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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ഫഫെബ്രുവരബ   05,   ഫചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബഫല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

9(*121) ഉന്നത വബദദനാഭദനാസരലാംഗഫത്ത പ്രവരത്തനങ്ങള്

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ഫകേ. ടബ. ജലസ്പീല്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസരലാംഗഫത്ത  പ്രവരത്തനങ്ങളുഫട  ഭനാഗമനായബ  31  സരകനാര

കകേനാകളജുകേള്കക്ക് NAAC അക്രഡബകറ്റേഷനലാം നനാഷണല് ലനാ യൂണബകവഴബറ്റേബകക്ക്

12  ബബ  പദവബയലാം  കനടബഫയടുകനാന് സനാധബചബട്ടുഫണ്ടെന്നക്ക്  സഭഫയ അറബയബച.

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസരലാംഗഫത്ത  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം

ഗുണകമന്മ  വരദനവബനനായബ  പുതബയ  പരബപനാടബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനമനായബ  കകേരള  സലാംസനാന  ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസ



2

കേകൗണ്സബല്  വബവബധ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകബവരുനണ്ടെക്ക്.  ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസ കസനാളരഷബപ്പെക്ക് പദതബ പ്രകേനാരലാം ഓകരനാ അകനാദമബകേ വരഷവലാം

ബബരുദ,  ബബരുദനാനന്തര ബബരുദ പഠനങ്ങള്കനായബ യഥനാക്രമലാം  3000,  1200

കസനാളരഷബപ്പുകേള്  നല്കേബവരുന.  എറുഫഫഡറ്റേക്ക്  പദതബ  മുകഖന  കദശസ്പീയ-

അന്തരകദ്ദേശസ്പീയ  തലത്തബല്  പ്രശസബയനാരജബച  പ്രമുഖ  വദകബകേളുമനായബ

സലാംവദബകനാന്  വബദദനാരതബകേള്ക്കുലാം  അദദനാപകേരക്കുലാം

അവസരഫമനാരുക്കുന്നകതനാഫടനാപ്പെലാം  പ്രവനാസബകേളനായ  പണബതഫര  പ്രസ്തുത

പദതബയബല്  എത്തബകനാനനായബ  ഫബ്രെയബന്  ഫഗയബന്  സമസ്പീപനലാം

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം തബരുവനന്തപുരലാം, പനാളയലാം സരകനാര സലാംസ്കൃത കകേനാകളജബല്

പ്രവരത്തബക്കുന്ന  കമഘനനാഥ സനാഹനാ ഫസന്റെര കഫെനാര കേണ്ടെന്റെക്ക് ഫഡവലപ്ഫമന്റെക്ക്

സ്റ്റുഡബകയനാ  മുഖനാന്തബരലാം  ഒഫഫറസക്ക്  പനാറ്റേക്ക്കഫെനാമബലൂഫട  ഇന്ഡദയ്ക്കകേതലാം

പുറതമുള്ള  സരവകേലനാശനാലകേള്/ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങള്/കകേനാകളജുകേള്

എന്നബവബടങ്ങളബല്  നബനള്ള  പ്രഗത്ഭഫര  വബസബറ്റേബലാംഗക്ക്  ഫെനാകല്റ്റേബകേളനാകബ

എഡഡ്യുസനാറ്റേക്ക്  ഫടലബ ഫട്രെയബനബലാംഗക്ക്  പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം ഫചയ്യുനഫണ്ടെന്നക്ക്

മനബ  വദകമനാകബ.  വബവബധ  കമഖലകേളബഫല  വബദഗ്ദ്ധഫര

പങനാളബകേളനാക്കുന്നതബനള്ള അകനാദമബകേ കവനാളന്റെബയര ബനാങക്ക്, ഒകര പ്രകദശത്തക്ക്

സബതബ  ഫചയ്യുന്ന  ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളുഫട  വബഭവങ്ങള്
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പങ്കുവയ്ക്കുന്നതബനനായബ  ക്ലസ്റ്റര  കകേനാകളജക്ക്,  ഉന്നത  വബജനാന  കകേന്ദ്രങ്ങഫള

കസനാഷദല്  ഓഡബറ്റേബനക്ക്  വബകധയമനാക്കുന്നതബനനായബ  'പ്രബുദത'  എന്നസ്പീ

പദതബകേളുലാം  അറബവകേളുലാം  ഫഫനപുണദങ്ങളുലാം  മുന്കൂട്ടബ  പ്രസനാവബക്കുന്ന  ഒകൗട്ടക്ക്  കേലാം

കബസ്ഡക്ക്  എഡന്യൂകകഷനലാം  ഗ്രനാജുകവറ്റേക്ക്  ആട്രെബബന്യൂട്ടക്ക്സബനലാം  ഉകൗന്നല്  നല്കുന്ന

പദതബയലാം  നടപ്പെബലനാക്കുനണ്ടെക്ക്.  കഡറ്റേനാ  ബനാങക്ക്  തയനാറനാക്കുന്നതബനള്ള  ഓള്

കകേരള  ഹയര  എഡഡ്യുകകഷന്  സരകവ  നടപ്പെബലനാക്കുനഫണ്ടെനലാം  Choice

Based  Credit  Semester  System  (CBCSS)-നക്ക്  തുടരചയനായബ  ബബരുദനാനന്തര

ബബരുദ  വബദദനാഭദനാസത്തബഫന്റെ  കേരബക്കുലലാം  പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനള്ള

സമബതബയഫട പ്രവരത്തനലാം പുകരനാഗമബചവരബകേയനാഫണനലാം ഉന്നത വബദദനാഭദനാസ

കേകൗണ്സബലബന  കേസ്പീഴബല്  കസ്റ്ററ്റേക്ക്  അസസക്ക്ഫമന്റെക്ക്  ആന്റെക്ക്  അക്രഡബകറ്റേഷന്

ഫസന്റെറബനക്ക്  രൂപലാം  നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.

സരകനാര/എയ്ഡഡക്ക്  കമഖലകേളബലനായബ  യഥനാക്രമലാം  6,  4  ആരട്സക്ക്  ആന്റെക്ക്

സയന്സക്ക്  കകേനാകളജുകേളുലാം  ഫഎ.എചക്ക്.ആര.ഡബ.യഫട  കേസ്പീഴബല്  3  അഫഫപഡക്ക്

സയന്സക്ക്  കകേനാകളജുകേളുലാം  എലാം.ജബ.  സരവകേലനാശനാലയബല്  38  ബബരുദ-

ബബരുദനാനന്തര കകേനാഴ്സുകേളുലാം പുതുതനായബ  ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടെക്ക്. റൂസ പദതബ പ്രകേനാരലാം

അടബസനാന  സകൗകേരദ  വബകേസനത്തബനനായബ  സരവകേലനാശനാലകേള്കക്ക്  20

കകേനാടബ  രൂപ  വസ്പീതവലാം  31  സരകനാര  കേലനാലയങ്ങള്ക്കുലാം  106  എയ്ഡഡക്ക്
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കകേനാകളജുകേള്ക്കുലാം  2  കകേനാടബ  രൂപ  വസ്പീതവലാം  അനവദബക്കുകേയലാം

ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങളുഫട  വബകേസനത്തബനക്ക്  കേബഫ്ബബയബല്ഫപ്പെടുത്തബ  ഫകേനാചബ,

കേണ്ണൂര,  കകേനാഴബകകനാടക്ക്,  എലാം.ജബ.  സരവകേലനാശനാലകേള്കനായബ  672  കകേനാടബ

രൂപയഫട  ഭരണനാനമതബ  നല്കുകേയലാം  ഫചയബട്ടുഫണ്ടെന്നക്ക്  മനബ  വദകമനാകബ.

എയ്ഡഡക്ക്  കകേനാകളജുകേള്കക്ക്  ഫെണ്ടെക്ക്  അനവദബക്കുകമനാള്  മനാകനജക്ക് ഫമന്റെക്ക്

വബഹബതലാം  സരകനാര  വഹബക്കുനണ്ടെക്ക്.  എയ്ഡഡക്ക്  കകേനാകളജുകേളബല്

അനവദബചബട്ടുള്ള  അദദനാപകേ  തസബകേകേളബല്  നബയമനലാം  നടതന്നതബനക്ക്

ഫസലക്ഷന്  കേമ്മേബറ്റേബ  രൂപസ്പീകേരബകനാന്  സരകനാര  നബകയനാഗബക്കുന്ന

പ്രതബനബധബയഫട  സനാന്നബദദത്തബലനാണക്ക്  ഇന്റെരവഡ്യു  നടത്തബ  റനാങക്ക്  ലബസ്റ്റക്ക്

തയനാറനാക്കുന്നതക്ക്.  സരകനാര  കമഖലയബഫല  ആരട്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  സയന്സക്ക്

കകേനാകളജുകേളബല്  യഥനാക്രമലാം  703,  436  അദദനാപകേ/അനദദനാപകേ

നബയമനങ്ങള് നടതകേയലാം എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്/കപനാളബഫടകബകേക്ക് കകേനാകളജുകേളബല്

497  അദദനാപകേ തസബകേകേള് സൃഷബക്കുകേയലാം സരവകേലനാശനാലകേളബല്  1913

അസബസ്റ്റന്റെമനാഫരയലാം  665  കേമന്യൂട്ടര  അസബസ്റ്റന്റുമനാഫരയലാം  നബയമബക്കുകേയലാം

ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഫെനാകല്റ്റേബ ഫട്രെയബനബലാംഗക്ക് ഫസന്റെറബഫന്റെ പ്രനാരലാംഭമനായബ ഈ വരഷലാം

1000  അദദനാപകേരകക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുന്നതബനള്ള  പദതബ

ആവബഷ്കരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  അടുത്ത  അധദയന  വരഷലാം  മുതല്   പ്രകവശനത്തബനലാം
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പരസ്പീക്ഷനാ  നടത്തബപ്പെബനലാം  റബസള്ട്ടക്ക്  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതബനമനായബ  ഏകേസ്പീകൃത

കേലണ്ടെര തയനാറനാകണഫമനലാം  ഉപരബപഠനത്തബനക്ക്  തുലദതനാ  സരട്ടബഫെബകറ്റേക്ക്

ആവശദഫപ്പെടരുഫതനലാം  സരവകേലനാശനാലകേള്കക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം ഒനാപ്പെണ് സരവകേലനാശനാല സനാപബക്കുന്നതബനക്ക് ഫസഷദല്

ഓഫെസ്പീസക്ക്  പ്രവരത്തനലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ഗകവഷണ  കകേനാഴ്സുകേള്ക്കുള്ള

പ്രകവശനത്തബനക്ക്  സലാംവരണനാനകൂലദലാം  ഏരഫപ്പെടുത്തബഫകനാണ്ടെക്ക്

ഉത്തരവനായബട്ടുഫണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

10(*122 & * 124) സുഗന്ധവദഞ്ജനങ്ങളുഫട വബലത്തകേരച

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.  എസക്ക്.  സുനബല്  കുമനാര)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  സുഗന്ധവദഞ്ജനങ്ങളുഫട  വബലത്തകേരച  കനരബടുന്നതബനനായബ

സലാംസനാനത്തക്ക്  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്ന  ഗുണകമന്മയളള  ഉല്പന്നങ്ങള്  ബ്രെനാന്ഡക്ക്

ഫചയക്ക്  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  വബപണബയബഫലത്തബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാഫണന്നക്ക്  സഭഫയ  അറബയബച.  കേരഷകേരുഫട  വരുമനാനലാം

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  വയനനാടന്  കേനാപ്പെബഫപ്പെനാടബ  "മലബനാര”എന്ന

ബ്രെനാന്ഡബല് വബല്പ്പെന നടതന്നതബനക്ക് പദതബ ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം നവകകേരള

ഉന്നമനത്തബനനായബ  ബഡ്ജറ്റേബല്  പ്രഖദനാപബച  25  ഇന  പരബപനാടബകേളബല്

ഉള്ഫപ്പെടുതകേയലാം ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. വയനനാടക്ക് പനാകകജബല് സലാംകയനാജബത കുരുമുളകേക്ക്
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വബകേസനത്തബനനായബ  1062.45  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം

പ്രസസ്തുത  പദതബയഫട  ഭനാഗമനായബ  നടസ്പീല്  വസ്തുകളുഫട  ഉല്പ്പെനാദനലാം,

കതനാട്ടങ്ങളുഫട  വബസ്തൃതബ  വരദബപ്പെബകല്,  പുനരുജസ്പീവനലാം,  ദ്രുതവനാട്ട

കേസ്പീടനബയനണലാം  തുടങ്ങബയ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടതന്നകതനാഫടനാപ്പെലാം

വബകകേന്ദ്രസ്പീകൃത  നഴറബകേളുഫട  സനാപനലാം,  മനാതൃ  കതനാട്ടങ്ങളുഫട  സലാംരക്ഷണലാം,

കുരുമുളകേക്ക്  സമബതബ  പ്രവരത്തനങ്ങളുഫട  ഏകകേനാപനലാം,  സനാകങതബകേവബദദയഫട

പ്രചരണലാം,  കഡനാകേഡ്യുഫമകന്റെഷന്,  മള്ട്ടബ  ഡബസബപബനറബ  ഡയകഗനാസ്റ്റബകേക്ക്

ടസ്പീമബഫന്റെ  ശനാകസ്പീകേരണലാം,  ലഘുകലഖകേളുലാം  റഫെറന്സക്ക്  ഫമറ്റേസ്പീരബയലുകേളുലാം

പ്രസബദസ്പീകേരബകല്,  ഫെനാരകമഴക്ക് ഫെസ്പീല്ഡക്ക് സ്കൂളുകേളുഫട പ്രവരത്തനലാം എന്നബവയ്ക്കക്ക്

ധനസഹനായലാം നല്കുനഫണ്ടെനലാം ഇടുകബ പനാകകജബല്  402.9  ലക്ഷലാം രൂപ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം കേനാസരകഗനാഡക്ക് വബകേസന പനാകകജബല് ശബപനാരശ

ഫചയ പദതബകേള്കനായബ പ്രകതദകേ ഫെണ്ടെക്ക് വകേയബരുത്തബയബട്ടബഫല്ലെനലാം മനബ

വദകമനാകബ. ഉത്സവകേനാലങ്ങളബല് കേരഷകേരകക്ക് നദനായവബല ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനക്ക്

14  ജബല്ലെകേള്കനായബ  810  ലക്ഷലാം രൂപയലാം കഹനാരട്ടബകകേനാരപ്പെബനക്ക്  979.5  ലക്ഷലാം

രൂപയലാം  വബ.എഫെക്ക്.പബ.സബ.ഫകേ.യ്ക്കക്ക്  120  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  അനവദബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

പചകറബ  വബകേസന പദതബ  പ്രകേനാരലാം  34  കബനാകക്ക്  ഫലവല് ഫഫെഡകററ്റേഡക്ക്

മനാരകറ്റുകേളുലാം  240  ക്ലസ്റ്റര  മനാരകറ്റുകേളുലാം  453  ക്ലസ്റ്ററുകേളുലാം  440
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ഇകകനാകഷനാപ്പുകേളുലാം  പ്രവരത്തബക്കുനഫണ്ടെനലാം  വബപണബ  ഇടഫപടല്

പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ 578.6 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയബരുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം മനബ

വദകമനാകബ.  ഫചറുകേബട കതയബല കേരഷകേരുഫട ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്കക്ക് നദനായവബല

ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  പ്രകതദകേ  വബപണബ  കേഫണ്ടെതന്നതബനള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം സഫഫപകകേനാ മുഖനാന്തബരലാം ഫനലക്ക്ല്ല് സലാംഭരബച വകേയബല് 209.05

കകേനാടബ  രൂപ  നല്കുകേയലാം  ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  റബ്ബര  ഫപ്രനാഡക്ഷന്  ഇന്ഫസന്റെസ്പീവക്ക്

സസ്പീലാം  പ്രകേനാരലാം  റബ്ബറബഫന്റെ  തനാങ്ങുവബലയലാം  ഫഫദനലാംദബന  വബലസൂചബകേയലാം

തമ്മേബലുളള  വദതദനാസലാം  കേരഷകേര  സമരപ്പെബക്കുന്ന  ബബല്ലുകേളുഫട

അടബസനാനത്തബല് ബനാങക്ക് അകകൗണ്ടെബകലയ്ക്കക്ക്  നല്കുനഫണ്ടെനലാം ഇതബനനായബ

നടപ്പെക്ക് സനാമത്തബകേ വരഷലാം 298.8 കകേനാടബ രൂപ ഫചലവഴബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം മനബ

അറബയബച.  സമഗ്ര  നനാളബകകേര  കൃഷബ  വബകേസനത്തബനനായബ  ഫതരഫഞ്ഞെടുത്ത

ഗ്രനാമപഞനായതകേളബല്  നടപ്പെബലനാകബവരുന്ന  "കകേരഗ്രനാമലാം"  പദതബ  എല്ലെനാ

ജബല്ലെകേളബകലയ്ക്കുലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതനാണക്ക്.  മൂലദവരദബത  സലാംരലാംഭങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനായബ  എസക്ക്.എഫെക്ക്.എ.സബ  (കസനാള്  ഫെനാരകമഴക്ക്  അഗ്രബ

ബബസബനസക്ക്  കേണ്കസനാരഷദലാം)  മുഖനാന്തബരലാം  കപ്രനാജകക്ക്  അധബഷബത

ധനസഹനായലാം  നല്കുനഫണ്ടെനലാം  കകേരഫഫെഡക്ക്,  നനാളബകകേര  വബകേസന

കകേനാരപ്പെകറഷന്  എന്നബവയഫട  ആഭബമുഖദത്തബല്  കകേകരനാല്പ്പെന്നങ്ങളുഫട
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ഉല്പനാദനവലാം  വബപണനവലാം  നടതനഫണ്ടെനലാം  നസ്പീര  ഒറ്റേ  ബ്രെനാന്ഡനായബ

അന്തനാരനാഷ്ട്ര  നബലവനാരത്തബല്  പുറത്തബറക്കുന്നതബനള്ള  കപരുലാം  കലനാകഗനായലാം

നബശ്ചയബക്കുന്നതബനളള  നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബച  വരബകേയനാഫണനലാം

മൂലദവരദബത ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുഫട സനാദദത മനസബലനാക്കുന്നതബനലാം സലാംരലാംഭങ്ങള്

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനമനായബ  'ഫഫവഗ'  എന്ന  പ്രദരശന  ഫസമബനനാര

സലാംഘടബപ്പെബക്കുനഫണ്ടെനലാം മനബ വദകമനാകബ. അകഗ്രനാ പനാരകക്ക് രൂപസ്പീകേരബചക്ക്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനനായബ  കകേരള  അകഗ്രനാ  ഇന്ഡസസ്പീസക്ക്  കകേനാരപ്പെകറഷഫന

ഫസഷദല്  പരപ്പെസക്ക്  ഫവഹബകബളനായബ  നബയമബക്കുകേയലാം  100.13  കകേനാടബ

രൂപയഫട  ഭരണനാനമതബ  നല്കുകേയലാം  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  ജബല്ലെയബല്

സനാപബക്കുന്നതബനള്ള  ഡബ.പബ.ആര.  അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനനായബ  കേബഫ്ബബയബല്

സമരപ്പെബക്കുകേയലാം  തൂകണരബ,  കുനമ്മേല്,  കപരനാമ്പ്ര  കബനാക്കുകേളബല്ഫപ്പെട്ട  21

പഞനായതകേളബഫല  71441  ഫഹകര  കകേരകൃഷബ  പ്രകദശഫത്ത  പ്രകതദകേ

കേനാരഷബകേ കമഖലയബല് ഉള്ഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം കൂത്തനാളബ, നരബപ്പെറ്റേ, കവളലാം,

നനാദനാപുരലാം  എന്നസ്പീ  കേനാരഷബകേ  കേരമ്മേകസനകേള്കക്ക്  കേനാരഷബകേ  യനങ്ങള്

വബതരണലാം  ഫചയ്തുവരുനഫണ്ടെനലാം  ഫതങ്ങുകേളുഫട  സലാംകയനാജബത  കേസ്പീടകരനാഗ

നബയനണ പ്രവരത്തനങ്ങള് കേദനാമയബന് അടബസനാനത്തബല് നടപ്പെബലനാകബ

വരുനഫണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  കകേരകൃഷബയഫട  വബസ്തൃതബ,
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നനാളബകകേരത്തബഫന്റെ  ഉല്പ്പെനാദനവലാം  ഉല്പ്പെനാദനക്ഷമതയലാം  വരദബപ്പെബക്കുകേ,

സലാംകയനാജബത  വബളപരബപനാലന  മുറകേള്  സസസ്പീകേരബചക്ക്  നനാളബകകേരകൃഷബയഫട

സലാംരക്ഷണവലാം അഭബവൃദബയലാം ഉറപ്പുവരുതകേ എന്നബവ ലക്ഷദമബട്ടക്ക് നനാളബകകേര

വബകേസന  കേകൗണ്സബല്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ഫതങ്ങക്ക്  പ്രദരശനകത്തനാട്ടങ്ങള്

സനാപബക്കുന്നതബനലാം  ഉല്പനാദനക്ഷമത  നശബച  ഫതങ്ങുകേള്  ഫവട്ടബമനാറ്റേബ

ഗുണകമന്മയള്ള  ഫഫതകേള്  നടുന്നതബനലാം  കശഷബക്കുന്നവഫയ  ശനാസസ്പീയമനായബ

പരബപനാലബക്കുന്നതബനലാം  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം  ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ഗുണകമന്മയളള  ഫതങ്ങബന്  ഫഫതകേള്  ഉല്പനാദബപ്പെബചക്ക്  കേരഷകേരകക്ക്

ലഭദമനാക്കുകേയലാം ഗുണകമന്മയളള മനാതൃവൃക്ഷങ്ങള് ഫതരഫഞ്ഞെടുത്തക്ക് വബതകതങ്ങ

സലാംഭരബക്കുകേയലാം  ഫചയ്യുനഫണ്ടെനലാം  പ്രതബവരഷലാം  ശരനാശരബ  15  ലക്ഷലാം

ഗുണകമന്മയളള  ഫതങ്ങബന്  ഫഫതകേള്  കൃഷബ  വകുപ്പെക്ക്  ഫെനാമുകേള്,  കകേരള

കേനാരഷബകേ  സരവകേലനാശനാല,  സബ.പബ.സബ.ആര.ഫഎ,  നനാളബകകേര  വബകേസന

കബനാരഡക്ക്,  അലാംഗസ്പീകൃത  നഴറബകേള്  എന്നബവ  വഴബ  ഉല്പനാദബപ്പെബചക്ക്  വബതരണലാം

ഫചയനാന്  ലക്ഷദമബട്ടബട്ടുഫണ്ടെനലാം   മണരബ  കരനാഗഫത്ത  പ്രതബകരനാധബക്കുന്ന

ഫഫതകേള്  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബകനാനലാം  വബലത്തകേരചയണ്ടെനാകുകമനാള്   നനാളബകകേരലാം

സലാംഭരബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.



10

11(*123) തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുഫട പദതബ നബരവഹണലാം

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  സബ.  ഫമനായസ്പീന്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  നവകകേരളലാം  കേരമ്മേ  പദതബയഫട  ഭനാഗമനായബ  പ്രഖദനാപബച

ഫഫലഫെക്ക്,  ആരദലാം,  ഫപനാതു വബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം, ഹരബതകകേരളലാം

എന്നസ്പീ  വബകേസന  മബഷനകേളുഫട  കേനാരദക്ഷമമനായ  നബരവഹണത്തബനക്ക്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങള് മുന്ഗണന  നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെന്നക്ക്  സഭഫയ

അറബയബച.  വബദഗ്ദ്ധരുലാം ഉകദദനാഗസരുമടങ്ങുന്ന സലാംഘലാം പരബകശനാധബക്കുകേയലാം

പരബഷ്കരബചക്ക് പുനര സമരപ്പെബക്കുകേയലാം ഫചയ 14 ജബല്ലെകേളുഫടയലാം പദതബകേള്കക്ക്

സലാംസനാന  വബകേസന  കേകൗണ്സബല്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം

പ്രസ്തുത  പദതബയബഫല  കേസ്പീഴ്ത്തട്ടക്ക്  നബരകദ്ദേശങ്ങളുലാം  നവകകേരളലാം  എന്ന  ലക്ഷദലാം

കനടബഫയടുക്കുന്നതബനള്ള  നബരകദ്ദേശങ്ങളുലാം  കേണകബഫലടുത്തനാണക്ക്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്  2019-20-ഫല  വനാരഷബകേ  പദതബകേള്

തയനാറനാകബ  ജബല്ലെനാ  ആസൂത്രണ  സമബതബകേള്കക്ക്  സമരപ്പെബചബട്ടുള്ളഫതനലാം

പ്രളയത്തബല്  ജസ്പീവകനനാപനാധബകേള്  നഷഫപ്പെട്ടവരുഫട  ഉപജസ്പീവനലാം

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനള്ള  പദതബകേളുലാം  ഇതബഫന്റെ  ഭനാഗമനായബ

ഉള്ഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.  പ്രളയ  ദുരന്തത്തബഫന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  2018-19  വരഷഫത്ത  പദതബയബല്  ആവശദമനായ
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കഭദഗതബകേള്  വരുതന്നതബനലാം  മൃഗപരബപനാലന  കമഖലയമനായബ  ബന്ധഫപ്പെട്ടക്ക്

പശുകഫള  വനാങ്ങബ  നല്കുന്ന  കപ്രനാജക്ടുകേള്കക്ക്  മുന്ഗണന  നല്കുന്നതബനലാം

കേനകേനാലബകേള്  നഷഫപ്പെട്ടവരകക്ക്  അവയഫട  ഇന്ഷസറന്സക്ക്  തുകേ  വനാങ്ങബ

നല്കുന്നതബനള്ള  ഇടഫപടല്  നടതന്നതബനലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങള്കക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ജജവ  ജവവബദദ

മനാകനജ് ഫമന്റെക്ക്,  കേനാലനാവസനാ വദതബയനാനലാം,  പരബസബതബ സലാംരക്ഷണലാം,  ദുരന്ത

നബവനാരണലാം  എന്നബവയ്ക്കക്ക്  പ്രകതദകേ  വരകബലാംഗക്ക്  ഗ്രൂപ്പെക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകനാന്

നബഷ്കരഷബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം മനബ വദകമനാകബ. പ്രളയത്തബല് ജസ്പീവകനനാപനാധബകേളുലാം

ഗൃകഹനാപകേരണങ്ങളുലാം  നഷഫപ്പെട്ടവരകനായബ  കുടുലാംബശസ്പീ  വഴബ  റസ്പീസരജന്റെക്ക്

കകേരള  കലനാണ്  സസ്പീലാം മുകഖന  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപവഫര  പലബശഹരബത  വനായ

അനവദബചബട്ടുഫണ്ടെന്നക്ക്  ഉപകചനാദദത്തബനക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

1473 മുതല്  1865 വഫരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല് 192 എണ്ണത്തബനലാം ബന്ധഫപ്പെട്ട

മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


