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 ● വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട 350 ക�ോടി രൂപയം 
�ടന്ന് 2017-18 വർഷചതെ വോയ്ോ വിതരണം 400 ക�ോടി 
രൂപയികലയ്ക്

 ● വോയ്ോ തിരിച്ചടവം ലക്ഷ്യമിട്ട 310 ക�ോടി രൂപയം �ടന്ന് 
320 ക�ോടി രൂപയികലയ്ക്

 ● 4 പുതിയ വോയ്ോ പദ്ധതി�ൾക്് തുടക്ം 
 ● പ്രവോസി സംരംഭ�ർക്് റി-കടൺ വോയ്ോ പദ്ധതി
 ● ചപ്രോഫഷണലു�ൾക്കുള്ള സ്റോർട്ട്അപ് വോയ് പദ്ധതി
 ● ഭവന നിർമ്ോണ വോയ്ോ പദ്ധതി - എചറെ വീട്
 ● ഋണ പുനക്രമീ�രണ വോയ്ോ പദ്ധതി - ആശ്ോസ 

�ിരണം.
 ● ഒറ്റതെവണ തീർപ്ോക്ൽ പദ്ധതി പ്ര�ോരം 60 ശതമോന

കതെോളം �ോലോവധി �ഴിഞ്ഞ വോയ്�ൾ തീർപ്ോക്ി നി
ഷ് ക്രിയ ആസ്ി�ളിൽ കുറവ് വരുതെി.

 ● വോയ്ോ ദുരിതോശ്ോസ പദ്ധതി (LDRF)-യിൽഗുണകഭോക്ോ
ക്ൾക്് പ്രകയോജന�രമോയ രീതിയിൽ സമൂലമോയ  പരി
ഷ് �രണം.  

 ● LDRF പദ്ധതി പ്ര�ോരം 350 ൽപരം ഗുണകഭോക്ോക്ൾക്് 
1.50 ക�ോടിയിൽ പരം രൂപയചട ആനുകൂലഷ്യം നൽ�ി വോയ്ോ 
ബോധഷ്യത�ളിൽ നിന്ന് കമോെനം.

 ● ച�ോല്ം ജില്ോ ഓഫീസ് ച�ട്ടിട നിർമ്ോണതെിന് ശിലോ
സ്ോപനം.
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തു� ക�ോടി രൂപയിൽ 
* 2017-18 സോമ്പതെി� വർഷചതെ പ്രതീക്ിത �ണക്് 

വോയ്ോവിതരണ-കബോധവൽക്രണകമള എം.ബി. രോകജഷ് എം.പി. 
ഉദ്ഘോടനം ചെയ്യുന്നു

സ് ക�ോളർഷിപ്് വിതരണം സംസ്ോനതല ഉദ്ഘോടനം
മന്തി ശ്ീ. എ.ച�. ബോലൻ ക�ോഴികക്ോട്ട്  നിർവ്വഹിക്കുന്നു
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ക�രളതെിചല മറ്റ് പികന്നോക് വിഭോ
ഗങ്ങളുചടയം മതനയൂനപക്ങ്ങളു

ചടയം സമഗ്ര ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമോക്ി പ്രവർ
തെിക്കുന്ന ക�രള സംസ്ോന പികന്നോക് 
വിഭോഗ വി�സന ക�ോർപ്കറഷചറെ പ്രവർ
തെന പന്ോവിൽ ഒരു പുതെൻ ദിശോകബോ
ധതെിചറെ പ്രതീക്�ളോണ്  2017 ഒ�് കടോ
ബറിൽ പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച 'ദിശ' യചട ആദഷ്യ 
ലക്ം എഡികറ്റോറിയൽ പങ്കുവച്ചത്.  ഈ 
പ്രതീക്�ളിൽ പലതും ഫലമണിഞ്ഞു�
ഴിഞ്ഞത് നമ്മുചട വീക്ണവം പ്രവർതെന
വം ശരിയോയ 'ദിശ' യിലോചണന്ന് വിരൽ 
ചൂണ്ടുന്നു.

 വിവിധ സർക്ോർ വകുപ്പു�ൾ, ഏജൻ
സി�ൾ എന്നിവയചട പദ്ധതി�ളുമോയി 
സംകയോജിപ്ിച്ച് കൂടുതൽ പ്രകയോജന�ര
മോയ വോയ്ോ പദ്ധതി�ൾ നടപ്ിലോക്ോനുള്ള 
യത് നങ്ങൾ യോഥോർത്ഷ്യമോയി �ഴിഞ്ഞു.  
കനോർക്ോറൂട്ട് സുമോയി കെർന്ന് പ്രവോസി�ൾ
ക്് കവണ്ി 15% മൂലധന സബ് സിഡിയം 3% 
പലിശ സബ് സിഡിയം ലഭഷ്യമോകുന്ന Re
-turn വോയ്ോ പദ്ധതിയം പിന്നോക് വിഭോഗ 
വി�സന വകുപ്പുമോയി കെർന്ന് ചപ്രോഫഷ
ണലു�ൾക്് സ്റോർട്ട്അപ് സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുന്നതിന് കവണ്ി 20% മൂലധന 
സബ് സിഡി ലഭഷ്യമോകുന്ന സ്റോർട്ട്അപ് 
വോയ്ോ പദ്ധതിയം ആരംഭിച്ചു�ഴിഞ്ഞു.  ഈ 
രണ്് വോയ്ോ പദ്ധതി�ളും ഗുണകഭോക്ോക്ൾ 
ഇരുക�യം നീട്ടി സ്ീ�രിച്ചു�ഴിഞ്ഞു.  

 സ്ന്തമോയി ഒരു ഭവനചമന്ന തോഴ്ന്ന വരു
മോനക്ോരുകടയം ഇടതെരം വരുമോനക്ോ
രുകടയം സ്പ് നങ്ങൾക്് പിന്തുണ പ�ർ
ന്നുച�ോണ്് 'എചറെ വീട് ' ഭവന നിർമ്ോണ 
വോയ്ോ പദ്ധതി പ്രോബലഷ്യതെിൽ വന്നു�ഴി
ഞ്ഞു.  

 വോയ്ോ കുടിശ്ി�യിൽ നിന്ന് �ര�യ
റോൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗുണകഭോക്ോക്ചള 
സഹോയിക്കുന്നതിന് കവണ്ി പ്രഖഷ്യോപിച്ച 
ആശ്ോസ �ിരണം വോയ്ോ പദ്ധതിയം നട
പ്ിലോക്കുന്നതിന് നമുക്് സോധിച്ചിട്ടുണ്്.  
ഒകട്ടചറ ഗുണകഭോക്ോക്ൾ ഈ പദ്ധതി
യിൽ തോത്പരഷ്യം പ്ര�ടിപ്ിച്ച് മുകന്നോട്ട് 
വന്നിട്ടുള്ളത് നിഷ് ക്രിയ ആസ്ി�ൾ കുറച്ച് 
ച�ോണ്് വരുന്നതിനുള്ള നമ്മുചട ഉദഷ്യമങ്ങൾ
ക്് �രുതെ് പ�രുചമന്നതിൽ സംശയമില്.

 ഗുണകഭോക്ോക്ളുചട ഉത്പന്നങ്ങൾക്് 
സ്ിരം വിപണന കവദി ഒരുക്കുന്നതിന് 
ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്ോപിക്ോനുകദേശിക്കുന്ന ക്രോ
ഫ്റ് വികല്ജ് സംബന്ിച്ച സോധഷ്യതോപഠ
നം KITCO പൂർതെീ�രിച്ചു�ഴിഞ്ഞു. ഈ 

പദ്ധതിയചട എൻജിനിയറിംഗ് ഡികസൻ 
സഹിതമുള്ള വിശദമോയ കപ്രോജക്് റികപ്ോർ
ട്ട്, എസ്റികമറ്റ് എന്നിവ തയ്ോറോക്കുന്നതിന് 
KITCOചയ തചന്ന ചുമതലചപ്ടുത്തുന്നതിന് 
തീരുമോനിച്ചിട്ടുണ്്.  സർക്ോരിചറെ ഭരണോ
നുമതി ലഭഷ്യമോയോൽ ഉടൻ ഇതുസംബന്ിച്ച 
തുടർ നടപടി�ൾ സ്ീ�രിക്കുന്നതോണ്.  

 2017-18 സോമ്പതെി� വർഷചതെ 
വോയ്ോ വിതരണ ലക്ഷ്യമോയ 350 ക�ോടി 
രൂപയചട സ്ോനതെ് വർഷോവസോനകതെോ
ചട ഏ�കദശം 400 ക�ോടി രൂപയചട വോയ്ോ 
വിതരണം സോധഷ്യമോകുചമന്ന പ്രതീക്യോ
ണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. വോയ്ോ വിതരണതെി
ചല ഈ കുതിപ്് 2020-21 സോമ്പതെി� വർ
ഷകതെോചട 1000 ക�ോടി രൂപയചട വോയ്ോ 
വിതരണം സോധഷ്യമോ�ണചമന്ന നമ്മുചട 
പ്രതീക്�ൾക്് ഊർജ്ം പ�രു�തചന്ന 
ചെയ്യും.

 'ദിശ' യചട ആദഷ്യലക്ം പുറതെിറങ്ങു
കമ്പോൾ ക�രളതെിചല ലോഭതെിൽ പ്രവർ
തെിക്കുന്ന ചപോതുകമഖലോ സ്ോപനങ്ങളിൽ 
7-ോം സ്ോനം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ച�.എസ്.
ബി.സി.ഡി.സി. സംസ്ോന ബയുകറോ ഓഫ് 
പബ് ളി�് എറെർകപ്രസസിചറെ ഏറ്റവം 
ഒടുവിൽ പുറതെിറങ്ങിയ അവകലോ�ന 
റികപ്ോർട്ട് പ്ര�ോരം ഒരു സ്ോനം ചമച്ചചപ്
ടുതെി 6-ോം സ്ോനകതെയ്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്്.  
പുതെൻദിശയിൽ നിശ്ചയദോർഢഷ്യകതെോ
ചട പ്രയോണം ചെയ്യുന്ന നമുക്് തുടർ അവ
കലോ�നങ്ങളിൽ ഈ സ്ോനം ഇനിയം 
ചമച്ചചപ്ടുതെോൻ സോധിക്കുചമന്ന പ്രതീ
ക്യോണ് ഉള്ളത്.  ഈ പ്രതീക് യോഥോർ
ത്ഷ്യമോക്കുന്നതിനുള്ള യത് നതെിൽ ക�ന്ദ്ര 
സംസ്ോന സർക്ോരു�ളുകടയം, കദശീയ 
ക�ോർപ്കറഷനു�ളുകടയം ക�ോർപ്കറഷൻ 
ജീവനക്ോരുകടയം, ഗുണകഭോക്ോക്ളുകട
യം, അഭയുദയ�ോംക്ി�ളുകടയം പിന്തുണ 
പ്രതീക്ിക്കുന്നു.
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ഭക്ണവം വസ്ത്രവം �ഴിഞ്ഞോൽ മനുഷഷ്യർക്് 
ഏറ്റവം പ്രധോനമോയ അടിസ്ോന ആവശഷ്യമോ
ണ് പോർപ്ിടം. ക�രള സർക്ോരിചറെ സമ്പൂർ
ണ്ണ പോർപ്ിട സുരക്ോ പദ്ധതിയോയ കലഫ് 
മിഷചറെ സർകവ്വ പ്ര�ോരം ക�രളതെിചല 
ഭവനരഹിതമോയ കുടുംബോംഗങ്ങൾ 4.32 
ലക്മോണ്. എല്ോ മലയോളിയം ചനഞ്ികല
റ്റുന്ന സ്ന്തമോചയോരു ഭവനചമന്ന സ്പ് നം 
സോക്ോത്�രിക്കുന്നതിന് കവണ്ി ക�രള 
സംസ്ോന പികന്നോക് വിഭോഗ വി�സന 
ക�ോർപ്കറഷൻ ആവിഷ് �രിച്ച് നടപ്ിലോക്കു
ന്ന ഭവന നിർമ്ോണ വോയ്ോ പദ്ധതിയോണ് 
'എചറെ വീട് '.

 മറ്റു പികന്നോക് വിഭോഗതെിൽ (ഒ.ബി.
സി.) ഉൾചപ്ട്ട 3 ലക്ം രൂപ വചര കുടുംബ
വോർഷി� വരുമോനമുള്ള ഭവന രഹിതർക്് 
വോയ് ലഭഷ്യമോക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി പ്ര�ോരമുള്ള 
വോയ്ോ അകപക് ക്ണിച്ചിട്ടുണ്്. മി�ച്ച പ്ര
തി�രണമോണ് ഈ പദ്ധതിക്് ജനങ്ങളിൽ 
നിന്ന് ഉണ്ോയിരിക്കുന്നത്. നോളിതുവചര 1234 
കപർ പദ്ധതി പ്ര�ോരമുള്ള അകപക്ോ കഫറം 
ക�പ്റ്റിയിട്ടുണ്്. 

ക�ോർപ്കറഷചറെ ച�ോല്ം ജില്ോ ഓഫീസ് 
ആസ്ോനമന്ിരം നിർമ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടി�ൾ ആരംഭിച്ചു.  ആശ്ോമത്തുള്ള 10 
ചസറെ് ഭൂമിയിൽ 7000 െ.അടിയിൽ അതഷ്യോ
ധൂനി� സൗ�രഷ്യങ്ങകളോചടയോണ് ച�ട്ടിടം 
നിർമ്ിക്കുന്നത്.  ക�ന്ദ്ര സർക്ോർ സ്ോപ
നമോയ ഹിന്ദുസ്ോൻ പ്രീഫോബ് ലിമിറ്റഡി
ന് ആണ് ച�ട്ടിട നിർമ്ോണ ചുമതല.  ഒരു 
വർഷതെിന�ം ച�ട്ടിട നിർമ്ോണം പൂർതെി
�രിച്ച് നിലവിൽ വോട� ച�ട്ടിടതെിൽ പ്ര
വർതെിക്കുന്ന ച�ോല്ം ജില്ോ ഓഫീസിചറെ 
പ്രവർതെനം പുതിയ ച�ട്ടിടതെികലയ്ക് മോറ്റു
ന്നതിനോണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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വിദഷ്യോഭഷ്യോസതെിന് പ്രോധോനഷ്യം നൽകുന്ന സംസ് �ോരമുള്ള നോടോണ് ക�രളം. എന്നോൽ 
വിദഷ്യോഭഷ്യോസപരമോയ ഉന്നതിയ്ക് ഒപ്ം അഭഷ്യസ്വിദഷ്യരോയ ചതോഴിൽ രഹിതരുചട 
എണ്ണവം ക�രളതെിൽ വർദ്ധിച്ചുവരി�യോണ്. എന്നോൽ ചതോഴിലില്ോയ്മ വർദ്ധിച്ചുവ
രുകമ്പോഴം തോരതകമഷ്യന ചതോഴിലില്ോയിമ നിലവിലില്ോയിരുന്ന വിഭോഗമോണ് കഡോ
ക്ർമോർ, എൻജിനിയർമോർ തുടങ്ങിയ ചപ്രോഫഷണലു�ൾ. എന്നോൽ ചപ്രോഫഷണൽ 
വിദഷ്യോഭഷ്യോസം കനടുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതുവഴി കൂടുതൽ കപർ ചപ്രോഫ
ഷണൽ വിദഷ്യോഭഷ്യോസം കനടി പുറതെിറങ്ങുന്നതും ഗൾഫ് കമഖല�ളിൽ സ്കദശിവ
ത്�രണം നിമിതെം വികദശ ചതോഴിൽ സോധഷ്യത�ളിൽ വന്ന കുറവം നിമിതെം ഈ 
രംഗത്തും ചതോഴിലില്ോയ്മ ദൃശഷ്യമോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്്.

 ചതോഴിൽ അകന്ഷ�രോയിരിക്ോചത സ്ന്തം ചപ്രോഫഷനുമോയി ബന്ചപ്ട്ട സം
രംഭ�നോയി മോറിയോൽ അനന്തസോധഷ്യത�ൾ ആണ് ഈ രംഗതെ് ഉള്ളത്. എന്നോൽ 
സംരംഭ�ത്ചതെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക�ളും ബോങ്കു�ൾ ഉൾചപ്ചടയളള ധന�ോരഷ്യ 

അ�ോലതെിൽ ചപോലിഞ്ഞുകപോയ
പ്രിയചപ്ട്ട സഹപ്രവർതെ�ൻ
വി.രാമചന്ദ്രൻ 
(വണ്ടൂർ ഉപജില്ോ ഓഫീസ് ) 

ആദരാഞ്ജലികൾ

FÂ.Un.BÀ.F^v. 
]-cn-jv-IcWw
ക�രള സംസ്ോന പികന്നോക് വിഭോഗ വി�സന ക�ോർപ്കറഷനിൽ നിന്നും 
വോയ് എടുതെതിന് കശഷം വളചര സഹതോപ�രമോയ സോഹെരഷ്യതെിൽ വോയ് 
തിരിച്ചടയ്കോൻ �ഴിയോതെവർക്ോയി പിഴപ്ലിശ, പലിശ ആവശഷ്യചമങ്കിൽ 
മുതലിലും ഇളവ�ൾ നൽ�ിച�ോണ്് വോയ് അവസോനിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള സോ
ഹെരഷ്യം സൃഷ്ിക്കുന്നതികലയ്കോയി ക�ോർപ്കറഷൻ നടപ്ിലോക്ിവരുന്ന വോയ്ോ 
ദുരിതോശ്ോസ പദ്ധതിയോണ് (Loan Distress Relief Fund) LDRF.

 അനു�മ്പോർഹമോയ സോഹെരഷ്യതെിൽ ഇളവിന് പരിഗണിക്ചപ്കടണ് 
കൂടുതൽ ഗുണകഭോക്ോക്ൾക്് അതിചറെ പ്രകയോജനം ലഭിക്കുന്നതരതെിൽ  
LDRFപദ്ധതിയിൽ സമൂലമോയ പരിഷ് ക്രണം വരുതെിയിരിക്കുന്നു.  

 നിലവിലുള്ള പദ്ധതിയിൽ വോയ്ോക്ോരചറെ മരണം, വോയ്ോക്ോരചറെ സ്ി
രമോയ അംഗകവ�ലഷ്യം എന്നിവയ്ക് മോത്ം ആനുകൂലഷ്യം നൽകുന്നതിനോണ് 
വഷ്യവസ് ചെയ്ിരുന്നത്.  പരിഷ് �രിച്ച പദ്ധതി പ്ര�ോരം കുടുംബതെിചല ഏ�
വരുമോന മോർഗ്ഗമോയിരുന്ന ജീവിത പങ്കോളിയചട  മരണം, സ്ിരമോയ അംഗ
കവ�ലഷ്യം  വോയ്ക്ോരചറെകയോ ഏ�വരുമോന മോർഗ്ഗമോയ ജീവിത പങ്കോളിയ
കടകയോ  സ്ിരമോയ തികരോധോനം, കുടുംബതെിചല ഏ�വരുമോന മോർഗ്ഗമോയ 
ജീവിത പങ്കോളി  നിയമപരമോയ വിവോഹബന്ം കവർചപടുത്തുന്ന സോഹെരഷ്യം, 
സ്ിര സ്ഭോവമുള്ള ഗുരുതരമോയ കരോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള �ഷ്ത�ൾ അനുഭവിക്കു
ന്ന വോയ്ക്ോരൻ / കുടുംബോംഗങ്ങൾ, വിവോഹ വോയ് എടുതെ ചപൺകുട്ടി�ളുചട 
മോതോപിതോക്ൾ മരണചപ്ടു� മുതലോയവയംആനുകൂലഷ്യതെിന് അർഹമോയ 
സോഹെരഷ്യമോയി പരിഗണിക്കുന്നതോണ്.

 പരിഷ് ക്രിച്ച പദ്ധതി പ്ര�ോരം ഈ സോമ്പതെി� വർഷം സംഘടിപ്ിച്ച 
അദോലത്തു�ളിൽ 350 ൽപരം ഗുണകഭോക്ോക്ൾക്് 1.50 ക�ോടിയിൽ പരം 
രൂപയചട ആനുകൂലഷ്യം നൽ�ി വോയ്ോ ബോധഷ്യത തീർപ്ോക്ിയിട്ടുണ്്.

സ്ോപനങ്ങൾവോയ്യ്ക് ഈടോക്കുന്ന ഉയർന്ന പലിശ 
നിരക്കും സങ്കീർണ്ണമോയ വഷ്യവസ്�ളും പലകരയം 
സംരംഭ�ത്തെിൽ നിന്നും അ�റ്റി നിർത്തു�യോ
ണ്. ഇതെരം സോഹെരഷ്യങ്ങൾ �ണക്ിചലടുതെോണ് 
ചപ്രോഫഷണലു�ൾക്് സ്റോർട്ട്അപ് സംരംഭം ആരം
ഭിക്കുന്നതിന് വോയ് ലഭഷ്യമോക്കുന്നതിന് സ്റോർട്ട്അപ് 
വോയ്ോ പദ്ധതി നടപ്ിലോക്ോൻ ക�ോർപ്കറഷൻ 
തീരുമോനം ക�ചക്ോണ്ത്.

 പദ്ധതി പ്ര�ോരം പരമോവധി 30 ലക്ം 
രൂപവചര വോയ്യോയി അനുവദിക്കുന്നതോണ്. ഒ.ബി.
സി. വിഭോഗം ചപ്രോഫഷണലു�ൾക്് 20 ലക്ം രൂപ
വചരയം മതനയൂനപക് വിഭോഗം ചപ്രോഫഷണലു�ൾ
ക്് 30 ലക്ം രൂപവചരയം വോയ് അനുവദിക്കുന്നതി
ന് പദ്ധതിയണ്്. തിരിച്ചടവ് �ോലയളവ് 84 മോസം 
വചര.പ്രോയം 40 വയസ്് �വിയോൻ പോടില്. 

 ഈ പദ്ധതി പ്ര�ോരം അകപക്�ചറെ ചപ്രോഫ
ഷണൽ കയോഗഷ്യതയമോയി ബന്ചപ്ട്ട വരുമോനദോയ
�മോയ ഏചതോരു നിയമോനുസൃത സംരംഭം ആരംഭി
ക്കുന്നതിനും പദ്ധതി അടങ്കലിചറെ 95% വചര വോയ് 
അനുവദിക്കും. ബോക്ി തു� ഗുണകഭോക്ോവ് �ചണ്
തെണം.

 പദ്ധതി പ്ര�ോരം വോയ് എടുക്കുന്ന ഒ.ബി.സി. 
വിഭോഗതെിൽചപ്ട്ട ചപ്രോഫഷണലു�ൾക്് വോയ്ോ 
തു�യചട 20% (പരമോവധി 2 ലക്ം രൂപ) പിന്നോക് 
വിഭോഗ വി�സന വകുപ്് സബ് സിഡിയോയി അനുവ
ദിക്കും. 

 പദ്ധതി പ്ര�ോരം വോയ് ലഭിക്കുന്നതിന് രജിസ്റർ 
ചെയ്യുന്നതിന് നടപ്ിലോക്ിയ ഓൺകലൻ രജി
സ് കരേഷൻ സംവിധോനം മുഖോന്തിരം നോളിതുവചര 
600 ൽ പരം ചപ്രോഫഷണലു�ൾ രജിസ്റർ ചെയ്ിട്ടു
ണ്്. 

പികന്നോക്വിഭോഗ വി�സന വകുപ്് 
ഡയരക്ർ ശ്ീ. എം.എൻ. ദിവോ�രൻ 
ശില്പശോലയിൽ സംസോരിക്കുന്നു
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ക�രളതെിചറെ ചനല്റയോയ കുട്ടനോടികറെയം, വിപ് ളവ സ്മരണ�ളുണർത്തുന്ന പുന്നപ്ര വയ
ലോറിചറെയം കപതൃ�ം കപറി �ോയൽപരപ്പും �ടൽതെീരവം, �നോലു�ളും ച�ട്ടുവള്ളങ്ങ
ളും, �യറം  കെർന്ന്  �ോഴ്ചയചട വസന്തം തീർക്കുന്ന  ആലപ്പുഴ ജില്യചട ഹൃദയ ഭൂമിയിൽ 
സ്ിതിചെയ്യുന്ന ഇ.എം.എസ്. മുനിസിപ്ൽ കസ്റഡിയതെിൽ 2017 ഡിസംബർ 26 മുതൽ 
2018 ജനുവരി 2 വചര സംഘടിപ്ിച്ച BCDC EXPO 2017 കമളയികലയ്ക് ഒഴ�ിചയതെിയ ജന
സഹസ്രങ്ങൾക്് കവറിട്ട വിരുന്നോയി മോറി.  120 ൽ പരം സ്റോളു�ളിലോയി ക�ോർപ്കറഷചറെ 
ഗുണകഭോക്ോക്ളും ജമ്മു�ോശ്ീർ, പുതുകച്ചരി, �ർണ്ണോട� തുടങ്ങിയ അനഷ്യ സംസ്ോനങ്ങ
ളിൽ നിന്നുള്ള �ര�ൗശല വിദഗ്ദരും കെർന്ന് അണിയിചച്ചോരുക്ിയ കവവിധഷ്യമോർന്ന 
ഉത്പന്നങ്ങളും കുടുംബശ്ീയചട കനതൃത്തെിൽ നോടൻ രുെിക്കൂട്ടു�ൾച�ോണ്് തീർതെ 
ഭക്ഷ്യകമളയം ശ്കദ്ധയമോക്ിയ കമളയിചല സന്ഷ്യ�ൾക്് ദൃശഷ്യമോരുത പ�ർന്നുച�ോണ്് 
കവവിദ്ധഷ്യമോർന്ന �ലോപരിപോടി�ളും സോംസ് �ോരി� സകമ്ളനവം അരകങ്ങറി.  ബഹു.
ചപോതുമരോമതെ് രജിസ് കരേഷൻ വകുപ്് മന്തി ജി. സുധോ�രൻ ഉദ്ഘോടനം ചെയ് കമളയിൽ 
ച�.ആർ.ഗൗരിയമ് മുഖഷ്യോതിഥിയോയിരുന്നു.  സമോപനസകമ്ളനം ബഹു. ഭക്ഷ്യ ചപോതുവി
തരണ, ലീഗൽ ചമകരേോളജി വകുപ്് മന്തി പി. തികലോതെമൻ ഉദ്ഘോടനം ചെയ്തു.  കമളയിൽ 
ഏ�കദശം 1.25 ക�ോടി രൂപയചട ഉത്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിഞ്ഞു.  

¹kv Sp hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v 
kv-tIm-fÀ-jn¸v
വിദഷ്യോഭഷ്യോസ രംഗചതെ സോമൂഹി� ഇടചപടലിചറെ ഭോഗമോയി 
2013-14 മുതൽ ക�ോർപ്കറഷൻ സ് ക�ോളർഷിപ്് പദ്ധതി നട
പ്ിലോക്ി വരുന്നു. പഠന കപ്രോത്ോഹനതെിനോയി പ് ളസ് ടു 
പരീക്യിൽ കസ്ററ്റ് സിലബസ്ിൽ എല്ോ വിഷയങ്ങളിലും 
എ + കനടിയ വിദഷ്യോർത്ി�ൾക്ോണ് സ് ക�ോളർഷിപ്് നൽ
കുന്നത്.  കുടുംബ വോർഷി� വരുമോനം 1,20,000/- രൂപയിൽ 
തോചഴയള്ള സോമ്പതെി�മോയി പികന്നോക്ം നിൽക്കുന്ന കുടും
ബങ്ങളിചല കുട്ടി�ൾക്ോണ് പദ്ധതി പ്ര�ോരം 5000/- രൂപ 
നിരക്ിൽ ഒറ്റതെവണയോയി സ് ക�ോളർഷിപ്ോയി നൽകുന്ന
ത്. കൂടോചത എല്ോ വിഷയങ്ങളിലും 100 % മോർക്് കനടിയ 
വിദഷ്യോർത്ി�ൾക്് പ്രകതഷ്യ� കപ്രോത്ോഹന അവോർഡു�ളും 
നൽ�ിവരുന്നു.  ഇകതവചരയോയി 7500 ൽ പരം കുട്ടി�ൾക്് 
സ് ക�ോളർഷിപ്് നൽ�ിയിട്ടുണ്്.  

 2016-17 അക്ോദമിക്് വർഷതെിൽ മി�ച്ച വിജയം 
കനടിയ വിദഷ്യോർത്ി�ൾക്കുള്ള സ് ക�ോളർഷിപ്് വിതരണ
തെിചറെ സംസ്ോനതല ഉദ്ഘോടനം 2017 ഒ�് കടോബർ മോസം 
28-ോം തീയതി ക�ോഴികക്ോട് ടോകഗോർ ചസറെിനറി ഹോളിൽ 
സംഘടിപ്ിച്ച െടങ്ങിൽ ബഹു. പികന്നോക് /പട്ടി�ജോതി / 
പട്ടി�വർഗ്ഗ കക്മം, നിയമം, സോംസ് �ോരി�ം, പോർലചമറെ
റി�ോരഷ്യം വകുപ്് മന്തി ശ്ീ.എ.ച�.ബോലൻ നിർവ്വഹിച്ചു.  മറ്റ് 
ജില്�ളിചല സ് ക�ോളർഷിപ്് ജില്ോതല െടങ്ങു�ൾ സംഘ
ടിപ്ിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു.    ക�ോർപ്കറഷചറെ സോമൂഹഷ്യ പ്രതി
ബദ്ധത (Corporate Social Responsibility) പദ്ധതി പ്ര�ോരമോ
ണ് സ് ക�ോളർഷിപ്് നൽകുന്നത്.  
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