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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം
2021 നവംബർ 2, െചാ�

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

�ഷി വ��് മ�ി

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി

ഗതാഗത വ��് മ�ി

കായികം, വഖഫ് , ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി

�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി

സ് ��കളിൽ നീ�ൽ പരിശീലനം

*421 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീമതി െദലീമ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് ,
ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ിക�െട ശാരീരിക�ം മാനസിക�മായ ആേരാഗ��ം ഏകാ�ത, ആ�വിശ�ാസം
എ�ിവ�ം െമ�െ����തിന് ശാ�ീയമായ രീതിയിൽ ��കളിൽ നീ�ൽ
പരിശീലനം നൽ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ിമരണ�ൾ സംഭവി�ാതിരി�ാ�� �ൻക�തലായി �ൾ തല�ിൽതെ�
നീ�ൽ പഠിേ��തിെ� അവേബാധം ��ികളിൽ ��ി�വാൻ േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ൾ തല�ി�� നീ�ൽ പരിശീലനംവഴി വിദ�ാർ�ികെള കായികരംഗേ��ം
ഉയർ�ിെ�ാ�വരാൻ സാധി�െമ�ത് സംബ�ി�് പരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അ�യാ�, �തിതരംഗം, ധ�നി പ�തികൾ

*422 �ീ ഡി െക �രളി
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
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�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിനായി കഴി� സർ�ാർ
ആവി�രി� അ�യാ� പ�തി�െട ഭാഗമായി ൈവകല��ൾ എ��ം േനരേ�
കെ���തി�ം അ�േയാജ�മായ ഇടെപടൽ നട��തി�മായി �ടർ�വ��
നടപടികൾ എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) അ�് വയ�ിൽ താെഴ �ായ�� ��ിക�െട �വണ ൈവകല�ം
മാ�ിെയ���തിന് ആവി�രി� �തിതരംഗം, ധ�നി പ�തികൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; ��ത പ�തികൾ �േഖന നിലവിൽ എെ��ാം
േസവന�ളാണ് ലഭ�മാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ാ പ�ായ�കളി�ം കളി�ള�ൾ

*423 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ പ�ായ�കളി�ം കളി�ള�ൾ നിർ�ി�� പ�തി�െട
നിർ�ഹണ�ി�� മാനദ���ം വിശദാംശ��ം അറിയി�േമാ?

േതനീ� �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് പ�തി

*424 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. എ. രാജ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��മായ േതൻ ഉ�ാദനം, േതനീ� കർഷക�െട വ�മാനം എ�ിവ
വർ�ി�ി��തിനാ�ം േതനീ� �ഷി വ�ാപി�ി��തി�മായി കഴി�
സർ�ാർ നട�ിയ �വർ�ന��െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകാവി�ം കന� മഴ�ം �ലം മലേയാര േമഖലയിെല േതനീ� കർഷകർ��ായ
�തിസ�ി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) വന േമഖലയിെല�േപാെല മ�് �േദശ�ളി�ം ആ�നിക മാർ��ൾ അവലംബി�് 
േതനീ� �ഷി വ�ാപി�ി��തി�� പ�തി ആ��ണം െച�് നട�ാ�േമാ;

(ഡി) േതനീ� കർഷകർ�് െതാഴി�ം വ�മാന�ം വർ�ി�ി��തി�ം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ��മായ േതൻ ലഭ�മാ��തി�ം �േത�ക പ�തികൾ�്
�പം നൽ�േമാ?

�വസംരംഭകെര�ം വീ��മാെര�ം �ഷിയിേല�് ആകർഷി��തി�ളള പ�തികൾ

*425 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ



3 of 13

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ സംരംഭകെര �ഷിയിേല�് ആകർഷി��തിനായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് സർ�ാർ ആവി�രി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം പ�തികൾ�് േക� സഹായം ലഭ�മാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വീ��മാെര �ഷിയിേല�് ആകർഷി��തിനായി ��ംബ�ീ ഉൾെ�െട�ളള
��ാ�കളി�െട �ഷി േ�ാ�ാഹന പ�തികൾ ആവി�രി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈജവ സാേ�തികവിദ�യിലധി�ിതമായ സംരംഭ�ൾ

*426 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വികസന പാതയിെല�ി�ാൻ ബേയാ െടേ�ാളജി
ഉപേയാഗെ���ക എ� നയ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന ൈജവ
സാേ�തികവിദ� േബാർഡിെ��ം ക�ീഷെ��ം േമൽേനാ��ിൽ നട�ിലാ�ി
വ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ബേയാ െടേ�ാളജി ഗേവഷണ വികസന �ാപന�ൾ �ട��തി�ം
നിലവി��വെയ നവീകരി��തി�ം �േത�കമായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �വജന�െള ൈജവ സാേ�തികവിദ�യിലധി�ിതമായ വാണിജ� സംരംഭ�ളിൽ
ആ��രാ��തിന് �േത�ക നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

സർ�ാർ േകാേള�കൾ�് നാക് അ�ഡിേ�ഷൻ

*427 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� സർ�ാർ േകാേള�കൾ�് നിലവിൽ നാക്
അ�ഡിേ�ഷ��് എ�ം ഇത് വർ�ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാേള�ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം അ�ാദമിക
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വികസന�ി�ം കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ���ി എ� േകാടി �പ�െട
പ�തികൾ�ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��ത്; അവ ഏെതാെ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ഗസംര�ണ, �ീരവികസന രംഗെ� ൈവവിധ�വൽ�രണം

*428 �ീ സി എ�് ���
�ീ. എം. എം. മണി
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-�ീരവികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഗസംര�ണ രംഗ�ം �ീരവികസന േമഖലയി�ം
ൈവവിധ�വൽ�രണ�ം ആ�നികവൽ�രണ�ം നട�ാ�ക വഴി
ൈകവരി�വാൻ കഴി� േന��ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ക�കാലിക�െട ജനിതകമായ
�േരാഗതി�ം ഉ�ാദന�മത�ം വർ�ി�ി��തി�േവ�ി സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തന�ം ഗേവഷണാ�ക�മായ സാേ�തികവിദ� �േയാജനെ���ി
�ീരവികസന േമഖലയിൽ ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �ീരകർഷക�െട ഉ���ൾ�് ന�ായവില ഉറ�ാ��തി�ം അവ�െട ആ�നിക
സംഭരണ�ി�ം അവ �ല�വർ�ിത ഉ���ളാ�ി മാ��തി��� പ�തി
ആവി�രി�േമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ലം കാർഷിക േമഖലയിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ

*429 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലാവ� വ�തിയാനം �ലം കാർഷിക േമഖലയിൽ ഉ�ാ��
മാ��ൾ സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം �ഷിയിൽ ഉ�ാ�� മാ���ം കർഷകർ അ�വർ�ിേ��
പരിപാലന�റകെള സംബ�ി�ം കർഷകെര േബാധവൽ�രി�വാൻ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാലാവ� വ�തിയാനെ��ം കാലാവ�ാധി�ിതമായ രീതികെള�ം �റി��
ഗേവഷണ�ി�ം സാ�ഹിക േബാധവൽ�രണ�ി�ം �ൻ��ം നൽ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വേയാജന��െട വിവിധ ���െള സംബ�ി�് പഠനം
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*430 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന�െള സംബ�ി�� വിവിധ ���െള �റി�് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ പഠന�ിെ� �സ�മായ കെ���കൾ
എെ�ാെ�യാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വേയാജന��മായി ബ�െ��് നിലവിൽ സം�ാന�് നട�ാ�ി വ��
നിയമ�ൾ ഏെത�ാമാണ്; ഈ നിയമ��െട കാര��മത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
ഇവ നട�ാ���മായി ബ�െ��് വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ��രായ മാതാപിതാ�െള ഉപ�വി�ക�ം ഉേപ�ി�ക�ം െച��
മ�ൾെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാൻ നിലവിെല നിയമ�ൾ വ�വ�
െച��േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇതിനായി നിയമനിർ�ാണം നട�ാൻ ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) നിലവിെല നിയമം നട�ാ��തിെല േപാരാ�കൾ എെ��ാമാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇവ പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

എൻേഡാസൾഫാൻ �രിതബാധിത�െട ���ൾ

*431 �ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എൻേഡാസൾഫാൻ �രിതബാധിതർ�് ന�പരിഹാരം
നൽകണെമ� ��ീം േകാടതി വിധി �ർ�മായി നട�ിലാ�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) എൻേഡാസൾഫാൻ �രിതബാധിത�െട �നരധിവാസ പ�തി നിലവിൽ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എൻേഡാസൾഫാൻ �രിതബാധിത�െട ���ൾ പരിഹരി��തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ

*432 �ീ എം �േകഷ് 
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സം�ാനം േനടിയി�� �േരാഗതി�് പി�ിൽ േകരള
സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ സ�ീകരി�ി�� �േരാഗമനപരമായ
നയ �പീകരണ സമീപന�ളാെണ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ം അ�ബ� േമഖലക�മായി ബ�െ��് കൗൺസിൽ
സർ�ാരിന് സമർ�ി� റിേ�ാർ�കൾ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജലമാർ�ം വഴി�� ചര�് നീ�ം

*433 �ീമതി െദലീമ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ ജലപാത�െട സാധ�തകൾ �േയാജനെ���ിെ�ാ�് ജലമാർ�ം
വഴി�� ചര�് നീ��ിന് ബാർ�് സർ�ീസ് ആരംഭി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�ിതി മലിനീകരണ�ം �വർ�നെ�ല�ം പരമാവധി �റ�� തര�ി��
സൗേരാർജ േബാ�കൾ ��തായി ആരംഭി��തി�ം േ�ഷനാഫീ�കൾ
�ർ�മാ�ം സൗേരാർജ�ിൽ �വർ�ി�� തര�ിൽ നവീകരി��തി�ം
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉൾനാടൻ ജലമാർ�ം വഴി�� �റിസം സാധ�തകൾ �േയാജനെ����വിധം
��തൽ േവഗതേയറിയ േബാ�് സർ�ീ�കൾ ആരംഭി��തി�� നടപടി
�മ�ൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട �വർ�നം

*434 �ീ. എ�്. സലാം
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് അധ�ാപക�െട�ം വിദ�ാർ�ിക�െട�ം
സാേ�തിക ൈന�ണ�ം ഉപേയാഗെ���ി സർ�ാർ �ാപന��െട�ം
വ��ക�െട�ം സാേ�തിക ���ൾ�് പരിഹാരം കാ��തിന് സാേ�തിക
സർവകലാശാല ൈകെ�ാ� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� േവ�ി സാേ�തിക സർ�കലാശാല ഇ�വെര നട�ാ�ിയ പ�തികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വ�വസായ �ാപന�ളിൽ സാേ�തിക സർ�കലാശാല നട�ിയ ഇടെപടൽ�ലം
ഉ�ായ േന��ൾ എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഗസംര�ണ േമഖലയിെല ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

*435 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ
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�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ വി ശശി
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഗസംര�ണ േമഖലയിെല �ധാന ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഗേവഷണ�ി�� സൗകര��ൾ െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഗേവഷണ �വർ�ന�ളിൽ േദശീയ, അ�ർേദശീയ ഏജൻസിക�െട
സഹകരണം ലഭ�മാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�ാദന േശഷി �ടിയ ക�കാലി സ��് വർ�ി�ി�ാൻ ജനിതക ഗേവഷണം
നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ല�വർ�ിത കാർഷിേകാ���ൾ കയ�മതി െച�ാൻ നടപടി

*436 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ണനിലവാര�ളള �ല�വർ�ിത കാർഷിേകാ���ൾ സം�ാന�് നി�്
കയ�മതി െച��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� തന� കാർഷിക വിഭവ�ൾ ��തലായി �ഷി െച��തിന്
എെ�ാെ� �തിയ പ�തികൾ ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െറയിൽ േമഖലയിെല വികസന, നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

*437 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െറയിൽ േമഖലയിൽ എെ��ാം വികസന, നിർ�ാണ
�വർ�ന�ളാണ് നട�വ��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തലേശരി-െെമ�ർ, നില�ർ-ന�േ�ാട്, അ�മാലി-ശബരി എ�ീ െറയിൽ
പാതകൾ�് അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി സം�ാന സർ�ാർ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ��ത പാതകൾ �ാവർ�ികമാ��േതാെട സം�ാന�ിെ� വികസന�ിൽ
എെ��ാം മാ��ളാണ് �തീ�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാൽ സംഭരണം
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*438 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീര കർഷകർ ഉൽ�ാദി�ി�� ��വൻ പാ�ം സംഭരി��തിന്
നിലവിൽ സംവിധാന�േ�ാ;

(ബി) േലാ�  ്ഡൗൺ കാല�് പാൽ സംഭരണം നട�ാ�തിെന �ടർ�് �ീര കർഷകർ
േനരിേട�ി വ� ��ി��കൾ സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�രം സാഹചര��ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകര കർഷകർ�് സഹായം

*439 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര�ിന് ഉ�ാദനെചലവ് േപാ�ം ലഭി�ാെത നിരവധി
കർഷകർ െത��ഷി ഉേപ�ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകര കർഷകർ�് സബ്സിഡിയിന�ിൽ സഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) നാളിേകര�ം െകാ��ം ന�ായവില�് സംഭരി��തിൽ േകരെഫഡ് വഹി��
പ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരെഫഡിൽ െതാഴിലാളികൾ നട�� അനിശ് ചിതകാല സമരം െകാ�
സംഭരണെ� ബാധി�ി�േ�ാ; ��ത സമരം ഒ�തീർ�ാ�ാൻ ഇടെപടൽ
നട�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. േലാേ�ാർ ബ�കൾ ലാഭകരമാ�ാൻ നടപടി

*440 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. േലാേ�ാർ ബ�കൾ അ����ണികൾ
�ർ�ിയാ�ാ�തിനാൽ നിര�ിൽ ഇറ�ാൻ കഴിയാെത ��െ���് നശി�
േപാ��െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ബ�കൾ അ��� പണികൾ �ർ�ിയാ�ി നിര�കളിൽ ഇറ�ാൻ
അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േലാേ�ാർ ബ�ക�െട അ����ണികൾ �ർ�ിയാ�ാൻ കാലതാമസം
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ഉ�ാ��തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ബ�കെള ലാഭകരമാ�ാൻ എെ��ി�ം പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി

*441 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദനം ആശ�ാജനകമാ�ം വിധം �റ �തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതി�� കാരണ�ൾ കെ��ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�വാനായി േരാഗ�തിേരാധ �വർ�ന�ളി�ം പരിപാലന
�റകളി�ം ശാ�ീയമായ മാ��ൾ െകാ�വ�വാൻ കഴി  �ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
അതിനാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നാളിേകരാധി�ിത വ�വസായ��െട എ�ം ഗണ�മായി വർ�ി�ി��തി�ം
നാളിേകര�ിൽ നി�� �തിയ �ല�വർ�ിത ഉൽ���ൾ വിപണിയിൽ
എ�ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നാളിേകേരാ�ാദന�ിനായി �േത�ക �ഷിരീതി�ം ആ�നിക സാേ�തികവിദ��ം
ഉപേയാഗെ���ി�� പ�തികൾ �പീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

പാ��ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

*442 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാ��ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ാൻ എ�േ��്
കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ീരകർഷകർ ഉൽപാദി�ി�� പാൽ ��വ�ം സംഭരി��തിന്
മിൽമ�് നിലവിൽ സംവിധാന�േ�ാ;

(സി) വിതരണ�ി�േശഷം മി�ം വ�� പാൽ സം�രി�് �ല�വർ�ിത
ഉൽപ��ളാ��തിന് �തിയ പ�തികൾ ആവി�രി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
അറിയി�േമാ?

ഡിജി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് �േത�ക പ�തികൾ

*443 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
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�ീ. എ�്. സലാം
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ
ഡിജി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് �േത�കമായ പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) പഠന േബാധന ��ിയ�െട ഘടക�ളായ അ��യനം, പഠനം, വിലയി��ൽ,
പരീ� എ�ിവ െപാ�വായ േലണിംഗ് മാേനജ്െമ�് സി��ിൽ
െകാ�വ��തി�െട ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയിൽ എെ��ാം മാ��ളാണ്
�തീ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയി�� ഡിജി�ൽ വിഭജനം ഇ�ാതാ�ാൻ ഉത�ംവിധം
േകാേള�കൾ�് എൽ.എം.എസ്. വഴി �ാ�കൾ നട��തിനാവശ�മായ
ഡിജി�ൽ സ് േപസ്  ലഭ�മാ��തി�ം അ��ാപകർ�് എൽ.എം.എസ്. വഴി
അ��ാപനം നട��തിന് പരിശീലനം ന�ാ �ം എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

െച�കിട കർഷകർ�ായി ഇൻകം ഗ�ാര�ി സ് കീം

*444 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�കിട കർഷകർ�ായി ഇൻകം ഗ�ാര�ി സ് കീം സർ�ാർ
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) െച�കിട കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� വിഭവ��െട വില അവർ�് ആദായകരമായ
നിലവാര�ിൽ നിലനിർ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തി �ര��ളാ�ം വന��ഗ ആ�മണ�ാ�ം �ഷിനാശം സംഭവി��
കർഷകർ�് സം�ാന സർ�ാർ നൽകിവ�� ആ��ല��ൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ആ��ല��ൾ പര�ാ�മ� എ� പരാതി നിലവി�� സാഹചര��ിൽ
ഇത് വർ�ി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�ൈഡ�് പ�തി

*445 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) �വാസികളായ മലയാളി ശാ�-സാേ�തിക വിദ��െട അ�ാദമിക് േസവന�ൾ
സം�ാനെ� സർ�കലാശാലകൾ�ം േകാേള�കൾ�ം ലഭ�മാ��തിനായി
�േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സർ�കലാശാലകളിെല�ം േകാേള�കളിെല�ം അ�ാദമിക്
സ�ഹ�ിന് േനാബൽ േജതാ�ളട��� അ�ാദമിക് വിദ��മായി
ആശയവിനിമയം നട��തിനായി വിഭാവനം െച� എ�ൈഡ�് പ�തി (േ�ാളർ
ഇൻ െറസിഡൻസ് േ�ാ�ാം) �െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി സം�ാനെ� അ��ാപക�െട അ�ാദമിക് �വർ�ന�െള
ഏെത�ാം തര�ിൽ �ണപരമായി സ�ാധീനി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�് േ�ഷ�കേളാ� േചർ�� വാണിജ� സ��യ�ൾ

*446 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട ഏെത�ാം �ല�ളിെല ബ�് േ�ഷ�കേളാട്
േചർ�ാണ് വാണിജ� സ��യ�ൾ നിർ�ി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ നിർ�ി�് നൽകാൻ ആെരയാണ് ഏൽ�ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ നിർ�ി� െക�ിട�ളിൽ ഏെത�ി�ം ബല�യം േനരി��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ� സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ?

കായിക വിേനാദ�ി�� അടി�ാന പ�ാ�ല സൗകര��ൾ

*447 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായിക വിേനാദ�ി�� അടി�ാന പ�ാ�ല സൗകര��ൾ
ഏർെ����തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമീണ കളി�ള�ൾ �ന��രി��തി�േവ�ി �േത�ക പ�തി
ആവി�രി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നാടൻ കളികൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നിലവിൽ എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് ഏർെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

അസാപ് �േഖന�� പരിശീലന-ൈന�ണ� വികസന പരിപാടികൾ
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*448 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�നികമായ െതാഴിൽ സാ��തകൾ കെ���തിന് സം�ാനെ�
വിദ�ാർ�ികെള�ം െതാഴിലേന�ഷകെര�ം �ാ�രാ��തിന് അസാപ് �േഖന
നട�ിവ�� പരിശീലന, ൈന�ണ� വികസന പരിപാടികൾ ഏെതാെ� എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാലയളവ് �തൽ ഇ�വെര അസാപിെ� �വർ�ന�ി�ം
ത�ലം വിദ�ാർ�ി, െതാഴിലേന�ഷക സ�ഹ�ി�ം ഉ�ായ േന���ം
�േരാഗതി�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസനം

*449 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് ,
ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസനം േവഗ�ിലാ��തി�ം അടി�ാന
സൗകര��ൾ െമ�െ����തി�ം േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ
കാര��മമായി �വർ�ി��ി� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാല�ാട് െമ� െഷഡ് വികസനം, ��വാ�ർ യാർഡ് വികസനം, എറണാ�ളം
മാർഷലിംഗ് യാർഡിെല നിർ�ി� േകാ�ിംഗ് െടർമിനൽ, െകാ�ിൻ ഹാർബർ,
എറണാ�ളം ഓൾഡ് െറയിൽേവ േ�ഷൻ, െകാ�ം െമ� െഷഡ് വികസനം,
െകാ�േവളി െടർമിനൽ വികസനം, േനമം �തിയ െടർമിനൽ �ട�ി ഓേ�ാമാ�ിക്
സി�ലിംഗ്, ശബരി പാത, ��വാ�ർ-തി�നാവായ പാത എ�ീ പ�തിക�െട
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� പരി�രണം

*450 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സാേ�തികവിദ��െട �േരാഗതി ആ�നിക േലാക�് അ�ദിനം ��ി��
മാ��ൾ��സരി�് സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം അതിേവഗം മാ��ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ പാഠ�പ�തി അ�വർഷ�ിെലാരി�ൽ
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എ�തി�പകരം വാർഷിക അടി�ാന�ിൽ പരി�രി��തി�ളള സാധ�തകൾ
പരിേശാധി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�് േന�ത�ം നൽേക� സാേ�തിക
സർ�കലാശാല, സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എ�ിവ ഭാവനാസ��രായ
സാേ�തിക വിദഗ്ധ�െട േന�ത��ിലാ��ത് പരിഗണി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് ലഭി�� ധനസഹായം വിദ�ാർഥികൾ�്
പഠി��തിനാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���ം പഠേനാപകരണ��ം
വാ��തിന് വിനിേയാഗി�െ���െ��് ഉറ�ാ�േമാ;

(ഇ) വിദ�ാർഥികൾ�് ��തൽ �ാേയാഗിക�ാന�ം സംേവദന�മത�ം
ലഭ�മാ��തി�ം നവീന ആശയ�ൾ �കടി�ി��തി�ം കഴി�� രീതിയിൽ
സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ �നസംഘടി�ി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ
എ�് അറിയി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 ഒക് േടാബർ 24, ഞായർ
എസ് വി ഉ�ി��ൻ നായർ,

െസ��റി,

�േത�ക ���്:
നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�്
��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


