
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-14

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   നവലാംബര്   15,   വവളളബ

നബയമസഭ  രനാവബവല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനവപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണവന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

36 (*421) കുടലാംബശസ്പീ പ്രവര്ത്തനലാം വബപുലസ്പീകേരബകനാന് നടപടബ

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  സബ.  വമനായസ്പീന്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  കുടലാംബശസ്പീ  സലാംവബധനാനവത്ത  ശനാകസ്പീകേരബക്കുന്നതബവന്റെയലാം

വരുമനാനദനായകേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  ഗുണപരമനായ  മനാറ്റങ്ങള്

വരുത്തുന്നതബവന്റെയലാം  ഭനാഗമനായബ  കകേളബ,  സമനസ്വയലാം,  തസ്പീരശസ്പീ,  ഇ-വനസക്ക്,

മുറ്റവത്ത  മുല,  റബകലഷന്ഷബപ്പെക്ക്  കകേരള  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാകബവരുനവണ്ടെന്നക്ക്  സഭവയ  അറബയബച.  കമളകേള്,  കുടലാംബശസ്പീ

ബസനാറുകേള്,  കഹനാലാം  കഷനാപ്പുകേള്,  ഓണ്വവലന് കപനാര്ട്ടല് എന്നബവ മുകഖേന

കുടലാംബശസ്പീ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  വബപണബയബവലത്തബകനാനലാം  പ്രസ്തുത  വബപണന
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പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലൂവട  കേഴബഞ്ഞ  മൂന്നക്ക്  വര്ഷത്തബനബടയബല്  111  കകേനാടബ

രൂപയബലധബകേലാം  വബറ്റുവരവുണ്ടെനാകനാനലാം  സനാധബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കസവന കമഖേലയബല്

വതനാഴബലലാം  വരുമനാനവുലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ  ആരലാംഭബചബട്ടുളള  എവവറസക്ക്

പദതബയബലൂവട  11,985  യവജനങ്ങള്കക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബ  132  മള്ട്ടബ

ടനാസക്ക്  ടസ്പീമുകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം പ്രസ്തുത പദതബ  120  പഞനായത്തുകേളബല്

നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  വചയതബന  പുറവമ  വബവബധ  കസവന  കമഖേലകേളബല്

വനബതകേള്കനായബ  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  44000  ആളുകേള്കക്ക്  ഇതബവന്റെ

പ്രകയനാജനലാം  ലഭബക്കുകേയലാം  വചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പ്രളയവത്തത്തുടര്ന്നക്ക്  കുടലാംബശസ്പീ

മുകഖേന  നടപ്പെനാക്കുന്ന  റബസര്വജന്റെക്ക്  കകേരള  കലനാണ്  സസ്പീലാം  മുകഖേന  28212

അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്വഴബ 1.95 ലക്ഷലാം കപര്കക്ക് 1680 കകേനാടബ രൂപ പലബശരഹബത

വനായ്പയനായബ നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്. ഉപജസ്പീവന മനാര്ഗ്ഗങ്ങള് നഷ്ടവപ്പെട്ട സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം

കേര്ഷകേരനായ അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  25  കകേനാടബ  രൂപയവട  നഷ്ടപരബഹനാര  പദതബ

നടപ്പെനാക്കുകേയലാം കകേരള പുനര്നബര്മ്മേനാണ പദതബയബലള്വപ്പെടത്തബ 250 കകേനാടബ

രൂപയവട  പദതബ  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  വചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  മുട്ട  വബപണനത്തബനലാം

കകേനാഴബയബറചബ വബപണനത്തബനമനായബ  ആവബഷ്കരബചബട്ടുളള  'വജകനനാവ', 'കകേരള

ചബകന്'  പദതബകേളുവട  ഭനാഗമനായബ  800  കബനായബലര്  ഫനാമുകേള്

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  ഇറചബകകനാഴബ  കേര്ഷകേവര  ഉള്വപ്പെടത്തബ  കുടലാംബശസ്പീ
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കബനായബലര് ഫനാര്കമഴക്ക് വപ്രനാഡഡ്യൂസര് കേമ്പനബ രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം വചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ഒറ്റവപ്പെട്ടക്ക്  കേഴബയന്നവര്കക്ക്  സുരക്ഷയലാം  അതബക്രമങ്ങള്കക്ക്  ഇരയനാകുന്ന

സസ്പീകേള്ക്കുലാം  കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  കേകൗണ്സബലബലാംഗക്ക്,  നബയമസഹനായലാം  തുടങ്ങബയ

കേനാരദങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ ആരലാംഭബച കസ്നേഹബത കകേനാളബലാംഗക്ക് വബല്

പദതബ  എലനാ  ജബലകേളബകലയലാം  വദനാപബപ്പെബചബട്ടുവണ്ടെനലാം  57555  വദകബകേള്

പദതബയബല് ഉള്വപ്പെട്ടബട്ടുവണ്ടെനലാം ഇതബവന്റെ ഭനാഗമനായബ ഇകൗ മനാസലാം  15  മുതല്

21  വവര  വനാരനാചരണലാം  സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതനാവണനലാം  എലനാ

സനാമനാജബകേരുവടയലാം  പങനാളബത്തലാം ഉറപ്പെനാക്കുന്നതനാവണനലാം മനബ  അറബയബച.

കേനാര്ഷബകേ രലാംഗത്തക്ക് കുടലാംബശസ്പീ ഇടവപട്ടതബവന്റെ ഫലമനായബ  55000  വഹക്ടര്

സ്ഥലത്തക്ക്  കൃഷബ  നടനവരുനവണ്ടെനലാം  രലാംഗശസ്പീ  ടസ്പീമബനക്ക്  ആവശദമനായ

പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബ  മണ്മറഞ്ഞുകപനായ  കേലനാരൂപങ്ങവള

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്വപ്പെടത്തുന്നതനാവണനലാം

അമൃതലാം  നഡ്യൂടബമബകബല്  11  കപനാഷകേങ്ങള്  കൂടബ  ഉള്വപ്പെടത്തബ  വബതരണലാം

വചയ്യുന്നതനാവണനലാം  തനാമസബയനാവതതവന്ന  മനാടബകമനാണബയല്  രലാംഗകത്തയക്ക്

കുടലാംബശസ്പീ  പ്രവര്ത്തനലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതനാവണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 
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37(*422&*430)നനാളബകകേരത്തബവന്റെ ഉലനാദനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ

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

മറുപടബയബല്,  കകേരകൃഷബയവട  വബസ്തൃതബയലാം  നനാളബകകേരത്തബവന്റെ ഉല്പ്പെനാദനവുലാം

ഉല്പ്പെനാദനക്ഷമതയലാം വര്ദബപ്പെബക്കുകേ, സലാംകയനാജബത വബള പരബപനാലന മുറകേള്

സസ്വസ്പീകേരബചക്ക്  നനാളബകകേര  കൃഷബയവട  സലാംരക്ഷണവുലാം  അഭബവൃദബയലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്നസ്പീ  ലക്ഷദങ്ങകളനാവട  പത്തക്ക്  വര്ഷവത്ത  വബകേസന

കേനാഴ്ചപ്പെനാകടനാടകൂടബ  മബഷന് കമനാഡക്ക്  മനാതൃകേയബല്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുളള  നനാളബകകേര

വബകേസന കേകൗണ്സബല് പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബചബട്ടുവണ്ടെനലാം 1.44 ലക്ഷലാം വഹക്ടര്

സ്ഥലത്തക്ക്  അധബകേമനായബ  വതങ്ങുകൃഷബ  വദനാപബപ്പെബചലാം

ഉല്പ്പെനാദനക്ഷമതയബലനാത്ത  വതങ്ങുകേള്  മുറബചമനാറ്റബയലാം

അതത്യുല്പ്പെനാദനകശഷബയള്ള വതങ്ങബന് തതകേള് 3 ലക്ഷലാം വഹക്ടര് സ്ഥലത്തക്ക്

നട്ടുപബടബപ്പെബചലാം  ഉല്പ്പെനാദനക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബകനാനനാണക്ക്  സര്കനാര്

ലക്ഷദമബടന്നവതനലാം  സഭവയ  അറബയബച.  വബവബധ  സ്ഥനാപനങ്ങളുവട

കനതൃതസ്വത്തബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  വതങ്ങബന്വവത  ഉല്പ്പെനാദകേ  കകേന്ദ്രങ്ങളബവല

ഉല്പ്പെനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബചലാം  ശനാസസ്പീയ  വബത്തക്ക്  കതങ്ങ  സലാംഭരണലാം

വബപുലവപ്പെടത്തബയലാം  വബകകേന്ദ്രസ്പീകൃത  നഴറബകേള്  സ്ഥനാപബചലാം  ഗുണകമന്മയള്ള

തതകേളുവട ലഭദത ആവശദനാനസരണലാം കേര്ഷകേര്കക്ക് ഉറപ്പെക്ക് വരുത്തുന്നതബനക്ക്
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നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  വബളവവടപ്പെബനലാം കേസ്പീടകരനാഗ പ്രതബകരനാധ മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്

അവലലാംബബക്കുന്നതബനമനായബ  നനാളബകകേര  കൃഷബകക്ക്  പ്രനാമുഖേദമുള്ള

പഞനായത്തുകേളബല്  യവതസ്പീയവനാകള്കക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബ  കകേര

കേര്മ്മേകസനകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം  കേനാര്ഷബകേ  കേര്മ്മേകസന,

അകഗ്രനാസര്വസ്പീസക്ക് വസന്റെര് എന്നബവവയ ശകബവപ്പെടത്തുന്നതബനലാം സലാംകയനാജബത

കേസ്പീടകരനാഗനബയനണത്തബനലാം  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചവരുനണ്ടെക്ക്.  2019-20

സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷലാം  സമഗ്ര നനാളബകകേര  വബകേസനത്തബനനായബ  1900  ലക്ഷലാം

രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുവണ്ടെനലാം  കകേര  ഗ്രനാമങ്ങളനായബ  വതരവഞ്ഞടകവപ്പെട്ട

300 പഞനായത്തുകേളുള്വപ്പെവട 500 പഞനായത്തുകേളബവല എലനാ വനാര്ഡുകേളബലലാം

വനാര്ഡക്ക്  ഒന്നബനക്ക്  75  വതങ്ങബന്വവത  എന്ന  നബരകബല്  കേര്ഷകേര്കക്ക്  50%

സബ്സബഡബകയനാടകൂടബ   വബതരണലാം  വചയ്തുവരുനവണ്ടെനലാം  കകേനാള്

നബലങ്ങളബവല ബണ്ടുകേളബല് 3-4 മനാസലാം പ്രനായമുള്ള 15326 വതങ്ങബന് തതകേള്

സകൗജനദമനായബ വച പബടബപ്പെബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചവരുനവണ്ടെനലാം മനബ

വദകമനാകബ.  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  ജബലയബവല  കവകങ്ങരബയബലലാം  കൂത്തനാളബയബലലാം

അകഗ്രനാ  പനാര്ക്കുകേള്  സ്ഥനാപബക്കുന്ന  നടപടബ  പുകരനാഗമബക്കുകേയലാം  ഇതബനളള

വസഷദല് പര്പ്പെസക്ക് വവഹബകബള് (SPV) ആയബ കകേരള അകഗ്രനാ ഇന്ഡസസ്പീസക്ക്

കകേനാര്പ്പെകറഷവന  നബയമബക്കുകേയലാം  വചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  നസ്പീര  ഉല്പ്പെനാദനലാം



6

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം വബവബധ കകേര ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുവട വബപണനത്തബനക്ക്

നനാളബകകേര  വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷവന  ചുമതലവപ്പെടത്തുകേയലാം  വചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ഇതബന പുറവമ 2016 മുതല് "തവഗ" എന്ന കപരബല് അനനാരനാഷ്ട്ര വസമബനനാര്

സലാംഘടബപ്പെബച  വരുനവണ്ടെനലാം   അനനാരനാഷ്ട്ര  നബലവനാരമുള്ള  മൂലദവര്ദബത

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  നദനായമനായ  വബലയക്ക്  ജനങ്ങള്കക്ക്  ലഭദമനാക്കുകേയലാം  അതുവഴബ

കേര്ഷകേര്കക്ക്  ലനാഭമുണ്ടെനാക്കുകേയലാം  വചയ്യുന്ന  തരത്തബലള്ള  പദതബകേള്

വദവസനായ വകുപ്പുമനായബ കചര്നവകേനാണ്ടെക്ക് വചയനാനനാണക്ക് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നവതനലാം

മനബ  അറബയബച.  ഇകൗ  സര്കനാര്   പചകത്തങ്ങയവട  സലാംഭരണ  വബല

27 രൂപയനായബ വര്ദബചവവനലാം  വവര്ജബന് കകേനാകനട്ടക്ക് ഓയബല് വദനാപകേമനായബ

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബചക്ക്   ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്കക്ക്  പ്രകതദകേ  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കുന്നതനാവണനലാം  ഇറബകഗഷന്  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുവമന്റുമനായബ  കചര്ന്നക്ക്

കേമ്മേഡ്യൂണബറ്റബ  ഇറബകഗഷന്  സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെനാകനാനകദ്ദേശബക്കുനവണ്ടെനലാം

വതങ്ങുകേയറ്റയനലാം  വബകേസബപ്പെബവചടക്കുന്നതബനള്ള  പദതബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചവരബകേയനാവണനലാം  പനാടകശഖേര സമബതബ കമനാഡലബല് നനാളബകകേര

കേര്ഷകേരുവട  ഗ്രൂപ്പുകേള്  ഉണ്ടെനാക്കുന്നകേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാവണനലാം

കേനാര്ഷബകേ കേടനാശസ്വനാസ കേമ്മേസ്പീഷനബല് അകപക്ഷ വകേനാടകനാനളള  അവസനാന

തസ്പീയതബ  ഡബസലാംബര്  31  വവര  നസ്പീട്ടബ  ഉത്തരവക്ക്  പുറവപ്പെടവബചബട്ടുവണ്ടെനലാം
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ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാകബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

5025  മുതല്  5378  വവരയളള  കചനാദദങ്ങളബല്  101  എണ്ണത്തബനലാം

ബന്ധവപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   


