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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-3

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജൂണ്   10,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

6 (*61) നനാട്ടനാനകേളുലടെ സലാംരക്ഷണലാം

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ.  ലകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  1972-ലല  വനദജസ്പീവബ  (സലാംരക്ഷണ)  നബയമവലാം

2012-ലല  നനാട്ടനാന  പരബപനാലന  ചട്ടങ്ങളുലാം  അനുസരബചനാണക്ക്  നനാട്ടനാനകേളുലടെ

സലാംരക്ഷണവലാം  പരബപനാലനവലാം  നബരവ്വഹബക്കുന്നലതന്നക്ക്  സഭലയ  അറബയബച.

നനാട്ടനാനകേളുലടെ  ഭക്ഷണലാം,  ശുശ്രൂഷ,  പനാരപ്പെബടെ  സസൗകേരദലാം,  ഉടെമസ്ഥരുലടെ

ഉത്തരവനാദബതത്വങ്ങള്  ലപനാതുപരബപനാടെബകേളബലലാം  ഉത്സവങ്ങളബലലാം

പലങ്കടുപ്പെബക്കുകമനാള്  പനാലബകകണ്ട  വദവസ്ഥകേള്  തുടെങ്ങബയവ  പ്രസ്തുത
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ചട്ടങ്ങളബല്  പ്രതബപനാദബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  18-08-2015-ലല  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടെതബ

ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം  നനാട്ടനാനകേലള  പലങ്കടുപ്പെബചലകേനാണ്ടക്ക്  ഉത്സവലാം  നടെത്തുന്ന

കക്ഷത്രങ്ങളുലാം കദവസത്വങ്ങളുലാം പ്രസ്തുത ഉത്തരവക്ക്  തസ്പീയതബ മുതല് ആറനാഴ്ചയ്ക്കകേലാം

ജബലനാ  കേമ്മേബറബയബല്  രജബസ്റ്റര  ലചയ്യണലമന്നക്ക്  നബരകദ്ദേശബചബട്ടുലണ്ടനലാം

രജബകസ്ട്രേഷന്  സമയപരബധബ  ദസ്പീരഘബപ്പെബകണലമന്ന  ആവശദത്തബകന്മേല്

കകേനാടെതബയബല്  അനുകൂല  നബലപനാടെക്ക്  സത്വസ്പീകേരബകനാന്  തയ്യനാറനാലണനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  ആനകേളുലടെ  ജസ്പീവശനാസലാം,  സത്വഭനാവ  രസ്പീതബ,  ആകരനാഗദ

പരബപനാലനലാം,  ജസ്പീവബതലലശലസ്പീ  വബഷയങ്ങള്,  നനാട്ടനാന  പരബപനാലനലാം

തുടെങ്ങബയവ  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  ആനപനാപ്പെനാന്മേനാരകനായബ  നടെത്തബവരുന്ന  5

ദബവസലത്ത പരബശസ്പീലന പരബപനാടെബ വബജയകേരമനായബ പൂരത്തബയനാക്കുന്നവരകക്ക്

കഫനാകട്ടനാ  പതബച സരട്ടബഫബകറക്ക്  നല്കുനലണ്ടനലാം ലകേനാലലാം,  എറണനാകുളലാം,

തൃശ്ശൂര,  പനാലകനാടെക്ക്  ജബലകേളബലനായബ  189  കപരകക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടനലാം മനബ വദക്തമനാകബ. 29-11-2018-നക്ക് നനാട്ടനാനകേളുലടെ ജബല

തബരബചള്ള  ലസന്സസക്ക്  പൂരത്തബയനാകബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  അവശത  അനുഭവബക്കുന്ന

നനാട്ടനാനകേലള  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബലയബലല  കകേനാട്ടൂര  ആന  വളരത്തല്

കകേന്ദ്രത്തബലലത്തബചക്ക്  ഉടെമസ്ഥരബല്  നബനലാം  ഫസ്പീസക്ക്  ഇസൗടെനാകബലകനാണ്ടക്ക്

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള  പദതബ  തയ്യനാറനാകബയബട്ടുലണ്ടനലാം  ഇതുമനായബ
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ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക്  100  കകേനാടെബ  രൂപയുലടെ  കപ്രനാജകക്ക്

നടെപ്പെബലനാകനാനുകദ്ദേശബക്കുനലണ്ടനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ

വദക്തമനാകബ. 

7 (*62) ജലകസനാതസ്സുകേളുലടെ സലാംരക്ഷണവലാം വബനബകയനാഗവലാം

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണന്കുട്ടബ)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

കസനാതസ്സുകേളബല് ജലലാം സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ  87  തനാല്കനാലബകേ

തടെയണകേള് പൂരത്തബയനാകബയബട്ടുലണ്ടനലാം ഇതബലൂലടെ ഏകേകദശലാം  50  ലക്ഷലാം

ജനങ്ങള്കക്ക്  പ്രതബദബനലാം  200  ദശലക്ഷലാം  ലബറര  ജലലഭദത

ഉറപ്പുവരുത്തബയബട്ടുലണ്ടനലാം  സഭലയ  അറബയബച.   കുളങ്ങള്  ശുചസ്പീകേരബചക്ക്

ജലസലാംഭരണകശഷബ  വരദബപ്പെബക്കുകേ,  ലചറുകതനാടുകേള്  ശുചബയനാകബ

പരബസ്ഥബതബ  സസൗഹൃദവസ്തുകള്  ഉപകയനാഗബചക്ക്  ലചറുതടെയണകേള്

നബരമ്മേബക്കുകേ,  വലബയ  കതനാടുകേളബല്  ചരബവക്ക്  കേണകനാകബ  അടുത്തടുത്തനായബ

തടെയണകേള്  നബരമ്മേബക്കുകേ,  കേയരഭൂവസലാം  ഉപകയനാഗബചക്ക്  ബണ്ടുകേള്

ബലലപ്പെടുത്തബ  പുലക്ക്ല്ല്  വചപബടെബപ്പെബചക്ക്  മലണനാലബപ്പെക്ക്  തടെയുകേ  തുടെങ്ങബയ

പ്രവരത്തനങ്ങളബലൂലടെ  ജലസലാംരക്ഷണലാം  നടെപ്പെനാകബയബട്ടുണ്ടക്ക്. കേബണര,

കുടെബലവള്ള  പദതബകേളുലടെ  ഗദനാലറബ  എന്നബവ  വൃത്തബയനാക്കുന്നകതനാലടെനാപ്പെലാം

നദബകേളബല്  ലഭദമനാകുന്ന  ജലലാം  ദസ്പീരഘകേനാലലാം  നബലനബരത്തുന്നതബനുലാം
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തടെയണകേള്, ലറഗുകലററുകേള് എന്നബവ വഴബ നദബകേലള ജലസലാംഭരണബകേളനാകബ

മനാറനാനുമുള്ള  നടെപടെബകേള്  സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം നബലവബലല

പദതബകേളുലാം  വബതരണ  ശലാംഖലകേളുലാം  വബപുലസ്പീകേരബചക്ക്  കസനാതസ്സുകേളബല്

ലഭദമനായ  ജലലാം  ശനാസസ്പീയമനായബ  വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബനുലാം  ശുദജല  നഷലാം

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുമുള്ള  പ്രവൃത്തബകേള്  മുന്ഗണനനാക്രമത്തബല്

നടെപ്പെനാക്കുകേയനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.   ലഭദമനായ  ജലലാം  പരമനാവധബ

സലാംഭരബകല്,  പുതബയ  കേബണര  കുഴബകല്,  പമക്ക്/കമനാകട്ടനാര  തുടെങ്ങബയവ

നന്നനാകല്,  ജലലാം  ലഭദമനായ  പദതബകേളബല്  നബനലാം  ഇന്റെരകേണക്ഷന്

നല്കേല്, ടെനാങ്കര കലനാറബകക്ക് ജലലാം നബറയ്ക്കനാനുള്ള സസൗകേരദലമനാരുകല് തുടെങ്ങബയ

ജലവബതരണ പ്രവൃത്തബകേള് യുദകേനാലനാടെബസ്ഥനാനത്തബല് നടെപ്പെബലനാകബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

ജലകസനാതസ്സുകേളുലടെ  ശനാസസ്പീയ  വബനബകയനാഗത്തബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ലകേനാചബ,

കകേനാഴബകകനാടെക്ക്  നഗരങ്ങളബല്  ജല  വബതരണത്തബനക്ക്  ബദല്  കസനാതസ്സുകേള്

ഏരലപ്പെടുത്തുകേയുലാം  തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തബല്  കപപ്പെനാറ

ജലസലാംഭരണബക്കുപുറലമ  ലനയ്യനാര  ബദല്  കസനാതസനായബ  ഒരു  പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം  വണ്ടബചബറ,  ആനത്തനാഴ്ചബറ  ജലനാശയങ്ങള്  നവസ്പീകേരബചക്ക്

ശുദജല  വബതരണ  പദതബകേള്  നടെപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടക്ക്.

ജലകസനാതസ്സുകേളനായ  കുളങ്ങള്  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബചക്ക്  കേനനാലകേളുമനായബ
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ബന്ധലപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്  ഹരബതകകേരളലാം  മബഷനുമനായബ  സലാംകയനാജബപ്പെബചക്ക്  ഒരു

ബൃഹതക്ക്  പദതബകക്ക്  രൂപലാം  നല്കുന്നതനാലണനലാം  ശനാസനാലാംകകേനാട്ട  പനാന്റെബല്

മഴലവള്ളലാം  സലാംഭരബക്കുകേയുലാം  കേബണര  റസ്പീചനാരജക്ക്  ലചയക്ക്

ഉപകയനാഗകയനാഗദമനാക്കുകേയുലാം  സ്ഥലലഭദതയുള്ള  കസനാതസ്സുകേള്കക്ക്  സമസ്പീപലാം

ശനാസസ്പീയമനായ  മഴക്കുഴബകേള്  നബരമ്മേബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുലണ്ടനലാം  ജല

അകതനാറബറബയുലടെ  ജല  ശുദസ്പീകേരണശനാല,  ഓഫസ്പീസക്ക്  കകേനാമസൗണ്ടക്ക്

എന്നബവബടെങ്ങളബല്  പരമനാവധബ  വൃക്ഷങ്ങള്  നട്ടുലാം  പരബപനാലബചലാം  ഭൂഗരഭജല

വബതനാനലാം  ഉയരത്തുന്നതബനുള്ള  നടെപടെബകേള്  സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം

മനബ വദക്തമനാകബ. ഹരബതകകേരളലാം പദതബ വഴബ ഭൂജല സലാംരക്ഷണലാം, കൃത്രബമ

ഭൂജല  സലാംകപനാഷണലാം  എന്നബവയുമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ട  പരബശസ്പീലന

പരബപനാടെബകേള്കക്ക്  വകുപ്പെബലല  ഉകദദനാഗസ്ഥര  കനതൃതത്വലാം  നല്കുനണ്ടക്ക്.

ജലസലാംരക്ഷണവമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക്  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്ന  ജല

കസനാതസ്സുകേള്  സ്ഥനായബയനായബ  നബലനബരത്തുന്നതബനുലാം  ജല  ലഭദത

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാംകവണ്ടബ  അവയുലടെ  വൃഷബ  പ്രകദശത്തക്ക്  ശനാസസ്പീയമനായ

മണക്ക്-ജല  സലാംരക്ഷണ  പരബപനാടെബകേള്  നടെപ്പെബലനാകബ  വരുനണ്ടക്ക്.   നസ്പീരത്തടെ

പനാനുകേള്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച  സനാകങ്കതബകേ  സമബതബകേളുലടെ

കനതൃതത്വത്തബല്  നസ്പീരത്തടെ  നടെത്തലാം  പൂരത്തബയനാകബയ  1034  തകദ്ദേശ  ഭരണ
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സ്ഥനാപനങ്ങളബല്  843  നസ്പീരത്തടെ  പനാനുകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കുളങ്ങള്

ശുചബയനാകബ  സലാംഭരണകശഷബ  വരദബപ്പെബക്കുകേ,

തടെയണകേള്/ലറഗുകലററുകേള്/വബ.സബ.ബബ.കേള് എന്നബവ നബരമ്മേബചക്ക് നസ്പീലരനാഴുകക്ക്

സ്ഥനായബയനാക്കുകേ  എന്നബവയബലൂലടെ  ഭൂജലകശനാഷണലാം  തടെയുന്നതബനുളള

ശമങ്ങള്  നടെത്തുനലണ്ടനലാം  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവലാം  കൃത്രബമ

ഭൂജലസലാംകപനാഷണവലാം  പദതബയബന്കേസ്പീഴബല്  ദസ്പീരഘകേനാലനാടെബസ്ഥനാനത്തബലള്ള

വരള്ചനാ പ്രതബകരനാധ പ്രവരത്തനങ്ങള് നടെപ്പെബലനാകബ വരുനലണ്ടനലാം മനബ

വദക്തമനാകബ.  വരള്ചനാ ദുരബതനാശത്വനാസത്തബനനായബ 22.15 കകേനാടെബ രൂപ അടെങ്കല്

വരുന്ന  817  പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്  വകുപ്പുതല  വരകബലാംഗക്ക്  ഗ്രൂപ്പെക്ക്  അനുമതബ

നല്കുകേയുലാം  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ/റവനന്യൂ  വകുപ്പുകേള്കക്ക്  അതദനാവശദ

ഘട്ടത്തബല് ജലവബതരണലാം നടെത്തുന്നതബനനായബ 225 ലവന്ഡബങക്ക് കപനായബന്റുകേള്

സ്ഥനാപബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടക്ക്.   ലപനാതുജനങ്ങളുലടെ  പരനാതബകേള്

സമയബന്ധബതമനായബ  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  പ്രതബകരനാധ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

സലാംബന്ധബച വബവരങ്ങള് ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം ജബലനാ/ഡബവബഷന് തലങ്ങളബല്

ആരലാംഭബചബട്ടുള്ള  24x7  കേണ്കടനാള്  റൂമുകേളുലടെ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  സതത്വര  പരനാതബ  പരബഹനാര  നടെപടെബകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുനലവന്നക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  കകേന്ദ്ര  കേനാരദനാലയത്തബലലാം
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കകേന്ദ്രസ്പീകൃത  കേണ്കടനാള്  റൂലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടനലാം  ഉകദദനാഗസ്ഥരുലടെ

കനതൃതത്വത്തബല്  "Drought  Management  Cell”രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടനലാം

മനബ വദക്തമനാകബ.  കുടെബലവള്ള കസനാതസ്സുകേള് മലബനമനാകലപ്പെടെനാതബരബകനാന്

പരസദകബനാരഡുകേള്  സ്ഥനാപബചലാം  മനാധദമങ്ങളബലൂലടെയുലാം  കബനാധവത്കേരണലാം

നടെത്തുനലണ്ടനലാം  ശുദജലകസനാതസ്സുകേള്  മലബനലപ്പെടുത്തുന്നവരലകതബലര

കേളകറുലടെ കനതൃതത്വത്തബല് ജബലനാ കകേനാ-ഓരഡബകനഷന് കേമ്മേബറബ രൂപസ്പീകേരബചക്ക്

കേരശന നടെപടെബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനലണ്ടനലാം പ്രസ്തുത മനാതൃകേ പഞനായത്തക്ക്/വനാരഡക്ക്

തലങ്ങളബല്  നടെപ്പെബലനാകനാനുകദ്ദേശബക്കുനലണ്ടനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

ജലനബധബ രണ്ടനാലാംഘട്ടത്തബല് ഏലറടുത്ത  2176  പദതബകേളബല്  2136  എണലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബചലവനലാം  പമ-അചന്കകേനാവബലനാറുകേളുലടെ  പുനരുദനാരണ

പ്രവരത്തനങ്ങള് റസ്പീ ബബല്ഡക്ക് കകേരളയബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തുലമനലാം കേല്പകേകഞരബ

 വളവന്നൂര  പദതബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

മുടെങ്ങബകബടെക്കുന്ന  കേബഴുപ്പെബള്ളബകര  ലറഗുകലറര  നബരമ്മേനാണലാം

പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബലനക്കുറബചക്ക്  ആകലനാചബക്കുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

8 (*63) പട്ടബകേകഗനാത്രവരഗ്ഗത്തബല്ലപ്പെട്ടവരകക്ക്  ജസ്പീവകനനാപനാധബ

 പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം
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സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലലമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണ്ടബ

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  കേടെകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  പട്ടബകേവരഗ്ഗ

വബഭനാഗത്തബല്ലപ്പെട്ട  2603  കപരകക്ക്  വബവബധ  പദതബകേളുലടെ  ഭനാഗമനായബ

ഇതബനകേലാം  ലതനാഴബല്  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടന്നക്ക്  സഭലയ  അറബയബച.  ചസ്പീഫക്ക്

ലസക്രട്ടറബയുലടെ  കനതൃതത്വത്തബല്  സരകനാര  കമഖലയബല്  ലതനാഴബല്

കേലണ്ടത്തുന്നതബനനാവശദമനായ നബരകദ്ദേശങ്ങള് വബവബധ വകുപ്പെക്ക് കമധനാവബകേള്കക്ക്

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടനലാം  ഇവരകനായുള്ള  സലാംവരണ  തസബകേകേളബല്  അടെബയന്തര

നബയമനലാം നടെത്തുന്നതബനക്ക് ആദദ പരബഗണന നല്കുന്നതനാലണനലാം കപനാലസ്പീസക്ക്,

എലലക്സെെസക്ക് വകുപ്പുകേളബലല നബയമനങ്ങള്കക്ക് സമനാനമനായബ സനാദദമനായ എലനാ

വകുപ്പുകേളബലലാം  ലസഷദല്  ലലഡ്രെെവക്ക്  നടെത്തനാന്  നടെപടെബ

സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.   പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബകേസന

വകുപ്പെബല്  100  കപലര  പ്രസ്പീ-ലമടബകേക്ക്  കഹനാസ്റ്റല്  വനാചമനാന്മനാരനായബ

നബയമബക്കുകേയുലാം  500  കപലര  വനലാംവകുപ്പെബല്  വനാചരമനാരനായബ

നബയമബക്കുന്നതബനുള്ള നടെപടെബ ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം ലചയബട്ടുണ്ടക്ക്.  മഹനാതനാഗനാന്ധബ

കദശസ്പീയ  ഗ്രനാമസ്പീണ  ലതനാഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബയുലടെ  ഭനാഗമനായബ  കകേരള  ലലടബല്

പസക്ക് പദതബ പ്രകേനാരലാം 23,096 കപരകക്ക് നൂറക്ക് ദബവസലത്ത അധബകേ ലതനാഴബല്
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ലഭദമനാക്കുനലണ്ടനലാം പട്ടബകേവരഗ്ഗ വബകേസന വകുപ്പുലാം കൃഷബ വകുപ്പുലാം കചരന്നക്ക്

അട്ടപ്പെനാടെബ കമഖലയബല് 'മബലറക്ക് വബകലജക്ക്' പദതബ നടെപ്പെബലനാകബവരുനലണ്ടനലാം

മനബ  വദക്തമനാകബ.  മലപ്പുറലാം,  വയനനാടെക്ക്,  കകേനാഴബകകനാടെക്ക്,  കേനാസരകഗനാഡക്ക്,

കകേനാട്ടയലാം,  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബലകേളബല്  മബല്മയുമനായബ  സഹകേരബചക്ക്  500

പശുവളരത്തല്  യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  പട്ടബകേവരഗ്ഗകനാരുലടെ

ലലകേവശമുള്ള  ഭൂമബയബലലാം  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബകേസന  വകുപ്പെബലന്റെ  ആറളലാം,

ചസ്പീകങ്ങരബ,  അട്ടപ്പെനാടെബ ഫനാമുകേളബലലാം  15  കകേനാടെബ രൂപയുലടെ പുതബയ ഉസൗരജബത

കേനാരഷബകേ  വബകേസന  പദതബ  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കേനാരഷബകേ

സരവ്വകേലനാശനാലവഴബ പരബശസ്പീലനലാം നല്കുകേയുലാം ലചയ്തുവരുന. അട്ടപ്പെനാടെബയബലല

291  യുവതബകേള്കക്ക്  വസനബരമ്മേനാണത്തബല്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബ  'അടെനാപക്ക്'

എന്ന  സത്വയലാംസലാംഘലാം  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  അപ്പെനാരല്പനാരകക്ക്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം

കമസബരബ,  കേനാരലപ്പെന്റെര,  ഇലകസ്പീഷദന്,  പലാംബര  എന്നസ്പീ  കടഡുകേളബല്

പരബശസ്പീലനലാം  ലഭബച  1170  കപലര  സലാംഘടെബപ്പെബചക്ക്  'കഗനാത്രജസ്പീവബകേ'  എന്ന

കപരബല് 53  സത്വയലാംസഹനായ സലാംഘങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ലചയബട്ടുലണ്ടന്നക്ക്

മനബ വദക്തമനാകബ.  ലലനപുണദ വബകേസനത്തബലൂലടെ 3428 കപരകക്ക്  ലതനാഴബല്

ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം  സലാംസ്ഥനാനത്തബനകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം  വബകദശത്തുലാം  സത്വകേനാരദ

സ്ഥനാപനങ്ങളബല്  ലലനപുണദ  വബകേസന  പരബശസ്പീലനത്തബലൂലടെ  കപസക്ക് ലമന്റെക്ക്
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നല്കുന്നതബനക്ക്  1400  കപലര വബവബധ സ്ഥനാപനങ്ങള് മുകഖന പരബശസ്പീലബപ്പെബചക്ക്

വരബകേയുമനാണക്ക്.  ലഎ.ടെബ.  കമഖലയബല് മബകേച ലതനാഴബല് ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള

പരബശസ്പീലനലാം നല്കുന്നതബനനായബ  മണന്തലയബല് ലസന്റെര ഓഫക്ക്  എക്സെെലന്സക്ക്

സ്ഥനാപബകനാന്  നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം  ഇടുകബ  ജബലയബലല

ആദബവനാസബ  കഗനാത്ര  വബഭനാഗകനാരകക്ക്  ജസ്പീവബത  ലലനപുണദ  വബദദനാഭദനാസ

പദതബയബലൂലടെ  കനതൃകശഷബ  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  സനാമൂഹദ  പ്രവരത്തനലാം

നടെത്തുന്നതബനുലാം  കേനാരഷബകേ  സലാംരലാംഭങ്ങള്കക്ക്  കനതൃതത്വലാം

നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബവരബകേയനാലണനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബകേസന  കകേനാരപ്പെകറഷന്  മുകഖന

1144  കപരകക്ക് സത്വയലാം ലതനാഴബല് സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  വനായ്പയുലാം

സബ്സബഡബയുലാം അനുവദബചബട്ടുണ്ടക്ക്. കഗനാത്രബന്ധു പദതബയുലടെ ഭനാഗമനായബ രണ്ടക്ക്

ജബലകേളബല് പട്ടബകേവരഗ്ഗ വബഭനാഗത്തബല്ലപ്പെട്ട കുട്ടബകേള് പഠബക്കുന്ന സ്കൂളുകേളബല്

ലമന്റെര  ടെസ്പീചരമനാലര  നബയമബചബട്ടുലണ്ടനലാം  ഇസൗ  പദതബ  മറക്ക്  ജബലകേളബകലയ്ക്കക്ക്

വദനാപബപ്പെബക്കുലമനലാം  അതബരപ്പെബള്ളബ  ലലടബല്  വനാലബ  കപ്രനാജകബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  ഗബരബജന്  സഹകേരണ  സലാംഘത്തബനക്ക്  സഹനായലാം

നല്കുന്നതുസലാംബന്ധബചക്ക്  പരബകശനാധബക്കുലമനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

എസക്ക്.എസക്ക്.എല്.സബ.  പനാസനായ  കുട്ടബകേളുലടെ  തുടെരപഠനത്തബനനായബ  20
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ശതമനാനലാം സസ്പീറക്ക് വരദബപ്പെബചക്ക് അകലനാട്ടക്ക്ലമന്റെക്ക് ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടനലാം പട്ടബകേവരഗ്ഗ

വബഭനാഗത്തബല്ലപ്പെട്ട  മുഴുവന്  വബദദനാരതബകേള്ക്കുലാം  അഡബഷന്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

ഉപകചനാദദത്തബലബടെലപട്ടുലകേനാണ്ടക്ക്  ലപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  സഭലയ

അറബയബച. 

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത

776 മുതല്  1123  വലരയുളള  കചനാദദങ്ങളബല്  139  എണത്തബനുലാം  ബന്ധലപ്പെട്ട

മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


