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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഏഴനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ആഗസസ്റ്റ്   10,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

8 (*91)                   സലാംസനാന ലറെയബല്കവ വബകേസനലാം

ലപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനലത്ത  ലറെയബല്കവ  വബകേസനത്തബനസ്റ്റ്

കകേന്ദ്രവുമനായബ  കചര്നസ്റ്റ്  ഒരു  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭകേ  കേമ്പനബയനായ  കകേരള  ലറെയബല്

വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറെഷന  2017  ജനവരബ  മനാസലാം  രജബസര് ലചയസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  പ്രസ്തുത  കേമ്പനബ  ഒനനാലാം  ഘട്ടമനായബ  റെനാപ്പെബഡസ്റ്റ്  ലറെയബല്

ടനാനസബറസ്റ്റ്  സബസലാം,  തലകശ്ശേരബ-ലലമസൂര് ലറെയബല്കവ പനാത,  എറെണനാകുളലാം പഴയ

ലറെയബല്കവ കസഷന പുനരുജസ്പീവബപ്പെബചസ്റ്റ് പുനനഃപ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭബക്കുന പദതബ,

ലകേനാചബ  വബമനാനത്തനാവളത്തബകലയസ്റ്റ്  തബകകേനാണ  ലറെയബല്  ലലലന  സനാപബചസ്റ്റ്

യനാതക്കനാരുലട  സസൗകേരദത്തബനനായബ  ലറെയബല്കവ  കസഷനലാം  കേലണ്ടെയ്നര്  ചരക്കു
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നസ്പീക്കത്തബനനായബ  ലടര്മബനലലാം  സനാപബക്കല്,  വബഴബഞലാം  ഇന്റെര്നനാഷണല്

തുറെമുഖലത്ത  തബരുവനന്തപുരലാം-കേനദനാകുമനാരബ  ലലലനമനായബ  ബനബപ്പെബക്കുന

വബഴബഞലാം-ബനാലരനാമപുരലാം  പുതബയ  കബനാഡ്കഗജസ്റ്റ്  ലലലന  എനബവയുലാം   രണ്ടെനാലാം

ഘട്ടമനായബ നബര്ദബഷ്ട എരുകമലബ-പുനലൂര് പനാത,   ഏറ്റുമനാനൂര്-ശബരബ ലബങസ്റ്റ് ലലലന

എനബവയുലാം  മൂനനാലാം  ഘട്ടമനായബ  നബലമ്പൂര്-നഞ്ചനകകേനാടസ്റ്റ്  പനാതയുമനാണസ്റ്റ്

നടപ്പെബലനാക്കനാന ശമബക്കുനലതനലാം സഭലയ അറെബയബച. സലാംസനാനത്ത ലറെയബല്കവ

വബകേസനത്തബനനായബ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്  നബരന്തരലാം  സമ്മേര്ദലാം

ലചലത്തബവരുനകതനാലടനാപ്പെലാം  ലറെയബല്പനാതകേളുലട  അറകുറപ്പെണബകേള്

പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനലാം  കേനാലപ്പെഴക്കലാംവന  ലറെയബല്പനാളങ്ങള്

പുനസനാപബക്കുനതബനലാം  പനാതയബരട്ടബപ്പെബക്കലബനലാം  വവദദ്യുതസ്പീകേരണത്തബനലാം

സബഗ്നല്  പരബഷ്കരണത്തബനലാം  കവഗത  കൂട്ടുനതബനലാം  ആധുനബകേ

സസൗകേരദങ്ങകളനാടുകൂടബയ  കകേനാചകേള്  സനാപബക്കുനതബനലാം  ലറെയബല്കവയബലല

മൂവനായബരകത്തനാളലാം  ഒഴബവുകേള് നബകേതനതബനലാം  വനബതനാ  യനാതക്കനാരുലട  സുരക്ഷ

ഉറെപ്പെനാക്കുനതബനലാം  ലറെയബല്കവ  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദനാപബച  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനലാം  ജബലനാ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലല  ലറെയബല്കവ  കസഷനകേള്

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം  ലടയബനകേളബല്  അടബയന്തരമനായബ  ബകയനാ  കടനായസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള്

ഏര്ലപ്പെടുതനതബനലാം  ഇന്തദന  ലറെയബല്കവ  ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായബ  കകേരളകത്തനാടസ്റ്റ്

കേനാട്ടുന  അവഗണന  അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനലാം  03.11.2016-ല്  നബയമസഭ
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പനാസനാക്കബയ  പ്രകമയലാം  ലറെയബല്കവ  മനനാലയത്തബനസ്റ്റ്  അയചലകേനാടുക്കുകേയുലാം

ലചയബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്.   തബരുവനന്തപുരലാം ലറെയബല്കവ കസഷലന്റെ സനാറലലലറസ്റ്റ്  കസഷനനായബ

വബകേസബച  വരുന  കനമലാം  കസഷലന  കവര്ലപടുത്തനാനള്ള  ശമങ്ങളുലാം

തബരുവനന്തപുരലാം-തബരുലനല്കവലബ  പനാതയുലാം  നനാഗര്കകേനാവബല്-കേനദനാകുമനാരബ

പനാതയുലാം  തബരുവനന്തപുരലാം  ഡബവബഷനബല്നബനസ്റ്റ്  കവര്ലപടുത്തബ  മധുലലര

ഡബവബഷലന്റെ ഭനാഗമനാക്കനാനള്ള ശമങ്ങളുലാം ഉകപക്ഷബക്കണലമനലാം പ്രധനാനമനബക്കുലാം

ലറെയബല്കവ  മനബക്കുലാം  കേത്തയചബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്.  ലചലലന  ആസനാനമനായബ  കസനാണല്

ഓഫസ്പീസസ്റ്റ് ഉള്ളതബനനാല് റെനാപബഡസ്റ്റ് ലറെയബല് ടനാനസബറസ്റ്റ് സബസലാം,  തലകശ്ശേരബ-ലലമസൂര്

പനാത,  അങമനാലബ-ശബരബ  പനാത,  ഗുരുവനായൂര്-തബരുനനാവനായ  പനാത,  പനാലക്കനാടസ്റ്റ്

ലറെയബല് കകേനാചസ്റ്റ്  ഫനാക്ടറെബ  എനസ്പീ പദതബകേള് ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായബ  നസ്പീണ്ടുകപനാകുന

സനാഹചരദമനാലണനലാം യഥനാകേനാലലാം പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുനതബനനായബ സകതണ

ലറെയബല്കവയുലട  തബരുവനന്തപുരലാം-പനാലക്കനാടസ്റ്റ്  ഡബവബഷനകേലള  കചര്ത്തസ്റ്റ്

എറെണനാകുളലാം  ആസനാനമനായബ  ഒരു  ലപനബനസുലനാര്  കസനാണ

രൂപസ്പീകേരബക്കണലമനലാം  അതബല്  കേനദനാകുമനാരബ  മുതല്  മലാംഗലനാപുരലാം  വലരയുള്ള

ലറെയബല്കവയുലട  ഭനാഗങ്ങള്  ഉള്ലപ്പെടുത്തനാവുനതനാലണനലാം  പ്രസ്തുത  കസനാണബലന്റെ

ആസനാനത്തബനനായബ എറെണനാകുളലത്ത ലലഹകക്കനാടതബക്കസ്റ്റ് സമസ്പീപമുളള ലറെയബല്കവ

വകേ  42  ഏക്കര് ഭൂമബ  വബനബകയനാഗബക്കണലമനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടസ്റ്റ്

ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്.  നബലമ്പൂരബകലയസ്റ്റ് പകേല് സമയത്തസ്റ്റ് ഒരു എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ് ലടയബന
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അനവദബക്കണലമനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെബകനനാടസ്റ്റ് ആവശദലപ്പെടനാലമനലാം തലകശ്ശേരബ-

ലലമസൂര്  പനാതനാ  വബകേസനത്തബല്  കേര്ണനാടകേ  ഗവണലമനലാം  വനലാം  വകുപ്പുലാം

കയനാജബക്കനാത്തതബനനാല്  ഒരു  ബദല്  കറെനാഡസ്റ്റ്  ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.   

9 (*92)       വബദദനാഭദനാസ കമഖലയുലട വനാണബജദവല്ക്കരണലാം

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (ലപ്രനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥസ്റ്റ്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്, വബദദനാഭദനാസ കമഖലയുലട വനാണബജദവല്ക്കരണത്തബനസ്റ്റ് തുടര്ചയനായബ

വബദദനാഭദനാസ വനായ്പലയടുത്തസ്റ്റ് കേടലക്കണബയബലനാവുകേയുലാം ജപബ ഭസ്പീഷണബ കനരബടുകേയുലാം

ലചയ്യുനവലര സഹനായബക്കുനതബനനായബ  നബഷബയ അക്കസൗണ്ടെനായബ മനാറെബയബട്ടബലനാത്ത

തബരബചടവുള്ള  സനാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  അക്കസൗണ്ടുകേള്,  31-03-2016-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  തബരബചടവസ്റ്റ്

മുടങ്ങബയ നബഷബയ അക്കസൗണ്ടുകേളനായബ മനാറെബയ വബദദനാഭദനാസ വനായ്പകേള് എനബങ്ങലന

രണ്ടെസ്റ്റ് വബഭനാഗമനായബ തബരബചസ്റ്റ്  ഒരു വബദദനാഭദനാസ വനായ്പ തബരബചടവസ്റ്റ് സഹനായ പദതബ

പ്രഖദനാപബചബട്ടുലണ്ടെനലാം നബഷബയ  അക്കസൗണ്ടെനായബ  മനാറെബയബട്ടബലനാത്ത 9  ലക്ഷലാം

രൂപവലര വനായ്പലയടുത്തസ്റ്റ്  01-04-2016-നസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് തബരബചടവസ്റ്റ് തുടങ്ങബയ അര്ഹരനായ

വബദദനാര്തബകേള്ക്കസ്റ്റ്  തബരബചടവസ്റ്റ്  അവധബക്കുകശഷമുള്ള  നനാലവര്ഷകത്തയസ്റ്റ്  90%,

75%,  50%,  25%  എനസ്പീ  നബരക്കബല്  വനായ്പനാ  തബരബചടവബനള്ള  സനാമ്പത്തബകേ

സഹനായലാം ലഭബക്കുലമനലാം സഭലയ അറെബയബച.   തബരബചടവസ്റ്റ്  മുടങ്ങബ  2016  മനാര്ചസ്റ്റ്

31-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  നബഷബയ  അക്കസൗണ്ടെനായബ  മനാറെബയ  4  ലക്ഷലാം  രൂപവലരയുള്ള
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കലനാണുകേളുലട പലബശ ബനാങ്കുകേള് എഴുതബത്തള്ളുകേയുലാം   വനായ്പലയടുത്ത വബദദനാര്തബ

ബനാക്കബ  നബല്ക്കുന  തുകേയുലട  40%  ഒറത്തവണയനായബ  അടയ്ക്കുകേയുലാം  ലചയനാല്

ബനാക്കബയുളള  60%  തുകേയടചസ്റ്റ് കലനാണ കകനാസസ്റ്റ് ലചയനാനലാം  4  ലക്ഷത്തബനകമല്  9

ലക്ഷലാം  രൂപവലര  വനായ്പനാ  തുകേയുള്ള  2016  മനാര്ചസ്റ്റ്  31-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  നബഷബയ

അക്കസൗണ്ടെനായബ  മനാറെബയ  വനായ്പകേളബല്  ബനാങ്കുകേള്  ഒരു  പ്രകതദകേ  പനാകക്കജസ്റ്റ്

തയനാറെനാക്കബയനാല് മുതല് തുകേയുലട  50% (പരമനാവധബ  2,40,000/-  രൂപ)  ഒടുക്കബ

കലനാണ കകനാസസ്റ്റ്  ലചയനാനലാം  സര്ക്കനാര്  സഹനായലാം  നല്കുനതനാണസ്റ്റ്.  വബദദനാഭദനാസ

വനായ്പലയടുത്ത  വബദദനാര്തബക്കസ്റ്റ്  സബരമനായബ  മനാനസബകേകമനാ  ശനാരസ്പീരബകേകമനാ  ആയ

വവകേലദമുണ്ടെനായനാല്  വനായ്പനാ തുകേ മുഴുവന സര്ക്കനാര് അടയ്ക്കുനതനാണസ്റ്റ്. 2016 മനാര്ചസ്റ്റ്

31-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പലയടുത്ത  അര്ഹരനായ  വബദദനാര്തബകേള്

നബബനനകേള്ക്കസ്റ്റ്  വബകധയമനായബ  കലനാലണടുത്ത  ബനാങസ്റ്റ്  ശനാഖയബല്

31.10.2017-നമുമ്പസ്റ്റ്  elrs.kerala.gov.in  എന  ലവബ്കപനാര്ട്ടലബലൂലട

ഓണലലലനനായബ അകപക്ഷ സമര്പ്പെബകക്കണ്ടെതനാലണനലാം  പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേളബല്

കയനാഗദതയുള്ളവ  ബനാങസ്റ്റ്  കനനാഡല്  ഏജനസബയനായ  സലാംസനാനതല  ബനാങബലാംഗസ്റ്റ്

സമബതബക്കുലാം  സമബതബ  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  തയനാറെനാക്കുന പുതബയ കസനാഫസ്റ്റ് റസ്റ്റ് ലവയര്

മുകഖന  ലപ്രനാകപ്പെനാസല്  ഓണവലനനായബ  ഫണ്ടെസ്റ്റ്  അനവദബക്കുനതബനനായബ

സര്ക്കനാരബനലാം സമര്പ്പെബക്കുനതനാലണനലാം മനബ അറെബയബച.  കകേരളത്തബലല എലനാ

ലഷഡഡ്യൂള്ഡസ്റ്റ്  ലകേനാകമഴദല്/സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബല്നബനലാം  വബദദനാഭദനാസ
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വനായ്പലയടുത്തസ്റ്റ്  ഇനഡദയബലല  അലാംഗസ്പീകൃത  ലപ്രനാഫഷണല്/ലടകബക്കല്

കകേനാഴ്സുകേളബല് പ്രകവശനലാം കനടബയവര്ക്കുലാം മനാകനജുലമന്റെസ്റ്റ് കേകനാട്ടയബല് നഴബലാംഗസ്റ്റ് കകേനാഴസ്റ്റ്

പഠബചവര്ക്കുലാം  ഇസൗ  പദതബയുലട  ആനകൂലദലാം  ലഭബക്കുനതബനപുറെലമ  ആകരനാഗദ

കേനാരണങ്ങള്ലകേനാകണ്ടെനാ  മരണലപ്പെട്ടതുലകേനാകണ്ടെനാ  വബദദനാഭദനാസലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കനാന

സനാധബക്കനാത്തവര്ക്കുലാം  പദതബയബല് ഇളവസ്റ്റ് ലഭബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ സസ്പീലാം പ്രകേനാരലാം

ആദദലത്ത  ഗ്രനാജുകവറസ്റ്റ്/കപനാസസ്റ്റ്  ഗ്രനാജുകവറസ്റ്റ്/ഡബകപനാമ  കകേനാഴ്സുകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഒരബക്കല്

മനാതകമ ആനകൂലദലാം ലഭദമനാക്കുകേയുള.  ജസബസസ്റ്റ് ദബകനശന കേമ്മേസ്പീഷന റെബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്

ലഭബചനാലടന  വബശദമനായബ  പരബകശനാധബചസ്റ്റ്  സകനാശയ  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബലല

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഷ്കരബക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  അണ  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  കമഖലയബലല  ചൂഷണലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനളള  ബബല്  തയനാറെനാക്കുന  ദസൗതദത്തബലനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

10 (*93, *100 & *114)   ലകേ  .  എസസ്റ്റ്  .  ടബ  .  പബ  .   രണ്ടെനാലാം ഘട്ട പദതബ

 ലപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടബ.പബ. രണ്ടെനാലാം ഘട്ട പദതബയബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തബ ആറെസ്റ്റ് കറെനാഡുകേള് പത്തസ്റ്റ്

കേരനാര്  പനാകക്കജുകേളനായനാണസ്റ്റ്  പണബകേള്  ഏലറടുത്തബരബക്കുനലതനലാം  അതബല്

കേനാസര്കഗനാഡസ്റ്റ്-കേനാഞങ്ങനാടസ്റ്റ് കറെനാഡസ്റ്റ് (27.78  കേബ.മസ്പീ.), പബലനാത്തറെ-പനാപ്പെബനബകശ്ശേരബ

കറെനാഡസ്റ്റ്  (20.90  കേബ.മസ്പീ),   തലകശ്ശേരബ-കേളകറെനാഡസ്റ്റ്  (28.80  കേബ.മസ്പീ),  കേളകറെനാഡസ്റ്റ്-
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വളവുപനാറെ കറെനാഡസ്റ്റ് (25.26 കേബ.മസ്പീ), ലചങ്ങന്നൂര്-ഏറ്റുമനാനൂര് കറെനാഡസ്റ്റ് (45.40 കേബ.മസ്പീ),

തബരുവല  ലലബപ്പെനാസസ്റ്റ്  (2.3 കേബ.മസ്പീ),  ഏറ്റുമനാനൂര്-മൂവനാറ്റുപുഴ കറെനാഡസ്റ്റ്  (40.96 കേബ.മസ്പീ),

ലപനാനകുനലാം-ലതനാടുപുഴ കറെനാഡസ്റ്റ് (50 കേബ.മസ്പീ), ലപരുമ്പബലനാവസ്റ്റ്-ലപരബന്തല്മണ കറെനാഡസ്റ്റ്

(18 കേബ.മസ്പീ.)  എനസ്പീ  9  പനാകക്കജുകേളുലട  പണബകേള്  പുകരനാഗമബക്കുനലണ്ടെനലാം

തലകശ്ശേരബ-വളവുപനാറെ  കറെനാഡബലന്റെ  (3-ാംപനാകക്കജസ്റ്റ്-54  കേബ.മസ്പീ.)  കേരനാര്  റെദസ്റ്റ്  ലചയസ്റ്റ്

3A,  3B  എനസ്പീ ലചറു  പനാകക്കജുകേളനായബ  പുനര് നബര്മ്മേനാണലാം നടതനലണ്ടെനലാം

സഭലയ  അറെബയബച.  2243.14  കകേനാടബ  രൂപ  അടങല്  തുകേയുളള  പ്രസ്തുത

പദതബകേള്ക്കസ്റ്റ് കലനാകേ ബനാങസ്റ്റ് വബഹബതലാം 56 ശതമനാനവുലാം സലാംസനാന വബഹബതലാം 44

ശതമനാനവുമനാണസ്റ്റ്.  പ്രനാരലാംഭ ഘട്ടത്തബലണ്ടെനായ പ്രതബകൂല കേനാലനാവസയുലാം, യൂട്ടബലബറബ

സര്വസ്പീസസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേനാപന  പ്രവര്ത്തനത്തബലണ്ടെനായ  കേനാലതനാമസവുലാം

കേനാരണലാം  പണബ  തുടങ്ങനാന  ലലവകേബലയങബലലാം  എലനാ  പണബകേളുലാം  2018-ല്

തസ്പീര്ക്കത്തക്ക  വബധത്തബലനാണസ്റ്റ്  ക്രമസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇസൗ  പദതബയബലള്ലപ്പെടുന

പുനലൂര്-ലപനാനകുനലാം കറെനാഡസ്റ്റ് (82 കേബ.മസ്പീ.) സകകേനാരദ പങനാളബത്തകത്തനാലട ആനകബറബ

സസ്പീമബല്  ലചയനാനനാണസ്റ്റ്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബചബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഫണ്ടെബലാംഗസ്റ്റ്  ഏജനസബയനായ

കലനാകേബനാങസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തബകേള്  നബശബത  സമയതതലന  പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനലാം

ധനവബനബകയനാഗലാം,  ഗുണനബലവനാരലാം,  സുരക്ഷ,  പരബസബതബ,  ലതനാഴബലനാളബകേളുലട

കക്ഷമലാം,  സലലമടുപ്പെസ്റ്റ്  തുടങ്ങബയവ  ലമചലപ്പെടുതനതബനലാം  നബര്കദശങ്ങള്

നല്കുകേയുലാം  6  മനാസത്തബലലനാരബക്കല് റെബവഡ്യൂ  മസ്പീറബലാംഗസ്റ്റ്  നടതകേയുലാം  ലചയനാറുണ്ടെസ്റ്റ്.
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കലനാകേബനാങബലന്റെ സനാമ്പത്തബകേ സഹനായകത്തനാലട ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടബ.പബ.  പദതബയബല്

ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടതന കറെനാഡസ്റ്റ് വബകേസന പദതബകേള് ഇന്തദന കറെനാഡസ്റ്റ് കകേനാണഗ്രസസ്റ്റ്

നബര്കദശബക്കുന  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരവുലാം  MORTH  SPECIFICATION

അനസരബചമനാണസ്റ്റ്  നടപ്പെബലനാക്കുനതസ്റ്റ്.  അന്തനാരനാഷ്ട്ര തലത്തബല് ലടണ്ടെര് ക്ഷണബചസ്റ്റ്

ലതരലഞടുക്കുന  കേണസള്ട്ടന്റെനാണസ്റ്റ്  പദതബകേള്  സൂപ്പെര്ലലവസസ്റ്റ്  ലചയ്യുനതസ്റ്റ്.

കറെനാഡസ്റ്റ്  നബര്മ്മേനാണ സനാമഗ്രബകേളുലട ഗുണനബലവനാരലാം അതസ്റ്റ്  ഉപകയനാഗബക്കുകമ്പനാഴുലാം

അതബനകശഷവുലാം  ഉറെപ്പുവരുത്തനാറുണ്ടെസ്റ്റ്.  പദതബ നബര്വഹണ ഘട്ടത്തബല് 2012-13

കേനാലഘട്ടത്തബല്  തയനാറെനാക്കബയ  രൂപകരഖയബല്  അപനാകേതകേള്

കേലണ്ടെത്തബയബരുനതനായുലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടബ.പബ.  രണ്ടെനാലാംഘട്ട  പദതബയബല്ലപ്പെട്ട

ലപനാനകുനലാം-ലതനാടുപുഴ  കറെനാഡസ്റ്റ്  നബര്മ്മേനാണത്തബല്  അലാംഗസ്പീകേരബച  എസബകമറസ്റ്റ്

തുകേയബല്നബനലാം  കൂടുതല്  പണബ  ലചകയണ്ടെബവരബകേയുലാം  തബരുവല  വബപ്പെനാസസ്റ്റ്

നബര്മ്മേനാണത്തബല്  ഡബ.പബ.ആര്.-ലന്റെ  ഇരട്ടബയബലധബകേലാം  വര്ദനവുണ്ടെനാവുകേയുലാം

ലചയതബനനാല്  അധബകേ  സനാമ്പത്തബകേ  ബനാദദതയുണ്ടെനായബട്ടുളളതനായുലാം   ഇക്കനാരദലാം

കലനാകേബനാങസ്റ്റ് അകനകഷബക്കണലമനസ്റ്റ് ടസ്പീലാം ലസ്പീഡറെബകനനാടസ്റ്റ്  ആവശദലപ്പെട്ടബരുനതനായുലാം

മനബ അറെബയബച.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടബ.പബ.  രണ്ടെനാലാംഘട്ട പദതബക്കുകവണ്ടെബ 432  മബലദണ

യു.എസസ്റ്റ്.  കഡനാളറെബലന്റെ  (ഏകേകദശലാം  2005  കകേനാടബ  രൂപ)  ഭരണനാനമതബയുലാം

കലനാകേബനാങസ്റ്റ്  വനായ്പയനായബ  2403  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  ലഭബചബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്.  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കേബയ  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കസ്റ്റ്  വനായ്പ  നല്കുനതബല്നബനലാം  കലനാകേബനാങസ്റ്റ്
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പബനനാറെബയതനായബ  നബലവബല്  അറെബയബപ്പുകേലളനാനലാം  ലഭബചബട്ടബല.  കുറെവബലങ്ങനാടസ്റ്റ്-

കൂത്തനാട്ടുകുളലാം-മൂവനാറ്റുപുഴ  ലസ്ട്രേചബലന്റെ  നബര്മ്മേനാണത്തബലല  അപനാകേതകേള്

പരബഹരബക്കുകേയുലാം  ഉത്തരവനാദബകേളനായ  ഉകദദനാഗസര്ലക്കതബലര  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ലചയ്യുലമനസ്റ്റ്  ഉപകചനാദദത്തബനസ്റ്റ് മറുപടബയനായബ മനബ അറെബയബച. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  990

മുതല്  1339  വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  169  എണത്തബനലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


