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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-14

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജൂണ്   26,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

40(*421) കേനാരഷബകകേനാല്പന്നങ്ങളുലടെ സലാംസ്കരണത്തബനലാം മൂലദവരദനവബനമനായബ
പദതബ

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.  എസക്ക്.  സുനബല് കുമനാര)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

കേനാരഷബകകേനാല്പന്നങ്ങളുലടെ  സലാംസ്കരണത്തബനലാം  മൂലദവരദബത  ഉല്പന്നങ്ങള്

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനലാം  വബപണന  സനാദദതകേള്  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനമനായബ  അകഗ്രനാ

പനാരക്കുകേള് സനാപബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടെപടെബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  KAICO,

INKEL  Ltd,  VFPCK  എന്നബവലയ  ഇതബലന്റെ  കമല്കനനാട്ട  ചുമതല

ഏല്പ്പെബചബട്ടുലണ്ടെനലാം സഭലയ അറബയബച.  ആദദഘട്ടമനായബ കകേനാഴബകകനാടെക്ക് ജബല്ലയബലല

കൂത്തനാളബ  ഫനാമബലലാം  കവകങ്ങരബയബലലാം  കകേനാകനട്ടക്ക്  അകഗ്രനാപനാരക്കുകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനള്ള  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  Small  Farmer  Agri  Business
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Consortium  (SFAC)  മുകഖേന  മൂലദവരദബത  ഉല്പന്നങ്ങളുലടെ  സലാംരലാംഭകേരകക്ക്

പരബശസ്പീലനവലാം  സബ്സബഡബ  നബരകബല്  ധനസഹനായവലാം  നല്കേബവരുനലണ്ടെനലാം

ഇതബനനായബ  നടെപ്പുവരഷലാം  12  കകേനാടെബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  മബഷന കഫനാര ഇന്റെകഗ്രറ്റഡക്ക് ലഡവലപ്ലമന്റെക്ക്  ഓഫക്ക് കഹനാരട്ടബകള്ചര

പദതബപ്രകേനാരലാം  പപ്രമറബ/ലമനാപബല്/മബനബമല് സലാംസ്കരണ യൂണബറ്റബനക്ക്  25  ലക്ഷലാം

രൂപയലാം പുതബയ പ്രബസരകവഷന യൂണബറ്റബനക്ക്  2  ലക്ഷലാം രൂപയലാം നബലവബലള്ളവയലടെ

പുനരുദനാരണത്തബനക്ക്  1  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  നല്കുനണ്ടെക്ക്.  കകേര  ലവളബലചണ്ണയലാം

വബവബധതരലാം  ഉകപനാല്പന്നങ്ങളുലാം  കകേരലഫഡക്ക്  വഴബയലാം  കകേനാകനട്ടക്ക്  ലപ്രനാഡഡ്യൂകസഴക്ക്

കേമ്പനബകേള് ഉല്പനാദബപ്പെബക്കുന്ന നസ്പീര ഉല്പന്നങ്ങള് നനാളബകകേര വബകേസന കകേനാരപ്പെകറഷലന്റെ

കനതൃതസത്തബലലാം  വബപണനലാം  നടെത്തുനലണ്ടെനലാം  കകേന്ദ്ര  നനാളബകകേര  വബകേസന

കബനാരഡക്ക്  (CDB)  ലടെകകനാളജബ  മബഷന  ഓണ്  കകേനാകനട്ടക്ക്  (TMOC)

പദതബയബല്ലപ്പെടുത്തബ നനാളബകകേരനാധബഷബത ബനാനഡഡക്ക് ഉല്പന്നങ്ങളുലടെ സലാംരലാംഭകേരകക്ക്

കപ്രനാജകക്ക് തുകേയലടെ 25% പരമനാവധബ  50  ലക്ഷലാം രൂപ back ended credit capital-

ആയബ നല്കുനലണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.  വബ.എഫക്ക്.പബ.സബ.ലകേ. (Vegetable &

Fruit  Promotion  Council,  Kerala)-യലടെ  കനതൃതസത്തബല്  പഴലാം-പചകറബ

ഉല്പന്നങ്ങളുലടെ  സലാംസ്കരണത്തബനലാം  വബപണനത്തബനമനായബ  വബവബധ  യൂണബറ്റുകേള്

പ്രവരത്തബചവരുനണ്ടെക്ക്.  കേരഷകേരകക്ക്  പരമനാവധബ  വരുമനാനലാം
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കനടെബലകനാടുക്കുന്നതബനനായബ  കഹനാരട്ടബകള്ചര  മബഷലന്റെ  ധനസഹനായകത്തനാലടെ

ആലപ്പുഴ,  എറണനാകുളലാം,  മലപ്പുറലാം,  കകേനാഴബകകനാടെക്ക്,  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബല്ലകേളബലല

കപ്രനാസസബലാംഗക്ക്  യൂണബറ്റുകേളബലൂലടെ വബവബധതരലാം മൂലദവരദബത ഉല്പന്നങ്ങള് വബപണനലാം

നടെത്തനാന  സനാധബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളുലടെ  കപ്രനാതനാഹനത്തബനനായബ

'ലലവഗ'  അന്തരകദശസ്പീയ  ശബല്പശനാല  സലാംഘടെബപ്പെബക്കുനലണ്ടെനലാം  തൃശ്ശൂര  ജബല്ലലയ

ഇതബലന്റെ  സബരലാം  കവദബയനാകനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  40

കേരഷകേ  സലാംരലാംഭകേ  യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  നബലവബലള്ള  50  എണ്ണത്തബലന്റെ

ശനാക്തസ്പീകേരണത്തബനള്ള നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചവരബകേയമനാണക്ക്.  പട്ടബകേവരഗ/ആദബവനാസബ

കമഖേലകേളബലല കൃഷബയബടെങ്ങള് പ്രകതദകേ കേനാരഷബകേ കമഖേലയനായബ  ലതരലഞ്ഞെടുത്തക്ക്

പ്രവരത്തനലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  അതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  14  കേനാരഷബകേവബളകേള്കക്ക്

ഭഭൗമസൂചബകേ  പദവബ  കനടെബലയടുകനാന  സനാധബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  6  ഉല്പന്നങ്ങലളക്കൂടെബ

ഇതബകലയക്ക്  ഉയരത്തനാനനാവശദമനായ  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  കേനാരഷബകേ സരവ്വകേലനാശനാലയലടെ കനതൃതസത്തബല് ഇന്റെബകമഷന ലസന്റെര

പ്രവരത്തബചവരുനണ്ടെക്ക്.  അട്ടപ്പെനാടെബ  മബല്ലറ്റക്ക്  വബകല്ലജക്ക്  വബജയകേരമനാലണനലാം ലലട്രെെബല്

വനാലബ  അകഗ്രനാ കപ്രനാഡകക്ക്  പദതബകക്ക്  രൂപലാം നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം മനാമലാം  നനാളബകകേര

കകേനാലാംപ്ലകക്ക്  ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  കേനാരഷബകകേനാല്പന്നങ്ങള്കക്ക്  തനാങ്ങുവബല

നല്കുന്നതബലനക്കുറബചക്ക്  പരബകശനാധബക്കുലമനലാം  തരബശുനബലങ്ങളബല്  ലനല്ക്കൃഷബ
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ലചയ്യുന്നതബനനാവശദമനായ  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  പ്രളയബനാധബത  മലകയനാര

കേരഷകേരകനായബ  കുട്ടനനാടെക്ക്/ഇടുകബ  പനാകകജക്ക്  പ്രഖേദനാപബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

41(*422) സസനാശയ വബദദനാഭദനാസ കമഖേല കനരബടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

 ഉന്നത വബദദനാഭദനാസവലാം നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖേഫലാം ഹജക്ക് തസ്പീരതനാടെനവലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ലകേ. ടെബ. ജലസ്പീല്) നല്കേബയ മറുപടെബയബല്, സസനാശയ വബദദനാഭദനാസ

കമഖേല  കനരബടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ജസബസക്ക്  ദബകനശന

കേമ്മേബറ്റബയലടെ ശബപനാരശകേള് തതസത്തബല് അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം സസനാശയ നബയമ

നബരവ്വഹണലാം  നടെത്തുന്ന  കേനാരദലാം  പരബഗണനയബലനാലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

കകേനാകളജുകേളബലല  വബദദനാഭദനാസ  നബലവനാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ  വരഷത്തബല്

രണ്ടുതവണ  അകനാദമബകേക്ക്  ഓഡബറ്റക്ക്  നടെത്തുനണ്ടെക്ക്.  എ.ലഎ.സബ.റ്റബ.ഇ.യലടെ

നബബന്ധനകേള്കക്ക്  അനസൃതമനായനാണക്ക്  കകേനാകളജുകേള്കക്ക്  അഫബലബകയഷന

നല്കുന്നലതനലാം  വബദഗ്ദ്ധ  പരബകശനാധനയബലൂലടെ  അടെബസനാന  സഭൗകേരദങ്ങള്

ഉറപ്പുവരുത്തുനലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജുകേള്

അക്രഡബകറ്റഷനക്ക്  വബകധയമനാകേണലമനലാം  എലാം.ലടെകേക്ക്  കയനാഗദതയളളവലര

അദദനാപകേരനായബ  നബയമബകണലമനലാം  അദദനാപകേ-വബദദനാരതബ  അനപനാതലാം  1:20

ആയബരബകണലമനലാം  നബരകദ്ദേശബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്
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കകേനാകളജുകേകളനാടെനബന്ധബചക്ക് 7 കപനാളബലടെകബക്കുകേള് അനവദബചബട്ടുലണ്ടെനലാം സസനാശയ

എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജുകേള്  ഉള്ലപ്പെലടെ  എ.ലഎ.സബ.ടെബ.ഇ.  അലാംഗസ്പീകേനാരമുള്ള

കകേനാഴ്സുകേള്കക്ക് ലബകേസബകഡറ്റഡക്ക് ഡനാകമജസക്ക് ഒഴബവനാകബ ഉത്തരവനായബട്ടുലണ്ടെനലാം കദശസ്പീയ

നബലവനാരത്തബലള്ള പുതബയ കേരബക്കുലലാം രൂപസ്പീകൃതമനായബട്ടുലണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.

എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  പ്രകവശന  പരസ്പീക്ഷനാ  സമ്പ്രദനായലാം  പരബഷ്കരബക്കുന്നതുസലാംബന്ധബചക്ക്

ചരച  ലചയക്ക്  തസ്പീരുമനാനബകനാവന്നതനാണക്ക്.  സനാകങ്കേതബകേ  സരവ്വകേലനാശനാലലയ

ജനനാധബപതദവത്കേരബക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സബനഡബകകറ്റക്ക്,

അകനാദമബകേക്ക്/വബദദനാരതബ  കേഭൗണ്സബലകേള്/കബനാരഡക്ക്  ഓഫക്ക്  സഡസ്പീസക്ക്,  പ്ലനാനബലാംഗക്ക്/

ഫബനനാനസക്ക്  കേമ്മേബറ്റബകേള്  എന്നബവ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ഭരണസമബതബകേലള

പുന:സലാംഘടെബപ്പെബക്കുകേയലാം  അടെബസനാന  സഭൗകേരദ  വബകേസനത്തബനലാം  ഗകവഷണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുലാം  കപ്രനാതനാഹജനകേമനായ  കേദനാമ്പസക്ക്  അന്തരസ്പീക്ഷലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം ഇകന്റെണ്ഷബപ്പെക്ക് കപ്രനാഗ്രനാമുകേള്, സലാംരലാംഭകേതസ പദതബകേള് എന്നബവ

നടെപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുലണ്ടെന്നക്ക്  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ലസല്ഫക്ക്  ഫബനനാനസബലാംഗക്ക്

കകേനാകളജുകേളബല്  പുതബയ  കകേനാഴ്സുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  സസ്പീറ്റുകേള്  വരദബപ്പെബക്കുകേയലാം

ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ASAP-ലൂലടെ  ആരലാംഭബച  നൂതന  കകേനാഴ്സുകേള്  ആവശദനാനസരണലാം  മറ്റക്ക്

കകേനാകളജുകേളബകലയക്ക്  വദനാപബപ്പെബക്കുലമനലാം  KMAT  പരസ്പീക്ഷ  കേനാകലനാചബതമനായബ

പരബഷ്കരബചക്ക്  കയനാഗദരനാകുന്നവരകക്ക്  എലാം.ബബ.എ.  അഡബഷന  ലഭദമനാകനാന
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ശമബക്കുലമനലാം  വബദദനാരതബകേളുലടെ  ഇനകടെകബനക്ക്  ആനപനാതബകേമനായബ

അഫബലബകയഷന  ഫസ്പീസക്ക്  ഇഭൗടെനാകബയനാല്  മതബലയന്നക്ക്  സസനാശയ

സരവ്വകേലനാശനാലകേള്കക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

42(*423) അമൃതക്ക്  ,   സനാരട്ടക്ക് സബറ്റബ പദതബകേളുലടെ പുകരനാഗതബ

 തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  സബ.  ലമനായസ്പീന)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  അമൃതക്ക്  പദതബയബല്  തബരുവനന്തപുരലാം,  ലകേനാല്ലലാം,  ലകേനാചബ,  തൃശ്ശൂര,

കകേനാഴബകകനാടെക്ക്,  കേണ്ണൂര  കകേനാരപ്പെകറഷനകേള്ക്കുലാം  ആലപ്പുഴ,  ഗുരുവനായൂര,  പനാലകനാടെക്ക്

മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബകേള്ക്കുമനായബ  കുടെബലവള്ള വബതരണ ലസകറബല് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബച

176 പദതബകേളബല് 970.25 കകേനാടെബ രൂപയലടെ 160 എണ്ണത്തബലന്റെ വരകക്ക് അവനാരഡക്ക്

ലചയബട്ടുലണ്ടെനലാം  31  എണ്ണലാം പൂരത്തസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം സഭലയ അറബയബച.  പ്രസ്തുത

പദതബകേള്കനായബ  332.54  കകേനാടെബ  രൂപ ഇതബനകേലാം ലചലവഴബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സസബവകറജക്ക്

ആന്റെക്ക് ലസപ്കറ്റജക്ക് ലസകറബല് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബച 137  പദതബകേളബല് 88.11  കകേനാടെബ

രൂപയലടെ 88 എണ്ണത്തബലന്റെ വരകക്ക് അവനാരഡക്ക് ലചയ്യുകേയലാം 8.71 കകേനാടെബ രൂപയലടെ 37

എണ്ണലാം പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം 22.40 കകേനാടെബ രൂപ ലചലവഴബക്കുകേയലാം ലചയബട്ടുലണ്ടെന്നക്ക്

മനബ  വദക്തമനാകബ.  അരബന  ട്രെെനാനകസനാരട്ടക്ക്  ലസകറബല്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബച  130

പദതബകേളബല്  152.42  കകേനാടെബ  രൂപയലടെ  115  എണ്ണത്തബലന്റെ  വരകക്ക്  അവനാരഡക്ക്
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ലചയ്യുകേയലാം  0.83  കകേനാടെബ  രൂപയലടെ  7  എണ്ണലാം പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  20.06  കകേനാടെബ

രൂപ  ലചലവഴബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  തബരുവനന്തപുരലത്ത  മുട്ടത്തറയബല്  സസസ്പീകവജക്ക്

പ്ലനാന്റെബലനനാപ്പെലാം  ലസപ്കറ്റജക്ക്  സലാംസ്കരണ  സലാംവബധനാനവലാം  എറണനാകുളലത്ത

ബഹ്മപുരത്തുലാം ലവല്ലബലാംഗ്ടെണ് ലഎലന്റെബലലാം രണ്ടെക്ക് ലസപ്കറ്റജക്ക് സലാംസ്കരണ പ്ലനാന്റുകേളുലാം

പ്രവരത്തബക്കുനണ്ടെക്ക്.  കേനനാലകേളുലടെ  നവസ്പീകേരണത്തബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ആലപ്പുഴ

മുനബസബപ്പെല് കകേനാളനബയബല് വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണ മനാതൃകേയബലള്ള മലബനജല സലാംസ്കരണ

പ്ലനാന്റെക്ക്  സനാപബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  തനാലൂകനാശുപതബകേളബല്  ഇതക്ക്  സനാപബക്കുന്നതബനക്ക്

ശുചബതസമബഷന  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനലാം  വബവബധ  തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങള് മുകഖേന ദ്രവമനാലബനദ  സലാംസ്കരണ കപ്രനാജക്ടുകേള് നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതബനക്ക്

സനാകങ്കേതബകേനാനമതബ ലഭദമനാകബയബട്ടുലണ്ടെനലാം 2021-ഓടുകൂടെബ നബരമ്മേനാണപ്രവൃത്തബകേള്

പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനനാണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നലതനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  തബരുവനന്തപുരലാം

സനാരട്ടക്ക്സബറ്റബ  പദതബയലടെ  പ്രവരത്തനപുകരനാഗതബ  സലാംബന്ധബചക്ക്  പ്രതബമനാസ

വബലയബരുത്തല് നടെത്തബ ലവബ്ലലസറ്റബല് പ്രസബദലപ്പെടുത്തനാറുണ്ടെക്ക്.  ശുചബതസമബഷലന്റെ

സനാകങ്കേതബകേ  സഹനായകത്തനാലടെ  ചബല  ആശുപതബകേളബലലാം  പ്രധനാനലപ്പെട്ട  കേമ്മേഡ്യൂണബറ്റബ

ലഹല്ത്തക്ക് ലസന്റെറുകേളബലലാം സസസ്പീകവജക്ക് പ്ലനാന്റെക്ക് സലാംവബധനാനലാം ഏരലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

ജനസനാന്ദ്രത  കൂടെബയ  നഗരസഭകേളബലലാം  പഞനായത്തുകേളബലലാം  ഇതബനനാവശദമനായ

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടെബയനായബ  മനബ
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വദക്തമനാകബ. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടെനാത്ത  4665

മുതല്  4941  വലരയളള  കചനാദദങ്ങളബല്  142  എണ്ണത്തബനലാം  ബന്ധലപ്പെട്ട  മനബമനാര

കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)

  


