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പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വ�വസായ സംരംഭകർ�്
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വിശദാംശം അ�ബ�ം II ആയി േചർ��.
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സംരംഭ�െള�ാൾ ��് അധി�ിത
സംരംഭ�ൾ�ാണ് വ��് ധനസഹായം
നൽ��ത്.
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അനുബനന  -I

പടട്ടികജജാതട്ടി  വട്ടികസന  വകുപപ്പ്  മുഖഖേന  പടട്ടികജജാതട്ടി  വട്ടിഭജാഗതത്തെ  വട്ടിദദജാഭദജാസപരമജായ
വട്ടികസനത്തെട്ടിനജായട്ടി  ചുവതടെ  പറയുന്ന  പദ്ധതട്ടികള്  പ്രകജാരന  വട്ടിദദജാഭദജാസജാനുകൂലദന  അനുവദട്ടിച
വരുന.

പ്രപ്രീതമടട്ടികപ്പ് ഖസജാളര്ഷട്ടിപപ്പ്,  ഖപജാസപ്പ് തമടട്ടികപ്പ് ഖസജാളര്ഷട്ടിപപ്പ്, പപ്രമറട്ടി എഡഡ്യൂഖക്കേഷന് എയപ്പ്ഡപ്പ്,
അപപ്പ്ഗ്രഖഡഷന് ഓഫപ്പ് തമറട്ടിറപ്പ് (100 % CSS),  9,10,  കജാസ്സുകളട്ടിതല പ്രപ്രീ തമടട്ടികപ്പ് ഖസജാളര്ഷട്ടിപപ്പ് (100 %
CSS),   ഗവണ്തമനപ്പ്  ഓഫപ്പ് ഇനദജാ ഖസജാളര്ഷട്ടിപപ്പ്,  തസതഖസജാപപ്പ് വജാങ്ങല് ധനസഹജായന,  ലജാപപ്പ്
ഖടെജാപപ്പ്  വജാങ്ങല്  ധനസഹജായന,  പ്രജാരനഭ  തചെലവുകള്ക്കുള്ള  ധനസഹജായന
(തമഡട്ടിക്കേല്/എഞട്ടിനപ്രീയറട്ടിനഗപ്പ് ഖകജാഴ്സുകള്ക്കേപ്പ്, ശുചെപ്രീകരണത്തെട്ടിനുന ആഖരജാഗദത്തെട്ടിനപ്പ് ഹജാനട്ടികരവുമജായ
തതജാഴട്ടിലട്ടില്  എര്തപടട്ടിരട്ടിക്കുന്നവരുതടെ  മക്കേള്ക്കുള്ള  ധനസഹജായന,  അയ്യങജാളട്ടി  ടെജാലനപ്പ്  തസര്ചപ്പ്
ഖസജാളര്ഷട്ടിപപ്പ്, പ്രഖതദക ഖപ്രജാതജാഹന സമജാനന, തമഡട്ടിക്കേല് എഞട്ടിനപ്രീയറട്ടിനഗപ്പ് പ്രഖവശന പരപ്രീകജാ
പരട്ടിശപ്രീലനത്തെട്ടിനപ്പ്  ധനസഹജായന  നല്കുന്ന പദ്ധതട്ടി,  ബുക്കേപ്പ്  ബജാങപ്പ്  സപ്രീന  (100  %  CSS),  പജാരലല്
ഖകജാഖളജപ്പ്  വട്ടിദദജാഭദജാസ  ധനസഹജായന,   പഠനമുറട്ടി,  വട്ടിഖദശ  പഠന  ധനസഹജായന,  ഇതര
സനസജാനങ്ങളട്ടില്  പഠട്ടിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള  പഠന  സഹജായന,  നൃത്തെസനഗപ്രീത  വട്ടിദദജാര്തട്ടികള്ക്കേപ്പ്
ആനുകൂലദന,   ബട്ടി.തടെകപ്പ് തറമഡട്ടിയല് ഖകജാചട്ടിനഗപ്പ്

പടട്ടികജജാതട്ടി  വട്ടികസന  വകുപപ്പ്  സനസജാനതത്തെ  സട്ടിവട്ടില്  സര്വപ്രീസപ്പ്  പരട്ടിശപ്രീലനന
നല്കുന്നതട്ടില് മുന്പനട്ടിയട്ടിലുള്ളതന,  സര്ക്കേജാര് സനരനഭവുമജായ ഖകരള ഖസറപ്പ്  സട്ടിവട്ടില് സര്വപ്രീസപ്പ്
അക്കേജാഡമട്ടി  വഴട്ടി  പടട്ടികജജാതട്ടി/പടട്ടികവര്ഗ്ഗത്തെട്ടില്തപട  വട്ടിദദജാര്തട്ടികള്ക്കേജായട്ടി  സട്ടിവട്ടില് സര്വപ്രീസപ്പ്
പരപ്രീകജാ  പരട്ടിശപ്രീലനന  നടെത്തെട്ടി  വരുനണപ്പ്.   കൂടെജാതത  സട്ടിവട്ടില്  പരപ്രീകജാ  പരട്ടിശപ്രീലനന  കൂടുതല്
കജാരദകമമജാക്കുന്നതട്ടിനജായട്ടി  ICSETS  മുഖഖേന  പ്രഖവശന  പരപ്രീക  വഴട്ടി  തതതരതഞ്ഞെടുക്കേതപടുന്ന
സമര്തരജായ  30  പടട്ടികജജാതട്ടി/പടട്ടികവര്ഗ്ഗ  വട്ടിഭജാഗ  വട്ടിദദജാര്തട്ടികള്ക്കേപ്പ്  ഖകരളത്തെട്ടിലുള്ള  മട്ടികച
സജാപനങ്ങള്  വഴട്ടി  പരട്ടിശപ്രീലനന  നല്കുന്നതട്ടിഖലക്കേപ്പ്  "ലകദ  ഖസജാളര്ഷട്ടിപപ്പ്"  എന്ന ഖപരട്ടില്  ഒരു
പദ്ധതട്ടി 2019-20 വര്ഷന മുതല് ആവട്ടിഷ്ക്കരട്ടിചപ്പ് നടെപട്ടിലജാക്കേട്ടി വരുന.

പടട്ടികജജാതട്ടി വട്ടിഭജാഗന വട്ടിദദജാര്തട്ടികള്ക്കേപ്പ് ഖഹജാസല് ഫപ്രീസജാനുകൂലദന ലഭട്ടിക്കുന്നതട്ടിനപ്പ് പപ്രവറപ്പ്
അഖക്കേജാമഖഡഷനപ്പ്  ധനസഹജായന  നല്കുനണപ്പ്.  അഭദസവട്ടിദദരുന  തതജാഴട്ടില്രഹട്ടിതരുമജായ
പടട്ടികജജാതട്ടി  യുവതട്ടി  യുവജാക്കേള്ക്കേപ്പ്  സജാഖങതട്ടിക  പരട്ടിശപ്രീലനന  നല്കട്ടി  സജാഖങതട്ടിക  ഖമഖേലയട്ടിലുന
സജാപനങ്ങളട്ടിലുന  തതജാഴട്ടില്  ലഭദമജാക്കുന്നതട്ടിനുന  സസ്വയന  തതജാഴട്ടില്  കതണത്തുന്നതട്ടിനുമജായട്ടി
വകുപട്ടിതന  കപ്രീഴട്ടില്  44  ഐറട്ടിഐ  കള്  പ്രവര്ത്തെട്ടിച  വരുന.  പ്രസ്തുത  ഐറട്ടിഐകളട്ടില്
ആറുമജാസ/ഏകവതര/ദസ്വട്ടിവതര  കജാലപദര്ഘദമുള്ള  11  ഖടഡുകളട്ടില്  (D/Civil,  Surveyor,
Electrician,  Mechanic  Motor  Vehicle,  Electronic  Mechanic,  Painter  (General),  Welder,  Carpenter,
Plumber, Sewing Technology, Driver Cum Mechanic)സജാഖങതട്ടിക പരട്ടിശപ്രീലനന നല്കട്ടി വരുന.  ഇവ
കൂടെജാതത പജാലക്കേജാടെപ്പ് ജട്ടില്ലയട്ടില് ഒരു കമഡ്യൂണട്ടിറട്ടി ഖകജാഖളജന പ്രവര്ത്തെട്ടിക്കുന.  ഇവട്ടിതടെ  NTTF(Nettur
Technical Training Foundation)  മുഖഖേന CPPM (Certificate Programme in Precision Machinist)  എന്ന
ഖകജാഴ്സുന സര്ക്കേജാര് അനുമതട്ടിഖയജാതടെ 40 പരട്ടിശപ്രീലനജാര്തട്ടികള്ക്കേപ്പ് സനഘടെട്ടിപട്ടിചപ്പ് വരുന.

പടട്ടികജജാതട്ടി  വട്ടിഭജാഗത്തെട്ടില്തപട,  തതജാഴട്ടില്രഹട്ടിതര്ക്കേപ്പ്  പനപുണദ  വട്ടികസന  പരട്ടിശപ്രീലന
പരട്ടിപജാടെട്ടികള്  സനഘടെട്ടിപട്ടിചപ്പ്  സനസജാനത്തുന  വട്ടിഖദശത്തുന  തതജാഴട്ടില്  ലഭദമജാക്കുന്നതട്ടിനുന  സസ്വയന
തതജാഴട്ടില്  സനരനഭങ്ങള്  ആരനഭട്ടിക്കുന്നതട്ടിനുന  വകുപപ്പ്  പദ്ധതട്ടി  ആവട്ടിഷ്ക്കരട്ടിചപ്പ്  നടെപട്ടിലജാക്കേട്ടി  വരുന.
വട്ടിവര  സജാഖങതട്ടികന,  ഇലകട്ടിക്കേല്  &  ഓഖടജാതമജാപബല്  എഞട്ടിനപ്രീയറട്ടിനഗപ്പ്,  തടെകപ്പ്പറല്
ഡട്ടിപസനട്ടിനഗപ്പ്  എന്നട്ടിങ്ങതന  വട്ടിവട്ടിധ  ഖമഖേലകളട്ടില്  തതജാഴട്ടില്  ലഭദമജാകുന്ന  വട്ടിവട്ടിധ  പരട്ടിശപ്രീലന
പരട്ടിപജാടെട്ടികള് വട്ടിവട്ടിധ ഏജന്സട്ടികള് മുഖഖേന നടെപട്ടിലജാക്കുനണപ്പ്.   സസ്വയനതതജാഴട്ടില് സനരനഭങ്ങള്
ആരനഭട്ടിക്കുന്ന പടട്ടികജജാതട്ടി വട്ടിഭജാഗക്കേജാര്ക്കേപ്പ് വകുപ്പു മുഖഖേന ഒരു ലകന രൂപ വതരയുന (1/3 സബട്ടിഡട്ടി)
സസ്വയന  സഹജായ സനഘങ്ങള്ക്കേപ്പ്  10  ലകന രൂപ വതരയുന  (ഖപ്രജാജകപ്പ്  ഖകജാസട്ടിതന  75%)  സസ്വയന
തതജാഴട്ടില് സബട്ടിഡട്ടി അനുവദട്ടിക്കുന്ന പദ്ധതട്ടി നടെപട്ടിലജാക്കുനണപ്പ്.



പടട്ടികജജാതട്ടി  യുവതപ്രീ  യുവജാക്കേള്ക്കേപ്പ്  വട്ടിഖദശത്തെപ്പ്  തതജാഴട്ടില്  ഖതടെട്ടി  ഖപജാകുന്നതട്ടിനുള്ള
യജാതജാസനബനമജായ തചെലവുകള്ക്കേജായട്ടി ഒരു ലകന രൂപ ധനസഹജായന അനുവദട്ടിക്കുന്ന വട്ടിഖദശ
തതജാഴട്ടില് ധനസഹജായ പദ്ധതട്ടി  വകുപപ്പ്  നടെപട്ടിലജാക്കേട്ടി  വരുന.   കൂടെജാതത വട്ടിവട്ടിധ ഏജന്സട്ടികള്
മുഖഖേന  വകുപപ്പ്  നടെപട്ടിലജാക്കുന്ന  തതജാഴട്ടിലധട്ടിഷട്ടിത  ഖകജാഴ്സുകളട്ടില്  പഠനന  പൂര്ത്തെട്ടിയജാക്കേട്ടി  വട്ടിഖദശത്തെപ്പ്
തപ്ലെയപ്പ്തസ്മെനപ്പ്  കരസമജാക്കുന്ന  പടട്ടികജജാതട്ടി  യുവജനങ്ങള്ക്കേപ്പ്  വട്ടിസജാ/യജാതജാ  സനബനമജായ
തചെലവുകള്ക്കേപ്പ് ഒരു ലകന രൂപ അനുവദട്ടിച വരുന.

പടട്ടികജജാതട്ടി/പടട്ടികവര്ഗ്ഗ/പട്ടിന്നജാക്കേ  വട്ടിഭജാഗത്തെട്ടില്തപടവരുതടെ  സനരനഭകതസ്വ
വട്ടികസനത്തെട്ടിനജായട്ടി വകുപട്ടിതന പദ്ധതട്ടിയജായ സജാര്ടപ്പ് അപപ്പ് ഡപ്രീനസപ്പ് പദ്ധതട്ടി ഖകരള സജാര്ടപ്പ് അപപ്പ്
മട്ടിഷന് മുഖഖേന നടെപട്ടിലജാക്കുനണപ്പ്.  നജാമമജാതമജായ തചെലവട്ടില് ഖവഗതയുള്ള ഇനര്തനറപ്പ് സസൗകരദന
ഉള്തപതടെ  നട്ടിലവജാരമുള്ള  ഓഫപ്രീസപ്പ്  സസൗകരദന,  മണ്ണനല  അനഖബദപ്പ്കര്  ഭവനട്ടില്  തയ്യജാറജാക്കേട്ടിയ
ഇങ്കുഖബററട്ടില് ലഭദമജാകുന,   പ്രഖതദകമജായട്ടി തയ്യജാറജാക്കേട്ടിയ ഇങ്കുഖബഷന് പരട്ടിപജാടെട്ടിയട്ടിലൂതടെ തമനറട്ടിനഗപ്പ്
ഉള്തപതടെയുള്ള സഹജായങ്ങള്,  പടട്ടികജജാതട്ടി വട്ടിഭജാഗക്കേജാരജായ സനരനഭകര്ക്കേപ്പ് പലട്ടിശരഹട്ടിത സപ്രീഡപ്പ്
ഫണപ്പ്,  ഉല്പന്നന,  വട്ടിപണനന  എന്നട്ടിവ  തമചതപടുത്തുന്നതട്ടിനുള്ള  സഹജായന  എന്നട്ടിവയജാണപ്പ്  ഈ
പദ്ധതട്ടിയട്ടിലൂതടെ ലഭദമജാകുന്നതപ്പ്.

സജാഖങതട്ടിക  പരട്ടിജജാനമുള്ള  തമനര്മജാരുതടെ  ഖസവനമുള്തപതടെ  മട്ടികച  ഉല്പന്നന
വട്ടികസട്ടിപട്ടിക്കുന്നതട്ടിനുന മട്ടികച രപ്രീതട്ടിയട്ടില് വട്ടിപണനന നടെത്തുന്നതട്ടിനുമുള്ള  മജാര്ഗ്ഗ നട്ടിര്ഖദ്ദേശന, വട്ടിവട്ടിധ
പനപുണദ  വട്ടികസന  പരട്ടിശപ്രീലന  പരട്ടിപജാടെട്ടികള്  എന്നട്ടിവ  ഈ  പദ്ധതട്ടിയുതടെ  ഭജാഗമജാകുന്നവര്ക്കേപ്പ്
ലഭദമജാണപ്പ്.  റട്ടിഖവജാള്വട്ടിനഗപ്പ്  ഫണപ്പ്  എന്ന  പ്രഖതദക  പലട്ടിശരഹട്ടിത  സപ്രീഡപ്പ്  ഫണപ്പ്  പദ്ധതട്ടി
പടട്ടികജജാതട്ടിവട്ടിഭജാഗങ്ങളട്ടിലുള്ളവര്ക്കേജായട്ടി ഈ പദ്ധതട്ടിയുതടെ ഭജാഗമജായട്ടി ലഭദമജാണപ്പ്.

തസകന് ഓഫപ്രീസര്



അനുബനന്ധം   -   II

സസ്വയന്ധംതതതൊഴഴില് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് ആരന്ധംഭഴിക്കുന്ന പടഴികജതൊതഴി വഴിഭതൊഗകതൊര്കക്ക് വകുപ്പുമുഖഖേന ഒരു ലകന്ധം
രൂപ വതരയന്ധം (1/3  സബഴിഡഴി) സസ്വയന്ധം സഹതൊയ സന്ധംഘങ്ങള്കക്ക് 10  ലകന്ധം രൂപ വതരയന്ധം (ഖപതൊജകക്ക്
ഖകതൊസഴിതന്റെ 75%) സസ്വയന്ധം തതതൊഴഴില് സബഴിഡഴി അനുവദഴിക്കുന്ന പദ്ധതഴി നടപഴിലതൊക്കുന്നുണക്ക്. 

പടഴികജതൊതഴി  വഴിഭതൊഗതഴില്തപട  യവ  സന്ധംരന്ധംഭകര്കക്ക്  സന്ധംരന്ധംഭകതസ്വ  പരഴിശശീലനന്ധം  നല്കഴി
സതൊര്ടപക്ക്  ഇന്ങ്കുഖബഷന്,  തമെന്റര്ഷഴിപക്ക്,  സഖപതൊര്ടക്ക്   എന്നശീ  ഖസവനങ്ങള്  ലഭഭ്യമെതൊകഴി  scalable
Business ഉള്ള  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങളതൊയഴി മെതൊറഴിതയടുക്കുന്നതഴിനക്ക് ഉതകുന്ന  പദ്ധതഴിയതൊണക്ക് സതൊര്ടപക്ക് ഡശീന്ധംസക്ക് .
ഇതഴിതന്റെ  നടതഴിപക്ക്  ചുമെതല   ഇകതൊരഭ്യതഴില്  പരഴിചയ  സമ്പത്തുള്ളതന്ധം,  സന്ധംരന്ധംഭകതസ്വ
ആവതൊസവഭ്യവസ്ഥ  സ്ഥതൊപഴിയ്ക്കുന്നതഴിനുള്ള   ഖകരള  സര്കതൊരഴിതന്റെ   ഖനതൊഡല്  ഏജന്സഴിയതൊയ
ഖകരള  സതൊര്ടപക്ക്  മെഴിഷനതൊണക്ക്.   പദ്ധതഴിയതട  ഭതൊഗമെതൊയഴി   പടഴികജതൊതഴി  വഴികസന  വകുപഴിതന്റെ
തഴിരുവനന്തപുരന്ധം മെണ്ണന്തലയഴിലുള്ള  അന്ധംഖബദക്ക്കര് ഭവനഴില് 5000 ച.അടഴി സ്ഥലന്ധം 133.10 ലകന്ധം രൂപ
വഴിനഴിഖയതൊഗഴിചക്ക്    ആവശഭ്യമെതൊയ   സസൗകരഭ്യങ്ങഖളതൊതട   ഇന്ങ്കുഖബഷന്  തസന്റെര്  സ്ഥതൊപഴിചക്ക്
പവര്തഴിച്ചു  വരുന്നു.  നതൊമെമെതൊത്രമെതൊയ   ലലസന്സക്ക്  ഫശീസക്ക്   മെതൊത്രമെതൊണക്ക്  പടഴികജതൊതഴി
വഴിഭതൊഗതഴിലുള്ളവരഴില് നഴിന്നുന്ധം    ഈടതൊക്കുന്നതക്ക്.  
     സതൊഖങ്കേതഴിക  പരഴിജതൊനമുള്ള  തമെന്റെര്മെതൊരുതട  ഖസവനമുള്തപതട  മെഴികച  ഉല്പന്നന്ധം
വഴികസഴിപഴിക്കുന്നതഴിനുന്ധം അവ മെഴികച രശീതഴിയഴില് വഴിപണനന്ധം നടത്തുന്നതഴിനുമുള്ള  മെതൊര്ഗ്ഗ നഴിര്ഖദ്ദേശന്ധം,
വഴിവഴിധലനപുണഭ്യ  വഴികസന  പരഴിശശീലന  പരഴിപതൊടഴികള്  എന്നഴിവ  ഈ  പദ്ധതഴിയതട
ഭതൊഗമെതൊകുന്നവര്കക്ക് ലഭഭ്യമെതൊണക്ക്.  റഴിഖവതൊള്വഴിന്ധംഗക്ക് ഫണക്ക് എന്ന  പഖതഭ്യക പലഴിശരഹഴിത സശീഡക്ക് ഫണക്ക്
പദ്ധതഴി   പടഴികജതൊതഴി   വഴിഭതൊഗങ്ങളഴിലുള്ളവര്കതൊയഴി   ഈ  പദ്ധതഴിയതട  ഭതൊഗമെതൊയഴി  ലഭഭ്യമെതൊണക്ക്
നഴിലവഴില്  4  സന്ധംരന്ധംഭകര്കതൊയഴി  20.00  ലകന്ധം രൂപ  ആദഭ്യഗഡുവതൊയഴി പഖതഭ്യക സസ്വശീഡക്ക് ഫണതൊയഴി
ലഭഭ്യമെതൊകഴിയഴിട്ടുണക്ക്.  

നൂതന  ആശയഖമെതൊ  ഉല്പന്നഖമെതൊ  ഉളളവതരയതൊണക്ക്  ഖമെല്പറഞ്ഞ  പരഴിശശീലനതഴിനതൊയഴി
എടുക്കുന്നതക്ക്.   ഖകരള സതൊര്ടക്ക്അപക്ക്  മെഴിഷതന്റെ എലതൊ പദ്ധതഴികളുതടയന്ധം  ആനുകൂലഭ്യന്ധം  സതൊര്ടക്ക്  അപക്ക്
ഡശീന്ധംസഴിലുളളവര്ക്കുന്ധം  ലഭഴിക്കുന്ധം.    ഓഖരതൊ   സതൊര്ടക്ക്  അപഴിനുമെതൊയഴി  അനുവദഴിക്കുന്ന  അടഴിസ്ഥതൊന
സസൗകരഭ്യങ്ങളഴില് അതഴിഖവഗ ഇന്റെര്തനറന്ധം,  പ്ലഗക്ക് ആന്ഡക്ക് ഖപ്ല വര്കക്ക് ഖസഷനുന്ധം,  ഖകതൊണ്ഫറന്സക്ക്
റന്ധം,  മെശീറഴിന്ധംഗക്ക്  റന്ധം  ഉള്തപതടയള്ള  ഖകതൊമെണ്  തഫസഴിലഴിറശീസന്ധം  സതൊര്ടപക്ക്  ഡശീന്ധംസഴില്  ലഭഭ്യമെതൊണക്ക്.
നഴിലവഴില്  സതൊര്ടപക്ക്  ഡശീന്ധംസക്ക് ഇന്ങ്കുഖബററഴില്  നതൊലതൊമെതത ബതൊചക്ക് ആയഴി  11  സതൊര്ടപ്പുകളതൊണക്ക്
ലഭഭ്യമെതൊയഴിട്ടുള്ളതക്ക്.  ഇതഴില്  10  സതൊര്ടപ്പുകളുന്ധം   പടഴികജതൊതഴി  വഴിഭതൊഗതഴില്തപടവരതൊണക്ക്.  പശീ
ഇന്ങ്കുഖബഷന്  വഴിഭതൊഗതഴില്  3  മുതല്  6  മെതൊസന്ധം  കതൊലയളവുവതരയന്ധം   ഇന്ങ്കുഖബഷന്
വഴിഭതൊഗതഴില്  11  മെതൊസന്ധം വതരയമെതൊണക്ക് നല്കഴി വരുന്നതക്ക്.   ഇതഴിനുഖശഷന്ധം  സതൊര്ടപ്പുകള് കൂടുതല്
സമെയപരഴിധഴി   ആവശഭ്യതപടുന്ന മുറയക്ക് വഴിലയഴിരുതലുകഖളതൊതട കതൊലയളവക്ക് ദശീര്ഘഴിപഴിക്കുന്നതമെതൊണക്ക്.

സതൊര്ടപക്ക് ഡശീന്ധംസക്ക് പദ്ധതഴികളുതട ഭതൊഗമെതൊയഴി  വനഴിതതൊ സന്ധംരന്ധംഭകര്കക്ക്  മെതൊത്രമെതൊയഴി  പഖതഭ്യക
ആനുകൂലഭ്യങ്ങതളതൊന്നുന്ധം  നഴിലവഴില്  ഇല.  എന്നതൊല്   ഖകരള  സതൊര്ടപക്ക്  മെഴിഷനഴിലൂതട   സന്ധംസ്ഥതൊന
സര്കതൊര് നല്കഴി വരുന്ന  യവ സന്ധംരന്ധംഭകതസ്വ പദ്ധതഴിയതട  എലതൊ ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുന്ധം   സതൊര്ടപക്ക്
ഡശീന്ധംസക്ക്  പദ്ധതഴിയതട  ഭതൊഗമെതൊകുന്നവര്ക്കുന്ധം  ലഭഭ്യമെതൊണക്ക്.  പര്ഖചസക്ക്/വര്ക്കു  ഓര്ഡറുകള്കക്ക്
വഴിഖധയമെതൊയഴി അതഴിഖവഗ സശീഡക്ക് ഫണക്ക്  വനഴിതതൊ സന്ധംരന്ധംഭകര്കതൊയഴി  യവസന്ധംരന്ധംഭകതസ്വ പദ്ധതഴിയതട
ഭതൊഗമെതൊയഴി നഴിലവഴിലുണക്ക്.  ഈ ആനുകൂലഭ്യന്ധം സതൊര്ടപക്ക് ഡശീന്ധംസക്ക് പദ്ധതഴിയഴിതല  വനഴിതതൊ സന്ധംരന്ധംഭകര്കക്ക്
ലഭഭ്യമെതൊണക്ക്.   നഴിലവഴില്  സതൊര്ടപക്ക്  ഡശീന്ധംസക്ക്  പദ്ധതഴിയഴില് നഴിന്നുള്ള വനഴിത സന്ധംരന്ധംഭകരഴില് നഴിന്നുന്ധം
ഇതരതഴിലുള്ള  അഖപകതയതൊന്നുന്ധം ലഭഴിചഴിടഴില.   2016 മുതല് പവര്തഴിച്ചു വരുന്ന സ്ഥതൊപനതഴില്
ഇതവതര  36  സതൊര്ടപ്പുകള്കക്ക്  ഇന്കക്യുഖബഷന്  പഴിന്തുണയന്ധം  55  സതൊര്ടപ്പുകള്ക്കു  തമെന്റെര്ഷഴിപക്ക്
പഴിന്തുണയന്ധം നല്കഴിയഴിട്ടുണക്ക്.  
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