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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2021 നവഞ്ചാംബര് 11, വദഞഴഞ്ചാം

നബയമസഭ  രഞവബലലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.  രഞകജേഷബലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

60 (*571 )   മഴലകടുതബയബലുണഞയ കൃഷബനഞശത്തബനക്ക് ധനസഹഞയഞ്ചാം

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

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് 2021 ഒകകഞബര് 16 മുതല് 18 വലരയുണഞയ  ശക്തമഞയ മഴയബല്

21941.55  ലഹകര് സലെലത്ത കൃഷബ നശബക്കുകേയുഞ്ചാം  216.30  കകേഞടബ രൂപയുലട

നഷഞ്ചാം  തബട്ടലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ലചയബട്ടുലണനക്ക്  സഭലയ  അറബയബച.   കൃഷബനഞശഞ്ചാം

സഞ്ചാംഭവബച്ച  കേർഷകേർകക്ക്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരബലന്റെ  സഞ്ചാംസഞന  ദുരന

പ്രതബകേരണനബധബ, സഞ്ചാംസഞന വബള ഇന്ഷഷ്വറന്സക്ക്, പ്രധഞന്മനബ ഫസല് ബസ്പീമഞ

കയഞജേന,  കേഞലെഞവസഞ  അധബഷബത  വബള  ഇന്ഷഷ്വറന്സക്ക്  എനസ്പീ  പദതബകേള്

മുകഖേന  മഞനദണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതമഞയബ   നഷപരബഹഞരത്തുകേ  നല്കുനതഞണക്ക്.
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2018-ലലെ  പ്രളയത്തബല്  കൃഷബ  നശബച്ച  അര്ഹരഞയ  മുഴുവന്  കേര്ഷകേര്ക്കുഞ്ചാം

ധനസഹഞയഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.  കൃശബനഞശത്തബനക്ക്  അടബയനര

നഷപരബഹഞരഞ്ചാം  ലെഭബക്കുനതബനക്ക്   AIMS  കപഞർട്ടല്  മുകഖേന  അകപക്ഷ

സമർപ്പെബകകണ   സമയപരബധബ  നവഞ്ചാംബർ  15  വലര  ദസ്പീർഘബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം

അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  30  ദബവസത്തബനുളബല്  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സമര്പ്പെബകണലമനക്ക്

കേര്ശന  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം   ലചയബട്ടുലണനക്ക്  മനബ  വദക്തമഞകബ.

മുളയഞത്തതഞ്ചാം  വബതച്ച  ലനലെക്ക്ല്ല്  നഷലപ്പെട്ടതമഞയ  കേര്ഷകേര്കക്ക്   ലനല്വബത്തക്ക്

സസൗജേനദമഞയബ നല്കുനതബനക്ക് കകേരള കസ്റ്റേറക്ക് സസ്പീഡക്ക് ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ക് അകതഞറബറബ

(KSSDA)  മുകഖേന  സഞ്ചാംവബധഞനകമര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കേർഷകേലര

സഹഞയബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നഷത്തബലന്റെ  കതഞതക്ക്  തബട്ടലപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  അടബയനര

ഇടലപടലുകേള് നടത്തുനതബനുമഞയബ  സഞ്ചാംസഞന/ജേബലഞ തലെത്തബല്  കേണ്കടഞള്

റൂമുകേള്  പ്രവർത്തബക്കുനണക്ക്.  'ഇഞബ'  ഉള്ലപ്പെലട  കൂടുതല്

കൃഷബയബനങ്ങളുള്ലപ്പെടുത്തബ  'സഞ്ചാംസഞന  വബള  ഇന്ഷഷ്വറന്സക്ക്  പദതബ'

പരബഷ്കരബകഞന്   തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുണക്ക്. കകേന്ദ്ര മഞനദണ്ഡങ്ങള്കനുസരബച മഞത്രകമ

നഷപരബഹഞരത്തുകേയബല്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തഞന്  സഞധബക്കുകേയുള്ളൂലവനഞ്ചാം

നഷപരബഹഞരത്തുകേ  സമയബനബതമഞയബ  ലെഭദമഞകഞന്  നടപടബ
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സഷ്വസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം   ലനലെക്ക്ല്ല് സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം പച്ചകറബ ഉലഞദനത്തബല്

സഷ്വയഞ്ചാം  പരദഞപ്തത  ലലകേവരബകഞനുഞ്ചാം  ഫലെപ്രദമഞയ  ഇടലപടല്  നടത്തുലമനഞ്ചാം

ആകഗഞളതഞപനഞ്ചാം,   കേഞലെഞവസഞ  വദതബയഞനഞ്ചാം  തടങ്ങബയ  പ്രതബസനബകേള്

അതബജേസ്പീവബകഞന്  കേഴബയുന   പ്രകൃതബ  സസൗഹൃദ  കൃഷബരസ്പീതബകേള്കക്ക്  മുന്തൂകഞ്ചാം

നല്കുലമനഞ്ചാം  കൃഷബ  ഒഞഫസ്പീസര്മഞരബലഞത്ത  സലെങ്ങളബല്  ഫസ്പീല്ഡക്ക്

ലവരബഫബകകഷന്  പൂര്ത്തബയഞകഞന്  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണനഞ്ചാം അഗ്രബകേള്ച്ചറല് ഓഫസ്പീസര് തസബകേയബലലെ ഒഴബവുകേള്

എഞ്ചാംകപഞയ്ലമന്റെക്ക്  എകക്ക്കചഞ്ചുവഴബ    നബകേത്തബയബട്ടുലണനഞ്ചാം   രഞസവളത്തബലന്റെ

ലെഭദതക്കുറവക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ  ശദയബല്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണനഞ്ചാം

ലനല്വയലുകേള്,  തണസ്പീര്ത്തടങ്ങള്,  പശബമഘട്ടഞ്ചാം  എനബവയുലട

സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനക്ക് നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ

മനബ വദക്തമഞകബ.

61 (*572) ലപഞതഗതഞഗത സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ശക്തബലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് നടപടബ

ഗതഞഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ആന്റെണബ  രഞജ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സഞ്ചാംസഞനലത്ത  ലപഞതഗതഞഗതഞ്ചാം  ശക്തബലപ്പെടുത്തുനതബലന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  2016

മുതല്  2021  വലര  101  ബസ്സുകേള്  പുതതഞയബ  നബരത്തബലെബറകബയബട്ടുലണനഞ്ചാം
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460  ബസ്സുകേള്  വഞങ്ങഞനുള   നടപടബ  അനബമഘട്ടത്തബലെഞലണനഞ്ചാം  സഭലയ

അറബയബച.  പരബസബതബ  സസൗഹൃദ  ഇനനഞ്ചാം  ഉപകയഞഗലപ്പെടുത്തുനതബലന്റെ

ഭഞഗമഞയബ   ഡസ്പീസല്  ബസ്സുകേള്  എല്.എന്.ജേബ./സബ.എന്.ജേബ.യബകലെയക്ക്  മഞറ്റുന

പ്രവൃത്തബകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  2018-ല്  10  ഇലെകബകേക്ക്  ബസ്സുകേള് ലവറക്ക്  ലെസ്പീസക്ക്

വദവസയബല്  സര്വസ്പീസബനഞയബ  ലെഭദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.  ഇനനക്ഷമത

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  ലപഞതകമഖേലെഞ എണകമ്പനബകേളുലട സഹകേരണകത്തഞലട

ഡബകപ്പെഞകേളബലലെ  35  ഡസ്പീസല്  പമ്പുകേളബല്  ഓകട്ടഞ കമഷന്  ഉപകേരണങ്ങള്

സഞപബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഇതവഴബ  ഡസ്പീസല്  ഉപകഭഞഗവുഞ്ചാം  ഇനനക്ഷമതയുഞ്ചാം

ഓണ്ലലലെന്വഴബ  കനരബട്ടക്ക്  പരബകശഞധബക്കുനതബനുള  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.   പരസദദഞതഞകലള  കേലണത്തബ  വരുമഞനഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബകലെയഞയബ  ലകേഞകമഴദല്  വബഭഞഗഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം

കകേഞര് പ്പെകറഷലന്റെ  വസ്തുവകേകേളബല്  കഹഞര് ഡബഞ്ചാംഗ്സക്ക്  സഞപബച്ചക്ക്  പരസദഞ്ചാം

ലചയ്യുനതബനക്ക്  നബലെവബല്  ലലെസന് സക്ക്  അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.

പരസദദഞതഞകലള  കേലണത്തുനതക്ക്  സഞ്ചാംബനബച്ചക്ക്  നബലെവബലുള  നടപടബ

ക്രമങ്ങളബല്   കേഞകലെഞചബതമഞയ  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തബ  കൂടുതല്  സുതഞരദവുഞ്ചാം

ലെളബതവുമഞക്കുനതബനക്ക്   നടപടബ  സഷ്വസ്പീകേരബചവരബകേയഞണക്ക്.   കകേഞവബഡക്ക്
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പ്രതബസനബ  കേഞലെഘട്ടത്തബല്  ജേസ്പീവനകഞരുലട  ശമ്പളഞ്ചാം  പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം

സര്കഞരഞണക്ക്  വഹബക്കുനലതനഞ്ചാം  2020  നവഞ്ചാംബര്   മുതല്

ഇടകഞലെഞശഷ്വഞസമഞയബ   1500/-  രൂപ വസ്പീതവുഞ്ചാം  2021  മഞര്ച്ചക്ക്   മുതല്   14%

ക്ഷഞമബത്തയുഞ്ചാം   അനുവദബച്ചബട്ടുലണനഞ്ചാം   ശമ്പളപരബഷ്കരണവുമഞയബ ബനലപ്പെട്ട

ചര്ച്ചകേള്  പുകരഞഗമബക്കുകേയഞലണനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ. ലനയഞറബന്കേര,

പഞറശഞലെ,  കേഞട്ടഞകട,  ലവളറട  ഡബകപ്പെഞകേള് ശക്തബലപ്പെടുത്തബ  യഞത്രഞകക്ലേശഞ്ചാം

പരബഹരബകഞന്  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുലണനഞ്ചാം   പമ്പ-നബലെയല്  ലചയബന്

സര്വസ്പീസബനക്ക്   120  ബസ്സുകേള്  നല്കേബയബട്ടുലണനഞ്ചാം  ആവശദകേതയനുസരബച്ചക്ക്

ശബരബമലെയബകലെയക്ക് കൂടുതല്  സര്വസ്പീസക്ക് നടത്തുലമനഞ്ചാം തമബഴക്ക് നഞടക്ക് സര്കഞരബലന്റെ

അനുമതബ ലെഭബച്ചഞലുടന്  അനര് സഞ്ചാംസഞന സര്വസ്പീസക്ക് ആരഞ്ചാംഭബക്കുലമനഞ്ചാം ബസക്ക്

ഗദഞകരജകേളുലട  നവസ്പീകേരണത്തബനക്ക്  കേബഫ്ബബ  സഹഞയകത്തഞലട  പ്രകതദകേ

പദതബ ആവബഷ്കരബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം സജേസ്പീവ പരബഗണനയബലെഞലണനഞ്ചാം  'കടകക്ക് എ

കബ്രേകക്ക്'  പദതബയബലുള്ലപ്പെടുത്തബ  ബസക്ക്  ഡബകപ്പെഞകേളബല്  ആധുനബകേ

സസൗകേരദങ്ങകളഞടുകൂടബയ കടഞയക്ക് ലലെറ്റുകേള് നബര്മ്മേബചവരബകേയഞലണനഞ്ചാം കകേഞവബഡക്ക്

കേഞലെത്തക്ക്  പബടബച്ച  ശമ്പളത്തബലന്റെ  അവസഞന  ഗഡു  ഉള്ലപ്പെലട  കേഴബഞ

മഞസഞ്ചാംവലരയുള  ശമ്പളവുഞ്ചാം  ലപന്ഷനുഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം  ലചയബട്ടുലണനഞ്ചാം
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എഞ്ചാം-പഞനല് ജേസ്പീവനകഞരുലട  കേഞരദത്തബല് അനുഭഞവപൂര്വമഞയ നബലെപഞടഞണക്ക്

സഷ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുളലതനഞ്ചാം  ലകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.  പമ്പുകേളബല്

സഷ്വകേഞരദവഞഹനങ്ങള്കക്ക്   ഇനനഞ്ചാം  നബറയ്ക്കുനതബനക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.


