശിക്കുന് മൂന്് ഴര്ക്ശല്ലൃം, ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമീശതെ ആദയ യണ്ട് ഴര്ക്ശല്ലൃ
ഭാമി കമാജിചൃാമിയിക്കും. ധന ഉത്തയഴാദിത്ത നിമഭ (fiscal responsibility
management act) രഔായം ഷംസ്ഥാനത്തിന് തചറഴളിക്കുന്തിന് ഩയിധിയണ്ട്.
ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിയതട ആസൂത്രണത്തിനുള്ള ഴിബഴങ്ങള് ഔണകാക്കുകമ്പാള്
ഇത്തയം ഗടഔങ്ങള് ഩയിഖണിചൃിട്ടുണ്ട്.
244. താതളതകാടുത്തിയിക്കുന്ത് ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറത്ത് ഷംസ്ഥാനത്ത് ഴിബഴ
ങ്ങള് ഔണകാക്കുന്തുഭാമി ഫന്ധതെട്ട അനുഭാനങ്ങലാണ്.
1. കനാഭിനല് ഷംസ്ഥാന തഭാത്ത ആബയന്തയ ഉല്ൊദനം (nominal GSDP)
2017-18 മുതല് 2021-22 ഴതയ ഴലരുന്ത് 13 വതഭാനത്തിറാമിയിക്കും.
2. ഷംസ്ഥാനത്തിതെ തനതു നികുതി ഴരുഭാന ഴലര്ക്ചൃ ഏഔകദവം 18
വതഭാനം നിയകിറാമിയിക്കും. ഷംസ്ഥാനത്തിതറ നികുതി പ്ലഴനവക്തി (tax
buoyancy) ഇത്തയം നിര്ക്ണമങ്ങള്ക് ഴളിഔാട്ടുന്നു. തഩാതു ഴില്െന
നികുതി (General Sales Tax - GST), ഷംസ്ഥാനത്തിതറ നികുതി
നടൊകറില് രതീേിക്കുന് അബില്ലദ്ധി എന്ിഴ ഭാറ്റഭിതല്ലന്നു ഔണക്കുകൂട്ടി
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3.

4.

നടത്തിമിട്ടുള്ളതാണീ ഴലര്ക്ചൃാ നിയക്കുഔള്.
കഔയലത്തിതറ രഴനൂ തചറഴ് 2017-19 ഔാറഗട്ടത്തില് 18 വതഭാനം എന്
ഴാര്ക്ശിഔ കതാതിലുകള്ം (ഭീഡിമം കടം പിസ്കല് കഩാലിഷി രഔായം)
ഫാകിയള്ള 4 ഴര്ക്ശം 14 വതഭാനല്ലൃം തഴചൄം ഴലരും.
കഔയലം അതിതെ ധനഔമിതമ ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ജിഎസ്ഡിഩിയതട 3
വതഭാനത്തികറക് ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഔാറഗട്ടത്തില് തുകണം.

245. ഇഴിതട നിയത്തിമിട്ടുള്ള അനുഭാനങ്ങതല അടിസ്ഥാനതെടുത്തി നമള് കഔയല
ത്തിതെ ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി നടെിറാക്കുന്തിനുള്ള ഴിബഴ ഷമ്പത്തി
തന 2,00,000 കഔാടി രൂഩമാമി നിജതെടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. എന്ിരുന്ാലുകള്ം, ഷംസ്ഥാന
ഷമ്പദ്ഗടന അരതീേിത ബുദ്ധിമുട്ടുഔള് കനയിടുഔമാതണേില്, രകതയഔിചൃ്
പുരുനിന്നുള്ള ഗടഔങ്ങള്തഔാണ്ട്, ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതിയതട ഷാമ്പത്തിഔ
ഴയമങ്ങള്കാഴവയഭാമ ഴിബഴ ഷമ്പത്ത് 1,80,000 കഔാടി രൂഩമാമി
ചുരുകകണ്ടിഴരും.
246. കഔയലത്തിന് 40,000 കഔാടി രൂഩ കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഩദ്ധതിഔലിലൂതട അടുത്ത അഞ്ച്
ഴര്ക്ശകത്തക് റബിക്കുതഭന്ാണ് നമള് ഔണകാകിമിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഷാമൂസയ
ഷാമ്പത്തിഔ ഭണ്ഡറങ്ങലില് കഔന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്ക് നടത്തിമിട്ടുള്ള ഇടതഩടലുകള്ഔളതട
ഇകൊളതത്ത നിറഩാടുഔള് ഔണകാകി അടിസ്ഥാനതെടുത്തിമതാണ്.
247. ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതികാറമലഴിതറ ഒകയാ
ഏഔകദവ ഴിറമിരുത്തല് താതളെട്ടിഔമില് തഔാടുക്കുന്നു.
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ഴര്ക്ശകത്തക്കുമുള്ള

ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ്

ഩട്ടിഔ 8 ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറതത്ത ഴര്ക്ശാടിസ്ഥാനത്തിലുകള്ള്ള ഴഔമിരുത്തല് (കഔാടി
രൂഩമില്)
മുന് ഴര്ക്ശതത്ത അകഩേിചൄള്ള
ഴര്ക്ശം
ഴഔമിരുത്തല്
ഴര്ക്ധന (വതഭാനത്തില്)
2016-17
24000
-2017-18
26500
10.4
2018-19
31800
20.0
2019-20
38478
21.0
2020-21
46558
21.0
2021-22
56664
21.7
ആതഔ
200000

248. ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഴിഔഷന റേയങ്ങള് കനടുന്തിന്, ഩദ്ധതി ഴഔമിരുത്ത
റിതനാെം ധനകഭകറമിതറ ൂറതന ഇടതഩടലുകള്ഔലിലൂതട ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്ക്
അധിഔഭാമി ഴിബഴങ്ങള് ഷഭാസയികണതഭന്് ഞങ്ങള് ഴിവൃഷിക്കുന്നു.
ഷംസ്ഥാനം ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറമലഴില് ആസൂത്രണം തചയ്തിട്ടുള്ള അത്തയം
യണ്ട് രധാനതെട്ട ഇടതഩടലുകള്ഔള് ഇതാണ് – (1) ഷസഔയണ ഴായ്പ, (2) ഔിഫ്ഫി.
11.2 ഷസഔയണ ഴായ്പ
249. ഷസഔയണ ഴായ്പാ സ്ഥാഩനങ്ങളതട ഴിഔാഷം ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഗ്രാഭീണ
കഭകറമിതറ ചയിത്രഩയഭാമി തഔാള്ളെറിവ ദുര്ക്ഫറഭാകതെട്ടതിതെ ഔായണഭാ
കുന്നു. കനാട്ട് രോകറിതെ ആഗാതതത്തെറ്റി ഩഠികാന് നിമഭിചൃ ഔമിറ്റിയതട
രികൊര്ക്ട്ടില് നിയീേിക്കുന്തുകഩാതറ “ഷസഔയണല്ലൃം രാഥഭിഔ ഷസഔയണ
ഷംഗങ്ങളം കഔയലത്തിതെ ഔരുും നമുടെതട കദവീമ രസ്ഥാനത്തിതെ ഷമ്പന്
ഭാമ ഩായമ്പയയല്ലൃഭാകുന്നു. ഈ സ്ഥാഩനങ്ങലിലുകള്ള്ള ജനങ്ങളതട ഴിവൃാഷം കഔയല
ത്തിതെ ചയിത്രഩയഭാമ വഩതൃഔത്തിതെ ബാഖഭാണ്”. ഇന്്, ഈ സ്ഥാഩനങ്ങള്
ഷംസ്ഥാനത്തിതറ ഗ്രാഭീണ ഷാമ്പത്തിഔ രഴര്ക്ത്തനങ്ങലില് ഭികതിതെയം
നതട്ടല്ലാമി തീര്ക്ന്ിട്ടുണ്ട്.
250. നഴറിഫരല് ഷാമ്പത്തിഔ നമങ്ങളം കനാട്ടു രോകലുകള്ം കഔയലത്തിതറ ഷസഔയണ
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ഴായ്പാ സ്ഥാഩനങ്ങതല ഗരുതയഭാമി ഫാധിചൄ. വഴദയനാഥന് ഔമിറ്റിയതടയം
രഔാവ് ഫേി ഔമിറ്റിയതടയം നിര്ക്കേവങ്ങള് നടെില് ഴരുത്തിമതിതെ പറ
ഭാമി ഔയാഩിറ്റല് ടു രിസ്ക്ക് തഴമിറ്റഡ് അതഷറ്റ്ഷ് കരകശയാ (capital-to-risk
weighted assets ratio-CRAR) ക്കുകഴണ്ടിയള്ള നിഫന്ധനഔലില് ഷസഔയണ
ഷംഗങ്ങള്ക്കുള്ളത് 7 വതഭാനത്തില് (2014-15 ഴതയ) നിന്നും 9 വതഭാനഭാമി
ഉമര്ക്ുഔയം തചുന്നം (2016-17 ഒടുകൂടി കനടാനാകും). രതീേികതെട്ട നിറഴായ
തത്തകാളം താ്ന വള CRAR ഉള്ള ഷംസ്ഥാന ഷസഔയണ ഫാങ്കഔള്ക് നഫാര്ക്ഡ്
രീപിനാന്ഷ് ഷസാമം നികശധിചൄ. ഷസഔയണ ഫാങ്കഔള് ഴാണിജയ ഫാങ്ക
ഔള്ക് തുറയഭാതണന്നു ഔരുതുന് ഈ ഉടമ്പടിഔള് ഷംസ്ഥാനതത്ത ഷസഔയണ
ഷംഗങ്ങളതട രഴര്ക്ത്തനത്തില് ഴറിമ രതിഷന്ധി സൃഷ്ടിചൄ. എല്ലാ രാഥഭിഔ
ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങളം അഴരുതട ഫാേിംഖ് രഴര്ക്ത്തനങ്ങലില് നിതന്ാളിയ
ഔയം ഫന്ധതെട്ട ജില്ലാ ഷസഔയണ ഫാങ്കഔളതട ഫാേിംഖ് ഔരകൊണ്ടന്റു
ഔലാമി ഭാുംഔയം കഴണതഭന്് രഔാവ് ഫേി ഔമിറ്റി നിര്ക്കേവിചൄ. രിഷര്ക്വ്
ഫാേ്, അഴരുതട ബാഖു നിന്്, അര്ക്ഫന് ഷസഔയണ ഫാങ്കഔള് തചരിമ
ധനഔായയ ഫാോമി (small finance bank) രൂഩതെടുഔകമാ അതല്ലേില് രു
യൂണികഴഴ്സല് ഫാേ് എന് നിറമില് ഭാുംഔകമാ കഴണതഭന്് രകയാഩിചൄ.
251. ഷസഔയണ ഴായ്പാ കഭകറതമ ഩയിഭിതതെടുുന് നമങ്ങള് കഔന്ദ്രം ഷൃീഔയിക്കു
കമ്പാള് ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിന് നി ബ്ദ ഔാഴ്ചകായനാമി നില്കാനാഴില്ല. ജില്ലാ
ഷസഔയണ ഫാങ്കഔതലയം ഷംസ്ഥാന ഷസഔയണ ഫാേിതനയം ഷംകമാജി
െിചൃ് കഔയല ഫാേ് രൂഩീഔയിക്കുന് ഔായയം ഷജീഴ ഩയിഖണനമിറാണ്. ഷംസ്ഥാ
ന ഷര്ക്കായിതെ ഈ ഉദയഭതത്ത ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഩിന്തുണയ്ക്കും. അതിനു പുരതഭ,
ഔമ്പൂട്ടര്ക്ഴല്കയിചൄം കഔാര്ക് ഫാേിംഖ് നടെിറാകിയം നികേഩഔര്ക്കിടമില്
തഔവഴഷി ചട്ടങ്ങള് ഷാര്ക്വത്രിഔഭാകിയം ഷംസ്ഥാനതത്ത ഷസഔയണ
ഷംഗങ്ങളതട ആധുനിഔഴല്കയണതത്തയം ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതി ഩിന്തുണയ്ക്കും.
ഇത് കഔയല ഫാേിതെ രൂഩീഔയണത്തിനും രഴര്ക്ത്തനത്തിനും ഷജീഴഭാമി
ഷസാമിക്കുന് ഴിധത്തില് രാഥഭിഔ ഔാര്ക്ശിഔ ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങതല
വക്തഭാക്കും.
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11.3 കഔയല അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയ നികേഩ നിധി കഫാര്ക്ഡ് (ഔിഫ്ഫി)
252. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറമലഴിതറ ഷാമ്പത്തിഔ നമത്തിതെ രു രകതയഔത
ഔിഫ്ഫി (അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയ നികേഩ നിധി കഫാര്ക്ഡ്) ഴസികാന് കഩാകുന്
ഩോണ്. ഔിഫ്ഫി രു രധാനതെട്ട ൂറതന ആവമഭാണ്. ചയിത്രഩയഭാമി
ഷംസ്ഥാനം ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയ കഭകറമിതറ നികേഩത്തില് ഴലതയ ഩിന്ി
റാണ്. ഈ ഩികന്ാകാഴസ്ഥതമ ഭരിഔടക്കുന്തിന് കഴണ്ടിയള്ള തെശയല്
ഩര്ക്െഷ് തഴസികിള്ഷ് രഔായമുള്ള നികേഩ ഩദ്ധതിമാണ് ഔിഫ്ഫി. ഇതുഴളി
ഷഭാസയിക്കുന് ഴിബഴങ്ങള് ഫജറ്റിനു പുരുള്ള നികേഩങ്ങള്ക്കു കഴണ്ടി ഭാത്രഭാ
ണ് ഴിനികമാഖിക്കുഔ. ഔിഫ്ഫിയ്ക്ക് നിമഭഩയഭാമി നല്കുന് ഴാര്ക്ശിഔ നികുതി –
തഷഷ് ഴിസിത ഗ്രാെ് ഴളിയം ഴരുഭാനദാമഔഭാമ ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയ
ങ്ങലില് നിന്നുള്ള ഴരുഭാനത്തില് നിന്നും ഔിഫ്ഫി എടുക്കുന് ഴായ്പഔളതട തിയിചൃ
ടഴ് ഉരള നല്കുന്നു. ഩശൄാത്തറ ഷൗഔയയ കഭകറമില് കുതിെ് ഉരളഴരുു
ന്തിന് ഈ ഷഭീഩനം ഷസാമിക്കും. ഔിഫ്ഫി നീതിമിറധിഷ്ഠിതഭാമ ഴലര്ക്ചൃയ്ക്ക്
രാധാനയം നല്കുന് ഩദ്ധതിഔലില് കഔന്ദ്രീഔയിചൃ്, ജന ഷൗഹൃദ തഩാതു നികേഩ
ത്തിനുകഴണ്ട പണ്ട് ഔതണ്ടത്താനുള്ള സ്ഥാഩനഭാണ്. രധാനഭായം ഷംസ്ഥാന
കത്തക്കു മുടങ്ങാതത ഴരുന് ഴരുഭാനത്തിന് തഷഔൂയിറ്റി നല്കുന്തിലൂതടമാണ്
അങ്ങതന തചുന്നന്ത്.
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12 തരാജക്ടുഔളതടയം സ്കീമുഔളതടയം മൂറയനിര്ക്ണമം
253. ഩതിമൂന്ാം ഩദ്ധതികാറമലഴില്, ആസൂത്രണ കഫാര്ക്ഡ് രഴര്ക്ത്തി നടന്നുതഔാ
ണ്ടിയിക്കുന്തും ര്ര്ക്ത്തിമാമതുഭാമ ഴയതയസ്ത തരാജക്ടുഔളതടയം സ്കീമുഔളതടയം
മൂറയനിര്ക്ണമം നടും. ഈ ശ്രഭത്തില് ദീര്ക്ഗഔാറഭാമി ര്ര്ക്ത്തിമാഔാത്ത
ഩദ്ധതി സ്കീമുഔളതട അഴകറാഔനം, നിറനിഴിലുകള്ള്ള സ്കീമുഔളതട കൂട്ടികചൃര്ക്കകറാ,
നിര്ക്ത്തറാകകറാ ആഴവയതഭേില് നിര്ക്കേവികല്, ഷഭീഩന കയകയ്ക്കനുഷയിചൃ്
ഴാര്ക്ശിഔ ഩദ്ധതിമില് പുതിമ സ്കീമുഔള് നിര്ക്കേവിക്കുഔ എന്ിഴ ഉള്തെടുന്നു.
ഩയിഩാടി നിര്ക്വസണത്തിലുകള്ം പണ്ടുഔളതട ആസൂത്രിത ഴിനികമാഖത്തിലുകള്ം പുതിമ
തറത്തിലുകള്ള്ള ഔായയേഭത തഔാണ്ടുഴരുന്തയത്തില് രൂഩഔല്െന തചയ്തതാമി
യിക്കും അഴകറാഔന ഩഠനങ്ങള്.
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13 ഉഩഷംസായം
254. ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി ഔാറഗട്ടത്തില് നമുടെതട റേയല്ലൃം ഩയിശ്രഭല്ലൃം
ഷംസ്ഥാനത്തിതെ ഩായമ്പയയത്തിലൂന്ിമാഔണം. ഴിദയാബയാഷം, ആകയാഖയം, ഷാമൂ
സയ റിംഖനീതി, ജനങ്ങളതട ഩോലിത്തം എന്ിഴമിലുകള്ള്ള നികേഩങ്ങള്ക്
കഔയലം കറാഔത്താഔഭാനം രഷിദ്ധഭാണ്.
255. കഔയല ഷമ്പദ്ഗടനമിതറ ഉത്ഩാദഔവക്തിഔളതട ഴലര്ക്ചൃ സൃഷ്ടികാന് നമള്
ഫാദ്ധയസ്ഥയാണ്. ഈ ഴലര്ക്ചൃ കൃശിമിലുകള്ം ഴയഴഷാമത്തിലുകള്മുള്ള വാസ്ത്രത്തിതെ
യം ഷാകേതിഔഴിദയയതട രകമാഖതത്തയം അടിസ്ഥാനതെടുത്തിയള്ളതാകും.
അടുത്ത അഞ്ചു ഴര്ക്ശതത്ത നമുടെതട റേയം ഩയിസ്ഥിതി-ഷൗഹൃദ ഷാമ്പത്തിഔ
ഴലര്ക്ചൃയം ഉമര്ക്ന് നിറമിലുകള്ള്ള വഴദഗ്ധയ-ഴിഔഷനല്ലൃം അന്തസ്സുള്ള കജാറിയം
ഉരളഴരുുഔ എന്താണ്. ഷാമ്പത്തിഔ ഴിഔഷനത്തിതെ ഈ പുതിമ ഗട്ടത്തി
ല് കഔയലത്തിതെ ഷഴികവശ ഴിബഴങ്ങതല ഉഩകമാഖരദഭാകാം. നമുക് ഷമ്പുഷ്ട
ഭാമ രകൃതിഴിബഴങ്ങള്, ഴിദയാബയാഷല്ലൃം, വഴദഗ്ധയതയം, യാഷ്ട്രീമ അഴകഫാധമു
ള്ള തതാളില്വക്തി, ആകയാഖയ, ഴിദയാബയാഷ ഭണ്ഡറങ്ങലില് ഴിവിഷ്ടഭാമ
ഷാമൂസിഔ കനട്ടങ്ങള് എന്ിഴ ഉണ്ട്.
256. കഔയല ഴിഔഷനത്തിതെ അടുത്ത ഗട്ടത്തില്, നമള് ല്ലത്തിയള്ള ഩയിസ്ഥിതിയം,
ഩയിഩാറികതെട്ട വജഴവഴഴിധയല്ലൃം ഉരളഴരുും. ജറാവമങ്ങള് പുനരുജീ
ഴിെിക്കും. കയാഖം കബദഭാക്കുന്തും തടയന്തുഭാമ ആകയാഖയഩയിഩാറന ഴയഴസ്ഥ
ഫഹുഭൂയിഩേം ജനങ്ങതലയം കഷഴിക്കുന്തിനാമി ഢപഢതെടുും. ട്ടും കുരല്ലൃ ഴരു
ത്താതത തഩാതുഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങള്കാമി അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങളം ഭറുമത
ഷൗഔയയങ്ങളം ഉണ്ടാക്കും. ഷംസ്ഥാനുള്ള എല്ലാ കുടുംഫങ്ങള്ക്കും സുകഔ യല്ലൃം
സുയേിതല്ലൃം അന്തസ്സുള്ളതുഭാമ ഩാര്ക്െിട ഷൗഔയയങ്ങള് ഉണ്ടാകുതഭന്് ഉരെ്
ഴരുും.
257. നമള് അധൃാനിക്കുന് ജനങ്ങളതട ചയിത്രഩയഭാമ കനട്ടങ്ങതല ഷംയേിക്കുഔയം
ഭതനിയകഩേ, ജനാധിഩതയ, ഷാമ്പത്തിഔ, ഷാമൂസിഔ ഴിഔഷനത്തിതെ ഇടതു
ഩേ ഫദല് നിര്ക്മിക്കുന്തിന് ശ്രഭിക്കുഔയം തചുന്നം. കഔയല ഷംസ്ഥാനത്തിതെ
ഩതിമൂന്ാം ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധതി അധൃാനിക്കുന് ജനതയ്ക്കും, ദയിദ്ര്ര്ക്ക്കും, ഷാമൂസിഔ
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