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II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/XIII- 5

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഡബസലാംബര്   04,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്ത്തചന  ശബരബമല  വബഷയവുമനായബ

ബന്ധചപ്പെട്ടക്ക് സഭനാ കേവനാടത്തബനു മുനബല് അനബശബതകേനാല സതദനാഗ്രഹലാം നടത്തുന

എലാം.എല്.എ.മനാര്കക്ക്  അഭബവനാദദലാം  അര്പ്പെബച്ചുചകേനാണക്ക്  യ.ഡബ.എഫക്ക്.  അലാംഗങ്ങള്

സസ്വസനാനങ്ങളബല്  എഴുകനറ്റുനബനക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബക്കുകേയലാം  തുടര്നക്ക്

സഭനാനടപടബകേകളനാടക്ക് സഹകേരബക്കുകേയലാം ചചയ.)

5(*121) റബ്ബര് കമഖലയബചല പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബകനാന് നടപടബ

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസക്ക്. സുനബല് കുമനാര്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

റബ്ബര് കമഖലയബചല പ്രശ്നങ്ങള് പഠബച്ചക്ക് പരബഹനാരലാം നബര്കദ്ദേശബക്കുനതബനനായബ കകേരള

സലാംസനാന  ചസ്പീഫക്ക്  ചസക്രട്ടറബ  അദദക്ഷനനായലാം  തബപുര  ചസ്പീഫക്ക്  ചസക്രട്ടറബ
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ഉപനാദദക്ഷനനായലാം  കകേന്ദ്രസര്കനാര്  'ടനാസക്ക്  കഫനാഴക്ക്  ഓണ്  റബ്ബര്'

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുചണനക്ക്  സഭചയ അറബയബച്ചു.  കകേന്ദ്ര വനാണബജദകേനാരദ  വകുപ്പെബചന്റെയലാം

റബ്ബര്  കബനാര്ഡബചന്റെയലാം  കകേരള,  തബപുര  സലാംസനാനങ്ങളുചടയലാം  പ്രതബനബധബകേള്

അടങ്ങബയ  പ്രസ്തുത  സമബതബ  27.06.2018-നക്ക്  അനബമ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കകേന്ദ്ര

സര്കനാരബനക്ക്  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്.  സസ്വനാഭനാവബകേ  റബ്ബറബചന  കേനാര്ഷബകേ  ഉല്പനമനായബ

കേണകനാക്കുകേ,  റബ്ബര്  ഉല്പനങ്ങളുചട  ഉല്പനാദനവുലാം  വബപണനവുലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുകേയലാം  സസ്വയലാംപരദനാപ്തതയക്ക്  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കുകേയലാം  ചചയ്യുകേ,

സബ്സബഡബ  ഏര്ചപ്പെടുത്തുകേ,  റബ്ബര്  വബലസബരതനാ  പദതബ  50:50  എന

കതനാതബല് കകേന്ദ്ര സലാംസനാന സര്കനാരുകേളുചട പങനാളബത്തകത്തനാചട നടപ്പെനാക്കുകേ,

ഇറക്കുമതബ  ചുങലാം  പരബഷ്കരബക്കുകേയലാം  കേനാലബകേമനായ  നബയനണങ്ങള്

ഏര്ചപ്പെടുത്തുകേയലാം  ചചയ്യുകേ,  അഡസ്വനാന്സ്ഡക്ക്  ഓതചചറകസഷന്  പദതബ

പ്രകേനാരമുള്ള  ഇറക്കുമതബ  മനാനദണലാം  പരബഷ്കരബക്കുകേയലാം

വബലത്തകേര്ച്ചയണനാകുകമനാള്  കുറഞ്ഞ  തുകേ  നബശയബക്കുകേയലാം  ചചയ്യുകേ,  കറനാഡക്ക്

റബ്ബചചറകസഷനക്ക്  സസ്വനാഭനാവബകേ  റബ്ബര്  ഉപകയനാഗബക്കുകേ,  റബ്ബര്  കപ്രനാസസബലാംഗക്ക്

പരബഷ്കരബക്കുകേ,  റബ്ബര് തടബ സലാംസരണലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുകേ,  പഴയ കതനാട്ടങ്ങള്

പുനരുദരബക്കുകേ,  മഹനാതനാഗനാന്ധബ  ചതനാഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബ,  ആര്.ചകേ.വബ.ചചവ.,

പബ.എലാം.ചകേ.എസക്ക്.ചചവ.  തുടങ്ങബയ  പദതബകേളബല്  റബ്ബര്  കൃഷബകക്ക്  പ്രനാധനാനദലാം

നല്കുകേ,  റബ്ബര് കമഖലയബല് കകേന്ദ്ര സലാംസനാന സര്കനാരുകേളുചട ഏകകേനാപനവുലാം
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ചതനാഴബല് ലഭദതയലാം ഉറപ്പെനാക്കുകേ  തുടങ്ങബയവയനാണക്ക് ടനാസക്ക് കഫനാഴബചല പ്രധനാനചപ്പെട്ട

നബര്കദ്ദേശങ്ങചളനക്ക്  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ടനാസക്ക്  കഫനാഴബചന്റെ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബചന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  റബ്ബര്  കപനാളബസബ  നടപ്പെനാക്കുചമനക്ക്  കകേന്ദ്ര  വനാണബജദകേനാരദ

വകുപ്പുമനബ  അറബയബച്ചബട്ടുണക്ക്.  റബ്ബറബനക്ക്  കേബകലനായക്ക്  150/-  രൂപ  തനാങ്ങുവബല

നബശയബച്ചബട്ടുചണനലാം  കേര്ഷകേര്കക്ക്  കനരബട്ടക്ക്  സനാമത്തബകേ  സഹനായലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനനായബ  നടപ്പെബലനാകബയ  റബ്ബര്  ചപ്രനാഡക്ഷന്  ഇന്ചസന്റെസ്പീവക്ക്  സസ്പീലാം

പ്രകേനാരലാം  നടപ്പു  സനാമത്തബകേ  വര്ഷലാം  286.17  കകേനാടബ  രൂപ  സബ്സബഡബയനായബ

വബതരണലാം  ചചയബട്ടുചണനലാം  മനബ  അറബയബച്ചു.  റബ്ബറധബഷബത  വദവസനായലാം

ആരലാംഭബക്കുനതബനനായബ  സബയനാല്  കമനാഡലബല്  കേമനബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  റബ്ബര്  കതനാട്ടങ്ങളബല്  അടബഞ്ഞുകൂടബയ  ചചളബ  നസ്പീകലാം

ചചയ്യുനതബനനായബ പഞനായത്തുകേള്കക്ക് ചഹക്ടറബനക്ക്  12,200  രൂപ  നബരകബല് തുകേ

അനുവദബച്ചബട്ടുചണനലാം റബ്ബര് കമഖലയബചല പ്രതബസന്ധബ പരബഹരബക്കുനതബനനായബ

കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  ചസഷദല്  പനാകകജക്ക്  അനുവദബച്ചബട്ടബചല്ലെനലാം  നനാഷണല്

കഹനാര്ട്ടബകേള്ച്ചര്  മബഷകന്റെതനായബ  93  കകേനാടബ  രൂപയചട  പദതബ  മനാതകമ

അനുവദബച്ചബട്ടുള്ളൂചവനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു.

 6(*122)  നനാളബകകേര വബകേസന കേകൗണ്സബല്

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കകേരകൃഷബയചട  വബസ്തൃതബയലാം

നനാളബകകേര  ഉല്പ്പെനാദനവുലാം  ഉല്പ്പെനാദനക്ഷമതയലാം  വര് ദബപ്പെബക്കുകേ,  സലാംകയനാജബത
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വബളപരബപനാലന മുറകേളബലൂചട നനാളബകകേര കൃഷബയചട സലാംരക്ഷണവുലാം അഭബവൃദബയലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എനബവ  ലക്ഷദമബട്ടക്ക്  നനാളബകകേര  വബകേസന  കേകൗണ്സബല്

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുചണനക്ക് സഭചയ അറബയബച്ചു. മുഖദമനബയചട കനതൃതസ്വത്തബല് പ്രസ്തുത

കേകൗണ്സബല്  കയനാഗലാം  കചര്നക്ക്  ഒനാകരനാ  വര്ഷവുലാം  ഗുണകമന്മയള്ള  15  ലക്ഷലാം

ചതങ്ങബന്ചചതകേള്  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബച്ചക്ക്  കേര്ഷകേര്കക്ക്  വബതരണലാം  ചചയ്യുനതബനക്ക്

തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പ്രനായനാധബകേദലാം വനതുലാം കരനാഗലാം ബനാധബച്ചതുലാം ഉല്പ്പെനാദനക്ഷമത

നശബച്ചതുമനായ  ചതങ്ങുകേചള  മുറബച്ചുമനാറബ  അതത്യുല്പ്പെനാദനകശഷബയള്ളവ

വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുകേ,  ഗുണകമന്മയള്ള  ചതങ്ങബന്തതകേളുചട  ലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,

ചതങ്ങക്ക്  കൃഷബ  വദനാപബപ്പെബക്കുകേ,  ചതങ്ങബചന്റെ  ഉല്പ്പെനാദനക്ഷമത  ഉയര്ത്തുകേ,

അനുകയനാജദമനായതുലാം സനായബയനായതുലാം വബപണന സനാധദത ഉള്ളതുമനായ ഇനങ്ങള്

പ്രചരബപ്പെബക്കുകേ,  ബഹുവബള  കൃഷബ  സമ്പ്രദനായലാം  നടപ്പെബലനാകബയലാം  ശനാസസ്പീയ

മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  അവലലാംബബച്ചുലാം  ഉല്പ്പെനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബച്ചക്ക്  കകേരകേര്ഷകേരുചട  ജസ്പീവബത

സുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാക്കുകേ,  "കകേര  ഗ്രനാമങ്ങള്”ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  നനാളബകകേരത്തബചന്റെ

മൂലദവര്ദന  യൂണബറ്റുകേള്  സനാപബച്ചക്ക്  ചതനാഴബലവസരങ്ങളുലാം  വരുമനാനവുലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം ചചയ്യുകേ,  കകേര കൃഷബയചട വബസ്തൃതബകനുസൃതമനായബ വനാര്ഡുതല

ക്ലസ്റ്ററുകേള്/പഞനായത്തുതല കകേര സമബതബകേള്/കബനാക്കുതല കകേര ചഫഡകറഷന്

എനബവ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേ,  വബളചവടുപ്പെബനുലാം  കേസ്പീടകരനാഗ  പ്രതബകരനാധ  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്

അവലലാംബബക്കുനതബനുമനായബ "കകേര കേര്മ്മേ കസനകേള്”രൂപസ്പീകേരബക്കുകേ, കേനാര്ഷബകേ



5

കേര്മ്മേകസന,  അകഗ്രനാ  സര്വസ്പീസക്ക്  ചസന്റെര്  എനബവചയ  ശക്തബചപ്പെടുത്തുകേ,

സ്റ്റനാര്ട്ടപ്പുകേള് കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുകേ,  കേബഫ്ബബയചട  സഹനായകത്തനാചട  നനാളബകകേര

അകഗ്രനാ  പനാര്ക്കുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുകേ,  കദശസ്പീയ-അനര്കദ്ദേശസ്പീയ

വബപണബകേളബല് നനാളബകകേര  ഉല്പ്പെനങ്ങള് പ്രദര്ശബപ്പെബക്കുകേ,  കേര്ഷകേരബല്നബനലാം

നദനായവബലയക്ക് നനാളബകകേരലാം സലാംഭരബക്കുകേ,  ഉകപനാല്പ്പെനമനായ ചതനാണക്ക് ലഭദമനാക്കുകേ,

നസ്പീര  ഉള്ചപ്പെചടയള്ള  കകേകരനാല്പനങ്ങള്  കദശസ്പീയ-അനര്കദ്ദേശസ്പീയ  വബപണബകേളബല്

എത്തബക്കുകേ  തുടങ്ങബയവയനാണക്ക്  നനാളബകകേര  വബകേസന  കേകൗണ്സബലബചന്റെ  ഉകദ്ദേശദ

ലക്ഷദങ്ങചളനക്ക്  മനബ  വദക്തമനാകബ. വബല  കുറയകമനാള്  നനാളബകകേരലാം

സലാംഭരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  കകേര  കേര്ഷകേനക്ക്  വബള

ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  സസ്പീമബലൂചട  ചതചങ്ങനാനബനക്ക്  3000/-  രൂപ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നല്കുനണക്ക്. 'കകേരഗ്രനാമലാം' പദതബകനായബ നടപ്പു സനാമത്തബകേ വര്ഷലാം 520 ലക്ഷലാം

രൂപ  നസ്പീകബവച്ചബട്ടുചണനലാം  10  പ്രനാകദശബകേതല  ചതങ്ങബന്  തത  നഴറബകേള്

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുചണനലാം   കേയര്,  ചതനാണക്ക്  എനബവ  അടബസനാനമനാകബയള്ള

വദനാവസനായബകേ  യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുചണനലാം

മനബ  അറബയബച്ചു.  മണനാര്കനാടക്ക്-അലചനല്ലൂര്  പഞനായത്തബല്  ഉടന്തചന

കകേരഗ്രനാമലാം  പദതബ  ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്.  കേസ്പീടകരനാഗ  പ്രതബകരനാധ  നബയനണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനായബ  നടപ്പു  സനാമത്തബകേ  വര്ഷലാം  250  ലക്ഷലാം  രൂപ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ഗുണകമന്മകയറബയ  ചതങ്ങബന്  തതകേളുചട  ഉല്പ്പെനാദനലാം,
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കേസ്പീടകരനാഗ  നബയനണലാം,  ഉല്പ്പെനാദനക്ഷമത  സലാംബന്ധബച്ച  ശനാസസ്പീയ  പഠനലാം

എനബവയമനായബ  ബന്ധചപ്പെട്ട  തബവതര  കപ്രനാജക്ടുകേള്  കേനാസര്കഗനാഡക്ക്

പ്രവര്ത്തബക്കുന കകേന്ദ്ര കതനാട്ടവബള ഗകവഷണ കകേന്ദ്രലാം മുകഖന  കൃഷബ വകുപ്പെബചന്റെ

സനാമത്തബകേ സഹനായകത്തനാചട  നടനവരുനണക്ക്.  അകഗ്രനാ പനാര്കക്ക് രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനനായബ കകേരള അകഗ്രനാ ഇന്ഡസസ്പീസക്ക് കകേനാര്പ്പെകറഷചന ചസഷദല്

പര്പ്പെസക്ക്  ചവഹബകബളനായബ  നബയമബച്ചബട്ടുചണനലാം  പ്രസ്തുത  പദതബകനായബ  100.13

കകേനാടബ  രൂപയചട ഭരണനാനുമതബ  ലഭദമനായബട്ടുചണനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.   നസ്പീര

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന  നനാളബകകേര  ഉത്പനാദകേ  സമബതബ/ചഫഡകറഷനുകേള്കക്ക്  ചകേട്ടബട

യന  സനാമഗ്രബകേള്കക്ക്  ചചലവനാകുന  തുകേയചട  25%  സബ്സബഡബയനായബ

നല്കുനചണനലാം  കകേരള  കസ്റ്ററക്ക്  കകേനാകനട്ടക്ക്  ചഡവലപ്ചമന്റെക്ക്  കകേനാര്പ്പെകറഷന്

മുഖനാനബരലാം  നസ്പീര  ചടകസ്പീഷദന്മനാര്കക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുനചണനലാം

തബരുവനനപുരത്തക്ക്  മനാമത്തുള്ള  ചവര്ജബന്  കകേനാകനട്ടക്ക്  പനാന്റെബചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം

2019  ജനുവരബയബല്  ആരലാംഭബക്കുനതനാചണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

ചനല്വയലുകേള്  നബകേത്തുനതബചനതബചര  ചനല്വയല്  തണസ്പീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ

നബയമമനുസരബച്ചക്ക്  കേര്ശന  നടപടബചയടുക്കുനതനാചണനലാം  മനായലാം  കേലര്ന

ചവളബചച്ചണ  വബല്പന  നടത്തബയ  45  കേമനബകേചള  നബകരനാധബച്ചബട്ടുചണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു. 
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 7(*123)  ഹയര് എഡഡ്യൂകകഷന് കേമ്മേസ്പീഷന് രൂപസ്പീകേരബകനാനുള്ള നസ്പീകലാം

ഉനത വബദദനാഭദനാസവുലാം നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫലാം ഹജക്ക് തസ്പീര്തനാടനവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ചകേ.  ടബ.  ജലസ്പീല്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ഹയര്

എഡഡ്യൂകകഷന് കേമ്മേസ്പീഷന് ഓഫക്ക് ഇനദ ആക്ടക്ക്, 2018  നബലവബല്വരുനകതനാടുകൂടബ

സര്വകേലനാശനാലകേള്കക്ക്  ഗ്രനാന്റെക്ക്  നല്കേനാനുള്ള  അധബകേനാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബനുലാം

കലനാണ് നല്കേനാനുള്ള അധബകേനാരലാം 2016-ല് രൂപസ്പീകൃതമനായ ഹയര് എഡഡ്യൂകകഷന്

ഫണബലാംഗക്ക്  ഏജന്സബക്കുമനായബരബക്കുചമനലാം  ഇതുമനായബ  ബന്ധചപ്പെട്ടുള്ള  സലാംസനാന

സര്കനാരബചന്റെ അഭബപ്രനായലാം കകേന്ദ്ര മനാനവ വബഭവകശഷബ വബകേസന മനനാലയചത്ത

അറബയബച്ചബട്ടുചണനലാം  സഭചയ  അറബയബച്ചു.  സര്വകേലനാശനാലകേളുചട  അകനാ ദമബകേ

സസ്വയലാംഭരണനാധബകേനാരലാം നബലനബര്ത്തണചമനള്ള സര്കനാരബചന്റെ പ്രഖദനാപബത നയലാം

സനാപബചച്ചടുകനാന്  സനാദദമനായ  മനാര്ഗ്ഗങ്ങചള  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്

പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്.   സര്വകേലനാശനാലകേചള  അനനാരനാഷ്ട്ര  തലത്തബല്

മബകേവബചന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കുനതബനുളള  കേര്മ്മേ  പദതബ  കേബഫ്ബബ

ധനസഹനായകത്തനാചട  ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്  വരബകേയനാണക്ക്.   ചകേനാച്ചബ  ശനാസസനാകങതബകേ

സര്വകേലനാശനാലയക്ക്  240.9  കകേനാടബ  രൂപയചടയലാം  മഹനാതനാഗനാന്ധബ

സര്വകേലനാശനാലയക്ക്  132  കകേനാടബ  രൂപയചടയലാം  പദതബകക്ക്  ഭരണനാനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുചണനലാം  കേനാലബകറക്ക്,  കേണ്ണൂര്  സര്വകേലനാശനാലകേളുചട  വബശദ

പദതബകരഖ  സര്കനാര്  പരബകശനാധബച്ചു  വരബകേയനാചണനലാം  അലബഗഢക്ക്  മുസസ്പീലാം
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സര്വകേലനാശനാലയക്ക് സര്കനാര് നല്കേബയ 400 ഏകകറനാളലാം സലലാം തബരബച്ചുപബടബച്ചക്ക്

പുതബയ  സനാപനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാചണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  1560

മുതല്  1945  വചരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  383  എണത്തബനുലാം ബന്ധചപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


