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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-14

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   16,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

48(* 421 ) നനാളബകകേര കേര്ഷകേര് കനരബടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

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

സമഗ്ര  നനാളബകകേര  കൃഷബ  വബകേസനത്തബനനായബ കകേരഗ്രനാമലാം  പദതബയബലൂചട  250

ചഹക്ടര് വസ്പീതലാം വബസ്തൃതബയുള്ള  44  കകേരഗ്രനാമങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം ശനാസസ്പീയ

കൃഷബ  രസ്പീതബകേള്  അവലലാംബബചയ്  ഉത്പനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  അതത്യൂത്പനാദന

കശഷബയുള്ള കുറബയ ഇനലാം  ചതങ്ങുകേളുചട  ഉത്പനാദനലാം   കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  കകേന്ദ്ര  കതനാട്ടവബള  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രവുമനായബ

സഹകേരബചയ് നനാളബകകേര വബകേസന പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനനായബ  300  ലക്ഷലാം
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രൂപയുലാം നനാളബകകേരകൃഷബയുചട വബകേസനത്തബനനായബ ഇഇൗ സനാമ്പത്തബകേവര്ഷലാം  4500

ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയബരുത്തബയബട്ടുചണ്ടെന്നയ് സഭചയ അറബയബച. കേനാര്ഷബകേ കമഖലയബല്

വബദഗ്ദ്ധ ചതനാഴബലനാളബകേളുചട കസവനലാം ലഭദമനാക്കുകേ, യനവല്ക്കരണലാം നടപ്പെബലനാക്കുകേ,

കൃഷബ ചചലവുകേള് ഗണദമനായബ കുറയ്ക്കുകേ എന്നസ്പീ ലക്ഷദങ്ങള് ചചകേവരബക്കുന്നതബനനായബ

കേനാര്ഷബകേ കേര്മ്മേകസനകേളുലാം അകഗ്രനാസര്വസ്പീസയ് ചസന്റെറുകേളുലാം ആരലാംഭബക്കനാനലാം ഇവയുചട

പ്രവര്ത്തനലാം  വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം  ഊര്ജബതചപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനമനായബ  സലാംസനാനതല  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടെയ്.  തവനൂര് കേനാര്ഷബകേ എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ് കകേനാകളജയ് ഗകവഷകേരുചട

കനതൃതത്വത്തബല്  കതങ്ങ  ചപനാതബക്കനാനലാം  ചകേനാപ്ര  അടര്ത്തനാനമുള്ള  യനങ്ങള്

വബകേസബപ്പെബചചടുത്തബട്ടുചണ്ടെനലാം   യനവല്ക്കരണലാം,  മൂലദവര്ദനവയ്  എന്നസ്പീ

കമഖലകേളബചല  ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്

കകേനാകളജുകേളുചടയുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗകവഷണ  സനാപനങ്ങളുചടയുലാം  കസവനലാം

പ്രകയനാജനചപ്പെടുത്തുനചണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  കകേനാക്കനട്ടയ്  ചപ്രനാഡത്യൂസര്

കേമ്പനബകേചള  കനനാഡല്  ഏജന്സബയനാക്കബ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങചള  ഉള്ചപ്പെടുത്തബ

നനാളബകകേര സലാംഭരണലാം വദനാപബപ്പെബക്കുചമനലാം അകഗ്രനാ പനാര്ക്കുകേള് ആരലാംഭബക്കുചമനലാം

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള് ബനാന്റെയ് ചചയയ് വബല്പന നടത്തുന്നതബനയ് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുചമനലാം മനാമലാം
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നനാളബകകേര  കകേനാലാംപ്ലകബചന്റെ  പുനരുദനാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

അനബമഘട്ടത്തബലനാചണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

49(* 422 &* 442) ചചജവകൃഷബ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനയ് പദതബ

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്, ചചജവ ചചവവബധദത്തബനയ് പ്രനാധനാനദലാം

നല്കേബചക്കനാണ്ടുളളതലാം  പരബസബതബ  സഇൗഹൃദവുമനായ  കൃഷബരസ്പീതബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  സര്ക്കനാര്  പത്തയ്  കകേനാടബ  രൂപയുചട  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബചയ്  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  കകേന്ദ്ര  പദതബയനായ  പരമ്പരനാഗത  കൃഷബ

വബകേനാസയ് കയനാജനയബല്ചപ്പെടുത്തബ  50  ഏക്കര് വസ്പീതമുള്ള 119  ക്ലസ്റ്ററുകേള് രൂപസ്പീകേരബചയ്

പബ.ജബ.എസയ്.  സര്ട്ടബഫബകക്കഷന്  നടത്തുന്നതബനലാം  ചചജവഗ്രനാമങ്ങള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കനാവശദമനായ  പരബശസ്പീലനവുലാം  സനാമ്പത്തബകേ

സഹനായവുലാം  നല്കുന്നതബനമനായബ  നടപ്പു  സനാമ്പത്തബകേവര്ഷലാം  594.57  ലക്ഷലാം

രൂപയുചട പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുചണ്ടെനലാം സഭചയ അറബയബച. ഗുണകമന്മയുള്ള

ചചജവവള ഉത്പനാദനവുലാം വബപണനവുലാം ഇഇൗ പദതബയബല് ഉള്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണ്ടെനലാം

ചചജവകൃഷബ പദതബയുചട വബജയകേരമനായ നടത്തബപ്പെബനനായബ കസ്റ്ററയ്  കഹനാര്ട്ടബകേള്ചര്

മബഷന്,  വബ.എഫയ്.പബ.സബ.ചകേ.,  കുടുലാംബശസ്പീ  യൂണബറ്റുകേള്,  കേര്ഷകേ  കൂട്ടനായ്മകേള്,

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്  എന്നബവയുചട  കസവനങ്ങള്
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പ്രകയനാജനചപ്പെടുത്തുനചണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.  അടുത്ത അഞയ് വര്ഷലാം ചകേനാണ്ടെയ്

50,000  ചഹക്ടര്  സലത്തയ്  ചചജവ  പചക്കറബ  കൃഷബ  വദനാപബപ്പെബക്കുചമനലാം

പചക്കറബയുചട ലഭദതയുലാം വബപണനവുലാം സുഗമമനാക്കുന്നതബനനായബ ഒരു ഉത്പനാദന പ്ലനാന്

തയനാറനാക്കബയബട്ടുചണ്ടെനലാം ചചജവ വളങ്ങളുചട ഗുണനബലവനാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ

കൃഷബ  വകുപ്പെബചലയുലാം  കേനാര്ഷബകേ  സര്വകേലനാശനാലയബചലയുലാം   ഉകദദനാഗസചര

ഉള്ചപ്പെടുത്തബ  പ്രകതദകേ  സത്വനാഡയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  വണ്ടൂര് ജബലനാ പഞനായത്തബല് കഹനാര്ട്ടബ കകേനാര്പ്പെബചന്റെ ജബലനാ സലാംഭരണ

വബതരണ  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനള്ള  നടപടബക്രമങ്ങള്

അനബമഘട്ടത്തബലനാചണനലാം  മണനാര്ക്കനാടയ്  /അട്ടപ്പെനാടബ  ആദബവനാസബ  കമഖലകേളബചല

ചചജവ  പചക്കറബ  സലാംഭരബക്കുന്നതബനനായബ  ഒരു  പ്രകതദകേ  കകേന്ദ്രമനാരലാംഭബക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുചണ്ടെനലാം 192 ആദബവനാസബ ഊരുകേള് കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചയ് മബലറയ് വബകലജനായബ

പ്രഖദനാപബക്കനാന്  കപ്രനാജക്ടയ്   തയനാറനാക്കബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  ചചജവ

പചക്കറബയുചട  ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ  ജബ.എ.പബ.  സര്ട്ടബഫബകക്കഷന്

സമ്പ്രദനായലാം ഏര്ചപ്പെടുത്തുചമനലാം ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കയ് നദനായവബല ലഭദമനാക്കുന്നതബനള്ള

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുചമനലാം  ഓകരനാ  ജബലയബലലാം  ചചജവ  പചക്കറബകേള്

സലാംഭരബക്കുന്നതബനലാം  സൂക്ഷബക്കുന്നതബനമനായബ  ശസ്പീതസ്പീകേരണ  /  കൂള്  ചചയബന്
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സലാംവബധനാനലാം  ആരലാംഭബക്കുചമനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപ്പുമനായബ

കചര്ന്നയ്  കേനകേനാലബ  സമ്പത്തയ്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനള്ള  നടപടബക്രമങ്ങള്

ആരലാംഭബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  കൃഷബ  വകുപ്പെബചന  അഴബമതബ  രഹബതമനാക്കുന്നതബനനായബ

കസനാഷദല് ഓഡബറബലാംഗയ്  സലാംവബധനാനലാം  ശക്തബചപ്പെടുത്തുചമനലാം  പനാലക്കനാടയ്  ജബലയബല്

കൃഷബയബറക്കനാത്ത  ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കയ്  6000  രൂപയുചട  സഹനായധനലാം

അനവദബക്കുചമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

50 (*423 & *428) ചകേ  .  എസയ്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .-  യബല് സമഗ്ര പുനരുദനാരണ പനാകക്കജയ്

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കതനാമസയ് ചനാണ്ടെബ) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,    1000

പുതബയ സബ.എന്.ജബ. ബസ്സുകേള് വനാങ്ങുന്നതബനനായബ പ്രകതദകേ നബകക്ഷപ പദതബയബല്

നബനലാം  300  കകേനാടബ  രൂപ  വനായ്പയനായബ  അനവദബക്കുന്നതബനയ്  ഭരണനാനമതബ

ലഭബചബട്ടുചണ്ടെനലാം ഇതസലാംബനബച ഡസ്പീചറയബല്ഡയ് കപ്രനാജക്ടയ് റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  KIIFB-യുചട

പരബഗണനയബലനാചണനലാം  സമനാനര  സര്വസ്പീസുകേള്  നബയനബചതബചന്റെ  ഫലമനായബ

വരുമനാനലാം  വര്ദബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  വരുമനാനലാം  കുറവുള്ള  സര്വസ്പീസുകേള്

പുന:ക്രമസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടെനലാം സഭചയ അറബയബച. ഇനനക്ഷമത വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബചന്റെ

ഭനാഗമനായബ അകഞനാ അതബലധബകേകമനാ ചകേ.എലാം.പബ.എല്.  ലഭബക്കുന്ന ചചഡ്രെെവര്മനാര്ക്കയ്

100 രൂപ പ്രതബദബന ഇന്ചസന്റെസ്പീവയ് നല്കുനചണ്ടെനലാം ചമയബന്റെനന്സയ് വബഭനാഗത്തബചല



6

അസബസ്റ്റന്റെയ്  വര്കയ്  മനാകനജര്മനാരുചട  കനതൃതത്വത്തബല്  ഫത്യൂവല്  ചസല്

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  ദസ്പീര്ഘദൂര  യനാത്രയയ്   എകയ്പ്രസയ്/സൂപ്പെര്

ഡസ്പീലകയ്  ബസ്സുകേളുലാം  സസ്പീ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ  രണ്ടെയ്  പബങയ്  ബസയ്

സര്വസ്പീസുകേളുലാം ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടെയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  -ചയ പരബസബതബ സഇൗഹൃദ

ഇനനമനായ കേലാംപ്രസയ്ഡയ്  നനാചത്വറല് ഗദനാസബകലയയ്  മനാറ്റുന്നതബനലാം ചതനാഴബലനാളബകേളുചട

അനപനാതലാം വര്ദബപ്പെബചയ് അദത്വനാനഭനാരലാം ലഘൂകേരബക്കുന്നതബനലാം  കേഴബവുകേള് പരമനാവധബ

പ്രകയനാജനചപ്പെടുത്തനാനമുതകുന്ന വബധത്തബല്  ആകേര്ഷകേമനായ ഇന്ചസന്റെസ്പീവയ്,  ബനാറ,

സനാമ്പത്തബകേ  കപ്രനാതനാഹന  പദതബകേള്,  സതയ് കസവനകരഖ  മുതലനായവ

ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ഫത്യൂവല്  കകേനാലാംപ്ലക്സുകേള്  മുകഖന

ഇനന വബതരണലാം നടത്തുന്നതബനയ്  ഓയബല് കേമ്പനബകേചള ചുമതലചപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം

ചമക്കനാനബക്കല്  വബഭനാഗത്തബല്  Work-norms  പരബഷ്കരബചയ്  ഉത്പനാദനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നകതനാചടനാപ്പെലാം  ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനലാം  മനഷദപ്രയതലാം

കുറയ്ക്കുന്നതബനമുള്ള നടപടബകേള് ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടെയ്.   ബസയ് കസ്റ്റഷനകേളബല് സ്റ്റനാളുകേള്,

കേദനാന്റെസ്പീന്,  കഷനാപ്പെബലാംഗയ്  കകേനാലാംപ്ലക്സുകേള്,  പരസദലാം  പതബക്കല്,  കകേനാഫബ  ചവല്ഡബലാംഗയ്

ചമഷസ്പീന്,  എ.ടബ.എലാം.  കേഇൗണ്ടെര്,  ചകേനാറബയര്  സര്വസ്പീസയ്  എന്നബവ  മുകഖന  വരുമനാനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനള്ള  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുണ്ടെയ്.  കേനാലപ്പെഴക്കലാം  ചചന്ന
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ബസ്സുകേള് കേണ്ടെലാം ചചയ്യുന്നതബനലാം മബകേച സനാകങതബകേ വബദദകേളനാല് നബര്മ്മേബതമനായതലാം

ഇനനക്ഷമത  കൂടുതലള്ളതമനായ  ബസ്സുകേള്  നബരത്തബലബറക്കബ  വരുമനാനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കനാനതകുന്ന  നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാചണനലാം  ഫനാസ്റ്റയ്  പനാസഞര്

മുതല്  സൂപ്പെര്  ക്ലനാസയ്  കശണബ  വചരയുള്ള  ബസ്സുകേചള  ഉള്ചപ്പെടുത്തബ  കസ്റ്റനാപ്പുകേളുചട

എണലാം  കുറചയ്  കൂടുതല്  ദൂരലാം  സഞരബക്കുന്ന  മബന്നല്  സര്വസ്പീസുകേളുലാം   ചചയബന്

സര്വസ്പീസുകേളുലാം ആരലാംഭബക്കുന്ന കേനാരദലാം പരബഗണനയബലനാചണനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.

ചപ്രനാഫ.  സുശസ്പീല്  ഖന്നയുചട  ഇന്റെറബലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടബചന്റെയുലാം  മുഖദമനബയുചട

അദദക്ഷതയബല്  ചതനാഴബലനാളബ  സലാംഘടനനാ  പ്രതബനബധബകേളുമനായബ  നടത്തബയ

ചര്ചയുചടയുലാം  അടബസനാനത്തബല്  കകേനാര്പ്പെകറഷചന്റെ  പുനരുദനാരണ  പനാകക്കജയ്

ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണയ്.  വബവബധ ധനകേനാരദ സനാപനങ്ങളബല് നബനലാം

എടുത്ത ഹ്രസത്വകേനാല വനായ്പകേള് ദസ്പീര്ഘകേനാലനാടബസനാനത്തബലനാക്കനാന് ശമബക്കുചമനലാം

പയന്നൂര്,  പനാറശനാല  ഉള്ചപ്പെചടയുള്ള എലനാ  ഡബകപ്പെനാകേളുലാം  പുന:ക്രമസ്പീകേരബക്കുചമനലാം

140  നബകയനാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളബലലാം  അനര്  സലാംസനാന  സര്വസ്പീസുകേള്

ആരലാംഭബക്കുചമനലാം  കകേനാഴബകക്കനാടയ്,  അങമനാലബ,  തബരുവല,  തമ്പനാനൂര്  ബസയ്

കസ്റ്റഷനകേളുചട  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുചമനലാം  2018  മുതല്  ജസ്പീവനക്കനാരുചട

ശമ്പളവുലാം  ചപന്ഷനലാം  കൃതദമനായബ  വബതരണലാം  ചചയ്യുചമനലാം  ഉചകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്
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മറുപടബയനായബ  മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  3924

മുതല്  3977  വചരയുള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  81  എണത്തബനലാം  ബനചപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


