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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    13,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

26 (*271) കുടലാംബശസ്പീയുചടെ ശനാകസ്പീകേരണവലാം പ്രവര്തനങ്ങളലാം

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടെനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ചകേ.  ടെബ.  ജലസ്പീല്)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  ദനാരബദദ

നബര്മ്മേനാര്ജനലാം, സസ്പീ ശനാകസ്പീകേരണലാം എനബവ ലക്ഷദമനാക്കബ 1998-ല് പ്രവര്തനലാം

ആരലാംഭബച കുടലാംബശസ്പീചയ കൂടതല് ശനാകസ്പീകേരബക്കുനതബചന്റെ ഭനാഗമനായബ  20  ഇന

പരബപനാടെബ  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദനാപബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  2018-19  സനാമ്പതബകേ  വര്ഷലാം

ധനാരനാളലാം  നവസ്പീന  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആവബഷ്കരബചച്ച്  നടെപ്പെബലനാക്കുനതനാചണനലാം

സഭചയ അറബയബച. കദശസ്പീയ ഉപജസ്പീവന മബഷചന്റെ പദതബകേള് നടെപ്പെബലനാക്കനാനനായബ

2012-13 ലനാണച്ച്  കുടലാംബശസ്പീചയ  നബര്വഹണ  ഏജന്സബയനായബ  നബയമബചതച്ച്.

2013-14-ല് കുടലാംബശസ്പീ മുകഖന നനാഷണല് റൂറല് ലലവച്ച് ലസ്പീഹുഡച്ച് മബഷന് പദതബ
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ആരലാംഭബച.  പനാവചപ്പെട്ട  സസ്പീകേളചടെ  സനാമൂഹബകേവലാം  സനാമ്പതബകേവമനായ

ഉനമനതബനുകവണ്ടെ  നടെപടെബകേളനാണച്ച്  ഇഇൗ  പദതബയബലൂചടെ  കുടലാംബശസ്പീ

നടെപ്പെനാക്കുനതച്ച്.  വദകബകേള്ക്കുലാം  ഗ്രൂപ്പുകേള്ക്കുമനായബ  4  ശതമനാനലാം  പലബശയച്ച്

യഥനാക്രമലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം 25 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വനായ്പയനായബ അനുവദബക്കുനണ്ടെച്ച്.

എലാം.ചകേ.എസച്ച്.പബ. (മഹബള കേബസനാന് ശനാകസ്പീകേരന് പരബകയനാജന) പദതബയബലൂചടെ

നബരവധബ സസ്പീ കേര്ഷകേചര കേനാര്ഷബകേ കമഖലയബകലയച്ച് എതബക്കനാന് കുടലാംബശസ്പീക്കച്ച്

സനാധബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  സനാകങ്കേതബകേ  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുനതബനനായബ

സസ്പീകേള്  ഉള്ചക്കനാള്ളുന  'ജസ്പീവനാ  ഗ്രൂപ്പെച്ച്'  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കച്ച്

വബപണബ  കേചണ്ടെത്തുനതബനനായബ  കൃഷബ  വകുപ്പുമനായബ  സഹകേരബചച്ച്  550

ആഴ്ച്ചചന്തകേള്  സലാംഘടെബപ്പെബക്കുനചണ്ടെനലാം  2018-19  സനാമ്പതബകേ  വര്ഷലാം  3.5

ലക്ഷലാം സസ്പീകേള്ക്കച്ച് വരുമനാന വര്ദനവബനച്ച് ഉതകുന വബപുലമനായ പ്രവര്തനങ്ങള്

ആസൂത്രണലാം  ചചയബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  കുടലാംബശസ്പീയുചടെ  വബവബധ

സലാംരലാംഭങ്ങളബലൂചടെ  4  ലക്ഷകതനാളലാം  ആളകേള്ക്കച്ച് ഉപജസ്പീവനമനാര്ഗലാം  സൃഷബക്കനാന്

സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  'കേകഫ  കുടലാംബശസ്പീ'  സലാംസനാന  വദനാപകേമനായബ  ആരലാംഭബക്കനാന്

ഉകദ്ദേശബക്കുനണ്ടെച്ച്.   ആദബവനാസബ കമഖലകേളബല് കുടലാംബശസ്പീയുചടെ പ്രവര്തനങ്ങള്

കൂടതല്  വദനാപബപ്പെബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഒരു  കുടലാംബതബചല

വബദദനാസമ്പനയനായ,  പുതബയ  തലമുറയബല്ചപ്പെട്ട,  ഒരനാള്ക്കുകൂടെബ  അലാംഗതസ്വലാം

നല്കേണചമനച്ച് തസ്പീരുമനാനചമടതബട്ടുചണ്ടെനലാം ഭബനകശഷബക്കനാരനായ കുട്ടബകേള്ക്കനായബ
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200  പുതബയ  ബഡ്സച്ച്  സ്കൂളകേളലാം  ശബശുകക്ഷമതബനനായബ  നൂതന  പദതബകേളലാം

ആവബഷ്കരബക്കുനതനാചണനലാം  കുടലാംബശസ്പീ  കേകലനാല്ത്സവങ്ങള്

സലാംസനാനനാടെബസനാനതബല്  നടെതനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുചണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ.

27 (*272) ചനല് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ധനസഹനായലാം

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. സുനബല് കുമനാര്) നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

കകേരളതബചന്റെ  പരബസബതബയുലാം  വബവബധ  ജസ്പീവജനാലങ്ങളചടെ  ആവനാസവദവസയുലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  ഭൂഗര്ഭജലതബചന്റെ  കതനാതച്ച്  കുറയനാചത

നബലനബര്ത്തുനതബനുമുള്ള ചനല്വയലുകേളചടെ പ്രനാധനാനദലാം കേണക്കബചലടതച്ച് നബലലാം

ഉടെമസനച്ച്  ചഹക്ടര്  ഒനബനച്ച്  2500/-  രൂപ  നബരക്കബല്  കറനായല്റബ  നല്കുകേ

എനതനാണച്ച് സര്ക്കനാരബചന്റെ നയചമനച്ച്  സഭചയ അറബയബച.  2018-19  വര്ഷചത

വനാര്ഷബകേ  പദതബയബല്   സുസബര  ചനല്കൃഷബ  വബകേസനതബനച്ച്  ചഹക്ടറബനച്ച്

5500/-  രൂപ  നബരക്കബല്  നല്കുനതബനനായബ  60  കകേനാടെബ  രൂപ  ബഡ്ജറബല്

വകേയബരുതബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  പഞനായത്തുകേള്  വഴബ  30,000  രൂപ  ഉഴവകൂലബ

നല്കുനണ്ടെച്ച്.  ചനലച്ച്ല്ല്  സലാംഭരണതബചല  അപനാകേതകേള്മൂലലാം  ചനല്കേര്ഷകേര്

കനരബടന  ബുദബമുട്ടച്ച്  പരബഹരബക്കനാനനാവശദമനായ  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര് നടെപ്പെബലനാക്കുന വബകകേന്ദ്രസ്പീകൃത ധനാനദ സലാംഭരണ പദതബ പ്രകേനാരലാം

സലാംഭരബക്കുന  ചനലച്ച്ല്ല്  നബശബത  ഗുണകമന്മയുള്ളതനായബരബക്കണലാം.  കേര്ഷകേര്
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ഗുണകമന്മയുള്ള  ചനലച്ച്ല്ല്  ലകേമനാറുനപക്ഷലാം  സലാംഭരണലാം  സുഗമമനായബ  നടെതനാന്

സനാധബക്കുലാം. 2017-18-ല് ചനലച്ച്ല്ല് സലാംഭരണതബനനായബ 50 മബല്ലുകേളമനായബ സലപ്ലൈകകേനാ

കേരനാറബകലര്ചപ്പെട്ടബട്ടുചണ്ടെനലാം  സലാംഭരണ  വബല  കേനാലതനാമസമബലനാചത

നല്കുനതബനനായബ  15  ബനാങ്കുകേളചടെ  കേണ്കസനാര്ഷദതബല്  ഏര്ചപ്പെട്ടബട്ടുചണ്ടെനലാം

കേര്ഷകേരുലാം  മബല്ലുടെമകേളമനായുള്ള  തര്ക്കങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനച്ച്  പ്രനാകദശബകേ

തലതബല്  ഒരു  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  കേബകലനാഗ്രനാമബനച്ച്  23.30  രൂപ

നബരക്കബല്  ചനലച്ച്ല്ല്  സലാംഭരബക്കുനചണ്ടെനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  ചനല്വയല്

നബകേത്തുനതച്ച്  3  വര്ഷലാം  വചര  തടെവച്ച്  ശബക്ഷ  ലഭബക്കനാവന,  ജനാമദമബലനാത

ക്രബമബനല് കുറമനാക്കബ നബയമതബല് കഭദഗതബ വരുതബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  മബനബമലാം സകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

ലപ്രസച്ച്  26.37  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കണചമനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടെച്ച്

ആവശദചപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഇഇൗ കമഖലയബചല പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനച്ച് 'കേനാര്ഷബകേ

കേര്മ്മേകസന'കേള്  രൂപസ്പീകേരബചചകേനാണ്ടെബരബക്കുകേയനാചണനലാം  ഇവയുചടെ

ഏകകേനാപനതബനനായബ ഒരു ചസഷദല് ഓഫസ്പീസചറ നബയമബചബട്ടുചണ്ടെനലാം ഇതബലൂചടെ

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  യനവല്കൃത  കൃഷബ  നടെതനാനുലാം  വബദഗ്ദ്ധരനായ  ചതനാഴബലനാളബകേചള

കുറഞ്ഞ  നബരക്കബല്  ലഭദമനാക്കനാനുമുള്ള  സലാംവബധനാനമനാണച്ച്  നടെപ്പെബലനാക്കുനചതനലാം

വബതച്ച് മുതല് വബപണബ വചരയുള്ള കേനാരദങ്ങളബല് സൂക്ഷ്മതലതബലുള്ള ഇടെചപടെല്

നടെതനാനനാണച്ച്  ഉകദ്ദേശബക്കുനചതനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  ഹനാന്റെച്ച് ലബലാംഗച്ച്  ചനാര്ജച്ച്

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  നടെപടെബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച  വരബകേയനാചണനലാം  വയനനാടെച്ച്



5

ജബലയബചല  ആദബവനാസബ  കമഖലയബല്  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന  ചനലബനച്ച്  നദനായവബല

ലഭദമനാക്കബ  പരമ്പരനാഗത  ചനലബനങ്ങള്  സലാംഭരബചച്ച്  അരബയനാക്കബ  വബപണനലാം

നടെത്തുനതബനനാണച്ച്  ഉകദ്ദേശബക്കുനചതനലാം  ആലത്തൂരബല്  ചവയര്  ഹഇൗസബലാംഗച്ച്

കകേനാര്പ്പെകറഷചന്റെ  ചനലച്ച്ല്ല്  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭബക്കുനതനാചണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച. 

28 (*273) സമഗ്ര ലജ വകൃഷബ പദതബ

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  ലജവകൃഷബ  വദനാപനവലാം

കപ്രനാത്സനാഹനവലാം ലക്ഷദമനാക്കബ സലാംസനാനതച്ച് ലജവകൃഷബ നയലാം ഘട്ടലാം ഘട്ടമനായബ

നടെപ്പെനാക്കബ  വരുനചണ്ടെനലാം  2017-18  സനാമ്പതബകേ  വര്ഷലാം  സമഗ്ര  ലജവ

കൃഷബക്കനായബ 1000 ലക്ഷലാം രൂപ ബഡ്ജറബല് വകേയബരുതബ പദതബകേള് നടെപ്പെനാക്കബ

വരുനചണ്ടെനലാം  ഇതബനച്ച്  കേര്ഷകേരബല്  നബനലാം  അനുകൂല

പ്രതബകേരണമനാണുളളചതനലാം  സഭചയ  അറബയബച.  ലജവകൃഷബ  ശനാസസ്പീയമനായബ

സലാംഘടെബപ്പെബക്കനാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളചടെ  ഭനാഗമനായബ  സമ്മേബശ  കൃഷബ

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കൃഷബയബടെതബല്തചന  ആവശദമനായ  ലജവവളലാം

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  ഊനല്  നല്കുനണ്ടെച്ച്.  വബ.എഫച്ച്.പബ.സബ.ചകേ.

ആസനാനതച്ച്  ലജവവള  ഉല്പ്പെനാദന  യൂണബറച്ച്  ആരലാംഭബചച്ച്  സസദ  സലാംരക്ഷണ

ഉല്പ്പെനാദകനനാപനാധബകേള്  മബതമനായ  നബരക്കബല്  വബപണബയബല്  ലഭദമനാക്കബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

കേനാര്ഷബകേ  കൂട്ടനായ്മയബലൂചടെ  വബഷരഹബത  പചക്കറബകേള്  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബചച്ച്  അവയുചടെ
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സലാംഭരണലാം,  വബപണനലാം എനബവ ഫലപ്രദമനാക്കബ മബകേച വരുമനാനലാം കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

ഉറപ്പുവരുത്തുനണ്ടെച്ച്.  ഗുഡച്ച്  അഗ്രബക്കള്ചര്  പ്രനാക്ടസ്പീസബചന്റെ  അടെബസനാനതബല്

രജബസ്റ്റര്  ചചയബട്ടുള്ള  ക്ലസ്റ്ററുകേള്  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന  പചക്കറബകേള്ക്കച്ച്  '  കകേരള

ഓര്ഗനാനബകേച്ച്  '  എന ബനാന്റെച്ച് ചനയബലാം നല്കേബ സര്ക്കനാരബചന്റെ ഇകക്കനാ കഷനാപ്പുകേള്

വഴബ  വബതരണലാം  ചചയ്യുനണ്ടെച്ച്.  നബലവബല്  500  ഇകക്കനാ  കഷനാപ്പുകേള്

പ്രവര്തബക്കുനചണ്ടെനലാം നടെപ്പു  സനാമ്പതബകേ  വര്ഷലാം  150  ഇകക്കനാ  കഷനാപ്പുകേള്

സനാപബക്കുചമനലാം  കകേനാര്പ്പെകറഷന്,  മുനബസബപ്പെനാലബറബ,  ചറസബഡന്റെച്ച്സച്ച്

അകസനാസബകയഷനുകേള് എനബവ കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചച്ച്  ഉല്പനങ്ങള് വബല്പ്പെന നടെത്തുന

ക്ലസ്റ്ററുകേള്ക്കച്ച്  ധനസഹനായലാം  അനുവദബക്കുചമനലാം  കുടലാംബശസ്പീയുമനായബ  കചര്നച്ച്

തുടെങ്ങബയ  ഗ്രനാമസ്പീണചന്തകേളബല്  കൃഷബക്കനാരുചടെ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കച്ച്  നദനായവബല

ലഭദമനാക്കുനതബനനായബ  റബകവനാള്വബലാംഗച്ച്  ഫണ്ടെച്ച്  ലഭദമനാക്കബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  സസ്പീകറനാ

ബഡ്ജറച്ച്  നനാചസ്വറല്  ഫനാമബലാംഗച്ച്  എന  കൃഷബ  രസ്പീതബ  പരസ്പീക്ഷണനാടെബസനാനതബല്

സലാംസനാനതച്ച്  നടെപ്പെനാക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.

ഓര്ഗനാനബകേച്ച്  സര്ട്ടബഫബകക്കഷനനായബ  ചുമതലചപ്പെടതബയബട്ടുള്ള  ഏജന്സബകേള്

മുഖനാന്തരലാം  ഇവ  കേയറ്റുമതബ  ചചയ്യുനതബനുള്ള  സലാംവബധനാനങ്ങളണ്ടെച്ച്.

വബ.എഫച്ച്.പബ.സബ.ചകേ.യുചടെയുലാം  എസച്ച്.എചച്ച്.എലാം.ചന്റെയുലാം  കനതൃതസ്വതബലുള്ള

ക്ലസ്റ്ററുകേള്  വഴബ  ലജവ  കൃഷബ  വദനാപനതബനച്ച്  ശമങ്ങള്  നടെക്കുനചണ്ടെനലാം

സര്ക്കനാരബചന്റെ  കേസ്പീഴബല്  മണ്ണൂതബയബലുള്ള  ബകയനാ  കേണ്കടനാള്  ലനാബച്ച്  മുഖനാന്തരലാം
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ലജവ കേസ്പീടെനനാശബനബകേളചടെ ഉല്പ്പെനാദനലാം നടെത്തുനചണ്ടെനലാം വബ.എഫച്ച്.പബ.സബ.ചകേ.,

കകേരളശസ്പീ  ലഹപ്പെര്  മനാര്ക്കറച്ച്,  കൃഷബ  ഭവന്  എനബവ  വഴബ  ഇവ

കേര്ഷകേരബചലതബക്കുനതബനുള്ള  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാചണനലാം  മനബ

വദകമനാക്കബ. ലജവ കൃഷബ കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനനായബ ഓകരനാ പ്രകദശകതയുലാം

മണബലുണ്ടെനാകുന  സുക്ഷ്മ  മൂലകേങ്ങളചടെ  വദതബയനാനലാം  സലാംബനബച  സര്കവയുചടെ

അടെബസനാനതബലുള്ള കസനായബല് ചഹല്തച്ച് കേനാര്ഡുകേള് കൃഷബക്കനാര്ക്കച്ച് വബതരണലാം

ചചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കൃഷബനനാശലാം  കനരബടനതബനച്ച്  26  ഇനലാം  വബളകേള്ക്കച്ച്  കസ്റ്ററച്ച്  വബള

ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച്  സസ്പീലാം  നടെപ്പെനാക്കബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  കൃഷബ  വകുപ്പെബചന്റെ  കനതൃതസ്വതബല്

'വബതച്ച്  ബനാങ്കേച്ച്'-ഉലാം  'ജസ്പീന്  ബനാങ്കേച്ച്'-ഉലാം  സനാപബക്കുന  നടെപടെബ

പൂര്തബയനായബട്ടുചണ്ടെനലാം മനബ  അറബയബച.  കകേനാട്ടയതച്ച്  ചനലച്ച്ല്ല്  സലാംഭരണവമനായബ

ബനചപ്പെട്ടുണ്ടെനായബരുന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  ഗുണകമന്മയുള്ള  ചനലച്ച്ല്ല്

സലാംഭരബക്കുനതബനച്ച്  കൃഷബക്കനാരുചടെ  ഭനാഗത്തുനബനലാം  സഹകേരണമുണ്ടെനാകേണചമനലാം

ഒരു ഉപകചനാദദതബലബടെചപട്ടുചകേനാണ്ടെച്ച് ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സലപ്ലൈസുലാം വകുപ്പുമനബ

അറബയബച. 

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത  2835

മുതല്  3122 വചരയുള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  68  എണതബനുലാം  ബനചപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.) 


