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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-10

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   10,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

33(*301) ഭക്ഷദ ഭദ്രതനാ നബയമത്തബലല മനാനദണ്ഡങ്ങള്

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്  സലലപ്ലെെസലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  തബകലനാത്തമന)

നല് കേബയ മറുപടബയബല്,  ഭക്ഷദ ഭദ്രതനാ നബയമപ്രകേനാരലാം സലാംസനാനത്തബനയ് പ്രതബവര്ഷലാം

ലഭദമനായബലക്കനാണബരബക്കുന്ന  ഭക്ഷദധനാനദങ്ങളുലട  അളവയ്  അഡ്കഹനാകേയ്

വബഹബതമുള്ലപ്പെലട  മുനവര്ഷങ്ങളബല്  ലഭബച്ചുലകേനാണബരുന്നതബകനക്കനാള്

കുറവനായതബനനാല് ഇതയ്  പുനര്നബര്ണ്ണയബക്കണലമനലാം മുഴുവന ആളുകേള്ക്കുലാം കറഷന

നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ  ഭക്ഷദധനാനദലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുമുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലമനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടയ്  ആവശദലപ്പെടുകേയലാം  മുഖദമനബ
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തലത്തബലലാം  വകുപ്പുതലത്തബലലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരുമനായബ  കനരബട്ടയ്  കൂടബക്കനാഴ്ചകേള്

നടത്തുകേയലാം  ലചയബട്ടുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  ലപനാതുമനാനദണ്ഡമനുസരബചയ്

നബശ്ചയബചബട്ടുള്ള  അധബകേ  ധനാനദവബഹബതത്തബല്  മനാറലാം  വരുത്തനാന  സനാധബക്കബലല്ലെന്നയ്

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  അറബയബച  സനാഹചരദത്തബല്  OMSS  നബരക്കബല്  കൂടുതല്

ഭക്ഷദധനാനദലാം  ലഭദമനാക്കബ  സലാംസനാനത്തയ്  വബതരണലാം  നടത്തുനലണനലാം  അതബലന്റെ

ഫലമനായബ  അരബവബല  വര്ദന  പബടബച്ചുനബര്ത്തനാനുലാം  കനനാണ്  പ്രകയനാറബറബ/കനനാണ്

സബ്സബഡബ വബഭനാഗത്തബനയ് കേഴബഞ്ഞ മനാസലാം മുതല് 8 കേബകലനാഗ്രനാലാം ധനാനദലാം വബതരണലാം

ലചയനാന  കേഴബഞ്ഞുലവനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  വനാതബല്പ്പെടബ  കറഷന  വബതരണലാം

ലകേനാല്ലെലാം  ജബല്ലെയബല്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  ഇഇൗ  മനാസലാം  മുതല്  ആറയ്  ജബല്ലെകേളബല്  കൂടബ

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  ബനാക്കബയള്ള  ഏഴയ്  ജബല്ലെകേളബല്  അടുത്തമനാസലാം  വബതരണലാം

ലചയ്യുന്നതബനുമുള്ള  ഭക്ഷദ  ധനാനദസലാംഭരണലാം  സബവബല്  സലലപ്ലെെസയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷന

കനരബട്ടയ്  നടത്തുകേയലാം ലചയ്യുകേയനാണയ്.  അടുത്ത ഘട്ടലമന്ന നബലയബല് മുഴുവന കറഷന

കേടകേളബലലാം  ഇ -കപനാസയ്  ലമഷസ്പീന  സനാപബചയ്  ലപനാതുവബതരണ  കമഖല

സതനാരദമനാക്കുന്നതബനുലാം ജൂണ്,  ജൂലലല മനാസകത്തനാടുകൂടബ ജബ.പബ.എസയ്./ഇ.പബ.എസയ്.

സലാംവബധനാനങ്ങള്  നടപ്പെബല്  വരുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാലണനലാം

കറഷന  കേനാര്ഡയ്  വബതരണലാം  ഇഇൗ  മനാസനാവസനാനകത്തനാലട  പൂര്ത്തബയനാകുലമനലാം

ഡഡ്യൂപ്ലെെബകക്കഷന  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ  ആധനാര്  സസ്പീഡബലാംഗയ്
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നബര്ബന്ധമനാക്കബയബട്ടുലണനലാം  മനബ  അറബയബച്ചു.  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കുലാം

ബന്ധലപ്പെട്ട വകുപ്പെബനുലാം ലഭബച അപ്പെസ്പീലകേള് സൂക്ഷ്മപരബകശനാധന നടത്തബ മുനഗണനനാ

പട്ടബകേയബലല അപനാകേതകേള് പരബഹരബക്കുകേയലാം അര്ഹരനായ പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ

വബഭനാഗക്കനാര്,  മതദലത്തനാഴബലനാളബകേള്,  അലാംഗലലവകേലദമുള്ളവര്,  കരനാഗബനാധബതര്

എന്നബവലര  മുനഗണനനാപ്പെട്ടബകേയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തുകേയലാം  ലചയ്യുന്നതനാണയ്.  കഗനാതമയ്

ആട്ടയനാക്കബ കറഷന കേടകേളബലൂലട വബതരണലാം ലചയ്യുന്നതബനനായബ സബവബല് സലലപ്ലെെസയ്

കകേനാര്പ്പെകറഷലന്റെ  കനതൃതസത്തബല്  ആരലാംഭബച  കഗനാതമയ്  സലാംസ്കരണ  കകേന്ദ്രത്തബലന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം  പുനരനാരലാംഭബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയനാലണനലാം  മനായലാം

കചര്ക്കല്  തടയന്നതബനനായബ  സബവബല്  സലലപ്ലെെസയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷന  ഫലപ്രദമനായ

ഇടലപടല് നടത്തുനലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

ഭക്ഷദസരക്ഷനാ വബഭനാഗത്തബലന്റെ പരബകശനാധന ഊര്ജബതലപ്പെടുത്തുന്നതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ

മൂന്നയ്  ലനാബുകേള്ക്കയ്  എന.എ.ബബ.എല്.  അലക്രെഡബകറഷന   ലഭബചബട്ടുലണനലാം

മനായലാംകചര്ക്കലമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ട  നൂകറനാളലാം  കകേസകേള്  കകേനാടതബയലട

പരബഗണനയബലനാലണനലാം ബനാക്കബയള്ളവയലട നടപടബക്രെമങ്ങള് തുടരുകേയനാലണനലാം

ഒരു  ഉപകചനാദദത്തബലബടലപട്ടുലകേനാണയ്  ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ

വദക്തമനാക്കബ. 
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34(*302) ലഎ  .  ടബ  .   നയത്തബലന്റെ മുഖദലക്ഷദങ്ങള്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സലാംസനാനത്തബലന്റെ  സമഗ്ര  വബകേസനത്തബല്  വബവര  സനാകങ്കേതബകേ  വബദദയ്ക്കുള്ള  പങ്കേയ്

പൂര്ണ്ണമനായബ  പ്രകയനാജനലപ്പെടുത്തനാന  സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുനലണനലാം  കകേരളലത്ത

ഏറവലാം നല്ലെ ലഎ.ടബ.  നബകക്ഷപ സഇൗഹൃദ കകേന്ദ്രമനാക്കുകേയലാം മബകേച ഇ-ഗകവണനസയ്

സലാംവബധനാനത്തബലൂലട  സര്ക്കനാര്  കസവനങ്ങള്  സഗമവലാം  സതനാരദവമനാക്കബ  എല്ലെനാ

വബഭനാഗലാം  ജനങ്ങളബലലാം  എത്തബക്കുകേയലാം  ഗുണകമന്മയള്ള  മനുഷദവബഭവകശഷബ,

വനാണബജദ  വളര്ച  എന്നസ്പീ  ഘടകേങ്ങള്  ഉറപ്പെനാക്കനാന  വബവര  സനാകങ്കേതബകേവബദദയലട

അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണമനായ  ഉപകയനാഗലാം  സനാദദമനാക്കുന്നതബനനായബ  യവസലാംരലാംഭകേലര

വനാര്ലത്തടുക്കുകേയനാണയ്  ലഎ.ടബ.  നയത്തബലൂലട  ലക്ഷദമബടുന്നലതനലാം  സഭലയ

അറബയബച്ചു.  വബവര  സനാകങ്കേതബകേവബദദ,  ഇലകകനാണബകയ്/ലടലബകകേനാലാം/ലമനാലലബല്

കമഖലകേള്,  അനുബന്ധ  വദവസനായങ്ങള്  എന്നബവ  ഉള്ലപ്പെലടയള്ള  സമഗ്ര

വബകേസനമനാണയ്  ലഎ.ടബ.  കമഖലയലട  അഭബവൃദബക്കനായബ  നയത്തബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളലതനലാം സര്ക്കനാര് കസവനങ്ങള് നൂതന സലാംവബധനാനങ്ങള് വഴബ

സഗമവലാം  സതനാരദവമനാക്കബ  എല്ലെനാ  ജനവബഭനാഗങ്ങളബലലാം  എത്തബചയ്  ഡബജബറല്

സനാകങ്കേതബകേ  വബദദ  സലാംസനാനത്തബലന്റെ  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ

ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തുകേ,  ഏകേജനാലകേ  കസ്റ്റേറയ്  കപനാര്ട്ടല്  സലാംവബധനാനലാം;  ലമനാലലബല്
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ആപ്ലെെബകക്കഷനസയ്,  അക്ഷയ  തുടങ്ങബയവ  ഉള്ലപ്പെടുത്തബലക്കനാണ്ടുളള  സലാംയക്ത

ഇ-ഗകവണനസയ്  പദതബകേള്;  ഓപ്പെണ്  ലലലവയ്  കപനാര്ട്ടലകേള്;  സര്ക്കനാരബലന്റെയലാം

വബവബധ വകുപ്പുകേളുലടയലാം മനാപ്പുകേള് ഉള്ലപ്പെടുത്തബയളള GIS സലാംവബധനാനലാം തുടങ്ങബയവ

ലഎ.ടബ.  നയത്തബല് വബഭനാവനലാം ലചയബട്ടുലണനലാം മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ.  ഡബജബറല്

സനാക്ഷരതയബലൂലട  വബവരസനാകങ്കേതബകേ  കമഖലയനാവശദമനായ  മനാനവവബഭവകശഷബ

കനടുന്നതബനനായബ  ലഎ.സബ.ടബ.  അക്കനാദമബലയ  ശക്തബലപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കദശസ്പീയ -

അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ ഗകവഷണ സനാപനങ്ങളുലാം  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളുമനായബ സഹകേരബച്ചുളള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഓണ്ലലലന  കകേനാഴ്സുകേളുലാം  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  പനാഠദ  പദതബയബല്  സലാംരലാംഭകേതസലാം  ഒരു  വബഷയമനായബ

പഠബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം എല്ലെനാ വസ്പീടുകേളബലലാം ഇന്റെര്ലനറയ് സഇൗകേരദലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനുമുള്ള

നടപടബ ഇഇൗ നയത്തബലന്റെ ഭനാഗമനായബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. സലാംസനാനലത്ത  ലഎ.ടബ.

കമഖലയലട  പശ്ചനാത്തല  സഇൗകേരദങ്ങള്  ലമചലപ്പെടുത്തബ  പരമനാവധബ

ലതനാഴബലവസരങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കലനാകേലത്ത  പ്രധനാനലപ്പെട്ട

ലഎ.ടബ.  കേമനബകേലള  കകേരളത്തബലലത്തബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

കകേനാഴബകക്കനാടയ് ലലസബര് പനാര്ക്കബലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭബക്കുലമനലാം സ്റ്റേനാര്ട്ടയ് അപ്പെയ്

സലാംരലാംഭങ്ങള്ക്കനാവശദമനായ കൂടുതല് സഇൗകേരദങ്ങളുലാം കപ്രനാതനാഹനവലാം നല്കുലമനലാം

സനാര്ട്ടയ്  സബറബ  പദതബ  സമയബന്ധബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  ലകേനാരട്ടബ
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ലഎ.ടബ.  പനാര്ക്കയ്  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ അറബയബച്ചു. 

35(*303) മനാതൃഭനാഷ നബര്ബന്ധമനാക്കുന്നതബനയ് നടപടബ

മുഖദമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്, സലാംസനാനലത്ത  ലലഹകക്കനാടതബയലടയലാം

കേസ്പീഴയ് കകേനാടതബകേളുകടയലാം  വബധബപ്രസനാവലാം  ഉള്ലപ്പെലടയളള  കകേനാടതബ  വദവഹനാരങ്ങള്

മലയനാളത്തബലനാക്കുന്നതബനുകവണ  വദവസകേള്  ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതുസലാംബന്ധബചയ്

പഠനലാം  നടത്തബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  24.05.1985-ലല  സര്ക്കനാര്

ഉത്തരവയ്  പ്രകേനാരലാം  നബകയനാഗബച  ജസ്റ്റേബസയ്  ലകേ.  ലകേ.  നകരന്ദ്രന  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടുപ്രകേനാരലാം കേസ്പീഴയ് കകേനാടതബകേളുലട വബധബസലാംബന്ധമനായ കേനാരദങ്ങള് പൂര്ണ്ണമനായലാം

മലയനാളത്തബലനാക്കനാന  സനാധബക്കുലമനലാം  ഹഹകക്കനാടതബയമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ട

കേനാരദങ്ങളബല്  സപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയമനായബ  ചര്ച  നടത്തബയകശഷലാം  മനാത്രകമ

തസ്പീരുമനാനലമടുക്കനാന  സനാധബക്കുകേയള്ളൂലവനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  മനാതൃഭനാഷനാ

പഠനത്തബലന്റെ  നബലവബലല  അവസ,  ഭനാഷനാപഠനലാം  ശക്തബലപ്പെടുത്തുന്നതബനുളള

നബര്കദ്ദേശങ്ങള് എന്നബവ പരബകശനാധബക്കുന്നതബനനായബ കഡനാ.  ആര്.  വബ.  ജബ.  കമകനനാന

അദദക്ഷനനായളള  ഒരു  കേമ്മേബറബയലാം  പ്രനാകയനാഗബകേ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനനായബ ലപ്രനാഫ. ഒ. എന. വബ. കുറുപ്പെയ് അദദക്ഷനനായ ഒരു കേമ്മേബറബയലാം

രൂപസ്പീകേരബചബരുന.  മനാതൃഭനാഷനാ  പ്രകയനാഗ  പ്രനാവസ്പീണദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനനായബ
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കേമനബ/കകേനാര്പ്പെകറഷന/കബനാര്ഡയ്/ലസക്രെകട്ടറബയറയ്/പബ.എസയ്.സബ.  അസബസ്റ്റേന്റെയ്

(ബബരുദതല)  പരസ്പീക്ഷകേള്ക്കയ്  മലയനാളലാം,  തമബഴയ്,  കേന്നട എന്നസ്പീ  ഭനാഷകേളബല് പത്തയ്

മനാര്ക്കബലന്റെ  കചനാദദങ്ങള്  ഉള്ലപ്പെടുത്തനാനുലാം  എല്.ഡബ.സബ.,  എല്.ജബ.എസയ്.

തസബകേകേള്ക്കയ് നബലവബലല രസ്പീതബ തുടരനാനുലാം പബ.എസയ്.സബ.  കചനാദദങ്ങളബല് ഇലാംഗസ്പീഷയ്

ഭനാഷനാകചനാദദങ്ങള്ലക്കനാപ്പെലാം  മലയനാളലാം/കേന്നട/തമബഴയ്  ഭനാഷകേളബല്  കൂടബ  കചനാദദങ്ങള്

ഉള്ലപ്പെടുത്തനാനുലാം പ്രസ്പീ-ലലപ്രമറബ വബദദനാഭദനാസത്തബല് മനാതൃഭനാഷ കബനാധന മനാധദമമനായബ

സസസ്പീകേരബക്കണലമന്ന  എസയ്.സബ.ഇ.ആര്.ടബ.-യകടയലാം  കേരബക്കുലലാം  കേമ്മേബറബയലടയലാം

നബര്കദ്ദേശലാം  അലാംഗസ്പീകേരബചയ്  ഉത്തരവനായബട്ടുലണനലാം  സലാംസനാനലത്ത

വബദദനാര്ത്ഥബകേള്ക്കുലാം  മലയനാളലാം  അറബയനാനുള്ള  സഇൗകേരദമുണനാക്കുകേലയന്ന

ഉകദ്ദേശദകത്തനാടുകൂടബ എല്ലെനാ വബദദനാലയങ്ങളബലലാം മലയനാളലാം ഒരു നബര്ബന്ധ ഭനാഷയനായബ

പഠബപ്പെബക്കണലമന്നയ് വദവസ ലചയ്യുന്ന 2017-ലല മലയനാള ഭനാഷ (നബര്ബന്ധബത ഭനാഷ)

ബബല്  വബഷയനബര്ണ്ണയ  സമബതബയലട  പരബഗണനയബലനാലണനലാം  മുഖദമനബ

വദക്തമനാക്കബ.  ഭനാഷനാ നഡ്യൂനപക്ഷ വബഭനാഗത്തബല്ലപ്പെട്ട വബദദനാര്ത്ഥബകേള് സസന്തലാം ഭനാഷ

കബനാധന  മനാധദമമനായബ  സസസ്പീകേരബച്ചുലകേനാണയ്  മലയനാളലാം  നബര്ബന്ധബത  ഭനാഷയനായബ

പഠബചബരബക്കണലമന്നയ്  നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുലണനലാം  കേനാലനാനുസൃതമനായബ  രൂപലപ്പെട്ടബട്ടുള്ള

മലയനാളപദങ്ങള്  കചര്ത്തയ്  ഭനാഷലയ  സമ്പുഷ്ടമനാക്കുന്നതബനുലാം  ശനാസ-സനാകങ്കേതബകേ

പദങ്ങള്ക്കുപകേരലാം  കവലറ  പദങ്ങള്  കേണ്ടുപബടബക്കനാലത  അകത  പദങ്ങള്തലന്ന
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ഉപകയനാഗബക്കനാന  കേഴബയലമനലാം  കയനാജബച  മലയനാള  പദമുലണങ്കേബല്  അതുലാം

കേണ്ടുപബടബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  സര്ക്കനാര്  പരബപനാടബകേളുലട

ക്ഷണക്കത്തയ്  മലയനാളത്തബല്  അചടബക്കനാന  ബന്ധലപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേള്ക്കയ്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ അറബയബച്ചു. 

36(*304) കറഷന കേടകേളുലട നവസ്പീകേരണലാം

ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സലലപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്, 2013-ലല

കദശസ്പീയ  ഭക്ഷദ  ഭദ്രതനാ  നബയമലാം  സലാംസനാനത്തയ്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ

കറഷന കേടകേള് വഴബയള്ള ഭക്ഷദധനാനദ വബതരണലാം ഇ-കപനാസയ് ലമഷസ്പീന വഴബ ആധനാര്

അധബഷബത  കേനാര്ഡുകേളബലൂലടയലാം  ബകയനാലമടബകേയ്  രസ്പീതബയബലള്ള  തബരബചറബയല്

മുകഖനയലാം  യഥനാര്ത്ഥ  ഗുണകഭനാക്തനാക്കലള  കേലണത്തുന്നതബനനാല്  കറഷന

വബതരണത്തബലല  ക്രെമകക്കടുകേളുലാം  കറഷന  ഡബകപ്പെനാകേളബല്  കസ്റ്റേനാക്കയ്

എത്തബകചരുകമനാഴുലാം  കേനാര്ഡയ്  ഉടമയലട  കപരബല്  ബബലയ്ല്ല്  ലചയ്യുകമനാഴുലാം

എസയ്.എലാം.എസയ്.  സലാംവബധനാനലാം  മുകഖന  കേനാര്ഡുടമയയ്  അറബയബപ്പെയ്  നല്കുന്നതുവഴബ

കറഷന  സനാധനങ്ങളുലട  ദുരുപകയനാഗവലാം  തടയനാന  സനാധബക്കുലമനലാം കറഷന

റസ്പീലട്ടയബല്  വദനാപനാരബകേളുലട  കേമ്മേസ്പീഷന  01-01-2015  മുതല്  കേസബന്റെലബനയ്  അറുപതയ്

രൂപലയന്നതയ്  100  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബചബട്ടുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.

പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനത്തബല്  ലകേനാല്ലെലാം  ജബല്ലെയബല്  ആരലാംഭബച  വനാതബല്പ്പെടബ  കറഷന
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വബതരണത്തബലൂലട  കറഷന  കേടകേളബല്  മബചമുള്ള  അരബ  121  ലക്ഷകത്തനാളലാം  വരുന്ന

കനനാണ്  പ്രകയനാറബറബ  ലബസ്റ്റേബലല  കസ്റ്റേറയ്  സബ്സബഡബ  വബഭനാഗത്തബലല

ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കയ്  3  കേബകലനാഗ്രനാലാം  വസ്പീതലാം  വബതരണലാം  ലചയനാന  കേഴബഞ്ഞുലവനലാം

കറഷന  കേനാര്ഡുകേളുലട  എണ്ണത്തബലന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  കറഷന  കേടകേള്

പുന:സലാംവബധനാനലാം  ലചയ്യുന്നതബലനക്കുറബച്ചുലാം  ആദബവനാസബകമഖലകേളബല്  ലമനാലലബല്

സലാംവബധനാനമുള്ലപ്പെലട  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബലനക്കുറബച്ചുലാം  ആകലനാചബക്കുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  2843

മുതല്  3175  വലരയള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  19  എണ്ണത്തബനുലാം  ബന്ധലപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


