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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം

2021 ഒക് േടാബർ 8, െവ�ി

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�ി

�ീര സംഘ�ൾ�് ആദായ നി�തി ഏർെ���ിയ േക� സർ�ാർ നടപടി

*121 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാർഷിേകാ���ൾ�് ആദായ നി�തി ഏർെ����െത� നിയമം
നിലനിൽെ� �ാഥമിക �ീര സഹകരണസംഘ�െള ആദായ നി�തി�െട
പരിധിയിൽ ഉൾെ���ിയ േക� സർ�ാർ നടപടിയിേ�ൽ സം�ാനം
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� നാലായിരേ�ാളം �ീര സഹകരണ സംഘ�െള�ം
ര�ല��ിൽപരം �ീര കർഷകെര�ം ഇത് എ�മാ�ം േദാഷകരമായി
ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ീര സംഘ�ളിൽ നി�ാണ് നി�തി ഈടാ�ാൻ നിർേ�ശി�ിരി��െത�ി�ം
നി�തിഭാരം കർഷക�െട േമലാണ് വ��െത�് സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േക� സർ�ാരിെ� ഈ തീ�മാന�ിൽ നി�് �ീര കർഷകെര
സംര�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ?
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സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസനം

*122 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസന�ിെ� ഭാഗമായി നട�വ�� പാത
ഇര�ി�ി�ൽ ���ി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് തീരേദശ പാതക�െട ഇര�ി�ി��മായി ബ�െ��്
നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാമായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കായം�ളം-എറണാ�ളം തീരേദശ പാത�െട�ം കായം�ളം-േകാ�യം-എറണാ�ളം
പാത�െട�ം ഇര�ി�ി�ൽ േജാലി എ� ശതമാനം �ർ�ിയായി��്;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പാതകളിൽ ഏെത�ാം ഭാഗ�ളിലാണ് പാത ഇര�ി�ി�ൽ
�ർ�ീകരി�ാ��ത്; ഇത് സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ാമവ�ി പ�തി

*123 �ീ സി എ�് ���
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ഉൾ�േദശ�ളിേല�് സർ�ീസ് നട��തിനായി �ാമവ�ി
എ� േപരിൽ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ആരംഭി�� പ�തി�െട �േത�കതകൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് െപാ�ഗതാഗത രംഗ�് �ണകരമായ മാ��ിന് �ട�ം �റി�െമ�്
�തീ�ി��േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി ഇതിനകം എവിെടെയ�ാം ആരംഭി�ാൻ കഴി�ി�െ��ം
അവ�െട �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ന വില�യ��ിെ��ം പാരി�ിതിക ആഘാത�ിെ��ം
സാഹചര��ിൽ െപാ� ഗതാഗതം ശ�ിെ���ി വാഹനെ���ം �റ��തി�ം
�ാമീണ ഗതാഗതം �ഗമമാ��തി�ം �ാമവ�ികൾ വ�ാപകമാ�ാ�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സ�രയിനം െത�ിൻൈതക�െട ഉ�ാദനം

*124 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
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�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാർഷിക സർ�കലാശാല സംഭരി�� വി�േത�കൾ�് �ണനിലവാരമിെ��
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� കർഷകരിൽ നി�ം �ണേമ��� വി�േത�
േശഖരി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉയരം �റ� ഉൽ�ാദനേശഷി �ടിയ സ�രയിനം െത�ിൻ ൈതകൾ ��തൽ
ഉൽ�ാദി�ി�് വിതരണം െച�ാൻ ആവശ�മായ നിർേ�ശം നൽ�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

േകാേള�കൾ �റ�് �വർ�ി�ി��തി�� തീ�മാനം

*125 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െ�ാഫഷണൽ േകാേള�കൾ ഉൾെ�െട�� വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾ �റ�് �വർ�ി�ി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ േകാേള�കൾ �റ�് �വർ�ി�ി��തി�� മാനദ��ൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ളിൽ എ��വ�െട ആേരാഗ� �ര��ായി സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

സർ�കലാശാലക�െട�ം േകാേള�ക�െട�ം എൻ.ഐ.ആർ.എഫ്. റാ�ിംഗ്

*126 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൻ.ഐ.ആർ.എഫ്. റാ�ിംഗിൽ സം�ാനെ� സർ�കലാശാലകൾ�ം
േകാേള�കൾ�ം മികവ് നിലനിർ�ാനായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസേമഖലെയ േലാക നിലവാര�ിേല�യർ��തിന് സ�ല
പരി�രണ�ി�േ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം തര�ി��
പരി�ാര�ളാ�േ�ശി��ത്; അതിന് ആവശ�മായ പഠന റിേ�ാർ�കൾ
ത�ാറാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് വിവര സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത വി�ാന
വിസ് േഫാടന�ിെ� സാധ�തകൾ വിനിേയാഗി��തിന് പ�തി�േ�ാ എ�്
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വ��മാ�േമാ?

ഒ� പ�ായ�ിൽ ഒ� കളി�ലം പ�തി

*127 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� അടി�ാന കായിക വികസനം ഉറ�വ���തിനായി �ൻ
സർ�ാർ ആരംഭി� ഒ� പ�ായ�ിൽ ഒ� കളി�ലം എ� പ�തി�െട
�േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയിെല സാ��ിക പി�ാ�ാവ�യി�ളള കായികതാര�ൾ�്
�േയാജനെ����തി�ം േദശീയ, അ�ർേ�ശീയ രംഗ�ളിൽ
കഴി�െതളിയി��തി�ം കഴിയ��വിധം ��ത പ�തി വികസി�ി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവിൽ സം�ാന�് ഏെത�ാം �ാമ�ളിൽ േ�ഡിയ�ൾ
നിർ�ി�ാൻ കഴി�ി�െ��ം നിലവിൽ �വർ�ന�ൾ നട��വ
ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ?

�ീേരാത്പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

*128 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ വി േജായി
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-�ീരവികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീേരാ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിന് കഴി�
സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട �ടർ�യായി ഈ സർ�ാർ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം ഇതിെ� ഫലമായി �ീേരാ�ാദന�ിൽ
സം�ാന�ിന് സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ാനായി�േ�ാ എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീരകർഷകർ േനരി�� സാ��ിക ��ി��് പരിഗണി�് വാ�ാ പലിശ
സഹായം നൽകാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) കറവയ��ി�ം �ൽ�ഷി�ം സബ്സിഡി നൽ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�� തീ��ൽ�ഷി ��തൽ
വ�ാപകമാ�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ?

കായിക േമഖല�െട വികസനം

*129 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. പി.വി.അൻവർ
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�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കായികേമഖല�െട വികസന�ിനായി �ൻ സർ�ാർ നട�ിലാ�ിവ� വിവിധ
പ�തിക�െട അവേലാകനം ഈ സർ�ാർ നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെത�ാം പ�തികൾ ഇതിനകം �ർ�ീകരി�ി�െ��ം
നട�െകാ�ിരി�� ���ിക�െട �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�ളള പ�തികൾ�് �റെമ ഈ സർ�ാർ എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകാവിഡാന�രം സം�ാനെ� കായികേമഖലെയ ഊർജസ�ലമായി �േ�ാ�്
െകാ�േപാ��തിന് ഉത�� എെ��ാം പ�തികളാണ് �േത�കമായി
ത�ാറാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

തരി�നിലം �ഷിേയാഗ�മാ��തിന് നടപടി

*130 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തരി�നിലം �ഷിേയാഗ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തരി�നില �ഷി�് എെ��ാം സഹായ�ൾ ആണ് സർ�ാർ നൽകി
വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) തരി�നിലം �ഷിേയാഗ�മാ��തി�ളള പ�തി�് േക� സഹായം
ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) തരി�നിലം �ഷിേയാഗ�മാ�ാ�� പ�തിയിേല�് ��തൽ
സ��സംഘടനകെള�ം കർഷകെര�ം ആകർഷി��തിനായി എെ��ാം
�ചരണ പരിപാടികളാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ, �വാ��െട സഹകരണ സംഘ�ൾ
എ�ിവ�െട പ�ാളി�ം ഉറ�വ��ി തരി��മി �ഷിേയാഗ�മാ�ാ�� പ�തി
��തൽ ജനകീയമാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കർഷക�െട കടബാധ�ത പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*131 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) നാഷണൽ �ാ�ി�ി�ൽ വ��ിെ� സർേ� റിേ�ാർ�ിൽ കർഷക ��ംബ��െട
കടബാധ�ത സംബ�ി� പ�ികയിൽ േകരളം േദശീയതല�ിൽ ര�ാം
�ാന�ാെണ�� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�രെമാ� സാഹചര��ിെ� കാരണം കെ��ി പരിഹരി��തിന് സത�ര
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

കാർഷിേകാ�ാദന സംഘടനക�െട �പീകരണം

*132 �ീ. �ി.പി .രാമ��ൻ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാർഷിേകാ�ാദനം, സംഭരണം, സം�രണം, വിപണനം �ട�ിയ രംഗ�ളിെല�ാം
സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തി�� ഉദ�മ�ിെ� ഭാഗമായി ഈ വർഷം തെ�
250 കാർഷിേകാ�ാദന സംഘടനകൾ (എഫ്.പി.ഒ.) �പീകരി�ണെമ�
ല��േ�ാെട�� �വർ�ന�ൾ നട��േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�വെര
ൈകവരി�ാനായ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഘടനക�െട �പീകരണ�ം �വർ�ന�ം �ഗമമാ��തിന്
കാർഷിക വ�ാപാര േ�ാ�ാഹന ഏജൻസികെള നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(സി) �ഷി�െട യ�വൽ�രണ�ി�ം െപാ� �ാൻഡ് �പീകരി�് ലാഭകരമായ
വിപണന�ി�ം സർ�ാർ നൽ�� സഹായ�ൾ എെ��ാമാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ?

കാർഷിക ഉൽപാദനം വർ�ി�ി�വാ�� പ�തികൾ

*133 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കർഷക�െട ���ൾ മന�ിലാ�ി കാർഷിക ഉൽപാദനം
വർ�ി�ി�വാൻ ക ൃഷി വ��് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� പ�തികൾ
എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷിഭവൻ ഉേദ�ാഗ�ർ �ഷി�ല�ൾ സ�ർശി�് കർഷകർ�് ആവശ�മായ
നിർേ�ശ�ൾ നൽകാ�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�ജന�ൾ�് �ഷിേയാ�� താൽ�ര�ം വർ�ി�ി��തി�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഉത�ം വിധം �ഷിഭവ�ക�െട �വർ�നം
െമ�െ����തി�ം പരി�രി��തി�ം ത�ാറാ�േമാ ; വ��മാ�ാേമാ?

കായിക വ��ിെ� കിഫ്ബി �േഖന�� പ�തികൾ
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*134 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കായിക വ��ിെ� എ� പ�തികൾ�് കിഫ്ബി �േഖന അ�മതി
ലഭി�ി�െ��ം എ� േകാടി �പയാണ് ഇതിനായി അ�വദി�ി�ളളെത�ം എ�
േകാടി �പ�െട പ�തികൾ �ർ�ീകരി�െവ�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാർ അ�വദി� �തിയ േ�ഡിയ�ളിൽ ഇ�വെര എ� എ�ം
�ർ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �ർ�ീകരി� േ�ഡിയ��െട േമൽേനാ�ം,
പരിപാലനം, െപാ�ജന�ൾ�ം കായികേ�മികൾ�ം ഉപേയാഗി��തിന്
നൽ�� വ�വ�കൾ എ�ിവ സംബ�ി�് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിെല ടി��ിതര വ�മാനം

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

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ ടി��ിതര വ�മാനം ലഭി��ത് ഏെത�ാം
രീതിയിലാെണ�റി�േമാ;

(ബി) ടി��ിതര വ�മാനം വർ�ി�ി��തിന് െപേ�ാൾ ബ�കൾ �ാപി��തി�ം
ഡിേ�ാകളിൽ ഒഴി�കിട�� �ല�് ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷെ� ഔ�്
 െല�കൾ ആരംഭി��തി�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�വഴി എ� �ക വ�മാനമായി ലഭി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിേ�ാകളിൽ ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷന് �റികൾ നൽകാ��
തീ�മാനം

*136 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. െയ കട�ിൽ നി�ം കരകയ��തിനായി ടി��ിതര
വ�മാനം വർ�ി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
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ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിേ�ാകളിൽ ഒഴി� കിട�� �റികൾ ബിവേറജസ്
േകാർ�േറഷന് മദ�ം വിൽ��തിനായി അ�വദി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ��് എക് ൈസസ് വ��മായി ചർ�കൾ നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ?

�ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി

*137 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ദിന കർ�പരിപാടിയിൽ �ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി�്
ൈകവരി�ാനായ േന�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി ൈജവ�ഷി എ� വി�തിയിൽ
നട�ാ��തിനാ�േ�ശി��ത്; നിലവിൽ എ� �ല�് �ഷി വ�ാപി�ി�ാൻ
സാധി�ി��്;

(സി) ഉ����െട സർ�ിഫിേ�ഷ�ം ഉ�ാദനെചലവിന�സരി�് ഉയർ� വില�ം
ലഭ�മാ��തിനായി േഷാ�കൾ വഴി�ം ഓൺൈലനാ�ം വിപണന�ി�ം
സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

പ��റി��ാദന�ിൽ വർ�നവ് 

*138 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം ല��േബാധേ�ാെട��
ഇടെപടലിെ� ഫലമായി കഴി  � അ�വർഷം െകാ�് പ��റി��ാദനം
ര�രയിര�ിേയാളമായി വർ�ി�ി�ാനായി�േ�ാ;

(ബി) ഓണ�ാല�് പ��റി�ായി അയൽസം�ാന�െള ആ�യി�� �ിതി�്
മാ���ാ��തി�േവ�ി ഓണ�ിന് ഒ��റം പ��റി പ�തി�െട ഭാഗമായി
അരേ�ാടി വി�് പാ��ക�ം ഒ�രേ�ാടി പ��റി ൈതക�ം സൗജന�മായി
നൽകിയത് ഉ�ാദനം ഗണ�മായി വർ�ി�ി��തിന് �േയാജന�ദമായി�േ�ാ;

(സി) ഓണ�ാല�് വിലയിടിവിൽ നി�് കർഷകെര�ം അമിത വിലയിൽ നി�്
ഉപേഭാ�ാ�െള�ം ഒ�േപാെല സംര�ി��തിന് �ഷി വ��ിെ�
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ആഭി�ഖ��ിൽ നട�ിലാ�ിയ ഓണസ��ി പ�തിയിൽ ൈകവരി�ാനായ േന�ം
അറിയി�ാേമാ?

സ് �ൾ ��ികൾ�് െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസ് സൗകര�ം

*139 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നവംബർ മാസം �തൽ സ് ��കൾ �റ�ാൻ ഉേ�ശി��
സാഹചര��ിൽ ��ികൾ�് മാ�മായി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസ് സൗകര�ം
ഏർെ����തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയതിെ� െചലവ് എ�െനയാണ് കെ��ാൻ ഉേ�ശി��ത്;
പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈജവ പ��റി��ാദന�ിൽ വർ�നവ്

*140 �ീ. എ. രാജ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈജവ പ��റി��ാദനം വർ�ി�ി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിനായി �േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ��റി��ാദന�മായി ബ�െ��് �േത�ക കാർഷികേമഖല �പീകരി�ി�േ�ാ;
ഇതിന�ബ�മായി സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ��റി��ാദന�ിൽ സം�ാന�് വർ�നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നഗര�ഷി േ�ാ�ാഹനം

*141 �ീ ഡി െക �രളി
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നഗര�ഷി േ�ാ�ാഹന�ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ�് സ��യ�ളിൽ പ��റി�ഷി�് ഉപേയാഗി�ാ�ത�ംവിധം മലിനജല
��ീകരണ േ�ാജ�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(സി) സംേയാജിത ബ�വിള �രയിട�ഷി വികസി�ി��തിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ർ സർവകലാശാല�െട എം.എ. സിലബസ്

*142 �ീ പി സി വി�നാഥ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വി.ഡി.സവർ�ർ, എം.എസ്.േഗാൾവാൾ�ർ, ദീൻദയാൽ ഉപാധ�ായ, ബൽരാജ്
മേധാ�് എ�ിവ�െട ��ക�ൾ ക�ർ സർവകലാശാല�െട എം.എ.
ഗേവണൻസ് ആൻഡ് െപാളി�ി�ിെ� സിലബസിൽ ഉൾെ���ാ��
തീ�മാന�ിേ�ൽ നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ക�ർ സർവകലാശാല അധി�തർ�് എെ��ി�ം നിർേ�ശം
നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ക�ി�ിെയ നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ക�ി�ി�െട
�ധാന കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സിലബ�ിൽ നി�ം േമ�റ�വ�െട ��ക�ൾ നീ�ം െച�ാൻ
നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� െറയിൽേവ വികസനം

*143 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ഗതാഗത വികസന�ിെ� സാധ�ത��സരി�് െറയിൽേവ
വികസനം ഇനി�ം സാധ�മായി�ിെ��ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് േകരള െറയിൽ െഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്
-ന് സാധി�െമ�് �തീ�ി��േ�ാ;

(സി) െറയിൽേവ�െട�ം സം�ാന സർ�ാരിെ��ം സം�� സംരംഭെമ� നിലയിൽ
െക-െറയിൽ നട�ാ�േ�ശി�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസനം േവഗ�ിലാ��തി�ം അടി�ാന
സൗകര��ൾ െമ�െ����തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം
െച�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

കാർഷിേകാ���ൾ�് ഉ�ാദനെചലവിന് അ��തമായി വില
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*144 �ീ എം നൗഷാദ് 
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കർഷക�െട ഉ���ൾ�് ഉ�ാദന െചലവിന് അ��തമായി വില
ലഭി�ാ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ാരാ� കേ�ാള വിലക�െട വ�ത�ാസം അ�സരി�് കർഷകന് ലഭി��
വിലയിൽ �ിരത ഇ�ാതായത് �ഷി�ാെര �തി�ലമായി ബാധി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� �ഷിഭവ�കെള �ാർ�ാ�ി കാർഷിേകാ���ൾ വിൽ�ാ�ം
വാ�ാ�ം കഴി�� �ാപന�ളാ�ി മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

നീര പ�തി

*145 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരകർഷകർ�് ��തൽ വ�മാനം കി�ാനായി നട�ിലാ�ിയ നീര
പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഏത് രീതിയിലാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േവ�� പഠന�ളി�ാെത ഉ�ാദനം �ട�ിയതാേണാ പ�തി പരാജയെ�ടാൻ
കാരണെമ�ം ��ത പ�തി �ന��ീവി�ി�ാൻ എെ��ാം പാേ��കളാണ്
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ? ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

*146 �ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ാനിക സ�ഹ��ിെയ� ല��ം നിറേവ��തിന് സം�ാനെ� ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ ശാ�ീകരി��തി�� �വർ�ന�ൾ
എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ?;
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(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ േലാക നിലവാര�ിേല�യർ�വാൻ
സർ�കലാശാലകെള�ം േകാേള�കെള�ം സ�മാ��തിന് പ�തികൾ ഉേ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട സമ� പരി�രണ�ിന് േവ� റിേ�ാർ�കൾ
ത�ാറാ�ാൻ ക�ീഷ�കെള നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�േ��് റിേ�ാർ�്
ലഭ�മാ�ാനാണ് ആവശ�െ��ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ ?

േകാവിഡ് �ലം കാർഷിക േമഖല�് ഉ�ായ ന�ം

*147 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മഹാമാരിയിൽ കാർഷിക േമഖല�് ഉ�ായ ന��ം കർഷക�െട
�രിതാവ��ം പഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) അ�ാരാ� വ�ാപാര�ിെ� സ�ഭാവെ� സ�ാധീനി��
�ഗ�വ��ന��െട�ം നാണ�വിളക�െട�ം വിൽ�നെയ േകാവിഡ് മഹാമാരി
എ�ര�ിലാണ് ബാധി�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് കാലെ� േലാ�്ഡൗ�ം ഗതാഗത നിയ�ണ�ം �ലം ഉ���ൾ
വി�ഴി�ാൻ കഴിയാെത കർഷകർ��ാ�� ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കർഷകർ�് സംര�ണ�ം സഹായ�ം നൽകാനായി എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

െനൽ�ഷി വർ�ി�ി��തിന് �േത�ക പ�തി

*148 �ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െനൽ�ഷി െച�� �മി�െട വി�തി
വർ�ി�ി�ാ�ത�� �േത�ക പ�തികൾ
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിന�ബ�മായി എെ��ാം �വർ�ന�ൾ
സംഘടി�ി�ി��്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തരി�നില�ൾ �ഷിയിട�ളാ�� �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി നിയമ�ിൽ േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െനൽ�ഷി െച�� �മി�െട വി�തി വർ�ി�ി��തി�� നടപടികളിൽ
എ�േ�ാളം  �േരാഗതി ൈകവരി�വാൻ കഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?
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കാർഷിക േമഖല�െട �േരാഗതി

*149 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ സി എ�് ���
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാർഷിക േമഖല�െട �േരാഗതി�ം അ�വഴി കർഷക�െട വ�മാനം
വർ�ി�ി��തി�ം ഈ സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ി�� പ�തികെള�റി�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ാദന�മത വർ�ി�ി�ൽ, ഉ�� സംഭരണം ��മ�താ�ൽ,
�ല�വർ�ിേതാ����െട േ�ാ�ാഹനം എ�ിവയി�െട കാർഷിക��ിെയ
ആ�യി���വിധ�� വ�മാന േ�ാത�ാ�ി മാ�ി �വാ�െള ഈ
േമഖലയിേല�് ആകർഷി��തിനായി നട�� �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാേദശിക വിപണി വി�ലീകരി��തി�� പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

യാ�ാ ഫ�വൽസ് പ�തി

*150 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ടി��ിതര വ�മാനം വർ�ി�ി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന ആവശ��ിനായി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട ഉടമ�തയിൽ പ�കൾ
ആരംഭി�� യാ�ാ ഫ�വൽസ് പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപേ�ാൾ, ഡീസൽ വില വർ�ി�� സാഹചര��ിൽ ഇ�രം പ�കളിൽ
െപാ�ജന�ൾ�ായി സി.എൻ.ജി., എൽ.എൻ.ജി., എൽ.പി.ജി. എ�ീ ഇ�ന�ൾ
ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�ജന�െള െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട പ�കളിേല�് ആകർഷി��തി��
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 ഒക് േടാബർ 1, െവ�ി
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)].
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