
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-16

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   നവലാംബര്   19,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

41 (*481)  ചചറുകേബട വദവസനായ കമഖലയുചട കപനാതനാഹനലാം 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  ഇ.  പബ.  ജയരനാജന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  പുതബയ  വദവസനായ

സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബചക്ക് അരലക്ഷത്തബലധബകേലാം കപര്കക്ക് ചതനാഴബലവസരങ്ങള്

സൃഷബകണചമന്ന ലക്ഷദകത്തനാടുകൂടബ ജബലനാ വദവസനായ കകേന്ദ്രങ്ങള് നടത്തബയ

പവര്ത്തനത്തബചന്റെ ഫലമനായബ ഇഇൗ വര്ഷലാം  7888  സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബചക്ക്

27048 കപര്കക്ക് ചതനാഴബലലാം 382 സലാംരലാംഭകേര്കക്ക് 24.50 കകേനാടബ രൂപ നബകക്ഷപ

സബ്സബഡബയുലാം  ലഭദമനാകബയബട്ടുചണ്ടെന്നക്ക്  സഭചയ  അറബയബച.  വദവസനായ

സലാംരലാംഭകേര്കനായബ  ഇഇൗസക്ക്  ഓഫക്ക്  ഡൂയബലാംഗക്ക്  ബബസബനസക്ക്,  ചകേ-സസബഫക്ക്,
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ഇനചവസക്ക്  കകേരള  കപനാര്ട്ടല്  എന്നബവ  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  ഇതബനനായബ

ജബലനാ/സലാംസനാന  തലങ്ങളബല്  ഇനചവസക്ക്ചമന്റെക്ക്  ചപനാകമനാഷന  &

ചഫസബലബകറ്റേഷന  ചസല്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഇതബനു  പുറചമ

യുവജനങ്ങള്കനായബ  സ്കൂള്,  കകേനാകളജക്ക്  തലങ്ങളബല്  സലാംരലാംഭകേതസ  വബകേസന

ക്ലബ്ബുകേള്,  ബബസബനസക്ക് ഇനകുകബഷന ചസന്റെറുകേള് എന്നബവ ആരലാംഭബകനാന

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  സലാംരലാംഭകേതസ  കബനാധവല്കരണ

ചസമബനനാറുകേള്, പരബശസ്പീലനങ്ങള്, ചടകകനാളജബ ക്ലബനബക്കുകേള്, ചടകകനാളജബ

മനാകനജുചമന്റെക്ക്  ചഡവലപ്ചമന്റെക്ക്  കപനാഗ്രനാലാം,  നബകക്ഷപ  സലാംഗമങ്ങള്

എന്നബവ  നടത്തബവരബകേയുലാം  ചചയ്യുനണ്ടെക്ക്.  സൂക-ചചറുകേബട-ഇടത്തരലാം

വദവസനായങ്ങചള  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനായുളള  ബബല്  ഇഇൗ

സകമ്മേളന കേനാലയളവബല് അവതരബപ്പെബചക്ക് പനാബലദത്തബല് വരുന്നകതനാചട

10  കകേനാടബ  രൂപവചര  മൂലധന  നബകക്ഷപമുളള  സലാംരലാംഭങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  ചചലസനസകേള്/അപ്രൂവലകേള്/

ചപര്മബറ്റുകേള്  എന്നബവ  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  മൂന്നക്ക്  വര്ഷകത്തയക്ക്  ഇളവക്ക്

ലഭബക്കുന്നതനാണക്ക്.  സബഡ്കകേനായുചട  അധസ്പീനതയബല്  പവര്ത്തബചവരുന്ന

60  എകസറ്റുകേളബല്  350-ഓളലാം  ചതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബകനാനുലാം
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അടബസനാന  സഇൗകേരദ  വബകേസന  പവര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പെനാകനാനുലാം

കേഴബഞബട്ടുണ്ടെക്ക്.  വദവസനായബകേള്കക്ക് അനുവദബക്കുന്ന ചഷഡക്ക്/ഭൂമബകക്ക് ചസയബല്

ഡസ്പീഡക്ക്  നല്കുകേയുലാം  പവര്ത്തനരഹബതമനായ  യൂണബറ്റുകേള്  ചചകേമനാറ്റേലാം  ചചയക്ക്

പുതബയ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബകനാന  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

സബഡ്കകേനാ  മുകഖന  ചചറുകേബട  വദവസനായ കമഖലയബല്  3332-ഓളലാം  പുതബയ

ചതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബക്കുന്നതബനുലാം  145  കകേനാടബ  രൂപയുചട  മൂലധന

നബകക്ഷപലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം  സനാധബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ചകേ.എലാം.എലാം.എല്.-ചന

വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നതബചന്റെ ഭനാഗമനായബ കേരബമണല് ഖനനവമനായബ ബന്ധചപ്പെടുത്തബ

റബസര്ചക്ക് ചസന്റെര് ആരലാംഭബകനാന ഉകദ്ദേശബക്കുനചണ്ടെനലാം സബഡ്കകേനാ, കേബനഫ,

ചകേ.എസക്ക്.ചഎ.ഡബ.സബ.  എന്നബവയുചട  അടബസനാന  സഇൗകേരദ

വബകേസനത്തബനനായബ  പകതദകേ  പദതബകേള്  തയനാറനാകബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  എലനാ

ജബലകേളബലലാം  100  ഏകര്  ഭൂമബ  പുതബയ  സലാംരലാംഭങ്ങള്കനായബ

മനാറ്റേബവചബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  പൂട്ടബകബടക്കുന്ന  വദവസനായ

സനാപനങ്ങള്  തുറനപവര്ത്തബപ്പെബകനാനുലാം  ഓണ്ചചലന  മനാര്കറ്റേബലാംഗക്ക്

സജസ്പീവമനാകനാനുലാം നനാളബകകേര വദവസനായചത്ത കപനാതനാഹബപ്പെബകനാന പുതബയ

പദതബകക്ക്  രൂപലാംചകേനാടുത്തബട്ടുചണ്ടെനലാം  ഇഇൗറ്റേ,  പനമക്ക് എന്നബവയുചട  ലഭദത

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ  വനങ്ങളബലലാം  സമസ്പീപപകദശങ്ങളബലലാം  മുള
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വചപബടബപ്പെബക്കുന്ന  പദതബകക്ക്  2  കകേനാടബ  രൂപ  നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 

42 (*482) കേബഫ്ബബ പദതബകേളുചട അവകലനാകേനലാം

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ.  ടബ.  എലാം. കതനാമസക്ക് ഐസകേക്ക്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ബഡ്ജറ്റേബല്  പഖദനാപബചബട്ടുള്ളതുലാം  കേബഫ്ബബവഴബ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനനായബ  കേദനാബബനറ്റേക്ക്  അലാംഗസ്പീകേരബചതുമനായ  പദതബകേളനാണക്ക്

കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായത്തബനക്ക്  പരബഗണബക്കുന്നചതനലാം  അതതക്ക്

വകുപ്പുകേളബല്നബനലാം ഭരണനാനുമതബ ലഭദമനായകശഷലാം കേബഫ്ബബ മനാനദണ്ഡങ്ങള്

പകേനാരലാം  പദതബ  നബര്വഹണ  ഏ ജനസബ  തയനാറനാക്കുന്ന  ഡബ.പബ.ആര്.

സൂകപരബകശനാധന  നടത്തബയനാണക്ക്  സനാകങ്കേതബകേ  അവകലനാകേന  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

തയനാറനാക്കുന്നചതനലാം  സഭചയ അറബയബച.  പദതബ പകദശങ്ങള് സന്ദര്ശബചക്ക്

ബന്ധചപ്പെട്ടവരുചട  അഭബപനായ/നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  പരബഗണബചക്ക്  വബവബധ

ഘട്ടങ്ങളബല്  അവകലനാകേന  കയനാഗങ്ങള്  നടത്തബ  തയനാറനാക്കുന്ന  Detailed

Appraisal  Report  എകബകേക്യൂട്ടസ്പീവക്ക്  കേമ്മേബറ്റേബയുചട/കബനാര്ഡബചന്റെ

അനബമനാനുമതബകനായബ  സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  സൂചബപ്പെബചബരബക്കുന്ന

നക്യൂനതകേള് പരബഹരബകനാന എസക്ക്.പബ.വബ.-കേള്കക്ക് ആവശദമനായ സനാകങ്കേതബകേ

സഹനായലാം  കേബഫ്ബബ  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുനണ്ടെക്ക്.  അവകലനാകേന
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പവര്ത്തനങ്ങള്കനായബ  ചസഷദലലസ്ഡക്ക്  ചപനാഫഷണല്  സര്വസ്പീസബചന്റെ

സഹനായകത്തനാചട  കേബഫ്ബബയബല്  ടസ്പീമബചന  നബകയനാഗബചചങ്കേബലലാം

അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനനായബ  വരുന്ന  പദതബകേളുചട  എണലാം  ക്രമനാതസ്പീതമനായബ

വര്ദബചതബചനത്തുടര്ന്നക്ക്   അചചപസല്  നടത്തനാനുള്ള  ബുദബമുട്ടക്ക്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  തനാല്കനാലബകേമനായബ  ചുമതലചപ്പെടുത്തബയ  ചടറനസക്ക്

എന്ന  സനാപനത്തബചന്റെ  കസവനലാം  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം  2017  മനാര്ചക്ക്  മുതല്

ജൂചചല വചരയുളള കസവനങ്ങള്കക്ക് 63,38,697 രൂപയുലാം 2017 ഓഗസക്ക് മുതല്

പദതബ അവകലനാകേനലാം നടത്തബയ സബ.എലാം.ഡബ. എന്ന സനാപനത്തബനക്ക് ഫസ്പീസക്ക്

ഇനത്തബല്  20.71  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കേബഫ്ബബയുചട

അചചപസല്  വബഭനാഗലാം  ശകബചപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  12  കപര്കക്ക്  നബയമനലാം

നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  കേബഫ്ബബവഴബ

നടത്തനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന 50,000  കകേനാടബ  രൂപയുചട  പദതബകേള്കനായബ  ഭൂമബ

ഏചറ്റേടുക്കുന്നതബലണ്ടെനാകുന്ന  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാകനാന  നനാലക്ക്  ലനാനഡക്ക്

അകേസബസബഷന  ഗ്രൂപ്പുകേചള  നബകയനാഗബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  കേബഫ്ബബയുചട  ഡയറക്ടര്

കബനാര്ഡബല്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്,  അലപസല്  ലവദഗദവമുള്ളവചര

നബയമബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബഗണബക്കുന്നതനാചണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 
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43 (*483) വദനാവസനായബകേ കമഖലയനാവശദമനായ അടബസനാന സഇൗകേരദലാം

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  സൂക-ചചറുകേബട-ഇടത്തരലാം വദവസനായ കമഖലകേളബല് സലാംരലാംഭലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനായബ  വബവബധ  ജബലകേളബലളള  2424  ഏകര്  ഭൂമബയബല്

വദവസനായ വനാണബജദ ഡയറക്ടറുചട അധസ്പീനതയബല് 39 വദവസനായ വബകേസന

ഏരബയ/കപനാട്ടുകേള്  അനുവദബക്കുനചണ്ടെനലാം  അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുന്നതബചന്റെ  ഭനാഗമനായബ  "നബലവബലള്ള  ചഡവലപ്ചമന്റെക്ക്  ഏരബയ/

കപനാട്ടുകേളുചട  അടബസനാന  സഇൗകേരദ  വബകേസനവലാം  നവസ്പീകേരണവലാം"  എന്ന

പദതബകനായബ  10  കകേനാടബ  രൂപയുചട  ഭരണനാനുമതബ  ലഭദമനാകബയബട്ടുചണ്ടെനലാം

സഭചയ  അറബയബച.  ടബ  ഏരബയയബചല  സലപരബമബതബ  കേണകബചലടുത്തക്ക്

ബഹുനബല വദവസനായ സമുചയ നബര്മ്മേനാണ പദതബകനായബ  20  കകേനാടബ രൂപ

വകേയബരുത്തുകേയുലാം  എറണനാകുളലാം  ജബലയബചല  എടയനാറബലലാം  കകേനാട്ടയലാം

ജബലയബചല  പൂവനതുരുത്തക്ക്  വദവസനായ  വബകേസന  കപനാട്ടബലലാം  MSE-CDP

(Micro  & Small  Enterprises  – Cluster  Development  Programme)

എന്ന  പദതബയുചട  കേസ്പീഴബല്  അടബസനാന  സഇൗകേരദ  വബകേസനത്തബനനായബ

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പരമരനാഗത  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുചട

വബപണനത്തബനനായബ  വബവബകധനാകദ്ദേശദ  വബപണന  കപനാതനാഹന  കകേന്ദ്രങ്ങള്
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എന്ന പദതബ ആരലാംഭബചക്ക് 140 ലക്ഷലാം രൂപ ബഡ്ജറ്റേബല് വകേയബരുത്തുകേയുലാം ടബ

പദതബ  ആലപ്പുഴയബല്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനക്ക്  978.93  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട

ഭരണനാനുമതബ  നല്കുകേയുലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കകേരള  സലാംസനാന  വദവസനായ

വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷന  ആലപ്പുഴ,  മലപ്പുറലാം,  കകേനാഴബകകനാടക്ക്,  കേണ്ണൂര്

ജബലകേളബല് സനാപബചബട്ടുളള വദവസനായ വളര്ചനാ കകേന്ദ്രങ്ങളബല് അടബസനാന

സഇൗകേരദചമനാരുകബ  സലാംരലാംഭകേര്കക്ക്  ചകേട്ടബടവലാം  സലവലാം  നല്കുനണ്ടെക്ക്.

പനാലകനാടക്ക്  ജബലയബല്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്/ജനറല്  വദവസനായങ്ങള്കനായബ

പനാര്കക്ക്  സനാപബക്കുകേയുലാം  എറണനാകുളലാം  ജബലയബചല  ആമല്ലൂരബല്

ഇലകകനാണബകക്ക് ഹനാര്ഡക്ക് ചവയര് പനാര്കക്ക് തുടങ്ങുന്നതബനുളള സലകമചറ്റേടുകല്

നടപടബകേള് പുകരനാഗമബക്കുകേയുമനാണക്ക്. തബരുവനനപുരലാം കതനാന്നയലബല് ലലഫക്ക്

സയനസക്ക് പനാര്കബചന്റെയുലാം ആലപ്പുഴ ജബലയബല് ചമഗനാ ഫുഡക്ക് പനാര്കബചന്റെയുലാം

നബര്മ്മേനാണ  പവര്ത്തനങ്ങള്  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാചണന്നക്ക്  മനബ  അറബയബച.

കേബനഫയുചട  24  വദവസനായ  പനാര്ക്കുകേളബല്  അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്

ലഭദമനാകബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  റബ്ബറധബഷബത  മൂലദവര്ദബത  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്കനായബ

സനാപബകനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന  കകേരള  റബ്ബര്  ലബമബറ്റേഡക്ക്  എന്ന   കേമനബകക്ക്

കകേനാട്ടയലാം  ജബലയബല്  അനുകയനാജദമനായ  സലലാം  കേചണ്ടെത്തബയബട്ടുചണ്ടെനലാം

സബഡ്കകേനാ  ചചറുകേബട  വദവസനായ സലാംരലാംഭത്തബനക്ക്  ആവശദമനായ അടബസനാന
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സഇൗകേരദലാം  ലഭദമനാകബ  വരുനചണ്ടെനലാം  പസ്തുത  കേമനബയുചട

അധസ്പീനതയബലള്ള മബനബ/വദവസനായ എകസറ്റുകേളുചട നവസ്പീകേരണത്തബനനായബ  7

കകേനാടബ  രൂപയുലാം  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുകള്  സലാംഭരബക്കുന്നതബനുലാം  വബല്പ്പെന

നടത്തുന്നതബനുമുള്ള പവര്ത്തന മൂലധനമനായബ 175 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഉല്പ്പെനാദന

യൂണബറ്റുകേളുചട നവസ്പീകേരണത്തബനനായബ 9.95 കകേനാടബ രൂപയുചട ഭരണനാനുമതബയുലാം

ലഭദമനാകബയബട്ടുചണ്ടെന്നക്ക്  മനബ  അറബയബച.  വദവസനായ  പനാര്ക്കുകേളബലളള

സലാംരലാംഭകേര്കനായബ  പകതദകേ  കേമ്മേബറ്റേബകേള്  രൂപസ്പീകേരബകനാനുലാം  മനാര്കറ്റേബലാംഗക്ക്

രലാംഗചത്ത ശകബചപ്പെടുത്തനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചവരുനചണ്ടെനലാം വദവസനായ

പനാര്ക്കുകേളബല് കസനാളനാര് എനര്ജബ ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബകനാന ഉകദ്ദേശബക്കുനചണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.   

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

5749 മുതല് 6073 വചരയുളള കചനാദദങ്ങളബല് 69 എണത്തബനുലാം  ബന്ധചപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   


