
II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/VIII-15

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   മഞര്ചച്ച്   15,   ബുധന

നബയമസഭ  രഞവബലലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനലപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബലന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

72 (*421) ക്ഷസ്പീകരഞലഞദന കമഖലെയബല് സസ്വയഞ്ചാംപരദഞപ്തത

മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ-ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ലജ.

ചബഞ്ചുറഞണബ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്  ക്ഷസ്പീകരഞലഞദന

കമഖലെയബല്  സസ്വയഞ്ചാംപരദഞപ്തത  ലലകേവരബക്കുന്നതബനച്ച്  മബൽകച്ച്  ലഷഡച്ച്

ലഡവലെപ്ലമന്റെച്ച്, കേബടഞരബ പഞർകച്ച്, ക്ഷസ്പീര ഗ്രഞമഞ്ചാം, ഡയറബ ഫഞഞ്ചാം സഞപബകല്,

ഫഞഞ്ചാം  യനവത്കരണഞ്ചാം  എന്നബവയച്ച്  ധനസഹഞയഞ്ചാം  നൽകേബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം

മബൽമയഞ്ചാം  കമഖലെഞ  യൂണബയനുകേളഞ്ചാം  നടത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലൂലട

സഞ്ചാംഘങ്ങള്  വഴബയള്ള  പഞല്  സഞ്ചാംഭരണത്തബലഞ്ചാം  വബല്പ്പെനയബലഞ്ചാം

വര്ദനവുണ്ടെഞയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  പഞലലഞദനത്തബൽ  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  90  ശതമഞനഞ്ചാം
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സസ്വയഞ്ചാംപരദഞപ്തത കനടബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം സഭലയ അറബയബച. പഞലെബനച്ച് ലെബറ്ററബനച്ച് 6

രൂപ  വര്ദബപ്പെബചകപ്പെഞള്  കേര്ഷകേലന്റെ  ലെഞഭത്തബല്  5.025  രൂപയലട

വര്ദനവുണ്ടെഞയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  രണ്ടെച്ച്  കേറവകേള്  തമ്മേബലള്ള  ഇടകവള  12

മണബക്കൂറഞകഞനുള്ള  പരബശമഞ്ചാം  നടത്തബവരബകേയഞലണനഞ്ചാം  അതബലൂലട

പഞലലഞദനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞന  സഞധബക്കുലമനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.

വഞണബജദഞടബസഞനത്തബൽ  ഫഞഞ്ചാം  നടത്തുന്നവർക്കുഞ്ചാം കേറവ  യനഞ്ചാം

വഞങ്ങുന്നവർക്കുഞ്ചാം നബബന്ധനകേള്കച്ച്  വബകധയമഞയബ  ധനസഹഞയവുഞ്ചാം  ഡയറബ

ഫഞഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ഫഞഞ്ചാം  ആധുനബകേവത്കരണത്തബനുമുള്ള  ബഞങച്ച്

വഞയ്പയച്ച് പലെബശയബളവുഞ്ചാം അനുവദബക്കുനണ്ടെച്ച്. വബവബധയബനഞ്ചാം പഞലഞ്ചാം അനുബന്ധ

ഉലന്നങ്ങളഞ്ചാം മൂലെദവര്ദബത ഉലന്നങ്ങളഞ്ചാം വബപണബയബലലെത്തബകഞനഞവശദമഞയ

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  ഇതബനഞവശദമഞയ  സഞകങതബകേ

പരബജഞനവുഞ്ചാം  അടബസഞന  സസൗകേരദങ്ങളഞ്ചാം  കമഖലെഞ  യൂണബയനുകേളബല്

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  മബല്മ  മലെബഞര്  കമഖലെഞ  യൂണബയനബല്

പഞല്ലപ്പെഞടബ,  കലെഞഞ്ചാംഗച്ച്  ലലെഫച്ച്  മബല്കച്ച്,  കേണ്ടെനസ്ഡച്ച്  മബല്കച്ച്  തുടങ്ങബയവ

ഉലഞദബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബചതഞയഞ്ചാം  അറബയബച.  ഇ-

ലകേഞകമഴച്ച്  പഞറ്റച്ച്കഫഞമുകേളബലൂലടയഞ്ചാം  ഓണ്ലലലെന  ലഡലെബവറബ  കസവന

ദഞതഞകളബലൂലടയഞ്ചാം  മബല്മ  ഉലന്നങ്ങള് ലെഭദമഞക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  'മബല്മ  ബസച്ച്
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ഓണ്  വസ്പീല്സച്ച്'  പദതബ,  റൂറല്  മഞര്കറ്റബഞ്ചാംഗച്ച്,  വബകദശകേയറ്റുമതബ  എന്നബവ

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  'മബല്മ  അറ്റച്ച്  സ്കൂള്'  പദതബ  വദഞപബപ്പെബക്കുലമനഞ്ചാം

നടപ്പുസഞമ്പത്തബകേ  വര്ഷഞ്ചാം  'ക്ഷസ്പീരഗ്രഞമഞ്ചാം  പദതബ'  20  പഞഞയത്തുകേളബല്

നടപ്പെഞക്കുലമനഞ്ചാം  'ക്ഷസ്പീരസഞനസ്വനഞ്ചാം  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതബ'

പുന:സഞപബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  അറബയബച.

മസ്പീനഞക്ഷബപുരഞ്ചാം,  ആരദങഞവച്ച്,  പഞറശഞലെ  എന്നബവബടങ്ങളബല്  പഞലെബലന്റെ

ഗുണനബലെവഞരപരബകശഞധനയച്ച്  സബരഞ്ചാം  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഒരുകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

ഓണകഞലെത്തച്ച്  അതബര്ത്തബ  ലചകച്ച്കപഞസ്റ്റുകേളബല്  തഞല്കഞലെബകേ

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്ലപ്പെടുത്തബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം  പരബകശഞധബചച്ച്

ആവശദമഞയ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  അധബകേഞരഞ്ചാം  ക്ഷസ്പീരവബകേസന

വകുപ്പുകദദഞഗസര്കച്ച്  നല്കുന്ന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണനയബലെഞലണനഞ്ചാം

കേഞലെബത്തസ്പീറ്റയലട  ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം  ലമചലപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  മഞയഞ്ചാം  കേലെര്ത്തുന്നതച്ച്

തടയഞനുഞ്ചാം നബയമനബർമ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തുലമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയഞയബ

മനബ അറബയബച.

73 (*422) കേനകേഞലെബകേളബലലെ ചര്മ്മേ മുഴ കരഞഗഞ്ചാം 

മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ-ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

കേനകേഞലെബകേളബലലെ  ചര്മ്മേ  മുഴ  കരഞഗഞ്ചാം  നബയനബക്കുന്നതബനച്ച്  പ്രതബകരഞധ
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കുത്തബവയ്പച്ച്  വദഞപകേമഞകബയബരുനലവനഞ്ചാം  കേഞര്ലപ്പെറ്റച്ച്  വഞകബകനഷന

കേഞമ്പയബന  14-03-2023  വലര  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  ഇതബനച്ച്  സസൗജനദ

ചബകേബത്സ  ലെഭദമഞക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  കരഞഗബഞധയബലൂലട  കേനകേഞലെബകേള്

ചത്തുകപഞയഞല്  കേര്ഷകേനച്ച്  30,000  രൂപ  വലര  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

അനുവദബക്കുലമനഞ്ചാം  സഭലയ  അറബയബച.  അതബര്ത്തബ  ലചകച്ച്കപഞസ്റ്റുകേളബല്

കരഞഗബഞധ  സഞ്ചാംശയബക്കുന്ന  മൃഗങ്ങളലട  ബ്ലഡച്ച്  സഞമ്പബളകേള്  കശഖരബചച്ച്

ആകരഞഗദ  പരബകശഞധന  നടത്തുനലണ്ടെനഞ്ചാം  കരഞഗബഞധ  കേലണ്ടെത്തബയഞല്

ലചകച്ച്കപഞസച്ച്  കേടത്തബവബടഞതബരബകഞന  ശദബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം

പ്രജനനത്തബലനത്തബക്കുന്ന  കേനകേഞലെബകേളബല്  കുളമ്പുകരഞഗ  പ്രതബകരഞധ

കുത്തബവയ്പച്ച്  നടത്തുനലണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.  വസ്പീട്ടുപടബകല്

മൃഗചബകേബത്സഞ  കസവനങ്ങള്  നല്കുന്നതബനച്ച്  രഞതബകേഞലെ  അടബയനര

ലവറ്ററബനറബ  കസവനഞ്ചാം  പദതബ  സഞ്ചാംസഞനലത്ത  152  കബ്ലഞക്കുകേളബലഞ്ചാം  മൂന്നച്ച്

കകേഞര്പ്പെകറഷനുകേളബലഞ്ചാം  ഒരു  മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബയബലഞ്ചാം  നടപ്പെഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

ലകേഞലഞ്ചാം,  എറണഞകുളഞ്ചാം,  കേണ്ണൂര് ജബലകേളബല് സഞരബക്കുന്ന ലടലെബ ലവറ്ററബനറബ

യൂണബറ്റുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  12  ലമഞലബൽ  സർജറബ  യൂണബറ്റുകേൾ

സഞപബക്കുന്നതബനച്ച്  അനുമതബ  ലെഭബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  'ലലെവ്കസഞകച്ച്  ലഹല്ത്തച്ച്

ആനഡച്ച്  ഡബസസ്പീസച്ച്  കേണ്കടഞള്  പദതബ'  പ്രകേഞരഞ്ചാം  29  കബ്ലഞക്കുകേളബല്
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ലമഞലബൽ ലവറ്ററബനറബ യൂണബറ്റുകേൾ അനുവദബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം പ്രസ്തുത കസവനഞ്ചാം

വദഞപബപ്പെബക്കുന്ന കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണനയബലെഞലണനഞ്ചാം അടബയനര ഘടങ്ങളബല്

സഹഞയഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുന്നതബനഞയബ  കകേഞൾ  ലസന്റെര്

പ്രവര്ത്തനമഞരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം അറബയബച.  അതബദരബദ്ര കുടുഞ്ചാംബങ്ങൾകച്ച്  90

ശതമഞനഞ്ചാം  സബ്സബഡബയബൽ  പശുകലള  നൽകുന്ന  പദതബ  നടപ്പെഞകബ

വരബകേയഞലണനഞ്ചാം  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേലര  കദശസ്പീയ  ലതഞഴബലറപ്പെച്ച്

പദതബയബലള്ലപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരബല്  സമ്മേര്ദഞ്ചാം  ലചലത്തബ

വരുനലണ്ടെനഞ്ചാം പഞകലെഞടച്ച് ഇൻസബറ്ററ്റ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് അനബമൽ ലഹൽത്തച്ച് ആനഡച്ച്

ലവറ്ററബനറബ  ബകയഞളജബകൽസബൽ  വഞകബനുകേള്  ഉലഞദബപ്പെബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം

ആലെപ്പുഴയബലഞ്ചാം  കകേഞടയത്തുമഞയബ  പക്ഷബപ്പെനബമൂലെഞ്ചാം  തഞറഞവുകേള്

ചലത്തഞടുങ്ങുന്നതബനച്ച്  നഷ്ടപരബഹഞരമഞയബ  4  കകേഞടബ  രൂപ  കേര്ഷകേര്കച്ച്

വബതരണഞ്ചാം  ലചയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടബയഞയബ  മനബ

അറബയബച.

74 (*423) കേഞര്ഷബകകേഞലന്നങ്ങളലട വദഞവസഞയബകേഞടബസഞനത്തബലള്ള

                                 മൂലെദവര്ദബത സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

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

സഞ്ചാംസഞനലത്ത  കേഞര്ഷബകകേഞലന്നങ്ങളലട  സഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം,  മൂലെദവര്ദനവച്ച്,
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വബപണനഞ്ചാം എന്നസ്പീ കമഖലെകേളലട സഞധദതകേള് പ്രകയഞജനലപ്പെടുത്തബലകഞണ്ടെച്ച്

കേര്ഷകേര്കച്ച് ലമചലപ്പെട വരുമഞനഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം ലപഞതുസഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേലര

കേഞര്ഷബകേ കമഖലെയബകലെയച്ച് ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനുമഞയബ 2016 മുതൽ  'ലവഗ'

(VAIGA -  Value  Addition  for  Income  Generation  in  Agriculture)

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  അതബലൂലട  ലവവബധദകമറബയ  മൂലെദവർദബത

ഉലന്നങ്ങൾ  എന്ന  ആശയഞ്ചാം  യഞഥഞർതദമഞലയനഞ്ചാം  അനദസഞ്ചാംസഞന

സഞളകേളബലലെ പ്രദർശനത്തബല്നബനഞ്ചാം നൂതന സഞധദതകേള് മനസബലെഞകഞന

സഞ്ചാംസഞനലത്ത  കേർഷകേർക്കുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേർക്കുഞ്ചാം  അവസരഞ്ചാം  ലെഭബലചനഞ്ചാം

കേഴബഞ്ഞ അഞച്ച് 'ലവഗ'-യബൽനബനള്ള ആശയങ്ങളലട ഫലെമഞയബ 161-ഓളഞ്ചാം

സഞ ർടപ്പുകേളഞ്ചാം  118-ഓളഞ്ചാം  കേർഷകേ  ഉലഞദകേ  സഞ്ചാംഘടനകേളഞ്ചാം

രൂപസ്പീകൃതമഞലയനഞ്ചാം സഭലയ അറബയബച. 'ലലവഗ'-യലട ഭഞഗമഞയബ ലടകകഞളജബ

ബബസബനസച്ച്  ഇൻകേക്യുകബഷൻ  ലസന്റെർ  ശഞക്തസ്പീകേരബചച്ച്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേർകച്ച്

പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നൽകുകേയഞ്ചാം  അടപ്പെഞടബ  മബലറ്റച്ച്  വബകലജച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം

എസച്ച്.എഫച്ച്.എ.സബ. വഴബ 54 ലചറുകേബട-സൂക്ഷ്മ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം

ലചയ. 'കേഞർഷബകേ കമഖലെയബൽ മൂലെദവർദബത ശഞ്ചാംഖലെയലട വബകേസനഞ്ചാം' എന്ന

ആശയകത്തഞലട  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബച  'ലലവഗ  2023'-ല്  'ഡബ.പബ.ആർ  കബനബകേച്ച്',

'ലവഗ  അഗ്രബ  ഹഞകച്ച്  2023'  എന്നബവ സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചലവനഞ്ചാം  ബബ2 ബബ
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മസ്പീറ്റബൽ  39.76  കകേഞടബ  രൂപയലട  128  സമ്മേതപതങ്ങള്  ലകേമഞറഞന

സഞധബചതഞയഞ്ചാം  എലഞ  ജബലകേളബലഞ്ചാം  ബബ2 ബബ  മസ്പീറ്റച്ച്  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകഞന

ആകലെഞചബക്കുനലവനഞ്ചാം  'കകേരള്  അകഗ്രഞ'  എന്ന  ബഞനഡബല് ഇ-ലകേഞകമഴച്ച്

പഞറ്റച്ച്കഫഞമുകേളബലൂലട  100  ഉലന്നങ്ങള് വബപണബയബലലെത്തബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  'ഒരു

കൃഷബഭവനബല്  ഒരു  ഉലന്നഞ്ചാം'  എന്ന  നബലെയബല്  മൂലെദവര്ദബത  ഉലന്നങ്ങള്

ഉലഞദബപ്പെബക്കുന്ന  പദതബ  ആവബഷ്കരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.

ഉലന്നങ്ങളലട  ആകേര്ഷകേമഞയ  പഞയബഞ്ചാംഗബനച്ച്  മുഞ്ചാംലലബയബലലെ  ഇനദന

ഇനസബറ്ററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  പഞകകജബഞ്ചാംഗുമഞയബ  ധഞരണഞപതഞ്ചാം  ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  തബരുവനനപുരഞ്ചാം,  തൃശൂര്,  കേണ്ണൂര് ജബലകേളബൽ

'കൃഷബദർശൻ'  പരബപഞടബയലട  ഭഞഗമഞയബ  എകബബബഷനുകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  മബകേച  കൃഷബരസ്പീതബകേൾ  മനസബലെഞകബ

പ്രവൃത്തബപഥത്തബലലെത്തബക്കുന്നതബനച്ച്  27  കേർഷകേരുലട സഞ്ചാംഘഞ്ചാം ഇസഞകയൽ

സന്ദർശബക്കുകേയഞ്ചാം ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്. RKVY പദതബപ്രകേഞരഞ്ചാം 50 കേർഷകേ ഉലഞദകേ

സഞ്ചാംഘടനകേളലട  രൂപസ്പീകേരണവുഞ്ചാം  നബലെവബലള്ള  50  കേർഷകേ  ഉലഞദകേ

സഞ്ചാംഘടനകേളലട  ശഞക്തസ്പീകേരണവുഞ്ചാം  സഞദദമഞയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഉലന്നങ്ങൾകച്ച്

പരമഞവധബ  വബലെ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനച്ച്  കേർഷകേ  ഉലഞദകേ  സഞ്ചാംഘടനകേളലട

വദഞപനത്തബനച്ച്  സർകഞർ  കൃഷബക്കൂടങ്ങൾ  രജബസർ  ലചയച്ച്
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പ്രവർത്തനമഞരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  വബ.എഫച്ച്.പബ.സബ.ലകേ.  മുകഖന  41  കേർഷകേ

ഉലഞദകേ  സഞ്ചാംഘടനകേളലട  രജബസച്ച് കടഷൻ  പൂർത്തബയഞയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര

സർകഞരബലന്റെ 10000 എഫച്ച്.പബ.ഒ. രൂപസ്പീകേരണ പദതബപ്രകേഞരഞ്ചാം 76 കേർഷകേ

ഉലഞദകേ  സഞ്ചാംഘടനകേള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  കേർഷകേ  ഉലഞദകേ

സഞ്ചാംഘടനകേളലട  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  വദഞപബപ്പെബക്കുലമനഞ്ചാം എഫച്ച്.എസച്ച്.എ.സബ.

മുകഖന രൂപസ്പീകേരബച വബവബധ  കേർഷകേ ഉലഞദകേ സഞ്ചാംഘടനകേൾ മൂലെദവർദബത

ഉലന്നങ്ങളലട  വബപണനഞ്ചാം  നടത്തബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  ചക,  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്

എന്നബവലയ  മൂലെദവര്ദബത  ഉലന്നങ്ങളഞകബ  മഞറ്റബ

വബകദശരഞജദങ്ങളബകലെയടകഞ്ചാം  കേയറ്റബ  അയയ്ക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതഞലണനഞ്ചാം കേര്ഷകേര്കച്ച്  ഇനദന ഇനസബറ്ററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  മബലറ്റച്ച്

റബസര്ചമഞയബ  കചര്ന്നച്ച്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്

മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

75 (*424)  പുതബയ ലറയബല്കവ വബകേസന പദതബകേള് 

     നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമഞ്ചാം,  കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫച്ച്,  ഹജച്ച് തസ്പീര്തഞടന വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. വബ. അബ്ദുറഹബമഞന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  സഞ്ചാംസഞനലത്ത പ്രധഞന

ലറയബല്കവ വബകേസന പദതബകേളഞയ സബല്വര്ലലെന  (അര്ദ അതബകവഗ

ലറയബല്),  തബരുവനനപുരഞ്ചാം-കേഞസര്കഗഞഡച്ച്,  തലെകശരബ-ലമസൂര്,
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നബലെമ്പൂര്-നഞനകകേഞടച്ച് ,  അങമഞലെബ-ശബരബ  എന്നബവ  ലറയബല്

മനഞലെയത്തബലന്റെ പരബഗണനയബലള്ളവയഞലണനഞ്ചാം  കകേരള  ലറയബല്

ലഡവലെപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഞര്പ്പെകറഷന  ലെബമബറ്റഡബനഞണച്ച്  ടബ  പദതബകേളലട

നടത്തബപ്പുചുമതലെ  നല്കേബയബട്ടുള്ളലതനഞ്ചാം  സഭലയ  അറബയബച.  പദതബകേള്

സമയബന്ധബതമഞയബ പൂര്ത്തബയഞക്കുന്നതബനച്ച് ലറയബൽകവ മനഞലെയവുമഞയള്ള

ഏകകേഞപനവുഞ്ചാം   ചര്ചകേളഞ്ചാം  നടത്തബവരുനണ്ടെച്ച്.  തബരുവനനപുരഞ്ചാം-കേണ്ണൂർ

വകന്ദഭഞരതച്ച്  ലടയബൻ,  കകേഞഴബകകഞടച്ച്-ബഞഞ്ചാംഗ്ലൂർ  ഇന്റെർസബറ്റബ,

പഞലെകഞടച്ച്-തബരുവനനപുരഞ്ചാം  ജനശതഞബബ  എകച്ച്പ്രസച്ച്  എന്നബവയള്ലപ്പെലട

പനകണ്ടെഞളഞ്ചാം   പുതബയ ലടയബനുകേൾ അനുവദബകണലമനഞ്ചാം ലടയബനുകേളലട

കവഗത  വർദബപ്പെബകണലമന്നതുമുള്ലപ്പെലട  ലറയബൽകവ  വബകേസനവുമഞയബ

ബന്ധലപ്പെട  എലഞ  വബഷയങ്ങളഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  ലറയബൽകവ  മനബയലട

ശദയബൽലപ്പെടുത്തബലയങബലഞ്ചാം  അവലയഞനഞ്ചാം  പരബഗണബകലപ്പെടബലലനഞ്ചാം

ലറയബൽകവ  വബകേസനത്തബനഞവശദമഞയ  നപടബകേൾ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്

തുടര്നഞ്ചാം ഇടലപടല് നടത്തുന്നതഞലണനഞ്ചാം വദക്തമഞകബ.  കനമഞ്ചാം കകേഞചബഞ്ചാംഗച്ച് 

ലടര്മബനല്  പദതബ  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  ഉകപക്ഷബക്കുനലവന്ന  വഞര്ത്ത

ശദയബല്ലപ്പെടതബലനത്തുടര്ന്നച്ച്  ആയതച്ച്  പുന:പരബകശഞധബകണലമന്നച്ച്

ആവശദലപ്പെടബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  ലകേഞചകവളബ  ലടര്മബനല്
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യഞഥഞര്തദമഞക്കുന്നതുസഞ്ചാംബന്ധബചച്ച്  ലറയബകവ  മനബയമഞയബ  ചര്ച

നടത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  'അമൃതച്ച്  ഭഞരതച്ച്'  പദതബയബലള്ലപ്പെടുത്തബ  ലറയബല്കവ

കസഷനുകേള് നവസ്പീകേരബകണലമന്ന ആശയഞ്ചാം മുകന്നഞട്ടുവചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  ശബരബ

ലറയബല്പഞതയലട  നബര്മ്മേഞണവുമഞയബ  ബന്ധലപ്പെടച്ച്  100  കകേഞടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  മുതബര്ന്ന  പസൗരനമഞര്കച്ച്  ലടയബന

യഞതഞനബരകബല്  അനുവദബചബരുന്ന  ഇളവുഞ്ചാം  കകേഞവബഡച്ച്  സഞഹചരദത്തബല്

നബര്ത്തലെഞകബയ  ലടയബന  കസഞപ്പുകേളഞ്ചാം  പുന:സഞപബകഞന  കകേന്ദ്ര

സര്കഞരബല്  സമ്മേര്ദഞ്ചാം  ലചലത്തബവരബകേയഞലണനഞ്ചാം   ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്

മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച. 

76 (*425)    കേർഷകേരുലട വരുമഞനഞ്ചാം വർദബപ്പെബകഞൻ പദതബ

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

സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്  കേഞർഷബകകേഞലഞദനക്ഷമത, ഉലന്ന സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, ഉലന്നങ്ങളലട

വബലെ,  മൂലെദവർദബത  പ്രവർത്തനങ്ങളബൽനബനഞ്ചാം  മറ്റച്ച്  അനുബന്ധ

കമഖലെകേളബല്നബനമുള്ള  വരുമഞനഞ്ചാം  എന്നബവയബൽ  വർദനവച്ച്  വരുത്തബ

കേഞര്ഷബകേ വരുമഞനഞ്ചാം ഇരടബയഞക്കുന്നതബനഞയബ മൂലെദവർദബത കേഞർഷബകേ മബഷൻ

(VAAM)  പ്രവര്ത്തനമഞരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  'ഞങ്ങളഞ്ചാം  കൃഷബയബകലെയച്ച്'

പദതബയലട  ഭഞഗമഞയബ  രൂപസ്പീകേരബച  കൃഷബക്കൂടങ്ങളലട  ഫലെപ്രദമഞയ
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ഇടലപടലെബലൂലട  കേര്ഷകേ  വരുമഞനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞന  ലെക്ഷദമബടുനലവനഞ്ചാം

സഭലയ  അറബയബച.  കേഞര്ഷബകേവബളകേളലട  ഉലഞദനവുഞ്ചാം  ഉലഞദനക്ഷമതയഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനഞയബ  തരബശുരഹബത  കൃഷബ,  സങര  വബത്തുകേളലട

ഉപകയഞഗഞ്ചാം,  കേഞര്ഷബകേ-പഞരബസബതബകേ  കമഖലെ  ആധഞരമഞകബയള്ള  കൃഷബ,

നവസ്പീന  സഞകങതബകേവബദദയബല്  അധബഷബതമഞയ  കൃഷബരസ്പീതബകേള്

കപ്രഞത്സഞഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  പദതബകേള്,   വബളയബടഞധബഷബത  കൃഷബരസ്പീതബ

എന്നബവ നടപ്പെബലെഞക്കുന്നകതഞലടഞപ്പെഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം, മൂലെദവര്ദനവച്ച്, വബപണന

പബന്തുണ  എന്നസ്പീ  കമഖലെകേള്  സജസ്പീവമഞക്കുന്നതബനച്ച്  സഞര്ടപ്പുകേള്,

എഫച്ച്.പബ.ഒ.-കേള്,  കൃഷബക്കൂടങ്ങള്  എന്നബവയബലൂലട  ആവശദമഞയ

ഇടലപടലകേള് നടത്തബവരുന.  കേഞര്ഷബകേ ഉലന്നങ്ങള്കച്ച് ലപഞതു ബഞനഡച്ച്

നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം 100  മൂലെദവര്ദബത ഉലന്നങ്ങള് ഓണ്ലലെന വബപണബ വഴബ

ലെഭദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം 500-ഓളഞ്ചാം മൂലെദവര്ദബത ഉലന്നങ്ങലള "കകേരള് അകഗ്രഞ"

ലപഞതു  ബഞനഡബല്  വബപണബയബലലെത്തബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  കകേരള  അകഗ്രഞ  ബബസബനസച്ച്  കേമ്പനബ  (KABCO)

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  അനബമഘടത്തബലെഞലണനഞ്ചാം

'സഞര്ടച്ച് കൃഷബഭവന' പദതബ വബഭഞവനഞ്ചാം ലചയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം മനബ വദക്തമഞകബ.

സഞ്ചാംസഞന വബള  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതബ  ഓണ്ലലെന സഞ്ചാംവബധഞനത്തബലൂലട
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നടപ്പെഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  കേഞര്ഷബകേ  കമഖലെകേള്കച്ച്  പ്രഞധഞനദഞ്ചാം  നല്കേബ

സലെങ്ങളലട ഭൂപ്രകൃതബകബണങ്ങുന്ന രസ്പീതബയബലള്ള പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചച്ച്

നടപ്പെഞകബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  കൃഷബ  സലെലത്ത  AIMS  Portal  (Agriculture

Information  Management  System)-മഞയബ  ബന്ധബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  റവനറ്റ്യൂ

വകുപ്പെബലന്റെ  ReLIS  (Revenue  Land  Information  System)

കസഞഫച്ച് ലവയറുമഞയള്ള സഞ്ചാംകയഞജന പ്രകബയ പൂര്ത്തസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം

കൃഷബ  ഉകദദഞഗസലര  ഫസ്പീല്ഡബകലെയച്ച്  വബനദസബചച്ച്  കേര്ഷകേര്കഞവശദമഞയ

സഞകങതബകേ  ഉപകദശഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനുള്ള  ഇടലപടലകേള്

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം അറബയബച. Agriculture Infrastructure Fund (AIF),

Rural  Infrastructure  Development  Fund  (RIDF),  Rebuild  Kerala

Initiative  (RKI)  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലെഞകബയതബലൂലട

പ്രളയഞനനര കേഞര്ഷബകേകമഖലെലയ പരബകപഞഷബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് സഞധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

ലനലെച്ച്ല-പചകത്തങ്ങ-ലകേഞപ്ര സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം നടത്തബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം പതബനഞറബനഞ്ചാം

പഴഞ്ചാം-പചകറബകേള്കച്ച്  അടബസഞനവബലെ  നബശ്ചയബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  റബ്ബര്

കേര്ഷകേര്കച്ച്   ഇനലസന്റെസ്പീവച്ച്  നല്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  2023-24  സഞമ്പത്തബകേ

വര്ഷഞ്ചാം  500  കകേഞടബ  രൂപ  ഇതബനഞയബ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

കഹഞര്ടബകകേഞര്പ്പെച്ച്,  VFPCK  എന്നബവ  വഴബയള്ള  പഴഞ്ചാം-പചകറബ
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സഞ്ചാംഭരണത്തബലൂലടയഞ്ചാം  ഓണഞ്ചാം,  കബസ്തുമസച്ച്  കേഞര്ഷബകേ  വബപണബകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബലൂലടയഞ്ചാം  ഉലന്നങ്ങളലട  വബലെയബടബവബനച്ച്  പരബഹഞരഞ്ചാം

കേഞണഞന  സഞധബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  പ്രകൃതബകക്ഷഞഭഞ്ചാംമൂലെമുള്ള  കൃഷബനഞശത്തബനച്ച്

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനച്ച്  അടബയനര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയഞലണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടബയഞയബ  മനബ

അറബയബച.

 


