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മുഖവുര

എസികമറ്റിസി  കേമ്മിറിറ്റി(2021-23)യുനെ സംബന്ട അദ്ധ്യക്ഷയ്യ ഞാന്്ന്  കേമ്മിറിറ്റിയുനെ സംബന്ട

നികയ്ഗ്നുസരണിത്ചാം സമിതിയുനെ സംബന്ട രണ്മതി റികി്ര്പി സമര്ിിക്കുന.

ശ്സ്ത്ര സ്കരസാങ്കേതി കേ വകുിിനെ സംബന്ന സചാംബന്ധിച്ചുി്ി ഒരു പഠനചാം നടത്തുവ്ന് സമിതി

തസംബന്ധിച്ചും തീരുമ്നിക്കു കേയുചാം വകുിില്നിന്നി റികി്ര്പി ആവശ്ധ്യനെ സംബന്ിടു കേയുചാം നെ സംബന്ചയ. വകുിില്

നിന്നി ലഭ്ധ്യമ്യ റികി്ര് റിപ്പോര്ട്ടു കേളുനെ സംബന്ടയുചാം സമിതിയുനെ സംബന്ട വിവിധാകൃഷ്ണ കയ്ഗങ്ങളില് ഈ

വിഷയചാം പരിഗണിത്ിക്കു കേയുചാം നെ സംബന്ചയ്തതിനെ സംബന്ന് അടിസ്ഥാനത്തി്നത്തില് തസംബന്ധിച്ചും തീരകന്ധിച്ചും തീരദേശ

പരിപ്ലനനിയമചാം സചാംബന്ധിച്ചുി്ി പരിസ്ഥാനത്തിിതി, മത്ധ്യബന്ധിച്ചുന തുറമുഖചാം,

തകദശസശസ്വയചാംഭരണിത്ചാം എന്നസംബന്ധിച്ചും തീ വകുപ്പു കേളില് നിന്നി 08.12.2021-ല് സമിതി

നെ സംബന്തളിനെ സംബന്വടുിി നടത്തി. സമിതിയുനെ സംബന്ട നെ സംബന്തളിനെ സംബന്വടുിി ചര്് കേളുനെ സംബന്ടയുചാം വകുിിനെ സംബന്ന്

റികി്ര്പിനെ സംബന്ന്യുചാം അടിസ്ഥാനത്തി്നത്തില് സമിതിയുനെ സംബന്ട നിഗമനങ്ങളുചാം ശിപ്ര്ശ കേളുചാം

ഉളനെ സംബന്ക്ള്ളിച്ചും തീരദനെ സംബന് കേ്ണ്ടുള്ളത്ണിത്ി ഈ റികി്ര്പി.

2022 മ്ര്്ി മ്സചാം 14-ാ്ാചാം തസംബന്ധിച്ചും തീയതി കചര്ന്ന കയ്ഗത്തില്ണിത്ി ഈ

റികി്ര്പി അചാംഗസംബന്ധിച്ചും തീ കേരി്തി.

തിരുവനന്തപുരചാം,                                                 നെ സംബന് കേ. നെ സംബന് കേ. ശശലജ ടസംബന്ധിച്ചും തീ്ര് ,
2022 മ്ര്്ി  17.                                                                അദ്ധ്യക്ഷ,

               എസികമറ്റിസി  കേമ്മിറിറ്റി.



റിപ്പോരര്

സപോപ്കേതിക വിദിദ്യയുടെ യയുടെ വളര വളര്ച്ച ഒരു രാജ്യത്തപോജ്യത്തിനിദ്യത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ

പ്രധാപോന ഘയയുടെകമാപോണ്്. രാജ്യത്തപോജ്യത്തിനിദ്യടെ ത്തിന്റെ  യുവജ്യത്തിനനങ്ങടെ ള ശാസ്തപോസ്ത്രരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംഗപത്തിന്റെ ക്കും അതിലൂെ ശാസ്ത്രരം

അതിലൂന്നിയ ഗപവഷണ്ങ്ങളിപഷണങ്ങളിലേക്കും അതിലൂെ ശാസ്ത്രരം ടെ കപോണ്ടുവരാജ്യത്തപോന് സപോധാി വളര്ച്ചതപോണ്്

വികസിതരാജ്യത്തപോജ്യത്തിനിദ്യങ്ങളിടെ ഷണങ്ങളിലേ വിദ്യപോവസപോയിക വളര വളര്ച്ചയുടെ യയുടെ പ്രധാപോനകപോരാജ്യത്തണ്െ ശാസ്ത്രരം. ശാസ്തപോസ്ത്ര

സപോപ്കേതിക പമാഖഷണങ്ങളിലേയിടെ ഷണങ്ങളിലേ ഗപവഷണ്ങ്ങള്ക്കുക്കും അതിലൂെ ശാസ്ത്രരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്ക്ിടുത്തിന്റെ ങ്ങള്ക്കുക്കും അതിലൂെ ശാസ്ത്രരം

പഷണങ്ങളിലേപോകരാജ്യത്തപോജ്യത്തിനിദ്യങ്ങള്ക്കു വളടെ രാജ്യത്തയധാികെ ശാസ്ത്രരം ഉൗന്നലികം ഉൗന്നല് നല്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്്. എന്നപോല് , ഇത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം

ഗപവഷണ് പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികള്ക്കുക്കും അതിലൂള്ള പ്രപോധാപോനിദ്യെ ശാസ്ത്രരം മാനസ്സിലാക്കി നമിഷണങ്ങളിലേപോക്കി നമ്മുടെ രാി നമ്മുടെ യയുടെ രാജ്യത്തപോജ്യത്തിനിദ്യത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ െ ശാസ്ത്രരം

കൂടുതല് ഗപവഷണ് സെ ശാസ്ത്രരംരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംഭങ്ങള്ക്കു ശാസ്തക്തമാപോക്കി നമ്മുടെ രാി മുപന്നപോര് പപിടുത്തങ്ങള്ക്പോപകണ്ട്. എന്നാല്തുണ്ട്. എന്നാല്്.

ആപരാജ്യത്തപോഗിദ്യപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിരാജ്യത്തക, ഊരഊര്ജ്ജസുരാജ്യത്തക, കപോഷണങ്ങളിലേപോവസ്പോ വിദ്യതിയപോനെ ശാസ്ത്രരം, വിദ്യവസപോയ

വല്ക്കി നമ്മുടെ രാരാജ്യത്തണ്െ ശാസ്ത്രരം, പദശാസ്തേശീയ സുരാജ്യത്തക തുയയുടെങ്ങിയ നിരാജ്യത്തവധാി പമാഖഷണങ്ങളിലേകളില് ഷണങ്ങളിലേകിദ്യപ്രപോപ്തി കൈവരിക്കുി

കകവരാജ്യത്തിക്കും അതിലൂന്നതിന് സപോപ്കേതിക വിദിദ്യയുടെ യയുടെ വളര വളര്ച്ച അതിദ്യന്താപേക്ഷിതമാണപോപപിടുത്തങ്ങള്ക്കിതമാപോണ്്.

2. ഈ വിഷയത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രപോധാപോനിദ്യെ ശാസ്ത്രരം ഉള്ക്കുടെ ക്കി നമ്മുടെ രാപോണ്ടുടെ കപോണ്ട്. എന്നാല്് ശാസ്തപോസ്ത്രസപോപ്കേതിക

വകു്ിടെ ന സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച് ഒരു പിടുത്തങ്ങള്ക്ഠനെ ശാസ്ത്രരം നയയുടെത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്ിപമാറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (്സ് കമ്മിറ്റി (2011-2014)ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ി

(2011-2014) തേശീരുമാപോനിക്കും അതിലൂകയുെ ശാസ്ത്രരം ഇത് സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച വിവരാജ്യത്തങ്ങള്ക്കു ഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോക്കി നമ്മുടെ രാപോന്

വകു്ിപനപോയയുടെ് ആവശാസ്തിദ്യടെ ്ടുകയുെ ശാസ്ത്രരം ടെ ്പെടുകയും ചെയ. പിടുത്തങ്ങള്ക്ഠനപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംഭകപോഷണങ്ങളിലേയളവില്

ശാസ്തപോസ്ത്രസപോപ്കേതിക വകു്ിന് കേശീഴിലായിരുന്ിഷണങ്ങളിലേപോയിരുന്ന തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന അപതപോറിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ി

01.04.2017 മുതല് പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതി വകു്ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ കേശീഴിലായിരുന്ിപഷണങ്ങളിലേക്കി നമ്മുടെ രാ് മാപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ടെ ്ടുകയുെ ശാസ്ത്രരം തുയയുടെരന്ന്

യയുടെി വിഷയവുമാപോയി ബന്ധിടെ ്ര് ശാസ്തപോസ്ത്രസപോപ്കേതിക വകു്ിപനപോയയുടെ് ആവശാസ്തിദ്യടെ ്ര

വിവരാജ്യത്തങ്ങള്ക്കു അയയുടെങ്ങിയ റിപ്പോരര് പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതി വകു്് ഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോക്കും അതിലൂകയുെ ശാസ്ത്രരം ടെ ്പെടുകയും ചെയ.

സമാിതി ആരാജ്യത്തപോഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിടെ ഷണങ്ങളിലേ 'തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാെ ശാസ്ത്രരം' ഇതിനിടെ യയുടെ

പകന്ദ്രസരക്കി നമ്മുടെ രാപോര പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിഷ്കരാജ്യത്തി വളര്ച്ചതുമൂഷണങ്ങളിലേെ ശാസ്ത്രരം പ്രസ്തുത നിയമാത്തിന്റെ ിന് അനുബന്ധിമാപോയി

സെ ശാസ്ത്രരംസ്പോന സരക്കി നമ്മുടെ രാപോര രൂപിടുത്തങ്ങള്ക്േശീകരാജ്യത്തിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല് നിയമാങ്ങളുടെ യയുടെ സ്കേേശീരട നിയമങ്ങളുടെ സങ്കീര്ണ്ണതകള്ക്കു മാറുപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെി

ഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോക്കും അതിലൂന്നതില് കപോഷണങ്ങളിലേതപോമാസെ ശാസ്ത്രരം സൃഷ്ടിച്ചു.ിച. പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതിവകു്് ഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോക്കി നമ്മുടെ രാിയ

റിപ്പോരര് പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിഗണ്ി വളര്ച്ച സമാിതി, തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാെ ശാസ്ത്രരം സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച്

കൂടുതഷണങ്ങളിലേ ് വിവരാജ്യത്തങ്ങള്ക്കു ആരാജ്യത്തപോയുന്നതിനപോയി പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതി, തപതദ്ദേശാസ്തസദേശസ്വയെ ശാസ്ത്രരംഭരാജ്യത്തണ്െ ശാസ്ത്രരം,

മാതിദ്യബന്ധിനതുറമുഖെ ശാസ്ത്രരം എന്നേശീ വകുപ്പുകളിടെ ഷണങ്ങളിലേ ഉപദിദ്യപോഗസ്രാജ്യത്തില് നിന്ന്
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08.12.2021 -ന് ടെ തളിടെ വടു്് നയയുടെത്തിന്റെ ി. പ്രസ്തുത ടെ തളിടെ വടു്ിപു രാജ്യത്തിന്റെയുെ ശാസ്ത്രരം വകുപ്പുകള്ക്കു

ഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോക്കി നമ്മുടെ രാിയ റിപ്പോരിപ്പോര്ട്ടുകളുടെ യയുടെയുെ ശാസ്ത്രരം അയയുടെിസ്പോനത്തിന്റെ ില് തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാെ ശാസ്ത്രരം

സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിിചെ ശാസ്ത്രരം ശാസ്തപോസ്ത്രസപോപ്കേതിക വകു്ിടെ ന സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിിചെ ശാസ്ത്രരം സമാിതി എത്തിന്റെ ിപ വളര്ച്ചരന്ന

നിഗമാനങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്തകളുെ ശാസ്ത്രരം അയയുടെങ്ങുന്നതപോണ്് ഈ റിപ്പോരര്.

I   ശാസ്തപോസ്ത്രസപോപ്കേതിക വകു്്

3. പകരാജ്യത്തളത്തിന്റെ ില് വിവിധാ പമാഖഷണങ്ങളിലേകളിടെ ഷണങ്ങളിലേ ഗപവഷണ്ങ്ങള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാപോയി ശാസ്തപോസ്ത്രസപോപ്കേതിക

പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതി കികം ഉൗണ്സിഷണങ്ങളിലേിന് കേശീഴിലായിരുന്ില് 7 സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല്്.

(1).   ജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേവിഭവ വികസന പകന്ദ്രെ ശാസ്ത്രരം

ജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേവിഭവെ ശാസ്ത്രരം കകകപോരാജ്യത്തിദ്യെ ശാസ്ത്രരം ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പമാഖഷണങ്ങളിലേയിടെ ഷണങ്ങളിലേ ഗപവഷണ്വികസന

ആവശാസ്തിദ്യങ്ങള്ക്കു തിരാജ്യത്തി വളര്ച്ചറിയുന്നതിനുെ ശാസ്ത്രരം പപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷി്ിക്കും അതിലൂന്നതിനുെ ശാസ്ത്രരം ആണ്്

സി.ഡബ്.ആര .ഡി.എെ ശാസ്ത്രരം.   സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്ി വളര്ച്ചത്.

(2).   പകരാജ്യത്തള വന ഗപവഷണ് ഇന്സ്റ്റിമേറ്റ്സ്ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (്ര്    (  ടെ ക  .  എഫ്  .  ആര   .  ഐ  )

വനശാസ്തപോസ്ത്രെ ശാസ്ത്രരം, കജ്യത്തിനവ കവവിധാിദ്യെ ശാസ്ത്രരം തുയയുടെങ്ങിയവയില് ഗപവഷണ്െ ശാസ്ത്രരം

നയയുടെത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്നതിനപോയി സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്ി വളര്ച്ചതപോണ്് ടെ ക.എഫ്.ആര .ഐ. വനശാസ്തപോസ്ത്രടെ ത്തിന്റെ ക്കും അതിലൂറിചെ ശാസ്ത്രരം

ഉഷ്ണപമാഖഷണങ്ങളിലേപോ വനങ്ങടെ ളക്കും അതിലൂറിചെ ശാസ്ത്രരം ഗപവഷണ്െ ശാസ്ത്രരം നയയുടെത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്ന ബഹുവിധാ

വിജപോനശാസ്തപോഖകളിലുള്ള ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സെ ശാസ്ത്രരംഘമാപോണ്് ടെ ക.എഫ്.ആര .ഐ.

(3).   നപോഷണ്ല് ടപോന്് പപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരപരഷന് പ്ലാനിംഗ് ആപോനിെ ശാസ്ത്രരംഗ് ആു രാജ്യത്തിന്റെ് റിസര വളര്ച്ച് ടെ സു രാജ്യത്തിന്റെര     (  നപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (്പിടുത്തങ്ങള്ക്പോക്  )

ടപോഫിക് എഞിനേശീയറിെ ശാസ്ത്രരംഗ്, ഗതപോഗത ആസൂത്രണ്െ ശാസ്ത്രരം, കഹൈപവ എഞിനേശീയറിെ ശാസ്ത്രരംഗ്,

ടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്പോതുഗതപോഗത സെ ശാസ്ത്രരംവിധാപോനെ ശാസ്ത്രരം, ഉള്ക്കുനപോയയുടെന് ജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേഗതപോഗതെ ശാസ്ത്രരം, വിപനപോദസഞപോരാജ്യത്ത ആസൂത്രണ്െ ശാസ്ത്രരം,

ഗപോമാേശീണ് പറപോഡുകള്ക്കു , ഗതപോഗത ഊരഊര്ജ്ജവുെ ശാസ്ത്രരം അന്താപേക്ഷിതമാണരാജ്യത്തേശീക സദേശസ്വപോധാേശീനനിരട നിയമങ്ങളുടെ സങ്കീര്ണ്ണയവുെ ശാസ്ത്രരം തുയയുടെങ്ങിയ

പമാഖഷണങ്ങളിലേകളിലുള്ള ഗപവഷണ്, ഉപിടുത്തങ്ങള്ക്പദശാസ്തകപജ്യത്തിനപോഷണങ്ങളിലേികളപോണ്് നപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (്പിടുത്തങ്ങള്ക്പോക് ഏടെ റ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ടുത്തിന്റെ ിരാജ്യത്തിക്കും അതിലൂന്നത്.

(4).   ജ്യത്തിനവഹൈരഷണങ്ങളിലേപോല് ടെ നഹ്ററു പടപോ്ിക്കി നമ്മുടെ രാഷണങ്ങളിലേ ് പബപോരപോണ്ിക് ഗപോരഡന് ആു രാജ്യത്തിന്റെ് റിസര വളര്ച്ച് ഇൻസ്റ്റിമേറ്റ്സ്ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (്ര്

(  റ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ി  .  ബി  .  ജ്യത്തിനി  .  ആര   .  ഐ  )

ജ്യത്തിനനങ്ങളുടെ യയുടെ നന്മയ്ക്പോയി ഭപോരാജ്യത്തതത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ, പ്രപതിദ്യകി വളര്ച്ച് പകരാജ്യത്തളത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ

സസിദ്യകജ്യത്തിനവകവവിധാിദ്യത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ സെ ശാസ്ത്രരംരാജ്യത്തകണ്വുെ ശാസ്ത്രരം നേശീണ്ടുനില്ക്കും അതിലൂന്ന ഉപിടുത്തങ്ങള്ക്പയപോഗവുെ ശാസ്ത്രരം മുന്നില്

കണ്ട്. എന്നാല്് സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്ി വളര്ച്ചതപോണ്്  റ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ി.ബി.ജ്യത്തിനി.ആര .ഐ.
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(5).   പകരാജ്യത്തള സ്കൂള്ക്കു ഓഫ് മാപോത്തിന്റെ മാപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിക്സ് (കെ്   (  ടെ ക  .  എസ്  .  ഒ  .  എെ ശാസ്ത്രരം  .)

ഭപോരാജ്യത്തതസരക്കി നമ്മുടെ രാപോരാജ്യത്തിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ ആണ്വ ഊരഊര്ജ്ജവിഭപോഗത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ കേശീഴിലായിരുന്ില്

ടെ ക.എസ്.സി.എസ്.യയുടെി.ഇ. യുടെ യയുടെയുെ ശാസ്ത്രരം നപോഷണ്ല് പബപോരഡ് ഓഫ് ഹൈയര മാപോത്തിന്റെ മാപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിക്സ് (കെിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെയുെ ശാസ്ത്രരം

സെ ശാസ്ത്രരംയുക്തസെ ശാസ്ത്രരംരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംഭമാപോണ്് ടെ ക.എസ്.ഒ.എെ ശാസ്ത്രരം. രാജ്യത്തപോജ്യത്തിനിദ്യടെ ത്തിന്റെ ,  പ്രപതിദ്യകി വളര്ച്ച് പകരാജ്യത്തളത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ

ഗണ്ിതഗപവഷണ്െ ശാസ്ത്രരം പപ്രപോതപോഹൈി്ിക്കും അതിലൂക എന്നതപോണ്് ഇതിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാപോന ഉപതദ്ദേശാസ്തിദ്യെ ശാസ്ത്രരം.

(6).   ശേശീനിവപോസ രാജ്യത്തപോമാപോനുജ്യത്തിനന് ഇന്സ്റ്റിമേറ്റ്സ്ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (്ര് പഫപോര പബസിക് സയന്സസ്   (  എസ്  .  ആര   .  ഐ  .  ബി  .

എസ്  )

അയയുടെിസ്പോന ശാസ്തപോസ്ത്രത്തിന്റെ ില് ഗപവഷണ്െ ശാസ്ത്രരം, പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിശാസ്തേശീഷണങ്ങളിലേനെ ശാസ്ത്രരം, പിടുത്തങ്ങള്ക്ഠനെ ശാസ്ത്രരം എന്നിവയ്ക്പോയി

വിഭപോവനെ ശാസ്ത്രരം ടെ ്പെടുകയും ചെയിിപ്പോര്ട്ടുള്ള ഒരു കപോരാജ്യത്തിദ്യപശാസ്തഷി വികസന സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നമാപോണ്് ശേശീനിവപോസ രാജ്യത്തപോമാപോനുജ്യത്തിനന്

ഇന്സ്റ്റിമേറ്റ്സ്ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (്ര് പഫപോര പബസിക് സയന്സസ് (എസ്.ആര .ഐ.ബി.എസ്.). അയയുടെിസ്പോന

ശാസ്തപോസ്ത്രത്തിന്റെ ിടെ ഷണങ്ങളിലേ പ്രധാപോന പമാഖഷണങ്ങളിലേകളില് കപോരാജ്യത്തിദ്യമാപോയ സെ ശാസ്ത്രരംഭപോവന നല്കുന്ന വിധാത്തിന്റെ ിലുള്ള

ഗപവഷണ്പിടുത്തങ്ങള്ക്ഠനങ്ങള്ക്കു ഏടെ റ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ടുക്കും അതിലൂക, ആപഗപോളതഷണങ്ങളിലേത്തിന്റെ ില് ശാസ്തപോസ്ത്രജര തമ്മിറ്റി (2011-2014)ില് ബികം ഉൗദ്ധിക

്പെടുകയും ചെര വളര്ച്ചകള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് അവസരാജ്യത്തടെ മാപോരുക്കും അതിലൂക, ടെ വല്ലുവിളി പനരാജ്യത്തിടുന്ന തപോതദേശസ്വിക പമാഖഷണങ്ങളിലേകളില്

ഗപവഷണ്െ ശാസ്ത്രരം നയയുടെത്തിന്റെ പോന് പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിദ്യപോപ്തി കൈവരിക്കുരാജ്യത്തപോയ ശാസ്തപോസ്ത്രജര തമ്മിറ്റി (2011-2014)ില് ശാസ്തക്തമാപോയ ഒരു പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തസ്പരാജ്യത്തബന്ധിെ ശാസ്ത്രരം

ടെ കരി്ടുക്കും അതിലൂക, അയയുടെിസ്പോനശാസ്തപോസ്ത്രജര യുവശാസ്തപോസ്ത്രജരക്കി നമ്മുടെ രാ് പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിശാസ്തേശീഷണങ്ങളിലേനെ ശാസ്ത്രരം ഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോക്കും അതിലൂക

എന്നിവയപോണ്് ഈ സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തമാമാപോയ ഷണങ്ങളിലേകിദ്യെ ശാസ്ത്രരം.

(7).   മാഷണങ്ങളിലേബപോര ടെ ബപോരപോണ്ിക്കി നമ്മുടെ രാല് ഗപോരഡന് ആു രാജ്യത്തിന്റെ് ഇന്സ്റ്റിമേറ്റ്സ്ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (്ര് ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് ആപോു രാജ്യത്തിന്റെ് സയന്സസ്

(  എെ ശാസ്ത്രരം  .  ബി  .  ജ്യത്തിനി  .  ഐ  .  പിടുത്തങ്ങള്ക്ി  .  എസ്  )

മാഷണങ്ങളിലേബപോര പമാഖഷണങ്ങളിലേയിടെ ഷണങ്ങളിലേ കവവിദ്ധിദ്യമാപോരന്ന ജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേസസിദ്യങ്ങള്ക്കു , ടെ ്പെടുകയും ചെറിയ ഇനെ ശാസ്ത്രരം

സസിദ്യങ്ങള്ക്കു , വെ ശാസ്ത്രരംശാസ്തനപോശാസ്തഭേശീഷണ്ി പനരാജ്യത്തിടുന്ന സസിദ്യങ്ങള്ക്കു എന്നിവയുടെ യയുടെ സെ ശാസ്ത്രരംരാജ്യത്തകണ്ത്തിന്റെ ിനുെ ശാസ്ത്രരം

ഗപവഷണ്ത്തിന്റെ ിനുെ ശാസ്ത്രരം സസിദ്യശാസ്തപോസ്ത്രത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധാ പമാഖഷണങ്ങളിലേകള്ക്കു സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിിക്കും അതിലൂന്ന വിജപോനെ ശാസ്ത്രരം

പിടുത്തങ്ങള്ക്കരന്നു നല്കുന്നതിനുെ ശാസ്ത്രരം പവണ്ട്. എന്നാല്ിയുള്ള സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നമാപോണ്് മാഷണങ്ങളിലേബപോര ടെ ബപോരപോണ്ിക്കി നമ്മുടെ രാല് ഗപോരഡന്

ആു രാജ്യത്തിന്റെ് ഇന്സ്റ്റിമേറ്റ്സ്ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (്ര് ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് ആപോു രാജ്യത്തിന്റെ് സയന്സസ് (എെ ശാസ്ത്രരം.ബി.ജ്യത്തിനി.ഐ.പിടുത്തങ്ങള്ക്ി.എസ്).

4. വിവിധാ ശാസ്തപോസ്ത്ര വിഭപോഗങ്ങള്ക്കു , ശാസ്തപോസ്ത്ര സപോപ്കേതിക പപ്രപോതപോഹൈന വിഭപോഗെ ശാസ്ത്രരം,

്ടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്ഷിദ്യല് പപ്രപോഗസ് ആു രാജ്യത്തിന്റെ് പപ്രപോജ്യത്തിനക്ട് മാനേ് മാപോപനജ്മെന്റ് ഡ ടെ മാു രാജ്യത്തിന്റെ് ഡിവിഷന് , പകരാജ്യത്തള കജ്യത്തിനവകവവിധാിദ്യ

സപോപ്കേതിക വിദിദ്യ കമ്മിറ്റി (2011-2014)േശീഷന് , വനിതപോ ശാസ്തപോസ്ത്രവിഭപോഗെ ശാസ്ത്രരം തുയയുടെങ്ങിയവയുെ ശാസ്ത്രരം

ടെ ക.എസ്.സി.എസ്.യയുടെി.ഇ യുടെ യയുടെ പ്രവരത്തിന്റെ ന വിഭപോഗങ്ങളപോണ്്. ഇവയ്ക്പോയി പ്ലാനിംഗ് ആപോന് ഇനത്തിന്റെ ില്

2021-22 സപോമ്പത്തിന്റെ ിക വരഷത്തിന്റെ ില് 131.64 പകപോയയുടെി രൂപിടുത്തങ്ങള്ക്യപോണ്്  ബഡജ്യത്തിനറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ില്
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അനുവദി വളര്ച്ചിിപ്പോര്ട്ടുള്ളത്. എന്നപോല് നമ്മുടെ യയുടെ സെ ശാസ്ത്രരംസ്പോനടെ ത്തിന്റെ  സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിിക്കും അതിലൂന്ന നിരാജ്യത്തവധാി

പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാപോയുള്ള ഗപവഷണ് പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോയയുടെികള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് ഇന്ഡിദ്യന് ഇന്സ്റ്റിമേറ്റ്സ്ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (്ര് ഓഫ്

ടെ യയുടെപനപോളജ്യത്തിനി, ഇന്ഡിദ്യന് ഇന്സ്റ്റിമേറ്റ്സ്ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (്ര് ഓഫ് സയന്സ് തുയയുടെങ്ങിയ പദശാസ്തേശീയതഷണങ്ങളിലേത്തിന്റെ ിലുള്ള

ഗപവഷണ്സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നങ്ങടെ ള പിടുത്തങ്ങള്ക്ഷണങ്ങളിലേപ്പോഴും ആശ്െ ശാസ്ത്രരം ആശയിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോയി വരുന്നു. പ്രസ്തുത

സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നങ്ങളുടെ യയുടെ ഗുണ്നിഷണങ്ങളിലേവപോരാജ്യത്തവുെ ശാസ്ത്രരം പിടുത്തങ്ങള്ക്ശ്ചാത്തലപോത്തിന്റെ ഷണങ്ങളിലേസികം ഉൗകരാജ്യത്തിദ്യങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം അവടെ യ ടെ മാ വളര്ച്ചടെ ്ര

ഗപവഷണ്ങ്ങള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് പ്രപോപ്തി കൈവരിക്കുമാപോക്കും അതിലൂന്നു. ഇത്തിന്റെ രാജ്യത്തത്തിന്റെ ില് ഗുണ്നിഷണങ്ങളിലേവപോരാജ്യത്തമുള്ള

ഗപവഷണ്സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നങ്ങള്ക്കു സെ ശാസ്ത്രരംസ്പോനത്തിന്റെ ിപു രാജ്യത്തിന്റെതപോയി ഇനിയുെ ശാസ്ത്രരം ഉണ്ട്. എന്നാല്പോപകണ്ട്. എന്നാല്ിയിരാജ്യത്തിക്കും അതിലൂന്നു.

ആയതിനപോല് സെ ശാസ്ത്രരംസ്പോനത്തിന്റെ ് അന്താപേക്ഷിതമാണപോരാജ്യത്തപോഷ്ട്ര നിഷണങ്ങളിലേവപോരാജ്യത്തമുള്ള കൂടുതല് ഗപവഷണ്സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നങ്ങള്ക്കു

വളരത്തിന്റെ ിടെ ക്കി നമ്മുടെ രാപോണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതി ആസൂത്രണ്െ ശാസ്ത്രരം ടെ ്പെടുകയും ചെപള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം അതിനപോയി

ബഡജ്യത്തിനറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ില് പ്രപതിദ്യകെ ശാസ്ത്രരം തുക വകയിരുപത്തിന്റെ ണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

5. സെ ശാസ്ത്രരംസ്പോനത്തിന്റെ ് വിവിധാ വിഷയങ്ങളില് ഗപവഷണ്ങ്ങള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാപോയി മുപന്നപോര് വരുന്ന

വിദിദ്യപോര്ികള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് ഗപവഷണ് കഗഡുമാപോരുടെ യയുടെ ദികം ഉൗരഷണങ്ങളിലേഭിദ്യെ ശാസ്ത്രരം പനരാജ്യത്തിടുന്നതപോയി സമാിതി

മാനസ്സിലാക്കി നമിഷണങ്ങളിലേപോക്കും അതിലൂന്നു. ബിരുദപോനന്താപേക്ഷിതമാണരാജ്യത്ത ബിരുദപകപോഴ്സുകള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് ഉയരന്ന മാപോരക്കി നമ്മുടെ രാ് പനയയുടെി

ഗപവഷണ്ങ്ങള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാപോയി മുപന്നപോര് വരുന്ന വിദിദ്യപോര്ികള്ക്കുക്കും അതിലൂപപിടുത്തങ്ങള്ക്പോലുെ ശാസ്ത്രരം കഗഡുമാപോരുടെ യയുടെ

അഭപോവെ ശാസ്ത്രരം മുഷണങ്ങളിലേെ ശാസ്ത്രരം ആയത് ഉപപിടുത്തങ്ങള്ക്കിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്ി വരുന്ന സപോഹൈ്പെടുകയും ചെരാജ്യത്തിദ്യവുെ ശാസ്ത്രരം നിഷണങ്ങളിലേനില്ക്കും അതിലൂന്നു.

ഇതിന് പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിഹൈപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം കപോണുന്നതിന് സെ ശാസ്ത്രരംസ്പോനടെ ത്തിന്റെ  ഗപവഷണ് സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നങ്ങളില് കൂടുതല്

റിസര വളര്ച്ച് കഗഡുമാപോരുടെ യയുടെ പസവനെ ശാസ്ത്രരം ഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോക്കും അതിലൂന്നതിനുെ ശാസ്ത്രരം കഗഡുമാപോരുടെ യയുടെ

പസവനത്തിന്റെ ിനപോയുള്ള മുന്ഗണ്നപോ ക്രമാങ്ങള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാപോയി പ്രപതിദ്യക മാപോനദണ്ഡങ്ങള്ക്കു

ഏരടെ ്ടുത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്നതിനുെ ശാസ്ത്രരം നയയുടെപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെി സദേശസ്വേശീകരാജ്യത്തിക്കി നമ്മുടെ രാണ്ടെ മാന്ന് സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

6. മുന്കപോഷണങ്ങളിലേങ്ങടെ ള അപപിടുത്തങ്ങള്ക്കി വളര്ച്ച് ശാസ്തപോസ്ത്ര വിദിദ്യപോര്ികള്ക്കു ഗപവഷണ്

പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോയയുടെികള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാപോയി വിപദശാസ്ത രാജ്യത്തപോജ്യത്തിനിദ്യങ്ങളിപഷണങ്ങളിലേക്കി നമ്മുടെ രാ് പപിടുത്തങ്ങള്ക്പോകുന്ന പ്രവണ്ത ഇന്ന് വളടെ രാജ്യത്ത

കൂടുതഷണങ്ങളിലേപോണ്്. ശാസ്തപോസ്ത്ര വിദിദ്യപോര്ികള്ക്കു ഗപവഷണ്ത്തിന്റെ ിനപോയി വിപദശാസ്തരാജ്യത്തപോജ്യത്തിനിദ്യങ്ങളിപഷണങ്ങളിലേയ്ക്്

പപിടുത്തങ്ങള്ക്പോകുന്നതുെ ശാസ്ത്രരം കൂടുതല് വിപദശാസ്ത ടെ തപോഴിലായിരുന്ിഷണങ്ങളിലേവസരാജ്യത്തങ്ങള്ക്കു പതടുന്നതുെ ശാസ്ത്രരം ശാസ്തപോസ്ത്രസപോപ്കേതിക

രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംഗത്തിന്റെ ് നമ്മുടെ യയുടെ രാജ്യത്തപോജ്യത്തിനിദ്യത്തിന്റെ ിന് ഊരഊര്ജ്ജസദേശസ്വഷണങ്ങളിലേതയുെ ശാസ്ത്രരം ധാിഷണ്പോപശാസ്തഷിയുെ ശാസ്ത്രരം കകമുതഷണങ്ങളിലേപോയ

യുവതഷണങ്ങളിലേമുറടെ യന്ന മാനുഷിദ്യ വിഭവത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ നഷ്ടിച്ചു.ത്തിന്റെ ിന് കപോരാജ്യത്തണ്മാപോകുന്നു. ടെ മാ വളര്ച്ചടെ ്ര

ഗപവഷണ്സികം ഉൗകരാജ്യത്തിദ്യങ്ങളുടെ യയുടെ അഭപോവവുെ ശാസ്ത്രരം ഗപവഷകരക്കി നമ്മുടെ രാ് മാിക വളര്ച്ച ടെ തപോഴിലായിരുന്ിഷണങ്ങളിലേവസരാജ്യത്തങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം

ടെ മാ വളര്ച്ചടെ ്ര പ്രതിഫഷണങ്ങളിലേവുെ ശാസ്ത്രരം ഇല്ലാത്തതും പോത്തിന്റെ തുെ ശാസ്ത്രരം ഇത്തിന്റെ രാജ്യത്തത്തിന്റെ ിലുള്ള ബികം ഉൗദ്ധികമാപോയ

വിഭവപശാസ്തപോഷണ്ത്തിന്റെ ിന് കപോരാജ്യത്തണ്മാപോകുന്നു. ഗപവഷണ്ടെ ത്തിന്റെ  പപ്രപോതപോഹൈി്ിക്കും അതിലൂന്നതിനുെ ശാസ്ത്രരം
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അതിലൂടെ യയുടെ ഗപവഷകരക്കി നമ്മുടെ രാ് മാിക വളര്ച്ച പ്രതിഫഷണങ്ങളിലേവുെ ശാസ്ത്രരം അവസരാജ്യത്തങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം ഉറ്പോക്കും അതിലൂന്ന

തിനുമാപോയി  കൂടുതല് പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികള്ക്കു ആസൂത്രണ്െ ശാസ്ത്രരം ടെ ്പെടുകയും ചെപള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്ന ് സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത

ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

7. ഇന്ന് ശാസ്തപോസ്ത്രസപോപ്കേതിക രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംഗത്തിന്റെ ് പ്രപോപയപോഗികത ഏറിവരുന്ന ആരരിഫിഷിദ്യല്

ഇു രാജ്യത്തിന്റെഷണങ്ങളിലേിജ്യത്തിനന്സ്, അകപ്ലാനിംഗ് ആഡ് മാപോത്തിന്റെ മാപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിക്സ് (കെ് തുയയുടെങ്ങിയ പമാഖഷണങ്ങളിലേകളിടെ ഷണങ്ങളിലേ ഗപവഷണ്രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംഗത്തിന്റെ ്

പകരാജ്യത്തളത്തിന്റെ ില് നിന്ന് കൂടുതല് വിദിദ്യപോര്ികള്ക്കു കയയുടെന്നുവരാജ്യത്തപോത്തിന്റെ തപോയ സപോഹൈ്പെടുകയും ചെരാജ്യത്തിദ്യെ ശാസ്ത്രരം

നിഷണങ്ങളിലേനില്ക്കും അതിലൂന്നുണ്ട്. എന്നാല്്. ആയതിനപോല് ആരരിഫിഷിദ്യല് ഇു രാജ്യത്തിന്റെഷണങ്ങളിലേിജ്യത്തിനന്സ,് അകപ്ലാനിംഗ് ആഡ്

മാപോത്തിന്റെ മാപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിക്സ് (കെ് തുയയുടെങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്ക്കു അയയുടെിസ്പോനപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തമാപോയി കഹൈസ്കൂള്ക്കു തഷണങ്ങളിലേെ ശാസ്ത്രരം മുതല്

കുരികളുടെ യയുടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്പോഠിദ്യപിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികളില് ഉള്ക്കുടെ ്ടുപത്തിന്റെ ണ്ട്. എന്നാല്തുെ ശാസ്ത്രരം, പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങളിടെ ഷണങ്ങളിലേ

ഗപവഷണ് പമാഖഷണങ്ങളിലേകടെ ള സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിിക്കും അതിലൂന്ന വിവരാജ്യത്തങ്ങള്ക്കുകൂയയുടെി ഉള്ക്കുടെ ്ടുന്നതരാജ്യത്തത്തിന്റെ ില്

പിടുത്തങ്ങള്ക്പോഠിദ്യപിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികള്ക്കു പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിഷ്കരാജ്യത്തിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തുെ ശാസ്ത്രരം അതിനപോവശാസ്തിദ്യമാപോയ മാപോര്ഗ്ഗപരാജ്യത്തഖ വിദിദ്യപോഭിദ്യപോസ

വകു്ിനപോയി തള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേപോറപോക്കി നമ്മുടെ രാി നല്പകണ്ട്. എന്നാല്തുമാപോടെ ണ്ന്ന് സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

8. ഗണ്ിതശാസ്തപോസ്ത്രത്തിന്റെ ില് ഉന്നതനിഷണങ്ങളിലേവപോരാജ്യത്തത്തിന്റെ ിലുള്ള പിടുത്തങ്ങള്ക്ഠനത്തിന്റെ ിനുെ ശാസ്ത്രരം ഗപവഷണ്ത്തിന്റെ ിനുമാപോയി

പകരാജ്യത്തള സരക്കി നമ്മുടെ രാപോരാജ്യത്തിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ ശാസ്തപോസ്ത്രസപോപ്കേതിക പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതി കികം ഉൗണ്സിലുെ ശാസ്ത്രരം ഭപോരാജ്യത്തത

സരക്കി നമ്മുടെ രാപോരാജ്യത്തിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ അപറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (പോമാിക് എനരജ്യത്തിനി വകുപ്പുെ ശാസ്ത്രരം സെ ശാസ്ത്രരംയുക്തമാപോയി പകപോഴിലായിരുന്ിപക്കി നമ്മുടെ രാപോയയുടെ്

സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്ി വളര്ച്ചതപോണ്് പകരാജ്യത്തള സ്കൂള്ക്കു ഓഫ് മാപോത്തിന്റെ മാപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിക്സ് (കെ.് ഇവിടെ യയുടെ പകപോപളജ്യത്തിന് അധാിദ്യപോപിടുത്തങ്ങള്ക്കരക്കും അതിലൂളള

വിവിധാ പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിശാസ്തേശീഷണങ്ങളിലേന പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോയയുടെികള്ക്കു , ശാസ്തില്പശാസ്തപോഷണങ്ങളിലേകള്ക്കു , മാപോത്തിന്റെ മാപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിക്സ് (കെ് യയുടെപോഷണങ്ങളിലേു രാജ്യത്തിന്റെ് ടെ സരചെ ശാസ്ത്രരം

തുയയുടെരപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിശാസ്തേശീഷണങ്ങളിലേനവുെ ശാസ്ത്രരം മാപോത്തിന്റെ മാപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിക്സ് (കെ് ഒളിമ്പിദ്യപോഡ് പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിശാസ്തേശീഷണങ്ങളിലേനെ ശാസ്ത്രരം എന്നിവ

സെ ശാസ്ത്രരംഘയയുടെി്ിക്കും അതിലൂന്നതിനപോയി 2021-22 സപോമ്പത്തിന്റെ ിക വരഷത്തിന്റെ ില് 6.6 പകപോയയുടെി രൂപിടുത്തങ്ങള്ക് പ്ലാനിംഗ് ആപോന്

ഇനത്തിന്റെ ില് ബഡജ്യത്തിനറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ില് വകയിരുത്തിന്റെ ിയിരുന്നു. ഇത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം പ്രവരത്തിന്റെ ന പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോയയുടെികള്ക്കുടെ ക്കി നമ്മുടെ രാപോ്െ ശാസ്ത്രരം

പ്രസ്തുത സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവപശാസ്തഷി പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തമാപോവധാി ഉപിടുത്തങ്ങള്ക്പയപോഗടെ ്ടുത്തിന്റെ ി

ഗണ്ിതശാസ്തപോസ്ത്രത്തിന്റെ ില് ബിരുദപോനന്താപേക്ഷിതമാണരാജ്യത്ത ബിരുദെ ശാസ്ത്രരം, ഗപവഷണ്െ ശാസ്ത്രരം തുയയുടെങ്ങിയവയുെ ശാസ്ത്രരം പ്രസ്തുത

വിഷയത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധാ നൂതന പമാഖഷണങ്ങളിലേകളില് സരരിഫിക്കി നമ്മുടെ രാറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (് പകപോഴ്സുകളുെ ശാസ്ത്രരം

ആരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംഭിക്കും അതിലൂന്നതിനുളള സപോധാിദ്യതകള്ക്കു പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപശാസ്തപോധാിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്ന് സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത

ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

9. മുന്കപോഷണങ്ങളിലേങ്ങടെ ള അപപിടുത്തങ്ങള്ക്കി വളര്ച്ച് ശാസ്തപോസ്ത്ര അദ്ധിദ്യപോപിടുത്തങ്ങള്ക്ന രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംഗെ ശാസ്ത്രരം കൂടുതല് യപോന്ത്രികമാകുന്ന പ്രവികമാപോകുന്ന

പ്രവണ്ത കണ്ടുവരുന്നു. ശാസ്തപോസ്ത്രവിദിദ്യപോഭിദ്യപോസെ ശാസ്ത്രരം ഗുണ്പമാന്മയുള്ളതുെ ശാസ്ത്രരം ഫഷണങ്ങളിലേപ്രദവുമാപോടെ ണ്്കേില്

മാപോത്രപമാ ശാസ്തക്തമാപോയ അയയുടെിത്തിന്റെ റയുള്ളതുെ ശാസ്ത്രരം ശാസ്തപോസ്ത്രപബപോധാമുള്ളതുമാപോയ ഒരു തഷണങ്ങളിലേമുറടെ യ
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വപോരടെ ത്തിന്റെ ടുക്കി നമ്മുടെ രാപോന് സപോധാിക്കും അതിലൂകയുള. ആയതിന് കുരികടെ ള പ്രപോപ്തി കൈവരിക്കുരാജ്യത്തപോക്കി നമ്മുടെ രാപോന് കഴിലായിരുന്ിയുന്ന

ആരഊര്ജ്ജവമുള്ള സമാര്രാജ്യത്തപോയ അധാിദ്യപോപിടുത്തങ്ങള്ക്കരുണ്ട്. എന്നാല്പോകുക എന്നത് വളടെ രാജ്യത്ത പ്രധാപോനമാപോണ്്.

ഇതിനപോയി അധാിദ്യപോപിടുത്തങ്ങള്ക്കടെ രാജ്യത്ത പ്രപോപ്തി കൈവരിക്കുരാജ്യത്തപോക്കി നമ്മുടെ രാപോന് ഉതകുന്ന തരാജ്യത്തത്തിന്റെ ിലുള്ള പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിശാസ്തേശീഷണങ്ങളിലേന

പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോയയുടെികള്ക്കു സരക്കി നമ്മുടെ രാപോര /സരക്കി നമ്മുടെ രാപോരാജ്യത്തിതരാജ്യത്ത സ്കൂള്ക്കു അധാിദ്യപോപിടുത്തങ്ങള്ക്കരക്കി നമ്മുടെ രാപോയി തുയയുടെര വളര്ച്ചയപോയ

ഇയയുടെപവളകളില് ശാസ്തപോസ്ത്രസപോപ്കേതിക വകു്ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ ആഭിമുഖിദ്യത്തിന്റെ ില്

സെ ശാസ്ത്രരംഘയയുടെി്ിക്കി നമ്മുടെ രാണ്ടെ മാന്നുെ ശാസ്ത്രരം സ്കൂളുകളില് കുരികള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാപോയി ശാസ്തപോസ്ത്ര വിഷയങ്ങളില് വിഷയ

വിദഗ്ദ്ധരുടെ യയുടെ പ്രഭപോഷണ് പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോയയുടെികള്ക്കു നിരബന്ധിമാപോയുെ ശാസ്ത്രരം സെ ശാസ്ത്രരംഘയയുടെി്ിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം

സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

10. ആപരാജ്യത്തപോഗിദ്യപമാഖഷണങ്ങളിലേ, ്പെടുകയും ചെരാജ്യത്തിത്രത്തിന്റെ ിടെ ഷണങ്ങളിലേ തടെ ന്ന ഏറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (വുെ ശാസ്ത്രരം വഷണങ്ങളിലേിയ ടെ വല്ലുവിളി പനരാജ്യത്തിടുന്ന

കപോഷണങ്ങളിലേഘരത്തിന്റെ ിലൂടെ യയുടെയപോണ്് കയയുടെന്നുപപിടുത്തങ്ങള്ക്പോകുന്നത്. വരത്തിന്റെ മാപോനകപോഷണങ്ങളിലേത്തിന്റെ ് പിടുത്തങ്ങള്ക്ഷണങ്ങളിലേ പരാജ്യത്തപോഗങ്ങടെ ളയുെ ശാസ്ത്രരം

യഥപോസമായെ ശാസ്ത്രരം കൃതിദ്യമാപോയി കടെ ണ്ട്. എന്നാല്ത്തിന്റെ പോന് കഴിലായിരുന്ിയപോടെ ത വരുന്നതിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ ഫഷണങ്ങളിലേമാപോയി

പരാജ്യത്തപോഗഷണങ്ങളിലേകണ്ങ്ങടെ ള ്പെടുകയും ചെികിതിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോയ സപോഹൈ്പെടുകയും ചെരാജ്യത്തിദ്യെ ശാസ്ത്രരം സെ ശാസ്ത്രരംജ്യത്തിനപോതമാപോകുന്നുണ്ട്. എന്നാല്്

മാപോത്രമാല്ലാത്തതും , ഇന്ന് ഉണ്ട്. എന്നാല്പോകുന്ന സ്കേേശീരട നിയമങ്ങളുടെ സങ്കീര്ണ്ണങ്ങളപോയ പിടുത്തങ്ങള്ക്ഷണങ്ങളിലേ പുതിയ പരാജ്യത്തപോഗങ്ങള്ക്കുക്കും അതിലൂമുള്ള

പ്രതിവിധാികള്ക്കു ഇനിയുെ ശാസ്ത്രരം കടെ ണ്ട്. എന്നാല്പത്തിന്റെ ണ്ട്. എന്നാല്ിയുമാിരാജ്യത്തിക്കും അതിലൂന്നു.  സ്കേേശീരട നിയമങ്ങളുടെ സങ്കീര്ണ്ണതകള്ക്കു ഏടെ റ

കണ്ടുവരുന്ന ജ്യത്തിനനറല് ടെ മാഡിസിന് , ഓപ്കേപോളജ്യത്തിനി, ന്പറപോ സയന്സ് തുയയുടെങ്ങിയ

പമാഖഷണങ്ങളിലേകളിടെ ഷണങ്ങളിലേ ഗപവഷണ്പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോയയുടെികള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് കൂടുതല് ഊന്നല് നല്പകണ്ട്. എന്നാല്തുണ്ട്. എന്നാല്.്

ആയതിനപോല് ഇതുമാപോയി ബന്ധിടെ ്ര ടെ മാഡിക്കി നമ്മുടെ രാല് , ഫപോരമാസി രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംഗങ്ങളില്

ഗപവഷണ്പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോയയുടെികള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാപോയി കൂടുതല് തുക ബഡജ്യത്തിനറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ില് വകയിരുത്തിന്റെ ണ്ടെ മാന്ന്

സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

11. ഇന്ന് നമ്മുടെ യയുടെ സെ ശാസ്ത്രരംസ്പോനെ ശാസ്ത്രരം പനരാജ്യത്തിടുന്ന പ്രധാപോന ടെ വല്ലുവിളികളില് ഒന്ന്

ശുദ്ധജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേദികം ഉൗരഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോണ്്. ഗപോമാേശീണ് ഭപോരാജ്യത്തതത്തിന്റെ ിടെ ഷണങ്ങളിലേ ഏകപദശാസ്തെ ശാസ്ത്രരം 88.5 % ജ്യത്തിനനങ്ങള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ്

ശുദ്ധജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേെ ശാസ്ത്രരം ഷണങ്ങളിലേഭിക്കും അതിലൂന്നുടെ ണ്ട്. എന്നാല്്കേിലുെ ശാസ്ത്രരം ജ്യത്തിനനസപോന്ദ്രത കൂയയുടെിയ പകരാജ്യത്തളത്തിന്റെ ില് അത് 30%

മാപോത്രമാപോണ്്. കുയയുടെിടെ വള്ള ശുദ്ധേശീകരാജ്യത്തണ്ത്തിന്റെ ിനപോയി പിപോറിപനഷന് , ആര .ഒ പ്ലാനിംഗ് ആപോു രാജ്യത്തിന്റെ്

വഴിലായിരുന്ിയുള്ള ശുദ്ധേശീകരാജ്യത്തണ്െ ശാസ്ത്രരം തുയയുടെങ്ങിയ നിരാജ്യത്തവധാി മാപോര്ഗ്ഗങ്ങള്ക്കു സരക്കി നമ്മുടെ രാപോര

അവഷണങ്ങളിലേെ ശാസ്ത്രരംബിക്കും അതിലൂന്നുണ്ട്. എന്നാല്്. എന്നപോല് അനിയന്ത്രികമാകുന്ന പ്രവിതമാപോയ പതപോതില് രാജ്യത്തപോസവസ്തുക്കി നമ്മുടെ രാളുെ ശാസ്ത്രരം മാറ

മാപോഷണങ്ങളിലേിനിദ്യങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം അയയുടെിഞ്ഞുകൂടുന്ന നമ്മുടെ യയുടെ ജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേപുപോതസ്സുകളുടെ യയുടെ ശുദ്ധേശീകരാജ്യത്തണ്ത്തിന്റെ ിന്

ടെ ്പെടുകയും ചെഷണങ്ങളിലേവ് കുറഞ്ഞതുെ ശാസ്ത്രരം കൂടുതല് ടെ മാ വളര്ച്ചടെ ്രതുമാപോയ നൂതന വിദിദ്യകള്ക്കു അനിവപോരാജ്യത്തിദ്യമാപോണ്്.
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കൂയയുടെപോടെ ത ജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേജ്യത്തിനനിദ്യപരാജ്യത്തപോഗങ്ങളപോയ ടെ ഹൈ്ടെ റ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (റ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിസ്, ടെ ഷണങ്ങളിലേപപറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (പോ്കപിടുത്തങ്ങള്ക്പറപോസിസ് തുയയുടെങ്ങിയ

പരാജ്യത്തപോഗങ്ങളുടെ യയുടെ നിരാജ്യത്തക്കും അതിലൂെ ശാസ്ത്രരം മുന്കപോഷണങ്ങളിലേങ്ങപളക്കി നമ്മുടെ രാപോള്ക്കു വരദ്ധിചവരുന്നു. പമാല് സപോഹൈ്പെടുകയും ചെരാജ്യത്തിദ്യത്തിന്റെ ില്

ജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേസെ ശാസ്ത്രരംരാജ്യത്തകണ് സപോപ്കേതിക വിദിദ്യകളുടെ യയുടെ സപോധാിദ്യതകള്ക്കു പ്രപയപോജ്യത്തിനനടെ ്ടുത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്നതില്

നപോെ ശാസ്ത്രരം കൂടുതല് ശദ്ധ ടെ ്പെടുകയും ചെലുപത്തിന്റെ ണ്ട്. എന്നാല്തപോണ്്. ആയതിനപോല് ശുദ്ധജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേ സെ ശാസ്ത്രരംരാജ്യത്തകണ്ത്തിന്റെ ിനുെ ശാസ്ത്രരം

ശുദ്ധജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേഷണങ്ങളിലേഭിദ്യത ഉറ്പോക്കും അതിലൂന്നതിനുെ ശാസ്ത്രരം ഉതകുന്ന തരാജ്യത്തത്തിന്റെ ില് കൂടുതല് ഗപവഷണ്

പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോയയുടെികള്ക്കു ആസൂത്രണ്െ ശാസ്ത്രരം ടെ ്പെടുകയും ചെപള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം അതിനപോയി കൂടുതല് തുക

ബഡജ്യത്തിനറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ില് വകയിരുപത്തിന്റെ ണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

12. വിദ്യപോവസപോയിക രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംഗടെ ത്തിന്റെ  നിരാജ്യത്തവധാി ഉത്പിടുത്തങ്ങള്ക്പോദന പ്രക്രിയകള്ക്കു , ഭകിദ്യസെ ശാസ്ത്രരംസ്കരാജ്യത്തണ്െ ശാസ്ത്രരം,

അവയുടെ യയുടെ സെ ശാസ്ത്രരംഭരാജ്യത്തണ്െ ശാസ്ത്രരം, രാജ്യത്തപോസവസ്തുക്കി നമ്മുടെ രാളുടെ യയുടെ നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ്െ ശാസ്ത്രരം തുയയുടെങ്ങിയ പമാഖഷണങ്ങളിലേകളില് ശാസ്തപോസ്ത്ര

ഗപവഷണ്ങ്ങള്ക്കു ഫഷണങ്ങളിലേപ്രദമാപോപകണ്ട്. എന്നാല്തുണ്ട്. എന്നാല്.് മുന്നിരാജ്യത്ത ആപഗപോള ഗപവഷണ്

സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നങ്ങടെ ളപ്പോടെ ഷണങ്ങളിലേ, സദേശസ്വകപോരാജ്യത്തിദ്യ വിദ്യവസപോയിക സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നങ്ങള്ക്കുക്കും അതിലൂപവണ്ട്. എന്നാല്ി നയയുടെത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്ന

ടെ തപോഴിലായിരുന്ിഷണങ്ങളിലേധാിഷ്ഠിത ഗപവഷണ്ങ്ങളുടെ യയുടെയുെ ശാസ്ത്രരം ഗുണ്നിഷണങ്ങളിലേവപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം ഉറ്പോപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോണ്.്

ഇതിനപോയി കപോഷണങ്ങളിലേഘരത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ ആവശാസ്തിദ്യകതയ്ക്് അനുസരാജ്യത്തി വളര്ച്ച് ഗപവഷണ് വിഷയങ്ങള്ക്കു

ടെ തരാജ്യത്തടെ ഞ്ഞടുപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം ഉത്തിന്റെ രാജ്യത്തവപോദിത്തിന്റെ മുള്ള ഒരു ഗപവഷകസമൂഹൈടെ ത്തിന്റെ 

സൃഷ്ടിച്ചു.ിക്കും അതിലൂന്ന തരാജ്യത്തത്തിന്റെ ില് ഗപവഷണ് സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നങ്ങളുടെ യയുടെ പ്രവരത്തിന്റെ ന രാജ്യത്തേശീതികടെ ള

്പെടുകയും ചെിരടെ ്ടുപത്തിന്റെ ണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

13. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ യയുടെ വിപവകപൂരണ്മാപോയ ഉപിടുത്തങ്ങള്ക്പയപോഗവുെ ശാസ്ത്രരം സെ ശാസ്ത്രരംരാജ്യത്തകണ്വുെ ശാസ്ത്രരം

ഭപോവിതഷണങ്ങളിലേമുറയുടെ യയുടെ സുസ്ിരാജ്യത്തജ്യത്തിനേശീവിതത്തിന്റെ ിന് അതിദ്യന്താപേക്ഷിതമാണപോപപിടുത്തങ്ങള്ക്കിതമാപോണ്.് ആയതിനപോല്

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള്ക്കു ടെ മാ വളര്ച്ചടെ ്ര രാജ്യത്തേശീതിയില് ഉപിടുത്തങ്ങള്ക്പയപോഗിക്കും അതിലൂന്നതിനുെ ശാസ്ത്രരം അവയുടെ യയുടെ

പശാസ്തപോഷണ്െ ശാസ്ത്രരം തയയുടെയുന്നതിനുമുള്ള സപോപ്കേതിക വിദിദ്യകളുടെ യയുടെ വികസനെ ശാസ്ത്രരം ഇന്ന് വളടെ രാജ്യത്തപയടെ റ

പ്രപോധാപോനിദ്യെ ശാസ്ത്രരം അരഹൈിക്കും അതിലൂന്നു. ഇതിനപോയി വിവിധാ ഗപവഷണ് സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നങ്ങളുടെ യയുടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തസ്പരാജ്യത്ത

പിടുത്തങ്ങള്ക്്കേപോളിത്തിന്റെ പത്തിന്റെ പോടെ യയുടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികള്ക്കു ആവിഷ്കരാജ്യത്തിക്കി നമ്മുടെ രാപോവുന്നതപോണ്്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ യയുടെ

കപോരാജ്യത്തിദ്യകമാമാപോയ ഉപിടുത്തങ്ങള്ക്പഭപോഗെ ശാസ്ത്രരം ഉറപ്പുവരുത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്ന രാജ്യത്തേശീതിയില് ശാസ്തപോസ്ത്ര സപോപ്കേതിക വിദിദ്യയുടെ യയുടെ

പ്രപോപയപോഗികത പപ്രപോതപോഹൈി്ിക്കും അതിലൂന്നതിനപോയി കൂടുതല് ഗപവഷണ് പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോയയുടെികള്ക്കു

സെ ശാസ്ത്രരംഘയയുടെി്ിക്കും അതിലൂന്നതിനുമുള്ള നയങ്ങള്ക്കു രൂപിടുത്തങ്ങള്ക്േശീകരാജ്യത്തിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്ന ് സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത

ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

14. ശാസ്തപോസ്ത്ര പസവനങ്ങള്ക്കുക്കും അതിലൂെ ശാസ്ത്രരം ഗപവഷണ്ങ്ങള്ക്കുക്കും അതിലൂമാപോയി ബഡജ്യത്തിനറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ില് പ്രഖിദ്യപോപിടുത്തങ്ങള്ക്ിക്കും അതിലൂന്ന

പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികള്ക്കു ഫഷണങ്ങളിലേപ്രദമാപോയി നയയുടെ്ിഷണങ്ങളിലേപോക്കും അതിലൂന്നുടെ ണ്ട്. എന്നാല്ന്ന് ഉറ്പോപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോണ്്. പിടുത്തങ്ങള്ക്ഷണങ്ങളിലേ ഗപവഷണ്
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സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം ആരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംഭിക്കും അതിലൂന്നതിന് വഷണങ്ങളിലേിയ അളവില് ബഡജ്യത്തിനറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (് വിഹൈിതെ ശാസ്ത്രരം വിനിപയപോഗി വളര്ച്ച്

ഭൂമാിപയടെ റ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ടുക്കി നമ്മുടെ രാലുെ ശാസ്ത്രരം ശാസ്തിഷണങ്ങളിലേപോസ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നവുെ ശാസ്ത്രരം പപിടുത്തങ്ങള്ക്പോലുള്ള പ്രപോഥമാിക നയയുടെപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെികള്ക്കു മാപോത്രെ ശാസ്ത്രരം

പൂരത്തിന്റെ ിയപോക്കും അതിലൂകയുെ ശാസ്ത്രരം പിടുത്തങ്ങള്ക്ിന്നേശീയയുടെ് പവണ്ട്. എന്നാല്ത്ര പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിഗണ്ന ഷണങ്ങളിലേഭിക്കി നമ്മുടെ രാപോടെ ത പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതി വിഹൈിതെ ശാസ്ത്രരം

പിടുത്തങ്ങള്ക്പോഴിലായിരുന്പോയിപ്പോയിിപ്പോര്ട്ടുള്ളതുമാപോയ വിവിധാ പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികള്ക്കു ഉള്ളതപോയി സമാിതി മാനസ്സിലാക്കി നമിഷണങ്ങളിലേപോക്കും അതിലൂന്നു.

മാതിയപോയ പിടുത്തങ്ങള്ക്ഠനവുെ ശാസ്ത്രരം ആസൂത്രണ്വുമാില്ലാത്തതും പോടെ ത പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികള്ക്കു ആരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംഭിക്കും അതിലൂന്നതുെ ശാസ്ത്രരം

തുയയുടെരനയയുടെപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെികള്ക്കു സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച് കൃതിദ്യമാപോയ ഇയയുടെപവളകളില് അവപഷണങ്ങളിലേപോകന പയപോഗങ്ങള്ക്കു

പ്പെടുകയും ചെരാജ്യത്തപോത്തിന്റെ തുെ ശാസ്ത്രരം പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതിവിഹൈിതെ ശാസ്ത്രരം സമായബന്ധിിതമാപോയി നല്കപോടെ ത വരുന്നതുെ ശാസ്ത്രരം പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികളുടെ യയുടെ

സുഗമാമാപോയ നയയുടെത്തിന്റെ ി്ിന് തയയുടെസ്സിലാക്കി നമെ ശാസ്ത്രരം സൃഷ്ടിച്ചു.ിക്കും അതിലൂന്നതപോണ്്. ആയതിനപോല് മുയയുടെങ്ങിക്കി നമ്മുടെ രാിയയുടെക്കും അതിലൂന്ന

ഗപവഷണ് പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികള്ക്കു പുനരുഊര്ജ്ജേശീവി്ിക്കും അതിലൂന്നതിനുെ ശാസ്ത്രരം പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികളുടെ യയുടെ തുയയുടെരനയയുടെപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെി

നിരാജ്യത്തേശീകിക്കും അതിലൂന്നതിനുെ ശാസ്ത്രരം കൃതിദ്യമാപോയ ഇയയുടെപവളകളില് അവപഷണങ്ങളിലേപോകന

ങ്ങള്ക്കുക്കും അതിലൂമാപോയി വകു്് ടെ സക്രരറി ഉള്ക്കുടെ ്ടുന്ന വകുപ്പുതഷണങ്ങളിലേ പമാപോണ്ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (റിെ ശാസ്ത്രരംഗ ് കമ്മിറ്റി (2011-2014)ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ികള്ക്കു

രൂപിടുത്തങ്ങള്ക്േശീകരാജ്യത്തിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്ന് സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

15. ശാസ്തപോസ്ത്രസപോപ്കേതിക പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതി കികം ഉൗണ്സിഷണങ്ങളിലേിന് കേശീഴിലായിരുന്ിലുള്ള പിടുത്തങ്ങള്ക്ഷണങ്ങളിലേ

പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികള്ക്കുക്കും അതിലൂമുള്ള ബഡജ്യത്തിനറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (് വിഹൈിതെ ശാസ്ത്രരം പിടുത്തങ്ങള്ക്ഷണങ്ങളിലേ തവണ്കളപോയപോണ്് ഷണങ്ങളിലേഭിക്കും അതിലൂന്നത് എന്നുെ ശാസ്ത്രരം

അവ സമായബന്ധിിതമാപോയി ഷണങ്ങളിലേഭിക്കും അതിലൂന്നതിലുണ്ട്. എന്നാല്പോകുന്ന കപോഷണങ്ങളിലേതപോമാസെ ശാസ്ത്രരം പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതിയുടെ യയുടെ

പൂരത്തിന്റെ േശീകരാജ്യത്തണ്ത്തിന്റെ ിന് തയയുടെസ്സിലാക്കി നമമാപോകുന്നുടെ വന്നുെ ശാസ്ത്രരം സമാിതി മാനസ്സിലാക്കി നമിഷണങ്ങളിലേപോക്കും അതിലൂന്നു. ഗപവഷണ്

പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികള്ക്കു ആവിഷ്കരാജ്യത്തിച നയയുടെ്ിഷണങ്ങളിലേപോക്കും അതിലൂപമ്പപോള്ക്കു അതിനപോയുള്ള തള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേപോടെ റടുപ്പുകളിടെ ഷണങ്ങളിലേ പിടുത്തങ്ങള്ക്ഷണങ്ങളിലേ

ഘയയുടെകങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം ഇതുമൂഷണങ്ങളിലേെ ശാസ്ത്രരം കവകുന്നതപോയുെ ശാസ്ത്രരം അവസപോന ഗ  ഡു ഷണങ്ങളിലേഭിക്കും അതിലൂന്നത് ധാനകപോരാജ്യത്തിദ്യ

വരഷത്തിന്റെ ിടെ ഷണങ്ങളിലേ അവസപോന ആഴ്ചകളില് മാപോത്രമാപോടെ ണ്ന്നതിനപോല് പിടുത്തങ്ങള്ക്ഷണങ്ങളിലേ അവസരാജ്യത്തങ്ങളിലുെ ശാസ്ത്രരം

തുക ടെ ്പെടുകയും ചെഷണങ്ങളിലേവഴിലായിരുന്ിക്കി നമ്മുടെ രാപോന് കഴിലായിരുന്ിയപോടെ ത വരുന്ന സപോഹൈ്പെടുകയും ചെരാജ്യത്തിദ്യെ ശാസ്ത്രരം നിഷണങ്ങളിലേനില്ക്കുന്ക്കും അതിലൂന്നതപോയുെ ശാസ്ത്രരം വകു്ില്

നിന്ന് ഷണങ്ങളിലേഭി വളര്ച്ച റിപ്പോരിപ്പോര്ട്ടുകളുടെ യയുടെ അയയുടെിസ്പോനത്തിന്റെ ില് സമാിതി വിഷണങ്ങളിലേയിരുത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്നു.

ആയതിനപോല് പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതി വിഹൈിതെ ശാസ്ത്രരം സമായബന്ധിിതമാപോയി നല്കുന്നതില് ശദ്ധ

ടെ ്പെടുകയും ചെലുത്തിന്റെ ണ്ടെ മാന്ന് സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

16. ശാസ്തപോസ്ത്രെ ശാസ്ത്രരം അറിവുെ ശാസ്ത്രരം, സപോപ്കേതികവിദിദ്യ അറിവിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രപയപോജ്യത്തിനനകരാജ്യത്തമാപോയ

ഉപിടുത്തങ്ങള്ക്പയപോഗടെ ്ടുത്തിന്റെ ലുമാപോണ്.് സപോപ്കേതിക വിദിദ്യയില് മാികവ് പുഷണങ്ങളിലേരത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്ന

ശാസ്തപോസ്ത്രപബപോധാമുള്ള ഒരു തഷണങ്ങളിലേമുറ സപോമ്പത്തിന്റെ ികവുെ ശാസ്ത്രരം സപോമൂഹൈികവുെ ശാസ്ത്രരം ബികം ഉൗദ്ധികവുമാപോയി

ഉന്നതനിഷണങ്ങളിലേവപോരാജ്യത്തത്തിന്റെ ിലുള്ള ഒരു സമൂഹൈത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ അയയുടെയപോളടെ ്ടുത്തിന്റെ ഷണങ്ങളിലേപോണ്.് രാജ്യത്തപോജ്യത്തിനിദ്യത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ

വിഭവങ്ങളില് അധാിഷ്ഠിതമാപോയതുെ ശാസ്ത്രരം കപോഷണങ്ങളിലേഘരത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ ആവശാസ്തിദ്യകതയ്ക്നുസരാജ്യത്തിചള്ളതുെ ശാസ്ത്രരം
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സമൂഹൈെ ശാസ്ത്രരം പനരാജ്യത്തിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്കു അഭിസെ ശാസ്ത്രരംപബപോധാന ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനുതകുന്നതുമാപോയ ഗപവഷണ്

പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോയയുടെികള്ക്കു ആസൂത്രണ്െ ശാസ്ത്രരം ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനുെ ശാസ്ത്രരം ശാസ്തപോസ്ത്രപബപോധാമുള്ള ഒരു യുവതഷണങ്ങളിലേമുറടെ യ

വപോരടെ ത്തിന്റെ ടുക്കും അതിലൂക എന്ന ഉത്തിന്റെ രാജ്യത്തവപോദത്തിന്റെ ിലൂന്നിയ പ്രവരത്തിന്റെ നങ്ങളുമാപോയി മുപന്നപോര്

പപിടുത്തങ്ങള്ക്പോകുന്നതിനുെ ശാസ്ത്രരം ശാസ്തപോസ്ത്രസപോപ്കേതിക വകു്ിന് കഴിലായിരുന്ിയുടെ മാന്ന്  സമാിതി പ്രതിദ്യപോശാസ്തിക്കും അതിലൂന്നു.

II      തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേനനിയമാെ ശാസ്ത്രരം

17. കജ്യത്തിനവകവവിധാിദ്യത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ കഷണങ്ങളിലേവറയപോയ സദേശസ്വപോഭപോവിക ആവപോസപകന്ദ്രമാപോണ്്

തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തെ ശാസ്ത്രരം. ഉപ്പുടെ വള്ളെ ശാസ്ത്രരം നിറഞ്ഞ ്പെടുകയും ചെതുപ്പുകള്ക്കു , കണ്ട്. എന്നാല്ല്ക്കി നമ്മുടെ രാപോടുകള്ക്കു , കയയുടെല്പ്പുല്ലുകള്ക്കു

തുയയുടെങ്ങിയവ ഉള്ക്കുടെ ക്കി നമ്മുടെ രാപോള്ളുന്ന തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തങ്ങള്ക്കു ജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേജ്യത്തിനേശീവികളുടെ യയുടെ പ്രജ്യത്തിനനനത്തിന്റെ ിനുള്ള ആവപോസ

വിദ്യവസ് പ്രദപോനെ ശാസ്ത്രരം ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവയപോണ്.് ഈ തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തപ്രപദശാസ്തങ്ങളുടെ യയുടെ തനതപോയ പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതി

സെ ശാസ്ത്രരംരാജ്യത്തകിചടെ കപോണ്ട്. എന്നാല്,് തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തടെ ത്തിന്റെ  മാതിദ്യടെ ത്തിന്റെ പോഴിലായിരുന്ിഷണങ്ങളിലേപോളി സമൂഹൈങ്ങളുടെ യയുടെയുെ ശാസ്ത്രരം മാറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (്

പ്രപോപദശാസ്തിക സമൂഹൈങ്ങളുടെ യയുടെയുെ ശാസ്ത്രരം സെ ശാസ്ത്രരംരാജ്യത്തകണ്ത്തിന്റെ ിന് ഉൗന്നലികം ഉൗന്നല് നല്കിയുള്ള സുസ്ിരാജ്യത്ത

വികസനെ ശാസ്ത്രരം എന്ന ഷണങ്ങളിലേകിദ്യപത്തിന്റെ പോടെ യയുടെയപോണ്് തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാെ ശാസ്ത്രരം

നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)ി വളര്ച്ചിരാജ്യത്തിക്കും അതിലൂന്നത.്

18. തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാെ ശാസ്ത്രരം എന്ന ആശാസ്തയത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ ആവിരഭപോവെ ശാസ്ത്രരം 1980 കളുടെ യയുടെ

തുയയുടെക്കി നമ്മുടെ രാത്തിന്റെ ിഷണങ്ങളിലേപോയിരുന്നു. പഗപോവയിടെ ഷണങ്ങളിലേ തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത സമൂഹൈങ്ങളുടെ യയുടെ ജ്യത്തിനേശീവിതടെ ത്തിന്റെ  തപോറുമാപോറപോക്കി നമ്മുടെ രാിയ

അതിരുകയയുടെന്ന വിപനപോദ സഞപോരാജ്യത്തത്തിന്റെ ിനുെ ശാസ്ത്രരം അനുബന്ധി പ്രവരത്തിന്റെ നങ്ങള്ക്കുക്കും അതിലൂടെ മാതിടെ രാജ്യത്ത 1981-ല്

അന്നടെ ത്തിന്റെ  പ്രധാപോനമാന്ത്രികമാകുന്ന പ്രവിയപോയിരുന്ന യശാസ്തശ്ശരാജ്യത്തേശീരാജ്യത്തയപോയ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെിരാജ്യത്തപോഗപോന്ധിിയുടെ യയുടെ നിരപതദ്ദേശാസ്ത

പ്രകപോരാജ്യത്തമാപോണ്് 1991-ടെ ഷണങ്ങളിലേ വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ിനപോയുള്ള പ്രവരത്തിന്റെ നങ്ങള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് തുയയുടെക്കി നമ്മുടെ രാെ ശാസ്ത്രരം കുറി വളര്ച്ചത്.

തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തടെ ത്തിന്റെ  വിപവ്പെടുകയും ചെനരാജ്യത്തഹൈിതവുെ ശാസ്ത്രരം  പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതിടെ യ പ്രതികൂഷണങ്ങളിലേമാപോയി ബപോധാിക്കും അതിലൂന്നതുമാപോയ

വിവിധാ പ്രവരത്തിന്റെ നങ്ങടെ ള നിയന്ത്രികമാകുന്ന പ്രവിക്കും അതിലൂവപോന് ഇതിലൂടെ യയുടെ സപോധാിടെ  വളര്ച്ച്കേിലുെ ശാസ്ത്രരം തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത

വപോസികളുടെ യയുടെ ഔപിടുത്തങ്ങള്ക്്പെടുകയും ചെപോരാജ്യത്തികവുെ ശാസ്ത്രരം ആ്പെടുകയും ചെപോരാജ്യത്തപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തവുമാപോയ അവകപോശാസ്ത ഷണങ്ങളിലേെ ശാസ്ത്രരംഘനങ്ങള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് ഇത്

കപോരാജ്യത്തണ്മാപോയി. പിടുത്തങ്ങള്ക്ിന്നേശീയയുടെ് സദേശസ്വപോമാിനപോഥൻ കമ്മിറ്റി (2011-2014)േശീഷൻ റിപ്പോരരിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ അയയുടെിസ്പോനത്തിന്റെ ില്

2011 ലുെ ശാസ്ത്രരം, കശാസ്തപഷണങ്ങളിലേഷ് നപോയക് കമ്മിറ്റി (2011-2014)ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ി റിപ്പോരരിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ അയയുടെിസ്പോനത്തിന്റെ ില് 2019-ലുെ ശാസ്ത്രരം

കൂടുതല് ഇളവുകപളപോടെ യയുടെ പകന്ദ്രസരക്കി നമ്മുടെ രാപോര  തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേനനിയമാെ ശാസ്ത്രരം സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച

വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നെ ശാസ്ത്രരം പുറടെ ്ടുവിച. 2011-ടെ ഷണങ്ങളിലേ തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേനനിയമാെ ശാസ്ത്രരം സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച

വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ അയയുടെിസ്പോനത്തിന്റെ ിലുള്ള  തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തമാപോ്് പ്രപോബഷണങ്ങളിലേിദ്യത്തിന്റെ ില്  വന്നത്

2019 ടെ ഫബ്രുവരാജ്യത്തി 28-നപോണ്്. വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നെ ശാസ്ത്രരം നിഷണങ്ങളിലേവില് വന്ന് 8 വരഷങ്ങള്ക്കുക്കും അതിലൂ പശാസ്തഷമാപോണ്്
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നിയമാത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രപയപോജ്യത്തിനനെ ശാസ്ത്രരം ജ്യത്തിനനങ്ങള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് ഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോയത്. പകന്ദ്രസരക്കി നമ്മുടെ രാപോരാജ്യത്തിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ

വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ അയയുടെിസ്പോനത്തിന്റെ ിലുള്ള നിയമാമാപോയതുടെ കപോണ്ടുെ ശാസ്ത്രരം വളടെ രാജ്യത്തയധാികെ ശാസ്ത്രരം

സ്കേേശീരട നിയമങ്ങളുടെ സങ്കീര്ണ്ണമാപോയ ഒന്നപോയതിനപോലുെ ശാസ്ത്രരം ഇത് പ്രപോബഷണങ്ങളിലേിദ്യത്തിന്റെ ില് വരുത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്നതില് വളടെ രാജ്യത്ത

കപോഷണങ്ങളിലേതപോമാസെ ശാസ്ത്രരം ഉണ്ട്. എന്നാല്പോയി. ഇത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം കപോഷണങ്ങളിലേതപോമാസെ ശാസ്ത്രരം തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തവപോസികളപോയ സപോധാപോരാജ്യത്തണ്

ജ്യത്തിനനങ്ങള്ക്കുക്കും അതിലൂണ്ട്. എന്നാല്പോക്കും അതിലൂന്ന ബുദ്ധിമുിപ്പോര്ട്ടുകള്ക്കു ഗികം ഉൗരാജ്യത്തവമാപോയി പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിഗണ്ിക്കി നമ്മുടെ രാടെ ്പയയുടെണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്ന്

സമാിതി അഭിപ്രപോയടെ ്ടുന്നു. തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാെ ശാസ്ത്രരം, തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തമാപോ്ിെ ശാസ്ത്രരംഗ,് തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത

ഭവനനിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ് പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികള്ക്കു മുതഷണങ്ങളിലേപോയവ സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച് പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതി, തപതദ്ദേശാസ്തസദേശസ്വയെ ശാസ്ത്രരംഭരാജ്യത്തണ്െ ശാസ്ത്രരം,

മാതിദ്യബന്ധിന തുറമുഖെ ശാസ്ത്രരം എന്നേശീ വകുപ്പുകളില് നിന്ന് ഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോക്കി നമ്മുടെ രാിയ റിപ്പോരിപ്പോര്ട്ടുകളുപയയുടെയുെ ശാസ്ത്രരം

നയയുടെത്തിന്റെ ിയ ടെ തളിടെ വടു്ിപു രാജ്യത്തിന്റെയുെ ശാസ്ത്രരം അയയുടെിസ്പോനത്തിന്റെ ില് സമാിതി എത്തിന്റെ ിപ വളര്ച്ചരന്ന നിഗമാനങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം

ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്തകളുമാപോണ്് ചുവടെ യയുടെ പ്പെടുകയും ചെരക്കും അതിലൂന്നത്.

തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന പമാഖഷണങ്ങളിലേ   (CRZ)

19. തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പമാഖഷണങ്ങളിലേടെ യ CRZ-I,  CRZ-II,  CRZ-III,  CRZ-IV എന്നിങ്ങടെ ന

നപോലുവിഭപോഗങ്ങളപോയുെ ശാസ്ത്രരം  CRZ-I ടെ ന CRZ-IA,  CRZ-IB എന്നിങ്ങടെ ന വേശീണ്ടുെ ശാസ്ത്രരം രാജ്യത്തണ്ട്. എന്നാല്്

വിഭപോഗങ്ങളപോയുെ ശാസ്ത്രരം തരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംതിരാജ്യത്തി വളര്ച്ചിരാജ്യത്തിക്കും അതിലൂന്നു. കണ്ട്. എന്നാല്ല്ക്കി നമ്മുടെ രാപോടുകള്ക്കു ഉള്ക്കുടെ ്ടെ യയുടെയുള്ള പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതി

ദുരബഷണങ്ങളിലേ പ്രപദശാസ്തങ്ങള്ക്കു  CRZ-IA യിലുെ ശാസ്ത്രരം പവഷണങ്ങളിലേിപയറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി ( പരാജ്യത്തഖയ്െ ശാസ്ത്രരം പവഷണങ്ങളിലേിയിറക്കി നമ്മുടെ രാപരാജ്യത്തഖയ്െ ശാസ്ത്രരം

ഇയയുടെയിലുള്ള ഇു രാജ്യത്തിന്റെര കയയുടെഡല് പസപോണുകള്ക്കു  CRZ-IB യിലുെ ശാസ്ത്രരം ഉള്ക്കുടെ ്ടുന്നു. പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതിപഷണങ്ങളിലേപോഷണങ്ങളിലേ

പ്രപദശാസ്തങ്ങളപോയ ഈ പമാഖഷണങ്ങളിലേയില് തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാത്തിന്റെ ില് പ്രതിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോദിക്കും അതിലൂന്ന

ഇളവുകളുള്ള പ്രവരത്തിന്റെ നങ്ങടെ ളപോഴിലായിരുന്ിടെ ക യപോടെ തപോന്നുെ ശാസ്ത്രരം അനുവദനേശീയമാല്ലാത്തതും . കയയുടെഷണങ്ങളിലേിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ

പവഷണങ്ങളിലേിപയറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (പരാജ്യത്തഖയില് നിന്നുെ ശാസ്ത്രരം 0-500 മാേശീറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (റിനിയയുടെയില് ഉള്ള ഭപോഗങ്ങള്ക്കു  CRZ-II -ല്

ഉള്ക്കുടെ ്ടുന്നവയപോണ്്. പകരാജ്യത്തളത്തിന്റെ ിടെ ഷണങ്ങളിലേ 5 പകപോരപ്റഷനുകളിലുെ ശാസ്ത്രരം 36 മുനിസി്പോഷണങ്ങളിലേിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ികളിലു

മുള്ക്കുടെ ്ടുന്ന തേശീരാജ്യത്തപ്രപദശാസ്തങ്ങള്ക്കു  CRZ-II -ല് ഉള്ക്കുടെ ്ടുന്നു.

20. CRZ-III പമാഖഷണങ്ങളിലേടെ യ CRZ-IIIA,  CRZ-III  B എന്നിങ്ങടെ ന രാജ്യത്തണ്ട്. എന്നാല്പോയി

തരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംതിരാജ്യത്തി വളര്ച്ചിരാജ്യത്തിക്കും അതിലൂന്നു. 2011 -ടെ ഷണങ്ങളിലേ ടെ സന്സസ് പ്രകപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം ഒരു ്പെടുകയും ചെതുരാജ്യത്തശ കിപഷണങ്ങളിലേപോമാേശീറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (റിനുള്ളില്

2161-പഷണങ്ങളിലേടെ റ ജ്യത്തിനനസെ ശാസ്ത്രരംഖിദ്യയുള്ള പ്രപദശാസ്തങ്ങള്ക്കു  CRZ-III  A യിലുെ ശാസ്ത്രരം 2161-ല് തപോടെ ഴിലായിരുന്

ജ്യത്തിനനസെ ശാസ്ത്രരംഖിദ്യയുള്ള പ്രപദശാസ്തങ്ങള്ക്കു  CRZ-III  B യിലുെ ശാസ്ത്രരം ഉള്ക്കുടെ ്ടുന്നു. ജ്യത്തിനനസപോന്ദ്രതയുടെ യയുടെ

അയയുടെിസ്പോനത്തിന്റെ ില് പകരാജ്യത്തളത്തിന്റെ ിടെ ഷണങ്ങളിലേ 245 തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത ഗപോമാപിടുത്തങ്ങള്ക്ഞപോയത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ കള്ക്കു  CRZ-III  യില്

ഉള്ക്കുടെ ്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാല്്.  CRZ-IV  പമാഖഷണങ്ങളിലേടെ യ  CRZ-IV  A,  IV  B എന്നിങ്ങടെ ന രാജ്യത്തണ്ട്. എന്നാല്പോയി
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തരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംതിരാജ്യത്തി വളര്ച്ചിരാജ്യത്തിക്കും അതിലൂന്നു. കയയുടെല്ത്തിന്റെ േശീരാജ്യത്തത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ നിന്ന് പിടുത്തങ്ങള്ക്ന്ത്രികമാകുന്ന പ്രവണ്ട്. എന്നാല്് പനപോരിക്കി നമ്മുടെ രാല് കമാല് വടെ രാജ്യത്തയുള്ള തപോഴ

പവഷണങ്ങളിലേിപയറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി ( പമാഖഷണങ്ങളിലേയ്ക്ിയയുടെയിലുള്ള ജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേപ്രപദശാസ്തവുെ ശാസ്ത്രരം കയയുടെല്ത്തിന്റെ േശീരാജ്യത്തവുെ ശാസ്ത്രരം  CRZ-IV A യിലുെ ശാസ്ത്രരം പതപോപയയുടെപോ

പുഴിലായിരുന്പയപോ ഉടെ ണ്ട്. എന്നാല്്കേില് അതിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യത്തണ്ടു കരാജ്യത്തകളുടെ യയുടെയുെ ശാസ്ത്രരം ഇയയുടെയിടെ ഷണങ്ങളിലേ ടെ വള്ളമുള്ള ഭപോഗെ ശാസ്ത്രരം  CRZ-IVB

യിലുെ ശാസ്ത്രരം ഉള്ക്കുടെ ്ടുന്നതപോണ്്. പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തമ്പരാജ്യത്തപോഗത മാതിദ്യബന്ധിനെ ശാസ്ത്രരം, തുറമുഖങ്ങള്ക്കു എന്നിവയുടെ യയുടെ

നിയന്ത്രികമാകുന്ന പ്രവിത പ്രവരത്തിന്റെ നങ്ങള്ക്കു മാപോത്രെ ശാസ്ത്രരം ഈ പമാഖഷണങ്ങളിലേയില് അനുവദനേശീയമാപോണ്്.

21. 2011 -ടെ ഷണങ്ങളിലേ തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേനെ ശാസ്ത്രരം സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ില് നിന്നുെ ശാസ്ത്രരം കൂടുതല്

ഇളവുകള്ക്കു 2019 -ടെ ഷണങ്ങളിലേ വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ില് അനുവദി വളര്ച്ചിിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. എന്നാല്്. CRZ-IA യില് 1000 സ്കദേശസ്വയര

മാേശീറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (റില് കൂടുതല് കണ്ട്. എന്നാല്ല്കപോടുകളുള്ള പ്രപദശാസ്തങ്ങളില് 50 മാേശീറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ര ബഫര പസപോണ്പോയി 2011

-ടെ ഷണങ്ങളിലേ വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ില് വിദ്യവസ് ടെ ്പെടുകയും ചെയിരുന്നു. 2019 -ടെ ഷണങ്ങളിലേ വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ില് ഇത്

ഒഴിലായിരുന്ിവപോക്കും അതിലൂന്നതിനപോയി നിരപതദ്ദേശാസ്തി വളര്ച്ചിിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. എന്നാല്്. കപോയലുകള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് പുഴിലായിരുന്യുടെ യയുടെപയപോ പതപോയയുടെിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെപയപോ

വേശീതിയിടെ ല്ലാത്തതും ്കേില് അവയുടെ യയുടെ കരാജ്യത്തഭപോഗടെ ത്തിന്റെ  വികസന നിഷിദ്ധപമാഖഷണങ്ങളിലേ 2011 -ടെ ഷണങ്ങളിലേ

വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ില് 100 മാേശീറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ര ആയിരുന്നത് 2019 -ടെ ഷണങ്ങളിലേ വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ില് 50 മാേശീറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (റപോയി

മാപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിയിിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. എന്നാല്്. കൂയയുടെപോടെ ത കപോയല് ദദേശസ്വേശീപുകടെ ള സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച് 2011 -ടെ ഷണങ്ങളിലേ വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ില്

വികസന നിഷിദ്ധപമാഖഷണങ്ങളിലേ 50 മാേശീറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ര ആയിരുന്നത്, 2019 -ടെ ഷണങ്ങളിലേ വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നപ്രകപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം 20

മാേശീറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (റപോക്കും അതിലൂകയുെ ശാസ്ത്രരം CRZ-III  A -യില് 2011 -ടെ ഷണങ്ങളിലേ വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നപ്രകപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം വികസന നിഷിദ്ധ

പമാഖഷണങ്ങളിലേ 200 മാേശീറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ര ആയിരുന്നത് 2019 -ടെ ഷണങ്ങളിലേ വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നപ്രകപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം 50 മാേശീറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (റപോയി ഇളവ്

ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുകയുെ ശാസ്ത്രരം ടെ ്പെടുകയും ചെയിിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. എന്നാല്്. 

22. പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതിപഷണങ്ങളിലേപോഷണങ്ങളിലേ പ്രപദശാസ്തങ്ങളപോയ CRZ-1A-യില് ഉള്ക്കുടെ ്ിപ്പോര്ട്ടുവരുന്ന പ്രപദശാസ്തങ്ങളില്

ഇപക്കി നമ്മുടെ രാപോടൂറിസെ ശാസ്ത്രരം പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് 2019 -ടെ ഷണങ്ങളിലേ വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ില് അനുമാതി നല്കിയിിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. എന്നാല്്.

ഇവ പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതി സെ ശാസ്ത്രരംരാജ്യത്തകണ്ത്തിന്റെ ിനുെ ശാസ്ത്രരം പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതിപഷണങ്ങളിലേപോഷണങ്ങളിലേ പ്രപദശാസ്തങ്ങളുമാപോയി ബന്ധിടെ ്ര

മുൻകരുതലുകള്ക്കുക്കും അതിലൂെ ശാസ്ത്രരം വിപധായമാപോയിരപോണ്് അനുവദിക്കും അതിലൂന്നടെ തന്നുെ ശാസ്ത്രരം വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ില്

പിടുത്തങ്ങള്ക്റയുന്നു. എന്നപോല് പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതികള്ക്കു പ്രപോബഷണങ്ങളിലേിദ്യത്തിന്റെ ില് വരുപമ്പപോള്ക്കു ഈ വിദ്യവസ്കള്ക്കു

പിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേിക്കി നമ്മുടെ രാടെ ്ടുന്നുടെ ണ്ട്. എന്നാല്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്നത് പ്രധാപോനമാപോണ്്. ടുറിസെ ശാസ്ത്രരം പമാഖഷണങ്ങളിലേയുമാപോയി

ബന്ധിടെ ്ര് മാപോഷണങ്ങളിലേിനിദ്യങ്ങള്ക്കു പനരാജ്യത്തിര് കയയുടെഷണങ്ങളിലേിപഷണങ്ങളിലേയ്ക്് ഒഴും ആശ്ക്കും അതിലൂന്നത് തയയുടെയുക, വപോയു മാഷണങ്ങളിലേിനേശീകരാജ്യത്തണ്െ ശാസ്ത്രരം,

ശാസ്തബ്ദമാഷണങ്ങളിലേിനേശീകരാജ്യത്തണ്െ ശാസ്ത്രരം, ജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേജ്യത്തിനേശീവികളുടെ യയുടെ ആവപോസ വിദ്യവസ്യ്ക്് പകപോരെ ശാസ്ത്രരം വരുന്ന തരാജ്യത്തത്തിന്റെ ിലുള്ള

അമാിതമാപോയ പബപോര് സവപോരാജ്യത്തി തുയയുടെങ്ങിയവയുമാപോയി ബന്ധിടെ ്ര പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതി നിയന്ത്രികമാകുന്ന പ്രവണ്ങ്ങള്ക്കു

കരശാസ്തനമാപോയുെ ശാസ്ത്രരം പിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേിക്കും അതിലൂന്നുടെ ണ്ട്. എന്നാല്ന്ന് പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതി വകു്് ഉറപ്പുവരുപത്തിന്റെ ണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്ന് സമാിതി
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ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

23. തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന അപതപോറിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിയ്ക്് (ടെ ക.സി.ടെ സഡ്.എെ ശാസ്ത്രരം.എ.) കേശീഴിലായിരുന്ില് ,

പകരാജ്യത്തളത്തിന്റെ ിടെ ഷണങ്ങളിലേ തേശീരാജ്യത്തപ്രപദശാസ്തെ ശാസ്ത്രരം ഉള്ക്കുടെ ്ടുന്ന 10 ജ്യത്തിനില്ലാത്തതും കളില് അതത് ജ്യത്തിനില്ലാത്തതും പോകളക്ട് മാനേരമാപോര

ടെ ്പെടുകയും ചെയരമാപോനപോയുെ ശാസ്ത്രരം ജ്യത്തിനില്ലാത്തതും പോ യയുടെികം ഉൗൺ പ്ലാനിംഗ് ആപോനര ടെ മാമ്പര ടെ സക്രരറിയപോയുെ ശാസ്ത്രരം മാറ മൂന്നു പപിടുത്തങ്ങള്ക്ടെ രാജ്യത്ത

പ്രതിനിധാികളപോയുെ ശാസ്ത്രരം ഉള്ക്കുടെ ്ടുത്തിന്റെ ി 2013-ല് ജ്യത്തിനില്ലാത്തതും പോതഷണങ്ങളിലേ കമ്മിറ്റി (2011-2014)ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ികള്ക്കു രൂപിടുത്തങ്ങള്ക്േശീകരാജ്യത്തിടെ  വളര്ച്ച്കേിലുെ ശാസ്ത്രരം

2018 മുതഷണങ്ങളിലേപോണ്്  അത് പ്രവരത്തിന്റെ നമാപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരംഭി വളര്ച്ചത്.  ടെ ക.സി.ടെ സഡ്.എെ ശാസ്ത്രരം.എ. - യുടെ യയുടെ

നയയുടെപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെിക്രമാെ ശാസ്ത്രരം അനുസരാജ്യത്തി വളര്ച്ച് 250 ്പെടുകയും ചെതുരാജ്യത്തശമാേശീറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (പറപോ അതിനു തപോടെ ഴിലായിരുന്പയപോ ഉള്ള വപോസഗൃഹൈങ്ങളുടെ യയുടെ

നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ്പ്രവരത്തിന്റെ നങ്ങള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് CRZ  II-ലുെ ശാസ്ത്രരം CRZIII-ലുെ ശാസ്ത്രരം അനുമാതി നല്കപോൻ പ്രസ്തുത

ജ്യത്തിനില്ലാത്തതും പോതഷണങ്ങളിലേ കമ്മിറ്റി (2011-2014)ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിക്കി നമ്മുടെ രാ് അധാികപോരാജ്യത്തമുണ്ട്. എന്നാല്്. എന്നപോല് പ്രസ്തുത ജ്യത്തിനില്ലാത്തതും പോതഷണങ്ങളിലേ കമ്മിറ്റി (2011-2014)ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ികള്ക്കു

മാപോസങ്ങപളപോളെ ശാസ്ത്രരം പയപോഗെ ശാസ്ത്രരം പ്പെടുകയും ചെരാജ്യത്തപോത്തിന്റെ തപോയി നിരാജ്യത്തേശീകി വളര്ച്ച സമാിതി, ജ്യത്തിനില്ലാത്തതും പോതഷണങ്ങളിലേ കമ്മിറ്റി (2011-2014)ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ികള്ക്കു

മാപോസെ ശാസ്ത്രരംപതപോറുെ ശാസ്ത്രരം കൃതിദ്യമാപോയി പയപോഗെ ശാസ്ത്രരം പ്പെടുകയും ചെരാജ്യത്തണ്ടെ മാന്നുെ ശാസ്ത്രരം നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ് പ്രവരത്തിന്റെ നങ്ങള്ക്കുക്കും അതിലൂള്ള

അപപിടുത്തങ്ങള്ക്കകളിപന്മല് സമായബന്ധിിതമാപോയി തേശീരപ്പുകല്്ിക്കി നമ്മുടെ രാണ്ടെ മാന്നുെ ശാസ്ത്രരം ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂയയുടെപോടെ ത,

സെ ശാസ്ത്രരംസ്പോനതഷണങ്ങളിലേ കമ്മിറ്റി (2011-2014)ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ി രാജ്യത്തണ്ടുമാപോസത്തിന്റെ ിടെ ഷണങ്ങളിലേപോരാജ്യത്തിക്കി നമ്മുടെ രാടെ ഷണങ്ങളിലേ്കേിലുെ ശാസ്ത്രരം പയപോഗെ ശാസ്ത്രരംപ്പെടുകയും ചെരുകയുെ ശാസ്ത്രരം

ജ്യത്തിനില്ലാത്തതും പോതഷണങ്ങളിലേകമ്മിറ്റി (2011-2014)ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ികള്ക്കു കൃതിദ്യമാപോയി പയപോഗെ ശാസ്ത്രരം പ്പെടുകയും ചെരുന്നുടെ ണ്ട്. എന്നാല്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ കയുെ ശാസ്ത്രരം

ടെ ്പെടുകയും ചെപള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

24. CRZ  പനപോരിഫിപക്കി നമ്മുടെ രാഷൻ പ്രകപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം, തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തപമാഖഷണങ്ങളിലേകളില് നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ്ത്തിന്റെ ിനപോയി

സമാര്ിക്കും അതിലൂന്ന അപപിടുത്തങ്ങള്ക്കകളിപന്മല് അനുമാതി ഷണങ്ങളിലേഭിക്കും അതിലൂന്നതിന് വരഷങ്ങപളപോളെ ശാസ്ത്രരം

കപോത്തിന്റെ ിരാജ്യത്തിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്ി വരുന്നതപോയി സമാിതി മാനസ്സിലാക്കി നമിഷണങ്ങളിലേപോക്കും അതിലൂന്നു. CRZ പനപോരിഫിപക്കി നമ്മുടെ രാഷൻ പ്രകപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം

വേശീടു നിരമാപോണ്ത്തിന്റെ ിനപോയി ഷണങ്ങളിലേഭിക്കും അതിലൂന്ന അപപിടുത്തങ്ങള്ക്കകളില് 15 ദിവസത്തിന്റെ ിനകെ ശാസ്ത്രരം

തേശീരപ്പുകല്പിക്കി നമ്മുടെ രാണ്ടെ മാന്നുെ ശാസ്ത്രരം അപപിടുത്തങ്ങള്ക്കയുടെ യയുടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിഗണ്നയുടെ യയുടെ ഓപരാജ്യത്തപോഘരത്തിന്റെ ിനുെ ശാസ്ത്രരം നിശ്ചാത്തലിത

സമായപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിധാി ഉണ്ട്. എന്നാല്പോകണ്ടെ മാന്നുെ ശാസ്ത്രരം കപോഷണങ്ങളിലേതപോമാസെ ശാസ്ത്രരം വരുത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്ന ഉപദിദ്യപോഗസ്രുടെ യയുടെ പമാല് പിടുത്തങ്ങള്ക്ിഴിലായിരുന്

ചുമാത്തിന്റെ ണ്ടെ മാന്നുെ ശാസ്ത്രരം സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

25. തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയന്ത്രികമാകുന്ന പ്രവണ്ത്തിന്റെ ില് ഉള്ക്കുടെ ്ടുന്ന പ്രപദശാസ്തങ്ങളില് വേശീടുകള്ക്കു

നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)ിക്കും അതിലൂന്നതിനപോയി ഷണങ്ങളിലേഭിക്കും അതിലൂന്ന അപപിടുത്തങ്ങള്ക്കകളില് തേശീരപ്പുകല്്ിക്കും അതിലൂന്നതിന് വരഷങ്ങളുടെ യയുടെ

കപോഷണങ്ങളിലേതപോമാസെ ശാസ്ത്രരം വരുന്നതപോയ  പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തപോതികള്ക്കു വസ്തുനിഷ്ഠമാപോയി വിഷണങ്ങളിലേയിരുത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്നതിന് ഷണങ്ങളിലേഭിക്കും അതിലൂന്ന

അപപിടുത്തങ്ങള്ക്കകളിടെ ഷണങ്ങളിലേ തുയയുടെരനയയുടെപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെികള്ക്കു സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച് വിദ്യക്തത ഉറ്പോപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തുണ്ട്. എന്നാല്്.

ആയതിനപോല് , ഓപരാജ്യത്തപോ ജ്യത്തിനില്ലാത്തതും യിലുെ ശാസ്ത്രരം ആടെ ക എത്ര വേശീടുകള്ക്കുക്കും അതിലൂള്ള അപപിടുത്തങ്ങള്ക്കയപോണ്്
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ഷണങ്ങളിലേഭി വളര്ച്ചടെ തന്നുെ ശാസ്ത്രരം അവയില് എത്രടെ യട നിയമങ്ങളുടെ സങ്കീര്ണ്ണെ ശാസ്ത്രരം തേശീരപ്പുകല്്ി വളര്ച്ചിിപ്പോര്ട്ടുടെ ണ്ട്. എന്നാല്ന്നുമുള്ള കണ്ക്കും അതിലൂകള്ക്കു ഓപരാജ്യത്തപോ

ജ്യത്തിനില്ലാത്തതും പോതഷണങ്ങളിലേ കമ്മിറ്റി (2011-2014)ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിയുെ ശാസ്ത്രരം ആഴ്ചയിടെ ഷണങ്ങളിലേപോരാജ്യത്തിക്കി നമ്മുടെ രാല് സെ ശാസ്ത്രരംസ്പോനതഷണങ്ങളിലേ കമ്മിറ്റി (2011-2014)ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിടെ യ

അറിയിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം പ്രസ്തുത വിവരാജ്യത്തങ്ങള്ക്കു ടെ വബ്സൈറ്റില് ലഭ്യകസറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ില് ഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം

സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

26. തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിധാിയില് ഉള്ക്കുടെ ്ടുന്ന പ്രപദശാസ്തങ്ങളില്

ടെ കരിയയുടെനിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ്ത്തിന്റെ ിനപോയി ഷണങ്ങളിലേഭിക്കും അതിലൂന്ന  അപപിടുത്തങ്ങള്ക്കകളിപന്മലുള്ള തുയയുടെരനയയുടെപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെികളില്

കപോഷണങ്ങളിലേതപോമാസെ ശാസ്ത്രരം ഉണ്ട്. എന്നാല്പോകുന്നതിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാപോന കപോരാജ്യത്തണ്െ ശാസ്ത്രരം ബന്ധിടെ ്ര ഉപദിദ്യപോഗസ്രക്കി നമ്മുടെ രാ് നിയമാടെ ത്തിന്റെ 

കുറി വളര്ച്ച് പവണ്ട്. എന്നാല്ത്ര അവപബപോധാമാില്ലാത്തതും പോത്തിന്റെ തിനപോഷണങ്ങളിലേപോടെ ണ്ന്ന് സമാിതി നിരാജ്യത്തേശീകിക്കും അതിലൂന്നു.

ആയതിനപോല് തപതദ്ദേശാസ്തസദേശസ്വയെ ശാസ്ത്രരംഭരാജ്യത്തണ് വകു്ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ ആഭിമുഖിദ്യത്തിന്റെ ില് തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന

നിയമാെ ശാസ്ത്രരം സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച് അതത് പിടുത്തങ്ങള്ക്ഞപോയത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ കളിടെ ഷണങ്ങളിലേ ഉപദിദ്യപോഗസ്രക്കി നമ്മുടെ രാ് അവപബപോധാ ിപോസ്സുകള്ക്കു

സെ ശാസ്ത്രരംഘയയുടെി്ിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്ന് സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

27. പകരാജ്യത്തള തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന അപതപോറിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിയില് CRZ  പമാഖഷണങ്ങളിലേയിടെ ഷണങ്ങളിലേ നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ്

പ്രവരത്തിന്റെ നങ്ങള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് അനുമാതി നല്കുക, അനധാികൃത നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ്ങ്ങള്ക്കുടെ ക്കി നമ്മുടെ രാതിടെ രാജ്യത്ത നയയുടെപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെി

സദേശസ്വേശീകരാജ്യത്തിക്കും അതിലൂക തുയയുടെങ്ങിയ പ്രധാപോന പജ്യത്തിനപോഷണങ്ങളിലേികള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് സപോപ്കേതിക കവദഗ്ദ്ധിദ്യെ ശാസ്ത്രരം ഉള്ളവരുടെ യയുടെയുെ ശാസ്ത്രരം,

ഫയല് പജ്യത്തിനപോഷണങ്ങളിലേികള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാപോയി മാറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (് ഉപദിദ്യപോഗസ്രുടെ യയുടെയുെ ശാസ്ത്രരം കുറവ് അനുഭവടെ ്ടുന്നതപോയുെ ശാസ്ത്രരം ഇത്

അപപിടുത്തങ്ങള്ക്കകള്ക്കു സമായബന്ധിിതമാപോയി തേശീര്പോക്കും അതിലൂന്നതില് കപോഷണങ്ങളിലേതപോമാസെ ശാസ്ത്രരം സൃഷ്ടിച്ചു.ിക്കും അതിലൂന്നതപോയുെ ശാസ്ത്രരം

സമാിതി മാനസ്സിലാക്കി നമിഷണങ്ങളിലേപോക്കും അതിലൂന്നു. ഇവ തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തവപോസികളുടെ യയുടെ ജ്യത്തിനേശീവിതടെ ത്തിന്റെ  ബപോധാിക്കും അതിലൂന്ന

വിഷയമാപോയതിനപോല് പകരാജ്യത്തള തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന അപതപോറിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിയുടെ യയുടെ സുഗമാമാപോയ

പ്രവരത്തിന്റെ നത്തിന്റെ ിന് ആവശാസ്തിദ്യമാപോയ ജ്യത്തിനേശീവനക്കി നമ്മുടെ രാപോടെ രാജ്യത്ത അയയുടെിയന്താപേക്ഷിതമാണരാജ്യത്തമാപോയി നിയമാിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്ന്

സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

28. തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാെ ശാസ്ത്രരം നയയുടെ്ിഷണങ്ങളിലേപോക്കും അതിലൂപമ്പപോള്ക്കു 1991-നു മുൻപുള്ളതുെ ശാസ്ത്രരം അതിനു

പശാസ്തഷമുള്ളതുമാപോയ നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ്ങ്ങള്ക്കു തമ്മിറ്റി (2011-2014)ില് പവരതിരാജ്യത്തിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തുണ്ട്. എന്നാല്്. പകന്ദ്രഗവണ്ടെ മാു രാജ്യത്തിന്റെിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ

വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നെ ശാസ്ത്രരം അനുസരാജ്യത്തി വളര്ച്ചപോണ്് ഇത് ടെ ്പെടുകയും ചെപള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട്. എന്നാല്ടെ തന്നുെ ശാസ്ത്രരം സെ ശാസ്ത്രരംസ്പോന ഗവൺടെ മാു രാജ്യത്തിന്റെിന്

മാപോത്രമാപോയി ഇക്കി നമ്മുടെ രാപോരാജ്യത്തിദ്യത്തിന്റെ ില് ഒരു തേശീരുമാപോനടെ മാടുക്കി നമ്മുടെ രാപോൻ സപോധാിക്കി നമ്മുടെ രാിടെ ല്ലാത്തതും ന്നുെ ശാസ്ത്രരം ്പെടുകയും ചെര വളര്ച്ചകളിലൂടെ യയുടെ

സമാിതിക്കി നമ്മുടെ രാ് പബപോധാിദ്യടെ ്ിപ്പോര്ട്ടു. ഇക്കി നമ്മുടെ രാപോരാജ്യത്തിദ്യെ ശാസ്ത്രരം തപതദ്ദേശാസ്തസദേശസ്വയെ ശാസ്ത്രരംഭരാജ്യത്തണ് സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം പകപോസ്റ്റിമേറ്റ്സ്ല് പസപോൺ

മാപോപനജ്മെന്റ് ഡ ടെ മാു രാജ്യത്തിന്റെ് അപതപോറിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിയുെ ശാസ്ത്രരം ജ്യത്തിനനങ്ങടെ ള പബപോധാിദ്യടെ ്ടുത്തിന്റെ ണ്ടെ മാന്നുെ ശാസ്ത്രരം തരക്കി നമ്മുടെ രാങ്ങള്ക്കു

പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിഹൈരാജ്യത്തിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോയ ഘരങ്ങളില് തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തപമാഖഷണങ്ങളിലേയിടെ ഷണങ്ങളിലേ എെ ശാസ്ത്രരം.എല് .എമാപോടെ രാജ്യത്ത കൂയയുടെി

ഉള്ക്കുടെ ്ടുത്തിന്റെ ി പയപോഗങ്ങള്ക്കു വിളിച പ്പെടുകയും ചെരത്തിന്റെ ് പ്രശ്നപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിഹൈപോരാജ്യത്തത്തിന്റെ ിനപോയി ശമാിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം
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സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

29. തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാെ ശാസ്ത്രരം സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച അപപിടുത്തങ്ങള്ക്കകളില്

തേശീരുമാപോനടെ മാടുക്കും അതിലൂപമ്പപോള്ക്കു തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തടെ ത്തിന്റെ  ഭൂമാിശാസ്തപോസ്ത്രപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തമാപോയുെ ശാസ്ത്രരം കപോഷണങ്ങളിലേപോവസ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തവുമാപോയ

കപോരാജ്യത്തിദ്യങ്ങളില് കൂടുതല് പ്രപോഗല്ഭിദ്യമുള്ള ഉപദിദ്യപോഗസ്രുടെ യയുടെ സപോന്നിദ്ധിദ്യെ ശാസ്ത്രരം ടെ മാ വളര്ച്ചടെ ്ര

തേശീരുമാപോനങ്ങള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ്  സഹൈപോയകമാപോകുടെ മാന്നതിനപോല് തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തമുള്ള എല്ലാത്തതും പോ ജ്യത്തിനില്ലാത്തതും കളിലുെ ശാസ്ത്രരം CRZ

സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിിക്കും അതിലൂന്ന ജ്യത്തിനില്ലാത്തതും പോതഷണങ്ങളിലേ കമ്മിറ്റി (2011-2014)ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ികളില് തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേനെ ശാസ്ത്രരം സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച പമാഖഷണങ്ങളിലേയില്

ശാസ്തപോസ്ത്രേശീയമാപോയുെ ശാസ്ത്രരം സപോപ്കേതികമാപോയുെ ശാസ്ത്രരം പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിജപോനമുള്ള ഒരു ഉപദിദ്യപോഗസ്ടെ നടെ യ്കേിലുെ ശാസ്ത്രരം

ഉള്ക്കുടെ ്ടുപത്തിന്റെ ണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്ന് സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

30. 2019-ടെ ഷണങ്ങളിലേ വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ അയയുടെിസ്പോനത്തിന്റെ ില് തള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേപോറപോക്കും അതിലൂന്ന തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത

പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന പ്ലാനിംഗ് ആപോനിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ കരാജ്യത്തയയുടെ് മാപോ്് സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച് നിരപതദ്ദേശാസ്തെ ശാസ്ത്രരം സമാര്ിക്കും അതിലൂന്നതിന് എല്ലാത്തതും പോ

പിടുത്തങ്ങള്ക്ഞപോയത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ കള്ക്കുക്കും അതിലൂെ ശാസ്ത്രരം സപോധാി വളര്ച്ചിരിടെ ല്ലാത്തതും ന്നുെ ശാസ്ത്രരം ഇതു സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച് ടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്പോതുജ്യത്തിനനപോഭിപ്രപോയെ ശാസ്ത്രരം പതടുന്ന

അവസരാജ്യത്തത്തിന്റെ ില് അഭിപ്രപോയങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം നിരപതദ്ദേശാസ്തങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം സമാര്ിക്കും അതിലൂവപോന് പിടുത്തങ്ങള്ക്ഞപോയത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ കള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ്

അവസരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം നല്കുന്നതപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം വകു്ില്നിന്ന് ഷണങ്ങളിലേഭി വളര്ച്ച റിപ്പോരിപ്പോര്ട്ടുകളുടെ യയുടെ അയയുടെിസ്പോനത്തിന്റെ ില്

സമാിതി മാനസ്സിലാക്കി നമിഷണങ്ങളിലേപോക്കും അതിലൂന്നു. എന്നപോല് ടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്പോതുജ്യത്തിനനപോഭിപ്രപോയെ ശാസ്ത്രരം പതയയുടെിയ പശാസ്തഷെ ശാസ്ത്രരം വഷണങ്ങളിലേിയ മാപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ങ്ങള്ക്കു

സപോധാിദ്യമാപോകില്ലാത്തതും  എന്നതിനപോല് കപോതഷണങ്ങളിലേപോയ സപോപ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള്ക്കു പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിഹൈരാജ്യത്തിചടെ കപോണ്ടുള്ള കരാജ്യത്തയയുടെ്

പ്ലാനിംഗ് ആപോന് ആയിരാജ്യത്തിക്കി നമ്മുടെ രാണ്െ ശാസ്ത്രരം ടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്പോതുജ്യത്തിനനപോഭിപ്രപോയെ ശാസ്ത്രരം സദേശസ്വരൂപിടുത്തങ്ങള്ക്ിക്കി നമ്മുടെ രാപോന് പവണ്ട്. എന്നാല്ി സമാര്ിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്ടെ തന്നുെ ശാസ്ത്രരം

ഈ പ്രപദശാസ്തങ്ങളിടെ ഷണങ്ങളിലേ അയയുടെിസ്പോനപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തമാപോയ കപോരാജ്യത്തിദ്യങ്ങളില് അഭിപ്രപോയെ ശാസ്ത്രരം പിടുത്തങ്ങള്ക്റയപോന് സപോധാിക്കും അതിലൂന്ന

അധാികപോരാജ്യത്തസ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നങ്ങള്ക്കു എന്ന നിഷണങ്ങളിലേയില് കരാജ്യത്തയയുടെിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ അന്താപേക്ഷിതമാണിമാരൂപിടുത്തങ്ങള്ക്കല്പനയ്ക്് മുന്പുള്ള

നിഷണങ്ങളിലേവിടെ ഷണങ്ങളിലേ ഘരത്തിന്റെ ില് തടെ ന്ന ബന്ധിടെ ്ര പിടുത്തങ്ങള്ക്ഞപോയത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ കളുടെ യയുടെ അഭിപ്രപോയങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം

നിരപതദ്ദേശാസ്തങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം  പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിഗണ്ിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

31. ആപഗപോളതപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ ഫഷണങ്ങളിലേമാപോയി കയയുടെല്ജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേനിരാജ്യത്ത്് ഉയരുകയുെ ശാസ്ത്രരം കയയുടെഷണങ്ങളിലേില് നിന്ന്

ജ്യത്തിനഷണങ്ങളിലേെ ശാസ്ത്രരം കപോയഷണങ്ങളിലേിപഷണങ്ങളിലേയ്ക്് കൂടുതല് പ്രവഹൈിക്കും അതിലൂകയുെ ശാസ്ത്രരം ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സപോഹൈ്പെടുകയും ചെരാജ്യത്തിദ്യെ ശാസ്ത്രരം നിഷണങ്ങളിലേനില്ക്കും അതിലൂന്നുണ്ട്. എന്നാല്്.

തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത കകപള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം അനധാികൃത നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ്ങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം കയയുടെഷണങ്ങളിലേിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെയുെ ശാസ്ത്രരം കപോയഷണങ്ങളിലേിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെയുെ ശാസ്ത്രരം

വിസ്േശീരട നിയമങ്ങളുടെ സങ്കീര്ണ്ണെ ശാസ്ത്രരം കുറയ്കയുെ ശാസ്ത്രരം അതുവഴിലായിരുന്ി കയയുടെഷണങ്ങളിലേപോക്രമാണ്ത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെയുെ ശാസ്ത്രരം ടെ വള്ളടെ ്പോക്കി നമ്മുടെ രാത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെയുെ ശാസ്ത്രരം

രൂകത വരദ്ധി്ിക്കും അതിലൂകയുെ ശാസ്ത്രരം ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.  ഈ സപോഹൈ്പെടുകയും ചെരാജ്യത്തിദ്യെ ശാസ്ത്രരം പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തമാപോവധാി ഒഴിലായിരുന്ിവപോക്കും അതിലൂന്നതിനപോയി

2019-ടെ ഷണങ്ങളിലേ തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാെ ശാസ്ത്രരം പ്രപോബഷണങ്ങളിലേിദ്യത്തിന്റെ ില് വരുപമ്പപോള്ക്കു പ്രസ്തുത നിയമാത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ

അയയുടെിസ്പോനത്തിന്റെ ില് സപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (കഷണങ്ങളിലേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (് മാപോപ്പുകളുടെ യയുടെ തപോരാജ്യത്തതമാിദ്യ പിടുത്തങ്ങള്ക്ഠനത്തിന്റെ ിലൂടെ യയുടെ തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത

കകപള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ങ്ങള്ക്കു കടെ ണ്ട്. എന്നാല്പത്തിന്റെ ണ്ട്. എന്നാല്തുെ ശാസ്ത്രരം അനധാികൃത കപള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ങ്ങള്ക്കു ഒഴിലായിരുന്ി്ിക്കി നമ്മുടെ രാപോന് നയയുടെപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെി

സദേശസ്വേശീകരാജ്യത്തിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തുമാപോടെ ണ്ന്ന് സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
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32. 2011-ടെ ഷണങ്ങളിലേ വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ അയയുടെിസ്പോനത്തിന്റെ ില് അനധാികൃത നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ്ടെ മാന്ന

പപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തില് തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പമാഖഷണങ്ങളിലേയിടെ ഷണങ്ങളിലേ പിടുത്തങ്ങള്ക്ഷണങ്ങളിലേയിയയുടെങ്ങളിലുെ ശാസ്ത്രരം വേശീടുകളുെ ശാസ്ത്രരം മാറെ ശാസ്ത്രരം ടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്പോളിക്കും അതിലൂന്നതിനപോയി

പനപോരേശീസ് നല്കുന്നതപോയി സമാിതി മാനസ്സിലാക്കി നമിഷണങ്ങളിലേപോക്കും അതിലൂന്നു. ഇത്തിന്റെ രാജ്യത്തത്തിന്റെ ില് പനപോരേശീസ് ഷണങ്ങളിലേഭി വളര്ച്ച പിടുത്തങ്ങള്ക്ഷണങ്ങളിലേരുെ ശാസ്ത്രരം

2019-ടെ ഷണങ്ങളിലേ വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്ന പ്രകപോരാജ്യത്തമുള്ള ആനുകൂഷണങ്ങളിലേിദ്യങ്ങള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് അരഹൈതയുള്ളവരാജ്യത്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം പ്ലാനിംഗ് ആപോന്

തള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേപോറപോക്കി നമ്മുടെ രാിക്കി നമ്മുടെ രാഴിലായിരുന്ിഞ്ഞപോല് ടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്പോളിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല് പ്രസ്തുത ഷണങ്ങളിലേിസ്റ്റിമേറ്റ്സ്ില്ടെ ്ര പിടുത്തങ്ങള്ക്ഷണങ്ങളിലേ വേശീടുകളുെ ശാസ്ത്രരം

ടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്പോളിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്ി വരുകയിടെ ല്ലാത്തതും ന്നുെ ശാസ്ത്രരം പകന്ദ്രസരക്കി നമ്മുടെ രാപോരുമാപോയി ബന്ധിടെ ്രതപോയതിനപോല് ഈ

വിഷയത്തിന്റെ ില് ഉണ്ട്. എന്നാല്പോകുന്ന കപോഷണങ്ങളിലേതപോമാസെ ശാസ്ത്രരം ഇവരക്കി നമ്മുടെ രാ് അരഹൈമാപോയ ആനുകൂഷണങ്ങളിലേിദ്യെ ശാസ്ത്രരം

നിഷധാിക്കി നമ്മുടെ രാടെ ്ടുവപോന് കപോരാജ്യത്തണ്മാപോകരുടെ തന്നുെ ശാസ്ത്രരം സമാിതി വിഷണങ്ങളിലേയിരുത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്നു. ആയതിനപോല്

2019-ടെ ഷണങ്ങളിലേ പുതിയ വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്ന പ്രകപോരാജ്യത്തമുള്ള തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പ്ലാനിംഗ് ആപോന് നിഷണങ്ങളിലേവില് വരുന്നതുവടെ രാജ്യത്ത

അനധാികൃത നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ്ടെ മാന്ന പപിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തില് വേശീടുകള്ക്കു ടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്പോളിയ്ന്നതിന് പനപോരേശീസ് നല്കുന്ന നയയുടെപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെി

തപതദ്ദേശാസ്തസദേശസ്വയെ ശാസ്ത്രരംഭരാജ്യത്തണ് വകു്്  നിരത്തിന്റെ ിവയ്ക്ണ്ടെ മാന്ന് സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

33. തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാെ ശാസ്ത്രരം ബപോധാകമാപോകുന്ന 398 തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്ഞപോയത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ കള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ്

CRZ  II-ടെ ഷണങ്ങളിലേ ഇളവുകള്ക്കു ഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോക്കും അതിലൂന്നതിനപോയി അവയിടെ ഷണങ്ങളിലേ ജ്യത്തിനനസപോന്ദ്രത കണ്ക്കി നമ്മുടെ രാിടെ ഷണങ്ങളിലേടുത്തിന്റെ ്

നഗരാജ്യത്തവത്ക്കി നമ്മുടെ രാരാജ്യത്തണ് സദേശസ്വഭപോവമുള്ള അരബകനസിെ ശാസ്ത്രരംഗ് പിടുത്തങ്ങള്ക്ഞപോയത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ കളപോക്കി നമ്മുടെ രാി അവടെ യ 2021

ഒപക്ട് മാനേപോബര 13-ന് സെ ശാസ്ത്രരംസ്പോന സരക്കി നമ്മുടെ രാപോര വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നെ ശാസ്ത്രരം പുറടെ ്ടുവി വളര്ച്ചിിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. എന്നാല്.് എന്നപോല് അവടെ യ

മുനിസി്പോഷണങ്ങളിലേിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ികളപോയി മാപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ിയപോല് മാപോത്രപമാ അെ ശാസ്ത്രരംഗേശീകപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം നല്കപോന് സപോധാിക്കും അതിലൂകയുളളൂടെ വന്ന്

പകന്ദ്ര സരക്കി നമ്മുടെ രാപോര അറിയി വളര്ച്ചിിപ്പോര്ട്ടുളളതപോയി സമാിതി മാനസ്സിലാക്കി നമിഷണങ്ങളിലേപോക്കും അതിലൂന്നു. അപ്രകപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം ടെ ്പെടുകയും ചെയപോല്

പദശാസ്തേശീയഗപോമാേശീണ് ടെ തപോഴിലായിരുന്ിലുറ്് പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതിയിലൂടെ യയുടെ ഷണങ്ങളിലേഭിക്കും അതിലൂന്ന ആനുകൂഷണങ്ങളിലേിദ്യെ ശാസ്ത്രരം പ്രസ്തുത

പിടുത്തങ്ങള്ക്ഞപോയത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ കള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് നഷ്ടിച്ചു.മാപോകുടെ മാന്ന വസ്തുത കണ്ക്കി നമ്മുടെ രാിടെ ഷണങ്ങളിലേടുപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തുണ്ട്. എന്നാല്.് പ്രസ്തുത

പിടുത്തങ്ങള്ക്ഞപോയത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ കളിടെ ഷണങ്ങളിലേ നിരാജ്യത്തവധാി സപോധാപോരാജ്യത്തണ്ക്കി നമ്മുടെ രാപോരക്കി നമ്മുടെ രാ് ടെ തപോഴിലായിരുന്ില് നല്കുന്ന പിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതി

നിഷണങ്ങളിലേനിരത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്നപതപോടെ യയുടെപോ്െ ശാസ്ത്രരം CRZ  II-ടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ ഇളവുകള്ക്കു ഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോക്കും അതിലൂകയുെ ശാസ്ത്രരം ടെ ്പെടുകയും ചെപള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട്. എന്നാല്തുടെ ണ്ട്. എന്നാല്ന്ന്

വിഷണങ്ങളിലേയിരുത്തിന്റെ ിയ സമാിതി, പകരാജ്യത്തളത്തിന്റെ ിടെ ഷണങ്ങളിലേ പ്രപതിദ്യക സപോഹൈ്പെടുകയും ചെരാജ്യത്തിദ്യത്തിന്റെ ില് ഈ പ്രശ്നെ ശാസ്ത്രരം എപ്രകപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം

പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിഹൈരാജ്യത്തിക്കി നമ്മുടെ രാപോന് സപോധാിക്കും അതിലൂടെ മാന്നത് പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപശാസ്തപോധാിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം ആയതിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ

അയയുടെിസ്പോനത്തിന്റെ ില് തുയയുടെരനയയുടെപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെി സദേശസ്വേശീകരാജ്യത്തിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

34. തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാനിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ്വുമാപോയി ബന്ധിടെ ്ര് സെ ശാസ്ത്രരംസ്പോന സരക്കി നമ്മുടെ രാപോര

നയയുടെത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ന്ന എല്ലാത്തതും പോ പ്രവരത്തിന്റെ നങ്ങള്ക്കുക്കും അതിലൂെ ശാസ്ത്രരം പകന്ദ്രസരക്കി നമ്മുടെ രാപോരാജ്യത്തിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ അെ ശാസ്ത്രരംഗേശീകപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം ഷണങ്ങളിലേഭിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തുണ്ട്. എന്നാല്്.

മാതിദ്യബന്ധിന വകു്് തള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേപോറപോക്കി നമ്മുടെ രാിയ ഇു രാജ്യത്തിന്റെപഗറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ഡ് ഫിഷറേശീസ് ടെ ഡവഷണങ്ങളിലേപടെ മാു രാജ്യത്തിന്റെ് പ്ലാനിംഗ് ആപോന് , തപതദ്ദേശാസ്ത

സദേശസ്വയെ ശാസ്ത്രരംഭരാജ്യത്തണ് വകു്ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ അരബകനസിെ ശാസ്ത്രരംഗ് പിടുത്തങ്ങള്ക്ഞപോയത്തിന്റെ ് സെ ശാസ്ത്രരംബന്ധിി വളര്ച്ച വിജപോപിടുത്തങ്ങള്ക്നെ ശാസ്ത്രരം

തുയയുടെങ്ങിയവടെ യല്ലാത്തതും പോെ ശാസ്ത്രരം പകന്ദ്ര സരക്കി നമ്മുടെ രാപോരാജ്യത്തിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിഗണ്നയിഷണങ്ങളിലേപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം ഇവടെ യല്ലാത്തതും പോെ ശാസ്ത്രരം തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത
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പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാ രൂപിടുത്തങ്ങള്ക്േശീകരാജ്യത്തണ്വുമാപോയി ഏടെ ത്കേിലുെ ശാസ്ത്രരം തരാജ്യത്തത്തിന്റെ ില് ബന്ധിടെ ്രതപോടെ ണ്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം

ഇവയിടെ ഷണങ്ങളിലേ പകന്ദ്ര തേശീരുമാപോനത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ അയയുടെിസ്പോനത്തിന്റെ ില് തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാത്തിന്റെ ില്

പിടുത്തങ്ങള്ക്ഷണങ്ങളിലേ ഇളവുകളുെ ശാസ്ത്രരം ഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോക്കും അതിലൂവപോന് സപോധാിക്കും അതിലൂടെ മാന്നുെ ശാസ്ത്രരം സമാിതി മാനസ്സിലാക്കി നമിഷണങ്ങളിലേപോക്കും അതിലൂന്നു. ആയതിനപോല്

തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേനവുമാപോയി ബന്ധിടെ ്ര് വിവിധാ സരക്കി നമ്മുടെ രാപോര വിഭപോഗങ്ങള്ക്കു പകന്ദ്ര

സരക്കി നമ്മുടെ രാപോരാജ്യത്തിപഷണങ്ങളിലേയ്ക്് അയ വളര്ച്ചിിപ്പോര്ട്ടുള്ള ടെ പ്രപോപ്പോസലുകളിപന്മല്  പകന്ദ്ര അെ ശാസ്ത്രരംഗേശീകപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം ഷണങ്ങളിലേഭിക്കും അതിലൂന്നതിനുള്ള

തുയയുടെരനയയുടെപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെി സദേശസ്വേശീകരാജ്യത്തിക്കി നമ്മുടെ രാണ്ടെ മാന്ന്  സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

35. വരഷെ ശാസ്ത്രരം പതപോറുെ ശാസ്ത്രരം ഒരു പ്രപതിദ്യക കപോഷണങ്ങളിലേയളവില് കയയുടെഷണങ്ങളിലേിടെ ഷണങ്ങളിലേ ടെ വള്ളെ ശാസ്ത്രരം വറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ി വളര്ച്ച് കൃഷിടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന

കൃഷിയിയയുടെങ്ങളപോണ്് ടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്പോക്കി നമ്മുടെ രാപോളി്പോയയുടെങ്ങള്ക്കു . 40 വരഷെ ശാസ്ത്രരം മുമ്പുവടെ രാജ്യത്ത ഏകപദശാസ്തെ ശാസ്ത്രരം 24000 ടെ ഹൈക്ട് മാനേര

ടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്പോക്കി നമ്മുടെ രാപോളി്പോയയുടെങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം 4000 ടെ ഹൈക്ട് മാനേര കക്പോയയുടെങ്ങളുെ ശാസ്ത്രരം ഉണ്ട്. എന്നാല്പോയിരുന്നു. ഇവയുടെ യയുടെ വശാസ്തങ്ങളിടെ ഷണങ്ങളിലേ

ബണ്ടുകള്ക്കു പിടുത്തങ്ങള്ക്ഷണങ്ങളിലേതുെ ശാസ്ത്രരം യഥപോസമായെ ശാസ്ത്രരം പകടുപിടുത്തങ്ങള്ക്പോടുകള്ക്കു തേശീരക്കി നമ്മുടെ രാപോത്തിന്റെ തിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ ഫഷണങ്ങളിലേമാപോയി

നശാസ്തിചപപിടുത്തങ്ങള്ക്പോയവയപോണ്്. ബണ്ട്. എന്നാല്് 1991-ന് മുന്പിടുത്തങ്ങള്ക്് നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)ി വളര്ച്ചതപോടെ ണ്്കേില് അത് High Tide

Line  ആയി പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിഗണ്ിക്കി നമ്മുടെ രാപോടെ മാന്നുള്ള ഒരു പഭദഗതി 26.11.2021 ന് പകന്ദ്രമാന്ത്രികമാകുന്ന പ്രവപോഷണങ്ങളിലേയെ ശാസ്ത്രരം

വരുത്തിന്റെ ിയിിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. എന്നാല്്. അതിനപോല് ഈ ബണ്ടുകള്ക്കു 1991-ന് മുന്പുതടെ ന്ന അവിടെ യയുടെയുണ്ട്. എന്നാല്പോയിരു

ന്നവയപോടെ ണ്ന്ന് സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്ിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തുടെ ണ്ട്. എന്നാല്ന്നുെ ശാസ്ത്രരം ഇവടെ യല്ലാത്തതും പോെ ശാസ്ത്രരം തപതദ്ദേശാസ്തസദേശസ്വയെ ശാസ്ത്രരംഭരാജ്യത്തണ് സ്പോപിടുത്തങ്ങള്ക്നങ്ങള്ക്കു

മാപോരക്കി നമ്മുടെ രാ് ടെ ്പെടുകയും ചെയപോല് ഇളവുകള്ക്കു ഷണങ്ങളിലേഭിദ്യമാപോകുടെ മാന്നുെ ശാസ്ത്രരം സമാിതി നിരാജ്യത്തേശീകിക്കും അതിലൂന്നു. ബണ്ടുകളുടെ യയുടെ

വിശാസ്തദപോെ ശാസ്ത്രരംശാസ്തങ്ങള്ക്കു പശാസ്തഖരാജ്യത്തിക്കും അതിലൂന്നതിനപോയി സപോറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (കഷണങ്ങളിലേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (് സരപസ, ഫിസിക്കി നമ്മുടെ രാല് സരപസ, പസപോഷിദ്യല്

സരപസ തുയയുടെങ്ങിയ ഭപോരാജ്യത്തി വളര്ച്ച പജ്യത്തിനപോഷണങ്ങളിലേികള്ക്കു നിരസഹൈിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തുള്ളതിനപോല് തപതദ്ദേശാസ്ത സദേശസ്വയെ ശാസ്ത്രരംഭണ്

വകു്ിനു കേശീഴിലായിരുന്ില് ഈ പ്രപതിദ്യക ഉത്തിന്റെ രാജ്യത്തവപോദിത്തിന്റെ െ ശാസ്ത്രരം നിരസഹൈിക്കും അതിലൂന്നതിനപോയി ഒരു ടെ സല്

രൂപിടുത്തങ്ങള്ക്േശീകരാജ്യത്തി വളര്ച്ച് സപോപ്കേതിക പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിജപോനമുള്ള കൂടുതല് ഉപദിദ്യപോഗസ്ടെ രാജ്യത്ത നിയമാി വളര്ച്ച്

സമായബന്ധിിതമാപോയി ഈ പജ്യത്തിനപോഷണങ്ങളിലേി പൂരത്തിന്റെ േശീകരാജ്യത്തിക്കും അതിലൂന്നതിനപോവശാസ്തിദ്യമാപോയ നയയുടെപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെി

സദേശസ്വേശീകരാജ്യത്തിക്കി നമ്മുടെ രാണ്ടെ മാന്ന് സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

36. ടെ പിടുത്തങ്ങള്ക്പോക്കി നമ്മുടെ രാപോളി്പോയയുടെങ്ങളില് 1991-ന് മുന്പുളള ബണ്ടുകള്ക്കു കൃതിദ്യമാപോയി മാപോരക്കി നമ്മുടെ രാ് ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുക,

ദദേശസ്വേശീപുകള്ക്കുക്കും അതിലൂള്ള സെ ശാസ്ത്രരംപയപോജ്യത്തിനിതപിടുത്തങ്ങള്ക്ദ്ധതി തള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേപോറപോക്കും അതിലൂക എന്നിങ്ങടെ ന തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന

നിയമാ നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ്ത്തിന്റെ ില് ഉള്ക്കുടെ ്ിപ്പോര്ട്ടുവരുന്ന  പ്രധാപോന സെ ശാസ്ത്രരംഗതികള്ക്കു

പ്രപോപയപോഗികമാപോക്കും അതിലൂന്നതിനപോയി ഇതുമാപോയി ബന്ധിടെ ്ര തപതദ്ദേശാസ്തസദേശസ്വയെ ശാസ്ത്രരംഭരാജ്യത്തണ്െ ശാസ്ത്രരം, മാതിദ്യബന്ധിന

തുറമുഖെ ശാസ്ത്രരം, പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിസ്ിതി എന്നേശീ വകുപ്പുകള്ക്കു സെ ശാസ്ത്രരംയുക്ത പയപോഗങ്ങള്ക്കു പ്പെടുകയും ചെരന്ന് ഓപരാജ്യത്തപോന്നുെ ശാസ്ത്രരം
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ഏടെ തപോടെ ക്കി നമ്മുടെ രാ മാപോസങ്ങളില് പൂരത്തിന്റെ ിയപോക്കി നമ്മുടെ രാപോന് സപോധാിക്കും അതിലൂടെ മാന്ന രാജ്യത്തേശീതിയില് ഒരു ആകന്പ്ലാനിംഗ് ആപോന്

തള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേപോറപോപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തുെ ശാസ്ത്രരം അവയുടെ യയുടെ പ്രവരത്തിന്റെ ന പുപരാജ്യത്തപോഗതി വിഷണങ്ങളിലേയിരുപത്തിന്റെ ണ്ട്. എന്നാല്തുമാപോടെ ണ്ന്ന് സമാിതി

ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

37. CRZ പനപോരിഫിപക്കി നമ്മുടെ രാഷന് പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിധാിയില് വരുന്ന ദദേശസ്വേശീപുകളില് ഇു രാജ്യത്തിന്റെപഗറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ഡ് ഐഷണങ്ങളിലേു രാജ്യത്തിന്റെ്

മാപോപനജ്മെന്റ് ഡ ടെ മാു രാജ്യത്തിന്റെ് പ്ലാനിംഗ് ആപോന് തള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേപോറപോക്കി നമ്മുടെ രാിയപോല് മാപോത്രപമാ ഇളവുകള്ക്കു പ്രപോബഷണങ്ങളിലേിദ്യത്തിന്റെ ില് വരുകയുള.

ഇത്തിന്റെ രാജ്യത്തത്തിന്റെ ില് ഐഷണങ്ങളിലേു രാജ്യത്തിന്റെ് മാപോപനജ്മെന്റ് ഡ ടെ മാു രാജ്യത്തിന്റെ് പ്ലാനിംഗ് ആപോന് ആവശാസ്തിദ്യമുള്ള 1826 ദദേശസ്വേശീപുകളപോണ്്

സെ ശാസ്ത്രരംസ്പോനത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ള്ളത.് അവയില് 10 ടെ ഹൈക്ട് മാനേറില് കുറവുള്ള ദദേശസ്വേശീപുകടെ ള പ്ലാനിംഗ് ആപോന് തള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേപോറപോക്കും അതിലൂന്നതില്

നിന്ന് ഒഴിലായിരുന്ിവപോക്കും അതിലൂന്നതിനുെ ശാസ്ത്രരം 10 ടെ ഹൈക്ട് മാനേറില് കൂടുതലുള്ള അമ്പപതപോളെ ശാസ്ത്രരം ദദേശസ്വേശീപുകള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് പ്ലാനിംഗ് ആപോന്

തള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേപോറപോക്കും അതിലൂന്നതിനുമാപോയി പകന്ദ്ര സരക്കി നമ്മുടെ രാപോരാജ്യത്തിന് സമാര്ി വളര്ച്ചിിപ്പോര്ട്ടുള്ള  റിപ്പോരരിന് അെ ശാസ്ത്രരംഗേശീകപോരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം

ഷണങ്ങളിലേഭിക്കും അതിലൂന്നതിനപോവശാസ്തിദ്യമാപോയ നയയുടെപിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെി സദേശസ്വേശീകരാജ്യത്തിപക്കി നമ്മുടെ രാണ്ട്. എന്നാല്തപോടെ ണ്ന്ന് സമാിതി ശാസ്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോരശാസ്ത ടെ ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

38. തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാെ ശാസ്ത്രരം നയയുടെ്ിഷണങ്ങളിലേപോക്കും അതിലൂപമ്പപോള്ക്കു സുസ്ിരാജ്യത്ത വികസനെ ശാസ്ത്രരം എന്ന

ആശാസ്തയെ ശാസ്ത്രരം വളടെ രാജ്യത്ത വിശാസ്തപോഷണങ്ങളിലേമാപോയ കപോഴ്ച്പോപയയുടെപോടെ യയുടെ കപോപണ്ണ്ടുന്നതപോണ്്. പകരാജ്യത്തളത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ

ഭൂപ്രകൃതി തേശീരാജ്യത്തപ്രപദശാസ്തമുള്ള മാറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (് സെ ശാസ്ത്രരംസ്പോനങ്ങളില് നിന്ന് വിദ്യതിദ്യസ്മാപോണ്്. കിഴിലായിരുന്ക്കി നമ്മുടെ രാ് ഭപോഗെ ശാസ്ത്രരം

മാഷണങ്ങളിലേനിരാജ്യത്തകളുെ ശാസ്ത്രരം പിടുത്തങ്ങള്ക്യയുടെിഞ്ഞപോറ് സമുദ്രവുമുള്ള ഒരു തപോഴ്വര പ്രദ വരാജ്യത്ത പ്രപദശാസ്തമാപോണ്് പകരാജ്യത്തളെ ശാസ്ത്രരം.

പകരാജ്യത്തളത്തിന്റെ ിടെ ഷണങ്ങളിലേ കയയുടെഷണങ്ങളിലേിലുണ്ട്. എന്നാല്പോകുന്ന ടെ ്പെടുകയും ചെറിയ വിദ്യതിയപോനങ്ങള്ക്കുപപിടുത്തങ്ങള്ക്പോലുെ ശാസ്ത്രരം തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തടെ ത്തിന്റെ 

പ്രതികൂഷണങ്ങളിലേമാപോയി ബപോധാിക്കും അതിലൂന്നതപോണ്്. തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ പൂരട നിയമങ്ങളുടെ സങ്കീര്ണ്ണമാപോയ

പ്രപയപോജ്യത്തിനനെ ശാസ്ത്രരം ജ്യത്തിനനങ്ങള്ക്കുക്കി നമ്മുടെ രാ് അനുഭവപവദിദ്യമാപോക്കും അതിലൂന്നപതപോടെ യയുടെപോ്െ ശാസ്ത്രരം ഈ നിയമാത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ

വിദ്യപോഖിദ്യപോനങ്ങള്ക്കു അവരുടെ യയുടെ മുപന്നപോിപ്പോര്ട്ടുള്ള ജ്യത്തിനേശീവിതടെ ത്തിന്റെ  ദുസ്സിലാക്കി നമഹൈമാപോക്കി നമ്മുടെ രാപോതിരാജ്യത്തിക്കും അതിലൂന്നതിനുള്ള

ഉത്തിന്റെ രാജ്യത്തവപോദിത്തിന്റെ വുെ ശാസ്ത്രരം നിയമാ നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ്ത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ ഓപരാജ്യത്തപോ ഘരത്തിന്റെ ിലുെ ശാസ്ത്രരം ഉണ്ട്. എന്നാല്പോപകണ്ട്. എന്നാല്തപോണ്്.

തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്തത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെ വികസനെ ശാസ്ത്രരം പ്രധാപോനവുെ ശാസ്ത്രരം തേശീരാജ്യത്തപ്രപദശാസ്തടെ ത്തിന്റെ  ആവപോസ വിദ്യവസ്യുടെ യയുടെയുെ ശാസ്ത്രരം

ജ്യത്തിനനജ്യത്തിനേശീവിതത്തിന്റെ ിടെ ു രാജ്യത്തിന്റെയുെ ശാസ്ത്രരം സുരാജ്യത്തക പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തമാപ്രധാപോനവുമാപോയി കണ്ക്കി നമ്മുടെ രാിടെ ഷണങ്ങളിലേടുത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ടെ കപോണ്ട്. എന്നാല്്

തേശീരാജ്യത്തപദശാസ്ത പിടുത്തങ്ങള്ക്രാജ്യത്തിപിടുത്തങ്ങള്ക്പോഷണങ്ങളിലേന നിയമാ നിരമ്മിറ്റി (2011-2014)പോണ്ത്തിന്റെ ിനുള്ള ശമാങ്ങള്ക്കു തപോമാസെ ശാസ്ത്രരംവിനപോ

ഫഷണങ്ങളിലേപ്രപോപ്തി കൈവരിക്കുിയിടെ ഷണങ്ങളിലേത്തും കൂടുതല് ഗവേഷണ ടെ മാന്ന് സമാിതി പ്രതിദ്യപോശാസ്തിക്കും അതിലൂന്നു.
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തിരുവനന്താപേക്ഷിതമാണപുരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രരം,                                                 ടെ ക. ടെ ക. കശാസ്തഷണങ്ങളിലേജ്യത്തിന യയുടെേശീ വളര്ച്ചര ,
2022 മാപോര വളര്ച്ച്                                                                        അദ്ധിദ്യക,

               എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്ിപമാറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (്സ് കമ്മിറ്റി (2011-2014)ിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി (ി.
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