
II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/VIII-5

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   ഫഫെബ്രുവരബ   08,   ബുധന

 നബയമസഭ  രഞവബഫലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനഫപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബഫന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചരന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

24 (*121) ആരടബഫെബഷദല് ഇന്റെലെബജനസക്ക് ഹബക്ക്

ഉന്നതവബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പുമനബ  (കഡഞ.  ആര.  ബബന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  മഞനവ  വബഭവകശേഷബ  വബകേസനത്തബനക്ക്

ആർടബഫെബഷദൽ ഇന്റെലെബജൻസക്ക് ആൻഡക്ക് ഫമഷസ്പീൻ കലെണബഞ്ചാംഗക്ക്,  കറഞകബഞടബകേക്ക് 

കപഞസസക്ക്  ഓകടഞകമഷൻ,  കക്ലൗഡക്ക്  കേമമ്പ്യൂടബഞ്ചാംഗക്ക്,  സസബർ  ഫസകേമ്പ്യൂരബറബ,

കഡഞൺ  ഫടകകഞളജബ,  ഗ്രഞഫെബകക്ക്  ഡബസസനബഞ്ചാംഗക്ക്  എന്നസ്പീ  കകേഞഴ്സുകേളഞ്ചാം  സബല്

എനഹഞനഫസ്മെന്റെക്ക്  കപഞഗ്രഞമുകേളഞ്ചാം  സ൪വകേലെഞശേഞലെകേള്,  അസഞപക്ക്  കകേരള

എന്നബവ  വഴബ  നടത്തബവരുനഫണ്ടെന്നക്ക്  സഭഫയ  അറബയബച.   ആമകസഞൺ,

അകഡഞബബ,  ഗൂഗബൾ,  ഏണസക്ക്  &  യഞ്ചാംഗക്ക്  തുടങ്ങബയ  വദവസഞയ
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സഞപനങ്ങളഫട പങഞളബത്തകത്തഞഫടയുള്ള കകേഞഴ്സുകേള് ഫതഞഴബൽ സഞധദതകേൾ

വർദബപ്പെബകഞന സഹഞയബക്കുന. അനഞരഞഷ്ട്ര നബലെവഞരത്തബലുള്ള സനപുണദ

പരബശേസ്പീലെനത്തബലൂഫട കകേഞഴക്ക്  പൂർത്തബയഞകബയവരകക്ക് മുൻനബര കേമനബകേളബൽ

കജഞലെബ ലെഭദമഞകഞന നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഇ൯ഡസബ ഓണ് കേഞമസക്ക്,

കേണകക്ക് കേരബയ൪ ടു കേഞമസക്ക് തുടങ്ങബയ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം എലഞ

സരവകേലെഞശേഞലെകേളബലുഞ്ചാം  ഫതഞഴബല്കമളകേള്  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം

സ൪കഞ൪/എയ്ഡഡക്ക്  കകേഞകളജുകേളബല്  നമ്പ്യൂജനകറഷ൯  കകേഞഴ്സുകേള്

അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം  വദവസഞയശേഞലെകേളബല്  ഇകന്റെണ്ഷബപ്പുഞ്ചാം  ഇ൯ഡസബയല്

വബസബറഞ്ചാം  നടത്തുന്നതബനക്ക്  സക്ലൗകേരദഫമഞരുക്കുകേയുഞ്ചാം  ഫചയബട്ടുഫണ്ടെന്നക്ക്

വദക്തമഞകബ.  ഇകന്റെണ്ഷബപ്പെബനക്ക്  ഫക്രെഡബറക്ക്  ഏരഫപ്പെടുത്തുഫമനഞ്ചാം  ഫടകകഞളജബ

ഇനകേക്യുകബഷന ഫസന്റെറുകേളഞ്ചാം എന്റെരപണരഷബപ്പെക്ക് ഫഡവലെപ്ഫമന്റെക്ക് കബ്ബുകേളഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  Earn While You Learn  പദതബയബലൂഫട  20  ലെക്ഷഞ്ചാം

രൂപയുഫട ഫതഞഴബല് ദബനങ്ങള് ലെഭദമഞകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം കപഞളബഫടകബകേക്ക്  വഴബ

നഞലെഞയബരത്തബലെധബകേഞ്ചാം  വബദദഞരതബകേള്കക്ക്  അപന്റെബസ്ഷബപക്ക്

ഉറപ്പെഞകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  ഫസന്റെര  കഫെഞര  എകലെനസക്ക്  ഇന  ആരടബഫെബഷദല്

ഇന്റെലെബജനസക്ക്  പദതബ  ആവബഷ്കരബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  Centralized  Knowledge

Repository  Platform  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  പഞരഞ്ചാംഭ  നടപടബകേള്
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ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  അറബയബച.  ഫഎ.എചക്ക്.ആര.ഡബ.  കമഞഡല്

എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്  കകേഞകളജബല്  എ.ഫഎ.സബ.റബ.ഇ.  സഹഞയകത്തഞഫട

ഫഎഡബയ  ലെഞബക്ക്  സഞപബചവരുന്നതഞയുഞ്ചാം  ടഞറഞ  കേണ്സള്ടനസബ

സരവസ്പീസസുമഞയബ സഹകേരബചക്ക് ബബ.ഫടകേക്ക് കേമമ്പ്യൂടർ സയൻസക്ക് & ബബസബനസക്ക്

സബസഞ്ചാം എന്ന കകേഞഴക്ക് ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം ബബരുദ-ബബരുദഞനനര ഗകവഷണ

കപഞഗ്രഞമുകേളഞ്ചാം ഒമതക്ക് നൂതന പഠന വകുപ്പുകേളഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനക്ക് കകേരള

സർവകേലെഞശേഞലെ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  സഞർടപ്പുകേൾകക്ക്

പബന്തുണ നൽകുന്ന ഇൻകേമ്പ്യൂകബററുകേളഞ്ചാം ലെഞബുകേളഞ്ചാം കകേഞ വർകബഞ്ചാംഗക്ക് കസസുഞ്ചാം

അനുബന്ധ  സക്ലൗകേരദങ്ങളഞ്ചാം  മഹഞതഞഗഞന്ധബ  സർവകേലെഞശേഞലെ

ഇഫന്നഞകവഷൻ  ഫെക്ലൗകണ്ടെഷൻ   ഒരുകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  കകേഞഴബകകഞടക്ക്

സർവകേലെഞശേഞലെ  കേദഞമസബൽ  ഫെഞബബകകഷൻ  ലെകബഞറടറബ

സഞപബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  ശസ്പീശേങരഞചഞരദ  സഞ്ചാംസ്കൃത  സർവകേലെഞശേഞലെയബൽ

പവരത്തബചവരുന്ന രൂപകേല്പന ഫടകകഞളജബ ബബസബനസക്ക് ഇൻകേക്യുകബറർ വഴബ

ഫതഞഴബല്  സഞദദതകേള്  ലെഭദമഞകഞനുള്ള  പവരത്തനങ്ങള്

നടത്തബവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  തബരുവനനപുരഫത്ത  ഫടകകഞളജബ

ഹബഞകബ മഞറന്നതബനക്ക് അസഞപക്ക് കകേരളയുഫട കേമ്മേമ്പ്യൂണബറബ സബൽ പഞർക്കുകേൾ

സജ്ജമഞയബ വരബകേയഞഫണനഞ്ചാം   കേഴക്കൂടഞ്ചാം സക്ക് കേബൽ പഞർകബൽ ഓഗക്ക് ഫമന്റെഡക്ക്
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റബയഞലെബറബ/ഫവർചസൽ റബയഞലെബറബ ഫസന്റെർ ഓഫെക്ക് എകലെ൯സക്ക് സഞപബകഞനുള്ള

നടപടബകേൾ  പൂർത്തബയഞയബവരബകേയഞഫണനഞ്ചാം  ആരടബഫെബഷദല്

ഇന്റെലെബജനസുമഞയബ  ബന്ധഫപ്പെടക്ക്  ഫപഞതു  അകഞദമബകേക്ക്  ഫഫ്രെയബഞ്ചാംവരകക്ക്

തയഞറഞക്കുന്നതഞഫണനഞ്ചാം   ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയഞയബ  മനബ

അറബയബച.

25 (*122) മൂലെദവരദബത കൃഷബ മബഷന

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  പസഞദക്ക്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

കേഞരഷബകകേഞല്പ്പെന്നങ്ങഫള  മൂലെദവരദബത  ഉല്പന്നമഞക്കുകേ,  കൃഷബകഞരുഫട

വരുമഞനഞ്ചാം  ഇരടബയഞക്കുകേ,  കേഞരഷബകകേഞത്പഞദനക്ഷമത  വരദബപ്പെബക്കുകേ,

ഉത്പന്ന  സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഉത്പന്നങ്ങളഫട  വബലെ,  മൂലെദവരദബത

പവരത്തനങ്ങളബല്  നബനള്ള  വരുമഞനഞ്ചാം,  മറക്ക്  അനുബന്ധ  വരുമഞനങ്ങള്

എന്നബവയബല് വരദനവക്ക് വരുത്തുകേ തുടങ്ങബയ ഉകദ്ദേശേദങ്ങകളഞഫട മൂലെദവരദബത

കേഞരഷബകേ മബഷന രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെന്നക്ക് സഭഫയ അറബയബച. ഇനകേക്യുകബഷന

ഫസന്റെറുകേളഞ്ചാം എഫെക്ക്.പബ.ഒ. (ഫെഞരമര ഫപഞഡമ്പ്യൂസര ഓരഗഫഫനകസഷന)-കേളഞ്ചാം

നടപ്പെഞകബ  ഉത്പന്നങ്ങള്കക്ക്  വബപണബ  ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ബഞനഡ ക്ക്

വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കൃഷബയബല്  മൂലെദനബരണയഫത്ത  പബന്തുണയ്ക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

ആഭദനര,  അനരകദ്ദേശേസ്പീയ  വദഞപഞരവഞ്ചാം  കേയറമതബയുഞ്ചാം  സഹകേരണവഞ്ചാം
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കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം മബഷന ശദ കകേനസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്.  മബഷഫന്റെ

നടത്തബപ്പെബനഞയബ  സബക്ക്  വരകബഞ്ചാംഗക്ക്  ഗ്രൂപ്പുകേള്/റബകസഞഴക്ക്  സബക്ക്  ഗ്രൂപ്പുകേള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പുതബയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേഫര

സഹഞയബകഞനഞയബ  അഗ്രബ  ബബസബനസക്ക്  ഇൻകേക്യുകബറർ  എന്ന  സഞപനഞ്ചാം

പവരത്തബചവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  അകഗ്രഞ  കപഞസസബഞ്ചാംഗക്ക്  യൂണബറകേള്കക്ക്

വദവസഞയ വകുപ്പെക്ക് സഞമത്തബകേ സഹഞയഞ്ചാം നല്കുനഫണ്ടെനഞ്ചാം കകേരള അകഗ്രഞ

ഇനഡസസ്പീസക്ക്  കകേഞരപ്പെകറഷന,  കഹഞരടബകകേഞരപ്പെക്ക്,  വബ.എഫെക്ക്.പബ.സബ.ഫകേ.,

ഇകകഞകഷഞപ്പുകേള്,  അനുബന്ധ സഞപനങ്ങള് എന്നബവയുമഞയബ കചരനള്ള

പവരത്തനഞ്ചാം  മൂലെദവരദബത  കേഞരഷബകേ  മബഷനബലൂഫട  സഞധദമഞകുഫമനഞ്ചാം

കകേഞമണ്  ഫഫെസബലെബറബ  ഫസന്റെറുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുഫമനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  ഒരു  കൃഷബ  ഭവനബല്  ഒരു  ഉല്പന്നഞ്ചാം  എന്ന

നബലെയബല്  മൂലെദവരദബത  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഉല്പ്പെഞദബപ്പെബക്കുന്ന  പദതബ

ആവബഷ്കരബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  416  കൃഷബ  ഭവനുകേളബല്  ഇതബനകേഞ്ചാം  മൂലെദവരദബത

ഉല്പന്നങ്ങള് ഉല്പ്പെഞദബപ്പെബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  'കകേരള് അകഗ്രഞ'  എന്ന ബഞനഡബല്

ഓണ്ഫഫലെന വബപണന സഞ്ചാംവബധഞനത്തബലൂഫട 65 മൂലെദവരദബത ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്

വബപണയബഫലെത്തബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  അറബയബച.  ഫപഞതു  ബഞനഡബല്

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള് വബകദശേരഞജദങ്ങളബകലെയ്ക്കടകഞ്ചാം എത്തബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബകേള്
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സസസ്പീകേരബക്കുഫമനഞ്ചാം  സബയഞല് മഞതൃകേയബല് കേരഷകേരക്കുകൂടബ പങഞളബത്തമുള്ള

കകേരള അകഗ്രഞ ബബസബനസക്ക്  കേമനബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള്

അനബമഘടത്തബലെഞഫണനഞ്ചാം  കേഞരഷബകേ  സരവകേലെഞശേഞലെ,

സബ.റബ.സബ.ആര.ഫഎ.  തുടങ്ങബയ  സഞപനങ്ങളബലൂഫട  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരകക്ക്

പരബശേസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കേബവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  പഞകയഞഗബകേമഞയ  കപഞജക്ടുകേള്

തയഞറഞക്കുന്നതബനക്ക്  കേരഷകേഫര  സഹഞയബക്കുന്നതബനഞയബ  'VAIGA'  (Value

Addition for Income Generation in Agriculture) 2023-ല് ഡബ.പബ.ആര.

കബനബകേക്ക്  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുഫമനഞ്ചാം  ബഞങക്ക്  വഞയഞ  നടപടബകേള്

തസരബതഫപ്പെടുത്തുഫമനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളഫട  ആകേരഷകേമഞയ

പഞയ്ക്കബഞ്ചാംഗബനക്ക് മുഞ്ചാംഫഫബയബഫലെ ഇനദന ഇനസബറമ്പ്യൂടക്ക്  ഓഫെക്ക് പഞകകജബഞ്ചാംഗുമഞയബ

ധഞരഞണഞപതഞ്ചാം  ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഫചറുകേബട

കേഞരഷബകേ  മൂലെദവരദബത  ഉല്പ്പെഞദന  യൂണബറകേള്  സഞപബക്കുന്നതബനക്ക്

അകഗ്രഞസരവസ്പീസക്ക്  ഫസന്റെറുകേഫള  പഞപ്തമഞക്കുന്നതഞണക്ക്.  'ഞങ്ങളഞ്ചാം

കൃഷബയബകലെകക്ക്'  പദതബയബലൂഫട  25000  കൃഷബക്കൂടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബകഞന

സഞധബചഫവനഞ്ചാം  ശേഞസസ്പീയവഞ്ചാം  പരമരഞഗതവമഞയ  കൃഷബരസ്പീതബകേള്

അവലെഞ്ചാംബബക്കുന്നതബനഞയബ  10760  ഫെഞഞ്ചാം  പഞനുകേള്  തയഞറഞകഞന

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  കൃഷബയബടഫത്ത  അടബസഞനഫപ്പെടുത്തബയുള്ള
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ആസൂതണഞ്ചാം  കവണഫമനഞ്ചാം  ഭക്ലൗമസൂചബകേ  പദവബ  ലെഭദമഞയ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളഫട

മഞരകറബഞ്ചാംഗബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുഫമനഞ്ചാം  പഞലെകഞടക്ക്  ജബലയബഫലെ

മുതലെമടയബല് മഞഞ്ചാംകഗഞ പഞരകക്ക് സഞപബക്കുന്ന പദതബ നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതബനക്ക്

ഇനഫകേല്-ഫന  ചുമതലെഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  നസ്പീര  യൂണബറകേളഫട

പുനരുദഞരണത്തബനക്ക്  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുന്നതക്ക്

പരബഗണനയബലെഞഫണനഞ്ചാം റഞ്ചാംബുടഞന,  മഞകങഞസസ്പീന തുടങ്ങബയ പഴവരഗ്ഗങ്ങള്

കേയറമതബ  ഫചയ്യുന്നതബനുഞ്ചാം  ജഞതബക  മൂലെദവരദബത  ഉല്പ്പെന്നമഞകബ  മഞറന്ന

കേഞരദവഞ്ചാം  പരബകശേഞധബക്കുഫമനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയഞയബ  മനബ

അറബയബച.

26 (*123)           ഫകേ  .  എസക്ക്  .  ആര  .  ടബ  .  സബ  .   സരവസ്പീസുകേളഫട
                       ഫഫവവബധദവത്കരണവഞ്ചാം വബപുലെസ്പീകേരണവഞ്ചാം

ഗതഞഗത വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ആന്റെണബ രഞജു)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

ഫകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  സരവസ്പീസുകേളബല്  സവവബധദവത്കരണവഞ്ചാം

വബപുലെസ്പീകേരണവഞ്ചാം  നടത്തുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  കൂടുതല്  ബസ്സുകേള്  നബരത്തബലെബറകബ

ടബകറക്ക്-ടബകറബതര  വരുമഞനഞ്ചാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  നൂതന  പദതബകേള്

ആസൂതണഞ്ചാം ഫചയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം പവരത്തന നവസ്പീകേരണഞ്ചാം സഞധദമഞക്കുന്നതബനക്ക്

അസഡസസറബ  കബഞര ഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതഞഫണനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച.

പതബദബന/മഞസ  കേണക്കുകേള്  യഥഞസമയഞ്ചാം  കരഖഫപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  ഓകരഞ
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ബസബഫന്റെയുഞ്ചാം യൂണബറകേളഫടയുഞ്ചാം കേണക്കുകേള് വബശേകേലെനഞ്ചാം ഫചയ്യുന്നതബനുമഞയബ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള അകക്ലൗണ്ടെക്ക്സക്ക് വബഞ്ചാംഗക്ക് ഇ.ആര.പബ. (എന്റെരഫഫപസക്ക് റബകസഞഴക്ക്

പഞനബഞ്ചാംഗക്ക്) സഞ്ചാംവബധഞനത്തബലൂഫട വബപുലെസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്. ഗ്രഞമവണ്ടെബ പദതബ

ഒമതക്ക്  ജബലകേളബല്  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  പദതബകക്ക്  കകേന  സരകഞരബഫന്റെ

പുരസഞരഞ്ചാം  ലെഭബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  കകേഞവബഡഞനനരഞ്ചാം  ബസക്ക്  യഞതബകേരുഫട

എണ്ണത്തബല് കുറവണ്ടെഞഫയനഞ്ചാം നബരത്തലെഞകബയ ബസ്സുകേള് ഘടഞ്ചാംഘടമഞയബ

പുന:സഞപബക്കുഫമനഞ്ചാം  ലെഞഭകേരമഞഫണങബല്  തണ്ണബകത്തഞടക്ക്  -  ഗൂരുവഞയൂര,

കകേഞടയഞ്ചാം  -  ആങ്ങമൂഴബ  ബസക്ക്  സരവസ്പീസുകേള്  മഞരചക്ക്  ഒനമുതല്

പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുഫമനഞ്ചാം  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ഫകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  ബസക്ക്  ഫടരമബനല്

കേഞ്ചാം-കഷഞപ്പെബഞ്ചാംഗക്ക്  കകേഞഞ്ചാംപകബഫന്റെയുഞ്ചാം  ആലുവ  ഫകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  ബസക്ക്

ഫടരമബനലെബഫന്റെയുഞ്ചാം  നബരമ്മേഞണ  പവരത്തനങ്ങള്  എതയുഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുഫമനഞ്ചാം  കമഞകടഞര  ടഞനകസഞരടക്ക്  വരകകഴക്ക്  ആകക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം

ഫതഞഴബലെഞളബകേളഫട ഡമ്പ്യൂടബ സമയഞ്ചാം എടക്ക് മണബക്കൂറഞഫണനഞ്ചാം അധബകേരബക്കുന്ന

ഡമ്പ്യൂടബ  സമയത്തബനക്ക്  ഓവര  ഫഫടഞ്ചാം  അലെവനസക്ക്  അനുവദബക്കുനഫണ്ടെനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.
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 27(*124) കേരഷകേ കേടഞശേസഞസ കേമ്മേസ്പീഷഫന്റെ പവരത്തനഞ്ചാം 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  പസഞദക്ക്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

കേർഷകേ  കേടഞശേസഞസ  കേമ്മേസ്പീഷൻ  2007-ലെഞണക്ക്  നബലെവബല്  വന്നഫതനഞ്ചാം

കേടകഞരഞയ  കേർഷകേഫരയുഞ്ചാം  ബന്ധഫപ്പെട  സഹകേരണ  സഞപനങ്ങഫളയുഞ്ചാം

കകേൾക്കുകേയുഞ്ചാം  അനുരഞ്ജനഞ്ചാം  നടത്തബ  അവഞർഡക്ക്  പുറഫപ്പെടുവബചക്ക്

സർകഞരബകലെയ്ക്കക്ക് കേടഞശേസഞസത്തബനക്ക് ശേബപഞർശേ നടത്തുകേയുമഞണക്ക് കേമ്മേസ്പീഷന

ഫചയ്യുന്നഫതനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച.  കേടഞശേസഞസത്തബനക്ക്  അർഹതയുള്ള

കേർഷകേന  നബർദ്ദേബഷ്ട  കഫെഞറത്തബൽ  അനുബന്ധ  കരഖകേള്  സഹബതഞ്ചാം

അകപക്ഷബകകണ്ടെതുഞ്ചാം  പരമഞവധബ  2  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  വഫര  കേടഞശേസഞസമഞയബ

അനുവദബക്കുന്നതുമഞണക്ക്.  വയനഞടക്ക്,  ഇടുകബ  ജബലകേളബഫലെ  കേർഷകേർ

31.08.2020  വഫരയുഞ്ചാം  മറക്ക്  ജബലകേളബഫലെ  കേർഷകേർ  31.03.2016  വഫരയുഞ്ചാം

എടുത്ത  വഞയകേളഞണക്ക്  കേടഞശേസഞസത്തബനക്ക്  പരബഗണബചവരുന്നഫതനഞ്ചാം  മറക്ക്

ജബലകേളബലുള്ളവര 31.08.2020 വഫര എടുത്ത വഞയകേള്കൂടബ പരബഗണബക്കുന്ന

കേഞരദഞ്ചാം  പരബകശേഞധബക്കുന്നതഞഫണനഞ്ചാം  അറബയബച.  കകേഞവബഡക്ക്-19

മഹഞമഞരബമൂലെഞ്ചാം  സബറബഞ്ചാംഗക്ക്  നടത്തഞന  കേഴബയഞതബരുന്നതുഞ്ചാം  കേഞലെഞവധബ

കേഴബഞക്ക്  ലെഭദമഞയവ  പരബഗണബകഞന  തസ്പീരുമഞനബചതുഞ്ചാം  അകപക്ഷകേളഫട

എണ്ണഞ്ചാം  വരദബകഞന  കേഞരണമഞഫയനഞ്ചാം  പരമഞവധബ  കവഗത്തബൽ
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അകപക്ഷകേളബകന്മേൽ  തസ്പീർപ്പെക്ക്  കേല്പബക്കുന്നതബനഞയബ  സബറബഞ്ചാംഗുകേളഫട  എണ്ണഞ്ചാം

വർദബപ്പെബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  31.03.2020 വഫര  രജബസര  ഫചയ  6,27,930

അകപക്ഷകേളബല്  11  ജബലകേളബഫലെ  അകപക്ഷകേൾ  പൂർണ്ണമഞയുഞ്ചാം

തസ്പീർപ്പെഞകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  ഇടുകബ,  കേണ്ണൂര,  വയനഞടക്ക്  ജബലകേളബഫലെ

അകപക്ഷകേൾ  തസ്പീർപ്പെഞക്കുന്നതബനഞയബ  സബറബഞ്ചാംഗുകേൾ  ഊർജ്ജബതമഞയബ

നടത്തബവരബകേയഞഫണനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  കേമ്മേസ്പീഷന  സരകഞരബകലെയ്ക്കക്ക്

ശേബപഞരശേ ഫചയതബല്  158.53  കകേഞടബ  രൂപ അനുവദബകഞനുഫണ്ടെനഞ്ചാം ഇക്ലൗ

സഞമത്തബകേ  വരഷഞ്ചാം  അഡസ്പീഷണല്  ആതഫഫറകസഷനബലൂഫട  16  കകേഞടബ

രൂപ  അധബകേമഞയബ  അനുവദബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  34  കകേഞടബ  90  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ

ഇഫകഞലഞ്ചാം അവഞരഡബനഞയബ  വബനബകയഞഗബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം ഫപനഡബഞ്ചാംഗക്ക്  തുകേ

സമയബന്ധബതമഞയബ നല്കുന്നതബനക്ക് നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതഞഫണനഞ്ചാം

കേരഷകേ  വബഹബതഞ്ചാം  അടചകേഴബഞഞല്  സരകഞര  വബഹബതത്തബനക്ക്

കേഞത്തുനബല്കഞഫത  ഇക്ലൗടുപമഞണഞ്ചാം  തബരബഫകേ  നല്കേണഫമന്ന  ഉത്തരവക്ക്

ബഞങ്കുകേള്  കേരശേനമഞയബ  പഞലെബക്കുന്നതബനഞവശേദമഞയ  ഇടഫപടലുകേള്

നടത്തുന്നതഞഫണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച. 
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28 (*125) ഉന്നത വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം കനടുന്നവരകക്ക് കൂടുതല് ഫതഞഴബലെവസരങ്ങള്

ഉന്നതവബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പുമനബ  (കഡഞ.  ആര.  ബബന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  വബദദഞർതബകേളഫട  അഭബരുചബകനുകയഞജദമഞയ

ഫതഞഴബലെവസരങ്ങൾ  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനഞയബ  കകേഞകളജക്ക്  വബദദഞഭദഞസ

വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബൽ  'കേണകക്ക്  കേരബയർ  ടു  കേദഞമസക്ക്'  പദതബ

നടപ്പെഞകബവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  പദതബയുഫട  ഭഞഗമഞയബ  വബദദഞർതബകേൾകക്ക്

DWFS (Digital Work Force management System) എന്ന ഓൺസലെൻ

പഞറക്ക്കഫെഞമബൽ രജബസർ ഫചയഞവന്നതഞഫണനഞ്ചാം സഭഫയ അറബയബച.  ഉന്നത

വബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയബഫലെ  എലഞ  കകേഞകളജുകേളബലുഞ്ചാം  പുത്തൻ  സനപുണദ

പരബശേസ്പീലെന പദതബകേഫളക്കുറബചക്ക് അസഞപക്ക് പതബനബധബകേൾ ഫസമബനഞറുകേളഞ്ചാം

ഫവബബനഞറുകേളഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചക്ക്  പുതബയ  കജഞലെബ  സഞധദതകേള്

പരബചയഫപ്പെടുത്തുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  ഹയർ  ആൻഡക്ക്  ഫടയബൻ  മഞതൃകേയബൽ

ഫതഞഴബൽ  ഉറപ്പെഞക്കുന്ന  പദതബ  നടപ്പെഞകബവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  അസഞപക്ക്

പരബശേസ്പീലെനഞ്ചാം  നടത്തബവരുന്ന  സനപുണദ  പരബശേസ്പീലെന  കകേഞഴ്സുകേളബൽ

കപസക്ക് ഫമന്റെക്ക്  അസബസൻസക്ക്  നൽകുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.

സരകഞര,  എയ്ഡഡക്ക്   എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്  കകേഞകളജുകേളബല്  നൂതന

ആശേയങ്ങള്  ഫടകകഞളജബ  ഇനകേക്യുകബഷന  ഫസന്റെറുകേള്  വഴബ
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നടപ്പെബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  എന്റെരപണരഷബപ്പെക്ക്  ഫഡവലെപ്ഫമന്റെക്ക്  കബക്ക്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  APJAKTU-നുകവണ്ടെബ  ഏഫറടുത്ത

സലെകത്തഞടക്ക്  കച൪ന്നക്ക്  TrEST റബസ൪ചക്ക്  പഞ൪കക്ക്  സഞപബക്കുന്ന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.  നബലെവബലുള്ള  പബ.ജബ.  കപഞഗ്രഞമുകേളബല്  Artificial

Intelligence  സഞ്ചാംബന്ധമഞയ  വബഷയങ്ങള്  ഉള്ഫപ്പെടുത്തബ

കേഞലെത്തബനനുകയഞജദമഞയ  തരത്തബല്  മുകന്നഞട്ടുകപഞകേഞന  വബദദഞഭദഞസ

കമഖലെഫയ  പഞപ്തമഞകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  സഞകങതബകേ  വബദദഞഭദഞസ

ഡയറകകററബനുകേസ്പീഴബല്  ഒരു  Centralized  Knowledge  Repository

Platform  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  പഞരഞ്ചാംഭ  നടപടബകേള്

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  ഫഎ.എചക്ക്.ആര.ഡബ.-യുഫട  കേസ്പീഴബലുളള  Model

Engineering  College-ഫന  Centre  of  Excellence  ആകബ  മഞറബ

പഞകദശേബകേ  ഗകവഷണ  കകേനമഞകബ  പഖദഞപബകഞനുള്ള  നടപടബ

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  ഫഎ.എചക്ക്.ആര.ഡബ.  സഞപനങ്ങളബഫലെ

വബദദഞ൪തബകേഫള  പഫങടുപ്പെബചഫകേഞണ്ടെക്ക്  "തരഞ്ചാംഗക്ക്  2023”  എന്ന

ഫതഞഴബല്കമള സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം            ആധുനബകേ സഞകങതബകേ

വബദദയ്ക്കനുസരബചളള  40-ല്പരഞ്ചാം  പുതബയ  കകേഞഴ്സുകേള്  എല്.ബബ.എസക്ക്.

ഫസന്റെറബല്  ലെഭദമഞകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  കകേഞകളജക്ക്  വബദദഞഭദഞസ
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വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബലുള്ള  എലഞ  കകേഞകളജുകേളബലുഞ്ചാം  കപസ ക്ക്ഫമന്റെക്ക്  ഫസല്ലുകേള്

സഞപബക്കുകേയുഞ്ചാം  വബവബധ എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്  കകേഞകളജുകേളബഫലെ കപസക്ക് ഫമന്റെക്ക്

ഓഫെസ്പീസർമഞർകഞയബ  "കപഫസ്മെന്റെക്ക്  ഓഫെസ്പീസർ  മസ്പീറക്ക്  2022"

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  എലഞ  ആ൪ട്സക്ക്  &  സയ൯സക്ക്  കകേഞകളജുകേളബഫലെയുഞ്ചാം

കപസ് ഫമന്റെക്ക്  ഓഫെസ്പീസ൪മഞഫര പഫങടുപ്പെബചഫകേഞണ്ടെക്ക്  ശേബല്പശേഞലെ നടത്തുകേയുഞ്ചാം

ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സഞകങതബകേ  വബദദഞഭദഞസ  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബലുളള

വബദദഞരതബകേള്കക്ക്   Career  Guidance  Placement  Cell-കേള്  വഴബ

ഫടയബനബഞ്ചാംഗക്ക്  നല്കുന്നകതഞഫടഞപ്പെഞ്ചാം  Subject  Content  Training-കേളഞ്ചാം

ഇകന്റെണ്ഷബപ്പെക്ക്  അവസരങ്ങളഞ്ചാം  നല്കേബവരുനണ്ടെക്ക്.

എല്.ബബ.എസക്ക്-നുകേസ്പീഴബഫലെ  കകേഞകളജുകേളബഫലെ  ഭൂരബഭഞഗഞ്ചാം

വബദദഞരതബകേള്ക്കുഞ്ചാം  കപസ് ഫമന്റെക്ക്  ഉറപ്പെഞകഞന  കേഴബഞബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം

കകേരളത്തബഫലെ  സരവകേലെഞശേഞലെകേള്കക്ക്  അനുകയഞജദമഞയ  വബധത്തബലുള്ള

ഒരു ഇ.ആര.പബ.  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതബഫന്റെ ഭഞഗമഞയബ  KREAP

(Kerala  Resources  for  Education  Administration  and  Planning)

കസഞഫക്ക് ഫവയര  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനഞവശേദമഞയ  തുകേ  ബജറബല്

വകേയബരുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  കകേരളത്തബഫലെ  വബദദഞരതബകേള്

ഉന്നതവബദദഞഭദഞസത്തബനഞയബ  വബകദശേകത്തയ്ക്കക്ക്  കപഞകുന്ന  പവണത
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സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  പഠനഞ്ചാം  നടത്തഞന  ഉന്നതവബദദഞഭദഞസ  കേക്ലൗണ്സബലെബഫന

ചുമതലെഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം   സഞ്ചാംസഞനഫത്ത  ഉന്നതവബദദഞഭദഞസ

ഹബഞകബ  മഞറഞനുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചവരുന്നതഞയുഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.


