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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�ി

നാളിേകര ക�ഷക��് അധികവ�മാനം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

*121.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര ഉ�ാദനം ഗണ�മായി വ��ി�ി��തിന് പ�തി നട�ാ��േ�ാ; ഇതിനായി െത�ി�

ൈതക� വിതരണം െച��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി നാളിേകര�ിെ� വില �ഷി�ാ��് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ല�വ��ിത ഉ���ളി�െട നാളിേകര�ിന് ഉയ�� വില ലഭ�മാ��തിന് പ�തി

നട�ാ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നാളിേകര ഉ����െട �ല�വ��നവി�െട ലഭി�� അധികവ�മാനം ക�ഷക��് �ടി

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക�ിട നി��ാണ ച��ളിെല അ�ാേയാഗികത

*122.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) നി��ാണ സാമ�ിക�െട അഭാവ�ം വിലവ��ന�ം കാരണം തള�� േനരി�� െക�ിട നി��ാണ

േമഖല �തിയ െക�ിട നി��ാണ ച��ളിെല അ�ാേയാഗികത �ലം �ംഭനാവ�യിലായതായി

കെ��ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന��വാ� തേ�ശഭരണ വ��് ത�ാറാ�ിയ ഐ.ബി.പി.എം.

എ� േസാ��് െവയ� ���േതാതി� �വ��നസ�മായി�േ�ാ;

(സി) ഈ േസാഫ് �് െവയറിന് േച�� വിധ�ില� �തിയ െക�ിട നി��ാണ ച���

ഉ�ാ�ിയി��ത് എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െക�ിട�ിെ� ഉയരം കണ�ാ��തി�� മാനദ��ളി� മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�് മാ�മാണ് വ��ിയത്;  മാ�ം െക�ിട നി��ാതാ���് ഏെറ ��ി��്

ഉ�ാ��താകയാ� ആയത് േഭദഗതി െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗതാഗത പരിേശാധന ക�ശനമാ�ാ� നടപടി

*123.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാഡ് സൗകര��ിന് ആ�പാതികമ�ാ� വാഹനസാ�ത�ം

വാഹനേമാടി��വ�െട ൈവദ���റ�ം അ���ം അഹ�ാര�ം േറാഡപകട��െട നിര�്

വലിയ േതാതി�  വ��ി�ാനിടയാ�ിയി��തിനാ�  ഗതാഗത പരിേശാധന ക�ശനമാ�ാ�

നടപടി��ാ�േമാ;

(ബി) വാഹന���് �പമാ�ം വ����ം അമിത �കാശ�� നിേരാധിത ൈല�ക�

ഉപേയാഗി���ം സാധാരണമായി�ീ��തിനാ�  അപകടകാരണമായ ഇ�രം ���ിക�

ക�ശനമായി തടയാ� േവ� ഇടെപട� നട�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േറാ�കളിെല അപകട േമഖലക�  അടയാളെ���ി കഴി�തിനാ�  ഈ

�ല�ളി�  അപകടം ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  �േത�ക ജാ�ത �ല��േമാ;  നിരീ�ണ

ക�ാമറ��െ�െട�� ആ�നിക സംവിധാന��െട സഹായേ�ാെട ഗതാഗത നിയമ

ലംഘക�െ�തിെര മാ�കാപരമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

അതിജീവന�മത�് �ാധാന�ം ന��� വാ�ഷിക പ�തി

*124.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, പി.വി. അ�വ�

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

ന��േമാ:



(എ) അതിജീവന�മത�ളള േകരളം ��ി�കെയ� ല��ം േന��തിന് ജനകീയ പ�ാളി��ിെ�

അനിവാര�ത കണ�ിെല��് �േത�ക �ാമസഭക� േച�ക��ാേയാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അതിജീവന�മത�് �ാധാന�ം ന�കിെ�ാ�ാേണാ വാ�ഷിക പ�തി ആ��ണം

െച�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ഹണ രീതി ��ത� കാര��മമാ�ിെ�ാ�് പ�തി െചലവ് ഉചിതമായി െമ�െ���ാ�

േവ� ഇടെപട� നട��േ�ാ;

(ഡി) �ളയ�ി�  തക�� �ാമീണ േറാ�ക�  �ന�നി��ി��തിന് അ�വദി�ി�ളള  961  േകാടി

�പ�െട �വ��നം �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ിെ�ാ�് സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�

േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസി ക�ഷക ജനത�െട പാര�ര� �ഷി

*125.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടി ആദിവാസി േമഖല�െട സമ� �േരാഗതി�ായി ആദിവാസി ക�ഷക ജനത�െട

പാര�ര� �ഷി �ന:�ാപി��തി�ം ഇ�വഴി ഈ േമഖലയിെല േപാഷകാഹാര�റവ് �ല��

ആേരാഗ� �����് ശാശ�തമായ പരിഹാരം കാ��തി�ം കാ�ഷിേകാ�����്

ന�ായമായ വില ലഭ�മാ��തി�മായി പ�തി നട�ാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി കഴി�വ�ഷം വിവിധ വിളക�  �ഷി െച�തിെ��ം

വിളെവ��ിെ��ം വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ക�ഷക�െട സ��ം ആവശ���  കഴി�� വിളവ് വ�ാവസായികാടി�ാന�ിൽ

ഉ���ളാ�ി വിതരണം നട��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആദിവാസി ജനവിഭാഗ��  തിക�ം ൈജവരീതിയിൽ ഉ�ാദി�ി�� കാ�ി,  േകാലി�ി

ഉ�െ�െട�� വനവിഭവ��  സംഭരി�് സം�രണം നട�ി അതിര�ി�ി ൈ�ബൽ വാലി

േ�ാഡ�്സ് എ� േപരിൽ വിപണിയിൽ എ�ി��തി�� പ�തി നട�ായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തി

*126.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട  2020-21 വ�ഷെ� വാ�ഷിക പ�തി�് അ�ിമ �പം

ന�കിയി�േ�ാ;



(ബി) കാ�ഷിക-വ�ാവസായിക വികസന�ിന് ഉൗ�� ന�കിെ�ാ�് െതാഴി� ��ി�ം വ�മാന

വ��ന�ം ല��മാ�ി പ�തിക� ആ��ണം െച�ാ� വ� വ�മാനം ��ി�ാ� കഴി�െമ�

�ഖ�മ�ി�െട നി�േ�ശ�ിന് അ��തമായാേണാ പ�തിക�  ആവി�രി�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) �ര� �തിേരാധ�ിെ��ം നിവാരണ�ിെ��ം �ാധാന�ം കണ�ിെല��് അതിനാ��

പ�തിക� �ടി വാ�ഷിക പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇതിനായി ജനകീയ പ�ാളി�ം

ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� �ണേമ�

*127.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.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) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് �ണേമ� ഉറ�വ���തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��കലാശാലക�െട ഗേവഷണ വികസന �വ��ന�െള ശാ�ീകരി��തിന് ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��കലാശാലകളി�  ഡിജി��  ഫയ�  േ�ാസ�ിംഗ് സംവിധാനം നട�ാ�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ സ��കലാശാലകളിെല�ം �േവശനം, പരീ�ാനട�ി�്, ഫല�ഖ�ാപനം

എ�ിവ ഏകീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

ക��ണി�ി �ി� പാ��ക�

*128.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വിദ�ാസ��രായ �വജന��െട െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി��തി�ം അവ�െട െതാഴി� േശഷി

വ��ി�ി��തി�ം നവീന െതാഴിലറി�ക� പക�� ന���തി�ം നട�ാ�� പരിപാടിക�

എെ�ാെ�െയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി �ി� െഡവല�്െമ�് െസ��ക� �ാപി�ി�േ�ാ;

(സി) അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� െതാഴി� പരിശീലന�ിനായി അത�ാ�നിക സ�ീകരണ���

ക��ണി�ി �ി� പാ��ക� �ാപി�ാേമാ;  ഇവയിെല സ�ീകരണ�� എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) ഇ�വെര എ� ക��ണി�ി �ി�  പാ��ക�  നിലവി�  വെ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇനി

എ�െയ�ം നിലവി� വ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ പ�തിയി�െട ഇ�വെര പരിശീലനം േനടിയവ�െട�ം അവ�  െതാഴി�  േന��തി�

ൈകവരി� വിജയ�ം സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാന, അ�� സം�ാന സ��ീസ് നട�� ബ�ക�

*129.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, സി.മ��ി

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന, അ�� സം�ാന സ��ീസ് നട�� ആഡംബര ബ�ക� േ�ജ് കാേര�ജ് ആയി

സ��ീസ് നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ� നി�തി െവ�ി�് ചര�് കട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ബ�കളിെല ജീവന�ാരി�  ഒ� വിഭാഗം �ിമിന�  പ�ാ�ലം ഉ�വരാെണ�ം

അവെര ഒഴിവാ�ണെമ�ം മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ഇതിേ��  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ബ�് സ��ീസ് നട�ി�ിെല �മേ��ക�  കെ��ി അവ തട��തിന് സത�ര

നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ; എ�ി� എ�കാരെമ�് വ��മാ�േമാ?

കീടനാശിനി തളി��തിനായി േ�ാ�ക�െട ഉപേയാഗം

*130.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, എം.ഉ��

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

ന��േമാ:

(എ) പാടേശഖര�ളി�  കീടനാശിനി തളി��തിനായി േ�ാ�ക�  ഉപേയാഗി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ഏെത�ാം �ാപന�െളയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത്;  വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിേരാധിത കീടനാശിനിക�  ഉപേയാഗി�ിെ��് ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം ��ക�ത�ക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി �ന��ീവന�ിന് പ�തി



*131.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, അ�വ� സാദ�്

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ിെ��ം മ�ിടി�ിലിെ��ം ഫലമായി സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖലയി�  ഉ�ായ

നാശന��ിെ� െവളി��ി� �ഷി�െട �ന��ീവന�ിന് പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ന�ജനി എ� േപരി�  നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

ഇതി�െട കാ�ഷിക വികസന േമഖലയി�  എെ�ാെ� മാ��ളാണ് ഉ�ായി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ീക��് �ഷിയി�  അവസരം ഒ���തിന് െജ�ഡ�  സൗ�ദ പ�തി ആവി�രി�െമ�

�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട നിയ�ണ�ി�� േകാേള�ക�

*132.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട നിയ�ണ�ി�� �രിപ�ം േകാേള�ക��ം

നിലവാരമിെ��് അ�ാദമിക് കൗൺസി� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ കെ��ലിേനാട് ഗവേണ�് േബാർഡ് വിേയാജി�് േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) സ�ാ�യ �ാപന�� ഉ�െ�െട��വ�െട നിലവാരം വർ�ി�ി��തിനായി സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയി� േക�സഹായം

*133.�ീ.സി.മ��ി

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയി� േക�സഹായം ലഭി��തിനായി േക�സ��ാ� നി�േ�ശി� നിയമ��

പാ�ാ�ണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  നിലപാട് േക�സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

മാലിന�നി��ാ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി



*134.�ീ.ബി.സത��

,, പി. ഉ�ി

�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ കാലവ�ഷ സമയ�ം െകാ�ക്,  എലി,  മ� ജ���  എ�ിവ പര�� ൈവറസ്

േരാഗ��  വ�ാപകമാ��ത് കണ�ിെല��് ൈജവ-അൈജവ മാലിന�നി��ാ��നം

കാര��മമാ��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  നട�ിവ�� �വ��നം ��ത�

കാര��മമാ�ാ� േവ� ഇടെപട�ക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ�വ��ിെ��ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം സഹകരണേ�ാെട

�ചിത�സമിതിക�  �പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  ഇവ�െട �വ��ന ല����

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ�ാപാര �ാപന��, െറസിഡ�്സ് അേസാസിേയഷ�ക� എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട

മാലിന�നി��ാ��ന �വ��നം ജനകീയമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ചര� വാഹന�ളിെല ൈ�വ�മാെര സംബ�ി� േക� നി�േ�ശം.

*135.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, എം. സി. കമ��ീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� െപ�മി�് ഉ� ചര� വാഹന���് ഒ� ൈ�വ� മാ�ം മതിെയ� േക� ഉപരിതല

ഗതാഗത വ��ിെ� ���ിയ നി�േ�ശം നട�ി�  വ�തി�േശഷം അപകട��

വ��ി��െവ�് വിലയി��െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കെ�യ് ന�  ��് ഉ�െ�െട�� ഭാരവാഹന�ളിെല ൈ�വ�മാെര വി�മമി�ാെത േജാലി

െച�ി�ി���വഴി അപകട��  വ��ി�� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് േക� ഉപരിതല

ഗതാഗത വ��ിെ� നി�േ�ശം �ന:പരിേശാധി�ണെമ�ാവശ�െ��് സ���ം െച��വാ�

സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് കാലാ��തമായ മാ���

*136.�ീ.എം. സ�രാജ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.വി.െക.�ശാ�്

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് കാലാ��തമായ മാ�ം ��ി�് വിദ�ാഭ�ാസം ��ിപരമാ��തിന്

പ�തി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പഠന സമയം �ന:�മീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  അ�വഴി വിദ�ാ��ിക��് സമയം ��തൽ

കാര��മമായി വിനിേയാഗി�ാ�  അവസരം ഉ�ാ�ക�ം ത�രരായ വിദ�ാ��ിക��്

പഠനേ�ാെടാ�ം െതാഴിെല���തി�ം സ��ാരിെ� വിവിധ പ�തിക��ായി �വാ��െട

ക��േശഷി�ം ൈവദ���ം വിനിേയാഗി�ാ�ം സാധ�മാ�െമ�് വിലയി���േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��് ആ��ിഫിഷ�� ഇ�ലിജ�സ് േപാ�� �തന സാേ�തികവിദ�കളി� അറി�ം

വ�വസായ�ിനാവശ�മായ െതാഴി�  ൈവദ���ം ആ��ി�ാ�  അവസരം ലഭ�മാ��

തര�ി� �തന േകാ�ക� ആരംഭി�ാ� പരിപാടി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയി� സം�ാന�ിെ� വള��ാ നിര�്

*137.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തിേ�ാഭ�ം കാ�ഷിക വിളക�െട വിലയി��ാ�� വ�തിയാന��ം കാ�ഷിക േമഖല�െട

�വ��നെ�യാെക േദാഷകരമായി ബാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െമാ�ം ആഭ��ര ഉ�ാദന�ി�  കാ�ഷിക േമഖല�െട പ�്

�റ�വരികയാെണ�ത് വ�തയാേണാ;  ഇത് കാ�ഷിക സ�ദ് വ�വ�ാ സം�ാനം

എ�തി� നി�� വ�തിയാനെ�യാേണാ �ചി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഷി�മി�െട വി�തി വ�ഷംേതാ�ം �റ�വ�� സാഹചര��ി�  ��ിരവികസന

ല����  േന��തിനായി �ഷിയിെല ഉ�ാദനം,  ഉ�ാദന�മത എ�ീ േമഖലകളി�  ��ത�

�� േക�ീകരിേ���േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കാ�ഷിക േമഖലയി� സം�ാന�ിെ� വള��ാ നിര�്  2018-19� അതി� ��വ�ഷെ�

അേപ�ി�് െനഗ�ീവ് ആയി എ�ത് ഈ േമഖലയി� ഉ�ായ തള���െട �തിഫലനമാെണ�്

വിലയി���േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

െെജവ മാ���� അവലംബി�� മ�സംര�ണ�ം പ��റി �ഷി�ം

*138.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, എസ്.രാേജ��

,, രാ� എ�ഹാം

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



(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം െകാ��ാ�� ��തി �തിഭാസ��െട ആഘാതം

ല�കരി��തിന് െെജവ മാ����  അവലംബി�� മ�സംര�ണ �വ��ന�ിെ�

�ാധാന�ം കണ�ിെല��് നട�ിവ�� �വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ�സംര�ണേ�ാെടാ�ം കാ�ഷിക വ�മാനം �ടി ഉറ�ാ�� ഫല���ളാേണാ ഈ

���ി�െട ഭാഗമായി ന�പിടി�ി��െത�റിയി�േമാ;

(സി) പ��റി��ാദന�ി�ം ഫേലാ�ാദന�ി�ം സ�യംപര�ാ�ത െെകവരി��തിന് പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� െെകവരി�ാനായ േന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വര���ം �ളയ�ം പ��റി �ഷി�് ഏ�ി� ആഘാതം അതിജീവി�ാനായി നട�ിയ

ഇടെപട�ക� എെ��ാമായി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

കാർഷിക വാ��മായി ബ�െ�� ���ൾ

*139.�ീ.എസ്.ശർ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

(എ) വാണിജ�ാടി�ാന�ി�  �ഷി വികസി�ി��തിന് ക�ഷക�െട �ധാന ആ�യമായ വാ�,

��തി �തിഭാസ�ളാ�� വിള ന�ം െകാ�ം വില�ക�� െകാ�ം പലേ�ാ�ം

���ായി�ീ�� സാഹചര��ി�  ക�ഷകെര സംര�ി��തിന് സം�ാന സ��ാ�

നട�� ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ഷി�ലം സ�ഫാസി നിയമ�ിെ� പരിധിയി�  വ��ിെ��ി�ം �മി�െട േരഖകളി�

നിലെമ�ം പാടെമ�ം േരഖെ���ിയി��തിനാ� ബാ�ക� ഈ കരിനിയമം ക�ഷക�െ�തിെര

വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� പരിഹരി�ാ� ഏ�വിധ�ി�

ഇടെപടാ� സാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) നാ�ി��റ�ളിെല യഥാ�� ക�ഷക��േപാ�ം സ��� പണയ�ിേ��  കാ�ഷിക വാ�

നിേഷധി�� െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�െട നിേഷധാ�ക രീതിെ�തിെര ഇടെപട� സാധ�മാേണാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം സം�ാന�് ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ�

�വ��നം വഴി എ�േപ��് �േയാജനം ലഭിെ��തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട �ന��ാരണം

*140.�ീ.െക. ആ�സല�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െപാ�ഗതാഗത സംവിധാന�ിെ� �ാധാന��ം

ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ�കാ�െട�ം താ�ര��ം കണ�ിെല��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ



�ന��രി�് സ��ം വ�മാനം െകാ�് നിലനി��� �ാപനമായി മാ�ി�ീ��കെയ�

ല��േ�ാെട നട�ിയ ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വാഹന വിനിേയാഗ�ി�ം ഇ�ന�മതയി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് മികവ്

ൈകവരി�ാനായി�േ�ാ;

(സി) നിര�രമായ ഇ�ന വിലവ��നവ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് കന� ഭാരം ഏ�ി��തിനാ�

നി�തിയിളവി�ളള സാധ�ത പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) െപാ�ഗതാഗത സംവിധാന�ിെ� കാര��മത�ം േസവേനാ�ഖത�ം കണ�ിെല��് ���

ഫാ�ക�െട�ം ഫാ�് പാസ��  ബ�ക�െട�ം ��ിസഹമായ �ന�വിന�ാസം

ഉറ�വ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

െത�് �ന��ാരണ പ�തി

*141.�ീ.അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ം നാളിേകര വികസന േബാ��ം സം��മായി നട�ിലാ�ിയ െത�് �ന��ാരണ

പ�തി �തീ�ി� ഫലം ക�ി� എ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം േരാഗബാധിത െത�ക�  വ�ാപകമായി �റി�് മാ�ിയതിന് പകരം

െത�ി�െെതക� സമയബ�ിതമായി ന�പിടി�ി�വാ� സാധി�ാെത വ�ത് എ�െകാ�ാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി �കാരം എ� േരാഗബാധിത െത�ക�  െവ�ി നീ�ിെയ�ം പകരം എ�െയ�ം

െവ�പിടി�ി�െവ��� കണ�് ലഭ�മാേണാ; വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന��െട കാര��മത ഉയ��ാ� നടപടി

*142.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, ഡി.െക. �രളി

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം യഥാസമയം കാര��മമായി

െചലവഴി��തിന് എെ��ാം �ിയാ�ക നി�േ�ശ�ളാണ് ഈ സ��ാ� ന�കിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശഭരണ �ാപന��െട �ാേദശിക ഭരണ നി��ഹണ�ി�ം വികസനാ��ണ�ി�ം

കാര��ാ�ി െെകവരി��തിന് ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;



(സി) വിവിധയിനം ഫ�ക�െട വിനിേയാഗം അ��വ�ം ഫല�ദ�മാ��തിന് എെ��ാം േമ�േനാ�

സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം കെ��ാ� െ�ഷ�� ��ാഡ്

*143.�ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമം ലംഘി��വെര കെ���തി�ം പിഴ ഈടാ��തി�ം െ�ഷ��

��ാ�കെള നിേയാഗി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ��ാ�ക� സമ��ിേ�� റിേ�ാ��ക�െട എ��ം ഈടാേ�� പിഴ�ക�ം എ�െയ�്

നി�യി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത നടപടികളി�െട ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം എ�േ�ാളം �റ�വാ�  കഴി�ി�െ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േകരള റിയ� എേ��് നിയ�ണ അേതാറി�ി

*144.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� റിയ�  എേ��് െറ�േലഷ�  ആ�് െഡവല�െമ�് ആ�് �കാര�� േകരള റിയ�

എേ��് നിയ�ണ അേതാറി�ി �വ��നം �ട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) റിയ�  എേ��് നിയ�ണ അേതാറി�ി�െട �വ��നം ഉപേഭാ�ാ���് ഏെതാെ�

തര�ി� �ണകരമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നി��ാണ�ി�� പ�തിക�ം �തിയ റിയ�  എേ��് പ�തിക�ം

അേതാറി�ിയി� രജി�� െച�ണെമ�ത് നി�ബ�മാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അേതാറി�ി�െട �വ��ന�െള�റി�് ഉപേഭാ�ാ�െള�ം റിയ� എേ��് �േമാ��മാെര�ം

േബാധവ�രി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

സ��കലാശാലക�െട �വ��ന മികവ് ഉയ��വാ� നടപടി

*145.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�



,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സ��കലാശാലക�െട �വ��ന മികവ് ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാ��ിക��്

ലഭിേ�� േസവന�െള�ാം സമയബ�ിതമാ�ം �താര�മാ�ം ലഭ�മാ��തിന് ഓ�െെല�

സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�ളള പ�തി �ാവ��ികമായി�േ�ാ;

(ബി) ബി�ദ,  ബി�ദാന�ര ബി�ദ �ാ�ക�  ഏകീ�ത രീതിയി�  ��  മാസ�ി��െ�

ആരംഭി�ാ�ം പരീ�ക� �ത�മായി നട�ി യഥാസമയം ഫലം �സി�ീകരി�ാ�ം ആവശ�മായ

നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) സ��കലാശാലകളി� മതിയായ ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) അ�ാരാ� തല�ി�  ഉ�ാ�� മാ��േളാട് കിടപിടി��തിന് സിലബസി�  അടി�ടി

ആവശ�മാ�� പരി�രണം നട�ാ� ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട സാ��ികേശഷി വ��ി�ി��തിന് പ�തി

*146.�ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, പി.െക.ബഷീ�

,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ടി��ിതര വ�മാനം വ��ി�ി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട സാ��ികേശഷി

വ��ി�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ബ�് േ�ഷ�കളിെല വ�ാപാരസ��യ പ�തി വ�ാപി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

കാ�ഷിേകാ����െട �ല�വ��നവി�െട ക�ഷകര�

*147.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, പി.െക. ശശി

,, സി.െക. ഹരീ��

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ാദന െചലവിന�സരി�് കാ�ഷിേകാ����െട വില നി��യി�െമ� േക�

ഭരണാധികാരിക�െട വാ�ാനം �ാവ��ികമായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ാേയാഗികത�ം സാ��ിക ��ബല�ിതി�ം കാരണം കാ�ഷിേകാ���� ഏെറ�ാലം

പിടി� വ�ാനാകാ�തിനാ�, വ�കിട ക�നിക�  ഉ�െ�െട�ളള ഇടനില വ�ാപാരിക�െട

�ഷണ�ിന് വിേധയരാ�� ക�ഷകെര സാ��ികമായി ശാ�ീകരി��തിന് അവെര

കാ�ഷിക സംരംഭകരാ�കെയ� ല��േ�ാെട ഈ സ��ാ� നട�ിവ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) കാ�ഷിേകാ����െട �ല�വ��നവി�െട ക�ഷകര� എ� ല��േ�ാെട ഈ സ��ാ�

അധികാര�ിെല�ിയ കാലം �ത�  �തിവ�ഷം നട��  'െെവഗ'  എ�മാ�ം

�േയാജന�ദമാ��െവ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

അവിനാശി അപകട�ം വാഹന��െട അമിതേവഗത നിയ�ണ�ം

*148.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതിവീണാ േജാ��്

�ീ.വി. േജായി

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

(എ) സം�ാന�് നി�� വിദ� സംഘം അേന�ഷി�തി�  നി�ം അവിനാശി അപകട�ിെ�

കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ചര� കട�  (േലാജി�ി�്)  രംഗെ� അമിത ലാേഭ� ൈ�വ�മാെര സ����ിലാ���ം

ഉറ�െമാഴി�് രാ�ി ��വ�  ഒ��് വാഹനേമാടി�ാ�  നി�ബ�ിതമാ���ം െതാഴി�

ൈവദ��ം �റ�വ�  വലിയ ഭാരവാഹന��െട ൈ�വ�മാരാകാനിടയാ���ം

ഗൗരവ�ിെല��് ഇതിന് അ�തി വ��വാ� േവ� ഇടെപട� നട�േമാ;

(സി) വാഹന സാ�ത �ടിയ സം�ാനെ� േദശീയ പാതകളി�ം െപാ� നിര�കളി�ം വലിയ

വാഹന��ം ആഡംബര വാഹന��ം ഭീതി��ാ�� തര�ി�  പാ��ത് നിയ�ി�ാ�

ക�ശന നടപടി�് നി�േ�ശം ന��േമാ?

��ംബ�ീ വഴി �ാ�ി�് ബദ� ഉ����െട നിർ�ാണം

*149.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ �ണി�കെള ഉപേയാഗെ���ി �ാ�ി�ിന് പകര�� പരി�ിതി സൗ�ദ ഉ����

നിർ�ി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ�ി�് കവ�ക� നിേരാധി�തിെന�ടർ�് വിപണി�ാവശ�മായ വിവിധതര�ി�� കവ�ക�

നിർ�ി� ന���തിന് ��ംബ�ീ �ണി�ക��് സാധി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ��മാർ��കളി�  ഉപേയാഗി��തിനായി �ാ�ി�ിന് സമാനമായ സൗകര��േളാ��ടിയ

ഏെത�ാം തര�ി�� കവ�കളാണ് ��ത�  �ാേയാഗികെമ�് കെ��ിയി��ത്;

ആയതിെ� നിർ�ാണം �ടംബ�ീ �ണി�ക� നട��േ�ാ;

(ഡി) പാള,  ഈറ,  �ണി,  വിവിധ �ള,  ചണം,  െതാ�് �ട�ിയവ ഉപേയാഗെ���ി പരി�ിതി

സൗ�ദ ഉ���� നിർ�ി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം പരി�ിതി സൗ�ദ ഉ���െള�റി�് ജന���് അവേബാധം ന���തിന്



സ�ീകരി�� മാർ��� എെ�ാെ�െയ�റിയി�േമാ?

ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹനം

*150.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹന�ി�െട ഉപേഭാ�ാ���് �ര�ിത ഭ�ണം ലഭ�മാ��തി�ം

ക�ഷക��് ന�ായമായ വില ലഭി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ൈജവ ഉ�����് വിേദശ വിപണി േനടിെയ���തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േകരള ഓ�ഗാനിക് �ാ�് എ� േപരി�  ഉപേഭാ�ാ���് ന��� പ��റി�ം പഴ�ം

ഓ�ഗാനി�ാേണാ എ�് സ��ിൈഫ െച��തി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� വിപണികളി� ഓ�ഗാനിക് എ� േപരി� പ��റിക� വ�വില ഈടാ�ി വി�ന

നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉപേഭാ�ാ�െള വ�ി�� ഇ�ര�ാെര നിയമ�ിന്

��ി� െകാ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

27-02-2020

�േ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)].


