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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഷി വ��മ�ി

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി

ഗതാഗത വ��് മ�ി

സ��കലാശാലക�െട �വ��നം െമ�െ���ാ� നടപടി

*271.�ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സ��കലാശാലകളിെല�ം വിദ�ാ��ി �േവശനം,  പരീ�ാ നട�ി�്,

ഫല�ഖ�ാപനം എ�ിവ ഏകീകരി��തിന് നീ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബി�ദ,  ബി�ദാന�ര പരീ�ക�െട ഫലം യഥാ�മം ഏ�ി�  30  �ം െമയ്  30  �ം ��പ്

�ഖ�ാപി�ണെമ� നി�േ�ശം നട�ിലാ�ി�ട�ിേയാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��കലാശാലക�  ന��� േസവന��  പരമാവധി ഓ�ൈല�  ആ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ; ആയതി�� തട��� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ആ��സ് ആ�ഡ് സയ�സ് േകാേള�കളി� ബി�ദ, ബി�ദാന�ര �ാ�ക� �� മാസ�ി�

തെ� ആരംഭി��തി�ം അതിെ� ഫലമായി ഒ� െസമ�റി�  െതാ�റ് ���ിദിനം

ഉറ�വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ��കലാശാലാ ബി�ദ��െട �ല�ത�ം അംഗീകാര�ം സംബ�ി�� അവ��ത�ം

ആശയ�ഴ��ം നീ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െെജവ കാ�ഷിേകാ�����് സ��ിഫിേ�ഷ�ം �ാ�ഡിം�ം



*272.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, സി. െക. ശശീ��

,, സജി െചറിയാ�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെജവകാ�ഷിക നയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് കാ�ഷിേകാ�ാദനേമഖലയി�

�ണപരമായ മാ���  ��ി�കെയ� ല��േ�ാെട മ�ി�ം �ടിെവ��ി�ം

േദാഷഫല�ളവാ�� കളനാശിനിക��് സ��� നിേരാധനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

രാസകീടനാശിനിക�െട ഉപേയാഗ�ി� നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�േവ �തിസ�ി േനരി�� കാ�ഷികേമഖലയി�  �സ�കാല സാ��ികലാഭ�ിനായി

ക�ഷക�  െെജേവതര �ഷി പരിപാലന�റക�  അവലംബി�ാ�  നി�ബ�ിതരാ��ത്

ഒഴിവാ�ാ�  െെജവകാ�ഷിേകാ�����് ന�ായവില�ം കയ�മതി ഉ�െ�െട പര�ാ�മായ

വിപണനമാ���ം ഏ�െ���ാ� സാധി�േമാെയ�റിയി�േമാ:

(സി) ഉപേഭാ�ാ��  വ�ിതരാകാതിരി�ാനായി െെജവകാ�ഷിേകാ�����് സ��ിഫിേ�ഷ�ം

�ാ�ഡിം�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  െെജവ സ��ിഫിേ�ഷ�  ന���തി�� മാനദ�ം

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ാ�ിക് മാലിന� സം�രണം

*273.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ�ിക് മാലിന�ം �ലം പരി�ിതി�് ��തരമായ േദാഷം ഉ�ായ

�ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം നഗരസഭകളി�ം �ാ�ിക് മാലിന�ം േശഖരി�് സം�രി��തിന്

പ�തി ആവി�രി�വാ�  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� നിലവിെല �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈജവമാലിന�ം ഉറവിട�ി��െ� സം�രി�� ഉറവിട മാലിന� സം�രണ പ�തി

വിജയ�ദമാേണാ;

(ഡി) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് �വ��ി��,  മാലിന��ി�  നി�് ഊ��ം

ഉ�ാദി�ി��തി�� ഖരമാലിന� സം�രണ �ാ�ക� �ാപി�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

ഇതിെനതിെര ചില സംഘടനകൾ �േ�ാ�് വ�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  െഞളിയംപറ�ി�  ഇ�ര�ി�� �ാ�് �ാപി��തിന് കരാ�

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് ഏജ�സി�ാണ് കരാ� ന�കിയത്; വിശദാംശം ന��േമാ?



ഹരിതേകരളം പ�തി �ലം കാ�ഷികരംഗ��ായ മാ��ൾ

*274.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരള�ിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ �ലം പ��റി �ഷിയി�ം

െനൽ�ഷിയി�ം ഉ�ായി�� മാ��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയി��ത്;

തരി�നില�ളി� െനൽ�ഷി െച�� പ�തി വിജയ�ദമാേണാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ��ാ�  �മിയി�ം �റേ�ാ�ി�ം െച�വന�� വ�പിടി�ി�ക,  ഹരിതഭവന�� നിർ�ി�ക

എ�ിവയി�െട ഈ േമഖലയി� ഉ�ായ േന�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഹരിതേകരളം പ�തിയി� അനാവശ�മായ ���ം പാ�െ�ല�ക�ം നട��തായി�� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ആയത് നിയ�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�ജനാേരാഗ��ി� തേ�ശഭരണ �ാപന��െട ഇടെപട�

*275.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജനാേരാഗ� പരിപാലന�ി�  തേ�ശഭരണ �ാപന��െട ഇടെപട�  എ�േ�ാളം

ഫല�ദമായി നട���്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�� വാ�ഷികപ�തി�െട ഭാഗമായി സ��സംഘടനക�െട

സഹകരണേ�ാെട ആവി�രി�ി�� �ധാന പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ വ��കെള ഏേകാപി�ി�് നട�� ആേരാഗ�പ�തിക�െട അവേലാകനം സ��ാരിെ�

നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� ഫല�ദമായി നട�ാ�േ�ാ; എ�േ�ാളം കാര��മമായാണ്

ഇവ നട��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) തേ�ശ�ാപന��  ��കെ���് വിവിധ ആേരാഗ�പ�തിക�െട �വ��ന�ം

ആേരാഗ�േക�ം,  ആ�ർേവദ  ,  േഹാമിേയാ ഡി�െപ�സറിക�  എ�ിവ�െട �വ��ന�ം

െഹ��് �ാ�സ് റിേ�ാ��ം വിശദമായി പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  നി�േ�ശ��ം തീ�മാന��ം നട�ാ��േ�ാെയ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?



എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട നിലവാരം

*276.�ീ.വി. േജായി

,, ആ�. രാേജഷ്

,, പി.വി. അ�വ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� എംേ�ായബിലി�ി റിേ�ാ��ിൽ,  രാജ�െ� എ �ിനീയറിംഗ് ബി�ദധാരിക� േവ��

െതാഴി� ൈവദ����വരെ��ം വലിെയാ� വിഭാഗ�ിന് അ�ഹമായ േജാലി ലഭി��ിെ��ം

��ി�ാണി�ിരി�� സാഹചര��ി�  സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

നിലവാരം െമ�െ����തിനായി നട�� ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ബി.െടക്-െ� പഠനഭാരം �റ�വാ�ം െ�ഷ�ൈലേസഷ�  ഏ�െ���വാ�ം

തീ�മാനമായി�േ�ാ;

(സി) കഴി� വ�ഷം സം�ാനെ� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  എ� ശതമാനം

സീ�കളി� വിദ�ാ��ിക� �േവശനം േനടിയി��; സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല

നിലവാര�ക�� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം ഇടെപട�കൾ സാധ�മാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� ക��ണി�ി �ി� പാ��ക�

*277.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, എം. സ�രാജ്

,, െക. ബാ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് ബി�ദ വിദ�ാ��ിക�െട�ം എ �ിനീയറിംഗ്,

േപാളിെട�ിക് വിദ�ാ��ിക�െട�ം െതാഴി�  ൈന�ണി വികസന�ിനാ�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��തായി ആരംഭി� ഇേ��ഷി�് േപാ���  വിദ�ാ��ിക��് എ�കാരം

�േയാജന�ദമാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അധിക ൈവദ�� ആ��ന പരിപാടി�െട ഭാഗമാ�� �ി�  െഡവല�െമ�് െസ��ക�ം

അഡ�ാ��ഡ് �ി� െഡവല�െമ�് െസ��ക�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� ക��ണി�ി �ി� പാ��ക� �പീകരി�� പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ആ��ിഫിഷ��  ഇ�ലിജ�സ് ഉ�െ�െട അ�ാരാ� െതാഴി�  കേ�ാള�ിെല �തന

�വണതക����തമായി മിക� െ�ാഫഷണ�കെള �പെ����തിന് നട�� �വ��നം

അറിയി�ാേമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാടക�െ��� �ാനിയ ബ�ക�

*278.�ീ.സി.മ��ി

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, െക.എം.ഷാജി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് േവ�ി അ��  സം�ാന സ��ീസ് നട�� വാടക �ാനിയ

ബ�ക�  നി�തി അട��തി�  വീ�വ��ിയതിെന �ട��് േമാേ�ാ�  വാഹന വ��്

പിടിെ���ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഫലമായി യാ��ാ���ായ ��ി��ക� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.��ായ ന�ം ഈടാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി എ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി�െട �േരാഗതി

*279.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എസ്.ശർ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഭവനരഹിതരി�ാ� സം�ാനെമ� സ��ം സാ�ാ��രി�ാനായി നട�ാ�ി വ�� ൈലഫ്

പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  പാതിവഴിയി�  നി��ാണം നില�േപായ വീ�ക�

���ിയാ�ക എ� ൈലഫ് പ�തി�െട ഒ�ാംഘ� ല��ം നിറേവറിേയാ എ�് അറിയി�ാേമാ

;

(ബി) �മി�ളള ഭവനരഹിത��് ഭവനനി��ാണ�ിന് സാ��ികസഹായം ന��� ര�ാംഘ�

പ�തിയി�  നി��യി�െ�� �ണേഭാ�ാ��െട�ം നി��ാണം ആരംഭി� വീ�ക�െട�ം

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �രഹിതരായ ഭവനരഹിത��് ഭവനസ��യ�� നി��ി�ന��� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

െെവദ�ത വാഹന നയം

*280.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എം. നൗഷാദ്



,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െെവദ�ത വാഹന നയ�ിന് അംഗീകാരമായി�േ�ാ; 2022 ഓെട പ�ല�ം

ഇല�ിക് വാഹന��  നിര�ിലിറ�കെയ� ല���ിന് അ��രകമായി നട��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െെവദ�ത ബ�ക�  വാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

പരീ�ണാടി�ാന�ി�  െവ�് ലീസ് വ�വ�യി�  നട�ിയ സ��ീ�ക�െട ലാഭന�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) രാജ�െ� ആദ� സ��� പരി�ിതി സൗ�ദ െപാ�ഗതാഗത നഗരമായി തല�ാനെ�

മാ�ി�ീ��ാ� ഗതാഗത വ��ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പരി�ിതി മലിനീകരണം താരതേമ�ന �റ� സി.എ�.ജി.  ബ�ക�  വാ�ാ��

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

േസഫ് േകരള പ�തി

*281.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക. ആ�സല�

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020 ഓെട േറാഡപകട�� പ�തിയായി �റ�കെയ� ല��േ�ാെട ആവി�രി�ി�� േസഫ്

േകരള പ�തി �കാരം നട�ാ�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വാഹനെ���ം �മാതീതമായി �ട��ി�ം അപകട നിര�ി�ം അപകടമരണ നിര�ി�ം �റവ്

വ��ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ജി�ാ തല�ി�  േറാഡ് �ര�ാ കൗ�സി�ക�  നട�ി വ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) റഡാ�  സ�െവയില�സ്,  ജി.പി.എസ്.  െവഹി�ി�  �ാ�ിംഗ് സി�ം,  െപാ�ജന

പ�ാളി�േ�ാെട�� േതഡ് ഐ എ�േഫാ�്െമ�് �ട�ിയവ കാര��മമായി

�വ��ി��േ�ാെയ�ം ഇ�േ��ഡ് ഡിജി�� �ാഫിക് എ�േഫാ�്െമ�് സി�ം നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി

*282.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.��ിരാമ�

,, ��ഷ� കട��ി

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� വളെര വിജയ�ദമായി നട�ിലാ�ിയ ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി പ�തി ഈ

വ�ഷ�ം നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഈ പ�തി�കാരം ��വ�ഷ�ളി�

ൈകവരി�ാനായ പ��റി��ാദന വ��ന എ�യായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകവലം ഉ�ാദനവ��നവ് എ�തിന�റം ��  ��ികെള�ടി ഉ�െ���ി�ം ജനപ�ാളി�ം

വ��ി�ി�െകാ�ം വാണിേജ�തര�ഷി ഒ� സം�ാരമായി �പെ���ി ��ിരേന�ം

ൈകവരി�കെയ� ല��േ�ാെടയാേണാ ��ത പ�തി ആവി�ിരി�ിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ��റി��ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ാനായി വി.എഫ്.പി.സി.െക.യി�െട

നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ക�ഷക�െട ഉ����  ന�ായവില�് സംഭരി��തി�ം അവ�െട വിപണന�ി�ം

ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ഉറവിട മാലിന�സം�രണം

*283.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉറവിട മാലിന�സം�രണം കാര��മമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉറവിട മാലിന�സം�രണ ��ിയ ത�രിതെ����തിനായി സം�ാന�ിന് അ�േയാജ��ം

തേ�ശീയ�മായ സാേ�തികവിദ�ക� വികസി�ി��തി�ം അത് അംഗീകരി��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) �വമാലിന���  ഉറവിട�ി��െ� ൈജവവളമാ��തി�ം ഖരമാലിന���

�ന�പേയാഗ�ിനായി േശഖരി��തി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�

ഹരിതക��േസന എ� േപരി�  െതാഴി�  േസനക�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ�െട

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

റ�� േമഖലയിെല ����

*284.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി� കന� വര�� �ലം റ�� ക�ഷക� അതീവ �തിസ�ിയി� ആെണ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) റ��  േമഖലയിെല ����  പഠി�വാ�ം പരിഹാരം നി�േ�ശി�വാ�മായി ചീഫ് െസ��റി

അ���നായി �പീകരി� ടാ�് േഫാ�് ഓ�  റ��  ന�കിയ ഇട�ാല റിേ�ാ��ിെല

ശിപാ�ശക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇതിേലെത�ി�ം ശിപാ�ശ അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) റ�റിെ� താ�വില കിേലാ�്  150  �പയി�  നി�ം  200  �പയായി വ��ി�ി�വാ�

ആവശ�മായ േക� ഫ�് അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��് സം�ാന നിയമസഭ പാ�ാ�ിയ

�േമയ�ിെ� അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം �ട�നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിേ��� േക� �തികരണം വ��മാ�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

*285.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക.ഡി. �േസന�

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമീണേമഖലയിെല ജന��െട ഉപജീവനമാ����  വി�ലെ����തി�ം

വ�മാന വ��നവി�ം സഹായകമാ�� തര�ി� എെ��ാം ���ികളാണ് മഹാ�ാഗാ�ി

േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ��തായി ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിെ� �ധാന പ�തിയായ െെലഫ് മിഷെ� �ണേഭാ�ാ���് െതാഴി�റ�്

പ�തി�കാരം അവിദ� െതാഴി� ദിന�� ന���തിന് �റേമ െക�ിടനി��ാണ സാമ�ിക�

നി��ി�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) �ാമീണ ജനത�െട,  �േത�കി�് �ീക�, പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��, മ� പിേ�ാ�

വിഭാഗ��  ഉ�െ�െട�ളളവ�െട സാ�ഹിക�ം സാ��ിക�മായ ശാ�ീകരണ�ിന്

എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െന��ഷി വ�ാപനം

*286.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, പി. ഉ�ി

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന��ഷിയി�  ഉ�മ �ഷി �റക�  പാലി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െന��ഷി�െട വി�തി ��ത� വ��ി�ി�ക എ� ല��േ�ാെട തരി�നില �ഷി�് �ട�ം

�റി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െന��ഷി വ�ാപന�ിനായി  'ന�െട െന�് ന�െട അ�ം'  എ� ��ാവാക�ം ��നി��ി



ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ഷകെര �ഷണ�ി� നി�് ര�െ����തി�� നടപടിക�

*287.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�ഷകെര ഇട��കാ�െട �ഷണ�ി�  നി�് ര�െ����തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ��ം ഇതരസം�ാന�ളിെല�ം ക�ഷകരി�  നി�് പ��റി േനരി�്

സംഭരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന സംഭരി�� പ��റിക� േകടാകാതിരി�ാൻ ശീതസംഭരണികളി� േശഖരി��തി�ം

�ഷ് ആയി ഉപേഭാ�ാ���് വിതരണം െച��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ാ ജി�കളി�ം ജി�ാസംഭരണേക��� ആരംഭി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വിപണനരംഗ�് സ�ാ�യകർഷകസമിതിക�െട �വ��നം വ�ാപി�ി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) ഓ�ൈല� േപാ��� സ�മാ�ി വിപണന േമഖല വി�ലീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയിെല �തിസ�ി�ം ��ിര �ഷി രീതി�ം

*288.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ� നയ��െട ഫലമായി രാജ��ാെക കാ�ഷികേമഖല േനരി�� നാണ�വിളക�െട

വില�ക�� േപാ�� �തിസ�ി സം�ാനം തരണം െച��തിന് �ഘടന�ം പരി�ിതി�ം

ഇണ�� �ഷിയി�െട െചല��റ�് ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ാ�  ഉത�� ��ിര�ഷിരീതി

അവലംബി�വാ�, മ�ിെ� ഘടന�ം ���തി�െട�ം കാലാവ��െട�ം �േത�കതക�ം

കണ�ിെല��് കാ�ഷിക പരി�ിതിേമഖലക� േവ�തിരി�ാ� സ ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) വിളകെള അടി�ാനെ���ി �േത�ക കാ�ഷിക സാ��ികേമഖലക�  നി�ണയി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇ�വഴി ല��മി�� േന���  എെ��ാമാണ്;  മലബാ�  കാ�ി�െട �ാ�ഡിംഗ്

��ി�ാനിട�� േന�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷികരംഗെ� ഗേവഷണ�ി�ം �തിയ അറി�ക�  ക�ഷകരിേലെ��ി��തി�ം ഉ�

മാ�ഗം അറിയി�ാേമാ; ഇത് ��ത� കാര��മമാ�ാ� പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?



�ര�ിത ഇടനാഴി പ�തി

*289.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േറാഡപകട��  �റ��തിെ� ഭാഗമായി േലാകബാ�് സഹായേ�ാ��ടി നട�ിലാ��

�ര�ിത ഇടനാഴി പ�തി ���ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെടെയാെ� ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിെയ�ം ഇതിെ� നി��ഹണ �മതല

ആ��ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ�ിയ�വഴി േറാഡപകട��  �റ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇത്

സംബ�ി�് പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ാമപ�ായ�ക�െട േന�ത��ി�� വിവിധ ക�ി�ികൾ

*290.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�ക�െട േന�ത��ി� �ാഫിക് ക�ി�ിക� േപാെല�� വിവിധ ക�ി�ിക� വിളി�

േച���ത് സംബ�ി�് നിലവി�� വ�വ�ക�  എെ�ാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

അ�െന വിളി�േച�േ�� ക�ി�ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക��ികളിൽ ആെരാെ� അംഗ�ൾ ആയിരി�ണെമ�് വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജനകീയവിഷയ���് പരിഹാരം കാണാൻ �ാ�മായ ഇ�രം ക�ി�ിക�  നിർബ�മാ�ം

നി�ിത ഇടേവളകളി� വിളി�േചർ��തിന് ബ�െ��വ��് ക�ശന നി�േ�ശം നൽ�േമാ?

നഗര�ളിെല �ചിത� സംവിധാനം

*291.�ീ.ബി.സത��

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, സി.���

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� നഗര�ളിെല �ചിത� സംവിധാനം െമ�െ����തിനായി േക�ീ�ത�ം

വിേക�ീ�ത�മായ മാലിന� സം�രണം ശ�ിെ���ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ബി) �ല ലഭ�ത�െട അപര�ാ�ത�ം െപാ�െവ സ�ീകാര�മായ മാലിന� സം�രണ രീതിക�

�ാവ��ികമാകാ��ം കണ�ിെല��് െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട മാലിന��ി�

നി�് െെവദ�തി ഉ�ാദി�ി�� സം�രണ �ാ�ക�  �ാപി�ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വി�ലമായ �ചിത� േബാധവ��രണ �വ��ന�ി�െട�ം അ�േയാജ�മായ മാ�കക�

അവതരി�ി�െകാ�ം ഉറവിട മാലിന� സം�രണം സം�ാരമാ�ി�ീ���തിന് േവ�

�വ��നം ഉൗ��ിതമാ�േമാ;  അെെജവ മാലിന� സം�രണ�ിനായി ഏ�െ���ിയി��

�മീകരണം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െതരെ���െ�� നഗരസഭകളി� നട�ാ�� സീേറാ േവ�് ഓ� �ൗ�് വ�ാപകമാ�ാ�

സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ് പരി�രണം

*292.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാ�  ��തലായി ആ�യി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഓ�ഡിനറി സ��ീ�ക�

നി��ലാ��തി�� നീ��േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  നട�� ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക� ചില ദിവസ�ളി� �ട�ിേ�ാ��ത്

ഒഴിവാ��തി�ം �ിരം യാ��ാ��് അ�കാരണം �രിത��ാകാെത േനാ��തി�ം സത�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തി�വന��ര�് നി�ം മണി�ാലിേല�ം ���യിേല�ം നട�ിയി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

സ��ീ�ക�  നി��ലാ�ിയിരി�� സാഹചര��ി�  സ�കാര� ബ�ക�  അനധി�തമായി

��ത ��കളിേല�് സ��ീസ് ആരംഭി�ത് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. നിലവി� നട�ിവ�� ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക� കാര��മ�ം ഭാവിയി�

��ത� ലാഭകര�മാ��തി�� നടപടികെള��ാ� കഴിയാതിരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ��ീ�ക�  ലാഭകരമാ�� ജീവന�ാ��് േ�ാ�ാഹനം ന���തിന് ��കെ���േമാ;

വ��മാ�േമാ?

എ�ഡഡ് േകാേള�ക��് സ�യംഭരണപദവി



*293.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എം.ഉ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് േകാേള�ക��് സ�യംഭരണപദവി ലഭി��തിനായി സ��ാ�  എ�.ഒ.സി

ന�കാ�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) എ�.ഒ.സി ന���തിനായി �േത�ക സമിതി നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ��ത സമിതി�െട ഘടന

വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  അ�മതി ഇ�ാെത േകാേള�ക�  സ�യംഭരണപദവി�ായി �.ജി.സി.െയ

സമീപി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

�ചിത� പ�തിക� നട�ാ�� ഏജ�സിക�

*294.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.ഉൈബ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാലിന�സം�രണ�മതല നി��ഹി��തി�ം �ചിത�പ�തിക�

നട�ാ��തി�മായി ഏെതാെ� ഏജ�സിക� �വ��ി��െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഏജ�സിക� ഓേരാ�ം എെ�ാെ� �മതലകളാണ് നി��ഹി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ഏജ�സിയി�ം ദിവസേവതന�ാ�  ഉ�െ�െട ഏെതാെ� ത�ികകളി�  എ� വീതം

ഉേദ�ാഗ��ം േജാലി�ാ�ം �വ��ി��െ�� വിവരം ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഓേരാ ഏജ�സി�െട�ം �തിവ�ഷ െചലവ് എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േക�ീ�ത മാലിന�സം�രണ �ാ�ക�

*295.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാ��േറഷ�കളി�ം �നിസി�ാലി�ികളി�ം േക�ീ�ത മാലിന�സം�രണ

�ാ�ക� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� എവിെടെയാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ഇെ��ി�  വ��ി�വ�� ഇ-േവ�് ഉ��െട�� മാലിന���  ഏ�വിധ�ി�

സം�രി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  സം�ാന�് കാര��മമായി �വ��ി�� മാലിന�സം�രണ,  �ന�പേയാഗ

�ാ�ക� എവിെടെയ�ാം ഉെ��തിെ� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ ?

ക��് �ഷി സംര�ണ�ിനാ�� പ�തി

*296.�ീ.െക. ബാ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �േത�കി�് വട�� ജി�കളിെല �ധാന േതാ�വിളയായി�� ക��് �ഷി�െട

വി�തി�ം അതി� നി�� ഉ�ാദന�ം �റ�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക��് �ഷിെയ �തി�ലമായി ബാധി�� ഘടക�� എെ��ാമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക��് �ഷി�െട വി�തി വ��ി�ി��തി�ം �ഷി സംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�മായി

ഈ സ��ാ� �േത�കപ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ക��് �ഷി�െട െചലവ് �റ��തി�ം ന�യിനം നടീ� വ��� ലഭ�മാ��തി�ം െമ�െ��

സാേ�തിക �ഷിരീതിക�  അവലംബി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇതി�

ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷികേമഖല േനരി�� ����

*297.�ീ.അനി� അ�ര

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ�ഷികേമഖല േനരി�� അതീവ��തരമായ �ിതിവിേശഷം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ക�ഷക��് ആശ�ാസം ന���തിനായി ഇൗ സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ളയ�ിെ� െക�തിക� അ�ഭവി�� ക�ഷക�െ�തിെര സ�ഫാസി നിയമ�ിെ� േപരി�

സഹകരണ ബാ�ക� ഉ�െ�െട�ളള ധനകാര� �ാപന�� ജ�ി നടപടിക�മായി �േ�ാ�്

േപാ��ത് അവെര ആ�ഹത�യിേല�് തളളിവി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  കഴി� ഒ�

വ�ഷ�ി�ളളി� സം�ാന�് എ� ക�ഷകരാണ് ആ�ഹത� െച�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ളയ�ി�  കാ�ഷികവിളക�  ���മാ�ം നശി�ക�ം �ഷി�മി �ഷി�്

ഉപ��മ�ാതാ�ക�ം െച� വയനാ�ിെല�ം ഇ��ിയിെല�ം ക�ഷക��് �േത�ക പാേ�ജ്

െകാ�വ��കാര�ം പരിഗണി�േമാ?



േറാഡപകട�� �റ��തി�� �തന പ�തിക�

*298.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, െക. ദാസ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട�� �റ��തിന് ഇൗ സ��ാ� ആവി�രി�ി�ളള �തന പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡപകട�ളി�െ���വ��് സ��ാ�  ആ�പ�ിക�  �േയാജനെ���ി�ം സ�കാര�

ആ�പ�ിക�മായി സഹകരി�ം േ�ാമാെകയ�  സംവിധാനം ഏ�െ����തിന്

ആേരാഗ�വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട �ര�ാവീഥി എ� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േദശീയ-സം�ാന പാതകളിെല അപകടസാധ�താ േമഖലകളി�  നിരീ�ണ ക�ാമറക�

�ാപി�� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം നിരീ�ണവിേധയമാ�ി അപകട��  �റ��തിന്

ജി.പി.എസ്.അധി�ിത വാഹന നിരീ�ണ സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േക� റബ�നയ�ിെ� കരട്

*299.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  �സി�ീകരി� റബ�  നയ�ിെ� കരട് പരിേശാധനാവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

നയ�ി� �ായിയായ �ഷി�് അനിവാര�മായ ഉ�ാദന�മത വ��നവി�ം വില�ിരത�ം

�ാധാന�ം ന�കിയി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഊഹ��വട�ി�െട  (ഫ�േ��് േ�ഡിംഗ്)  മാ���ിടെപട�  നട�െമ� നി�േ�ശം എ�

വിപരീതഫലം ഉളവാ�ാ� സാധ�ത�െ��് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഇറ�മതി നിയ�ണെ��റി�് പരാമ�ശി�ാ��ം ഷീ�് റബറി�  നി�് േ�ാ�് റബ�

ഉ�പാദന�ിേല�് മാറണെമ� നി�േ�ശ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �തി�ല കാലാവ� െകാ�് റബ�  �ഷി സാധ�മാകാ� സം�ാന�ളി�  ഗ�ാ�ലി,

ഡാ�െഡലാേയാ�, സീയാരാ �ട�ിയ റബറിന് പകരമായി�� െചടിക�ം മര��ം

വ�പിടി�ി�ണെമ�ം റബ��ഷി�് അ�േയാജ�മായ വട�കിഴ�� സം�ാന�ളിേല� �ടി

�ഷി വ�ാപി�ി�ണെമ�ം ഉ� നി�േ�ശ�� കരട് നയ�ി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത നി�േ�ശ��  സം�ാനെ� റബ�  ക�ഷക��് ആശ�ാസം പക��തിന് പകരം



��ത�  ആശ� ഉയ���തായതിനാ�  കര�നയ�ി�  സമ� മാ�ം വ��ാ�  േവ�

ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െച�കിട നാമമാ� െന�ക�ഷക��് േ�ാ�ാഹനം

*300.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, എസ്.ശർ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�കിട നാമമാ� െന�ക�ഷക�െട �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച�കിട നാമമാ� ക�ഷക�െട ഉ����  കാര��മമായി വിപണനം നട��തിനായി

സം�ാന�് ൈറസ് മി�ക�ം േ�ാസസിംഗ് �ണി�ക�ം �ാപി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) പര�രാഗത െന�ിന��െട �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ഇതിനായി ���ക� �പീകരി�് �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

10-06-2019

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


