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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/VII-5

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഏഴനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ആഗസസ്റ്റ്   11,   വവെളളബ

നബയമസഭ  രനാവെബവല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനവപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണവന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വെനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

11 (*121)                       വവലഫസ്റ്റ് പനാര്പ്പെബട പദതബ 

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫസ്റ്റ് ഹജസ്റ്റ് തസ്പീര്തനാടനവലാം

വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പുമനബ  (വപനാഫ.  സബ.  രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥസ്റ്റ്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  വവലഫസ്റ്റ്  പനാര്പ്പെബട  പദതബക്കസ്റ്റ്  തുടക്കലാം

കുറബക്കുകേയലാം  ഗുണകഭനാകനാക്കവള  കേവണത്തുന്നതബനുളള  സര്കവ്വേ  നടപടബകേള്

പൂര്ത്തബയനാക്കബ കേരടസ്റ്റ് ലബസസ്റ്റ് പസബദസ്പീകേരബക്കുകേയലാം അതബകന്മേലുളള ആകക്ഷപങ്ങളലാം

പരനാതബകേളലാം  പരബഹരബചസ്റ്റ്  അനബമ  ലബസസ്റ്റ്  2017  വസപ്റലാംബര്  25-നുമുമസ്റ്റ്

പസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  വചയബട്ടുവണനലാം  അടുത്ത

അഞസ്റ്റ് വെര്ഷത്തബനുളളബല് കകേരളത്തബവല എലനാ ഭവെനരഹബതര്ക്കുലാം ഭൂരഹബതരനായ
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ഭവെനരഹബതര്ക്കുലാം  സസ്വനമനായബ  വതനാഴബല്  വചയസ്റ്റ്  ഉപജസ്പീവെനലാം  നടത്തുന്നവെര്ക്കുലാം

സനാമത്തബകേ  കസവെനങ്ങളള്വപ്പെവട  എലനാ  സനാമൂഹബകേകക്ഷമ  പദതബകേളവടയലാം

പകയനാജനലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുതകുന്ന  സുരക്ഷബതവലാം  മനാനദവമനായ  വെസ്പീടുകേള്

ലഭദമനാക്കുകേവയനളളതനാണസ്റ്റ്  വവലഫസ്റ്റ്  പദതബയവട  ലക്ഷദവമനലാം  സഭവയ

അറബയബച.  കേരടസ്റ്റ്  ലബസബല്  പരനാതബകേളവണങബല്  കമനാണബററബലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തബ  അതസ്റ്റ്

പൂര്ണ്ണമനായലാം  പരബഹരബചനായബരബക്കുലാം  അനബമ  ലബസസ്റ്റ്  പസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ഗുണകഭനാക്തൃലബസസ്റ്റ് പസബദവപ്പെടുത്തബയനാല് പദതബ പവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭബക്കുകേയലാം

അര്ഹതയളള  എലനാവെര്ക്കുലാം  വെസ്പീടസ്റ്റ്  അനുവെദബക്കുകേയലാം  വചയ്യുന്നതനാണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്

ഭവെനനബര്മ്മേനാണ  രലാംഗവത്ത  ഒരു  ഇന്റെകഗ്രറഡസ്റ്റ്  പദതബയനായബരബക്കുവമനലാം

കകേന്ദ്രനാവെബഷ്കൃത  പദതബകേളള്വപ്പെവട  വെദതദസ്തമനായ  രസ്പീതബയബല്  വെസ്പീടസ്റ്റ്

നബര്മ്മേബക്കനാനുളള  കസനാഴ്സുകേവള  ഉദ്ഗ്രഥബചവകേനാണസ്റ്റ്  വെസ്പീടസ്റ്റ്  നബര്മ്മേനാണലാം

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം അധബകേമനായബ വെരുന്ന തുകേ സലാംസനാന സര്ക്കനാര് കലനാവണടുത്തസ്റ്റ്

പഞനായത്തുകേള്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുകേയലാം  പഞനായത്തസ്റ്റ്   അടുത്ത  വെര്ഷവത്ത   പദതബ

വെബഹബതത്തബല്നബന്നസ്റ്റ്   പബന്സബപ്പെല്  എമമൗണബവന്റെ   ഇന്സനാള്വമനലാം

അതബനനാവെശദമനായ പലബശയലാം സലാംസനാന സര്ക്കനാര് നല്കുന്നതനാവണനലാം മനബ

അറബയബച.  വവലഫസ്റ്റ് പനാര്പ്പെബട സമുചയങ്ങള്ക്കനാവെശദമനായ ഭൂമബ  വെനാങ്ങുന്നതബനുളള

പണലാം  കേവണത്തുന്നതബനസ്റ്റ്   കേബഫ്ബബ മുകഖന ലനാന്ഡസ്റ്റ് കബനാര്ഡസ്റ്റ് എത്രയലാം കവെഗലാം

കബനാണസ്റ്റ് തയനാറനാക്കുവമനലാം   സലാംസനാന സര്ക്കനാര് ലക്ഷദലാംവെച വെസ്പീടുകേള് 2021-ല്
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പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതനാവണനലാം  അതബനസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളവട

കനതൃതസ്വത്തബല്  എലാം.എല്.എ./എലാം.പബ.-മനാര്  ഉള്വപ്പെവടയളള

ജനപതബനബധബകേളമനായബ   ഇടവപട്ടസ്റ്റ്  ഭൂമബയകടയലാം സമത്തബകന്റെയലാം സമനാഹരണലാം

സനാദദമനാക്കുന്നതനാവണനലാം ലഭദമനാകുന്നബടത്തുനബന്നസ്റ്റ് ഭൂമബ ഏവറടുക്കുന്നതനാവണനലാം

ആലപ്പുഴ  ഒഴബവകേയളള  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  സമുചയത്തബനനായബ  സലലാം

കേവണത്തബയബട്ടുവണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മറുപടബയനായബ  മനബ  അറബയബച.

കതനാട്ടലാം  വതനാഴബലനാളബകേളവട  ഭവെന നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ   കതനാട്ടമുടമകേളബല്നബന്നസ്റ്റ്

ഭൂമബ  ലഭദമനായബവലങബല്  സര്ക്കനാര്   ഭൂമബ  കേവണത്തബ  വെസ്പീടസ്റ്റ്  നബര്മ്മേനാണലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാവണന്നസ്റ്റ്  ഒരു  ഉപകചനാദദത്തബലബടവപട്ടുവകേനാണസ്റ്റ്  മുഖദമനബ

വെദകമനാക്കബ. 

12 (*122)      തകദ്ദേശ ഭരണ സനാപനങ്ങളവട വെനാര്ഷബകേ പദതബ

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫസ്റ്റ് ഹജസ്റ്റ് തസ്പീര്തനാടനവലാം

വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സലാംസനാനവത്ത  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളവട  വെനാര്ഷബകേ  പദതബ

തയനാറനാക്കുന്നതബനുളള  മനാര്ഗ്ഗകരഖ  മുന്കൂട്ടബ  നല്കുകേയലാം  സമയബനബതമനായബ

പരബശസ്പീലനലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയലാം   വെനാര്ഷബകേ  പദതബ  സമര്പ്പെബക്കുനവവെന്നസ്റ്റ്

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ് വെബവെബധ തലങ്ങളബല് തുടര്ചയനായബ അവെകലനാകേനലാം നടത്തുകേയലാം

പദതബ  രൂപസ്പീകേരണ  പകബയ  കമനാണബറര്  വചയ്യുന്നതബനസ്റ്റ്  വപര്കഫനാര്മന്സസ്റ്റ്
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ആഡബറസ്റ്റ്  യൂണബറ്റുകേള്ക്കസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം  വചയതബലൂവട  ജസ്പീവെനക്കനാരുവട

അകേമഴബഞ്ഞ പബന്തുണ ഉണനായതുവകേനാണനാണസ്റ്റ് പദതബകേള്ക്കസ്റ്റ് ജൂണ്  15-നുളബല്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം വെനാങ്ങനാന് സനാധബചവതന്നസ്റ്റ് സഭവയ അറബയബച. അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുന്ന

പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  ജനാഗ്രത

പുലര്ത്തുന്നകതനാവടനാപ്പെലാം  പദതബ  പവൃത്തബകേളവട  കമനാണബററബലാംഗസ്റ്റ്  ആഴ്ചകതനാറുലാം

നടത്തുകേയലാം  പബന്നബല്   നബല്ക്കുന്ന  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളവട  പശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കനാന്           ജബലനാ-സലാംസനാന തലത്തബല്  ഇടവപടലുകേള് നടത്തുകേയലാം

വചയ്യുനണസ്റ്റ്.  പതബമൂന്നനാലാം  പഞവെത്സര  പദതബയവട  ഭനാഗമനായബ  തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളബലൂവട  നടത്തുന്ന  വെബകേസന  പവെര്ത്തനങ്ങളബല്  നവെകകേരള

മബഷനുകവെണബ  തയനാറനാക്കബയബട്ടുള  പദതബകേള്  അതനാതസ്റ്റ്  മബഷനുകേളബല്

ഉള്വപ്പെടുത്തബ  വചയ്യുന്നതബനുലാം  ഓകരനാ  പകദശവത്തയലാം

മനാലബനദമുകമനാക്കുന്നതബനനായബ  വവജവെ  മനാലബനദലാം  ഉറവെബടത്തബല്ത്തവന്ന

പരബപനാലബക്കുകേ,  അവവജവെ  മനാലബനദലാം  കശഖരബചസ്റ്റ്  പുന:ചലാംകമണ

വെബകധയമനാക്കുന്നതബനുള  സമൗകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കുകേ,  വവജവെ  മനാലബനദങ്ങള്

വവജവെവെള  ഉല്പനാദനത്തബനുലാം  ഉമൗര്കജനാത്പനാദനത്തബനുലാം  ഉപകയനാഗവപ്പെടുത്തുന്ന

കപനാജക്ടുകേള്  ആവെബഷ്കരബക്കുകേ,  മനാലബനദ  സലാംസ്കരണ  യൂണബറ്റുകേള്

സനാപബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  സബ്സബഡബ  നല്കുകേ  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.
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കുടുലാംബശസ്പീ  ധനാരനാളലാം  തനതനായ  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  കപനാജക്ടുകേള്  ഏവറടുക്കുകേയലാം

ഏവറടുക്കുന്ന  ഓകരനാ  പദതബയലാം  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബവന്റെയലാം  തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളവടയലാം  സഹനായകത്തനാവടയനാണസ്റ്റ്  മുകന്നനാട്ടുവകേനാണസ്റ്റ്  കപനാകുന്നവതനലാം

ജലകസചനത്തബനുലാം കുടബവവെളളത്തബനുമനായബ ആശയബക്കുന്ന കേകനനാലബ കേനനാലബവന

അതബവന്റെ  തസ്പീരത്തുള കബനാക്കസ്റ്റ്/ജബലനാ പഞനായത്തുകേള് സലാംയകമനായബ നസ്പീര്ത്തട

വെബകേസന  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കബ  മലബനസ്പീകേരണത്തബല്നബനലാം

സലാംരക്ഷബക്കണവമന്നസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുവണനലാം  തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളബവല  ഉകദദനാഗസരുവട  കുറവകേള്  നബകേത്തുന്നകതനാവടനാപ്പെലാം

ജനകേസ്പീയമനായബ  പദതബ  നബര്വ്വേഹണലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാനുളള

സനാദദതവയനാരുക്കനാനനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുന്നവതനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

മറുപടബയനായബ മനബ വെദകമനാക്കബ.  

13 (*123 & *137)            വനല്കൃഷബ വെബകേസന പദതബ

കൃഷബ  വെകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ.  വെബ.  എസസ്റ്റ്.  സുനബല്  കുമനാര്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,   ഇമൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വെന്നതബനുകശഷലാം  വനല്കൃഷബ

വെബകേസനത്തബനസ്റ്റ്  മുനബയ  പരബഗണന  നല്കേബവക്കനാണസ്റ്റ്  സമഗ്ര  വനല്കൃഷബ

വെബകേസന പദതബ ഫലപദമനായബ ആവെബഷ്കരബചസ്റ്റ് നടപ്പെബലനാക്കബവെരുനവണനലാം 2016

ആഗസസ്റ്റ് മുതല് 2017 ആഗസസ്റ്റ് വെവരയനാണസ്റ്റ് വനല്വെര്ഷമനായബ ആചരബക്കുന്നവതനലാം

പസ്തുത പദതബയവട ഭനാഗമനായബ  മറ്റു ഘടകേങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് പുറവമ കബനാക്കസ്റ്റ് തലത്തബലുളള
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സലാംകയനാജനലാം,  പരബസബതബ  സമൗഹൃദ  സുസബര  ആശയങ്ങള്  വനല്കൃഷബ

കമഖലയബല്  നടപ്പെനാക്കല്  എന്നബവെയസ്റ്റ്  ഉമൗന്നല്  നല്കേബയബരുനവവെനലാം

വനല്ലുത്പനാദനലാം,  വനല്കൃഷബയലാം  വെബദദനാഭദനാസവലാം,  വനല്കൃഷബയലാം  വതനാഴബല്

ലഭദതയലാം,  വനല്കൃഷബയലാം യവെനാക്കളലാം,  വനല്കൃഷബയബവല  നൂതന സകങതങ്ങള്,

വനല്കൃഷബയലാം  പരബസബതബയലാം,  സലാംസ്കരണവലാം  വെബപണനവലാം,  വനല്കൃഷബയലാം

ടൂറബസവലാം, വനല്കൃഷബയലാം കേനായബകേ വെബകനനാദങ്ങളലാം, വനല്കൃഷബയലാം ആയര്കവെദവലാം,

വനല്കൃഷബ കമഖലയമനായബ ബനവപ്പെട്ട കേലയലാം സലാംസ്കനാരവലാം എന്നസ്പീ കമഖലകേള്ക്കസ്റ്റ്

മുന്തൂക്കലാം  നല്കേബവക്കനാണസ്റ്റ്  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കനാനനാണസ്റ്റ്  ലക്ഷദമബടുന്നവതനലാം

സഭവയ  അറബയബച.  14  ജബലകേളബല്  231  പനാടങ്ങളബലനായബ  4290.812  വഹക്ടര്

സലലാം  നബലവെബല്  പുതബയതനായബ  വനല്ലുത്പനാദനത്തബനസ്റ്റ്  പരദനാപ്തമനായബട്ടുണസ്റ്റ്.

2956.7  വഹക്ടര്  സലമനാണസ്റ്റ്  ഇമൗ  വെര്ഷവത്ത  ഭമൗതബകേ  ലക്ഷദലാം.   2008 -വല

കകേരള  വനല്വെയല്  തണ്ണസ്പീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നബയമപകേനാരലാം  രൂപസ്പീകേരബകക്കണ

ഡനാറനാ  ബനാങ്കുകേള്  തയനാറനാക്കബ  പസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള  നടപടബകേള്

ഉമൗര്ജബതവപ്പെടുത്തുകേയലാം  669  കൃഷബഭവെനുകേളബവല  ഡനാറനാ  ബനാങസ്റ്റ്  തയനാറനാക്കബ

ഗസറബല്  പസബദവപ്പെടുത്തുകേയലാം  226  കൃഷബ  ഭവെനുകേളബവല  ഡനാറനാ  ബനാങസ്റ്റ്

പസബദസ്പീകേരണത്തബനനായബ   ഗവെ.  പസ്സുകേളബല്  ഏല്പ്പെബക്കുകേയലാം  വചയബട്ടുണസ്റ്റ്.

ഡനാറനാ ബനാങസ്റ്റ് തയനാറനാക്കല് പൂര്ത്തബയനാകേനാത്ത കൃഷബഭവെന് പകദശങ്ങളവട ഡനാറനാ

ബനാങസ്റ്റ്  ഉപഗ്രഹചബത്രങ്ങളവട  സഹനായകത്തനാവട  കേറമറ  രസ്പീതബയബലുലാം
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സമയബനബതമനായലാം  പസബദസ്പീകേരണലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനുളള  കമല്കനനാട്ടലാം

വെഹബക്കുന്നതബനുലാം  പദതബ  പുകരനാഗതബ  അവെകലനാകേനലാം  വചയ്യുന്നതബനുലാം  ഒരു

ഉന്നതതല  സമബതബവയ   ചുമതലവപ്പെടുത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  വനല്വെയല്

തണ്ണസ്പീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  ചട്ടങ്ങള്  കഭദഗതബ  വചയ  പകേനാരലാം  നബലവെബല്

വനല്വെയല്/തണ്ണസ്പീര്ത്തടമനായബ നബല്ക്കുന്ന സലങ്ങള് ഗസറബല് പസബദസ്പീകേരബച

ഡനാറനാ  ബനാങബല്  ഉള്വപ്പെട്ടബട്ടബവലങബല്   90  ദബവെസത്തബനുളളബല്  പനാകദശബകേതല

നബരസ്പീക്ഷണ  സമബതബ  കേണ്വെസ്പീനര്  മുമനാവകേ  പുന:പരബകശനാധനയസ്റ്റ്

അകപക്ഷബക്കനാവന്നതുലാം  പസ്തുത  ഭൂമബ  പരബകശനാധന  നടത്തബ  ഡനാറനാ  ബനാങബല്

ആവെശദമനായ തബരുത്തലുകേകളനാവട  പസബദവപ്പെടുത്തനാന് നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുളളതുമനാണസ്റ്റ്.

വനലസ്റ്റ്ല്ല്  സലാംഭരണലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  പബ.ആര്.എസസ്റ്റ്.  കലനാണ്

സലാംവെബധനാനത്തബലൂവട സലാംഭരബച വനലബവന്റെ തുകേ കേര്ഷകേരുവട അക്കമൗണ്ടുകേളബകലയസ്റ്റ്

മൂന്നസ്റ്റ് ദബവെസത്തബനുളളബല് ലഭദമനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  ബനാങകേളമനായബ ധനാരണയണനാക്കനാന്

സവവപ്ലെെകകേനായസ്റ്റ് ഉത്തരവെസ്റ്റ്  നല്കുകേയലാം  കകേരളത്തബല് വനല്കൃഷബക്കനുകയനാജദമനായ

90,000  വഹക്ടര്  തരബശുഭൂമബയവണന്നസ്റ്റ്  കേനാര്ഷബകേ  സര്വ്വേകേലനാശനാലയലാം

ഡബപ്പെനാര്ട്ടുവമനലാം സലാംയകമനായബ നടത്തബയ പഠന റബകപ്പെനാര്ട്ടബവന്റെ അടബസനാനത്തബല്

ഭൂഉടമകേളബല്നബനലാം  അതസ്റ്റ്  ഏവറടുത്തസ്റ്റ്  കൃഷബവചയ്യുന്നതബനനായബ  ജബലനാകേളക്ടര്ക്കസ്റ്റ്

അധബകേനാരലാം  നല്കുകേയലാം  വചയബട്ടുവണനലാം   ജബലനാകേളക്ടര്  ഭൂഉടമയവട

സമ്മേതകത്തനാവട  കൃഷബ  വചയ്യുന്നതബനനായബ  ഗ്രൂപ്പുകേള്കക്കനാ  കേര്ഷകേരുവട
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സലാംഘടനകേള്കക്കനാ  കുടുലാംബശസ്പീകക്കനാ  നല്കേനാന്  നബയമലാം

അനുശനാസബക്കുനവണനലാം  നബയമ  പരബമബതബകേളളളതബനനാല്  അവെ

ഭൂഉടമസരബല്നബനലാം പബടബവചടുക്കുന്നതബനു പകേരലാം  അവെരുവട  ഉടമസനാവെകേനാശലാം

ഉറപ്പെനാക്കബവക്കനാണസ്റ്റ്  ആ  ഭൂമബയബല്  കൃഷബ  വചയ്യുന്നതബനനാവെശദമനായ   നബയമ

കഭദഗതബവയക്കുറബചസ്റ്റ്  ആകലനാചബക്കുവമനലാം  മനബ  വെദകമനാക്കബ.   സസ്പീഡസ്റ്റ്

അകതനാറബറബയവട  കനതൃതസ്വത്തബല്  കകേരളത്തബവല  കൃഷബക്കനാര്ക്കനാവെശദമനായ

വനല്വെബത്തസ്റ്റ്   ഇന്ഡന്റെസ്റ്റ്  അനുസരബചസ്റ്റ്   വെബതരണലാം  വചയനാനുളള  സലാംവെബധനാനലാം

ഏര്വപ്പെടുത്തബയകതനാവടനാപ്പെലാം കേര്ണ്ണനാടകേ സസ്പീഡസ്റ്റ് അകതനാറബറബയലാം എന്.എസസ്റ്റ്.സബ.-

യമനായബ  കചര്ന്നസ്റ്റ്  കകേരള  സസ്പീഡസ്റ്റ്  അകതനാറബറബ  വെചബട്ടുളള  എഗ്രബവമന്റെസ്റ്റ്  പകേനാരലാം

അവെരുവട വെബത്തുകേള് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് കനരബട്ടസ്റ്റ്  എത്തബചവകേനാടുക്കനാനുളള സലാംവെബധനാനലാം

ഏര്വപ്പെടുത്തുകേയലാം  വചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  വനലസ്റ്റ്ല്ല്  സലാംഭരണവമനായബ  ബനവപ്പെട്ട  കുടബശബകേ

വെബതരണലാം  വചയ്തുവകേനാണബരബക്കുകേയനാവണനലാം  കൃഷബക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്  ആനുകൂലദങ്ങളലാം

സലാംരക്ഷണവലാം  മുന്കേരുതലുലാം  ഏര്വപ്പെടുത്തബ   കേര്ഷകേനാത്മഹതദകേള്

ആവെര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാന്  നയപരബപനാടബകേള്  ആവെബഷ്കരബക്കുകേയലാം  അതബവന്റെ

ഭനാഗമനായബ  സലാംസനാന  ഇന്ഷസ്വറന്സസ്റ്റ്  പദതബയവട  നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ

വെര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  പുതുതലമുറവയ  കൃഷബയബകലയസ്റ്റ്  വകേനാണ്ടുവെരുന്നതബനനായബ

പുതബയ  എന്റെര്പണര്ഷബപ്പെസ്റ്റ്  വകേനാണ്ടുവെരുന്നതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  കൃഷബ

വെകുപ്പെബവന്റെ  63  സസ്പീഡസ്റ്റ്  ഫനാമുകേള്  നവെസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള   പവെര്ത്തനലാം
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നടനവകേനാണബരബക്കുകേയനാവണനലാം  കവെനലുമനായബ  ബനവപ്പെട്ടുള  പതബസനബ

പരബഹരബക്കുന്നതബവന്റെ  ഭനാഗമനായബ  മൂപ്പെസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞ  വെബത്തുകേള്  കൂടുതല്

ഉലനാദബപ്പെബക്കനാന്കവെണബയള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുവണനലാം  ഓണനാട്ടുകേര  കമഖല

തരബശുരഹബത പകദശമനാക്കബ മനാറ്റുന്നതബനുള നടപടബ ആരലാംഭബചബട്ടുവണനലാം   ഇമൗ

സസ്പീസണബല്  പമബലാംഗസ്റ്റ്  സബ്സബഡബ  വെബതരണലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കബ  കേര്ഷകേരുവട

അക്കമൗണ്ടുകേളബകലയസ്റ്റ്  പണലാം  എത്തബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  അടബയനര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുവമനലാം ഓരുവവെളലാം കേയറബ കൃഷബ നശബക്കനാതബരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ് ബണ്ടുകേള്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുളള  വടണര്  നടപടബ  ഒകക്ടനാബര്  31-നുമുമസ്റ്റ്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനനാവെശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണവമന്നസ്റ്റ് ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂര് ജബലനാ

കേളക്ടര്മനാര്ക്കസ്റ്റ് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുവണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മറുപടബയനായബ

മനബ വെദകമനാക്കബ.  

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  1340

മുതല്  1638  വെവരയള കചനാദദങ്ങളബല്  30  എണ്ണത്തബനുലാം ബനവപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


