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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-12

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജൂണ്   24,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

34(*361) ഇ  .  എസക്ക്  .  ലഎ  .   ചബകേബതനാ പദതബ

ലതനാഴബലലാം  എലലക്സെെസലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  റബ.  പബ.  രനാമകൃഷ്ണന)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,   ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  പദതബപ്രകേനാരലാം  ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പെടുന്ന  സസ്വകേനാരദ

ആശുപതബകേള് മുകഖേന ഗുണകഭനാകനാകള്കക്ക് ചബകേബതനാനുകൂലദലാം ലഭബക്കുനലണ്ടെനലാം

48 ആശുപതബകേലളയലാം 3 ലകബനാറട്ടറബകേലളയലാം എലാംപനാനല് ലചയബട്ടുലണ്ടെനലാം സഭലയ

അറബയബച.  പ്രസ്തുത  പദതബയബല്  ചബകേബതനാ  ആനുകൂലദത്തബനക്ക്  അരഹരനായവലര

കേലണ്ടെത്തുന്നതബനുള്ള  പുതുകബയ  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  ലതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്

കദനാഹകേരലമന്നതബനനാല്  അതക്ക്  റദനാകണലമന്നനാവശദലപ്പെട്ടക്ക്  കകേന്ദ്ര  ലതനാഴബല്

വകുപ്പുമനബകക്ക്  നബകവദനലാം  നല്കുകേയലാം  കകേനാരപ്പെകറഷന  ഡയറക്ടര  ജനറലബലന്റെ
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ശദയബല്ലപ്പെടുത്തുകേയലാം  ലചയതബലനത്തുടരന്നക്ക്  15-04-2019-ലല  ഗസറക്ക്

വബജനാപനപ്രകേനാരലാം അരഹതനാ മനാനദണ്ഡത്തബല് പുതബലയനാരു ലറഗുകലഷന  (96C)

ലകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുണ്ടെക്ക്.  അടുത്ത  ലബനബഫബറക്ക്  കേനാലയളവക്ക്  മുതല്  മനാതകമ  ഇതബലന്റെ

ആനുകൂലദലാം  ലഭദമനാകുകേയള്ളൂ  എന്നതബനനാലലാം  പുതബയ  നബബന്ധനകേള്

ലതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ഗുണകേരമലനാത്തതബനനാലലാം  ലതനാഴബലനാളബ  ലതനാഴബലടമ  വബഹബതലാം

കുറയ്ക്കുന്നതക്ക്  ലതനാഴബലനാളബകേളുലട  ആനുകൂലദ  സലാംരക്ഷണത്തബനക്ക്

വബരുദമനാകുലമന്നതബനനാലലാം  പ്രസ്തുത  തസ്പീരുമനാനലാം  പുനനഃപരബകശനാധബകണലമന്നക്ക്  കകേന്ദ്ര

സരകനാരബകനനാടക്ക്  ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെന്നക്ക്  മനബ  വദകമനാകബ.  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.

പദതബയമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക്  ഉന്നയബകലപ്പെടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക്  പരബഹനാരലാം

കേനാണുന്നതബനുലാം  അലാംഗങ്ങളുലട  എണലാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  പ്രകതദകേ  ലലഡ്രെെവക്ക്

നടത്തുന്നതബനുമുള്ള  പദതബകേള്കക്ക്  രൂപലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.

ആശുപതബകേളബലല  സസൗകേരദലാം  ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  ഡബലസനസറബകേളബല്

കഡനാക്ടരമനാരുലട  കസവനലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  ലതനാഴബലനാളബകേള്കനാവശദമനായ

ചബകേബതനാസസൗകേരദലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  18  പുതബയ

ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ഡബലസനസറബകേള്  സനാപബകനാനുള്ള  നടപടബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്

തസബകേകേള് അനുവദബലച്ചങ്കബലലാം രലണ്ടെണത്തബനക്ക് മനാതകമ കകേനാരപ്പെകറഷനബല് നബനലാം

പ്രവരത്തനനാനുമതബ  ലഭബച്ചബട്ടുള്ളൂലവനലാം  അനുമതബ  ലഭദമനാകുന്നമുറയക്ക്  ആലത്തൂര,
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മണനാരകനാടക്ക്,  കൂറനനാടക്ക്,  റനാന്നബ,  ബനാലകശ്ശേരബ,  തനാമരകശ്ശേരബ,  കൂത്തനാട്ടുകുളലാം,  കുമബളബ,

പസ്പീരുകമടക്ക്,  ലകേനാകണ്ടെനാട്ടബ,  കുളത്തൂപ്പുഴ,  ലവഞ്ഞെനാറമൂടക്ക്  എന്നബവബടങ്ങളബല്  ഇതക്ക്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.  കതനാട്ടലാം

കമഖേലയബലല  ലതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ഇ.എസക്ക്.ലഎ  ആനുകൂലദലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക്

പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുനലണ്ടെനലാം  ഇതബനനായബ  മുകലാം,  കേട്ടപ്പെന

എന്നബവബടങ്ങളബല്  ഡബലസനസറബകേള്  പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  സല്ത്തനാന

ബകത്തരബ, കേല്പ്പെറ, കേണന കദവന ഹബല്സക്ക്,  മനാന്നനാങ്കണ്ടെലാം എന്നബവബടങ്ങളബല് ഇതക്ക്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം  പനാകന്റെഷന  കലബര

ആക്ടബനക്ക്  വബകധയമനായബ  ആനുകൂലദങ്ങള്  ലഭബക്കുന്ന  ലതനാഴബലനാളബകേലള

ഇ.എസക്ക്.ലഎ.-കലയക്ക്  മനാറ്റുന്നതബനക്ക്  തതസ്വത്തബല്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

ലകേനാരട്ടബയബലല  ഇ.എസക്ക്.ലഎ.  ഡബലസനസറബയലട  നബരമ്മേനാണപ്രവൃത്തബ

പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബല്  സമ്മേരദലാം   ലചലത്തുന്നകേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാകബ. 

35(*362) ഗ്രസ്പീന ഇനദ മബഷന

 വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ലകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കകേന്ദ്ര  സഹനായകത്തനാലട  നടപ്പെനാകബവരുന്ന  ഗ്രസ്പീന  ഇനദ

മബഷനബലൂലട  വനസമ്പത്തുലാം  വനവബസ്തൃതബയലാം  വരദബപ്പെബകല്,
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പരബസബതബ/തണസ്പീരത്തട  സലാംരക്ഷണലാം,  കസനാഷദല്-അകഗ്രനാ  കഫനാറസബ

പ്രവരത്തനങ്ങളുലട  വബപുലസ്പീകേരണലാം  തുടങ്ങബയവയനാണക്ക്  ലക്ഷദമബടുന്നലതനലാം

കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനലാം  കനരബടുന്നതബനക്ക്  വനകമഖേലലയ  സജ്ജമനാക്കുന്നതബനനായബ

ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുള്ള എട്ടക്ക് മബഷനുകേളബലലനാന്നനാണബലതനലാം സഭലയ അറബയബച.  പ്രസ്തുത

പദതബയബലൂലട  ജനങ്ങളുലട  ജസ്പീവബത  നബലവനാരലാം  ലമച്ചലപ്പെടുത്തല്,  വനകശനാഷണലാം

തടയല്,  കേനാവകേളുലടയലാം   ജലകസനാതസ്സുകേളുലടയലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  പരബപനാലനവലാം,

പനാരമ്പകരദതര  ഇന്ധനങ്ങളുലട  ഉപകയനാഗലാം  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകല്  തുടങ്ങബയവയലാം

ലക്ഷദമബടുനണ്ടെക്ക്.  കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനത്തബലന്റെ  ആഘനാതലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ

സമഗ്ര ഹരബതവത്കേരണത്തബനക്ക് ഊന്നല് നല്കേബലകനാണ്ടെനാണക്ക് ഗ്രസ്പീന ഇനദ മബഷന

പദതബ നടപ്പെനാക്കുന്നലതനലാം കേണ്സരകവഷന ഓഫക്ക് ബകയനാലലഡകവഴബറബ  (CBD)

പദതബയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  വലാംശനനാശലാം  സലാംഭവബചലകേനാണ്ടെബരബക്കുന്ന

വൃക്ഷസസദനാദബകേളുലടയലാം  ജന്തുജനാലങ്ങളുലടയലാം  സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  പ്രകതദകേ

കേരമ്മേ പരബപനാടബകേള്,  കേനാട്ടുതസ്പീ സലാംരക്ഷണ പദതബകേള്,  വനദജസ്പീവബ വനാരനാകഘനാഷലാം

സലാംഘടബപ്പെബകല്,  വനദമൃഗങ്ങളനാലണ്ടെനാകുന്ന  കൃഷബനനാശലാം  തടയല്,  കേണ്ടെല്

കേനാടുകേളുലടയലാം  കേനാവകേളുലടയലാം  സലാംരക്ഷണലാം,  അധബനബകവശ  സസദങ്ങള്  നസ്പീകലാം

ലചയ്യല് എന്നബവ നടപ്പെബലനാകബവരുനലണ്ടെനലാം മനബ വദകമനാകബ.  വനസലാംരക്ഷണ

സമബതബകേള്,  തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങള്,  ഇകകനാ  ലഡവലപ്ലമന്റെക്ക്  കേമ്മേബറബകേള്
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എന്നബവ സലാംയകമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുന്ന പ്രസ്തുത പദതബയലട  60  ശതമനാനലാം കകേന്ദ്ര

സരകനാര  വബഹബതമനാലണനലാം  സലാംരക്ഷബത  വനകമഖേലകേളുലട  ലലജവലലവവബദദ

സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം വനദജസ്പീവബകേളുലട ആവനാസവദവസ പരബപനാലബക്കുന്നതബനുമനായബ

വബവബധ  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളനായ  'കപ്രനാജക്ടക്ക്  ലലടഗര',  'കപ്രനാജക്ടക്ക്  എലബഫന്റെക്ക്,

'ഇന്റെകഗ്രറഡക്ക്  ലഡവലപ്ലമന്റെക്ക്  ഓഫക്ക്  ലലവല്ഡക്ക്  ലലലഫക്ക്  ഹനാബബറനാറക്ക്  (IDWH)',

അഗസദമല/നസ്പീലഗബരബ ബകയനാസബയര റസ്പീസരവ്വുകേള് എന്നബവ നടപ്പെബലനാകബവരുനണ്ടെക്ക്.

മൃഗകവട്ട  തടയന്നതബനുള്ള  പരബപനാടബകേള്,  ആവനാസ  വദവസയലടയലാം

ജലകസനാതസ്സുകേളുലടയലാം  പുനരുജ്ജസ്പീവനലാം,  കേടുവകേളുലടയലാം  ആനകേളുലടയലാം

കേണലകടുപ്പെക്ക്,  മണക്ക്-ജല  സലാംരക്ഷണലാം,  മനുഷദ-വനദജസ്പീവബ  സലാംഘരഷലാം

ലഘൂകേരബക്കുന്നതബനുള്ള പ്രവരത്തനങ്ങള് എന്നബവ നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം ആനകേളുലടയലാം

കേടുവകേളുലടയലാം  ആവനാസ  വദവസകേളുലട  പരബപനാലനവലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ഉറപ്പു

വരുത്തുകേയലാം മനുഷദ-വനദജസ്പീവബ  സലാംഘരഷലാം ലഘൂകേരബക്കുന്നതബനുമുള്ള പ്രതബകരനാധ

മനാരഗ്ഗങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുലണ്ടെന്നക്ക്  മനബ  വദകമനാകബ.

ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പെട്ട  കേനാവകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  നബലനബരത്തുന്നതബനുലാം

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുമനാവശദമനായ  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനണ്ടെക്ക്.  ലതനാഴബലറപ്പെക്ക്

പദതബയബലള്ലപ്പെടുത്തബ വനത്തബനുള്ളബല് ആന പ്രതബകരനാധ കേബടങ്ങുകേള്, തടനാകേങ്ങള്

എന്നബവ  നബരമ്മേബക്കുന്നതബലനക്കുറബച്ചക്ക്  ആകലനാചബക്കുലമനലാം
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ജനവനാസകമഖേലകേളബല്നബനലാം  അകകഷദ,  യൂകനാലബപ്റസക്ക്,  മനാഞബയലാം  എന്നബവ

പൂരണമനായബ  നബരമ്മേനാരജ്ജനലാം  ലചയ്യുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം

സനാമൂഹദവനവത്കേരണത്തബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഫലവൃക്ഷങ്ങളുലാം  ഒസൗഷധ  സസദങ്ങളുലാം

പരമനാവധബ വചപബടബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക് കപ്രനാതനാഹനലാം നല്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാകബ.

36(*363) പട്ടബകേവരഗ്ഗ വബഭനാഗത്തബലല ദുരബ്ബലവബഭനാഗങ്ങളുലട പുകരനാഗതബ

 പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലലമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ബനാലന)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്, ഇസൗ സരകനാര അധബകേനാരകമറകശഷലാം പട്ടബകേവരഗ്ഗത്തബല്ലപ്പെട്ട

പ്രകതദകേ ദുരബ്ബല വബഭനാഗങ്ങളുലട   സസബര വബകേസനലാം ലക്ഷദമബട്ടക്ക്  വബദദനാഭദനാസലാം,

ലതനാഴബല്,  ആകരനാഗദലാം,  അടബസനാന  സസൗകേരദ  വബകേസനലാം  എന്നസ്പീ  കമഖേലകേളബല്

പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കേബ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകബ  വരുനലണ്ടെനലാം  ഇതബല്

സതനാരദതയലാം  കേനാരദക്ഷമതയലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

പട്ടബകേവരഗ്ഗ  ഗുണകഭനാകനാകലള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതുലാം  വബകേസനനാവശദങ്ങള്  ചരച്ച

ലചയ്യുന്നതുലാം  പദതബകേള്  നബരകദശബക്കുന്നതുലാം  ഉസൗരുകൂട്ട  തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരമനാണക്ക്.

ഓകരനാ  വരഷലത്തയലാം  പ്രധനാനലപ്പെട്ട  പദതബകേള്  പഠന  വബകധയമനാകബ  ധനകേനാരദ

വകുപ്പെക്ക്  സമരപ്പെബക്കുന്ന റബകപ്പെനാരട്ടബകന്മേല് തുടര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം സലാംസനാന
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ആസൂതണ  കബനാരഡക്ക്  കയനാഗങ്ങളബല്  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബലല  പ്രഗത്ഭരുലാം

ഊരുമൂപ്പെന്മേനാരുലാം  ഉകദദനാഗസരുലാം  പദതബകേള്  വബലയബരുത്തബ  കപനാരനായ്മകേള്

പരബഹരബച്ചക്ക്  പദതബ  നബരവ്വഹണലാം  നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  ലചയ്യുനലണ്ടെന്നക്ക്  മനബ

വദകമനാകബ.  ഇസൗ  സരകനാര  അധബകേനാരത്തബല്  വന്നതബനുകശഷലാം  സനാമൂഹദ

പഠനമുറബ/കഗനാതബന/കഗനാത  ജസ്പീവബകേ/ഭക്ഷദസഹനായ  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കുകേയലാം

സനാമ്പത്തബകേനാനുകൂലദങ്ങള്  ബനാങ്കക്ക്  അകസൗണ്ടെബലൂലട  ലഭദമനാക്കുകേയലാം

കപനാലസ്പീസക്ക്/എലലക്സെെസക്ക് വകുപ്പുകേളബല് പ്രകതദകേ നബയമനലാം നല്കുകേയലാം  കേനാസരകഗനാഡക്ക്

ജബലയബല് ലകേനാറഗരക്കുമനാതമനായബ കമനാഡല് ലറസബഡനഷദല് സ്കൂള് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം

ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പട്ടബകേവരഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങളുലട  സനാമൂഹദ-സനാമ്പത്തബകേ ഡബജബറല് സരലവ്വ

അവസനാനഘട്ടത്തബലനാലണനലാം  ഇതബല്  നബനലാം  ലഭബക്കുന്ന  വബവരങ്ങളുലട

അടബസനാനത്തബല്  പ്രകതദകേ  ദുരബ്ബല  വബഭനാഗത്തബല്ലപ്പെട്ട  കേനാടര,  കുറുമ്പന,

കേനാട്ടുനനായര,  കചനാലനനായര,  ലകേനാറഗര  എന്നബവരക്കുപുറലമ  സനാമൂഹദമനായലാം

സനാമ്പത്തബകേമനായലാം  പബകന്നനാകലാം  നബല്ക്കുന്ന  അടബയന,  പണബയന,  അരനനാടന,

മലപ്പെണ്ടെനാരലാം,  ഹബല്പ്പുലയ  എന്നബവരക്കുകവണ്ടെബയലാം  പ്രകതദകേ  മമകകനാ  പനാനുകേള്

തയ്യനാറനാകബ പദതബകേള് നടപ്പെബലനാകനാന ഉകദശബക്കുനലണ്ടെനലാം മനബ വദകമനാകബ.

പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബകേസന  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബല്  നബലവബലള്ള  കമനാഡല്  ലറസബഡനഷദല്

സ്കൂളുകേള്,  പ്രസ്പീലമടബകേക്ക്/കപനാസക്ക്  ലമടബകേക്ക്  കഹനാസലകേള്  എന്നബവയബലനായബ  13092
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കുട്ടബകേള്  തനാമസബച്ചക്ക്  പഠനലാം  നടത്തുനണ്ടെക്ക്.  പ്രസ്പീലമടബകേക്ക്/കപനാസക്ക്ലമടബകേക്ക്

കഹനാസലകേളബലല  ഭസൗതബകേ  സനാഹചരദങ്ങള്  യൂണബലസഫക്ക്  മനാതൃകേയബല്

ഉയരത്തുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ   കഹനാസലകേളുലട  അടബസനാന  സസൗകേരദങ്ങള്

വരദബപ്പെബകല്,  മഴലവള്ള സലാംഭരണബയലടയലാം കേബണറബലന്റെയലാം നബരമ്മേനാണലാം,  ശുചബതസ്വ

സലാംവബധനാനങ്ങള്  എന്നബവയ്ക്കുപുറലമ  വബദദനാരതബകേളുലട  സരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ  സബ.സബ.ടബ.വബ.,  മബനബമനാസക്ക്  എന്നബവയലാം  ലപണ്കുട്ടബകേളുലട

കഹനാസലകേളബല്  നനാപ്കേബന  ലവനഡബലാംഗക്ക്  ലമഷസ്പീനുലാം  ഇനസബനകറററുലാം

സനാപബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  അടുകളകേളബല്  സസ്പീമര  സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  പദതബ

നടപ്പെബലനാകബവരുനലണ്ടെനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.  കുട്ടബകേളുലട  മനാനസബകേ  കശഷബ

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  വദകബതസ്വ  വബകേസനത്തബനുലാം  പരസ്പീക്ഷകേളബല്

ഉന്നതവബജയത്തബനക്ക്  പ്രനാപ്തരനാക്കുന്നതബനുമനായബ  സ്റ്റുഡന്റെക്ക്  കേസൗണ്സബലരമനാലര

നബയമബക്കുകേയലാം പഠന നബലവനാരലാം  ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ ടട്യൂട്ടരമനാരുലട കസവനലാം

ലഭദമനാക്കുകേയലാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. സലാംസനാന ആദബവനാസബ പുനരധബവനാസ വബകേസന മബഷന

രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്   9781  കപരകക്ക്  11378  ഏകര  ഭൂമബ  വബതരണലാം  ലചയബട്ടുലണ്ടെനലാം

വനനാവകേനാശ  നബയമപ്രകേനാരലാം  25825  കപരകക്ക്  മകേവശനാവകേനാശകരഖേ

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  972  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  ഭൂമബ  വനാങ്ങബ  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

കശഷബക്കുന്ന 10943 കപരകക്ക് സമയബന്ധബതമനായബ ഭൂമബ വബതരണലാം ലചയ്യുന്നതബനുള്ള
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നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.  പട്ടബകേവരഗ്ഗ

വബഭനാഗകനാരക്കുകവണ്ടെബയള്ള ഭവനനബരമ്മേനാണ പദതബപ്രകേനാരലാം സബല് ഓവറനായബരുന്ന

വസ്പീടുകേളബല്  19,985  എണവലാം  ഇസൗ  സരകനാര  അധബകേനാരത്തബല്  വന്നതബനുകശഷലാം

അനുവദബച്ചതബല്  398  എണവലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം

സരകനാര/എയ്ഡഡക്ക്/സസ്വനാശയ  കകേനാകളജകേളബല്  പഠബക്കുന്ന  കുട്ടബകേള്കക്ക്

വരുമനാനപരബധബക്കുവബകധയമനായബ  വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദങ്ങള്  നല്കുനലണ്ടെനലാം

ലമറബറക്ക്  അടബസനാനത്തബല്  ലസല്ഫക്ക്  ഫബനനാനസബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജകേളബല് അഡബഷന

ലഭബക്കുന്നവരകക്ക്  സഹനായലാം  നല്കുന്നതുസലാംബന്ധബച്ചക്ക്  പരബകശനാധബക്കുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാകബ. 

(21-06-2019-ലല  1  മുതല്  30  വലരയള്ള നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം

നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  3759  മുതല്  4025  വലരയള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  125

എണത്തബനുലാം  24-06-2019-ലല  നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം

നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  4026  മുതല്  4323  വലരയള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  217

എണത്തബനുലാം ബന്ധലപ്പെട്ട മനബമനാര കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


