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കക.എസസ.ആർ.ടട.സട.-യടൽ ഉന്നതതല ഓഡടറസ

 (*271)    ശശ  .   എൽദദദോസസ പട  .   കുന്നപടളടൽ:

ശശ  .   ഷദോഫട പറമടൽ:

ശശ  .   സജശവസ ദജദോസഫസ:

ശശ  .    കക  .    ബദോബു    (  തൃപ്പൂണടത്തുറ  ):  സര,  തദോകഴെ  കദോണുന്ന

ദചദോദദ്യങ്ങൾകസ ഗതദോഗത വകുപ്പുമനട സദയയം മറുപടട പറയദോദമദോ:

(എ) കക.എസസ.ആർ.ടട.സട.-യടൽ ഉന്നതതല ഓഡടറസ ദവണകമന്നുള

ഹഹൈദകദോടതട  ഉത്തരവസ  നടപദോകദോൻ  സസശകരടച്ച  നടപടടകൾ

വടശദമദോകദോദമദോ; 

(ബട) മൂവദോയടരത്തട  അഞ്ഞൂറസ  ദകദോടട  രൂപയുകട  നടലവടകല  നഷയം

നടകത്തദോകത  ലദോഭകരമദോയട  മുദന്നദോട്ടുദപദോകദോൻ  കക.എസസ.ആർ.ടട.സട.-യസ 

സദോധടകടല്ല എന്നതസ വസ്തുതയദോദണദോ; വദ്യക്തമദോക്കുദമദോ; 

(സട) എങടല്  പ്രസ്തുത  നഷയം  നടകത്തദോൻ  കക.എസസ.ആർ.ടട.സട.

സർകദോരടൽനടന്നുയം സഹൈദോയയം ദതടടയടട്ടുദണദോകയന്നസ വദ്യക്തമദോകദോദമദോ? 

ഗതദോഗത വകുപ്പുമനട (ശശ  .   ആന്റണട രദോജ): സര, 

(എ)  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യടല്  ഉന്നതതല  ആഡടറസ  ദവണകമന്നസ

WP(C) 15353/2022, 18462/2022 എന്നശ റടടസ ഹൈരജടകള് പരടഗണടക്കുന്ന
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ദവളയടല്  തുറന്ന  ദകദോടതടയടല്  വദോകദോല്  പരദോമരശയം  ഉണദോകയങടലയം

ഇടകദോല  ഉത്തരവുകളടല്  അത്തരത്തടലളള  നടര ദദ്ദേശയം  ബഹുമദോനകപട

ഹഹൈദകദോടതട  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യസ  നല്കടയടടടല്ല.  അകക്കൗണന്റസ

ജനറലടകന്റ  ഒരു  resident  audit  യൂണടറസ  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യടല്

സടരമദോയട പ്രവരത്തടക്കുന്നുണസ.

(ബട)  സട.എ.ജട.  ആഡടറസ  പൂരത്തടയദോകടയ  2015-16  സദോമത്തടക

വരഷയം  വകരയുളള  ദകദോരപദറഷകന്റ  സഞടത  നഷയം  6048.25  ദകദോടട

രൂപയുയം,  സട.എ.ജട.  ആഡടറസ  അനുമതട  ലഭദ്യമദോകദോത്ത  2021-22

സദോമത്തടക വരഷയം വകരയുളള തദോല്കദോലടക കണകനുസരടച്ചസ ടട സഞടത

നഷയം  15,952.22  ദകദോടട രൂപയുമദോണസ.  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യുകട നഷയം

കുറയ്ക്കുന്നതടദലകദോയട  കപ്രദോഫ.  സുശശല്  ഖന്നയുകട  റടദപദോരടടകല

പുനരുദദോരണ  പദോദകജടകല  നടര ദദ്ദേശദോനുസരണയം  വടവടധ  ധനകദോരദ്യ

സദോപനങ്ങളടല്നടന്നുയം  കൂടടയ  പലടശ  നടരകടലയം  കുറഞ്ഞ  തടരടച്ചടവസ

കദോലയളവടലയം  എടുത്തടരുന്ന  വദോയ്പകള്  കപദോതുദമഖലദോ  ബദോങ്കുകളുകട

കണ് ദസദോരഷദ്യയം വഴെട  3100  ദകദോടട  രൂപ വദോയ്പ സമദോഹൈരടച്ചസ  ലദോഭകരമദോയട

പുനനഃക്രമശകരടച്ചടട്ടുണസ.  ടട  വദോയ്പയുകട  തടരടച്ചടവസ  ഹദനയംദടന
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വരുമദോനത്തടല്നടന്നുയം  മുടകയം  കൂടദോകത  ഒടുക്കുന്നുമുണസ.  മദോത്രമല്ല

ദകദോവടഡടകന തുടരന്നസ ടട കണ് ദസദോരഷദ്യയം വദോയ്പയുകട തടരടച്ചടവസ മുടങ്ങടയ

സദോഹൈചരദ്യത്തടല്  ബദോങ്കുകളടല്നടന്നുമുളള  നടയമ  നടപടടകള്

ഒഴെടവദോക്കുന്നതടനദോയട സരകദോര വടവടധ ഘടങ്ങളടലദോയട  420  ദകദോടട രൂപ

വദോയ്പ  തടരടച്ചടവടനദോയട  ധനസഹൈദോയയം  അനുവദടച്ചടട്ടുമുണസ.  ഡശസല്

വടലയടകല  അനടയനടത  വരദനവസ  നടമടത്തയം  വരുമദോനത്തടകന്റ

സടയംഹൈഭദോഗവുയം  ഡശസല്  കചലവടനദോയുയം  കണ് ദസദോരഷദ്യയം  വദോയ്പ

തടരടച്ചടവടനത്തടലയം കചലവഴെടക്കുകയദോണസ.  പ്രസ്തുത സദോഹൈചരദ്യത്തടല്  3100

ദകദോടട രൂപയുകട കണ് ദസദോരഷദ്യയം വദോയ്പ തടരടച്ചടവസ ദകദോരപദറഷനസ അധടക

ബദോധദ്യത  തകന്നയദോകണങടലയം  നടലവടകല  സദോമത്തടക  പ്രതടസനട  മറട

കടകദോന്  സദോധടക്കുയം.  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യുകട  മുന്കദോല  ബദോധദ്യത

ഒഴെടവദോകടയദോല്  ഈ  സദോപന  പ്രവരത്തന  കചലവസ  ചുരുക്കുന്ന  ഒദടകറ

നടപടടകളദോണസ  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.  ഇദപദോള്

നടപടലദോകടകകദോണടരടക്കുന്നതസ.  ജശവനകദോരുകട  ദവതനയം  പുതടയ

നടയമനയംമൂലയം  ഇനട  വരദടകടല്ലകയന്നസ  മദോത്രമല്ല  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.

സസടഫടകന്റ  സഹൈദോയത്തദോല്  ഓപദററടയംഗസ  കചലവസ  കുറയദോനുയം  ഉല്പദോദന
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ക്ഷമത  കൂടദോനുയം  സദോധടക്കുന്നുകണന്നുയം  കഴെടഞ്ഞ  2  മദോസകത്ത

കക.എസസ.ആര.ടട.സട.  സസടഫടകന്റ  പ്രവരത്തനയം  കതളടയടച്ചടട്ടുണസ.

കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യടല് കപ്രദോഫ.  സുശശല് ഖന്ന റടദപദോരടസ  ശടപദോരശ,

കതദോഴെടലദോളടകളുമദോയട  ആദലദോചടച്ചസ  നടപദോക്കുദമദോള്  ഇന്നകത്ത  ഈ

പ്രതടസനട ഉടന്തകന്ന മദോറുകമന്ന കണക്കുകൂടലടലദോണസ ഗവണ്കമന്റസ. 3,500

ദകദോടട  രൂപയുകട  നഷയം  ഒറയടടകസ  നടകത്തദോനദോകടല്ല.  ബദോങ്കുകളുകട  കടയം

വശടദോനുള സഹൈദോയയം ഗവണ്കമന്റസ ഇദപദോള്  നല്കുന്നുണസ.

(സട)  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യുകട  വരുമദോനത്തടല്നടന്നുയം  ഡശസല്,

സസ കപയര  പദോരടസ സസ,  കണ് ദസദോരഷദ്യയം  വദോയ്പ  തടരടച്ചടവസ  ഉള് കപകടയുളള

ഹദനയംദടന  കചലവുകള്  കഴെടച്ചദശഷയം  പ്രതടമദോസയം  വരവുയം  കചലവുയം

തമടലളള അന്തരയം ഏകദദശയം 100 ദകദോടട രൂപദയദോളയം വരുയം. ഈ അന്തരയം

നടമടത്തമദോണസ  ജശവനകദോരുകട  ശമള  വടതരണത്തടനദോയട  പ്രദതദ്യക  തുക

കകണത്തദോന്  കഴെടയദോത്തതസ.  വരവസ-കചലവടകല  അന്തരത്തടനസ

ആനുപദോതടകമദോയട  ജശവനകദോരുകട  ശമളയം  വടതരണയം  കചയ്യുന്നതടനദോയട

ദകദോരപദറഷന് എല്ലദോ മദോസവുയം മുന്കൂറദോയട സരകദോരടല്നടന്നുയം 60 മുതല് 70

ദകദോടട രൂപ വകര സദോമത്തടക സഹൈദോയയം ദതടുന്നുണസ.



Uncorrected/Not for Publication
14-07-2022

5

ശശ  .   എൽദദദോസസ പട  .   കുന്നപടളടൽ: സര, ദകദോവടഡസ പ്രതടസനടയടല്

ഓടദോകത 2,885 കക.എസസ.ആര.ടട.സട. ബസ്സുകള് ആക്രടയദോകുന്നു എകന്നദോരു

മദോധദ്യമ  റടദപദോരടസ  ഉണദോയടരുന്നു.  ചുരുങ്ങടയതസ  അഞ്ഞൂറസ  ദകദോടട  രൂപയുകട

കപദോതുമുതലദോണസ  ഇത്തരത്തടല്  നശടച്ചുദപദോകുന്നതസ.  ഇതടല്  ഏഴുവരഷയം

മദോത്രയം  പഴെകമുള  ബസ്സുകളുണസ.  ആലവ,  ഇടപദോള്,  ഈഞയല്,  ദതവര,

ചടയമയംഗലയം,  ചദോത്തന്നൂര,  ആറടങ്ങല്  എന്നടവടടങ്ങളടല്  നടരവധട

വണടകള് ഒതുകടയടട്ടു.  ഇകതല്ലദോയം  നശടച്ചുദപദോയട.  സരകദോരടകന്റ  കതറദോയ

നയയംമൂലമദല്ല  ഈ  ദുരവസ.  ഇത്രയുയം  ദകദോടടരൂപയുകട  നഷയം  ഉണദോകദോന്

കദോരണയം വടശദശകരടകദോദമദോ?

ശശ  .    ആന്റണട രദോജ:  സര,  വളകര അതടശദയദോക്തടയുള കണകദോണസ

ബഹുമദോനകപട  കമമര ഇവടകട  സൂചടപടച്ചതസ.   ഈ കദോലഘടത്തടല് പല

കദോരണങ്ങള്കകദോണസ  900-ല്പരയം  വണടകള്  സദോപസ  കചയദോനദോയട  നമള്

മദോറടയടടടരുന്നു.   അതടല്തകന്ന  ഏതദോണസ  400-ല്പരയം  ബസ്സുകള്  സദോപസ

കചയ്തു കഴെടഞ.  കൃതദ്യയം എണയം കഴെടഞ്ഞ തവണ സഭയടല് പറഞ്ഞതദോണസ.

ബദോകട  ബസ്സുകള്  കകദോടുകദോനുള  നടപടടക്രമങ്ങള്  പൂരത്തടയദോയട

വരടകയദോണസ.  ഉപദയദോഗടകദോന്  കഴെടയുന്നവ  എങ്ങകന
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ഉപദയദോഗടകദോകമന്നുളതസ  പരടദശദോധടച്ചുകകദോണടരടക്കുകയദോണസ.  ഇങ്ങകന

കവറുയം  900-കന  2000,  3000,  4000-മദോകട  ചടത്രശകരടക്കുന്നതസ  നമുകസ

കപദോതുകവ ഗുണകരമല്ല. 

ശശ  .    എൽദദദോസസ  പട  .    കുന്നപടളടൽ:  സര,  ദകദോവടഡസ  സമയത്തസ

കറദോദടഷന്  അടടസദോനത്തടലദോയടരുന്നു  ബസ്സുകള്  ഉപദയദോഗടച്ചടരുന്നതസ.

അതദോയതസ കഷഡഡ്യൂള് കുറകഞ്ഞങടലയം ഒദര റൂടടദലകസ ബസ്സുകള് മദോറട മദോറട

ഉപദയദോഗടക്കുയം.  ഡശസല് ബസ്സുകള് ഓടടകദോകത ദശരഘനദോള് വച്ചദോല് അവ

പ്രവരത്തനരഹൈടതമദോകുകമന്ന  വസ്തുതയുകട  അടടസദോനത്തടലദോയടരുന്നു

കറദോദടഷന് സയംവടധദോനയം നടലവടല് വന്നതസ. എന്നദോല് ഇതസ അടടമറടകകപട്ടു.

അതടകന്റ കദോരണയം വടശദമദോകദോദമദോ.  നടരവധട ബസ്സുകള് നശടകദോന് ഇതസ

കദോരണമദോയടടടദല്ല?

ശശ  .    ആന്റണട  രദോജ:  സര,  അകതദോന്നുയം  ശരടയല്ല.  720  കജന്റയം

ബസ്സുകള് ദകന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റടകന്റ സഹൈദോയദത്തദോടുകൂടട പല ഘടങ്ങളടലദോയട

എല്ലദോ  സയംസദോനങ്ങളുയം  എടുകദോന്  നടരബനടതമദോയ  ഒരു  ഘടത്തടല്

ദകരളത്തടലകമടുകദോന്  നടരബനടതമദോയ  720  ബസ്സുകളദോണസ  ഇതടല്

കൂടുതല്   ബുദടമുട്ടുണദോക്കുന്ന  രശതടയടല്   അനുഭവകപടുന്നതസ.  കദോരണയം
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ഇതടകന്റ കമയടന്റനന്സസ ദകദോസയം  ഡശസല് കചലവുയം വളകര കൂടുതലദോണസ.

ഇത്തരയം  കദോരണങ്ങള്കകദോണസ  ആ  ബസ്സുകള്  നമുകസ  ലദോഭകരമദോയട

ഓടടകദോന്  സദോധടച്ചടല്ല.  ഇത്തരത്തടല്  ഭശമമദോയ  നഷയം  ഉണദോകുന്ന

സദോഹൈചരദ്യത്തടല്  എ.സട.  ബസ്സുകള്  കറദോദടഷന്  അടടസദോനത്തടല്

ദകദോവടഡസ കദോലഘടത്തടല് ഓടടകദോന് പറടയടരുന്നടല്ല. എ.സട. ബസ്സുകളടല്

പലതുയം  കജന്റയം  ബസ്സുകളദോണസ.  എ.സട.  ബസ്സുകള്  കറദോദടഷന്

അടടസദോനത്തടല് ഓടടകദോന് കഴെടയുകമന്ന വദോദയം ശരടയല്ല.  ദകദോവടഡസ മൂലയം

രണ്ടുവരഷകദോലയം നമുകസ  സരവശസുകള് വളകര  കുറഞ.  അതുകകദോണദോണസ

അങ്ങകന  സയംഭവടച്ചതസ.  അല്ലദോകത  ദബദോധപ്പൂരവയം  യദോകതദോരു  രശതടയടലയം

അങ്ങകന  ബസ്സുകള്  ദകടദോക്കുന്ന  രശതടയടലള  ഒരു  പ്രവരത്തനവുയം

നടന്നടടടല്ല. 

ശശ  .    സജശവസ  ദജദോസഫസ:  സര,  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യടല്  5,098

സടര നടയമനങ്ങള് ഒഴെടവദോകദോന് നടരദദ്ദേശയം നല്കടകയന്നദോണസ അറടയദോന്

കഴെടഞ്ഞടട്ടുളതസ.  വടരമടക്കുന്ന ജശവനകദോരകസ പകരയം നടയമനയം ഉണദോകടല്ല.

ഇതസ  ലക്ഷകണകടനസ  കതദോഴെടല്രഹൈടത  യുവദോകദളദോടുള  അനശതടയദല്ല.

സരകദോര  സരവശസടകല  ദജദോലട  കവടടകുറച്ചുകകദോണസ  കരദോര  ജശവനകദോകര
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നടയമടക്കുന്ന ഈ നടലപദോടുകള് സരകദോരടകന്റ നയമദോദണദോ?

ശശ  .    ആന്റണട  രദോജ:  സര,  എയം  പദോനല്  ജശവനകദോകര

നടയമടച്ചുതുടങ്ങടയതസ   ഏതസ  കദോലഘടത്തടലദോകണന്നസ  ഞദോനടവടകട

പറയുന്നടല്ല.    ഇദപദോള്  നമുക്കുളതസ  26,173  എയംദപദോയശസസ  മദോത്രമദോണസ.

അതടല് കണക്ടരമദോര 8,994-ഉയം  ഹഡ്രൈവരമദോര 9,461-മദോണസ.  ഇതടല്തകന്ന

നമള് നടലവടലള ഒരു കണക്ടരക്കുയം ഹഡ്രൈവരക്കുയം അകല്ലങടല്  സദോഫടനുയം

ദജദോലട കകദോടുകദോതടരടക്കുന്നടല്ല. ഇവകര നടലനടരത്തടകകദോണസ  ദകദോണ്ടദോകസ

അടടസദോനത്തടല്  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.  ഒരദോകളദപദോലയം  എടുക്കുന്നടല്ല.

വദ്യദോജ  പത്രവദോരത്തകളുകട  അടടസദോനത്തടല്  ആകരങടലയം

ഊതടകപരുപടക്കുന്നതസ ദകടസ ബഹുമദോനകപട അയംഗങ്ങള് നടയമസഭദപദോലള

ദവദടയടല്  ഇത്തരയം  അടടസദോനരഹൈടതമദോയ  കണക്കുകള്  പറയരുതസ.

കകഎസസ.ആര.ടട.സട.-യടല്  അങ്ങകന  ദകദോണ്ടദോകസ  അടടസദോനത്തടല്

ജശവനകദോകര  തദോകഴെ  തടടകലടുക്കുന്നടല്ല.  അഡടനടദസ്ട്രേറശവസ  വടയംഗടല്

എടുകദോന്  വദ്യവസയുണസ.  അതനുസരടച്ചുമദോത്രയം  പരടമടതമദോയട

എടുക്കുന്നകതദോഴെടച്ചദോല്  നടലവടലള  മറസ  ദവകന്സടകള്,  കണക്ടര,

ഹഡ്രൈവര,  കമകദോനടകസ  തുടങ്ങടയ  ഒരു  ദമഖലകളടലയം  ദകദോണ്ടദോക്ടസ
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അടടസദോനത്തടല് അളുകകള എടുക്കുന്നടല്ല. 

ശശ  .    കക  .    ബദോബു    (  തൃപ്പൂണടത്തുറ  ):  സര,  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.

കഷഡഡ്യൂളുകള്  കവടടകുറച്ചസ  നഷയം  നടകത്തദോന്  ആദലദോചടക്കുന്നതടനുപകരയം

എല്ലദോ കഷഡഡ്യൂളുയം ഓപദററസ കചയസ കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-കയ ലദോഭകരമദോയട

പ്രവരത്തടപടകദോന്  എകന്തങടലയം  നടപടടകയക്കുറടച്ചസ  ആദലദോചടച്ചടട്ടുദണദോ?

ഈ  ജൂണ്  മദോസത്തടകല  ജശവനകദോരുകട  ശമളയം  എന്നുകകദോടുകദോന്

സദോധടക്കുകമന്നസ വദ്യക്തമദോകദോദമദോ?

ശശ  .    ആന്റണട രദോജ:  സര,  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യുകട കഷഡഡ്യൂളുകള്

കവടടകുറയ്ക്കുവദോന്  നടരബനടതമദോയതസ,  യദോത്രകദോരുകട  എണയം

കകദോവടഡടനുമുമസ  ഏതദോണസ  മുപതുലക്ഷമദോയടരുന്നതസ  പ്രതടദടനയം  ഇദപദോഴെതസ

പതടകനടസ  ലക്ഷമദോയട  ചുരുങ്ങടയടരടക്കുന്നു.  നടലവടലള  ജശവനകദോകര

വച്ചുതകന്ന  കൂടുതല് സരവശസസ ഓപദററസ കചയ്യുവദോന് കഴെടയുയം.   സുശശല് ഖന്ന

റടദപദോടടകന്റ  അടടസദോനത്തടല്  സടയംഗടള്  ഡഡ്യൂടട  സയംവടധദോനയം  ശദോസശയ

രശതടയടല്  നടപദോകദോന്  കഴെടഞ്ഞദോല്  നമുകസ  നടലവടലള  ജശവനകദോകര

ഉപദയദോഗകപടുത്തടകകദോണ്ടുതകന്ന  കൂടുതല്  സരവശസസ  ഓപദററസ  കചയദോന്

സദോധടക്കുയം.  ഇതടലൂകട   180  -190  ആയടരുന്ന  ഇന്കയം  240  ആയട
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വരദടപടക്കുവദോനുയം  കഴെടയുയം.    സുശശല്  ഖന്ന  റടദപദോരടടകന്റ

അടടസദോനത്തടല്  സടയംഗടള്  ഡഡ്യൂടട  സയംവടധദോനയം  നടപടലദോക്കുന്ന

കദോരദ്യത്തടല്  ഗവണ്കമന്റസ  പ്രതടജദോബദമദോണസ,  അതടനുള

ആദലദോചനകള്,  ചരച്ചകള് നടന്നുവരടകയദോണസ.  ശമളത്തടകന്റ കദോരദ്യത്തടല്

ഇദപദോള് ധനകദോരദ്യ വകുപടദനദോടസ ആവശദ്യകപടടട്ടുണസ, തുക ലഭദ്യമദോകുന്ന മുറയസ

ശമളയം എത്രയുയംദവഗയം  കകദോടുക്കുന്നതദോണസ. 

ശശ  .    സണട ദജദോസഫസ:  സര,  കഴെടഞ്ഞ ദടവസയം ബഹുമദോനകപട മനട

സയംസദോരടച്ചദപദോള്,  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.യുകട  പ്രശ്നപരടഹൈദോരത്തടകന്റ

ഭദോഗമദോയട ആവശദ്യമടല്ലദോത്ത ചടല സയംവടധദോനങ്ങള് (ചടല വരകസ ദഷദോപ്പുകള്

എന്നടങ്ങകനയുള  ഡടദപദോയ്കമന്റുകള്)  ഒഴെടവദോക്കുന്നതടകന  കുറടച്ചസ

സയംസദോരടച്ചു.  എന്നദോല് ആവശദ്യമുള ചടല സയംവടധദോനങ്ങള് ദവണയം.  എകന്റ

നടദയദോജകമണ്ഡലത്തടല്  ഇരടടട  തദോലൂകസ  കഹൈഡ്കസദോരദടഴടല്  ബസസ

ഡടദപദോയടല്ല.  അവടകട  യദോത്രകദോരകസ  ആവശദ്യമദോയ  യദോകതദോരു

സയംവടധദോനങ്ങളുമടല്ല.  അവടകട ഒരു ഡശസല് ഡടദപദോയുള്കപകട...  കദോരണയം,

വയനദോടസ, കരണദോടക (ബദോഗ്ലൂര) എന്നശ ഭദോഗങ്ങളടദലയസ ദപദോകുന്നതടനുകളദോരു

ജയംഗ്ഷനദോണതസ.  കണ്ണൂര വടമദോനത്തദോവളയം,  കണ്ണൂര,  തലദശ്ശേരട,  തളടപറമസ,
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കദോസരദഗദോഡസ  എന്നശ  ഭദോഗങ്ങളടദലയ്കകല്ലദോയം  ദപദോകുന്ന  വദോഹൈനങ്ങള്

കണ്ണൂരടദലദോ  തലദശ്ശേരടയടദലദോ  ദപദോയട  ഡശസല്  അടടച്ചസ  വശണ്ടുയം  വരണയം.

അതസ  ഒഴെടവദോകടകകദോണസ  തദോലൂകസ  കഹൈഡസ  കസദോരദടഴടല്,

ജനനടബടഡമദോയടട്ടുള  പ്രദദശത്തസ  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യുകട  ഒരു

ഡശസല് ഡടദപദോ ആരയംഭടകദോന് നടപടട സസശകരടക്കുദമദോ?

ശശ  .    ആന്റണട  രദോജ:  സര,  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.  ഡടദപദോകളുയം

ഓപദററടയംഗസ  കസന്ററുകളുയം  കവടടക്കുറയ്ക്കുന്നു  എന്നതരത്തടല്  ഒരു

ദുഷസ പ്രചരണയം  നടക്കുന്നുണസ.   ദകരളത്തടല്  നടലവടലള  ഒരു  ഡടദപദോയുയം

ഓപദററടയംഗസ  കസന്ററുയം  ഇടതുപക്ഷ  ജനദോധടപതദ്യമുന്നണട  സരകദോര

അധടകദോരത്തടലടരടക്കുദമദോള്  കവടടക്കുറയടല്ല.  71  ഡടദപദോകളുയം  22

ഓപദററടയംഗസ  കസന്ററുകളുമദോണസ  ദകരളത്തടലളതസ.  എന്നദോല്,  ഇത്രദയകറ

ഡടദപദോകള് നടലവടലളദപദോള് പുതുതദോയട ഡടദപദോ തുറക്കുന്നതടകനക്കുറടച്ചസ

ഇതുവകര  തശരുമദോനകമടുത്തടടടല്ല.  എങടലയം,  കണ്ണൂരടകന്റ  മലദയദോര

പ്രദദശങ്ങളടല് ഡടദപദോകളുകടയുയം ഓപദററടയംഗസ കസന്ററുകളുകടയുയം കുറവുണസ.

ആ  സടതടകസ  മദോറയം  വരുത്തുന്നതടനദോയട  അവടകട  പുതുതദോയട  അവ

ആരയംഭടക്കുന്നതടകനക്കുറടച്ചസ....  ബഹുമദോനകപട  എയം.എല്.എ.-മദോര
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സജശവമദോയട  ഇടകപടസ  സലവുയം  ഓപദററടയംഗസ  കകടടടത്തടനുള

എയം.എല്.എ.ഫണ്ടുകമല്ലദോയം  ലഭദ്യമദോകടയദോല്  നമുകവടകട  ഓപദററടയംഗസ

കസന്റദറദോ ഡടദപദോദയദോ തുടങ്ങുന്ന കദോരദ്യയം സജശവമദോയട പരടഗണടകദോയം.

ഇത്രയുയം എണയം ഡടദപദോകളുയം ഓപദററടയംഗസ  കസന്ററുകളുയം  (ആകക  93

എണയം) ഉളദപദോള് അവടകടകയല്ലദോയടടത്തുയം അഡടനടദസ്ട്രേറശവസ ഓഫശസടകന്റ

ആവശദ്യമടല്ല.  ഞദോന്  കഴെടഞ്ഞ  പ്രസയംഗത്തടല്  പറഞ,  കരണദോടകയടല്

നമദളകദോള്  മൂന്നടരടട  ബസ്സുയം  ജശവനകദോരുമുണസ.  അവടകട  18

അഡടനടദസ്ട്രേറശവസ ഒദോഫശസുകളദോണുളതസ. ദകരളത്തടല് 93 അഡടനടദസ്ട്രേറശവസ

ഓഫശസുകളുണസ.  സുശശല് ഖന്ന റടദപദോരടടകന്റ അടടസദോനത്തടല് ഈ  93

അഡടനടദസ്ട്രേറശവസ  ഒദോഫശസുകകള  ജടല്ലദോ  കഹൈഡസ  കസദോരദടഴടദലയസ  മദോറട

ഇദപദോള്  15  എണമദോയട  ചുരുകടയടട്ടുണസ.  അടുത്ത  തടങളദോഴ്ച  മുതല്

ദകരളത്തടല്  15  അഡടനടദസ്ട്രേറശവസ  ഓഫശസുകള്  മദോത്രദമ  ഉണദോകുകയുള.

സുശശല്  ഖന്ന  റടദപദോരടടകന്റ  അടടസദോനത്തടലദോണസ  ഈ

തശരുമദോനകമടുത്തതസ.  ഈ  സയംവടധദോനയം  വരുന്നതടലൂകട  ഒരു  സരവശസുയം

മുടങ്ങടല്ല,  മറസ  ഓപദറഷനുകകള  ഒന്നുയംതകന്ന  ബദോധടക്കുകയുമടല്ല.

അവടകടയുള  ജൂനടയര  സൂപ്രണസ,  കദോരകസ,  കകടപടസസ  തുടങ്ങടയ  മൂന്നദോലസ
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സദോഫടകന  ഓദരദോ  ജടല്ലയടലയം  ദകന്ദ്രശകരടക്കുയം.  അവകര  ഓഫശസസ

പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുയം  അറന്റന്സസ,  സദോലറട,  അച്ചടക  നടപടട  തുടങ്ങടയ

കദോരദ്യങ്ങള്ക്കുയം  മദോത്രമദോക്കുയം.  അദതസമയയം  കണ്സഷന്,  മറസ  പദോസ്സുകള്

എന്നടവ  വടതരണയം  കചയ്യുന്ന  സയംവടധദോനങ്ങള്  എല്ലദോ  ഡടദപദോകളടലയം

അതുദപദോകല  നടലനടല്ക്കുയം.  അതടനദോല്  യദോകതദോരു  ആശങയുയം  ദവണ.

ദകരളത്തടകല ഒരു ഡടദപദോയുയം ഓപദററടയംഗസ കസന്ററുയം പൂടടല്ല.

ശശ  .    ടട  .    കജ  .    വടദനദോദസ:  സര,  എറണദോകുളയം  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.

ബസസ സദോന്റടകന്റ ദശദോചനശയദോവസ അദങ്ങയസ ദനരടടസ അറടയദോവുന്നതദോണസ.

പല  പദതടകളുയം  നടപദോകദോകമന്നുള  ധദോരണകളുണദോകയങടലയം  അതസ

യദോഥദോരതദ്യമദോകുന്ന  കദോരദ്യത്തടല്  വലടയ  പ്രയദോസങ്ങള്

ദനരടട്ടുകകദോണടരടക്കുകയദോണസ.  എറണദോകുളത്തടകന്റ  മുഖമദോണസ

കക.എസസ.ആര.ടട.സട.  ബസസ  സദോന്റസ.  8  ഏകദറദോളയം  സലമുണസ.  ഏറവുയം

കകദോദമഴദ്യല്  വദോലല്യു  ഉള  സലമദോണസ.  അവടകട  ഒരു  പുതടയ

കക.എസസ.ആര.ടട.സട.  ബസസ  സദോന്റസ  നടരമടക്കുന്നതുമദോയട  ബനകപട്ടുള

നടപടടകള് സസശകരടകദോന് സരകദോര ഉദദ്ദേശടക്കുന്നുദണദോ?

ശശ  .    ആന്റണട രദോജ: സര, ഇതസ ഇന്നകത്ത ദചദോദദ്യവുമദോയട പുലബനയം
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ദപദോലമടല്ലദോകത്തദോരു ദചദോദദ്യമദോണസ.  പ്രദതദ്യകമദോയട എഴുതട തന്നദോല് മദോത്രദമ

ഇതടനസ വദ്യക്തമദോയട മറുപടട പറയദോന് സദോധടക്കുകയുള. എന്നദോല് അദങ്ങയ്ക്കുയം

എനടക്കുയം അറടയദോയം, അവടടകത്ത കക.എസസ.ആര.ടട.സട. ബസസ ഡടദപദോയുകട

പുനരനടരമദോണവുമദോയട  ബനകപടസ  ചടല  നശകങ്ങള്  നമള്  ഒരുമടച്ചസ

നടത്തദോന്  ആദലദോചടക്കുന്നുണസ;  ബഹുമദോനകപട  വദ്യവസദോയ  വകുപ്പുമനട

ആകദോരദ്യത്തടല് ദനതൃതസപരമദോയ പങസ  വഹൈടക്കുന്നുണസ.  സദോരടസ  സടറടയുകട

സഹൈദോയദത്തദോടുകൂടട  അവടകട  പുതടയ  ഡടദപദോയ്ക്കുള  ആദലദോചനകള്

ഗക്കൗരവമദോയട നടത്തടകകദോണടരടക്കുകയദോണസ.

ശശ  .   ലടദന്റദോ ദജദോസഫസ: സര,  കക.എസസ.ആര.ടട.സട. ബസടകന മദോത്രയം

ആശയടച്ചസ  യദോത്ര  കചയ്യുന്നവരുള  മലദയദോര  ദമഖലകളടല്  ഡശസല്

ക്ഷദോമയംമൂലയം ചടല ടടപ്പുകള് കടദോയടദപദോകുന്ന സദോഹൈചരദ്യമുണസ.  തടരുവമദോടട

നടദയദോജക മണ്ഡലത്തടല് പൂവദോറയംദതദോടസ,  കകദോടയംകപദോയടല്,  പദോറദത്തദോടസ,

ആനകദോകമദോയടല്,  കരടമസ  തുടങ്ങടയ  പ്രദദശങ്ങളടദലയ്ക്കുള  ടടപ്പുകള്

റദ്ദേദോകുന്ന  സദോഹൈചരദ്യമുണസ.  അതസ  ഈ  ബസ്സുകകള  മദോത്രയം  ആശയടച്ചസ

ജശവടക്കുന്ന  അകല്ലങടല്  യദോത്ര  കചയ്യുന്ന  ആളുകള്കസ  ദുഷ്കരമദോകുകന്നദോരു

സദോഹൈചരദ്യമുണസ.  അതസ പരടഹൈരടകദോന് നടപടട സസശകരടക്കുദമദോ എന്നതദോണസ
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എകന്റ ദചദോദദ്യയം?

ശശ  .    ആന്റണട  രദോജ:  സര,  ദകദോവടഡസ  മഹൈദോമദോരടയുകട

പശദോത്തലത്തടല് യദോത്രകദോരുകട എണയം പല പ്രദദശങ്ങളടലയം ഗണദ്യമദോയട

കുറഞ്ഞതുകകദോണസ കപദോതുകവ പല സരവശസുകളുയം നടരത്തലദോദകണട വരുന്നു.

പദക്ഷ,  ഇദപദോഴെവ  ഘടയംഘടമദോയട  പുനനഃസദോപടച്ചുകകദോണടരടക്കുകയദോണസ.

തശകര  നഷയം  സഹൈടച്ചുകകദോണസ  ഓടദോന്  സദോധടക്കുകന്നദോരു  അവസയല്ല

ഇദപദോഴുളതസ.  അതടനദോല്,  നഷമടല്ലദോത്ത  റൂട്ടുകളടല്  നടരത്തടവച്ചടരടക്കുന്ന

സരവശസുകകളല്ലദോയം  ഘടയംഘടമദോയട  പുനനഃസദോപടക്കുന്നതടനുള

നടപടടക്രമങ്ങള്  പൂരത്തടയദോകട  വരടകയദോണസ.  ബഹുമദോനകപട  അയംഗയം

ഉന്നയടച്ച  വടഷയയം  പ്രദതദ്യകമദോയട  എഴുതട  തന്നദോല് അതസ   പരടദശദോധടച്ചസ

ആവശദ്യമദോയ നടപടടകള് കകകകകദോള്ളുന്നതദോണസ. 

ശശ  .    കുറുദകദോളട കമദോയശന്:  സര,  തടരൂരടല്നടന്നസ ജടല്ലയടകല മകറദോരു

ഭദോഗമദോയ  കപരടന്തല്മണ,  വഴെടകടവസ  പ്രദദശദത്തയസ,  തടരൂരടല്നടന്നുയം

തൃശ്ശൂരടദലയ്ക്കുയം  ദഗദോപദോലപുരദത്തയ്ക്കുയം  ഉണദോയടരുന്ന  സരവശസുകള്

കുദറകദോലമദോയട  നടരത്തല്  കചയ  സദോഹൈചരദ്യയം  ഇദപദോഴുണസ.  അവ

പുനനഃസദോപടകദോന് ആവശദ്യമദോയ സയംവടധദോനയം ഉടന് ഉണദോകദോദമദോ?
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ശശ  .    ആന്റണട  രദോജ:  സര,  അതസ  പ്രദതദ്യകമദോയട

പരടദശദോധടദകണതദോണസ.  കദ്യദോന്സല്  കചയ  ടടപ്പുകകളയുയം  നടരത്തടവച്ച

ടടപ്പുകകളയുയം സയംബനടച്ചസ പ്രദതദ്യകയം ദചദോദടച്ചദോല് മദോത്രദമ ഉത്തരയം പറയദോന്

സദോധടക്കുകയുള.  എങടലയം,  ബഹുമദോനകപട  അയംഗയം  പറഞ്ഞ  കദോരദ്യയം

പരടദശദോധടക്കുന്നതദോണസ.

ശശ  .   കഎ  .   സട  .   ബദോലകൃഷ്ണന്: സര, മലദയദോര ദമഖലയടല്, പടദന്നദോക

ദമഖലകളടല് ഭൂമട ലഭദ്യമദോകണങടല് ഓപദററടയംഗസ കസന്റര തുടങ്ങുന്നതടനുള

നടപടട  സസശകരടക്കുകമന്നസ  ബഹുമദോനകപട  മനട  ഇവടകട  പറഞ.  അതസ

സസദോഗതദോരഹൈമദോണസ.  എകന്റ  നടദയദോജക  മണ്ഡലത്തടല്  കരണദോടക

അതടരത്തടയദോയ  കപരടകല്ലൂരടല്  രദണകര  ഭൂമടയടല് അവടകട

കക.എസസ.ആര.ടട.സട./വകുപസ  പറയുന്ന  രശതടയടല്  ഓപദററടയംഗസ  കസന്റര

തുടങ്ങുന്നതടനുദവണട  എയം.എല്.എ.  ഫണ്ടുയം  അദതദോകടദോപയംതകന്ന  ജടല്ലദോ,

ദബദോകസ,  ഗദോമപഞദോയത്തുകളുകട  ഫണ്ടുയം  ഉപദയദോഗകപടുത്തടകകദോണസ

ആവശദ്യമദോയ  അടടസദോന  സക്കൗകരദ്യങ്ങള്  കചയ്തുകകദോടുകദോന്  തയദോറദോണസ.

അതടനദോല്  ഈ  ഭൂമട  ഏകറടുത്തസ  അവടകട  ഒരു  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.

ഓപദററടയംഗസ കസന്റര സദോപടകദോന് സരകദോര തയദോറദോകുദമദോ?
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ശശ  .    ആന്റണട  രദോജ:  സര,  എവടകടകയങടലയം  സലവുയം  കകടടടവുയം

ലഭദ്യമദോകണന്നസ  പറഞ്ഞതുകകദോണസ  മദോത്രയം  കദോരദ്യമടല്ല.  അവടകട

സക്കൗകരദ്യപ്രദമദോയട  സരവശസസ  നടത്തദോനുയം,  അതസ  ജനങ്ങള്കസ

ഉപദയദോഗപ്രദമദോകണന്നസ  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-കസ  കൂടട  ദബദോധദ്യകപടുന്ന

സലങ്ങള്കൂടട  ആയടരടകണയം.  അങ്ങകനയുള  അവസയടല്

ബഹുമദോനകപട  അയംഗയം  പറഞ്ഞ  സലവുയം  സക്കൗകരദ്യങ്ങളുയം

ലഭദ്യമദോക്കുകയദോകണങടല്,  അതസ  ഫശസടബടളദോകണങടല് വയനദോടസ  ജടല്ലയുകട

പ്രദതദ്യക  സദോധദ്യതകള്  പരടഗണടച്ചസ  അവടകട  നടശയമദോയുയം  ഓപദററടയംഗസ

കസന്റര തുടങ്ങുന്ന കദോരദ്യയം ഗക്കൗരവമദോയട ആദലദോചടക്കുന്നതദോണസ. 

ശശമതട  കദോനത്തടല്  ജമശല:  സര,  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യുകട  ടൂര

പദോദകജസ  ജനങ്ങള്  വളകര  നന്നദോയട  ഉപദയദോഗപ്രദമദോക്കുന്നുണസ.  ഇദപദോള്

പ്രധദോനകപട  പല  ടൂറടസസ  ദകന്ദ്രങ്ങളടലയം  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.  ടൂര

പദോദകജമദോയട എത്തുന്നുണസ.  ഇദപദോള് ഇന്തദ്യയുകട മറസ  സയംസദോനങ്ങളടകല

ടൂറടസസ  ദകന്ദ്രങ്ങളടല്ക്കൂടട  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.  ദപദോകുന്നുദണദോ;

ഇകല്ലങടല് അതസ സദോധദ്യമദോകദോദമദോ?

ശശ  .    ആന്റണട  രദോജ:  സര,  ഈ  അടുത്ത  കദോലത്തദോയട
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കക.എസസ.ആര.ടട.സട.  പുതുതദോയട  ആരയംഭടകച്ചദോരു  സയംവടധദോനമദോണടതസ.

അതടനസ  വളകരദയകറ  ദപ്രദോതദോഹൈജനകമദോയ  പടന്തുണയദോണസ

ജനങ്ങളടല്നടന്നുയം  കടടടകകദോണടരടക്കുന്നതസ.  നല്ല  വരുമദോനവുയം

കടടടത്തുടങ്ങടയടട്ടുണസ.  അതസ  വടപുലശകരടക്കുന്നതടകന  കുറടച്ചസ

ആദലദോചടക്കുന്നുണസ.  പദക്ഷ  ഒരു  പ്രശ്നയം,  വശകകന്റുകളടലദോണസ  നമുകസ  ടൂര

ദപദോകദോനദോയട  ആവശദ്യയം  വരുന്നതസ.  ആ സമയത്തസ കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-

യുകട  ബസ്സുകളുകട  സരവശസസ  മുടകട  ദപദോകദോന്  സദോധടകടല്ല.  അതസ

നടകത്തുന്നതടനുദവണട  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-കസ  ലദോഭമുണദോകുന്ന

വടധത്തടല്  സസകദോരദ്യ  ബസ്സുകകള  ആ  ദടവസങ്ങളടദലയ്ക്കുമദോത്രയം

വദോടകയ്കകടുത്തസ  ടൂര  പദോദകജകള് ഓപദററസ  കചയ്യുന്നുണസ.  അതസ  നമുകസ

അനദ്യ  സയംസദോനങ്ങളടദലയസ  ദപദോകുന്നതടനുയം  വടപുലശകരടകദോയം.  കദോരണയം,

കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-കസ പ്രദതദ്യക കപരമടറ്റുകള്  എടുക്കുക എന്നതസ വലടയ

കചലവദോണസ. അദതസമയയം കപരമടറ്റുള സസകദോരദ്യ ബസ്സുകകളടുത്തസ ഓടടച്ചദോല്

സസകദോരദ്യ  ബസ്സുടമകള്  ഇന്നസ  അനുഭവടക്കുന്ന  യദോതനകള്ക്കുയം  ഒരു

പരടഹൈദോരമുണദോകുയം.  ജനങ്ങള്കസ  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.  ഓപദററസ

കചയ്യുന്നതുകകദോണ്ടുള  വടശസദോസവുയം  അദതദോകടദോപയം  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-
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കസ വരുമദോനവുയം ഉണദോകുയം.

ശശ  .    എയം  .    വടന്കസന്റസ:  സര,  ബഹുമദോനകപട  കകഹൈദകദോടതടയുകട

ഉത്തരവടല് കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യുകട കചലവടല് ഒന്നദോമകത്ത പ്രദയദോറടറട

നല്ദകണതസ  കതദോഴെടലദോളടകളുകട  ശമളത്തടനദോകണന്നസ  പറഞ്ഞടട്ടുണസ.

പ്രസ്തുത  ഉത്തരവസ  വന്നതടനുദശഷവുയം  ശമളയം  കകദോടുക്കുന്നതടദനകദോള്

പ്രദയദോറടറട  മറസ  കദോരദ്യങ്ങള്ക്കുദവണട  വടനടദയദോഗടച്ചതദോയട  കദോണുന്നു.

ഇനടകയങടലയം കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യുകട വരുമദോനയം കചലവസ കചയ്യുദമദോള്

ഒന്നദോമകത്ത പ്രദയദോറടറട ശമളയം കകദോടുക്കുന്നതടനസ എന്ന നടലയസ സരകദോര

കദോണുദമദോ എന്നതദോണസ എകന്റ ദചദോദദ്യയം?

ശശ  .    ആന്റണട  രദോജ:  സര,  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യുകട  പ്രദയദോറടറട

ശമളയം  കകദോടുക്കുന്നതസ  തകന്നയദോണസ.  പദക്ഷ,  അങ്ങസ  പറയുന്നതസ

ഡശസല്ദപദോലയം  അടടകദോകത  ബദസദോടടകദോന്  കഴെടഞ്ഞദോല്  പ്രദയദോറടറട

അതടദലയസ  മദോറദോയം.  ഡശസലടകന്റ  കദോശസ  കകദോടുദകദണ?  ബഹുമദോനകപട

ദകദോടതട  പറഞ്ഞതസ  അങ്ങസ  ശരടയദോയ  അരതത്തടലല്ല

മനസടലദോകടയടട്ടുളതസ.  ദകദോടതട  പറഞ്ഞതസ,  ശമളയം  കകദോടുക്കുദമദോള്

കണക്ടര,  കകഡ്രൈവര  തുടങ്ങടയവരക്കുയം  തദോകഴെത്തടടലള  ജശവനകദോരക്കുയം



Uncorrected/Not for Publication
14-07-2022

20

പ്രദയദോറടറട  കകദോടുക്കുക  എന്നതദോണസ.  ഓഫശസരമദോരകസ  അതുകഴെടഞള

പ്രദയദോറടറട  നല്കുക.  ഇങ്ങകനത്തകന്നയദോണസ  ഓരഡറടലളതസ.

ബഹുമദോനകപട  ദകദോടതടയുകട  നടരദദ്ദേശമുകണങടല്പടകന്ന  അതദല്ല

ഞങ്ങള്കസ  അനുസരടകദോന്  സദോധടക്കുകയുള.  ദകദോടതട  ഉത്തരവസ

ലയംഘടകദോന്  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-കസ  കഴെടയടല്ല.  നമള്

മനസടലദോദകണതസ,  2012-നുദശഷയം  ശശ.  തടരുവഞ്ചൂര  രദോധദോകൃഷ്ണന്

കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-യുകട ചുമതലയുള മനട ആയതടനുദശഷയം,  ഏറവുയം

ആദദ്യമദോയട,  ചരടത്രത്തടല്  ആദദ്യമദോയട  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.

ഓപദറഷണല്  ദപ്രദോഫടറടദലയസ  എത്തടയതസ  2022  കമയസ,  ജൂണ്

മദോസങ്ങളടലദോണസ.  ഓപദറഷന്  ഇന്കയം  ആന്ഡസ എകസകപന്റശച്ചര

പരടദശദോധടച്ചദോല്  2012-നുദശഷയം  കമയസ  മദോസയം  ദപ്രദോഫടറസ  എന്നതസ  5.42

ദകദോടട  രൂപയദോണസ,  ജൂണ്  മദോസയം  3.68  ദകദോടട  രൂപയദോണസ.  അങ്ങകന

കക.എസസ.ആര.ടട.സട.  പഴെയ  അവസയടല്നടകന്നദോകക  മദോറട  ഇയംപ്രൂവസ

കചയസ  വരടകയദോണസ.  പദക്ഷ പഴെയ കടങ്ങള്,  ബദോങടകന്റ കണ്ദസദോരഷദ്യയം,

ഒ.ഡട. ദപകമന്റസ, എയം.എ.സട.റട., എല്.എ.ആര. എന്നടങ്ങകനയുള ധദോരദോളയം

പഴെയ  കടങ്ങള്  ഇദപദോള്  നമളദോണസ  വശടടകകദോണടരടക്കുന്നതസ.
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അതുകകദോണദോണസ  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-കസ  സദോമത്തടക  പ്രതടസനട.

ഓപദറഷണല്  ദപ്രദോഫടറ്റുയം  എകസകപന്സുയം  ഇന്കവുയം  ദനദോകടയദോല്

ഓപദറഷണല് ദപ്രദോഫടറദോണസ.  ഡശസലടകന്റ കചലവുയം ശമളവുയം വരുമദോനവുയം

തടടച്ചുദനദോകടയദോല് ഈ ലദോഭയം ഇദപദോള് കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-കസ ഉണസ.

പദക്ഷ പഴെയ കുടടശ്ശേടകകള് എല്ലദോവരുയംകൂടട ഉണദോകടവച്ചതദോണസ.

ശശ  .    രദമശസ  കചന്നടത്തല:  സര,  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.യുകട  ചടല

പ്രധദോനകപട  ദകന്ദ്രങ്ങള്  കകദോദമഴെസ സദ്യലട  കകവബടള്  ആയടട്ടുളള

സദോപനങ്ങളദോകട മദോറദോന് ഒരു പദതടയുണദോയടരുന്നു.  തമദോനൂര, തടരുവല്ല,

ഹൈരടപദോടസ,  ദകദോഴെടദകദോടസ  ഇങ്ങകനയുളള കകദോദമഴെസ സദ്യലട  കകവബടളദോയടട്ടുളള

സലങ്ങളടല്,  കകഹൈദവയുകട  തശരങ്ങളടല്  കകദോദമഴദ്യല്  ദകദോയംപക്സുകളദോകട

മദോറ്റുന്നതടനുളള  പദതട  ഉണദോയടരുന്നു.   അതസ  കപദോതുദവ

പരടദശദോധടക്കുദമദോള്  ഫലപ്രദമദോകുന്നടല്ലദോകയന്നുളളതദോണസ.

കക.എസസ.ആര.ടട.സട.  അതസ  പരടദശദോധടച്ചടട്ടുദണദോ,  ഉകണങടല്,  ഇദപദോള്

പല  സലത്തുയം  കകടടടങ്ങള്  നടരമടച്ചടരടക്കുകയദോണസ,  അവകയ

കകദോദമഴെസ സദ്യലട  കകവബടളദോകദോനുളള  എകന്തങടലയം  പദതട  ഗവണ്കമന്റസ

ആദലദോചടക്കുന്നുദണദോ?   ദകദോടടകണകടനസ  രൂപ  മുടകടയദോണസ  ഇകതല്ലദോയം
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സദോപടച്ചടട്ടുളളതസ. ഇതടല് നടന്നുയം ഒരു വരുമദോനവുയം ലഭടക്കുന്നടല്ല എന്നതദോണസ

എകന്റ പ്രദോഥമടക നടഗമനയം.  ബഹുമദോനകപട മനട അതസ പരടദശദോധടക്കുദമദോ,

അവകയ കകദോദമഴെസ സദ്യലട കകവബടളദോകദോനുളള നടപടടകള് സസശകരടക്കുദമദോ?

ശശ  .    ആന്റണട രദോജ:  സര,  ബഹുമദോനകപട അയംഗയം  പറഞ്ഞതസ വളകര

പ്രധദോനകപട  കദോരദ്യയം  തകന്നയദോണസ.   പ്രദതദ്യകടച്ചസ  അങ്ങയുകട  മണ്ഡലമദോയ

ഹൈരടപദോടസ തകന്ന രണ്ടുമൂന്നസ മശറടയംഗുകള് നടത്തട,  മുടങ്ങടകടടന്ന വരക്കുകള്

പുനനഃസദോപടകദോനുളള  നടപടടകള്  തസരടതകപടുത്തട  വരടകയദോണസ.

ഹൈരടപദോടസ  ബസസ  കടരമടനല്  കയം  ദഷദോപടയംഗസ  ദകദോയംപകടകന്റ  ബദോലന്സസ

പണടകളടല്  ഏതദോണസ  50  ശതമദോനയം  പൂരത്തടയദോകടയടട്ടുണസ.   യദോരഡസ

കഡവലപ്കമന്റടനുളള എ.എസസ. ഇഷഡ്യൂ കചയ്തു കഴെടഞ്ഞൂ.  പല ബദോങ്കുകകളയുയം

സരകദോര  ഓഫശസുകകളയുയം  സമശപടച്ചദപദോള്  നടരമദോണയം  പൂരത്തശകരടച്ച

കകടടടയം  എടുകദോന്  മുദന്നദോടസ  വന്നടട്ടുണസ.   അങ്ങസ  പറഞ്ഞതുദപദോകല

സയംസദോനത്തസ  നടരവധട  സലങ്ങള്  ഉണസ,  പകക്ഷ

കക.എസസ.ആര.ടട.സട.യുകട ഇന്നകത്ത സദോമത്തടക പരടമടതടമൂലയം,  ദലദോണ്

ലഭദ്യമദോകട  കകടടടയം  നടരമടകദോന്  കഴെടയടല്ല.   അതുകകദോണസ   പട.പട.പട.

ദമദോഡലടല് സയംസദോനകത്ത ഇത്തരയം ദകന്ദ്രങ്ങളടല് കക.എസസ.ആര.ടട.സട.
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ബസസ  കടരമടനല്  ദകദോയംപക്സുകള്,  ദഷദോപടയംഗസ  ദകദോയംപക്സുകള്  എന്നടവ

നടരമടക്കുന്നതടകനക്കുറടച്ചദോണസ  ഗവണ്കമന്റസ  ആദലദോചടക്കുന്നതസ.  അതടനസ

ധനകദോരദ്യവകുപ്പുമദോയുയം  കടഫ്ബടയുമദോയുയം  ഗക്കൗരവകരമദോയ  ചരച്ചകള്

നടത്തടകകദോണടരടക്കുകയദോണസ.    ദകരളത്തടകല  ഏറവുയം  കണദോയ

സലങ്ങളദോണസ  കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-ക്കുളളതസ.  പകക്ഷ  അന്പതുയം,

അറുപതുയം,  എഴുപതുയം  വരഷമദോയട  ഈ  സലങ്ങള്  ഐഡടലദോയട

കടടക്കുകയദോണസ.  ഇത്തരയം  സലങ്ങള്  പ്രദയദോജനകപടുത്തട

കക.എസസ.ആര.ടട.സട.-കസ വരുമദോനമുണദോകദോനുളള ബ്രഹൃത്തദോയ പദതടകസ

രൂപയം  നല്കടയടട്ടുണസ.  ആദദ്യഘടത്തടല്  ആറസ  ദകന്ദ്രങ്ങളടല്  ഇത്തരയം

നടപടടകള്  ആരയംഭടക്കുവദോനുളള  പരടശമയം  നടത്തടകകദോണടരടക്കുകയദോണസ.

അതടനസ  ഒരുപദോടസ  കടമകളുണസ,  ആ കടമകകളല്ലദോയം  തരണയം  കചയദോനുളള

പ്രവരത്തനങ്ങള് നടത്തടകകദോണടരടക്കുകയദോണസ.

പച്ചകറട ഉലദോദനത്തടല് സസയയംപരദ്യദോപ്തത

(*272) ശശ  .   ടട  .  സടദ്ദേടഖസ:

ശശമതട ഉമ ദതദോമസസ:

ശശ  .   അൻവർ സദോദത്തസ:

ശശ  .   സനശഷ് കുമദോര ദജദോസഫസ:  തദോകഴെ കദോണുന്ന ദചദോദദ്യങ്ങള്കസ 

കൃഷട വകുപ്പുമനട സദയയം മറുപടട നല്കുദമദോ?
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(എ)  സയംസദോനത്തസ  പച്ചകറട  ഉലദോദനത്തടല്  സസയയംപരദ്യദോപ്തത

ഹകവരടക്കുന്നതടനുയം  നല്ല  ഭക്ഷണയം  ഉറപസ  വരുത്തുന്നതടനുമദോയട  പുരയടട

കൃഷടയുകട ഭദോഗമദോയുളള പച്ചകറട കൃഷട ദപ്രദോതദോഹൈടപടക്കുന്നതടനസ പദതട

നടപദോക്കുന്നുദണദോ;

(ബട) മദോരകറസ  ആവശദ്യകത  അനുസരടച്ചസ  പച്ചകറട  ഉലദോദനയം

ക്രമശകരടക്കുന്നതടനസ പച്ചകറട ഉലദോദന കലണര നടലവടലദണദോ; വടശദദോയംശയം

ലഭദ്യമദോകദോദമദോ;

(സട)  പച്ചകറട  കൃഷടകദോയട  പ്രദതദ്യക  കദോരഷടക  ദമഖലകള്

നടലവടലദണദോ; വദ്യക്തമദോകദോദമദോ?

കൃഷട വകുപ്പുമനടക്കുദവണട റവനഡ്യൂ-ഭവനനടരമദോണ വകുപ്പുമനട (ശശ  .

കക  .   രദോജന്): സര, 

(എ)  പച്ചകറട ഉലദോദനത്തടല് സസയയംപരദ്യദോപ്തത ഹകവരടക്കുന്നതടനുയം

നല്ല ഭക്ഷണയം ഉറപസ വരുത്തുന്നതടനുയം എല്ലദോ കുടുയംബങ്ങകളയുയം കൃഷടയടദലകസ

ആകരഷടക്കുന്നതടനുയം  കൃഷട  വകുപസ  ആവടഷ്കരടച്ചസ  നടപടലദോകട  വരുന്ന

ജനകശയ തുടര പദതടയദോണസ "ഞങ്ങളുയം കൃഷടയടദലകസ”

പച്ചകറടകളുകടയുയം പഴെവർഗ്ഗങ്ങളുകടയുയം ഉൽപദോദനത്തടല് കുടുയംബങ്ങള്
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ദകന്ദ്രശകൃതമദോയ കൃഷടയടലൂകട സസയയം പരദ്യദോപ്തതയുയം പദതടയുകട ഭദോഗമദോയട

ഉണദോകുന്ന  കൃഷടക്കൂടങ്ങളടലൂകട  പ്രദോദദശടകമദോയ  ഉൽപദോദന  വരദനവുയം

സദോമത്തടക  സസയയംപരദ്യദോപ്തതയുയം  ലക്ഷദ്യമടടുന്നു.  ഉൽപദോദന  ദസവന

വടപണന  മൂലദ്യവരദന  ദമഖലയടല്  പഞദോയത്തുകള്  ദകന്ദ്രശകരടച്ചസ

ഉണദോകുന്ന  കൃഷടക്കൂടങ്ങള്  ഉൽപദോദന  വരദനവടനുയം  അതുവഴെട  കദോരഷടക

ദമഖലയടകല ഹവവടധദ്യവത്കരണത്തടനുയം വഴെടകതളടക്കുന്നു.+ 

(ബട)  ഇല്ല.  എന്നദോൽ  "ഞങ്ങളുയം കൃഷടയടദലകസ"  എന്ന പദതടയടൽ

ഉൾകപടുത്തട വദോരഡസ  അടടസദോനത്തടലയം പഞദോയത്തസ അടടസദോനത്തടലയം

ദബദോകസ ജടല്ലദോ അടടസദോനത്തടലയം വടള നടരണയ പദോനുകള് ആവടഷ്കരടച്ചസ

അയംഗശകദോരയം  ലഭദ്യമദോകട  ആകണയം  വടള  നടരണയടദകണകതന്നുള

നടരദദ്ദേശയം  ബനകപടവരകസ  നല്കടയടട്ടുണസ.  കദോരഷടക  പദോരടസടതടക

ദമഖലയുയം കദോരഷടക പദോരടസടതടക യൂണടറ്റുകളുയം മദോനദണ്ഡമദോകടയുള വടള

നടരണയമദോണസ  അനുവരത്തടദകണകതന്നുയം അതനുസരടച്ചുള ബഡ്ജറടയംഗസ

ആയടരടകണയം  കൃഷട  വകുപസ  നടപടലദോദകണകതന്നുയം  നടരദദ്ദേശയം

നല്കടയടട്ടുണസ.  ഇതനുസരടച്ചടട്ടുള  നടപടടകള്  പൂരത്തടയദോകുന്നദതദോകട

കദോരഷടക  വടളകളുകട  ഇനയം,  വടസ്തൃതട,  പരടചരണമുറകൾ,  ഉല്പദോദനയം

+ ഉത്തരത്തടകന്റ ബദോകടഭദോഗയം അനുബനമദോയട ദചരക്കുന്നു.
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എന്നടവ  മുന്കൂടട  നടശയടക്കുവദോനുയം  അതനുസരടച്ചടട്ടുള  വടപണട  മുന്കൂടട

കകണത്തുവദോനുയം സദോദദ്യമദോകുയം.

(സട) പച്ചകറട കൃഷടയദോയട പ്രദതദ്യക കദോർഷടക ദമഖല നടലവടലണസ.

ആലപ്പുഴെ  ജടല്ലയടൽ  കഞ്ഞടക്കുഴെട,  ഇടുകടയടൽ  ദദവടകുളയം,  പദോലകദോടസ

ജടല്ലയടൽ  ചടറ്റൂർ,  തൃശ്ശൂർ  ജടല്ലയടൽ  പഴെയന്നൂർ  എന്നശ  സലങ്ങളദോണസ

പച്ചകറട  കൃഷടകദോയുള  പ്രദതദ്യക  കദോർഷടക  ദമഖലകള്.

പദോരടസടതടകവുയം,  സദോമത്തടകവുമദോയ  ദനടങ്ങൾ  കർഷകർകസ  പ്രധദോനയം

കചയ്യുന്നതടനസ  ദവണടയദോണസ  പച്ചകറട  കൃഷടയദോയട  പ്രദതദ്യക  കദോർഷടക

ദമഖലകസ രൂപയം കകദോടുത്തടട്ടുളതസ.

 കൂടദോകത  കദോലവസയുകടയുയം  മണടകന്റ  ഘടനയുകടയുയം

അടടസദോനത്തടൽ സയംസദോനകത്ത 5 കദോരഷടക പദോരടസടക ദമഖലയദോയുയം

23  കദോരഷടക  പദോരടസടക  യൂണടറ്റുകളദോയുയം  തരയം  തടരടച്ചടട്ടുണസ.

അനുദയദോജദ്യമദോയ  പച്ചകറടകൾ ബനകപട  പദോരടസടതടക ദമഖലകളടലയം

യൂണടറ്റുകളടലയം  കൃഷട  കചയ്യുന്നതടനസ  ദവണ  നടപടടകൾ  സസശകരടച്ചസ

വരുന്നുണസ.  ഇടുകട,  വയനദോടസ  ജടല്ലകളടൽ  കൂടുതലദോയട  ശശതകദോല

പച്ചകറടകൾ  കൃഷട  കചയ്യുന്നതടനദോയട  പ്രദതദ്യക  ഘടകവുയം  ആവടഷ്കരടച്ചസ
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നടപടലദോകട വരുന്നു.

ശശ  .    ടട  .    സടദ്ദേടഖസ:  സര,  നമ്മുകട സയംസദോനത്തസ കദ്യദോന്സര,  അവയവ

തകരദോറുകള്,  കമറദബദോളടസത്തടകന്റ  തകരച്ചമൂലമുളള  വടവടധ  പ്രശ്നങ്ങള്

എന്നടവ  സസദോഭദോവടകമദോയുയം  വളകരയധടകയം  കൂടടവരടകയദോണസ.

സസദോഭദോവടകമദോയുയം  ഇതടകന്റകയദോരു  കദോരണയം  അനദ്യസയംസദോനങ്ങളടൽ

നടന്നുളള  വടഷയം  കലരന്ന   പച്ചകറടകളുകട  ഉപദയദോഗമദോണസ.   നമള്

പച്ചകറട  ഉല്പദോദനത്തടല്  സസയയംപരദ്യദോപ്തത  പ്രഖദ്യദോപടകദോന്  തുടങ്ങടയടടസ

നദോളുകള് ഏകറയദോയട.  ദകദോവടഡസ കദോലത്തസ ബഹുമദോനകപട മുഖദ്യമനടതകന്ന

ദനരടടസ  ഇക്കൗ കദോരദ്യത്തടല് പ്രദതദ്യകമദോയ പദതട വടഭദോവനയം കചയ്തു.  പഴെയം-

പച്ചകറടകളുകട  പ്രദതദ്യകമദോയ  നയയം  ഗവണ്കമന്റസ  രൂപശകരടച്ചു.

ഇകതല്ലദോമദോയടട്ടുയം  ഓരഗദോനടകസ  പച്ചകറടയുകട  കദോരദ്യത്തടല്  ഇദപദോഴുയം  ഒരു

കദോരദ്യത്തടലയം  മുദന്നദോടസ  ദപദോകദോന്  സദോധടച്ചടടടല്ലദോകയന്നുളളതുമദോത്രമല്ല,

അനദ്യസയംസദോനങ്ങകള  ആശയടച്ചസ  വടഷയം  കലരന്ന  പച്ചകറടകള്

ഉപദയദോഗടച്ചസ  നമള്  മുദന്നദോടസ  ദപദോകുകയദോണസ,  ആദരദോഗദ്യത്തകരച്ച

ദനരടടുകയദോണസ.   സമഗതലത്തടല് ഇതടനുദവണടയുളള നയയം രൂപശകരടച്ചസ

മുദന്നദോടസ ദപദോകദോന് സരകദോര മുദന്നദോടസ വരുദമദോ?
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ശശ  .    കക  .    രദോജന്:  സര,  ബഹുമദോനകപട അയംഗയം പറഞ്ഞതടകന്റ ഒരു

ദപദോരഷന്  ശരടയദോണസ,   പകക്ഷ  അയംഗയം  എന്തുകകദോണദോണസ  അങ്ങകന

പറഞ്ഞകതന്നസ  അറടയടല്ല.   മുഖദ്യമനടയുദടയുയം  കൃഷട  വകുപടദന്റയുയം

ദനതൃതസത്തടല്  നടന്ന  ഇക്കൗ  പരടശമങ്ങള്  വലടയ  ചരടത്ര

വടജയമദോകണന്നദോണസ  കണക്കുകള് നമകള ദബദോധദ്യകപടുത്തുന്നതസ.  ഞദോന്

ഒരു  കണകസ  മദോത്രയം  ഉദരടകദോയം,  2015-16  വരഷത്തടല്  ദകരളത്തടല്

ഉണദോയ  പച്ചകറടയുകട  ഉല്പദോദനയം  6.28  ലക്ഷയം  കമടടകസ  ടണ്  ആണസ.

2021-22  വരഷയം  നമുകസ  പച്ചകറടയുകട  കദോരദ്യത്തടല്  ഉണദോകദോന്

കഴെടഞ്ഞതസ, 16.01  ലക്ഷയം കമടടകസ ടണ് ആണസ.  ഇതസ വളകര പ്രധദോനകപട

കണകദോണസ.   ദകരളത്തടല്  പച്ചകറടയുകട  കദോരദ്യത്തടല്  സസയയംപരദ്യദോപ്തത

ഉണദോകണകമന്നസ  ആവശദ്യകപട്ടുകകദോണസ  വലടയ  മുദന്നറമദോണസ  നടത്തുന്നതസ.

ഒരു  കണകസ  അങ്ങയുകട  അറടവടദലകദോയട  ഇവടകട  സൂചടപടകദട,

ദകരളത്തടല്  സദോധദോരണ  നടലയടല്  നമുകസ  ഉപദയദോഗടദകണട  വരുന്ന

പച്ചകറടകളുകട കണകസ  20  ലക്ഷയം കമടടകസ ടണദോകണന്നദോണസ നദോഷണല്

സദോമടള്  സരദവ  ഓരഗകകനദസഷന്  പറയുന്നതസ.   ഇതസ  കുറച്ചുകൂടട

നന്നദോയദോല്,  മൂന്നരദകദോടട  മലയദോളടകകള  പൂരണമദോയുയം



Uncorrected/Not for Publication
14-07-2022

29

ആദരദോഗദ്യവദോന്മദോരദോകട  മദോറണകമങടല്  ഇന്തദ്യന്  കക്കൗണ്സടല്  ദഫദോര

കമഡടകല്  റടസരച്ചസ  പറയുന്നതസ  200  ഗദോയം  പച്ചകറടയുയം,  50  ഗദോയം

ഇലവരഗ്ഗങ്ങളുയം,  50  ഗദോയം  കടഴെങ്ങുയം,  100  ഗദോയം  പഴെവരഗ്ഗങ്ങളുയം

ആവശദ്യമദോകണന്നദോണസ.   അങ്ങകനവന്നദോല്  33.73  ലക്ഷയം  കമടടകസ  ടണ്

പച്ചകറട  ദവണടവരുയം.   അങ്ങസ  പറഞ്ഞതുദപദോകല  പുറത്തുനടന്നുള

വടഷലടപ്തത  പച്ചകറടകളുകട  ഉപദയദോഗയം  കദ്യദോന്സര  ഉള്കപകടയുളള

അസുഖങ്ങള് ഉണദോക്കുന്നുണസ.   ഇതസ  മുന്നടല് കണ്ടുകകദോണദോണസ  20  ലക്ഷയം

കമടടകസ ടണ് പച്ചകറട ആവശദ്യമദോയട വരുന്നടടത്തസ 16 ലക്ഷയം കമടടകസ ടണ്

പച്ചകറട നമുകസ ഇദപദോള് ഉല്പദോദടപടകദോന് കഴെടഞ്ഞൂ, 4  ലക്ഷയം കമടടകസ

ടണ് പച്ചകറട വരദടപടകദോന് ദവണട ദകരളത്തടകല ഗവണ്കമന്റസ അതടകന്റ

ചരടത്രത്തടകല  ഏറവുയം  വലടയ  പദതട  എന്ന  നടലയടല്   'ഞങ്ങളുയം

കൃഷടയടദലകസ'  എന്ന  മുദദോവദോകദ്യയം  ഉയരത്തടപടടടച്ചുകകദോണസ

തദദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപടകന്റ  സഹൈദോയദത്തദോടുകൂടട  വലടയ  ജനകശയ

മുദന്നറയം ദകരളത്തടല് സൃഷടകദോനുളള ശമത്തടലദോണസ.  

ശശ  .    ടട  .    സടദ്ദേടഖസ:  സര,   സരകദോരടകന്റ  കദോരഷടക  നയത്തടല്

പറഞ്ഞടരടക്കുന്ന ഒരു പ്രധദോനകപട കദോരദ്യയം,  കദോരഷടക ഉല്പന്നങ്ങള് വടറസ
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കടട്ടുന്ന  വരുമദോനത്തടകന്റ  ഒരു  ഭദോഗയം  കരഷകരകസ  നല്കുകമന്നുളളതദോണസ.

ഇതുവകര  അതസ  പ്രദോവരത്തടകമദോയട  കണടടടല്ല.   അതടനുളള

നടപടടകള്കകദോപയംതകന്ന  ദനരകത്ത  വടദദ്യദോലയങ്ങളടലയം  സരകദോര

ഓഫശസുകളടലയം  വഴെടദയദോരങ്ങളടലകമദോകക  ക്രമദോതശതമദോയട  ഓരഗദോനടകസ

പച്ചകറടകളുകട  ഉല്പദോദനയം  ഒരു  മടഷനദോയട  നമള്  കകദോണ്ടുദപദോയടരുന്നു.

ഇടയ്ക്കുവച്ചസ  വടദദ്യദോലയങ്ങള്  ഉള്കപകട  അതടല്  നടന്നസ  ഒന്നു  പുറദകദോടസ

ദപദോയടട്ടുണസ.  അതടനുളള തസരടതഗതടയടലളള പ്രവരത്തനങ്ങള്കസ ദനതൃതസയം

കകദോടുത്തസ  വടഷരഹൈടത  പച്ചകറട  എന്ന  നടലയടദലക്കുളള  മൂവ്കമന്റടദലകസ

വടദദ്യദോലയങ്ങദളയുയം,  പബടകസ  കപയ്സുകദളയുയം,  ഗവണ്കമന്റസ

ഓഫശസുകദളയുയം ദകദോരത്തടണക്കുന്ന പദതടകസ ദനതൃതസയം കകദോടുക്കുദമദോ?

ശശ  .    കക  .   രദോജന്: സര, അങ്ങയുകട മണ്ഡലത്തടല് ഉള്കപകട നന്നദോയട

നടക്കുന്നുകവന്നസ  ഞങ്ങള്  മനസടലദോക്കുകന്നദോരു  പദതടയദോണസ  'ഞങ്ങളുയം

കൃഷടയടദലകസ'  എന്ന കൃഷട വകുപടകന്റ ഏറവുയം ശദദയമദോയ പദതട.  ആ

പദതടയടല്  സദോപനങ്ങളുകട  സമഗമദോയടട്ടുളള  പച്ചകറട

വടതരണത്തടനുദവണട  ഓദരദോ  കസറടനുയം  ഒദന്നകദോല്  ലക്ഷയം  രൂപ

അനുവദടകദോനദോണസ ഇത്തവണ ബഡ്ജറടലൂകട നമള് തശരുമദോനടച്ചടട്ടുളളതസ.
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പച്ചകറട  വടപണട  ഒരുക്കുന്നതടകന്റ  ഭദോഗമദോയട  ദകരളത്തടകല  എല്ലദോ

സ്കൂളുകകളയുയം  കൃഷട  രയംഗദത്തകസ  കകദോണ്ടുവരദോനുളള  ശമയം  നടത്തുകയദോണസ.

നമള് ഒന്നടല് നടന്നുയം പുറദകദോടസ ദപദോയടകല്ലന്നു മദോത്രമല്ല,  ഞദോന് ദനരകത്ത

പറഞ്ഞ പച്ചകറടയുകട  കദോരദ്യത്തടല് നമുകസ  ഉണദോകടകയടുകദോന് കഴെടഞ്ഞ

വലടയ  മുദന്നറയം  അക്ഷരദോരതത്തടല്  ദകരളത്തടകല  വടവടധ  തലങ്ങളടല്

നമള്  ഉണദോകടകയടുകദോന്  ദപദോകുന്ന  കൃഷട  മുദന്നറത്തടകന്റ  ഭദോഗമദോണസ.

'ഞങ്ങളുയം  കൃഷടയടദലകസ'  എന്ന  പദതടയടല്  ദകരളത്തടകല  ഗവണ്കമന്റസ

കൃഷടക്കൂടങ്ങളടലൂകട ഉണദോകണകമന്നസ നടശയടച്ചതസ ആദദ്യഘടത്തടല് 10000

കൃഷടക്കൂടങ്ങളദോണസ,  അഭടമദോനപൂരവയം പറയദട പതടനദോയടരയം കൃഷടക്കൂടങ്ങകള

ലക്ഷദ്യയം വച്ചസ  ആരയംഭടച്ച പദതട ഇതടനകയം തകന്ന  23436  കൃഷടക്കൂടങ്ങള്

ദകരളത്തടല് രൂപശകരടച്ചടട്ടുണസ, ശക്തമദോയട നമുകസ മുദന്നദോടസ ദപദോകദോയം.

ശശമതട  ഉമ  ദതദോമസസ:  സര,   കരഷകരടല്നടന്നുയം  കരഷക

സയംഘങ്ങളടല്  നടന്നുയം  ദഹൈദോരടടദകദോരപസ  പച്ചകറട  സയംഭരടച്ചസ  വടതരണയം

നടത്തടകയങടലയം  അതടകന്റ  വടല  ഇതുവകരയുയം  അവരകസ  കകദോടുത്തടടടല്ല;

അതടനദോവശദ്യമദോയ അടടയന്തര നടപടട സസശകരടക്കുദമദോ? 

 ശശ  .    കക  .    രദോജന്:  സര,  തശരച്ചയദോയുയം ഇക്കൗ അഭടപ്രദോയയം ശരടയദോണസ.
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ദഹൈദോരടടദകദോരപസ പണയം കകദോടുകദോനുള ദകസുകള് ഓദരദോന്നദോയട സരകദോര

ഇടകപടസ  പരടഹൈരടച്ചുവരടകയദോണസ.  ഇക്കൗ  സരകദോര  അധടകദോരത്തടല്

വന്നതടനുദശഷയം  21.25  ദകദോടട  (21,25,00,000/-)  രൂപ  ഇതടനുദവണട

ഇദപദോള്ത്തകന്ന അനുവദടച്ചുകഴെടഞ.  കഴെടഞ്ഞ സദോമത്തടക വരഷയം 16.25

ദകദോടട  രൂപയുയം  ഇക്കൗ  സദോമത്തടക  വരഷയം  5  ദകദോടട  രൂപയുയം

അനുവദടച്ചടട്ടുണസ. പച്ചകറട സയംഭരടച്ച വകയടല് ദഹൈദോരടടദകദോരപസ വടതരണയം

കചയദോനുള  സയംഖദ്യകള്  അതടദവഗയം  കകദോടുത്തുതശരകദോന്  സരകദോരുയം

ദഹൈദോരടടദകദോരപ്പുയം പദോന് കചയ്തുവരടകയദോണസ. 

ശശ  .   അന്വര സദോദത്തസ: സര,  നമ്മുകട നദോടടകന്റ നകടല്ലദോണസ കരഷകര.

കദോരണയം,  മണടദനദോടസ  മല്ലടടച്ചുകകദോണസ  കൃഷട  കചയ്യുന്ന  കരഷകര  വലടയ

പ്രയദോസങ്ങള് ദനരടടസ  മുദന്നദോട്ടുദപദോകുദമദോഴുയം  കൃഷട  നടരത്തുന്നടകല്ലന്നുളതസ

ഒരു  വസ്തുതയദോണസ.  കദോലദോവസദോ  വദ്യതടയദോനത്തടകന്റ  ഭദോഗമദോയട  പല

ഘടങ്ങളടലയം  വന്ദതദോതടല്  കൃഷടനദോശങ്ങളുണദോകദോറുണസ.  പലദപദോഴുയം

കദോലദോവസദോ   മദോറടമറടഞകകദോണടരടക്കുന്നതടനദോല്

കൃഷടനദോശമുണദോകുദമദോള്  കരഷകരകസ  ഗവണ്കമന്റസ  നഷപരടഹൈദോരയം

കകദോടുക്കുന്നുകണങടലയം  അതസ  വളകര  തുച്ഛമദോണസ.  ഇതുമദോത്രമല്ല;  ഇക്കൗ
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നഷപരടഹൈദോരയം  സമയബനടതമദോയട  കകദോടുകദോന്  സദോധടകദോത്തതുമൂലയം

കരഷകര വലടയ പ്രതടസനടയടദലയസ ദപദോകുന്ന സദോഹൈചരദ്യമുണസ. കരഷകര

നദോടടകന്റ  നകടല്ലദോയതുകകദോണസ,  അവരകസ  നല്കുന്ന  നഷപരടഹൈദോരത്തുക

വരദടപടകദോന്  സദോധടക്കുദമദോകയന്നുയം  ആയതസ  അടുത്ത  കൃഷടനദോശയം

വരുദമദോള്  കകദോടുക്കുന്നതടനുപകരയം  സമയബനടതമദോയട  ലഭദ്യമദോകദോന്

നടപടട സസശകരടക്കുദമദോകയന്നതദോണസ എകന്റ ദചദോദദ്യയം? 

ശശ  .   കക  .   രദോജന്: സര, കണക്കുകള് അങ്ങകനയല്ല പറയുന്നതസ. 2021-

22 സദോമത്തടക വരഷകത്ത ബഡ്ജറടല് 6743 ദകദോടട രൂപ പദോന് ഫണടല്

അനുവദടച്ചതടല്  ദകരളത്തടകല  പ്രകൃതടദക്ഷദോഭങ്ങളുകട  ഭദോഗമദോയട

അദതവരഷയം  6729  ലക്ഷയം രൂപ ഇക്കൗയടനത്തടല് കകദോടുത്തു തശരത്തടട്ടുണസ.

ഇതടനുപുറകമയദോണസ  SDRF (State Disaster Response Fund)  -ല് നടന്നുയം

1690 ലക്ഷയം രൂപ കചലവഴെടച്ചതസ. CMDRF-ല് നടന്നുയം കഴെടഞ്ഞ വരഷകത്ത

ബദോകടയുള  23 ദകദോടട രൂപ കൂടട കണകടകലടുത്തദോല്  8443  ലക്ഷയം രൂപ

കഴെടഞ്ഞ  ഒരു  വരഷകദോലയം  പ്രകൃതടദക്ഷദോഭത്തടകന്റ  ഭദോഗമദോയട  സരകദോര

വടതരണയം  കചയടട്ടുണസ.  മദോത്രമല്ല;  കഴെടഞ്ഞവരഷയം  വടള  ഇന്ഷസറന്സടകന്റ

ഭദോഗമദോയട  കകദോടുത്തുതശരത്തടട്ടുളതസ  3179  ലക്ഷയം  (31,71,00,000/-)
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രൂപയദോണസ.  ഇത്തവണ വടള ഇന്ഷസറന്സടനുദവണട 300 ലക്ഷയം രൂപ കൂടട

കകദോടുകദോന്  തശരുമദോനടച്ചടട്ടുണസ.  ബഹുമദോനകപട  അയംഗയം  പറഞ്ഞതസ

പ്രധദോനകപകടദോരു  പ്രശ്നമദോണസ.  കദോലദോവസദോവദ്യതടയദോനയം

ഉണദോകുന്നതടനനുസൃതമദോയട ഇകദോരദ്യത്തടല് ചടല മദോറങ്ങളുണദോദകണതുണസ.

അതുകകദോണസ  ഇത്തവണ  ഗവണ്കമന്റസ  വടളയധടഷടത  ഫദോമടയംഗസ

എന്നതടല്നടന്നുയം  വടളയധടഷടത  ആസൂത്രണകമന്നതടല്നടന്നുയം

വദ്യതദ്യസ്തമദോയട  വടളയടടദോധടഷടത  ആസൂത്രണകമന്ന  പദതടയടദലയസ

ദപദോകുന്നതസ.  ഇതസ  ദകരളത്തടകന്റ  ഒരു  ചരടത്ര  മദോറമദോണസ.  കരഷകകന്റ

കകകവശമുള  കൃഷടയടടങ്ങളടല്  വടവടധ  സയംരയംഭങ്ങള്  സമരതമദോയട

സമനസയടപടച്ചസ  സദോധദ്യമദോയ  എല്ലദോവടധത്തടലയം  ഉലദോദനയം  വരദടപടകദോന്

കൃഷടയടടദോധടഷടത മദോസര പദോനടലൂകട സദോധടക്കുയം. ഇതുവഴെട വടളനദോശയം മൂലയം

ഒരു  ദകദോരപടനുമദോത്രയം  പ്രദതദ്യകമദോയുണദോകുന്ന  നഷയം  മദോറടകയടുത്തസ  ഒരു

പുതടയ  സടസയം  ദകരളത്തടല്  കകദോണ്ടുവരദോന്  കഴെടയുകമന്നസ  ഗവണ്കമന്റസ

പ്രതശക്ഷടക്കുന്നു.

ശശ  .    സനശഷസ കുമദോര ദജദോസഫസ:  സര,  ദകരളത്തടല് ഏറവുയം കൂടുതല്

റമ്പൂടദോന്,  മദോദങദോസശന്  ഫ്രൂട്ടുലദോദടപടക്കുന്ന  പ്രദദശമദോണസ  ചദോലക്കുടട
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നടദയദോജക മണ്ഡലത്തടകല പരടയദോരയം,  ദമലൂര,  ദകദോടദശ്ശേരട ഉള്കപകടയുള

പ്രദദശങ്ങള്.  ഇത്തരയം  പഴെവരഗ്ഗങ്ങളുകട  സയംഭരണവുയം  വടപണനവുമദോയട

ബനകപട  യദോകതദോരു  പദതടയുയം  നദോളടതുവകര  നടലവടലടല്ല.

അതുകകദോണ്ടുതകന്ന  ഇക്കൗ  ദമഖലയടല്  ഇടനടലകദോര  ലദോഭയം  കകദോയ്യുന്ന

അവസയദോണുളതസ.  ഉലദോദനയം,  വടപണനയം,  കയറ്റുമതട  എന്നടവ

ലക്ഷദ്യമദോകടകകദോണ്ടുള  സമഗപദതട  ചദോലക്കുടട  ദകന്ദ്രശകരടച്ചസ

തുടങ്ങുന്നതടനുള നടപടടകള് ആരയംഭടക്കുദമദോ? 

ശശ  .    കക  .    രദോജന്:  സര,  അയംഗയം  പറഞ്ഞതസ  വളകര  ശരടയദോയ  ഒരു

കദോരദ്യമദോണസ.  ആ  പ്രദദശകത്ത  അറടയദോവുന്ന  ഒരദോകളന്ന  നടലയടല്

പ്രദതദ്യകമദോകയദോരു  പദതട  അവടകട  ദവണദമദോകയന്ന  കദോരദ്യയം

പരടദശദോധടദകണതദോണസ.  പകക്ഷ,  ദകരളത്തടലടദപദോള്  'ഞങ്ങളുയം

കൃഷടയടദലയസ' എന്ന ആശയയം വച്ചുകകദോണസ തയദോറദോകടയ കൃഷടക്കൂടങ്ങള്കസ

മൂന്നസ  പ്രധദോനകപട  ലക്ഷദ്യങ്ങള്  കകദോടുത്തടട്ടുണസ.  അതടകലദോന്നസ  കദോരഷടക

ഉലദോദനമദോകണങടല്  മകറദോന്നസ  കദോരഷടക  ദസവനവുയം  മൂന്നദോമദത്തതസ

കദോരഷടക  വടളകളുകട  സയംസ്കരണവുയം  മൂലദ്യവരദടത  ഉലന്നങ്ങളുമദോണസ.  ആ

നടലവദോരത്തടല് അങ്ങസ പറഞ്ഞ വടളകകളക്കൂടട പ്രദതദ്യകമദോയട പരടഗണടച്ചസ
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കസകറന്നതുദപദോകല  പ്രസ്തുത  ഫലങ്ങളുകട  സയംഭരണത്തടനുയം

വടതരണത്തടനുയം  പ്രദതദ്യക  പ്രദോധദോനദ്യയം  നല്കദോവുന്ന  കൃഷടക്കൂടങ്ങള്

സൃഷടക്കുന്ന കദോരദ്യത്തടല് സരകദോര പ്രദതദ്യക പരടഗണന നല്കുന്നതദോണസ. 

ശശ  .    മുരളട  കപരുകനല്ലട:  സര,  രണദോയം  നൂറുദടന  കരമപരടപദോടടയുകട

ഭദോഗമദോയട  'ഞങ്ങളുയം  കൃഷടയടദലയസ'  എന്ന  പദതട  ആരയംഭടച്ചതസ  വളകര

സസദോഗതദോരഹൈമദോണസ.  അതുവഴെട പതടനദോയടരയം കരഷകക്കൂടങ്ങളദോണസ ലക്ഷദ്യയം

വച്ചകതങടലയം  ഇദപദോളതസ  ഇരുപത്തയദോയടരത്തടദലയസ  വരദടച്ചുകവന്നുളതസ

ഗവണ്കമന്റടനസ കരഷകരുകട പടന്തുണയുകണന്നസ വദ്യക്തമദോക്കുന്ന കദോരദ്യമദോണസ.

വടഷയം തശണടയ പച്ചകറടയടല്നടന്നുയം ദമദോചനത്തടനദോയട വടഷഘടകങ്ങള്

ശദോസശയമദോയട  പരടദശദോധടകദോനുയം  ശദോസശയ  കൃഷടരശതടകള്

വദ്യദോപടപടകദോനുയം  ഉറവടട  ദടസടയംഗസ  പദോറസദഫദോമുകള്  സദോപടക്കുന്നതടനുയം

മദോയയം  ദചരകലടനുയം  വടഷദോയംശത്തടനുകമതടകര  കരശനനടപടട

സസശകരടക്കുന്നതടനുമദോയട  എകന്തല്ലദോയം  നടപടടകളദോണസ  സരകദോര

എടുക്കുന്നകതന്നസ വദ്യക്തമദോകദോദമദോ?  

ശശ  .    കക  .    രദോജന്: സര,  വളകര പ്രധദോനകപട ഒരു ദചദോദദ്യമദോണസ അയംഗയം

ഇവടകട  സൂചടപടച്ചടട്ടുളതസ.  ദകരളത്തടദലയസ  അനടയനടതമദോയട  വടഷയം
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ദചരത്ത  പച്ചകറടകള്  കകദോണ്ടുവരുന്നതടകന്റ  ഭദോഗമദോയടട്ടുള  പ്രയദോസങ്ങള്

കപദോതുകവ ജനങ്ങളുകട ജശവടതത്തടലയം  ശശലങ്ങളടലയം വന്നടട്ടുണസ.  അതടകന്റ

ഭദോഗമദോയദോണസ  ദകരളത്തടനദോവശദ്യമദോയ  മുഴുവന്  ഉലന്നങ്ങളുയം

ഇവടകടത്തകന്നയുണദോക്കുകകയന്നതദോണസ  'ഞങ്ങളുയം  കൃഷടയടദലയസ'  എന്ന

പദതടയുകട  ഭദോഗമദോയട  ആഗഹൈടക്കുന്നതസ.  ബഹുമദോനകപട  അയംഗയം

ഇവടകടപറഞ്ഞ  കദോരദ്യങ്ങകളല്ലദോയം  നടപടലദോകകപടുന്നതദോണസ.  ഇദതദോകടദോപയം

കദോരഷടക  സരവകലദോശദോല  ദകന്ദ്രശകരടച്ചസ  പുറത്തുനടന്നസ  എത്തടദച്ചരുന്ന

പച്ചകറടകളടലള  വടഷദോയംശങ്ങകള  കകണത്തദോനുയം  അതടകന

പടടടകച്ചടുകദോനുമുള  വടധത്തടല്  ഒരു  പരടപദോടട  തയദോറദോകടയടട്ടുണസ.

അതടകന്റ ഭദോഗമദോയട  കദോരഷടക സരവകലദോശദോല ഇതടനകയം ഒരു ദപ്രദോജക്ടസ

കൃഷടവകുപടനസ സമരപടച്ചടട്ടുണസ. 'Safe to Eat'  എന്ന പദതടയുകട ഭദോഗമദോയട

ടട  ദപ്രദോജക്ടസ  നടപടലദോക്കുകകയന്നതദോണസ  ഗവണ്കമന്റടകന്റ  പ്രധദോനകപട

ലക്ഷദ്യങ്ങളടകലദോന്നസ. 

ശശ  .    മുഹൈമദസ  മുഹൈസടന്:  സര,  പച്ചകറട  ഉലദോദനത്തടല്  സസയയം

പരദ്യദോപ്തത  കകകവരടകദോനുള  മടകച്ച  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്ന

കൃഷടവകുപടകനയുയം  സരകദോരടകനയുയം  ഞദോന്  അഭടനനടക്കുകയദോണസ.
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കരഷകരകസ  നദ്യദോയവടല  ഉറപദോദകണതുയം  അദതദോകടദോപയം  ഇതസ

വളകരക്കുറഞ്ഞ  വടലയസ  ഉപദഭദോക്തദോകള്കസ  കടട്ടുകയുയം  ദവണയം.

അതടനുദവണടയുള  ഏകതദോകക  നടപടടകളദോണസ;  പച്ചകറട

ഉലദോദടപടക്കുന്നതടനസ  പരമദോവധട  വടല  കരഷകനസ  കടടദോനുയം  എന്നദോല്

കപദോതുജനങ്ങള്കസ  ഇതസ  വദോങ്ങുദമദോള്  കുറഞ്ഞ  വടലയടല്

വടഷരഹൈടതമദോയടട്ടുള  പച്ചകറടകള്  ലഭദ്യമദോകദോനുയം  ദവണട  കൃഷടവകുപസ

എടുത്ത നടപടടകകളകന്തദോകകയദോകണന്നദോണസ എകന്റ ദചദോദദ്യയം?

ശശ  .    കക  .    രദോജന്:  സര,  വളകര പ്രധദോനകപകടദോരു ദചദോദദ്യമദോണസ അയംഗയം

ദചദോദടച്ചതസ.  ദകരളത്തടല്  രണ്ടുമൂന്നസ  കദോരദ്യങ്ങളടല്  ഗവണ്കമന്റസ  വലടയ

മുദന്നറയം  നടത്തടയടരടക്കുകയദോണസ.  'ദകരള  ഫദോയം  ഫ്രഷസ  പഴെയം-പച്ചകറട

അടടസദോനവടല  പദതട'  ദകരളത്തടല്തകന്ന  ചരച്ച  കചയകപടതടലയം

നടപടലദോകകപടതടലയം  വച്ചസ  ഏറവുയം  പ്രധദോനകപട ഒരു കദോരദ്യമദോണസ.  2020

നവയംബര  1-ാം തശയതട ദകരളപടറവട ദടനത്തടലദോരയംഭടച്ച ഇക്കൗ പദതടയുകട

ഭദോഗമദോയട ദകരളത്തടലടദപദോള്  300  മദോരകറ്റുകള് ആരയംഭടച്ചടരടക്കുകയദോണസ.

അതുമദോയട  ബനകപടസ  വടവടധങ്ങളദോയ  വടലകള്  പ്രഖദ്യദോപടച്ചടട്ടുളതസ

അദങ്ങയസ  അറടയദോവുന്നതുകകദോണസ  ശദയടല്കപടുത്തുന്നടല്ല.  ആ
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വടലദയകദോള് കപദോതുമദോരകറടല് വടല തദോഴദോല് ഇക്കൗ മുദന്നദോദറദോളയം  വരുന്ന

സയംഭരണ ദകന്ദ്രങ്ങളടല് അതസ  സയംഭരടകദോനുയം  16  ഇനങ്ങളടല് തദോങ്ങുവടല

പ്രഖദ്യദോപടക്കുന്നതടനദോവശദ്യമദോയ  നടപടട  സരകദോര  സസശകരടച്ചുവരുന്നു.

പ്രദതദ്യകമദോയട  ഉതവകദോലഘടത്തടല്  കൃഷടവകുപടകന്റ  VFPCK-യുയം

ദഹൈദോരടടദകദോരപ്പുയം ദചരന്നസ ആരയംഭടച്ചടട്ടുള കരഷകചന്തകളടല് ഒദര സമയയം

കരഷകകരയുയം  ഉപദഭദോക്തദോകകളയുയം  സഹൈദോയടക്കുന്ന  നടപടടയദോണസ

സസശകരടച്ചുകകദോണടരടക്കുന്നതസ.  കരഷകനസ  ഉലന്നങ്ങള് മദോരകറടല്  വടറദോല്

കടട്ടുന്ന  രൂപ  എത്രയദോദണദോ  അതടകനകദോള്  10%  കൂടുതല്  കകദോടുത്തസ

അവരടല്  നടന്നുയം  അതസ  സയംഭരടക്കുകയുയം  എത്രയദോദണദോ  ഉപദഭദോക്തദോവടനസ

മദോരകറടല്  കടട്ടുന്നതസ  അതടകനകദോള്  30%  വടലകുറച്ചസ  വടപണടയടദലയസ

കകദോടുക്കുകയുയം കചയ്യുന്ന അത്ഭുതകരമദോയ ഒരു പ്രവരത്തനമദോണസ കഴെടഞ്ഞ  6

വരഷകദോലമദോയട  കൃഷട  വകുപസ  കചയ്യുന്നതസ.  'ഒന്നസ  ചശഞ്ഞദോദല മകറദോന്നടനസ

വളമദോകൂ' എന്നതസ പഴെകമദോഴെട അകല്ലന്നസ കതളടയടക്കുന്ന വടധത്തടല് കരഷകനസ

കൂടുതല് പണവുയം ഉപദഭദോക്തദോവടനസ കുറഞ്ഞ പണവുയം കകദോടുകദോന് കഴെടയുന്ന

വടധത്തടലള സബ്സടഡട ദകരളത്തടല് കൃഷടവകുപസ നടപടലദോക്കുകയദോണസ.

ഇതടകന്റ  ഭദോഗമദോയട  കൃഷടവകുപ്പുമദോയട  ബനകപടസ  വടവടധ  ഏജന്സടകള്
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നടത്തടകകദോണടരുന്ന ഉതവകദോല ചന്തകകള ഒരു കുടകശഴെടല് കകദോണ്ടുവന്നസ

ദജദോയടന്റസ  പദോറസദഫദോയം  ഉണദോകദോനുയം  കൃഷടവകുപടനസ  ഇക്കൗ  കദോലത്തസ

സദോധടച്ചടട്ടുണസ.

മട  .    സശകര:  വടഷയയം  പച്ചകറടയദോയതുകകദോണസ  കപദോതുവടകലദോരു

ഉദദോസശനത കദോണദോനുണസ.  

 ശശ  .    കക  .    പട  .    എ  .    മജശദസ:  സര,  ബഹുമദോനകപട  മനട  പറയുന്നതസ

കണക്കുകളദോണസ.  അതസ ഇക്കൗ സഭയടല് പറയദോന് കകദോളദോയം.  പദക്ഷ,  ഞദോന്

പറയുന്നതസ അനുഭവമദോണസ.  എകന്റ മണ്ഡലത്തടകല കതന്നല പഞദോയത്തടല്

ഒരു കൂടയം കചറുപകദോര തണടമത്തന് കൃഷട നടത്തടയദപദോള് അകദോലത്തടല്

മഴെവന്നു.  വടളവദോകയങടലയം സദോധനയം  മദോരകറടല്  കകദോണ്ടുദപദോകദോന്

ദകദോവടഡദോയതടനദോല്  കഴെടഞ്ഞടല്ല;  അവസദോനയം  പഞദോയത്തടകല

ആള്കദോകരകയല്ലദോയം  വടളടച്ചുകൂടട  കചറടയ  സയംഖദ്യയസ  എല്ലദോ  വശടുകളടദലയ്ക്കുയം

തണടമത്തന്  കകദോടുക്കുകയദോണുണദോയതസ.  ഭശമമദോയ  നഷമദല്ല  ആ

കചറുപകദോരക്കുണദോയതസ.  വശണ്ടുയം അവദരദോടസ  കൃഷടയടദലയസ  ദപദോകണകമന്നസ

പറഞ്ഞദോല്  അതസ  അയംഗശകരടകദോന്  കഴെടയുദമദോ;  ഇങ്ങകനവരുന്ന

പ്രദതദ്യകഘടങ്ങളടല്  നദോമമദോത്രമദോയ  നഷപരടഹൈദോരയംകകദോണസ  അവരുകട
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പ്രയദോസയം അഭടമുഖശകരടകദോന് കഴെടയടകല്ലന്ന സദോഹൈചരദ്യയം കണകടകലടുത്തസ

അവരകസ  എകന്തങടലയം  സഹൈദോയയം  കചയദോനുള  നടപടട  സസശകരടകദോന്

സരകദോര ഉദദ്ദേശടക്കുന്നുദണദോകയന്നസ  വദ്യക്തമദോകദോദമദോ? 

ശശ  .    കക  .    രദോജന്:   സര,  അങ്ങസ  കുറച്ചുകൂടട  അദനസഷടച്ചദോല്

ഇതുസയംബനടച്ച  കദോരദ്യങ്ങള്  ദബദോധദ്യകപടുകമന്നദോണസ  ഞദോന്

പ്രതശക്ഷടക്കുന്നതസ.  കദോരണയം, നദോമമദോത്രമദോയ സയംഖദ്യയല്ല ഇതടനദോയട ഇവടകട

കചലവഴെടച്ചതസ.  ദകരളത്തടല് 2020-ല് പ്രഖദ്യദോപടച്ച തദോങ്ങുവടല പദതട, 21

വരഷത്തടനുദശഷയം 2017-ല് പുതുകട നടശയടച്ച വടള ഇന്ഷസറന്സസ പദതട

തുടങ്ങടയവ  കൃഷടകദോരകസ  വലടയ  സഹൈദോയമദോണസ  കചയ്യുന്നതസ.  അങ്ങസ

പറഞ്ഞതുദപദോകല  ദകദോവടഡടനുദശഷമുള  കദോലഘടത്തടല്

മറ്റുവടളകദളകദോള്  അധടദകദോത്പദോദനയം  നടത്തടയ  വടളകളടകലദോന്നദോണസ

മരച്ചശനട.  നമ്മുകട  നദോടടകല  ആളുകള്കസ  ദകദോവടഡസ  മഹൈദോമദോരട

പടടടകപടകദോലത്തസ, കൃഷടകദോകരയുയം  തദദ്ദേശ സസയയംഭരണ സദോപനങ്ങകളയുയം

കൂടടദയദോജടപടച്ചുകകദോണസ  നദോയം  കകദോണ്ടുവന്ന  പദതടയടലൂകട  മരച്ചശനട

ധദോരദോളമദോയട  ഉത്പദോദടപടക്കുകയുയം  അതടകന്റ  പൂരണമദോയ  വടപണനയം

സദോധദ്യമല്ലദോകതവരടകയുയം  കചയ  ഘടത്തടലദോണസ കൃഷട  വകുപസ
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ദഹൈദോരടടദകദോരപടകന്റ  ദനതൃതസത്തടല്  സയംസദോനകത്ത  എല്ലദോ

പ്രദദശങ്ങളടകലയുയം  മരച്ചശനട  സയംഭരടകദോനുള  സയംവടധദോനമുണദോക്കുകയുയം

അതസ  മൂലദ്യവരദടത  ഉത്പന്നങ്ങളദോകടമദോറട  വടതരണയം  കചയ്യുകയുയം  കചയ്തു.

അങ്ങസ ദചദോദടച്ചതുകകദോണസ ഞദോന് പറയുകയദോണസ,  ദകരളത്തടകല ഗവണ്കമന്റസ

ഇക്കൗ  കദോലയളവടല്  ഫദോരദമഴസ  കപ്രദോഡഡ്യൂദസഴസ  ഓരഗകകനദസഷകന്റ  80

യൂണടറ്റുകള്  ആരയംഭടച്ചു.   മൂലദ്യവരദടത  ഉത്പന്നങ്ങളുണദോകദോനുയം

സയംസ്കരടകദോനുയം  വടപണനയം  കചയദോനുയം  കഴെടയുന്നവടധത്തടല്  ഇത്തരയം

സയംവടധദോനങ്ങകള  മുദമദോട്ടുകകദോണ്ടുദപദോകണകമന്നദോണസ  ഗവണ്കമന്റസ

ആഗഹൈടക്കുന്നതസ. ഏകതങടലയം വടധത്തടലള പ്രയദോസങ്ങള് ഉത്പന്നങ്ങളുകട

വടപണനയം സയംബനടച്ചുണദോയദോല്,  ബനകപട ഗവണ്കമന്റസ ഏജന്സടകള്

മുന്കകകകയടുത്തസ  മരച്ചശനട  ദശഖരടച്ചസ  മൂലദ്യവരദടത  ഉത്പന്നങ്ങളദോകട

ദഹൈദോരടടദകദോരപസ  -കനകകദോണസ  വടതരണയം  കചയടച്ചതുദപദോകലയുള

നടപടടകള്  സസശകരടക്കുയം.  ഇദപദോള്  ചകകയ  ഗവണ്കമന്റടകന്റ  വടളയദോയട

പ്രഖദ്യദോപടച്ചതസ  അദങ്ങയറടയദോകമന്നസ  ഞദോന്  കരുതുകയദോണസ.   വയനദോടടലയം

ഇടുകടയടലമദോയട രണസ ദകന്ദ്രങ്ങള് ആരയംഭടച്ചസ,  ഒരു കടദലദോ ചകയസ അതതസ

സലങ്ങളടലള വടലദയകദോള് 5  രൂപ കൂടുതല് കകദോടുത്തസ സയംഭരടകദോനുള
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അനുവദോദയം  നല്കടയദപദോള്  ആദദ്യവരഷയം  40  കമടടകസ  ടണ്  ചകയുയം

രണദോയംവരഷയം  നൂറസ  കമടടകസ  ടണ്  ചകയുയം  സയംഭരടകദോന്  സദോധടച്ചു.

നടയമസഭദോ  സദോമദോജടകരുമദോയട  ആദലദോചടച്ചസ  അവരുകട  മണ്ഡലങ്ങളടകല

അധടദകദോത്പദോദനമുള  വടളകള്  സയംഭരടകദോനുള  നടപടട  സസശകരടകദോയം.

ഇക്കൗ  വടഷയത്തടല്  പലദപദോഴുയം  നമുക്കുണദോകുന്ന  പ്രശ്നയം  ഒരു  കപ്രദോഡക്ഷന്

കലണര  ഇകല്ലന്നതദോണസ.  കപ്രദോഡക്ഷന് കലണര ഉണദോക്കുന്നതസ  'ഞങ്ങളുയം

കൃഷടയടദലയസ'  എന്ന  പദതടയുകട  ഒരു  പ്രധദോന  ഭദോഗമദോണസ.   നമ്മുകട

ദമഖലയടല്  ഉത്പദോദടപടകദോന്  കഴെടയുന്ന  ഉത്പന്നങ്ങള്  ഏകതദോകക,

അവയുകട  അളവസ  എന്നടവയുകട  കണകകടുകകടുത്തസ  ബനകപട

കൃഷടഭവനുകളടദലയസ  നല്കടയദോല്  അവ  വടതരണയംകചയദോനുയം,  വടപണനയം

കചയദോനുമുള സക്കൗകരദ്യയം ഉണദോക്കുന്നതദോണസ. ദക്രദോപസ കലണറുയം കപ്രദോഡക്ഷന്

കലണറുയം  കൃഷട  വകുപടല്  അനടവദോരദ്യമദോണസ.  അതതസ  മണ്ഡലങ്ങടല്

സയംഘടടപടക്കുന്ന കദോരഷടക ദപ്രദോജക്ടുകളടലൂകട ആ വടവരയം കൃഷടവകുപടകന

അറടയടകണകമന്നദോണസ  സരകദോരടകന്റ  അഭദ്യരതന.  അതടനനുസരടച്ചസ

നടപടകള് സസശകരടക്കുന്നതദോണസ.

ശശമതട  യു  .    പ്രതടഭ:   സര,  ഗ്രൂപസ  കൃഷടയുയം  സയംദയദോജടത  കൃഷടയുയം
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കൂടുതല്  മടകവുറതദോക്കുന്നതടനദോയട  'കൃഷടക്കൂടസ  '  എന്ന  സയംവടധദോനയം

ഏതുതരത്തടലള പ്രവരത്തനങ്ങള്കദോണസ ലക്ഷദ്യമടടുന്നതസ?

ശശ  .    കക  .    രദോജന്:   സര,  വളകര  പ്രധദോനകപട  ദചദോദദ്യമദോണസ

ബഹുമദോനദ്യയദോയ  അയംഗയം  ഉന്നയടച്ചതസ.  അയല്ക്കൂടങ്ങള്  ദപദോകല

ദകരളത്തടകല കൃഷടക്കൂടങ്ങള് യഥദോരതദ്യമദോവുകയദോണസ. എത്ര മദനദോഹൈരമദോയ

ആശയമദോണസ  ഇക്കൗ  ഗവണ്കമന്റസ  പങ്കുകവയ്ക്കുന്നകതന്നസ  അങ്ങസ

സങല്പടച്ചുദനദോക്കൂ!  സയംസദോനത്തസ  23436  കൃഷടക്കൂടങ്ങള് സയംഘടടപടച്ചു.

കൃഷടക്കൂടങ്ങളുകട ചുമതല കദോരഷടക ഉത്പദോദനയം മദോത്രമല്ല,  അവയടല്  80%

യൂണടറ്റുകകള  ഉത്പദോദന  ദമഖലയടല്  നടലനടരത്തുദമദോള്  ബദോകടവരുന്ന

20%  കൃഷടക്കൂടങ്ങള്  ദസവനത്തടനുയം  അദതദോകടദോപയം  സയംസ്കരണ-

മൂലദ്യവരദടത  ഉത്പദോദന  പ്രക്രടയയ്ക്കുയംദവണട  നടലകകദോള്ളുകയദോണസ.

ഉദദോഹൈരണമദോയട  ഒരു  കൃഷടക്കൂടയം  വടള  ഉത്പദോദന  ദമഖലയടല്

പ്രവരത്തടച്ചദോല്  അതടദലയ്ക്കുള  യനസദോമഗടകള്,

കരഷകകത്തദോഴെടലദോളടകളുമദോയട  ബനകപട  ആവശദ്യങ്ങള്  എന്നടവ

നടരവഹൈടകദോന്  മകറദോരു  കൃഷടക്കൂടത്തടനസ  സദോധടക്കുയം.  ലഭദ്യമദോകുന്ന

കദോരഷടദകദോത്പന്നങ്ങള്  സയംസ്കരടകദോനുയം  മൂലദ്യവരദടത  ഉത്പന്നങ്ങളദോകട
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മദോറദോനുയം   മകറദോരു  കൃഷടക്കൂടത്തടനസ  സദോധടക്കുയം.  കൃഷടക്കൂടത്തടകല  80

ശതമദോനത്തടനസ  ഉത്പദോദന  പ്രക്രടയയടലയം  ബദോകട  20 ശതമദോനത്തടനസ

മൂലദ്യവരദടത  -  സയംസ്കരണ  -  ദസവന  ദമഖലകളടലയം  പ്രവരത്തടപടകദോന്

കഴെടയുന്നതരത്തടല്  ശദദയമദോയ  ഒരു  സയംവടധദോനമദോണസ

ഉണദോകടയടരടക്കുന്നതസ.  ഇതനുസരടച്ചസ  ബഹുമദോനകപട  തദദ്ദേശ സസയയംഭരണ

വകുപ്പുമനടയുകട ദനതൃത്തടല് പ്രസ്തുത വകുപ്പുമദോയട കൂടടയദോദലദോചടച്ചസ അതതസ

സലങ്ങളടല്    തദദ്ദേശ  സസയയംഭരണ  വകുപസ  കകണത്തുന്ന  സലങ്ങളടല്

പ്രസ്തുത സയംവടധദോനയം പ്രദോവരത്തടകമദോക്കുയം.  ഒരു കൃഷടക്കൂടത്തടല് 5 മുതല് 25

വകര അയംഗങ്ങള് ഉണദോയടരടക്കുന്നതുയം  5  കസന്റസ മുതല്  2  ഏകര ഭൂമടയടല്

വകര കൃഷടകചയദോന് കഴെടയുന്നതുമദോണസ.  ഉത്പദോദനയം മദോത്രമല്ല,  വടപണനവുയം

യനസഹൈദോയങ്ങളുയം  ദജദോലട  ഏല്പടക്കുന്നതടകയം  ആവശദ്യമദോയ  എല്ലദോ

പ്രവരത്തനങ്ങളടദലയ്ക്കുയം അവകയ കകദോണ്ടുദപദോകദോന് കഴെടയുയം.  ദകരളത്തടകന്റ

കദോരഷടക  ദമഖലയടല്  വദ്യദോവസദോയടകദോടടസദോനത്തടല്

കൃഷടകചയ്യുന്നതടകമുള  നടപടടകളടദലയസ  കകദോണ്ടുദപദോകദോന്

സദോധടക്കുന്നതരത്തടലദോണസ കൃഷടക്കൂടങ്ങള് രൂപകല്പന കചയടട്ടുളതസ.
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വടള ഇൻഷുറൻസസ പദതട

(*273) ശശ  .   പട  .   ബദോലചന്ദ്രന്  :
ശശ  .   പട  .   എസസ  .   സുപദോല്  :
ശശമതട സട  .   കക  .   ആശ: 
ശശ  .   വദോഴൂര ദസദോമന്: തദോകഴെ  കദോണുന്ന  ദചദോദദ്യങ്ങള്കസ  കൃഷട

വകുപ്പുമനട സദയയം മറുപടട നല്കുദമദോ:

(എ)  സയംസദോനത്തസ  തുടകരയുണദോകുന്ന  കദോലദോവസ  വദ്യതടയദോനവുയം

പ്രകൃതട ദക്ഷദോഭങ്ങളുയം മൂലയം വടളനദോശയം സയംഭവടച്ച കർഷകർകസ അർഹൈമദോയ

നഷപരടഹൈദോരയം യഥദോസമയയം നൽകുന്നതടനദോയട സസശകരടച്ചടട്ടുള നടപടടകൾ

വടശദമദോകദോദമദോ; 

(ബട)  ഈ  സർകദോർ  അധടകദോരത്തടൽ  വന്നദശഷയം  മുൻകദോലങ്ങകള

അദപക്ഷടച്ചസ കർഷകർകസ കൂടുതൽ തുക നഷപരടഹൈദോരമദോയട അനുവദടകദോൻ

കഴെടഞ്ഞടട്ടുദണദോ; വടശദദോയംശയം ലഭദ്യമദോക്കുദമദോ;

(സട)  കൃഷടനദോശയം  ഉണദോയദോൽ  കർഷകർകസ  കദോലതദോമസയം  കൂടദോകത

നഷപരടഹൈദോരയം നൽകുന്നതടനസ ഇൻഷസറൻസസ വദ്യവസകൾ പരടഷ്കരടക്കുദമദോ;

വടശദമദോകദോദമദോ; 

(ഡട)  കൃഷടനദോശയം  വടലയടരുത്തട  റടദപദോർടസ  അയയ്ക്കുന്നതടനദോയട

കമദോഹബല്  ആപസ  ഉള്കപകടയുളള  നവശന  സദോദങതടകവടദദ്യകള്
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ഉപദയദോഗടക്കുന്നുദണദോ; വടശദദോയംശയം ലഭദ്യമദോക്കുദമദോ? 

കൃഷട  വകുപ്പുമനട  ചുമതലകപടുത്തടയതുപ്രകദോരയം  റവനഡ്യൂ-ഭവന

നടരമദോണ വകുപ്പുമനട (ശശ  .   കക  .   രദോജന്): സര, (എ) പ്രകൃതടദക്ഷദോഭയം മൂലയം

വടളനദോശമുണദോകുന്ന  സദോഹൈചരദ്യത്തടൽ  പ്രകൃതടദുരന്തങ്ങൾകദോയുള

അടടയന്തടര പരടപദോടട പദതട മുദഖന വടളനദോശത്തടനസ നഷപരടഹൈദോരമദോയട

സയംസദോന വടഹൈടതവുയം സയംസദോന ദുരന്ത പ്രതടകരണ നടധടയടൽനടന്നുള

വടഹൈടതവുയം നൽകുന്നുണസ.  കൂടദോകത സയംസദോന വടള ഇൻഷസറൻസസ പദതട

മുദഖന ഇൻഷസർകചയ വടളകൾകസ  നദോശനഷയം  സയംഭവടക്കുദമദോൾ പദതട

മദോനദണ്ഡങ്ങൾക്കുയം  നടരക്കുകൾക്കുയം  വടദധയമദോയട  നഷപരടഹൈദോരയം

നൽകുന്നുണസ.  ഈ  പദതടകള്  കൃഷടവകുപടകന്റ  AIMS  ദപദോരടല്

മുദഖനയദോണസ  നടപടലദോകടവരുന്നതസ.  യഥദോസമയയം  കർഷകർകസ

നഷപരടഹൈദോരത്തടനദോയട  അദപക്ഷടക്കുന്നതടനുയം,  പരടദശദോധനകൾക്കുയം

അയംഗശകദോരത്തടനുയം  ദശഷയം  തുക  അതതസ  കർഷകരുകട  ബദോങസ

അകക്കൗണടദലകസ ദനരടടസ  അനുവദടക്കുന്നതടനുമുള സയംവടധദോനയം നടലവടൽ

എയടയംസസ ദപദോർടൽ മുദഖന നടപടലദോകട വരുന്നു. 

വടള ഇന്ഷുറന്സസ പദതട AIMS ദപദോരടലടല് ഉള്കപടുത്തടയതടലൂകട
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കരഷകരകസ  പദതടയടല്  അയംഗമദോകുന്നതടനുയം,  ദപദോളടസട

ലഭദ്യമദോക്കുന്നതടനുയം  നഷപരടഹൈദോരയം  ദനരടടസ  കരഷകരുകട  ബദോങസ

അകക്കൗണടദലയസ  Centralised  DBT  സയംവടധദോനത്തടലൂകട  നല്കുന്നതടനുയം

സദോദദ്യമദോകുന്നുണസ.  അതുവഴെട  കദോലതദോമസയം  ഒഴെടവദോകട  ആനുകൂലദ്യയം

കരഷകരകസ  ദവഗത്തടല്  ലഭദ്യമദോക്കുന്നതടനസ  സദോധദ്യമദോകുന്നുണസ.  കൂടദോകത

ദകന്ദ്രസർകദോരുമദോയട  സയംദയദോജടച്ചസ  ദകന്ദ്രദോവടഷ്കൃത  വടള  ഇൻഷസറൻസസ

പദതടകളദോയ പ്രധദോനമനട ഫസൽ ബശമദോ ദയദോജന,  കദോലദോവസദോധടഷടത

വടള  ഇൻഷസറൻസസ പദതട  എന്നടവയുയം  അഗടകൾച്ചറൽ  ഇൻഷസറൻസസ

കമനട മുദഖന നടപടലദോക്കുന്നുണസ.

(ബട)  ഈ  സർകദോർ  അധടകദോരത്തടൽ  വന്നതടനുദശഷയം  2021-22

വർഷത്തടൽ പ്രകൃതടദക്ഷദോഭ ദുരടതദോശസദോസത്തടനസ  സയംസദോന വടഹൈടതമദോയട

6743.86  ലക്ഷയം രൂപ അനുവദടക്കുകയുയം ആയതടൽ വടളനദോശയം സയംഭവടച്ച

കർഷകർകസ നഷപരടഹൈദോരമദോയട 6493.47781 ലക്ഷയം രൂപയുയം, മടവശഴ്ചയടൽ

നദോശനഷയം  സയംഭവടച്ച  കർഷകർകസ  മട  പുനരുദദോരണത്തടനസ  12.16347

ലക്ഷയം  രൂപയുയം,  വടതച്ച  കനൽപദോടങ്ങൾക്കുണദോയ  നദോശനഷത്തടനദോയട

കർഷകർകസ സക്കൗജനദ്യമദോയട കനൽ വടത്തസ നൽകടയ ഇനത്തടൽ സയംസദോന
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വടത്തസ  വടതരണ  അദതദോറടറടകസ  200  ലക്ഷയം  രൂപയുയം,  കശടദരദോഗ

ബദോധയുണദോയ  കർഷകർകസ  ആയതു  നടയനടക്കുന്നതടനദോയട  23.66608

ലക്ഷയം  രൂപയുയം  ദചർത്തസ  ആകക  6729.30736  ലക്ഷയം  രൂപ  വടതരണയം

കചയടട്ടുണസ.  സയംസദോന ദുരന്ത നടവദോരണ നടധടയടൽ നടന്നുയം  1690.62807

ലക്ഷയം രൂപയുയം വടതരണയം കചയടട്ടുണസ.

കൂടദോകത സയംസദോന വടള  ഇൻഷസറൻസസ പദതടയുകട നഷപരടഹൈദോരയം

നൽകുന്നതടനദോയട  സയംസദോന  സർകദോർ  3200  ലക്ഷയം  രൂപ

അനുവദടക്കുകയുയം  ആയതടല്  3179.95005  ലക്ഷയം  രൂപ  വടതരണയം

കചയ്യുകയുയം കചയടട്ടുണസ.  പരടഷ്കരടച്ച സയംസദോന വടള  ഇൻഷസറൻസസ പദതട

ഫണടല്നടന്നുയം 825 ലക്ഷയം രൂപ നല്കടയടട്ടുണസ. 2022-2023 സദോമത്തടക

വരഷത്തടല്  സയംസദോന  വടള  ഇൻഷസറൻസസ പദതടയുകട  നഷപരടഹൈദോരയം

നൽകുന്നതടനദോയട  3000  ലക്ഷയം രൂപ അനുവദടച്ചടട്ടുണസ.  ആയതസ വടതരണയം

കചയ്യുന്നതടനുള നടപടടകള് സസശകരടച്ചടട്ടുണസ.

ദകന്ദ്ര വടള ഇൻഷസറൻസസ പദതടകളദോയ പ്രധദോനമനട ഫസൽ ബശമദോ

ദയദോജന,  കദോലദോവസദോധടഷടത  വടള  ഇൻഷസറൻസസ  പദതട  എന്നടവയുകട

പ്രശമടയയം സബസ സടഡടയുകട സയംസദോന വടഹൈടതമദോയട  6014.02090  ലക്ഷയം
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രൂപ  നടത്തടപസ  ഏജൻസട  ആയ  ഇൻഷസറൻസസ  കമനടകസ  വടതരണയം

കചയടട്ടുണസ.   ഉത്തരത്തടകല  (സട)  പടരടവസ  അല്പയം  ദശരഘമദോയതടനദോല്

ദമശപ്പുറത്തസ വയ്ക്കുകയദോണസ. +

(ഡട)  ഉണസ.  കൃഷട  നദോശയം  വടലയടരുത്തുന്നതടനുയം,  കർഷകർകസ

അദപക്ഷ  സമർപടക്കുന്നതടനുയം,  അർഹൈമദോയ  നഷപരടഹൈദോരയം  ബദോങസ

അകക്കൗണടദലകസ  ദനരടടസ  നൽകുന്നതടനുയം  ഓൺഹലൻ  സയംവടധദോനമദോയ

എയടയംസസ  ദപദോർടൽ  മുദഖന  സദോധടക്കുന്നു.  എയടയംസസ  ദപദോർടലടകന്റ

കമദോഹബൽ  ആപസ  കർഷകർക്കുയം  ഉദദദ്യദോഗസർക്കുയം

ഉപദയദോഗടകദോവുന്നതദോണസ. 

ശശ  .    പട  .    ബദോലചന്ദ്രന്:   സര,  കദോലദോവസദോ വദ്യയതടയദോനയംകകദോണ്ടുയം

പ്രകൃതടദക്ഷദോഭയംകകദോണ്ടുയം വനദ്യജശവടകളുകട  ഉപദവയംകകദോണ്ടുയം  വദ്യദോപകമദോയട

കൃഷടനദോശയം  സയംഭവടച്ചുകകദോണടരടക്കുകയദോണസ.  വദ്യദോപകമദോയ ഇത്തരയം

കൃഷടനദോശത്തടനസ വടള ഇൻഷസറൻസടനുപുറദമ മദറകതങടലയം പദതട മുദഖന

ഗവണ്കമന്റസ  നഷപരടഹൈദോരയം  കകദോടുക്കുന്നുദണദോ;  ഇകല്ലങടല്  കകദോടുകദോന്

ഉദദ്ദേശടക്കുന്നുദണദോ?

ശശ  .    കക  .    രദോജന്:  സര,  സയംസദോന വടള ഇന്ഷസറന്സസ എന്നതസ  27

+ മറുപടടയടകല 'സട' പടരടവസ അനുബനമദോയട ദചരക്കുന്നു.
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വടളകള്കസ  പ്രദതദ്യകമദോയ  ആനുകൂലദ്യങ്ങള്  പ്രഖദ്യദോപടച്ചുകകദോണ്ടുള  ഒരു

നടപടടയദോണസ.  ദനരദത്ത  വദോയടച്ച  ഉത്തരത്തടല്  പറഞ്ഞതുദപദോകല

ഇതടനുപുറദമ  പ്രധദോനമനട  ഫസല്  ഭശമദോദയദോജന  എന്ന  പദതട  ദകന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റടകന്റ സഹൈദോയദത്തദോകട നടപടലദോക്കുന്നുണസ.  പ്രസ്തുത പദതടയടല്

ആലപ്പുഴെ, ദകദോടയയം, പത്തനയംതടട ജടല്ലകള്കസ കനലയം, മറസ ജടല്ലകള്കകല്ലദോയം

വദോഴെയുയം  മരച്ചശനടയുയം  ഇന്ഷസര  കചയദോവുന്നതദോണസ.  ഇതടനുപുറദമ

പുനരദോവടഷ്കൃത-  ദകന്ദ്രദോവടഷ്കൃത  വടള  ഇന്ഷസറന്സസ  പദതടപ്രകദോരയം

മറ്റുജടല്ലകളടകല കനലസ ല,  പ്രഖദ്യദോപടകകപട മറസ  21  വടളകള് എന്നടവയസ എല്ലദോ

സശസണടലയം  ഇന്ഷസര  കചയദോനുള  സക്കൗകരദ്യയം  ഏരകപടുത്തുന്നതടനുള

സയംവടധദോനമുണദോകടയടട്ടുണസ.  ഇതടനുപുറദമ  പദോന്  ഫണടല്നടന്നുയം  തുക

മദോറടവച്ചുകകദോണസ  പ്രകൃതടദക്ഷദോഭങ്ങളടല്കപട  കരഷകകര  സഹൈദോയടകദോന്

പ്രദതദ്യകമദോയ  പദതട  പ്രകൃതടദക്ഷദോഭയടനത്തടല്  ദകരള  സയംസദോന

ഗവണ്കമന്റസ വഹൈടക്കുന്നുണസ.  2021-22 വരഷത്തടമദോത്രയം 6729 ലക്ഷയം രൂപ

പ്രകൃതടദക്ഷദോഭയംമൂലയം  കൃഷടനശടച്ച  കരഷകരകസ  വടതരണയം  കചയടട്ടുണസ.

1690  ലക്ഷയം  രൂപ  സയംസദോന  ദുരന്തപ്രതടകരണനടധട  (SDRF)-ല്നടന്നുയം

വടതരയംകചയടട്ടുണസ.   ഇതടകയം  2021-22  വരഷത്തടല് ദകരളത്തടല്  8443
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ലക്ഷയം  രൂപ  പ്രകൃതടദക്ഷദോഭങ്ങളടല്കപടവകര  സഹൈദോയടക്കുന്നതടനദോയട

വടതരണയം കചയടട്ടുണസ.

ശശ  .    പട  .    ബദോലചന്ദ്രന്:  സര,  സയംസദോനത്തസ റവനഡ്യൂ തരടശുഭൂമടയദോയട

കടടക്കുന്ന സലയം 'ഞങ്ങളുയം ക  കൃഷടയടദലയസ 'എന്ന പുതടയ സയംരയംഭത്തടനദോയട

കസദോഹസറടകള്  മുദഖനദയദോ  വദ്യക്തടകള്  മുദഖനദയദോ  കകദോടുകദോന്

ഉദദ്ദേശടക്കുന്നുദണദോ;  ഉദദ്ദേശടക്കുന്നുകണങടല്  ഏതസ  ജടല്ല  ദകന്ദ്രശകരടച്ചസ  ടട

പദതട ആരയംഭടകദോന് സദോധടക്കുയം?

ശശ  .    കക  .    രദോജന്: സര, ദകരളത്തടല്  'ഞങ്ങളുയം കൃഷടയടദലയസ'  എന്ന

പദതടയടലൂകട  പ്രധദോനമദോയുയം  പച്ചകറട  വടതരണത്തടകന്റ

സസയയംപരദ്യദോപ്തതയദോണസ  വടഭദോവനയം  കചയ്യുന്നതസ.  യഥദോരതത്തടല്

വരദോന്ദപദോകുന്ന  പഞവതരപദതട  ലക്ഷദ്യയം  വച്ചുകകദോണ്ടുള  വലടകയദോരു

പദതടയുകട  ടദോരജറദോണസ  ഗവണ്കമന്റസ  തയദോറദോകടയടട്ടുളതസ.

കനലല്പദോദനത്തടല്   ഒരു  കഹൈക്ടറടല്  മൂന്നസ  ടണദോണസ  ഇദപദോഴുണദോകദോന്

കഴെടയുന്നകതങടല്  ഈ  പഞവതരപദതട  പൂരത്തശകരടക്കുന്നദതദോകട  ഒരു

കഹൈക്ടറടല്നടന്നസ നദോലര ടണ് കനലണദോദകണടവരുകമന്നതദോണസ ടദോരജറസ. ഒരു

കതങ്ങടല്നടന്നസ ഒരു വരഷയം  36 നദോളടദകരമദോണസ കടട്ടുന്നകതങടല് അതസ  80
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ആകട വരദടപടകണകമന്നതദോണസ ലക്ഷദ്യയം.  ഒരു കഹൈക്ടറടല്നടന്നസ  15  ടണ്

പച്ചകറടയദോണസ  ഇദപദോള്  ഉലദോദടപടക്കുന്നകതങടല്  അതസ  30  ടണദോയട

വരദടപടകണകമന്നദോണസ  ലക്ഷദ്യമടടടരടക്കുന്നതസ.  ഞദോന്  അകദോരദ്യങ്ങള്

വടശദശകരടക്കുന്നടല്ല.  അതുകകദോണസ  പച്ചകറടയുകടയുയം

കദോരഷടദകദോത്പദോദനത്തടകന്റയുയം  കദോരദ്യത്തടല്  ഉലദോദനയം

വരദടപടക്കുന്നതടനദോയട  ഏകതല്ലദോയം  വകുപ്പുകകളയദോദണദോ  ബനകപടുത്തദോന്

കഴെടയുന്നതസ  ആ  വകുപ്പുകകളകയല്ലദോയം  ബനകപടുത്തുന്നതദോണസ.   കഴെടഞ്ഞ

ഗവണ്കമന്റസ പറഞ്ഞതുദപദോകല എല്ലദോവരുയം കൃഷടകദോരദോവുക, എല്ലദോയടടങ്ങളുയം

കൃഷടയടടങ്ങളദോക്കുകകയന്നതദോണസ  ഞങ്ങളുയം  കൃഷടയടദലയ്കകന്ന

പദതടയുകട  പ്രധദോനകപട   ലക്ഷദ്യയം.  അതടനസ  പ്രദതദ്യകമദോകയദോരു  ജടല്ല

പറദയണതടല്ല;  എവടകടകയദോകകയദോദണദോ  ആരയംഭടകദോന്  കഴെടയുന്നതസ

അവടകടകയല്ലദോയം ടട പദതട ആരയംഭടക്കുന്നതദോണസ. 

 ശശ  .    പട  .    എസസ  .    സുപദോല്:  സര,   കദോരഷടക  ദമഖലയടല്  മടകച്ച

ഇടകപടല് നടത്തടകകദോണടരടക്കുന്ന ഒരു ഗവണ്കമന്റദോണടതസ.  കരഷകരകസ

നഷപരടഹൈദോരയം  കകദോടുക്കുന്ന  കദോരദ്യത്തടലയം  മദോതൃകദോപരമദോയ  നടലപദോടദോണസ

ഗവണ്കമന്റസ  സസശകരടച്ചുകകദോണടരടക്കുന്നതസ.  കദോലദോവസദോ  വദ്യതടയദോനയംമൂലയം
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കദോരഷടക  ദമഖല  വളകര  ഗുരുതരമദോയ  പ്രതടസനട

ദനരടട്ടുകകദോണടരടക്കുകയദോണസ. ഉരുള്കപദോടല്, ജലത്തടകന്റ കുകത്തദോഴുകസ ഇവ

കദോരണയം  ഭൂമടയുകട  ഘടനയടല്ത്തകന്ന  മദോറങ്ങള്  വരടകയദോണസ.  കൃഷടഭൂമട

പഴെയ  സടതടയടലദോക്കുവദോന്  കരഷകരകസ  പലദപദോഴുയം  സദോമത്തടക

ബുദടമുട്ടുകകദോണസ  കഴെടയദോകത  വരുന്നു.  അതുദപദോകല  കദോലദോവസദോ

വദ്യതടയദോനയംമൂലയം  അടടകടട  കൃഷടനദോശയം  സയംഭവടച്ചുകകദോണടരടക്കുകയദോണസ.

ഇതസ  കരഷരകസ  തദോങ്ങദോന്  കഴെടയദോകത്തദോരു  നടലയടദലയസ

വന്നുകകദോണടരടക്കുന്നു.  ഈ  പ്രദതദ്യക  സദോഹൈചരദ്യത്തടല്  കരഷകരകസ

നഷപരടഹൈദോരയം  കകദോടുക്കുന്ന  കദോരദ്യത്തടല്  കൂടുതല്  ഉദദോരമദോയ

സദോഹൈചരദ്യമുണദോക്കുന്നതടനസ  പ്രദതദ്യകമദോയ  റടദവദോള്വടയംഗസ  ഫണസ

രൂപശകരടക്കുന്ന  കദോരദ്യത്തടല്  ആവശദ്യമദോയ  നടപടട  സസശകരടകദോന്

കഴെടയുദമദോകയന്നസ വദ്യക്തമദോകദോദമദോ?

ശശ  .    കക  .    രദോജന്:  സര,  അങ്ങസ  ദചദോദടച്ചതസ  വളകര  പ്രസക്തമദോയ

ദചദോദദ്യമദോണസ. ചടല കദോരദ്യങ്ങള് നമ്മുകട സദോദദ്യതകള്കനുസരടച്ചസ നടല്കദോന്

കഴെടയുയം.  ചടറ്റൂരടല്  നമള്  പ്രദോഥമടകമദോയട  പരടദശദോധടച്ചുകകദോണടരടക്കുന്ന

പ്രടസയംഷന്  ഫദോമടയംഗസ, യഥദോരതത്തടല്  ഇത്തരയം
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നഷങ്ങളുണദോകുന്നതടല്നടന്നുയം  വലടയദതദോതടല്  സഹൈദോയടകദോന്  കഴെടയുന്ന

വടധത്തടലകളദോരു ദപ്രദോജക്ടദോണസ.  ഇന്ഷസറന്സസ ദമഖലയുമദോയട ബനകപടസ

കൃഷട  വകുപസ  സമഗമദോകയദോരു  പരടഷ്കരണമദോണസ  ലക്ഷദ്യമടടുന്നതസ.  അതടകന്റ

ഭദോഗമദോയട  smart  crop  insurance എകന്നദോരു  പദതട  ദകരളത്തടല്

നടപടലദോക്കുന്നതടനുദവണടയുള  ആദദ്യഘട  ആദലദോചനകളടദലയസ

ഗവണ്കമന്റസ  കടക്കുകയദോണസ.  ഇതടകന്റ  ഭദോഗമദോയട  അഗടകള്ച്ചര

ഇന്ഷുറന്സസ  കമനട  ലടമടറഡടദനദോകടദോരു  ദപ്രദോജക്ടസ  തയദോറദോകട

സരകദോരടനസ  സമരപടകദോന്  ആവശദ്യകപടടട്ടുണസ.  പൂന  ആസദോനമദോയട

പ്രവരത്തടക്കുന്ന  നദോഷണല്  ഇന്ഷുറന്സസ  അകദോഡമടദയദോടുയം  ഇതുമദോയട

ബനകപകടദോരു  ദപ്രദോജക്ടസ  തയദോറദോകട  നല്കദോന്  ആവശദ്യകപടടട്ടുണസ.

അങ്ങകന  നല്കുന്ന  പക്ഷയം  ഇന്ഷുറന്സസ  പരടരക്ഷകയ  കുദറക്കൂടട

ഗയംഭശരമദോയട  അവതരടപടകദോനുള  കദോരദ്യങ്ങള്  പരടദശദോധടക്കുന്നതദോണസ.

അങ്ങസ  പറഞ്ഞതസ  ബഹുമദോനകപട  ധനകദോരദ്യവകുപ്പുമനട  കൂടട

ദകടടട്ടുണദോകുകമന്നസ  എനടകറടയദോയം.  അദദ്ദേഹൈവുമദോയട  കൂടടയദോദലദോചടച്ചസ

അകദോരദ്യങ്ങളടല് തശരുമദോനകമടുകദോവുന്നതദോണസ. 

ശശമതട സട  .    കക  .    ആശ:  സര,  സയംസദോന സരകദോര നടപടലദോക്കുന്ന
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വടള  ഇന്ഷുറന്സസ  പദതട   പരടഷ്കരടക്കുന്നതടനുയം  അതസ  ഇന്ഷുറന്സസ

കമനട വഴെട നടപടലദോക്കുന്നതടനുമദോയട സരകദോര പഠനയം നടത്തടയടട്ടുദണദോ;

അത്തരത്തടകലദോരു  പഠനയം  നടത്തടയടട്ടുകണങടല്  കരഷകരക്കുണദോക്കുന്ന

ദനടങ്ങള് എകന്തദോകകയദോകണന്നസ വടശദശകരടകദോദമദോ?

 ശശ  .    കക  .    രദോജന്:  സര,  ഞദോന്  ദനരദത്ത  പറഞ്ഞതുദപദോകല

ബഹുമദോനകപട  എയം.എല്.എ.  ദചദോദടച്ചതസ  പ്രധദോനകപട  ദചദോദദ്യമദോണസ.

സയംസദോന  സരകദോര  നടപടലദോകടകകദോണടരടക്കുന്ന  വടള  ഇന്ഷസറന്സസ

പദതട  2017-ല്  വശണ്ടുയം  പുതുക്കുന്നതടലൂകട  21  വരഷത്തടനുദശഷമുള

പുതടകയദോരു  സയംരയംഭമദോയദോണസ  നടപടലദോകടയതസ.  അഗടകള്ച്ചര

ഇന്ഷസറന്സസ  കമനട  ലടമടറഡടദനദോടദോവശദ്യകപടതനുസരടച്ചസ  പുതടകയദോരു

ദപ്രദോജക്ടസ  അവര  തയദോറദോക്കുകമന്നദോണസ  പ്രതശക്ഷടക്കുന്നതസ.  അതടകന്റ

അടടസദോനത്തടല്  വടള  നഷയം  തടടകപടുദത്തണ  രശതട  അടടസദോനമദോകട

വടള ഇന്ഷസറന്സസ പരടരക്ഷ നല്കുന്നതടനസ പ്രദതദ്യകമദോയ പദോദകജണദോകട

കരഷരകസ  ഗുണകരമദോയ  രശതടയടല്  നടപടലദോകദോനുള  ശമയം

നടത്തുന്നതദോകണന്നസ അറടയടക്കുന്നു.

 ശശ  .    വദോഴൂര  ദസദോമന്:  സര,  'ഞങ്ങളുയം  കൃഷടയടദലയസ'  എന്ന
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മുദദോവദോകദ്യമുയരത്തട ക കൃഷട വകുപസ നടത്തടകകദോണടരടക്കുന്ന പദതട വളകര

വടജയകരമദോയട  മുദന്നറുന്നതടല്  സരകദോരടകനയുയം  ബഹുമദോനകപട

മുഖദ്യമനടകയയുയം  വകുപ്പുമനടകയയുയം  ഈ  സനരഭത്തടല്

അഭടനനടക്കുകയദോണസ.   ദകദോവടഡസ  മഹൈദോമദോരട  കദോലത്തദോണസ  കമദോഹബല്

കണക്ടടവടറടയുകട  പ്രശ്നയം  ഗക്കൗരവമദോയട   ചരച്ച  കചയതസ.  എകന്റ

നടദയദോജകമണ്ഡലത്തടകല  രണസ  കുടടകള്   കമദോഹബല്  കണക്ടടവടറട

കടടദോകത മദോവടന് മരത്തടനുമുകളടല് കയറടയടരുന്ന സയംഭവയം ബഹുമദോനകപട

മുഖദ്യമനടയുകട  ശദയടല്കപടുകയുയം  അദദ്ദേഹൈയം  ബട.എസസ.എന്.എല്-മദോയട

ബനകപടസ  അവടകട  ബൂസര  സയംവടധദോനകമദോരുകടയദോണസ  കമദോഹബല്

കണക്ടടവടറട ലഭടച്ചതസ. ഇകദോരദ്യയം ഞദോനടവടകട പറയദോന് കദോരണയം, ഇദപദോള്

കരഷകരകസ  കമദോഹബല്  ആപടലൂകടയുയം  അതുദപദോലള  ആധുനടക

സയംവടധദോനത്തടലൂകടയുമദോണസ  വടള  ഇന്ഷുറന്സസ  രജടസര  കചയ്യുന്നതസ.

അതടനസ  ഞങ്ങകളദപദോകല  കമദോഹബല്  കണക്ടടവടറടയടല്ലദോത്ത  ജടല്ലകളടല്

പകരമദോയട എന്തസ എന്തുപകരയം സയംവടധദോനമദോണസ ഒരുകടയടട്ടുളതസ? 

ശശ  .    കക  .    രദോജന്:  സര,  അയംഗയം പറഞ്ഞതസ പ്രധദോനകപട പ്രശ്നമദോണസ.

ഒദോണ്ഹലനടലൂകട  ഇത്തരയം  സയംവടധദോനങ്ങള്  കകദോണ്ടുവരുന്നതസ  കൂടുതല്
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ദവഗതയടല്  കദോരദ്യങ്ങള്  നടപടലദോകദോന്  ദവണടയദോണസ.  അങ്ങസ

പറഞ്ഞതുദപദോകല ഒദോണ്ഹലനദോയട രജടസര കചയ്യുന്നതടലള കദോലതദോമസയം

ഒഴെടവദോക്കുന്നതടനുദവണട  ഇന്ഷസറന്സസ  ദപദോളടസടകള്  നല്കദോനുള

അവകദോശയം  പട.ഒ.യടല്നടന്നസ  ദബദോകസ  എ.ഡട.ഒ.മദോരകസ  ഹകമദോറടയടട്ടുണസ.

അങ്ങസ ദചദോദടച്ച ദചദോദദ്യയം ഇവടകട കമദോഹബല് ദഫദോണുയം സടഗ്നലയം കടടദോത്ത

സലങ്ങകള  സയംബനടച്ചദോണസ.  കൃഷട  വകുപടനസ  പ്രദതദ്യകമദോയ  നടരദദ്ദേശയം

കകദോടുത്തസ അക്ഷയ ദകന്ദ്രങ്ങള് പ്രദദശത്തസ സദോദദ്യമദോയടകല്ലങടല് കൃഷട ഭവന്

ദനരടടസ  ഇവ  ദശഖരടച്ചസ  ഒദോണ്ഹലന്  ദപദോരടലടദലയസ  അപസ ദലദോഡസ  കചയസ

കകദോണ്ടുവരദോനുയം  അകദോരദ്യത്തടല്  കൃഷടഭവകനക്കൂടട  ചുമതലകപടുത്തദോനുയം

സരകദോര ആദലദോചടക്കുന്നതദോണസ. 

ശശ  .    പട  .    അബ്ദുല്  ഹൈമശദസ  : സര,  പ്രകൃതടദക്ഷദോഭയം,

കദോലദോവസദോവദ്യതടയദോനയം  തുടങ്ങടയ കദോരണങ്ങളദോല് വടളനദോശയം  സയംഭവടച്ച

കൃഷടകദോരുകട  അദപക്ഷകള്  യഥദോസമയയം  പരടദശദോധടച്ചസ

നടപടടകയടുക്കുന്നതടനസ  കദോലതദോമസയം  ദനരടടുന്നുണസ.  അതടനുകദോരണയം

പ്രധദോന  കദോരണയം  കൃഷടഭവനുകളടല്  ആവശദ്യത്തടനസ  സദോഫടല്ലദോത്തതദോണസ.

ഫശല്ഡസ വരക്കുയം ഒദോഫശസസ വരക്കുയം ഒദരസമയയം സമദോന്തരമദോയട കചദയണ
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ഗതടദകടദോണസ.  ഈ  ഉത്തരവദോദടതസയം  ഏല്പടക്കുന്നതടനസ  ഒരു  കറടകല്

സദോഫടകനകയങടലയം  നടയമടകദോനുള  നടപടട  സസശകരടക്കുദമദോകയന്നദോണസ

എകന്റ ദചദോദദ്യയം. 

ശശ  .    കക  .    രദോജന്:  സര,  തസ്തടകകള്കനുസരടച്ചസ  ഏകതങടലയം

സലത്തസ ഒഴെടവുകളുകണങടല് ആളുകകള നടയമടകദോനുള സക്കൗകരദ്യങ്ങള്കസ

ദവഗത കൂടദോയം.  അങ്ങസ പറഞ്ഞതുദപദോകല  വടളയസ അപകടദമദോ നദോശനഷദമദോ

ഉണദോയദോല്  15  ദടവസത്തടനുളടല് അതസ അപസ ദലദോഡസ കചയണകമന്നദോണസ

കരഷകദനദോടസ  പറഞ്ഞകതങടല്  അതടകന്റ  നഷപരടഹൈദോരയം  കണകടലദോകട

30 ദടവസത്തടനകയം  അപസ ദലദോഡസ  കചയദോന്  ഇദപദോള്  കൃഷട

ഉദദദ്യദോഗസനദോരകസ  പ്രദതദ്യകമദോയട നടരദദ്ദേശയം കകദോടുത്തടട്ടുണസ. അതുകകദോണസ

അകദോരദ്യയം ദവഗത്തടലദോകദോയം. 

ശശ  .    എയം  .    രദോജദഗദോപദോലന്:  സര,  കദോലവരഷകത്തത്തുടരന്നസ

കദോസരദഗദോഡസ  ജടല്ലയടല്  പ്രദതദ്യകടച്ചസ  മടടഹകയടല്  ഏതദോണസ

എണ്പതടനദോയടരദത്തദോളയം  ദനനവദോഴെ  കവളത്തടനടടയടലദോണസ.

കനല്ക്കൃഷടയുയം  ഇദത  പ്രശ്നയം  ദനരടടുകയദോണസ.  ഒരു  കസഷദ്യല്  ടശമടകന

നടദയദോഗടച്ചസ  കരഷകരകസ  അടടയന്തര  സഹൈദോയയം  ലഭദ്യമദോകദോന്  നടപടട
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സസശകരടക്കുദമദോ? 

 ശശ  .    കക  .    രദോജന്:  സര,  മടടഹകയടല്  പ്രദതദ്യകമദോയ  ടശമടകന

നടദയദോഗടച്ചസ  അകദോരദ്യയം  എത്രയുയം  കപകടന്നസ  റടദപദോരടസ  കചയദോനുള

സക്കൗകരദ്യമുണദോകദോവുന്നതദോണസ.

 ശശ  .    കക  .    ഡട  .    പ്രദസനന്:  സര,  കനല് കരഷകരുകട ദറദോയല്റടക്കുയം

അതുദപദോകല  വടവടധ  സശസണടകല  വടള  ഇന്ഷുറന്സടനുയം  എയടയംസസ

ദപദോരടലടലദോണസ   രജടസര കചദയണതസ.  അദപദോള് ഇതടകനല്ലദോയം  നടരവധട

സരടടഫടകറ്റുകള്  ഒദോദരദോ  തവണയുയം  ഹൈദോജരദോദകണതുണസ.

ഇകതദോഴെടവദോകദോനദോയട ഒറ രജടദസ്ട്രേഷന് നടത്തട സദോരടസ കദോരഡസ വടതരണയം

നടത്തടയദോല്  പടന്നശടതസ  പുതുക്കുന്ന  ഏരപദോടസ  കചയദോല്  മതടയദോകുയം.  അതസ

കചയദോന് കഴെടയുദമദോ?

ശശ  .    കക  .    രദോജന്:  സര,  അങ്ങയുകട  ആശയയം

പരടദശദോധടകദോവുന്നതദോണസ.  അദതദോകടദോപയംതകന്ന  ദനരകത്ത  അങ്ങസ

പറഞ്ഞതുദപദോകല ഇന്ഷസറന്സസ പരടരക്ഷ കടടണകമങടല് ദകരള ബദോങടകന്റ

ശദോഖയടലടച്ച രസശതസ കകദോണ്ടുവന്നസ അപസ ദലദോഡസ കചയണയം. അതുമദോറട കൃഷട
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ഡയറക്ടറുകട  ദപരടല്  ടഷറടയടല്  ഇതടനുദവണട  മദോത്രമദോയട

അകക്കൗകണടുത്തസ  ഒദോണ്ഹലനടല്  അഹപ  കചയ്യുന്നവരക്കുതകന്ന

ഒദോണ്ഹലനടലൂകട  പണമടയദോനുള സയംവടധദോനയംകൂടട  കചയ്യുകയദോണസ.  ഇനട

പുതുതദോയട  അപസ ദലദോഡസ   കചദയണടവരടല്ല.  ആ  പ്രശ്നയം   അങ്ങകന

പരടഹൈരടകദോന് ദവണട സദോധടക്കുയം. 

ശശ  .   അനൂപസ ദജകബസ: സര, നടലമദോയട കടടക്കുന്ന പദത്തദോ ഇരുപദതദോ

കസന്റസ  സലത്തസ  വശടസ  വയണകമങടദലദോ  മറദോവശദ്യങ്ങള്ദകദോ  കൃഷട

ഒദോഫശസര സലയം ഇന്കസക്ടസ കചയണയം.  കൃഷടഒദോഫശസുയം  വടദല്ലജദോഫശസുയം

കയറടയടറങ്ങട  ജനങ്ങള്  ശരടക്കുയം  പദോടുകപടുകയദോണസ.  അങ്ങസ

എന്തുപറഞ്ഞദോലയം   അതടനസ  അനന്തമദോയ  കദോത്തടരടപ്പുണദോകുയം.  രണസ

വകുപ്പുകളുമദോയട ദചരന്നുകളദോരു വടഷയമദോയതുകകദോണദോണസ ഞദോന്  ഇദപദോള്

ദചദോദടച്ചതസ.

മട  .   സശകര: മറുപടട പറയദോനുള സമയയം കകദോടുകണയം.

ശശ  .    അനൂപസ  ദജകബസ  : എത്രയുയം  ദവഗയം  ഇത്തരയം  ദകസുകളടല്

അടടയന്തരമദോയട  അനുമതട നല്കദോനുള നടപടടയുണദോകുദമദോ?

ശശ  .    കക  .    രദോജന്:  സര,  വടദല്ലദജദോഫശസുകളടലള  മുഴുവന്
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അദപക്ഷകളുയം നവയംബര മദോസത്തടല് തശരപദോക്കുന്നതദോണസ. അതടനുമുമസ എടസ

ആര.ഡട.  ഒദോഫശസുകളടലളതസ  ആഗസസ  മദോസത്തടല്  തശരക്കുയം.

അതടനുപുറകമ   ബഹുമദോനകപട  മുഖദ്യമനടയുകട  നടരദദ്ദേശപ്രകദോരയം

അധടകമദോയട  ഫയലകളുള  640  വടദല്ലജകള്ക്കുദവണട  320 വദോഹൈനങ്ങള്

ഇദപദോള്  അനുവദടച്ചടട്ടുണസ.  വടദല്ലജദോഫശസര  ഒറയ്ക്കുദപദോയട  സലയം

പരടദശദോധടച്ചദശഷയം  കൃഷട  ഒദോഫശസര  ദപദോകുകകയന്ന  രശതട  മദോറട

വടദല്ലജദോഫശസറുയം  കൃഷട  ഒദോഫശസറുയം  സരകദോര  അനുവദടച്ച  ഈ

വദോഹൈനത്തടല്  ഒരുമടച്ചുദപദോയട  സടതടഗതടകള്  പരടദശദോധടകണകമന്നസ

പറഞ്ഞടട്ടുണസ. അതുകകദോണസ അകദോരദ്യയം ദവഗത്തടല് നടക്കുന്നതദോണസ. 

മട  .   സശകര: ദചദോദദദ്യദോത്തരദവള അവസദോനടച്ചു.

(ദചദോദദദ്യദോത്തരസമയയം കഴെടഞ.)
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