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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-9

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   9,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

29(*271) പനാര്ട്ണര് കകേരള മബഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ചകേ.  ടബ.  ജലസ്പീല്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ചപനാതുജന

കസവനനാര്തലാം  സസ്വകേനാരദ  മൂലധന  നബകക്ഷപത്തബലൂചട  ചപനാതുനബര്മ്മേബതബകേള്

സമയബനബതമനായബ   നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനയ്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബല്

ഒരു  കനനാഡല്  ഏജന്സബയനായബ  29/09/2014-നയ്  രൂപസ്പീകേരബച്ച  പനാര്ട്ണര്  കകേരള

മബഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല്  സര്ക്കനാര്  പുറചപ്പെടുവബക്കുന്ന

ഉത്തരവകേളുചട അടബസനാനത്തബല് തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളുചട സമഗ്ര വബകേസനലാം
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ലക്ഷദമബട്ടനാണയ്  മുകന്നനാട്ടു  കപനാകുന്നചതനലാം  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  മുഖദമനബയുചട

അദദക്ഷതയബല് 11/01/2017-നയ് കചര്ന്ന ആദദ ജനറല് കബനാഡബ കയനാഗലാം ഇതബചന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങചള  സലാംബനബച്ചയ്  അവകലനാകേനലാം  നടത്തബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  സഭചയ

അറബയബച.   പനാര്ട്ണര്  കകേരള  മസ്പീറബല്  നബനലാം   ഇതബകലയയ്  റഫര്  ചചയ്ത  106

പദതബകേളബല്  ടനാന്സനാക്ഷന്  അചചഡസ്വസറനായ  കേബറയ്കകേനാ  60  പദതബകേളുചട

സനാദദതനാ  പഠനലാം  നടത്തബയതബല്  38  എണലാം  ഫസ്പീസബബബളനാചണന്നയ്

കേചണ്ടെത്തുകേയുണ്ടെനായബ.   അതബല്  17  പദതബകേള്  ആര്.എഫയ്.കേന്യൂ.  കസ്റ്റേജബലലാം

ചമനാബബലബറബ ഹബയ് (കകേനാഴബകക്കനാടയ്), പബബകേയ് പനാര്ക്കബലാംഗയ് ആന്റെയ് മള്ട്ടബ ഫലാംഗ്ഷണല്

കകേനാലാംപ്ലകയ്  (ഇടപ്പെളബ),  കമനാകഡണ് കസനാട്ടര് ഹഹൗസയ്  (ചകേനാലലാം),  കമനാകഡണ് കസനാട്ടര്

ഹഹൗസയ്  (തൃശ്ശൂര്),  കമനാകഡണ്  കസനാട്ടര്  ഹഹൗസയ്  (പനാലക്കനാടയ്)  പബബകേയ്  പനാര്ക്കബലാംഗയ്

ആന്റെയ്  ചകേനാകമഴദല്  കകേനാലാംപ്ലകയ്  (ചകേനാലലാം)  തുടങ്ങബയ 7 പദതബകേള്  ആര്.എഫയ്.പബ.

കസ്റ്റേജബലമനാചണനലാം  കൂടുതല്  സലാംരലാംഭകേചര  ഇതബകലയയ്   ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനനായബ

വദവസകേള്ക്കുലാം  മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കുലാം  വബകധയമനായബ  കകേന്ദ്ര  -  സലാംസനാന

സര്ക്കനാരുകേളുചട  50  ശതമനാനത്തബല് തനാചഴ  ഓഹരബ  മൂലധനമുള കേമ്പനബകേള്ക്കുലാം

കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ചസനാചചസറബകേള്ക്കുലാം   പബ.പബ.പബ.  പദതബകേളുചട  ചടണ്ടെര്

നടപടബകേളബല്  പചങ്കെടുക്കുന്നതബനുള  അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.   കേബറയ്കകേനായയ്  പുറചമ  മറയ്  ഏജന്സബകേചള  കേണ്സള്ട്ടന്റെനായബ



3

നബയമബക്കുകേ,  ബബഡയ്  ഇവനാലല്യുകവഷന് കേമ്മേബറബയബല് തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളുചട

പ്രതബനബധബകേചള  ഉള്ചപ്പെടുത്തുകേ  തുടങ്ങബയ  കേനാരദങ്ങളബല്  അനബമ

തസ്പീരുമനാനചമടുകക്കണ്ടെതയ്  മബഷചന്റെ  ജനറല്  കബനാഡബ  കയനാഗമനാചണന്നയ്

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

30(*272) കേനാര്ഷബകേ വബളകേള്ക്കയ് ഇന്ഷസ്വറന്സയ്

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.  എസയ്.  സുനബല് കുമനാര്)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

സലാംസനാനചത്ത  എലനാ  കേനാര്ഷബകേ  വബളകേള്ക്കുലാം  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പരബരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തബയുലാം നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ വര്ദബപ്പെബചലാം സലാംസനാന വബള ഇന്ഷസ്വറന്സയ്

പദതബ  പുനരനാവബഷ്കരബച്ചയ്  ഉത്തരവയ്  പുറചപ്പെടുവബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം

കേനാലനാവസയബലണ്ടെനാകുന്ന  അനബശബതനാവസ പരബഗണബച്ചയ് പരമനാവധബ കേര്ഷകേചര

ടബ  പദതബയബല്  അലാംഗമനാക്കുന്നതബനയ്  കൃഷബ  ഭവന്  അടബസനാനത്തബല്

വര്ക്കയ് കഷനാപ്പുകേള്  നടത്തുന്നതനാചണനലാം  സഭചയ  അറബയബച.  പദതബയബല്

അലാംഗതസ്വചമടുക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പുനരനാവബഷ്കരബച്ച  നബരക്കബല്  നബബനനകേള്ക്കുലാം

നടപടബക്രമങ്ങള്ക്കുലാം  വബകധയമനായബ   ഡബ.ബബ.റബ.  സലാംവബധനാനത്തബലൂചട

നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ  കനരബട്ടയ്  അക്കഹൗണ്ടെബകലയയ്  ചചകേമനാറുന്നതനാചണനലാം

വനദമൃഗങ്ങളുചട  ആക്രമണവലാം  പ്രകൃതബകക്ഷനാഭവലാം  കേസ്പീടകരനാഗബനാധയുലാംമൂലലാം

കൃഷബനനാശലാം സലാംഭവബക്കുന്ന മറയ് വബളകേള്ക്കുകൂടബ വബള ഇന്ഷസ്വറന്സയ് ബനാധകേമനാക്കനാന്
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ഉകദ്ദേശബക്കുനചണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.   കുട്ടനനാടയ്  ഉള്ചപ്പെചടയുള

ചനല്പ്പെനാടങ്ങളബല് ഒനാരുചവളലാം കേയറുന്നതയ് തടയുന്നതബനനായബ ചഷഡന്യൂള് നബശയബച്ചയ്

ഒനാരുമുട്ടുകേളുചട പണബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  ഇറബകഗഷന് -കൃഷബ ഡബപ്പെനാര്ട്ടുചമന്റുകേള്

സലാംയുക്തമനായബ മനബതലത്തബല് കയനാഗലാം കചര്ന്നയ് ഓകരനാ ജബലയബകലയുലാം കേളക്ടര്മനാര്

ചചയര്മനാനനായബ  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ഉപ്പുചവളലാം  കേയറബ  കൃഷബനനാശലാം

സലാംഭവബച്ച  ചനല്ക്കര്ഷകേര്ക്കയ്  13,500  രൂപ  വസ്പീതലാം  കകേന്ദ്ര  ധനസഹനായലാം

അനുവദബക്കുകേയുലാം  ചചയ്തബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.   കൃഷബക്കനാരുചട

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കയ്  സുസബരമനായ  വബല  ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്  കഹനാര്ട്ടബകകേനാര്പ്പെയ്,

വബ.എഫയ്.പബ.സബ.ചകേ.  തുടങ്ങബയ  സനാപനങ്ങചള  ശക്തബചപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ

മനാര്ക്കറബലാംഗയ്  ചഷഡന്യൂള്  തയനാറനാക്കുകേയുലാം  വബളകേളുചട  വബലയടബസനാനചപ്പെടുത്തബ

നബബനനകേള്ക്കയ്  വബകധയമനായബ  പുതബചയനാരു  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതബക്കയ്  രൂപലാം

നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം   കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനങ്ങള്  മുന്കൂട്ടബ  അറബയുന്നതബനനായബ

സലാംസനാനത്തയ്  നബലവബല്  134  ചവതര്  കസ്റ്റേഷനുകേളുചണ്ടെനലാം  ഇന്ഷസ്വറന്സുമനായബ

ബനചപ്പെട്ടയ് ഓകരനാ പഞനായത്തബലലാം ഒനാകരനാ ചവതര് കസ്റ്റേഷന് സനാപബക്കുന്നതബനുള

നടപടബ ആരലാംഭബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

31(*273) തുറമുഖ മണല് ഖനനലാം

തുറമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തുസലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  രനാമചന്ദ്രന്
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കേടന്നപ്പെളബ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  09-02-2017-ചല  ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം

തുറമുഖങ്ങളബചല മനാനസ്വല് ചഡ്രെഡ്ജബലാംഗബനനായബ പുതബയ നയലാം പ്രഖദനാപബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്ക്കുപകേരലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കയ്  ചുമതല

നല്കുന്നതബലൂചട  പ്രവൃത്തബ  കൂടുതല്  സുതനാരദമനായുലാം  കേനാരദക്ഷമമനായുലാം

ഉത്തരവനാദബതസ്വകത്തനാചടയുലാം  ചചയനാന്  സനാധബക്കുന്നതനാചണനലാം  സഭചയ  അറബയബച.

തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളബല്  രജബസ്റ്റേര്  ചചയ്യുന്ന  മുന്പരബചയമുള

തകദ്ദേശവനാസബകേളനായ  ചതനാഴബലനാളബകേള്  മുഖനാനബരമനാണയ്  മനാനസ്വല്  ചഡ്രെഡ്ജബലാംഗയ്

നബര്വഹബക്കുന്നതയ്.  ഇതബനനായബ പ്രനാകദശബകേ മണല് വനാരല് ചതനാഴബലനാളബകേളുചട ലബസ്റ്റേയ്

തയനാറനാക്കുന്നതബനയ് സുതനാരദമനായ സലാംവബധനാനലാം ഏര്ചപ്പെടുത്തുകേയുലാം ചതനാഴബലനാളബകേളുചട

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതബനനായബ  പ്രനാകദശബകേ  കേമ്മേബറബകേള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ചചയ്തബട്ടുണ്ടെയ്.  ചഡ്രെഡ്ജയ് ചചയ്തയ് മനാകറണ്ടെ പദനാര്തങ്ങളുചട അളവയ്

അതനാതയ് കപനാര്ട്ടയ് കേണ്സര്കവറര്മനാര് നബശയബക്കുകേയുലാം ലഭബക്കുന്ന മണല് സര്ക്കനാര്

നബശയബച്ചബട്ടുള  വബല  അടബസനാനമനാക്കബ  തുറമുഖ  വകുപ്പെബചന്റെ  ഓണ്ചചലന്

സലാംവബധനാനത്തബലൂചട  വബപണനലാം  നടത്തുകേയുമനാണയ്  ചചയ്യുന്നചതന്നയ്  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.   മനാനസ്വല് ചഡ്രെഡ്ജബലാംഗയ്  നടക്കുന്ന  9  തുറമുഖങ്ങളബല് കേനാസര്കഗനാഡയ്,

മകഞശസ്വരലാം,  നസ്പീകലശസ്വരലാം,  വടകേര,  കബപ്പൂര്,  ചകേനാടുങ്ങല്ലൂര്  എന്നസ്പീ  പ്രകദശങ്ങളബചല

തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കുലാം  ജബകയനാളജബ  വകുപ്പെബനുമുള  സര്ക്കനാര്  വബഹബതവലാം
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ചതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള  കൂലബയുലാം  നബശയബക്കുകേയുലാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുചട

ഏകകേനാപനകത്തനാചട  മണല്  വബപണനലാം  സുതനാരദവലാം  സതദസനവലാം

വസ്തുതനാപരവമനായബ  നബര്വഹബക്കുന്നതബനുമുള  ക്രമസ്പീകേരണലാം  നടത്തുന്നതബനനായബ

ചപനാന്നനാനബ കമനാഡല് നയത്തബനയ് രൂപലാം നല്കുകേയുലാം ചചയ്തബട്ടുണ്ടെയ്. ഇതബചന്റെ ഭനാഗമനായബ

വബഴബഞലാം  തുറമുഖത്തയ്  നബകക്ഷപബക്കചപ്പെട്ടബട്ടുള  മണല്  പ്രകയനാജനചപ്പെടുത്തുകേയുലാം

ചഡ്രെഡ്ജബലാംഗബചനത്തുടര്ന്നയ്  ലഭബക്കുന്ന  എക്കല്  ഉപകയനാഗകയനാഗദമനാക്കുകേയുലാം

ചചയ്യുന്നതനാണയ്.   ചകേനാടുങ്ങല്ലൂര്-അഴസ്പീകക്കനാടയ്  കപ്രനാജക്ടയ്  തുറമുഖ  നവസ്പീകേരണ

ശലാംഖലയബല്  ഉള്ചപ്പെടുത്തുന്നതനാചണനലാം  ക്രമകക്കടുകേള്  നടത്തബയ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള്ചക്കതബചര  തുടര്നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാചണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്  മറുപടബയനായബ  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.   അഴബമുഖചത്ത  ചചളബ

എത്രകത്തനാളലാം  നസ്പീക്കലാം  ചചയണചമന്നയ്  കപനാര്ട്ടയ്  അധബകൃതര്

തസ്പീരുമനാനബക്കുന്നതനുസരബച്ചയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്  നസ്പീക്കലാം  ചചയ്യുകേയുലാം

സനാകങ്കെതബകേ ചചവദഗദകത്തനാചട ശുദസ്പീകേരബച്ചയ് മണചലടുക്കുകേയനാണയ് ചചയ്യുന്നചതനലാം

ഇതബനനായബ ചപനാന്നനാനബയബല് പുതബചയനാരു മനാതൃകേയയ് രൂപലാം നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം ഒരു

ഉപകചനാദദത്തബലബടചപട്ടുചകേനാണ്ടെയ്  മുഖദമനബയുലാം   മണല്  വനാരുന്നതബനയ്  നബലവബല്

സനാന്റെയ്  ആഡബറബനുള നബര്കദ്ദേശലാം നബലവബലചണ്ടെനലാം ചവളത്തബനടബയബലള മണല്

വനാരുന്നതബചനക്കുറബച്ചയ്  ഉയര്നവന്നബട്ടുള  അഭബപ്രനായലാം
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പരബകശനാധബക്കചപ്പെകടണ്ടെതനാചണനലാം  മചറനാരു  ഉപകചനാദദത്തബലബടചപട്ടുചകേനാണ്ടെയ്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബയുലാം വദക്തമനാക്കബ. 

32(*274)   ചചലഫയ് മബഷന്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്, 2022-ല്  എലനാവര്ക്കുലാം  ഭവനവലാം

ജസ്പീവകനനാപനാധബയുചമന്ന ലക്ഷദലാം  ചചകേവരബക്കുന്നതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള ചചലഫയ്

മബഷനബലൂചട  അര്ഹരനായ  ഗുണകഭനാക്തനാക്കചള  കേചണ്ടെത്തുന്നതബനനായബ  കുടുലാംബശസ്പീ

മുകഖന  സര്ചവ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  ചവരബഫബകക്കഷന്  നടപടബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചകശഷലാം  കേരടയ്  പട്ടബകേ  പ്രസബദചപ്പെടുത്തുകേയുലാം  പഞനായത്തയ്-ജബലനാ

തലങ്ങളബല്  അപ്പെസ്പീലകേള്  കകേട്ടകശഷലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്  പട്ടബകേ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചയ്  അനബമമനാക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന്നതനാചണനലാം  സഭചയ  അറബയബച.  ഇഹൗ

മനാസനാവസനാനകത്തനാചട  ആദദഘട്ടചമന്ന  നബലയബല്  14  ജബലകേളബചലയുലാം  ഭ-ഭവന

രഹബതര്ക്കനായബ  ഓകരനാ  ഭവന  സമുച്ചയങ്ങളുചട  നബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  ആരലാംഭലാം

കുറബക്കുന്നതനാണയ്.   പദതബക്കനാവശദമനായ  തുകേ  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  ഒന്നബച്ചയ്

വനായ്പചയടുത്തയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കയ്  നല്കുന്ന  സലാംഖദയുചട  പലബശ

ഗവണ്ചമന്റെയ്  അടയ്ക്കുകേയുലാം  കേദനാപ്പെബറല്  എമഹൗണ്ടെബകലയയ്  ഓകരനാ

തകദ്ദേശഭരണസനാപനങ്ങളുലാം 25 ശതമനാനത്തബല് കൂടനാത്ത പ്ലനാന് ഫണ്ടെബചന്റെ വബഹബതലാം
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പ്രതബവര്ഷലാം  തബരബച്ചടയ്ക്കുകേയുലാം  ചചകയണ്ടെതനാചണനലാം  നബലവബലള  വബവബധ

വകുപ്പുകേളുചട ഭവന പദതബകേള്, കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത ഭവന  പദതബകേള്  എന്നബവയുമനായബ

സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചനാണയ്  ചചലഫയ്  പദതബയുചട  ധനസമനാഹരണലാം   നടത്തുന്നചതനലാം

മനബ വദക്തമനാക്കബ. ചചലഫയ്  മബഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  പ്രനാകദശബകേ

സലാംഭനാവനകേളുലാം  സബ.എസയ്.ആര്.  ഫണ്ടുകേളുലാം  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  കുടുലാംബശസ്പീചയ

ചുമതലചപ്പെടുത്തുവനാനുലാം  വബകദശത്തുനബനലാം  സലാംഭനാവനകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്

ധനകേനാരദ  അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫയ്  ചസക്രട്ടറബയുചട  കപരബല് നബലവബലള അക്കഹൗണ്ടെയ്

ഉപകയനാഗബക്കുവനാനുലാം  ജനകേസ്പീയ  പങ്കെനാളബത്തകത്തനാചട  പ്രനാകദശബകേമനായ  സനാമ്പത്തബകേ

സഹനായങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചയ്  വസ്പീടുകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  ജബലനാ  കേളക്ടര്മനാരുചട

കനതൃതസ്വത്തബല്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുവനാനുലാം  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണ്ടെയ്.  സബ.ആര്.ഇസഡയ് .-

ചന്റെയുലാം  നഞ കേമ്മേബറബയുചടയുലാം  അനുമതബകയനാടുകൂടബ  ചചലഫയ്  പദതബ  ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കുചമനലാം പബ.എലാം.എ.വവ. പദതബ പ്രകേനാരലാം റൂറല് കമഖലകേളബല് 2016-17

സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷത്തബല് 32,559 കപര്ക്കുള ഭവന ധനസഹനായലാം ലഭബക്കുചമങ്കെബലലാം

12,000  അകപക്ഷകേള് മനാത്രകമയുള്ളൂചവന്നയ് ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  ചചലഫയ്  മബഷന്  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  പൂര്ണവലാം  വനാസകയനാഗദമനായ

വസ്പീടബലനാത്തവര്ക്കുലാം  ചബല  പദതബകേളുചട  ഭനാഗമനായബ  ഭനാഗബകേമനായബ   വസ്പീടയ്

അനുവദബച്ചബട്ടുളവര്ക്കുലാം  ആനുകൂലദലാം  ലഭബക്കുചമനലാം  ലക്ഷലാംവസ്പീടയ്  പദതബയുചട
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ഭനാഗമനായബ ഇരട്ടവസ്പീടയ്  ഒറവസ്പീടനാക്കുന്നതയ് കനരചത്ത നടപ്പെനാക്കബയബട്ടബചലങ്കെബല് അതുകൂടബ

ഇഹൗ പദതബയബല് ഉള്ചപ്പെടുത്തനാവന്നതനാചണനലാം  മതദചത്തനാഴബലനാളബകേള്,  കതനാട്ടലാം

ചതനാഴബലനാളബകേള്,  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങള്  തുടങ്ങബയവര്ക്കുലാം  ടബ

പദതബയബലൂചട  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുചമനലാം  ഒരു

ഉപകചനാദദത്തബലബടചപട്ടുചകേനാണ്ടെയ് മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  2558

മുതല്  2842  വചരയുള  കചനാദദങ്ങളബല്  93  എണത്തബനുലാം  ബനചപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 
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