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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-11

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   11,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(ലലവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണബയുലടെ സസ്പീവബരുദ പരനാമര്ശത്തബല്

പ്രതബകഷേധബചയ്  ലലവദദ്യുതബ വകുപ്പെബലന സലാംബനബച കചനാദദലാം ബഹബഷ്കരബക്കുന്നതനായബ

കചനാദദകേര്ത്തനാക്കള്  അറബയബചതബനനാല്  നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  കചനാദദലാം  നമ്പര്

331 സഭയബല് എടുത്തബല.)

37(* 332 )    നബര്മ്മേനാണ കമഖലയബലല പ്രതബസനബ

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  സബ.

ലമനായസ്പീന)  നല് കേബയ  മറുപടെബയബല്,  എലനാവബധ  ഖനന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുലാം

പനാരബസബതബകേ  അനുമതബ  നബര്ബനമനാക്കബലക്കനാണ്ടുള്ള  കകേന്ദ്ര  വനലാം-പരബസബതബ-
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കേനാലനാവസനാ  മനനാലയത്തബലന്റെ  വബജനാപനത്തബലന്റെയുലാം  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട

സപ്രസ്പീലാംകകേനാടെതബ  ഉത്തരവബലന്റെയുലാം  അടെബസനാനത്തബല്  സലാംസനാനലത്ത

രണനായബരത്തബലധബകേലാം  ലചറുകേബടെ  കേരബങ്കല്  കേകനാറബകേളുലടെ  പ്രവര്ത്തനലാം  നബലച

സനാഹചരദത്തബല്  കേരബങ്കലബനുലാം  ലമറ്റലബനുലാം  സബമന്റുള്ലപ്പെലടെയുളള  മറ്റു  ലകേട്ടബടെ

നബര്മ്മേനാണ  സനാമഗ്രബകേള്ക്കുലാം  ഓകരനാ  ജബലയബലലാം  വദതദസ്ത  രസ്പീതബയബല്  വബല

വര്ദബപ്പെബചബട്ടുലണനലാം  ഇക്കനാരദത്തബല്  സലാംസനാന  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ഇടെലപട്ടയ്

ആവശദമനായ ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള് നടെത്തബയബട്ടുലണനലാം സഭലയ അറബയബച.   ഖനന  -

നബര്മ്മേനാണ കമഖലയബലല പ്രശ്നങ്ങള് വബലയബരുത്തുന്നതബനനായബ മുഖദമനബതലത്തബലലാം

വദവസനായ  വകുപ്പുമനബ  തലത്തബലലാം  ചസ്പീഫയ്  ലസക്രട്ടറബതലത്തബലലാം  കയനാഗങ്ങള്

കചരുകേയുലാം  ജബലനാ  കേളക്ടര്  ലചയര്മനാനനായബ  എനവകയനാണ്ലമന്റെയ്  ഇലാംപനാക്ടയ്

അസസയ് ലമന്റെയ്  അകതനാറബറ്റബകേള്  രൂപസ്പീകേരബചയ്  നബര്മ്മേനാണ  കമഖലയനാവശദമനായ

ഉല്പന്നങ്ങളുലടെ  ലഭദതയനായബ  നബയമവബകധയമനായബ  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബക്കുന്നവരുലടെ

പനാരബസബതബകേനാനുമതബ  ദ്രുതഗതബയബലനാക്കുന്നതബനുലാം  5  ലഹക്ടറബല്  തനാലഴയുളള

കേരബങ്കല് കേകനാറബകേളുലടെ പനാരബസബതബകേനാനുമതബ ലളബതമനാക്കുന്നതബനുലാം ഫസ്പീസയ് നബരക്കയ്

കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം  നടെപടെബ  സകസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  സബലമന്റെയ്  കേമ്പനബകേളുലടെ  കേനാര്ട്ടലനാണയ്

ഇനദയബല്  സബലമന്റെയ്  വബല  നബശ്ചയബക്കുന്നലതനലാം  സബലമന്റെയ്  ഉത്പനാദകേരുലടെയുലാം

ഡസ്പീലര്മനാരുലടെയുലാം  കയനാഗലാം  വബളബചയ്  വബല  വര്ദന  നബയനബക്കുന്നതബനുള്ള  നടെപടെബ
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സകസ്പീകേരബചബട്ടുലണനലാം  ഡസ്പീകമനാണബലലറ്റകസഷേലന  തുടെര്ന്നയ്  സബലമന്റെയ്  വബല

കുറഞബട്ടുലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ലനാറ്റകററ്റബലന്റെ  അഭനാവവലാം  ചബല

കകേസകേലളത്തുടെര്നണനായ  പ്രതബസനബയുലാം തരണലാം ലചയയ് മലബനാര് സബലമന്റെയ്സബലന്റെ

ഉത്പനാദനലാം  പ്രതബദബനലാം  2000 ടെണ് ആക്കബ വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം കചര്ത്തല പനാന്റെബലലാം

കകേനാട്ടയലാം ടനാവനകൂര് സബലമന്റെയ്സബലലാം വനകതനാതബല് കഗ്രവയ് സബലമന്റെയ്  ഉത്പനാദബപ്പെബചയ്

വബതരണലാം  ലചയനാനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.   ലകേനാചബന  കപനാര്ട്ടബല്  മലബനാര്

സബലമന്റെയ്സബലന്റെ  7  ഏക്കര്  സലത്തയ്  ഇറക്കുമതബ  ലചയ  കബലാംഗറുലാം  ഫഫ്ലൈ  ആഷലാം

ഉപകയനാഗബചയ്  സബലമന്റെയ്  ഉത്പനാദബപ്പെബചയ്  കഹനാള്ലസയബല്  കടഡര്മനാലര

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കനാനുലാം മലബനാര് സബലമന്റെയ്സബലന്റെ മനാര്ക്കറ്റയ് ലഷേയര് വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം

വബല  നബയനബക്കനാനുമുള്ള  പരബശമങ്ങള്  തുടെരുന്നതനാണയ്.  മണല്  ക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  ഭനാരതപ്പുഴയബലല  വനാട്ടര്  ലലവലബനു  മുകേളബലള്ള

മണലലടുക്കുന്നതബനയ്  സനാന്റെയ്  ഓഡബറ്റയ്  നടെത്തുന്നതബനുള്ള  നടെപടെബ  റവനന്യൂ  വകുപ്പെയ്

ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.   ഇങ്ങലന  സലാംഭരബക്കുന്ന  മണല്  മബതമനായ  വബലയയ്

ലപനാതുകമഖലയബല്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  വബവബധ  ജബലകേളബലല  ഡനാമുകേളബല്നബനലാം

സനാകങ്കതബകേ  മനാനദണ്ഡമനുസരബചയ്  നസ്പീക്കലാം  ലചയനാവന്ന  മണല്  അനുവദനസ്പീയമനായ

രസ്പീതബയബല്  സലാംഭരബചയ്  വബതരണലാം  ലചയ്യുന്നതബനുലാം  നടെപടെബ  സകസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

കകേനാഴബകക്കനാടെയ്  സസ്പീല്  കേമ്പനബയുലടെ  ഉത്പനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബച  സനാഹചരദത്തബല്
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മുനകേനാലങ്ങലള  അകപക്ഷബചയ്  സസ്പീലബലന്റെ  വബല  കുറഞബട്ടുലണനലാം  നബര്മ്മേനാണ

കമഖലയബല്  സര്ക്കനാര്  ഉപകയനാഗബക്കുന്ന  സലാംവബധനാനങ്ങളുലടെ  ഗുണകമന

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനയ് കേര്ശന നടെപടെബ സകസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  മനബ അറബയബച.

നബയമവബകധയമനായബ  മനാത്രകമ  ലലമനബലാംഗയ്  ആന്റെയ്  ജബകയനാളജബ  വകുപ്പെയ്

പ്രവര്ത്തബക്കുനള്ളൂലവനലാം  കകേരളത്തബലന്റെ  സനാഹചരദത്തബല്  ഉത്പനാദബപ്പെബക്കനാന

കേഴബയുന്ന  ബദല്  നബര്മ്മേനാണ  സനാമഗ്രബകേളുലടെ  സനാദദതകേലളക്കുറബചയ്

പരബകശനാധബക്കുലമനലാം  ഖനനലാം  ലപനാതുകമഖലയബലനാക്കുന്നതബലനക്കുറബചയ്

ആകലനാചബക്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

38(*333 &*339)  രണനാലാം മനാനദവബരുദ പനാകക്കജയ്

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടെബ  എലാം.  കതനാമസയ്  ലഎസകേയ്)

നല്കേബയ മറുപടെബയബല്, 2016-17-ലല പുതുക്കബയ ബഡ്ജറ്റയ് പ്രസലാംഗമനുസരബചയ് കകേരള

സമ്പദ്ഘടെനലയ  ഉകത്തജബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  പനാവങ്ങലള  സലാംരക്ഷബചലകേനാണയ്

ദ്രുതഗതബയബലള്ള  സനാമ്പത്തബകേ  വളര്ച  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  വലബയ  കറനാഡുകേള്,

പനാലങ്ങള്, ലകേട്ടബടെങ്ങള്, പനാര്ക്കുകേള് ഭൂമബ ഏലറ്റടുക്കല് തുടെങ്ങബയ പദതബകേള്ക്കനായബ

20000  കകേനാടെബ  രൂപയുലടെ  രണനാലാം  മനാനദവബരുദ  പനാകക്കജയ്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണനലാം

1999-ലല  കേബഫയ്  ആക്ടയ്  പ്രകേനാരലാം  നബലവബല്  വന്ന  കേബഫ്ബബലയ  ലസബബയുലാം

ആര്.ബബ.ലഎ.-യുലാം  അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള  നൂതന  ധനസമനാഹരണ  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്
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പ്രകയനാജനലപ്പെടുത്തബ സമഗ്രമനായബ  പരബഷ്കരബചബട്ടുലണനലാം ബഡ്ജറ്റബനുപുറലമ  നബനലാം

ഫണയ്  കേലണത്തബ  ആകരനാഗദലാം,  വബദദനാഭദനാസലാം,  ലതനാഴബല്,  ലലവദദ്യുതബ  വബതരണലാം,

ലപനാതുമരനാമത്തയ്, കുടെബലവള്ളവബതരണലാം തുടെങ്ങബയ എലനാ കമഖലകേളബലമുള്ലപ്പെട്ട സമഗ്ര

വബകേസനമനാണയ്  ലക്ഷദമബടുന്നലതനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  വനാര്ഷേബകേ  ബഡ്ജറ്റയ്

പ്രഖദനാപന  പ്രകേനാരലാം  കേബഫ്ബബ  മുകഖന  നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതബനനായബ  പ്രഖദനാപബചബട്ടുള്ള

പദതബകേളുലാം  കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായലാം  മുകഖന  നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതബനനായബ  സര്ക്കനാര്

നബര്കദ്ദേശബക്കുന്ന  പദതബകേളുമനാണയ്  നബലവബല്  കേബഫ്ബബ  വഴബ

നടെപ്പെബലനാക്കബവരുന്നലതനലാം ഇതുപ്രകേനാരലാം കേബഫയ് കബനാര്ഡബലന്റെ  27- ാാമതയ് കബനാര്ഡയ്

കയനാഗലാം  4004.86  കകേനാടെബ  രൂപ  മുതല്മുടെക്കുള്ള  48  പദതബകേള്ക്കുലാം  28-ാാമതയ്

കബനാര്ഡയ്  കയനാഗലാം  8041.65  കകേനാടെബ  രൂപ  മുതല്മുടെക്കുള്ള  53  പദതബകേള്ക്കുലാം

വദവസകേള്ക്കുവബകധയമനായബ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുകേയുലാം  അവയുലടെ  പ്രവര്ത്തന

നടെപടെബകേള്  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ബഡ്ജറ്റബനുപുറലമ

നബനലാം  വബവബധ  ധനനാഗമ  മനാര്ഗ്ഗങ്ങളബലൂലടെ  കേബഫ്ബബ  സകരൂപബക്കുന്ന  പണലാം

സലാംസനാനലത്ത അടെബസനാന സസൗകേരദ  വബകേസനത്തബനയ്  വനകതനാതബല് നബകക്ഷപലാം

നടെത്തുന്നതുവഴബ വബവബധ കമഖലകേള് ശക്തബലപ്പെടുകേയുലാം അതബലൂലടെ സമഗ്ര പുകരനാഗതബ

ലലകേവരബക്കനാനുലാം  സര്ക്കനാരബലന്റെ  സനാമ്പത്തബകേ  സബതബ  ലമചലപ്പെടുത്തനാനുലാം
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സനാധബക്കുകേയുലാം  ലചയ്യുലമന്നനാണയ്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതയ്.  ഇകപ്പെനാള്  ആരലാംഭബചബട്ടുള്ള

പ്രവൃത്തബകേള്ക്കയ്  അനുവദബക്കനാനുള്ള  തുകേ  കേബഫ്ബബയബലലണനലാം  ഓകരനാ  മനാസവലാം

എത്ര  തുകേ  ലകേനാടുകക്കണബവരുലമന്നതയ്  സലാംബനബചയ്  അനുമനാന  കേണക്കബലന്റെ

അടെബസനാനത്തബല് മനാത്രകമ  വനായ്പലയടുക്കുകേയുള്ളൂലവനലാം കമനാകട്ടനാര്  ലവഹബക്കബള്സയ്

ടെനാകയ്,  ലപകടനാള്  ലസസയ്,  വരുമനാനനാര്ജബത  പദതബകേള്  എന്നസ്പീ  ഇനങ്ങളബല്

സലാംസനാനത്തബനയ്  ലഭബക്കുന്ന  വരുമനാനലാം  വനായ്പ  തബരബചടെയ്ക്കുന്നതബനയ്

വബനബകയനാഗബക്കുലമനലാം  മനബ  അറബയബച.  കേബഫ്ബബ  മുകഖന  എടുക്കുന്ന  വനായ്പ

എഫയ്.ആര്.ബബ.എലാം.  ആക്ടബലന്റെ  പരബധബയബല്ലപ്പെടുകേകയനാ  ടെബ  തുകേ  സലാംസനാന

ബഡ്ജറ്റബകലയ്കക്കനാ  ഏലതങ്കബലലാം  വകുപ്പെബകലയ്കക്കനാ  ഉപകയനാഗബക്കുകേകയനാ

ലചയ്യുന്നബല.  ഇതബനകേലാം  14000  കകേനാടെബ  രൂപയുലടെ  കപ്രനാജക്ടുകേള്ക്കയ്  കേബഫ്ബബ

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലകേനാടുക്കുകേയുണനായബ.  കേബഫ്ബബയുലടെ  കേസ്പീഴബല്  ലസബബയുലടെയുലാം

ആര്.ബബ.ലഎ.-യുലടെയുലാം  മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കു  വബകധയമനായബ  ഫണയ്  ലമനാബബലലലസയ്

ലചയ്യുന്നതബനുള്ള സലാംവബധനാനങ്ങള് സലാംബനബചയ് ലസനബല് ലചയര്മനാനനായ കേമ്മേബറ്റബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം ടഷേറബ കസവബലാംഗ്സയ് ബനാങ്കബല് വരുന്ന ലനറ്റയ് ഇനക്രസ്പീസയ്

കേബഫ്ബബയബല്  നബകക്ഷപബക്കനാനുലാം  സര്ക്കനാര്  ജസ്പീവനക്കനാരുലടെയുലാം

ലപനഷേനകേനാരുലടെയുലാം  കപലമന്റെയ്  ടഷേറബ  കസവബലാംഗ്സയ്  ബനാങ്കുവഴബ  നല്കേനാന

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളുലടെ  ഭനാഗമനായബ  ലടെണര്
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നടെപടെബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചതുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കനാത്തതുലാം  പനാന  ലഹഡബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതുമനായ കുടെബലവള്ള പദതബകേള്  ചട്ടപ്രകേനാരലാം  റസ്പീലടെണര് ലചയയ്

കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കറനാഡുകേളുലടെ  വബകേസനത്തബനനായബ  ഭൂമബ

ഏലറ്റടുകക്കണബ  വരുന്ന  കപ്രനാജക്ടുകേള്ക്കയ്  പ്രകതദകേ  പനാകക്കജനായബ  തയനാറനാക്കബ

കചനായബസയ്  അടെബസനാനത്തബല്  ലനാന്റെയ്  കബനാണയ്  നല്കുന്നതബനുള്ള  നടെപടെബ

സകസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ലചയ്യുന്നതനാണയ്.  ടൂറബസലാം  കമഖലയബല്  നബകക്ഷപകേരുമനായബ  ചര്ച

നടെത്തബ  അടെബസനാന  സസൗകേരദ  വബകേസനലാം  സലാംബനബചയ്  പനാകക്കജയ്  തയനാറനാക്കബ

കേബഫ്ബബയബലൂലടെ  നടെപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  കുടെബലവള്ള  ക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ

മുനബയ പരബഗണന നല്കുകേയുലാം ലചയ്യുനലണനലാം ലലസകക്കനാളജബക്കല്/മള്ട്ടബപയര്

ഇലാംപനാക്ടബലൂലടെ  സലാംസനാനത്തബനുണനാകുന്ന  വരുമനാന  നഷലാം  പരബഹരബക്കനാന

സനാധബക്കുലമനലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമതയുലടെ അടെബസനാനത്തബല് ലസബബയുലടെ മനാര്ഗ്ഗകരഖ

പ്രകേനാരലാം  സര്ക്കനാര്  ഗദനാരന്റെബകയനാലടെ  കേടെപ്പെത്രമബറക്കനാന  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബകേള്ക്കുലാം

കകേനാര്പ്പെകറഷേനുകേള്ക്കുലാം  അനുമതബ  നല്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബഗണബക്കുന്നതനാലണനലാം

മനബ  വദക്തമനാക്കബ.   വബവബധ  വകുപ്പുകേള്  തയനാറനാക്കുന്ന  പദതബകേള്ക്കുള്ള  പണലാം

കേലണത്തുകേയുലാം  അതയ്  ലചലവഴബക്കലപ്പെടുകേയുമനാണയ്  കേബഫ്ബബ  ലചയ്യുന്നലതന്നയ്  ഒരു

ഉപകചനാദദത്തബലബടെലപട്ടുലകേനാണയ് മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

39(* 334 ) ഖനാദബയുകടെയുലാം മറ്റയ് ഗ്രനാമ വദവസനായങ്ങളുലടെയുലാം പുകരനാഗതബ
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വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  നല് കേബയ

മറുപടെബയബല്,  ഗ്രനാമവദവസനായങ്ങളുലടെ  പുകരനാഗതബക്കനായബ  പുതബയ  ഗ്രനാമ  വദവസനായ

യൂണബറ്റുകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ്  പ്രധനാനമനബയുലടെ ലതനാഴബല്ദനാന പദതബ പ്രകേനാരലാം

വദക്തബകേള്ക്കയ്  25  ശതമനാനലാം മുതല്  35  ശതമനാനലാം വലര മനാര്ജബനമണബ ഗ്രനാന്റെനായബ

നല്കുന്നകതനാലടെനാപ്പെലാം കകേരള ഖനാദബ ഗ്രനാമ വദവസനായ കബനാര്ഡയ് നടെപ്പെബലനാക്കബവരുന്ന

പ്രകതദകേ ലതനാഴബല്ദനാന പദതബ പ്രകേനാരലാം വദക്തബകേള്ക്കുലാം, സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്,

സനാപനങ്ങള്, സകയലാം സഹനായ സലാംഘങ്ങള് എന്നബവയ്ക്കുലാം വനായ്പകേള് ലഭദമനാക്കുകേയുലാം

മനാര്ജബനമണബ നല്കുകേയുലാം ലചയ്യുനലണനലാം സഭലയ അറബയബച.  ഖനാദബ കമഖലയുലടെ

പുകരനാഗതബക്കനായബ  ഉല്പനാദന  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  ആവശദമനായ  അസലാംസ്കൃത  സനാധനങ്ങള്

യഥനാസമയലാം  ലഭദമനാക്കല്,  ലറഡബലമയ്ഡയ്  പനാവയ്  ലഭദമനാക്കല്,

ആയനാസരഹബതമനായതുലാം  ഉല്പനാദനക്ഷമത  കൂടെബയതുമനായ  യനസനാമഗ്രബകേള്

ലഭദമനാക്കല്, അടെബസനാന സസൗകേരദങ്ങള് ലമചലപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള ഉല്പനാദന കകേന്ദ്രങ്ങള്,

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  യഥനാസമയലാം  വബറ്റഴബക്കുന്നതബനുള്ള  വബപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  മബനബമലാം

കൂലബ,  ഉല്പനാദന  ഇനലസന്റെസ്പീവയ്,  ഉതവബത്ത,  കക്ഷമനബധബ,  ഇ.എസയ്.ലഎ.

ആനുകൂലദങ്ങള്  തുടെങ്ങബയവ  ആവബഷ്കരബചബട്ടുലണനലാം  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബകന്റെയുലാം

തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളുകടെയുലാം വനാര്ഷേബകേ പദതബകേളബല് ഖനാദബയുലടെ പുകരനാഗതബക്കയ്

മതബയനായ  പദതബകേള്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.   ഇനദന
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ഇനസബറ്റന്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്  ഹനാന്റെയ് ലൂലാം  ലടെകകനാളജബ  കപനാലള്ള  സനാകങ്കതബകേ  വബകേസന

സനാപനങ്ങളുലടെ  ഉപകദശങ്ങളുലടെ  അടെബസനാനത്തബല്  ലതനാഴബലപകേരണങ്ങളുലടെ

ആധുനസ്പീകേവല്ക്കരണത്തബനുലാം  സനാകങ്കതബകേ  വബദദനാവബകേസനത്തബനുലാം  ഗുണകമന

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ഒരു  ഗകവഷേണ  വബഭനാഗലാം  പ്രവര്ത്തബചവരുന്നകതനാലടെനാപ്പെലാം

പരബശസ്പീലന  പരബപനാടെബകേളുലാം  ലസമബനനാറുകേളുലാം  വര്ക്കയ്  കഷേനാപ്പുകേളുലാം

സലാംഘടെബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടെപടെബ  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  രണയ്  കമഖലനാ  ലസമബനനാറുകേള്

നടെത്തുകേയുലാം ലചയബട്ടുണയ്.  ലമചലപ്പെട്ട ലതനാഴബലനരസ്പീക്ഷലാം പ്രദനാനലാം ലചയ്യുന്നതബനനായബ

പരമ്പരനാഗത  രസ്പീതബയബലൂന്നബയുലാം  ആയനാസരഹബതവലാം  സസൗകരനാര്ജലാം

ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തബയുമുള്ള  യനസനാമഗ്രബകേള്  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള

നടെപടെബകേള്  സകസ്പീകേരബചതബലലടെ  ലമചലപ്പെട്ട  ഉല്പനാദനവലാം  ഉല്പനാദനക്ഷമതയുലാം,

ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  കൂടുതല്  കൂലബയുലാം  ലക്ഷദമബടുനലണനലാം  കേനാലനാനുസൃതമനായ

അഭബരുചബക്കനുസരബചയ്  വസ  നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  ലകേനാലലാം,  കകേനാട്ടയലാം,  ആലപ്പുഴ,

പയന്നൂര്,  പനാലക്കനാടെയ്  എന്നബവബടെങ്ങളബല്  ലറഡബലമയ്ഡയ്  ഗനാര്ലമന്റെയ്  യൂണബറ്റുകേള്

പ്രവര്ത്തബചവരുനലണനലാം  മനബ  അറബയബച.   പബ.  ലകേ.  ഗുരുദനാസന  കേമ്മേബറ്റബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് ലഭദമനാകുന്ന മുറയയ് ലതനാഴബലനാളബകേളുലടെ കവതനലാം പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം ഖനാദബ

സബല്ക്കബലന്റെയുലാം  കതന  ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ള  ഖനാദബ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുലടെയുലാം  ഉത്പനാദനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം നടെപടെബ സകസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ലസപലാംബര് 30 വലര സമയപരബധബ
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നബശ്ചയബചയ്  ഒറ്റത്തവണ തസ്പീര്പ്പെനാക്കല് പദതബയബലൂലടെ  ആവശദമനായ ആനുകൂലദങ്ങള്

നലബ വനായ്പനാ  കുടെബശബകേ  തബരബചടെവയ്  ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം ലചയ്യുന്നതനാണയ്.   തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളുലടെ പനാന ഫണബല് നബനലാം ഖനാദബകബനാര്ഡബനയ് ആവശദമനായ സഹനായലാം

നല്കേബ യൂണബറ്റുകേലള പുനരുദരബചയ് സസ്പീകേളുള്ലപ്പെലടെയുള്ളവര്ക്കയ് ലതനാഴബല് നല്കേനാനുലാം

നടെപടെബ  സകസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  ഖനാദബയുലടെ  ഗുണകമനമ  ഉറപ്പുവരുത്തബ  ഖനാദബ

കബനാര്ഡബലന്റെ സനാളുകേള്,  സഞരബക്കുന്ന വബല്പ്പെനശനാലകേള്  എന്നബവ വഴബ  ഖനാദബ

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  വബല്ക്കുകേയുലാം  ഇസൗ  വര്ഷേലാം  കകേനാട്ടയത്തയ്  ഒരു  ഖനാദബ  മനാള്

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള് ബനാനഡയ് ലചയയ്  മനാര്ക്കറ്റയ് ലചയനാന കേഴബയുന്ന രസ്പീതബ

അവലലാംബബക്കുലമനലാം ജബലനാ പഞനായത്തബലന്റെ പദതബകേളുമനായബ  ബനലപ്പെട്ടയ്  ഖനാദബ

കബനാര്ഡയ്  മുഖനാനബരലാം  സകയലാംലതനാഴബല്  പദതബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബലനക്കുറബചലാം

സബ്സബഡബ  നല്കുന്നതബലനക്കുറബചലാം  ആകലനാചബക്കുലമനലാം  നബലവബല്

വനബതകേള്ക്കുലാം  എസയ്.സബ./എസയ്.ടെബ  ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ള  പ്രകതദകേ  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം

സബ്സബഡബ  നല്കുനലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത  3176

മുതല്  3418  വലരയുള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  105  എണ്ണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


