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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ഫഫെബ്രുവരബ   07,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബഫല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

15(*181) ഫചലവക്ക് നബയനബകനാനനായബ നടത്തുന്ന ഇടഫപടലുകേള്

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസക്ക് ഐസകേക്ക്)

നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  നബകുതബ  പബരബവക്ക്  ഉഉൗരജബതഫപ്പെടുത്തബയലാം  ധൂരത്തുലാം

അനനാവശദ  ഫചലവകേളലാം  ഒഴബവനാകബ  മബതതതലാം  പനാലബചലാം  ധനദൃഢസ്പീകേരണലാം

സനാദദമനാക്കുകേഫയന്ന  നയത്തബഫന്റെ ഭനാഗമനായബ വനാഹനങ്ങള് വനാങ്ങുന്നതബനലാം

പുതബയ  ഗ്രനാന്റെക്ക്-ഇന് -എയ്ഡക്ക്  സനാപനങ്ങള്  അനവദബക്കുന്നതബനലാം

വബകദശ/വബമനാന  യനാത്രയലാം  ഫമനാഫഫബല്  കഫെനാണ്  ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബനലാം

നബയനണങ്ങള്  ഏരഫപ്പെടുത്തബ  2018  ഏപബല്  മനാസത്തബല്  ഉത്തരവക്ക്

പുറഫപ്പെടുവബചബട്ടുഫണ്ടെന്നക്ക്  സഭഫയ  അറബയബച.  അകഉൗണ്ടെന്റെക്ക്  ജനറലബഫന്റെ
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കേണക്കുകേള് പകേനാരലാം സലാംസനാനത്തബഫന്റെ റവനന്യൂ വരുമനാനത്തബലുലാം ഫചലവബലുലാം

മുന്വരഷഫത്ത  അകപക്ഷബചക്ക്  യഥനാക്രമലാം  15.28,  13.73  ശതമനാനലാം

വരദനവണ്ടെനായബട്ടുണ്ടെക്ക്.  നബകുതബ നഷലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബഫന്റെ ഭനാഗമനായബ ചരക്കു

വനാഹനങ്ങള്കക്ക് ഇ-കവ ബബല് ഉഫണ്ടെനലാം അതബല് വബതരണസലലാം കകേരളലാം

എന്നക്ക്  കരഖഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെന്നക്ക്   ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനലാം  നബരസ്പീക്ഷണ

കേദനാമറകേള് സനാപബക്കുന്നതബനലാം കമനാകട്ടനാര വനാഹന വകുപ്പുമനായബ സലാംകയനാജബചക്ക്

സലാംവബധനാനലാം  ഏരഫപ്പെടുത്തുഫമനലാം   എകക്സൈസക്ക്  ഫചകക്ക്  കപനാസ്റ്റുകേളബല്

വനാണബജദ നബകുതബ വകുപ്പുകദദനാഗസരുഫട പരബകശനാധനയണ്ടെനായബരബക്കുഫമനലാം

എന്കഫെനാഴക്ക്ഫമന്റെക്ക്  വബഭനാഗലാം ശകബഫപ്പെടുത്തുഫമനലാം മനബ വദകമനാകബ.  ഫടസക്ക്

പരകചസക്ക്  നടത്തുന്നതബനക്ക്  രണ്ടെക്ക്  കകേനാടബ  രൂപ  സസ്പീക്രട്ടക്ക്  ഫെണ്ടെനായബ

അനവദബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  അന്തര സലാംസനാന വബല്പന നടത്തുന്നവരകക്ക് ജബ.എസക്ക്.ടബ.

രജബകസ്ട്രേഷന്  നബരബന്ധമനാഫണനലാം  ഇതബഫന്റെ  പരബധബ  40  ലക്ഷമനാകബ

ഉയരത്തബയതക്ക്  സലാംസനാനത്തബഫന്റെ  ഫഎ.ജബ.എസക്ക്.ടബ.  വബഹബതഫത്ത

പതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുകേയബഫല്ലെനലാം രജബസര ഫചയനാത്തവരകക്ക് സലാംഘടബത

കമഖലയബല്  വബല്പന  നടത്തനാന്  കേഴബയകേയബഫല്ലെനലാം  ഇന്പുട്ടക്ക്  ഫക്രഡബറക്ക്

ലഭബക്കുകേയബഫല്ലെനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.  ബ ഡ്ജറബനക്ക്  പുറഫമയള

ധനസമനാഹരണ  മനാരഗ്ഗങ്ങളബലൂഫട  അടബസനാന  സഉൗകേരദ  കമഖലയബല്  5
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വരഷലാംഫകേനാണ്ടെക്ക് കേബഫ്ബബ വഴബ  54,000/-  കകേനാടബ രൂപയഫട വബകേസനമനാണക്ക്

ലക്ഷദമബട്ടബട്ടുളഫതനലാം  41,325.91  കകേനാടബ  രൂപയഫട  അടങ്കല്  വരുന്ന

പദതബകേള്കക്ക്  കേബഫ്ബബ  നബരവ്വഹണനാനമതബ  നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം  പസ്തുത

പവൃത്തബകേളഫട  പുകരനാഗതബ  പതബമനാസ  അവകലനാകേന  കയനാഗങ്ങള്

വബലയബരുത്തുനഫണ്ടെനലാം  നൂതന  സനാകങ്കതബകേ  സലാംവബധനാനങ്ങള്

പകയനാജനഫപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം  പദതബ  നബരവ്വഹണലാം  തടസ്സരഹബതമനായബ

നടത്തുന്നതബനമുള  പരബശസ്പീലനങ്ങളലാം  നബരകദ്ദേശങ്ങളലാം  നബരവ്വഹണ

ഏജന്സബകേള്കക്ക് നല്കുനഫണ്ടെനലാം പകതദകേ തനാല്കനാലബകേ സലഫമടുപ്പെക്ക്

യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബകനാനള  നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബക്കുനഫണ്ടെനലാം

അതദനാവശദ  ഘട്ടങ്ങളബല്  ബന്ധഫപ്പെട്ട  എലാം.എല്.എ-മനാരുമനായബ

കൂടബയനാകലനാചനകേള് നടത്തുനഫണ്ടെനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.  കേബഫ്ബബയഫട

പുതബയ  കപനാജക്ടുകേളലാം  അവയഫട  പുകരനാഗതബയലാം  സലാംബന്ധബചള  നന്യൂസക്ക്

ഫലററബഫന്റെ  മലയനാളലാം  പതബപ്പെക്ക്  പസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  പളയനാനന്തര  സമ്പദക്ക് വദവസഫയ

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബഫന്റെ  ഭനാഗമനായബ  നടപ്പെക്ക്  സനാമ്പത്തബകേ  വരഷഫത്ത

പദതബയബല് വബവബധ വകുപ്പുകേള് നടപ്പെബലനാക്കുന്ന കസനാളരഷബപക്ക് ഒഴബഫകേയള

സസ്പീമുകേളബല്നബനലാം കുറവക്ക് വരുത്തുന്ന 20% തുകേ കറനാഡുകേളഫടയലാം കുടബഫവള
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പദതബകേളഫടയലാം  പുന:സൃഷബകക്ക്  വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബനലാം  പവൃത്തബകേളഫട

മുന്ഗണനനാ  ക്രമത്തബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തുന്നതബനലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം

നബകക്ഷപലാം  വരദബപ്പെബചക്ക്  സനാമ്പത്തബകേ  വളരചയഫട  കവഗതകൂട്ടബ  ഫഡബ്റക്ക്  -

ജബ.ഡബ.പബ. കറകഷദനാ കുറചക്ക് കേടലാം സുസബരമനാക്കുകേ എന്നതനാണക്ക് സരകനാരബഫന്റെ

നയഫമനലാം  കകേന്ദ്രസരകനാര  ഏരഫപ്പെടുത്തബയ  കനനാട്ടക്ക്  നബകരനാധനലാം,  ചരകക്ക്

കസവന നബകുതബ എന്നബവ സലാംസനാനത്തബഫന്റെ വബഭവ സമനാഹരണ കശഷബകക്ക്

ആഘനാതകമല്പ്പെബചബട്ടുലാം  സരകനാര  ജസ്പീവനകനാരുഫട  ശമ്പള/ഫപന്ഷന്

പരബഷ്കരണ  കുടബശബകേകേള്  നല്കേനാനലാം  വബകേസന  കക്ഷമ  പവരത്തനങ്ങള്

തടസ്സമബല്ലെനാഫത  നബരവ്വഹബകനാനലാം  സനാധബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറപടബയനായബ മനബ അറബയബച.        

16(*182) സഹകേരണ കമഖലഫയ സലാംരക്ഷബചക്ക് ജനകേസ്പീയമനാക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസതവലാം  വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ.

കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന്)  നല്കേബയ  മറപടബയബല്, സഹകേരണ  കമഖലഫയ

സലാംരക്ഷബചക്ക്  ജനകേസ്പീയമനാക്കുന്നതബനനായബ  സമഗ്ര  സഹകേരണ  നയലാം

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  14  ജബല്ലെനാ  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേഫളയലാം  സലാംസനാന

സഹകേരണ ബനാങ്കബഫനയലാം സലാംകയനാജബപ്പെബചഫകേനാണ്ടുള കകേരള ബനാങ്കക്ക് അടുത്ത

സനാമ്പത്തബകേ  വരഷലാം  പവരത്തനസജമനാകുന്നതനാഫണനലാം  സഭഫയ
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അറബയബച.  റബസക്ക്  ഫെണ്ടെക്ക്  പദതബയബലൂഫട  18086  കപരകക്ക്  142.61  കകേനാടബ

രൂപയഫട  ധനസഹനായലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പനാലകനാടക്ക്  ജബല്ലെയബല്  കപലറക്ക്

അടബസനാനത്തബല് നടപ്പെനാകബ 14300 ഗുണകഭനാകനാകള്കക്ക് 38  കകേനാടബ രൂപ

വബതരണലാം  ഫചയ്ത  "മുറഫത്ത  മുല്ലെ"  കമകക്രനാഫെബനനാന്സക്ക്  പദതബ

സലാംസനാനത്തനാഫകേ  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതനാഫണനലാം  കേരഷകേനക്ക്  മബകേച  വബല,

ഉപകഭനാകനാകള്കക്ക് നല്ലെ അരബ എന്ന ലക്ഷദലാം മുന്നബരത്തബ    സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളഫട  കേണ്കസനാരഷദലാം  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  ആധുനബകേ  ഫനലക്ക്ല്ല്  സലാംഭരണ

സലാംസരണ  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനള  പവരത്തനങ്ങള്

നടനവരുനഫണ്ടെനലാം  അടുത്ത  സനാമ്പത്തബകേ  വരഷലാം   അതക്ക്  കേമ്മേബഷന്

ഫചയനാന്  കേഴബയഫമന്നനാണക്ക്  പതസ്പീക്ഷബക്കുന്നഫതനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.

തബരുവനന്തപുരലാം  ജബല്ലെയബഫല  മണ്വബളയബലുള  അഗ്രബകേള്ചറല്  കകേനാ-

ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  സനാഫെക്ക്  ഫട്രെയബനബലാംഗക്ക്  ഇന്സബറന്യൂട്ടബഫന  അന്തനാരനാഷ

നബലവനാരത്തബകലയക്ക്  ഉയരത്തുന്നതബനനായബ  സതയലാംഭരണനാധബകേനാര

സനാപനമനാകബ  മനാറബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്  മുഖനാന്തബരലാം  7043

കകേനാടബ  രൂപയഫട  കക്ഷമഫപന്ഷനലാം  പനാഥമബകേ  കേനാരഷബകേ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളബലൂഫട  ഫകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  ഫപന്ഷനലാം  വബതരണലാം

ഫചയ്തുവരുനണ്ടെക്ക്.  ഓഖബ/പളയ ബനാധബതരകനായബ ദുരബതനാശതനാസനബധബയബകലയക്ക്
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സഹകേരണ  ജസ്പീവനകനാരുഫട  ശമ്പളവലാം  ഫപനാതുനനനാ  ഫെണ്ടെബല്നബനലാം

നബശബത  തുകേയലാം  സലാംഭനാവന  ഫചയ്തബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ദുരന്തബനാധബതഫര

സഹനായബക്കുന്നതബനനായബ  CARe Home  പദതബ പകേനാരലാം പൂരണ്ണമനായലാം വസ്പീടക്ക്

നഷഫപ്പെട്ട 2000 കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് 5 ലക്ഷലാം രൂപ വസ്പീതലാം ഫചലവഫചയ്തക്ക് വസ്പീടുകേള്

നബരമ്മേബചക്ക് നല്കുന്നതബനള പവരത്തനങ്ങള് നടനവരബകേയനാഫണനലാം ഭൂമബ

ലഭദമനാകുന്ന  മുറയക്ക്  രണ്ടെനാലാം  ഘട്ട  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതനാഫണനലാം  CARe

Loan പദതബകക്ക് കേസ്പീഴബല് പഖദനാപബച RKLS പലബശരഹബത വനായ്പ പകേനാരലാം

34936  ഗുണകഭനാകനാകള്കക്ക്  388.10  കകേനാടബ  രൂപ  അനവദബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം

മനബ  വദകമനാകബ.  കേണ്സന്യൂമരഫഫെഡക്ക്  വബപണബ  ഇടഫപടലുകേളബലൂഫട

വബലനബലവനാരലാം  നബയനബചക്ക്  തുടരചയനായബ  പവരത്തനലനാഭലാം  കനടുനണ്ടെക്ക്.

'ഹരബതലാം  സഹകേരണലാം'  പദതബ  നടപ്പെനാകബ  കജവകൃഷബ,  മഴക്കുഴബ

നബരമ്മേനാണലാം,  വൃക്ഷകത്ത  നടസ്പീല്,  മനാലബനദസലാംസരണലാം  തുടങ്ങബയ

കമഖലകേളബല്  ഇടഫപടുനണ്ടെക്ക്.  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബകേസന

ഫഫെഡകറഷനബലൂഫട കൂടുതല് ഫതനാഴബലവസരങ്ങള് സൃഷബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം ഓഹരബ

മൂലധനത്തബഫന്റെയലാം  ഫപനാഫെഷണല്  മബകേവളതുലാം  തുടരചയനായതുമനായ

കനതൃതതത്തബഫന്റെയലാം  സബരലാം  ഫപയ്ഡക്ക്  ഫസക്രട്ടറബയഫടയലാം  അഭനാവലാംമൂലമുള

പശ്നങ്ങള്  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ്ഗ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്
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കനരബടുനഫണ്ടെനലാം  മൂന്നൂറക്ക്  സലാംഘങ്ങഫള  ഫതരഫഞ്ഞെടുത്തക്ക്  പകതദകേ

പരബശസ്പീലനലാം നല്കേബ പവരത്തനക്ഷമമനാക്കുന്നതബനള പദതബ ആവബഷ്കരബചക്ക്

നടപ്പെബലനാകബവരബകേയനാഫണനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.  വനബതനാ  ഫഫെഡബനക്ക്

ഓഹരബ, ഗ്രനാന്റെക്ക്, സബ്സബഡബ, ഫകേട്ടബടലാം വനാങ്ങുന്നതബനള ഫെണ്ടെക്ക് എന്നബവ വഴബ

ലഭദമനാകബയ  തുകേ  വബനബകയനാഗബചക്ക്  തബരുവനന്തപുരത്തക്ക്  ഒരു  കഷനാരട്ടക്ക്  കസ

കഹനാലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഹഉൗസബലാംഗക്ക്  ഫഫെഡകറഷന്  പബഴപ്പെലബശ,  പലബശ

എന്നബവയബല് ഇളവക്ക്  നല്കേബ കുടബശബകേ അടച തസ്പീരക്കുന്നതബനള കുടബശബകേ

നബരമ്മേനാരജന  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകബവരുനഫണ്ടെനലാം  സരകനാര

വനാരഷബകേ പദതബയബലുള്ഫപ്പെടുത്തബ ഓഹരബ  മൂലധന വബഹബതവലാം കകേസുകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ 2015-2016 വരഷലാം പലബശരഹബത വനായ്പയനായബ 857

ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  അനവദബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.

ഇന്തദയബലനാദദമനായബ  ട്രെനാന്സ്ഫജന്ഡര  സഹകേരണ  സലാംഘലാം

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സഹകേരണ  കമഖലയഫട  ആധുനബകേവത്കേരണത്തബഫന്റെ

ഭനാഗമനായബ  14  അസബസന്റെക്ക്  രജബസ്ട്രേനാര  ഓഫെസ്പീസുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  14

അസബസന്റെക്ക്  ഡയറക്ടര  ഓഫെസ്പീസുകേള്  ആരലാംഭബകനാനള  പവരത്തനങ്ങള്

നടനവരബകേയനാഫണനലാം  CAPE  കകേനാകളജുകേളബല്  സഹകേരണ

ജസ്പീവനകനാരുഫട  മകള്കക്ക്  സലാംവരണലാം  ഏരഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം  'കൃതബ'
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പുസ്തകേ-സനാഹബകതദനാത്സവലാം  സലാംഘടബപ്പെബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ഫപരബന്തല്മണ്ണ

ഇ.എലാം.എസക്ക്.  സഹകേരണ ആശുപത്രബയഫട പബന്തുണകയനാഫട അട്ടപ്പെനാടബയബല്

സമഗ്ര  ആകരനാഗദ  പദതബ  നടപ്പെനാകബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറപടബയനായബ മനബ അറബയബച.  

17(*183) വദവസനായ രലാംഗഫത്ത അടബസനാന സഉൗകേരദ വബകേസനലാം

വദവസനായവലാം കസനാരട്സുലാം യവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. പബ.

ജയരനാജന്) നല്കേബയ മറപടബയബല്, 31.12.2018 വഫര സലാംസനാനത്തക്ക് 36000

സൂക,  ഫചറകേബട,  ഇടത്തരലാം  വദവസനായ  യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം

ഇതബലൂഫട   127000-ല്പ്പെരലാം ഫതനാഴബലവസരങ്ങള് സൃഷബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം സഭഫയ

അറബയബച. ഇടത്തരലാം സനാപനങ്ങളബലൂഫട  1395-ഉലാം കേബന്ഫ്രയഫട വദവസനായ

പനാരക്കുകേളബല്   സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  ഭൂമബ  അനവദബചതുവഴബ

2700-ഉലാം  ഫതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബക്കുകേയലാം  421  കപരകക്ക്  ഫതനാഴബല്

ലഭദമനാക്കുകേയലാം ഫചയ്തബട്ടുണ്ടെക്ക്. കേബന്ഫ്രയഫട കനതൃതതത്തബല് കേണ്ണൂര, ഫതനാടുപുഴ,

വബഴബഞ്ഞെലാം,  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  എന്നബവബടങ്ങളബല്  ബൃഹതക്ക്  വബവബകധനാകദ്ദേശ

കസനാണുകേള്  ആരലാംഭബചക്ക്  അടബസനാന  സഉൗകേരദഫമനാരുകബ  വദവസനായ

സലാംരലാംഭകേഫര  ആകേരഷബക്കുന്നതബനലാം  അതുവഴബ  ഫതനാഴബലവസരങ്ങളലാം

നബകക്ഷപങ്ങളലാം  സൃഷബക്കുന്നതബനമനാണക്ക്  ലക്ഷദമബടുന്നഫതനലാം മനബ
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വദകമനാകബ.  പശനാത്തല  വബകേസന  പദതബകേളബലൂന്നബ  നബലവബലുള

വദവസനായ  വബകേസന  ഏരബയ/കപനാട്ടുകേള്/എകസറക്ക്  എന്നബവയഫട

നവസ്പീകേരണത്തബനനായബ  വകേയബരുത്തബയ 28  കകേനാടബ  രൂപയബല്  23.91  കകേനാടബ

രൂപയക്ക് ഭരണനാനമതബ നല്കുകേയലാം 13.98  കകേനാടബ രൂപയഫട പവരത്തനങ്ങള്

പുകരനാഗമബചവരബകേയമനാണക്ക്.  എലാം.എസക്ക്.ഇ.-സബ.ഡബ.പബ.  മുകഖന

പൂവന്തുരുത്തക്ക്,  എടയനാര എന്നസ്പീ വബകേസന ഏരബയകേളബല്  യഥനാക്രമലാം 1000,

967.69  ലക്ഷലാം  രൂപയള  പദതബയനമതബ  ലഭദമനായബട്ടുഫണ്ടെനലാം

വടകനാകഞരബ  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  വകേ  ഭൂമബയബല്  വദവസനായ  സമുചയലാം

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനനായബ  200  ലക്ഷലാം രൂപ അനവദബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം ബഹുനബല

വദവസനായ/ഫെനാക്ടറബ  ഫകേട്ടബട  സമുചയങ്ങള്  നബരമ്മേബക്കുന്ന  പദതബ

നടപ്പെബലനാകബവരുനഫണ്ടെനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.   തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളഫട  കകേവശമുള  ഭൂമബയബല്  അവയഫട  സഹകേരണകത്തനാഫട

ഫപനാതു-സതകേനാരദ  പങ്കനാളബത്ത  വദവസനായ  വബകേസന  പദതബകേളലാം

നടപ്പെബലനാകബവരുനണ്ടെക്ക്.  പളയഫത്തത്തുടരന്നക്ക്  492  എലാം.എസക്ക്.എലാം.ഇ.

യൂണബറ്റുകേള്ക്കുലാം 14271 കഷനാപ്പുകേള്ക്കുലാം യഥനാക്രമലാം 1355.19, 489.54 കകേനാടബ

രൂപയഫട  നനാശനഷമുണ്ടെനായബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ദുരന്തബനാധബതരനായ  ഫചറകേബട-

ഇടത്തരലാം  വദവസനായ-വനാണബജദ  സനാപനങ്ങളഫട  പുനരുദനാരണത്തബനനായബ
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ഉജസ്പീവന സഹനായ പദതബ,  കടലാം  കലനാണ്,  വരകബലാംഗക്ക്  കേദനാപ്പെബറല് കലനാണ്

തുടങ്ങബയവ നടപ്പെബലനാകബയതബലൂഫട പത്തക്ക് ലക്ഷലാം രൂപ വഫര പലബശ രഹബത

വനായ്പ  ലഭദമനാകുഫമനലാം  ഉകപക്ഷബകഫപ്പെട്ട  പദതബ  പകദശങ്ങള്  ഏഫറടുത്തക്ക്

സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുഫമനലാം  വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്കക്ക്  അനമതബ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  K-SWIFT  കസനാഫക്ക് ഫവയര  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം

ഫകേ.എലാം.എലാം.എല്.-ഫന  ഫതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബചക്ക്  ഫഫപവറക്ക്-പബബകേക്ക്

പനാരട്ടബസബകപ്പെഷനബലൂഫട  ഉന്നത  നബലവനാരത്തബലുള  സനാപനമനാകബ

വബപുലസ്പീകേരബകനാനനാണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നഫതനലാം  410  ലനാപനാ  ഫതനാഴബലനാളബകേഫള

സബരഫപ്പെടുത്തുഫമനലാം  സനാപനകത്തനാടക്ക്  കചരനള  മലബനപകദശലാം

ഏഫറടുക്കുന്നതക്ക് സലാംബന്ധബചക്ക് ആകലനാചബക്കുന്നതനാഫണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

2252 മുതല് 2538 വഫരയള കചനാദദങ്ങളബല് 145 എണ്ണത്തബനലാം ബന്ധഫപ്പെട്ട

മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


