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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/IV-5

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   മനാര്ചച്ച്   6,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30 -നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(ബഡ്ജറബലന്റെ  വബശദനാലാംശങ്ങള്  വനാര്ത്തനാമനാധദമങ്ങളബലൂലട

കചനാര്ന്നതുമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ട വബഷയലാം  കചനാകദദനാത്തരകവള റദച്ച് ലചയച്ച് ചര്ച

ലചയ്യണലമന്നനാവശദലപ്പെട്ടച്ച്  പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  പ്രസനാവന  നടത്തുകേയലാം

പ്രസ്തുത  വബഷയലാം  അടബയന്തരപ്രകമയമനായബ  പരബഗണബക്കുന്നതബനനാല്

കചനാകദദനാത്തരകവള  റദച്ച്  ലചയച്ച്  ചര്ച  ലചകയ്യണ്ടതബലല്ലെന്നച്ച്  ബഹു.  സസ്പീക്കര്

വദക്തമനാക്കുകേയലാം ലചയ.) 

13 (*121)    രണ്ടനാലാംഘട്ട ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണ പദതബ

തകദശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്

തസ്പീര്തനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ലകേ. ടബ. ജലസ്പീല്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,
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 രണ്ടനാലാംഘട്ട  ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണ  പദതബയബല്  തകദശസസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങലള  സഹനായബക്കുന്നതബനനായബ   അതനാതച്ച്  തകദശസസ്വയലാംഭരണ

സനാപനത്തബലന്റെ  പ്രസബഡന്റെച്ച്  അദദക്ഷനനായലാം  ആസൂത്രണ  പ്രകബയയബല്

സഹനായബക്കനാന് കേഴബവള്ള വബദഗ്ദ്ധന് ഉപനാദദക്ഷനനായലാം സനാന്ഡബലാംഗച്ച് കേമ്മേബറബ

അദദക്ഷനനാര്,  സന്നദകസവകേരനായ  വബദഗ്ദ്ധര്  എന്നബവര്  അലാംഗങ്ങളനായലാം

ലസകട്ടറബ  കേണ്വസ്പീനറനായമുള്ള   ആസൂത്രണ  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന്

നബര്കദശലാം നല്കേബയബട്ടുലണ്ടന്നച്ച് സഭലയ അറബയബച.   പദതബ ആസൂത്രണലാം-

നബര്വ്വഹണലാം എന്നസ്പീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല് തകദശസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങലള

സഹനായബക്കുന്നതബനുള്ള ഉപകദശങ്ങള് നല്കേനാനുലാം വബവബധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  ഭരണ  സമബതബലയ  സഹനായബക്കനാനുലാം

പ്രനാകദശബകേനാസൂത്രണത്തബനച്ച്  അനുകയനാജദമനായ  പഠനവലാം  വബവരകശഖരണവലാം

നടത്തനാനുലാം  തകദശസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  ആസൂത്രണ സമബതബലയ

പ്രകയനാജനലപ്പെടുത്തനാവന്നതനാലണനലാം ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്

പുതുതലമുറയലട  പങ്കനാളബത്തലാം  ഉറപ്പെനാക്കനാന്  കസനാഷദല്  മസ്പീഡബയ

ഉള്ലപ്പെലടയള്ള  നവമനാധദമങ്ങലള   ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തുന്നതനാലണനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ. ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണ  പദതബ  തുകേയലട  വബനബകയനാഗലാം

ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  തസ്പീവ്രശമങ്ങള്   തകദശഭരണ
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സനാപനനാടബസനാനത്തബല് നടനവരബകേയനാണച്ച്.  പദതബ നബര്വ്വഹണവമനായബ

ബന്ധലപ്പെട്ടച്ച്  തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങളലാം  എഞബനസ്പീയറബലാംഗച്ച്  വബഭനാഗവലാം

തമ്മേബലുള്ള  ഏകകേനാപനലാം  ശക്തബലപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  പദതബ  നബര്വ്വഹണലത്ത  തടസ്സലപ്പെടുത്തുന്ന

തരത്തബലുള്ള  ഉത്തരവകേള്  കമസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്  വകുപ്പുതലത്തബല്  ശദ

ലചലുത്തുന്നതനാണച്ച്.  കേബണറുകേളലട  റസ്പീ-ചനാര്ജബലാംഗച്ച്  ഉള്ലപ്പെലട  നടത്തബ

ജലകസനാതസ്സുകേലള     നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള   പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

രണ്ടനാലാംഘട്ട  ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണ  പദതബയലട   പ്രനാരലാംഭ  ഘട്ടത്തബല്

ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടനലാം   പ്രനാകദശബകേ കവര്തബരബവബല്ലെനാലത  തകദശസസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളലട പനാന് ഫണ്ടച്ച് വബനബകയനാഗലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുലമനലാം   പദതബ

നബര്വ്വഹണത്തബനച്ച്  മുന്വര്ഷലാം  ലഭബച  തുകേലയക്കനാള്  പത്തുശതമനാനലാം

അധബകേരബച തുകേ ലഭബക്കണലമന്ന രസ്പീതബയബല് വബകേസനത്തബനനുകയനാജദമനായ

കപ്രനാജക്ടുകേള് തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുള്ള  നബര്കദശലാം നല്കേബയബട്ടുലണ്ടനലാം മനബ

അറബയബച.  184  പഞനായത്തച്ച്  ലസകട്ടറബമനാരുലട  ഒഴബവകേള്

സമയബന്ധബതമനായബ   ലപ്രനാകമനാഷനുകേള്  നല്കേബ   നബകേത്തബയബട്ടുലണ്ടനലാം

എല്.ഡബ.കനാര്ക്കുമനാരുലട  ഒഴബവകേള്  പബ.എസച്ച്.സബ.-ക്കച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

ലചയബട്ടുലണ്ടനലാം    എല്ലെനാ  പഞനായത്തുകേള്ക്കുലാം  സസ്വന്തമനായബ   ലകേട്ടബടങ്ങള്
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നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  തുകേ  ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണ്ടനലാം

പദതബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കമനാണബറര്

ലചയ്യുന്നതബനുമുളള  അവസരലാം  എലാം.എല്.എ./എലാം.പബ.-മനാര്ക്കച്ച്

നല്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം   ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

14 (*122)            അകഗ്രനാ സര്വ്വസ്പീസച്ച് ലസന്റെര്

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

മറുപടബയബല്,   സലാംസനാനത്തച്ച്  നനാളബതുവലര  64  അകഗ്രനാ  സര്വ്വസ്പീസച്ച്

ലസന്റെറുകേള് സനാപബചബട്ടുലണ്ടനലാം   ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ സലാംസനാനലത്ത മുഴുവന്

കബനാക്കുകേളബലുലാം അകഗ്രനാ സര്വ്വസ്പീസച്ച് ലസന്റെറുകേള് സനാപബക്കുലമനലാം സഭലയ

അറബയബച.  കേനാര്ഷബകകേനാത്പനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

വരുമനാന  വര്ദനവച്ച്  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  ലതനാഴബലനാളബകേളലട  ക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബല്  ആധുനബകേ    രസ്പീതബയബലുള്ള

യനവത്കേരണലാം  അതദന്തനാകപക്ഷബതമനാലണനലാം  ഇതബനനായബ    കേനാര്ഷബകേ

സര്വ്വകേലനാശനാലയലടയലാം  മറച്ച്  സനാപനങ്ങളലടയലാം  ഗകവഷണ  ഫലങ്ങള്

പ്രകയനാജനലപ്പെടുത്തബയലാം കൃഷബ വകുപ്പെബലന്റെ കേസ്പീഴബലുള്ള 'ആത' ഉള്ലപ്പെലടയള്ള

പദതബകേള് ഏകകേനാപബപ്പെബചലാം അകഗ്രനാ സര്വ്വസ്പീസച്ച് ലസന്റെറുകേളലട പ്രവര്ത്തനലാം
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കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതനാണച്ച്.     കൃഷബ ആദനായകേരമനാക്കുന്നതബനുലാം ലലജവകൃഷബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  നൂതന  പദതബകേള്

കൃഷബ  വകുപ്പെച്ച്  ആവബഷ്കരബചച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണ്ടച്ച്.  കൃഷബയബലല

ലലവവബധദവത്കേരണലാം,  മൂലദവര്ദബത  ഉല്പന്നങ്ങളലട  സലാംസ്കരണവലാം

വബപണനവലാം  ഉള്ലപ്പെലടയള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  എന്നബവയച്ച്  മുന്തബയ

പരബഗണനയനാണച്ച്  നല്കുന്നലതനലാം   സനാമൂഹദ  ഉത്തരവനാദബതസ്വമുള്ള

ലതനാഴബലനായബ  കൃഷബലയ  മനാറബലയടുക്കനാനുള്ള   തസ്പീവ്രശമലാം  നടത്തുലമനലാം

ഇതബനനായബ  കേനാര്ഷബകേ  കേര്മ്മേകസനയലട  കസവനലാം  ഉറപ്പെനാക്കുലമനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ. പഴലാം-പചക്കറബകേളബലല    കേസ്പീടനനാശബനബ  സനാന്നബധദലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനനായബ  എല്ലെനാ  ജബല്ലെകേളബലുലാം  കൂടുതല്  ലകബനാറട്ടറബകേള്

ആരലാംഭബക്കുലമനലാം   ലലജവ പചക്കറബകേള് ഉത്പനാദബപ്പെബചലകേനാണ്ടച്ച്   സസ്വയലാം

പരദനാപ്തത  കനടുന്നതബനുള്ള  ഉഉൗര്ജബത  ശമമനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്

ലക്ഷദമബടുന്നലതനലാം ഇതബനനായബ  85  കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണ്ടനലാം

മനബ അറബയബച.   ആധുനബകേ ശനാസ്ത്രസനാകങ്കതബകേവബദദയലട സഹനായകത്തനാലട

ലലജവകേനാര്ഷബകേ നയലാം  രൂപലപ്പെടുത്തുലമനലാം   ഇഉൗ വര്ഷലാം 446 കസറുകേള്

വഴബ  10000  ലഹക്ടര്  പ്രകദശത്തച്ച്   ലലജവ   പചക്കറബ

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള്   ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടനലാം    'കകേരള
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ഓര്ഗനാനബകേച്ച്'  എന്ന  ബനാന്റുവഴബ  ഇവ  വബതരണലാം  ലചയ്യനാന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം മബകേച നബലയബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  അകഗ്രനാ  സര്വ്വസ്പീസച്ച്

ലസന്റെറുകേളലട  പ്രവര്ത്തനത്തബനനാവശദമനായ  യനസനാമഗ്രബകേള്  വബതരണലാം

ലചയ്യുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം   മനബ  അറബയബച.

സലാംസനാന  വദനാപകേമനായബ  200-ഓളലാം  പനാന്റെച്ച്  ലഹല്ത്തച്ച്  കബനബക്കുകേള്

ആരലാംഭബക്കനാനുലാം   പ്രകതദകേ  കേനാര്ഷബകേ  കസനാണുകേളബലല  സലാംകയനാജബത

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച്   വബത്തച്ച്  മുതല് വബപണബവലര  ആവശദമനായ സഹനായലാം

നല്കുന്നതബനുലാം  ഉത്പനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കച്ച്

നദനായവബല  ലഭദമനാക്കനാനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.    കൃഷബ

പനാഠദപദതബയലട ഭനാഗമനാക്കുലമനലാം  യവനാക്കലള കേനാര്ഷബകേ കമഖലയബകലയച്ച്

ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള  സമഗ്ര  പരബപനാടബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുലമനലാം

കകേരളത്തബലന്റെ  തനതച്ച്  കേനാര്ഷബകേ  വബഭവങ്ങള്ക്കച്ച്  ജബകയനാഗ്രഫബക്കല്

ഇന്ഡബകക്കഷനുള്ലപ്പെലടയള്ള അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭദമനാക്കനാനനാവശദമനായ നടപടബ

ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടനലാം  ഓകരനാ  ജബല്ലെയബലുലാം  കൃഷബ  വകുപ്പെബലന്റെ  കേസ്പീഴബല്

യനസനാമഗ്രബകേള്  സലാംബന്ധബച   രജബസര്   സമയബന്ധബതമനായബ

തയ്യനാറനാക്കുലമനലാം  ഇവ  അകഗ്രനാ  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  ലസന്റെറുകേളമനായബ

ഏകകേനാപബപ്പെബചലകേനാണ്ടച്ച്   കൃഷബക്കനാര്ക്കച്ച്  ലഭദമനാക്കനാനനാവശദമനായ  നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം    ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

15 (*123)                വബഴബഞലാം തുറമുഖ പദതബ

  തുറമുഖവലാം  മന്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  രനാമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളബ)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,   വബഴബഞലാം തുറമുഖ

പദതബക്കനാവശദമനായ  സലത്തബലന്റെ  92.62  ശതമനാനലാം  ഏലറടുലത്തനലാം

കശഷബക്കുന്ന  7.38  ശതമനാനലാം  (12  ലഹക്ടര്)  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതബനുളള

നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബചവരുന്നതനായലാം സഭലയ അറബയബച.  വബഴബഞലാം തുറമുഖ

പദതബയലട  നബര്മ്മേനാണത്തബനുലാം  നടത്തബപ്പെബനുമനായബ  അദനാനബ  വബഴബഞലാം

തുറമുഖ  കേമ്പനബയമനായബ  (AVPPL)  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  2015  ആഗസച്ച്

മനാസലാം  17-നച്ച്   ഏര്ലപ്പെട്ടബട്ടുള്ള  കേരനാര്പ്രകേനാരലാം  1460  ദബവസലാംലകേനാണ്ടച്ച്

നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ സലാംവബധനാനങ്ങള്   അദനാനബ

വബഴബഞലാം  തുറമുഖ  കേമ്പനബക്കച്ച്  സര്ക്കനാര്  ലഭദമനാക്കബവരുനലണ്ടനലാം

നബര്മ്മേനാണ  കേനാലയളവബലന  നനാലച്ച്  ഘട്ടങ്ങളനായബ  തബരബചബട്ടുലണ്ടനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.   പദതബയലട സുഗമമനായ നടത്തബപ്പെബനനായള്ള തസ്പീരുമനാനങ്ങള്

കകേലക്കനാള്ളുന്നതബനച്ച്  എലാംപകവര് ഡച്ച് കേമ്മേബറബയലാം കപ്രനാജക്ടച്ച് ഇലാംപബലമകന്റെഷന്

കേമ്മേബറബയലാം  പ്രവര്ത്തബചവരുന.  ലപനാതു സസ്വകേനാരദ പങ്കനാളബത്ത മനാതൃകേയബല്

DBFOT (Design, Build, Finance, Operate, Transfer) വദവസയബലനാണച്ച്
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പദതബ രൂപലപ്പെടുത്തബയബട്ടുളളതച്ച്.  പദതബയലട ഭനാഗമനായ മണച്ച് പരബകശനാധന,

സര്കവ്വ, കബക്കച്ച് വനാട്ടറബലന ബന്ധബപ്പെബക്കുന്ന കറനാഡബലന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം,  3100

മസ്പീറര് നസ്പീളമുളള കബക്കച്ച് വനാട്ടറബലന്റെ (പുലബമുട്ടച്ച്) 538  മസ്പീറര് ഭനാഗത്തബലന്റെ കകേനാര്

നബര്മ്മേനാണലാം  എന്നബവ  പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണ്ടച്ച്.  പദതബയലട  അനുബന്ധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനാവശദമനായ  ജലലാം  ലവളളനായണബ  കേനായലബല്  നബനലാം

പദതബ  പ്രകദശത്തബനടുത്തച്ച്  സനാപബചബട്ടുളള  3  ദശലക്ഷലാം  കേക്യുബബകേച്ച്  മസ്പീറര്

കശഷബയളള  ശുദസ്പീകേരണ  ശനാലയബലലത്തബചച്ച്  ശുദസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള

നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  പദതബ നബര്മ്മേനാണത്തബ

നനാവശദമനായ  11 ലകേ.  വബ.-യലട  രണ്ടച്ച്  ലലവദക്യുതബ  കകേബബളകേള് പൂവനാര്  33

ലകേ.വബ.സബ്കസഷനബല്  നബനലാം  ലഭദമനാക്കുകേയലാം  തുറമുഖ

പ്രവര്ത്തനത്തബനനാവശദമുള്ള   220  ലകേ.വബ.  ലലവദക്യുതബ  ലലലനബലന്റെ

(കേനാട്ടനാക്കട-ബനാലരനാമപുരലാം-വബഴബഞലാം)  നബര്മ്മേനാണലാം  നടനവരുന്നതനായലാം

മനബ  അറബയബച.   തബരുവനന്തപുരലാം  -  നനാഗര്കകേനാവബല് ലറയബല്  പനാതലയ

തുറമുഖവമനായബ  ബന്ധബപ്പെബക്കുന്ന  12  കേബ.മസ്പീ.  നസ്പീളമുളള  ലറയബല്  പനാതയലട

നബര്മ്മേനാണത്തബനച്ച്  കകേന്ദ്ര  ലപനാതുകമഖലനാ  സനാപനമനായ  ലറയബല്  വബകേനാസച്ച്

നബഗലാം ലബമബറഡുമനായബ ധനാരണനാപത്രലാം ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയലാം    പദതബക്കനായളള വബശദ

പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്   ലറയബല്  മനനാലയത്തബലന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനനായബ
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നല്കുകേയലാം   പൂര്ത്തബയനാകുന്ന  മുറയച്ച്  ഭൂമബകയലറടുക്കല്  നടപടബ

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  ലചയ്യുന്നതനാണച്ച്.   പദതബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരണത്തബനനാവശദമനായ

സഹനായലാം  നല്കേനാലമന്നച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്  സമ്മേതബചബട്ടുലണ്ടനലാം   കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബലന്റെ  സനാഗര്മനാല  സ്കസ്പീമബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  സനാമ്പത്തബകേ  സഹനായലാം

കനടബലയടുക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകമങ്ങള്  ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.     സസ്പീ-ഫുഡച്ച്  പനാര്ക്കച്ച്  സനാപബക്കുന്നതബനനായബ    കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനച്ച്  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള   രൂപകരഖ

തയ്യനാറനാക്കബവരബകേയനാലണനലാം  ജസ്പീവകനനാപനാധബ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നല്കുന്നതബലന്റെ ഭനാഗമനായള്ള ഒന്നനാലാംഘട്ട വബതരണലാം പൂര്ത്തബയനായബട്ടുലണ്ടനലാം

രണ്ടനാലാംഘട്ട  വബതരണത്തബനനാവശദമനായ   കമസ്പീകേരണങ്ങള്

നടനവരുന്നതനായലാം  ലറയബല് കേണക്ടബവബറബ   ബനാലരനാമപുരലാം  കസഷനുമനായബ

ബന്ധലപ്പെടുത്തുന്നതബനനാണച്ച്  ഉകദശബക്കുന്നലതനലാം      ഇതുസലാംബന്ധബച

ചര്ചകേള്  ലറയബല്  അധബകൃതരുമനായബ  നടനവരബകേയനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

16(*124) നനാളബകകേര കമഖലയലട സലാംരക്ഷണലാം

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനത്തച്ച്  സമഗ്ര

നനാളബകകേര കൃഷബ വബകേസനത്തബനനായബ കസര് അടബസനാനത്തബല് 'കകേരഗ്രനാമലാം'
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എന്ന സലാംസനാനനാവബഷ്കൃത പദതബ  2016-17  വര്ഷലാം സലാംസനാനത്തച്ച് എല്ലെനാ

ജബല്ലെകേളബലുലാം നടപ്പെബലനാക്കബ വരുനലണ്ടന്നച്ച് സഭലയ അറബയബച.   500 ലഹക്ടര്

വസ്പീതലാം  കകേരകൃഷബ  വബസ്തൃതബയള്ള  30  കകേരഗ്രനാമങ്ങള്  പുതബയതനായബ

ലതരലഞടുത്ത  59  ഗ്രനാമപഞനായത്തച്ച്  പ്രകദശങ്ങളബലനാണച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നലതനലാം   ഈ  വര്ഷലാം  4,500  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബഡ്ജറബല്

ഇതബനനായബ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണ്ടനലാം  ലവളബലചണ  വബലലയ

അടബസനാനമനാക്കബയനാണച്ച്  നനാളബകകേരത്തബലന്റെ  വബല  സലാംസനാനത്തച്ച്

നബശ്ചയബക്കലപ്പെടുന്നലതനലാം    നനാളബകകേരത്തബലന്റെ മൂലദവര്ദബത ഉല്പന്നങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം  വബപണനലാം  നടത്തുകേയലാം ലചയ്യുന്നതബലൂലട മനാത്രകമ ഉയര്ന്ന

വബല ഉറപ്പെനാക്കനാന് സനാധബക്കുകേയള്ളൂലവനലാം   ഇതബനനായബ അകഗ്രനാ പനാര്ക്കുകേള്

സനാപബക്കുവനാന് ഉകദശബക്കുന്നതനായലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.     മൂലദവര്ദബത

ഉല്പ്പെന്നങ്ങളലട ഉല്പ്പെനാദന-വബപണന   സനാധദതകേള് പ്രകയനാജനലപ്പെടുത്തുന്ന

തബനനായബ  'കവഗ  2016'  എന്ന  കപരബല്  ഒരു  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  ശബല്പ്പെശനാല

തബരുവനന്തപുരത്തച്ച്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയണ്ടനായബ.  ലതരലഞടുത്ത

കൃഷബഭവനുകേള്  മുകഖനയനാണച്ച്  കകേരലഫഡച്ച്  നനാളബകകേര  സലാംഭരണലാം

നടത്തുന്നതച്ച്.    സലാംഭരണലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനനായബ കേര്ഷകേ സലാംഘടനനാ

പ്രതബനബധബകേളമനായബ നടത്തബയ ചര്ചയലട  അടബസനാനത്തബല് സഹകേരണ
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സലാംഘങ്ങലള സലാംഭരണത്തബനനായബ ചുമതലലപ്പെടുത്തുന്ന കേനാരദലാം പരബകശനാധബച

വരബകേയനാണച്ച്.   ഉത്പനാദന ക്ഷമത കൂടബയ കുറബയ ഇനലാം ലതങ്ങബന്കതകേള്

വബതരണലാം  ലചയ്യനാനുള്ള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണന്നച്ച്  ഒരു

ഉപകചനാദദത്തബനച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

1449  മുതല്  1806 വലരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  160 എണത്തബനുലാം ബന്ധലപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


