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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/IV-12

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   മനാര്ചച്ച്   15,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30 -നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

 34(*331) ലകേ  .  എസച്ച്  .  ഇ  .  ബബ  .   ലബമബറ്റഡബലന്റെ പ്രവര്ത്തന മബകേവച്ച് വര്ദബപ്പെബക്കനാന
നടപടബ

വവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണബ) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.  ലബമബറ്റഡബലന്റെ  പ്രവര്ത്തന  മബകേവച്ച്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്

സലാംബനബച  നബര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങബയ  പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്

ലഎ.ലഎ.എലാം. സമര്പ്പെബചതനായബ സഭലയ അറബയബച.    ഉപകഭനാക്തൃ കസവനലാം

ലമചലപ്പെടുത്തല്,    ഉപകഭനാകനാക്കള്ക്കച്ച്  കേമമ്പ്യൂട്ടര്വത്കൃത  കസവനങ്ങള്

ലഭദമനാക്കല്,   ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.  ലബമബറ്റഡബലന്റെ  ഓഫസ്പീസുകേളബലല

ആശയവബനബമയലാം      ലമചലപ്പെടുത്തല്,   വബവബധ  ഓഫസ്പീസുകേളുലട

പുന:സലാംഘടന,    ജസ്പീവനക്കനാരുലട  പുനര്വബനദനാസലാം,  കേനാരദക്ഷമത



2

വര്ദബപ്പെബക്കല്,  പരബശസ്പീലനലാം,     റവനമ്പ്യൂ  ലചലവച്ച്  കുറയ്ക്കല്,      ചബല

തസബകേകേളബല്  കയനാഗദത  പുനര്നബര്ണ്ണയലാം  ലചയ്യല്,    ഉകദദനാഗക്കയറ്റലാം,

ആശബത/കസനാര്ട്സച്ച് കേകനാട്ട നബയമനലാം,   ചബല തസബകേകേള് നബര്ത്തലനാക്കല്,

എണ്ണലാം കുറയ്ക്കല്, ഏകേസ്പീകേരണലാം    എന്നബവയനാണച്ച് പഠന റബകപ്പെനാര്ട്ടബലല മുഖദ

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്.   ടബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുള്ള  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  ചുമതലലപ്പെടുത്തബയ  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.എല്.

ഡയറക്ടര്  (ഫബനനാനസച്ച്)  അദദക്ഷനനായ  ഒരു  കേമ്മേബറ്റബ  ലഎ.ലഎ.എലാം.

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്  ടസ്പീമുമനായബ  03-05-2016-ലലാം  21-02-2017-ലലാം  നടത്തബയ

ചര്ചയുലട  അടബസനാനത്തബല്   റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്ലപ്പെടനാത്ത  ചബല  കമഖലകേളുലാം

വബഷയങ്ങളുലാം  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ   സപബലമന്റെറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  നല്കേനാന

ലഎ.ലഎ.എലാം.-കനനാടച്ച്   ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.    തബരുവനന്തപുരലാം  വവദദ്യുതബ

ഭവനബലല  ചബല  ഓഫസ്പീസുകേള്കൂടബ  പഠന  വബകധയമനാക്കനാനുലാം

കേമമ്പ്യൂട്ടര്വത്കേരബചതബനുമുമലാം  കശഷവലാം  ആവശദമനായ  മനാനവവബഭവകശഷബ

സലാംബനബച നബര്കദ്ദേശവലാം  എഗ്രബലമന്റെച്ച് പ്രകേനാരലാം നല്കകേണ  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുലാം

നല്കേണലമന്നച്ച്  ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണനലാം   സപബലമന്റെറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

ലഭബചതബനുകശഷലാം  ലഎ.ലഎ.എലാം.  ശബപനാര്ശകേളബകന്മേല്  കബനാര്ഡുതലത്തബല്

വബവബധ  അലാംഗസ്പീകൃത  കട്രേഡച്ച്  യൂണബയനുകേളുമനായുലാം  ഓഫസ്പീസര്മനാരുമനായുലാം
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അകസനാസബകയഷനുകേളുമനായുലാം  ചര്ച  നടത്തബ  അഭബപ്രനായ  സമനകയത്തബലൂലട

കേനാരദക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുകവണ  മനാറ്റങ്ങകളനാലട

നടപ്പെനാക്കുന്നതബലനക്കുറബചച്ച്  പരബകശനാധബക്കുലമനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.

മലബനാര്  കമഖലയബലലാം  മലകയനാര  പ്രകദശങ്ങളബലമുള്ള   ജസ്പീവനക്കനാരുലട

അപരദനാപ്തത  പരബഹരബക്കനാന  പുനര്വബനദനാസലാം  നടത്തുലമനലാം   ഒഴബവകേള്

വരുന്ന മുറയ്ക്കച്ച്  നബയമനലാം നടത്തുലമനലാം ഈ ഗവണ്ലമന്റെച്ച് അധബകേനാരത്തബല്

വന്നതബനുകശഷലാം  മസച്ച് ദൂര് തസബകേയബല്  1000-ത്തബലധബകേലാം കപര്ക്കുലാം സബച്ച്

എഞബനസ്പീയര്  തസബകേയബല് ഏകേകദശലാം  90  കപര്ക്കുലാം നബയമനലാം  നല്കേനാന

നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുലണനലാം          ദസ്പീര്ഘകേനാല  കേരനാറടബസനാനത്തബലലാം

അലനാലതയുലാം   പുറത്തുനബന്നച്ച്  വവദദ്യുതബ  വനാങ്ങബ  പവര്കേട്ടച്ച്  ഒഴബവനാക്കനാനുള്ള

നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കുലമനലാം    അനബവനാരദമനായ  സലങ്ങളബല്   ലസക്ഷന

ഓഫസ്പീസുകേള്  ആരലാംഭബക്കനാനനാണച്ച്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നലതനലാം  മനബ  അറബയബച.

എരുകമലബ  സബ്കസ്റ്റേഷന  ഉള്ലപ്പെലട  നബര്മ്മേനാണത്തബലബരബക്കുന്ന

സബ്കസ്റ്റേഷനുകേളുലടയുലാം  മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന  വവദദ്യുത  പദതബകേളുലടയുലാം  പണബ

സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  വവദദ്യുതനാഘനാതലാംമുലലാം

മരണലപ്പെടുന്നവരുലട  കുടുലാംബത്തബനച്ച്  ധനസഹനായലാം   നല്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.    പനാരമകരദതര  ഉഉൗര്ജ
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കസനാതസ്സുകേളുലട  സനാധദത  പ്രകയനാജനലപ്പെടുത്തബ  വവദദ്യുതബ  ഉത്പനാദനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കനാനനാണച്ച്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നലതനലാം   വവദദ്യുതബ  വബനബകയനാഗലാം

പരബമബതലപ്പെടുത്തുന്നതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ ജനങ്ങള്/ജനപ്രതബനബധബകേലള ഉള്ലപ്പെടുത്തബ

കേദനാമയബന  ആരലാംഭബചബട്ടുലണനലാം   ലതരുവച്ച്  വബളക്കുകേളുള്ലപ്പെലട  എല്.ഇ.ഡബ.

ആക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  മനാര്ചച്ച്  31-നകേലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ

ലലവദദ്യുതസ്പീകേരണ  പ്രവര്ത്തനലാം    പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനനാണച്ച്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നലതനലാം

വവദദ്യുതബ കബനാര്ഡബലന സകകേനാരദവത്കേരബക്കണലമന്ന  കകേന്ദ്ര നബര്കദ്ദേശകത്തനാടച്ച്

വബകയനാജബപ്പെനാണുള്ളലതനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

 35(*332)  സലാംസനാനലാം നബകക്ഷപ സഉൗഹൃദമനാക്കുന്നതബനച്ച് സകസ്പീകേരബച നടപടബകേള്

    വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  സബ.

ലമനായസ്പീന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനലാം  നബകക്ഷപ

സഉൗഹൃദമനാക്കുന്നതബനനായബ  വദനാവസനായബകേ  പശനാത്തല  സഉൗകേരദങ്ങള്

വബകേസബപ്പെബചച്ച്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  ഭൂമബ  അനുവദബചബട്ടുലണനലാം   ഇത്തരലാം  ഭൂമബയബല്

അടബസനാന  സഉൗകേരദ  വബകേസനത്തബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കറനാഡുകേള്

നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  വവദദ്യുതബ,  ജല  ലഭദത,  ഖര-ദ്രവദ  മനാലബനദ

നബര്മ്മേനാര്ജനലാം,  ലപനാതുകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  നബര്മ്മേനാണലാം  എന്നബവയ്ക്കച്ച്

ബഡ്ജറ്റബല്  സബര  വബഹബതലാം  നല്കേബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തബവരുന്നതനായുലാം

സഭലയ അറബയബച. കകേരളത്തബല്  വദവസനായലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം
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സലാംസനാനലത്ത വദവസനായസഉൗഹൃദ കമഖലയനായബ മനാറ്റുന്നതബനുമനായബ നബലവബലള്ള

നബയമങ്ങളബലലാം  ചട്ടങ്ങളബലലാം  നടപടബക്രമങ്ങളബലലാം  ആവശദമനായ  പരബഷനാരങ്ങള്

വരുത്തുന്നതബനനായബ 'ഇഉൗസച്ച് ഓഫച്ച് ഡൂയബലാംഗച്ച് ബബസബനസച്ച് ' നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബക്കുനലണനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബനച്ച്  കേസ്പീഴബലള്ള

ഡബപ്പെനാര്ട്ടച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ഇനഡസബയല്  കപനാളബസബ  ആന്റെച്ച്  ലപ്രനാകമനാഷലന്റെ

(ഡബ.ലഎ.പബ.പബ.)  റനാങബലാംഗബനച്ച്  അനുസൃതമനായബ കകേരളത്തബല് കൂടുതല് വനാണബജദ

വദവസനായ അന്തരസ്പീക്ഷലാം  ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ   ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡബ.സബ.-ലയ

കനനാഡല് ഏജനസബയനായബ സര്ക്കനാര് നബകയനാഗബചബട്ടുലണനലാം  ബനലപ്പെട്ട എലനാ

വകുപ്പുകേളബലലയുലാം അകപക്ഷനാ കഫനാറങ്ങള് ഏകേസ്പീകേരബചച്ച് ഓണ്വലനവഴബ  ലപനാതു

അകപക്ഷനാ കഫനാറലാം  (സബ.എ.എഫച്ച്.)  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനനായബ എന.ലഎ.സബ.-ലയ

ചുമതലലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണനലാം മനബ വദകമനാക്കബ. ലകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണ  പനാന

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  അനുമതബ  പതലാം  കവഗത്തബല്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

ഇന്റെലബജനസച്ച്  കസനാഫച്ച് ലവയര്  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണച്ച്.   നബലവബലള്ള

ഏകേജനാലകേ കബയറനസച്ച്  സലാംവബധനാനലാം ഇനലവസ്റ്റേച്ച്ലമന്റെച്ച്  ആന്റെച്ച്  ലഫസബലബകറ്റഷന

ലസന്റെര്  (ലഎ.പബ.എഫച്ച്.സബ.)  വഴബ ശനാകസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ബനലപ്പെട്ട വകുപ്പുകേളുലട

പ്രതബനബധബകേള് ഉള്ലപ്പെട്ട ഒരു സബരലാം ലസല് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ലചയ്യുന്നതനാണച്ച്.

വദവസനായ  ഇടനനാഴബകേളുലട  രൂപസ്പീകേരണത്തബനനായബ  ചുമതലലപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള

National  Industrial  Corridor  Development  and  Implementation  Trust
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(NICDIT)-നച്ച് വബവരങ്ങള് സമര്പ്പെബക്കനാനനായബ കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് നബര്കദ്ദേശ പ്രകേനാരലാം

ലകേനാചബ-ബനാലാംഗ്ലൂര്  വദവസനായ  ഇടനനാഴബയുലട  പ്രനാഥമബകേ  രൂപകരഖ

തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനനായബ ഒരു വബദഗ്ദ്ധ ഉപകദശകേ ഏജനസബലയ നബയമബക്കുന്നതുമനായബ

ബനലപ്പെട്ട  നടപടബകേള്  സകസ്പീകേരബചബട്ടുലണനലാം   വദവസനായലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  അടബസനാന  സഉൗകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കബ  വദവസനായ

പനാര്ക്കുകേള്  സനാപബചച്ച്  കേബനഫ്ര  വദവസനായ  നബകക്ഷപങ്ങള്

ആകേര്ഷബക്കുനലണനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  തബരുവനന്തപുരലാം,  ലകേനാചബ,

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് കമഖലകേലള    വദവസനായ വബകേസന കമഖലയനാക്കുകേയുലാം വദവസനായ

പനാര്ക്കച്ച്,  ലമഗനാ  ഫുഡച്ച്  പനാര്ക്കച്ച്,  ഇലകകനാണബകച്ച്  മനാനുഫനാക്ചറബലാംഗച്ച്  കസ്റ്റേര്,

ഡബഫനസച്ച് പനാര്ക്കച്ച്,  വസസസച്ച് പനാര്ക്കച്ച്,  അഡകനാനസ്ഡച്ച് ലടകകനാളജബ പനാര്ക്കച്ച്,

ലകേനാരട്ടബ പനാര്ക്കബലന്റെ രണനാലാംഘട്ട വബകേസനലാം,  ഫബലബലാം  & വസ്പീഡബകയനാ പനാര്ക്കബലല

പ്രകതദകേ സനാമത്തബകേ കമഖലയുലട രണനാലാംഘട്ട വബകേസനലാം, കഗനാബല് ആയുര്കവ്വേദ

വബകലജച്ച്,  ഫുട്ടച്ച് ലവയര് കസ്റ്റേര്  എന്നബവ പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുകേയുമനാണച്ച് വദവസനായ

സഉൗഹൃദ  അന്തരസ്പീക്ഷലാം  ഒരുക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കേബനഫ്ര  മുകഖന

നടപ്പെബലനാക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്.   വദവസനായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  ഏകേജനാലകേ

സലാംവബധനാനലാംവഴബ  വദവസനായലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതുമനായബ  ബനലപ്പെട്ട  എലനാ

അനുബന  അനുമതബകേളുലാം  ലഭബക്കുന്നതബനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം  വദവസനായ

പനാര്ക്കുകേളബല് നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുലണനലാം പ്രവനാസബകേള്ക്കച്ച്  വദവസനായ സലാംരലാംഭലാം
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ആരലാംഭബക്കനാന  ബനാങച്ച്  വനായ്പ  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  പശനാത്തല  സഉൗകേരദങ്ങള്

നല്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  മനബ  അറബയബച.

ലപനാതുകമഖലയബല് ധനാതുമണല് ഖനനലാം  ആരലാംഭബക്കുലമനലാം മനാര്ക്കറ്റച്ച് വബല നല്കേബ

വദവസനായ സലാംരലാംഭത്തബനുള്ള ഭൂമബ   ഏലറ്റടുക്കുലമനലാം  മലബനസ്പീകേരണ  സനാധദത

കുറഞ്ഞ  ആധുനബകേ  വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്     ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്

കപ്രനാതനാഹനലാം നല്കുലമനലാം   ലപനാതുകമഖലനാ വദവസനായ സലാംരലാംഭങ്ങള്ക്കച്ച് ഈ

വര്ഷലാം  ബഡ്ജറ്റബല്  കൂടുതല്  തുകേ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണനലാം   വദവസനായ

സനാപനങ്ങളുലട   പുനരുദനാരണത്തബനുലാം ശനാകസ്പീകേരണത്തബനുമനായബ   റബയനാബച്ച്

സമര്പ്പെബച ശബപനാര്ശകേള്   പരബകശനാധബക്കുലമനലാം മനബ വദകമനാക്കബ.   BEL-ലന്റെ

പ്രതബസനബ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ ശദയബല്ലപ്പെടുത്തുലമനലാം  കേനാസര്കഗനാഡച്ച്

ജബലയബലല  വദനാവസനായബകേ  പബകന്നനാക്കനാവസ  പരബഹരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബലന്റെ  സഹനായകത്തനാലട  പനാലക്കനാടച്ച്

ലമഗനാഫുഡച്ച്  പനാര്ക്കബലന്റെ  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനലാം    ആരലാംഭബക്കുലമനലാം

റനാന്നബയബല്   റബ്ബര്  പനാര്ക്കച്ച്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രനാരലാംഭ  നടപടബകേള്

ആരലാംഭബചബട്ടുലണനലാം   ലവളളൂര്  നമ്പ്യൂസച്ച്  പ്രബന്റെച്ച്  ഫനാക്ടറബയുലാം  ഹബന്ദുസനാന  ലനാറ്റകച്ച്

ലബമബറ്റഡുലാം ലപനാതുകമഖലയബല് നബലനബര്ത്തുന്നതബനുള്ള നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ.  

36(*333) വദവസനായ കമഖലലയ അഭബവൃദബലപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച് പദതബകേള്
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വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ   നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനലത്ത  വദവസനായ  കമഖലലയ

അഭബവൃദബലപ്പെടുത്തുന്നതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ കേരകേഉൗശല  കമഖലയബലല

ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്  അസബസ്റ്റേനസച്ച്  സസ്പീലാം

കഫനാര്  ഹനാന്റെബക്രനാഫച്ച്  ആര്ട്ടബസനാനസച്ച്  (ASHA)   പദതബയുലാം   വദവസനായ

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലടയുലാം  ബസ്പീഡബലത്തനാഴബലനാളബകേളുലടയുലാം

പുനരുദനാരണത്തബനനായബ   പുതബയ  പദതബകേളുലാം    ആവബഷരബചബട്ടുലണനലാം

ബനനാന  ലലഫബര്,  കേളബമണ്  വദവസനായലാം,  സ്ക്രൂലലപന,  മറ്റച്ച്  പ്രകൃതബദത്ത

നനാരുകേള്,  ലബന  ലമറ്റല്  തുടങ്ങബയ  കമഖലകേളബലല  ലതനാഴബലനാളബ

കക്ഷമത്തബനനായബ  കേരകേഉൗശല  വദവസനായ  കസ്റ്റേറുകേള്  സനാപബക്കനാനുള്ള

നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  സഭലയ  അറബയബച.   എലനാ  ജബലനാ  വദവസനായ

കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം ബബസബനസച്ച് ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേള് ആരലാംഭബചബട്ടുലണനലാം

വദവസനായ  ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കച്ച്  അന്തര്കദശസ്പീയ-കദശസ്പീയ  വബപണബ

കേലണത്തുന്നതബനച്ച്  'വദനാപനാര്  2017'   നടത്തബയതനായുലാം

കേനാര്ഷബകകേനാല്പന്നങ്ങളബല്നബനലാം മൂലദവര്ദബത ഉത്പന്നങ്ങളുലട  നബര്മ്മേനാണലാം
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കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  'അകഗ്രനാ  ഫുഡച്ച്  ലപ്രനാ  2017'  എറണനാകുളത്തച്ച്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുലണന്നച്ച്  മനബ  വദകമനാക്കബ.  ചബല

വദവസനായങ്ങലള  മുനഗണനനാ  ലബസ്റ്റേബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  സലാംരലാംഭകേ  സഹനായ

പദതബ  മുകഖന   അധബകേ  സനാമത്തബകേ  സഹനായലാം  നല്കേബവരുനണച്ച്.

വദവസനായ  സലാംരലാംഭകേലര  ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനനായബ   ജബലകേള്കതനാറുലാം

ഇനലവകസ്റ്റേഴച്ച് മസ്പീറ്റച്ച്, സലാംരലാംഭകേതക പരബശസ്പീലന പരബപനാടബ, ലടകകനാളജബ കബനബകേച്ച്,

സബല് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് കപ്രനാഗ്രനാലാം,  സൂക-ലചറുകേബട-ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭകേരുലട

ഉല്പന്ന  വബപണന  കമളകേള്  തുടങ്ങബയ  പരബപനാടബകേള്  നടത്തുകേയുലാം  സ്കൂള്,

കകേനാകളജച്ച് തലങ്ങളബല്  സലാംരലാംഭകേതക വബകേസന കബ്ബുകേള്വഴബ ധനസഹനായലാം

നല്കേബവരബകേയുലാം  ലചയ്യുനണച്ച്.  ലലകേത്തറബ  വദവസനായ  കമഖല

അഭബവൃദബലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  ആവബഷരബച   "സ്കൂള് യൂണബകഫനാലാം  പദതബ"

പ്രകേനാരലാം  ഒന  മുതല്  അഞ്ചുവലര  കനാസ്സുകേളബലല  കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്  യൂണബകഫനാലാം

സഉൗജനദമനായബ  നല്കുനലണനലാം  അടുത്ത  വര്ഷലാം  മുതല്  ഒനമുതല്

എട്ടുവലര  കനാസ്സുകേളബലല   കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  സഉൗജനദ  യൂണബകഫനാലാം  നല്കേനാന

ഉകദ്ദേശബക്കുനലണനലാം  ഖനാദബ  വദവസനായ  കമഖലയബല്  കൂടുതല്
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ലതനാഴബലവസരങ്ങള് സൃഷബക്കുകേ എന്ന ലക്ഷദകത്തനാലട 'ഖനാദബ ഗ്രനാമലാം പദതബ'

നടപ്പെബലനാക്കബ  വരുനലണനലാം  മനബ  അറബയബച.    തകദ്ദേശസകയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളുമനായബ  സഹകേരബചച്ച്  50:50  അനുപനാതത്തബല്  വദവസനായ

അടബസനാന  സഉൗകേരദ  വബകേസനത്തബനനായബ  ഭരണനാനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുലണനലാം  ഖനാദബ,  വകേത്തറബ,  കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെന്നങ്ങള്,

സുഗനവദഞ്ജനങ്ങള്,  പരമരനാഗത  ഭക്ഷണലാം,  കേലനാരൂപങ്ങള്  തുടങ്ങബയവ

പ്രദര്ശബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  'മനാമനാങലാം'  എന്ന  കപരബല്  കമള  സലാംഘടബപ്പെബക്കനാന

ആകലനാചബക്കുനലണനലാം ഇന്റെകഗ്രറ്റഡച്ച്  ഹനാനഡച്ച് ലൂലാം  വബകലജച്ച്  പദതബ

കചന്ദമലാംഗലത്തച്ച്   നടപ്പെബലനാക്കബവരുനലണനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബലന്റെ

അലാംഗസ്പീകേനാരകത്തനാലട ലലകേത്തറബ കമഖലയബല് "കകേരള ഹനാനഡച്ച് ലൂലാംസച്ച്"  എന്ന

ബനാനഡച്ച്  ലഡവലപച്ച്  ലചയച്ച്  75  തരലാം  ലലകേത്തറബ  ഉത്പന്നങ്ങലള

സ്റ്റേനാനകഡര്ലലഡസച്ച്  ലചയബട്ടുലണനലാം  മനബ വദകമനാക്കബ.   കകേരളത്തബലന്റെ

കേരകേഉൗശല  വസ്തുക്കളബല്  ലതരലഞ്ഞടുത്തവ  കകേരള  സുവനസ്പീറുകേളനായബ

നബശയബചച്ച്  നബശബത  ഗുണനബലവനാരലാം  ഉറപ്പെനാക്കബ  മനാര്ക്കറ്റച്ച്  ലചയ്യുന്നതബനച്ച്

വബകനനാദസഞനാര  കമഖലയുമനായബ  കയനാജബചച്ച്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതബനുള്ള
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നടപടബകേള് സകസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  കകേരളത്തബലല  41 ലപനാതുകമഖലനാ വദവസനായ

സനാപനങ്ങളബല്  11 എണ്ണലാം  ലനാഭത്തബല് പ്രവര്ത്തബക്കുനലണനലാം  ബനാലാംബ

കകേനാര്പ്പെകറഷനബല്   ഉല്പന്ന  വവവബദദവത്കേരണത്തബനുള്ള   നടപടബകേള്

സകസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം   കകേരളത്തബലല   ലടകച്ച്വറ്റല്  മബല്ലുകേള്

പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാനനാവശദമനായ  സനാമത്തബകേ  സഹനായലാം  നല്കേബയബട്ടുലണനലാം

ഉദുമയബകലയുലാം    പബണറനായബയബകലയുലാം  ലടകച്ച്വറ്റല്  മബല്ലുകേള്  തുറന്നച്ച്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്  സകസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം

ലടകച്ച്വറ്റല്  മബല്ലുകേളുലട  നവസ്പീകേരണത്തബനനാവശദമനായ  പരബഹനാര

മനാര്ഗ്ഗങ്ങള് നബശയബക്കുന്നതബനനായബ നബകയനാഗബച   കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടബലന്റെ

അടബസനാനത്തബല്   തുടര്നടപടബകേള്  സകസ്പീകേരബക്കുലമനലാം ലസനട്രേല്

പര്കചസച്ച്   വദവസയബല്   കകേനാട്ടണ്  വനാങ്ങുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സകസ്പീകേരബചബട്ടുലണനലാം  മനബ  അറബയബച.      600  ഏക്കര്  സലലാം

ഏലറ്റടുത്തച്ച് ലകേനാചബന റബലലഫനറബയബലല  വബ കപ്രനാഡകച്ച്സച്ച് ഉപകയനാഗബചച്ച്

ഉകപനാല്പന്നങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുന്ന  സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭബക്കനാനുള്ള

നടപടബകേളുലാം  മലബനാര്  സബമന്റെച്ച്സബലന്റെ   ഉത്പനാദനകശഷബ  വര്ദബപ്പെബചച്ച്

ലതക്കന  ജബലകേളബല്കൂടബ   മനാര്ക്കറ്റച്ച്  വബപുലലപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള

നടപടബകേളുലാം  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണച്ച്.  ട്രേനാവനകൂര്  വടറ്റനാനബയലാം
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കപ്രനാഡക്ടച്ച്സച്ച്  ലബമബറ്റഡബലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തബനനാവശദമനായ ഇല്മവനറ്റച്ച്

ലഭദമനാകുനലണനലാം  വദവസനായ  എകസ്റ്റേറ്റുകേളബലല  ഭൂമബയുലട

ഉടമസനാവകേനാശലാം സലാംബനബചലാം ഏരബയലയ സലാംബനബചമുള്ള  വബവരലാം

കശഖരബക്കുന്നതബനുള്ള   നടപടബകേള്  ആരലാംഭബചബട്ടുലണനലാം  വദവസനായ

സലാംരലാംഭങ്ങളുലട  പശനാത്തല  സഉൗകേരദങ്ങളബലല  അപരദനാപ്തത

പരബഹരബക്കുലമനലാം    വദവസനായ സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള

വലസനസച്ച് നല്കുന്നതുമനായബ  ബനലപ്പെട്ട  കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കനാന

ഏകേജനാലകേ സലാംവബധനാനലാം ഏര്ലപ്പെടുത്തുലമനലാം  കേഞബകക്കനാടച്ച്  വദവസനായ

കമഖലലയ  എറണനാകുളലാം  വലനാര്പനാടലാം  കേലണയ്നറുമനായബ

ബനബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്   Industrial  Corridor  സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള

നബര്കദ്ദേശലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെബനച്ച്   സമര്പ്പെബചബട്ടുലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത

3765  മുതല്  4010  വലരയുള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  155  എണ്ണത്തബനുലാം

ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


