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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം
2021 നവംബർ 11, വ�ാഴം

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�ി

മഴെ��തിയി��ായ �ഷിനാശ�ിന് ധനസഹായം

*571 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2021 ഒേ�ാബർ 16 �തൽ 18 വെര��ായ ��് ദിവസെ�
മഴെ��തിയിൽ 200 േകാടിേയാളം �പ�െട �ഷിനാശ��ായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഷിനാശം സംഭവി� കർഷകർ�് അർഹമായ ധനസഹായ�ം മ�് ആ��ല���ം
നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) 2018-െല �ളയ�ിൽ �ഷി നശി�വർ�് അർഹമായ ധനസഹായ�ം മ�്
ആ��ല���ം �ർണമായി നൽകാൻ നാളി�വെര സാധി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം അറിയി�ാേമാ?

െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം ശ�ിെ����തിന് നടപടി

*572 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം ശ�ിെ����തിനായി �തിയതായി
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എ� ബ�കൾ വാ��തി�ം നിര�ിലിറ��തി�ം കഴി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) യാ��ാ�െട �ര��ം �ഗമമായ യാ��ം ഉറ�വ���േതാെടാ�ം
പരി�ിതി സൗ�ദ മാർ���ം ഇ�ന�മത�ം ൈകവരി��തിനായി
നട�ിലാ�� പരി�ാര��െട�ം തീ�മാന��െട�ം �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) �തി�ലമായ സാഹചര�ം നിലനിൽ�േ�ാ�ം ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം
ആ��ല���ം വർ�ി�ി��തിന് ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ടി��ിതര വ�മാനം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.,
െക.�.ആർ.ടി.സി. ബ�കളി�ം േകാർ�േറഷെ� വ�വകകളി�ം പരസ�ം വഴി
വ�മാനം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; പരസ�ം െച��തിന്
ൈലസൻസികെള കെ���തി�� മാനദ��ൾ എെ��ാമാണ്; നിലവി��
നിബ�നകൾ കാേലാചിതമായി പരി�രി��തി�ം �താര�മാ��തി�ം
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വാഹന െച�് േപാ�കൾ ൈക�ലി ��മാ�ാൻ നടപടി

*573 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന അതിർ�ികളിെല വാഹന െച�് േപാ�കളിൽ ൈക�ലി
വ�ാപകമാെണ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വാളയാർ െച�് േപാ�ിൽ േമാേ�ാർ വാഹന വ��് ഉേദ�ാഗ�ർ ൈക�ലി
വാ��തിന് വാ�ി-േടാ�ി ഉപേയാഗി�തായി വിജിലൻസ് പരിേശാധനയിൽ
കെ��ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
െവളിെ���േമാ?

വിളനാശം സംഭവി� കർഷകർ�് അർഹമായ ന�പരിഹാരം

*574 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിളനാശം സംഭവി� കർഷകർ�് അർഹമായ ന�പരിഹാരം
യഥാസമയം നൽ�� കാര��ിൽ േവ�� പരിഗണന നൽ��ി� എ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;



3 of 13

(ബി) ��ത ന� പരിഹാരം നൽ��തിന് �റെ��വി� മാനദ��ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിള ഇൻ�റൻസ് പ�തി �ർണമാ�ം ഏർെ���ി കർഷകർ�് ഉ�ാ��
��ി��കൾ പരിഹരി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ന�പരിഹാര�ക�െട �ടിശിക വിതരണം െച��തിനായി വിവര േശഖരണം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ �ക അടിയ�രമായി വിതരണം െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ാൻസ്െജൻഡർ വിഭാഗ�ിനാ�� േ�മപ�തികൾ

*575 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ എം �േകഷ് 
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാൻസ്െജൻഡർ വിഭാഗ�ിെ� േ�മ�ിനാ�� പ�തിക�െട
ഏേകാപന�ി�ം �തന പ�തികൾ ആവി�രി�് ഇവെര �ഖ�ധാരയിൽ
എ�ി��തി�മായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഉ�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന �ാൻസ്െജൻഡർ ജ�ീസ് േബാർഡ്, ജി�ാ �ാൻസ്െജൻഡർ ജ�ീസ്
ക�ി�ി, �ാൻസ്െജൻഡർ െസൽ എ�ിവ�െട ഘടന�ം �വർ�ന��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ീകൾ�ം ��ഷൻമാർ�െമാ�ം �ല�മായ അവസര��ം അവകാശ��ം
ഉറ�വ��ി �ാൻസ്െജൻഡർ വിഭാഗ�ിൽെ��വെര അതിജീവന�ിന്
�ാ�രാ��തിനായി സംരംഭകത� വികസന പരിശീലന പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) സാ�ഹ� �നരധിവാസം ഉറ�വ���തിെ� ഭാഗമായി �ാൻസ്െജൻഡർ
വ��ികൾ�് സ�യം െതാഴിൽ സംരംഭം ആരംഭി��തിന് �േത�ക പ�തികൾ
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

േറാേബാ�ി�്, ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് എ�ിവയിൽ മികവിെ� േക�ം

*576 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാേബാ�ി�്, ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് എ�ിവയിൽ
മികവിെ� േക�ം എ� ല��േ�ാെട �േത�ക േക�ം �ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത േക�ം സാേ�തിക �ാപന�ൾ�ായി ൈന�ണ� വികസന
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പരിപാടിക�ം പരിശീലന�ം സംഘടി�ി��തി�ം ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ
�ഗമമാ��തി�ം നട�� നടപടിക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ��ത േക�ം േറാേബാ�ി�്, ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് എ�ീ േമഖലകളിെല
�തനവികാസ�ൾ ഫാ�ൽ�ികൾ�് മന�ിലാ��തിന് േദശീയ, അ�ർേദശീയ
�സ�മായ എെ��ാം പഠന ഗേവഷണ �വർ�ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�ീര േമഖലയിൽ സമ� ഇൻ�റൻസ് പരിര�

*577 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീമതി െദലീമ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�കാലികെള�ം �ീരകർഷകെര�ം ��ംബാംഗ�െള�ം
ഉൾെ���ി സമ� ഇൻ�റൻസ് പരിര� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സമ� ക�കാലി ഇൻ�റൻസ് പ�തിയായ േഗാസ��ി ല��മി�� കാര��ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കടെ�ണിയിലായ �ീര കർഷക�െട സാ��ിക �ര��ായി �േത�ക
ധനാശ�ാസ പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

ക�കാലി വളർ�ൽ െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ൽ

*578 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-�ീരവികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലി�ീ��െട ദൗർലഭ��ം വില�ം കണ�ിെല��്
െപാ�േമഖലയിൽ കാലി�ീ� ഉ�ാദനേശഷി വർ�ി�ി�വാ�ം ന�ായവില�്
�ഷി�ാർ�് ലഭ�മാ��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തീ��ൽ�ഷി പ�തി �കാരം 2020-21 -ൽ എ� െഹ�ർ തരി� �മിയിൽ
�ൽ�ഷി നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ; ഇതിന് എ� �ക
വിനിേയാഗി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക�കാലി വളർ�ൽ േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഉൾെ���ാൻ േക� ഗവൺെമ�ിൽ സ�ർ�ം
െച���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട �ന��ാരണം

*579 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
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�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.െയ �ന��രി��തിനായി നട�ിവ��
�വർ�ന��െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) വാഹന ഉപേയാഗ നിര�ം ഇ�ന�മത�ം േദശീയ ശരാശരിയിൽ
എ�ി��തിന് പരീ�ണാർ�ം നട�� �ന:�മീകരണ�ൾ ജീവന�ാ�െട
േജാലിയി�ം േകാർ�േറഷെ� വ�മാന�ി�ം മാ���ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

�പമാ�ം വ��ിയ വാഹന�ൾ

*580 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �പമാ�ം വ��ിയ വാഹന�ൾ അമിതേവഗതയിൽ സ�രി�്
അപകട�ൾ ഉ�ാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� തര�ി�ളള �പമാ��ളാണ് കാറി�ം െെബ�ി�ം ക�വ��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�ളള നിയമ ലംഘന�ൾ�് എതിെര എെ�ാെ� ശി�ാനടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ; ഇ�രം നിയമ ലംഘന�ൾ തടയാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപമാരി�ം െവ�െ�ാ��ം �ലം കാർഷിക േമഖലയിൽ ഉ�ായി�� നാശന�ം

*581 �ീ. എ. രാജ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�തീ�ിതമാ��ായ േപമാരി�ം െവ�െ�ാ��ം �ലം
കാർഷിക േമഖലയിൽ ഉ�ായി�� കന� ന��ിെ� �ാഥമിക വിലയി��ൽ
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലയിലാണ് ��തൽ നാശന��ൾ ഉ�ായി��െത�്
�േത�കമായ കണെ���് നട�ി ��ത േമഖലയിെല കർഷകെര
സഹായി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര ഇടെപടൽ നട�േമാ;

(സി) കാർഷിക േമഖലയിൽ ആെക��ായ നാശന�ം കണ�ാ�ി �ന��ാരണ
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പാേ�ജ് നട�ാ��തിനായി േക� സഹായം അഭ�ർ�ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് േക� സർ�ാർ അ�ഭാവ�ർ�മായ സമീപനം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ ഇ-വാഹന നയം

*582 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-വാഹന ഉപേയാഗെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ ഇ-വാഹന നയം നട�ാ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) െപാ�േമഖലയിൽ ഇ-വാഹന�ൾ നിർ�ി��തിന് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;
സർ�ാർ വാഹന�ൾ ഇ-വാഹന�ളാ�ി മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ബൗ�ിക െവ�വിളി േനരി�� ��ികൾ�� �ാപനം

*583 �ീ ഡി െക �രളി
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബൗ�ിക െവ�വിളി േനരി�� അഗതികേളാ നിരാ�യേരാ ആയ ��ിക�െട
സംര�ണം, പരിശീലനം, �നരധിവാസം, വിദ�ാഭ�ാസം എ�ിവ ല��മാ�ി
സാ�ഹ� നീതി വ��ിൽ �േത�ക �ാപനം �വർ�ി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപനെ� നവീകരി�് മാ�കാ �ാപനമാ��തിെ� ഭാഗമായി
എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് നട�ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിൽ ��ിക�െട പരിചരണ�ിനായി അതത് േമഖലകളിെല
�ഗൽഭ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വിള ഇൻ�റൻസ് പ�തി

*584 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) 2020-21 കാലഘ��ിൽ െവ�െ�ാ�ം, വരൾ�, വന�ജീവി ആ�മണം,
��തിേ�ാഭം, കീടബാധ എ�ിവ�ലം �ഷിനശി� കർഷകർ�് ഇൻഷ�ർ െച�
�ക ലഭി�ാ�തിനാൽ എ��ം േവഗം ഇൻഷ�ർ െച� �ക ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��തിേ�ാഭം �ല�� �ഷിനാശ�ിന് ന�പരിഹാരം നൽകാൻ നട�്
ബഡ്ജ�ിൽ �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; ഇൻ�റൻസ് �ക നൽ��തി��
മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് �ര� േഡ�ാ െസ�ർ

*585 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് ഗതാഗത �ര��ായി വിവര സാേ�തികവിദ�യിൽ
അധി�ിതമായ �തന പ�തികൾ അവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അപകട�ൾ �റ��തിെ� ഭാഗമായി േറാഡ് �ര� േഡ�ാ െസ�ർ
ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷിയിൽ യ�വൽ�രണം

*586 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�നിക �ഷി�റകളി�ം യ�സാമ�ിക�െട ഉപേയാഗ�ി�ം
പരിശീലനം ലഭി� െതാഴിലാളിക�െട േസവനം കർഷകർ�് ലഭ�മാ��തിന്
�േത�കമായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) അേ�ാ സർവീസ് െസ��കൾ, കാർഷിക കർമേസനകൾ, െമാെെബൽ അേ�ാ
�ിനി�കൾ എ�ിവ�െട �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ; �ഷി വികസന�ിന് ഇവ
എ�േ�ാളം സഹായകരമായി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഷിയിൽ യ�വൽ�രണം വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി കാർഷിക യ��ൾ
വാ��തിന് ധനസഹായം നൽ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

കാർഷിക വിപണി ശ�ിെ����തിന് �ാമീണ ച�കൾ

*587 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
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�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാർഷിക വിപണി ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് �ാമീണ
ച�കൾ ആരംഭി�വാൻ വ��ിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ����െട നട�ി�് ആെരയാണ് ഏ�ി��ത്; ഇതിെ� �വർ�നം
എ�് ആരംഭി�വാൻ കഴി�ം; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിപണി വഴി �ല�വർ�ിത ഉ���ൾ വി�ഴി��തി�ളള സംവിധാനം
ഒ��േമാ;

(ഡി) കർഷക�െട�ം ഉപേഭാ�ാ��െട�ം താ�ര��ൾ കണ�ിെല��ളള വിപണി
ഇടെപടൽ കാർഷിക വിപണന േമഖലയിൽ എ�് മാ�ം ഉ�ാ�െമ�ാണ്
�തീ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓർഫേന�ക�െട �വർ�ന�ൾ

*588 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ�േ�മ വ��ിന് കീഴി���ം സ�കാര� �ാപന��ം
വ��ിക�ം നട���മായ ഓർഫേന�ക�െട �വർ�ന�ൾ
വിലയി���തിന് നിലവി�� സംവിധാന�ൾ പര�ാ�മാേണാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓർഫേനജസ് ആ�് ചാരി�ബിൾ േഹാംസ് ആ�് അ�സരി�ാണ് ഇ�രം
�ാപന�ൾ �വർ�ി��െത�് ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം
ഇടെപട�കളാണ് സർ�ാർ നട��ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഓർഫേനജ് കൺേ�ാൾ േബാർഡിെ� �വർ�ന�ൾ
കാര��മമാ��തി�ം കാലാ��തമായി പരി�രി��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� �ാപന��ം വ��ിക�ം നട�� ഇ�രം �ാപന�െള
നിയ�ി��തി�ം സഹായി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; ��ത �ാപന�ൾ സം�ാന ഓർഫേനജ് കൺേ�ാൾ
േബാർഡിൽ രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ഷി നാശ�ിന് ന�പരിഹാരം

*589 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
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േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� ദിവസ�ളിൽ സം�ാന��ായ കന� മഴയി�ം മ�ിടി�ിലി�ം
വ�ാപകമാ��ായ �ഷി നാശ�ിെ� കണ�് േശഖരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് കർഷകർ�് ന�പരിഹാരം നൽ��തിന്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ന�പരിഹാരം സമയബ�ിതമായി വിതരണം െച��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

തീ� ക�കാലി വികസന പ�തി

*590 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാ��ാദനം ഉയർ��തിെ� ഭാഗമായി ആവി�രി� തീ�
ക�കാലി വികസന പ�തി�െട ല���ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാലിെ��ം പാ�����െട�ം വർ�ി� ആവശ��ിന�സരി�് ഇവ
ലഭ�മാ�ാൻ ക�കാലിക�െട ജനിതക �ണ�ൾ വർ�ി�ി�് സ�രയിനം
പ��െള വളർ�ിെയ���തിനായി എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാമീണ ജനത�് െതാഴിലവസരം, �ർബല വിഭാഗ�ൾ�് േപാഷകാഹാര�ല�ം
എ�ിവയിൽ ക�കാലി വികസന പ�തി �ണപരമായ മാ��ൾ
ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈജവ �ഷിയി�െട �തിയ കാർഷിക സം�ാരം

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

(എ) സം�ാന�് ൈജവ �ഷിയി�െട �തിയ കാർഷിക സം�ാരം വളർ�ാൻ
എെ�ാെ� �തിയ പ�തികൾ നട�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

കന� മഴയി�ം ഉ�ൾെപാ�ലി�ം ന�െ�� വളർ��ഗ�ൾ

*592 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:



10 of 13

(എ) കഴി� ദിവസ�ളിൽ സം�ാന��ായ കന� മഴയി�ം ഉ�ൾെപാ�ലി�ം
ജീവേനാപാധിയായ വളർ��ഗ�ൾ വ�ാപകമായി ന�െ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഇന�ിൽ ഉ�ായ നാശന�ം എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) നാശന�ം സംഭവി�വർ�് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് െച�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

കാർഷിക വി�ാന വ�ാപന �വർ�ന�ൾ

*593 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക ഉ�ാദന, സം�രണ, വിപണന �വർ�നേ�ാെടാ�ം
കാർഷിക വി�ാന വ�ാപന �വർ�ന��െട ഭാഗമായി എെ��ാം
���ികളാണ് നട�ിവ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാലാവ� വ�തിയാനെ� െച��നിൽ��തിനായി �തിേരാധ േശഷി��
വിളയിന�ൾ, �സ�കാല വിളയിന�ൾ എ�ിവ�െട വികസനം,
ഉ�ാദേനാപാധിക�െട കാര��മതെയ േ�ാ�ാഹി�ി�� സാേ�തികവിദ�
വികസനം എ�ിവയിൽ പഠന ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ നട�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ധാന വിളക�െട ഉ�ാദനം, വിള സംര�ണം, ൈജവ ഉ�ാദേനാപാധികൾ,
വിദഗ്ധ�െട ഡയറ�റി എ�ിവ ഉൾെ�ാ�� �ഷി സംബ�മായ െമാൈബൽ
ആ�ിേ�ഷൻ വികസി�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര കാർഷിക േമഖല�െട �ന:�ാപനം

*594 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. സി.സി. ���ൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയാന�ര കാർഷിക േമഖല�െട �ന:�ാപന�ിനായി
നട�ിലാ�� പ�തികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയെ� �ടർ��ായ മെ�ാലി�ിെ� ഫലമായി �ഷി �മി��ായ
േക�പാ�കൾ പരിഹരി��തിനാ�ളള �വർ�ന�ൾ പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാടേശഖര�െള �ന:�ാപി��തി�ം �ധാന വിളക�െട �ഷി വി�തി
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വ�ാപി�ി��തി�ം എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് നട�ിവ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം നിര�ര��ാ�� �ളയ�ം കണ�ിെല��് �ഷി
രീതികളി�ം വിളകളി�ം മാ��ൾ െകാ�വരാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�േറഷൻ ഒളി�ിയ പ�തി

*595 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�േറഷൻ ഒളി�ിയ പ�തി �കാര�ളള പരിശീലന േക��ൾ
എവിെടെയ�ാമാണ് �വർ�ി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തി ��തൽ �ല�ളിേല�് വ�ാപി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വേയാമി�ം പ�തി

*596 �ീ വി ശശി
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന��െട േ�മ�ി�ളള വേയാമി�ം പ�തി�െട
�വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് 19 -െ� പ�ാ�ല�ിൽ ആ�പ�ികളിൽ ചികി� േതടാൻ
കഴിയാ� വേയാജന�ൾ�ായി ��ത പ�തി �കാരം നട�ാ�ിയി��
ആേരാഗ� േസവന�ൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി പ�ായ�് പരിധികളിേല�് �ടി വ�ാപി�ി�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം വേയാജന�ൾ�് ചികി� േസവന�ൾ�് �റേമ
ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ എെ��ാെമ�് െവളിെ���ാേമാ?

െന�ൽ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് �േത�ക പ�തി

*597 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െന��ാദനം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി �ണേമ��� വി�്
കർഷകർ�് ലഭ�മാ��തിനായി �േത�ക പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ; �േത�ക െന�ിന��െട �ഷി�് േ�ാ�ാഹനം
നൽ��തിെ� ഭാഗമായി നട� �വർ�ന��െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) െനൽ�ഷി അഭി�ഖീകരി�� ���ൾ�് പരിഹാരം കാ��തിനായി
�പീകരി� െനൽ�ഷി വികസന ഏജൻസിക�െട �വർ�നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) �വ തല�റെയ �േത�കി�് വിദ�ാർ�ികെള കാർഷിക േമഖലയിേല�്
ആകർഷി�ാനായി �േത�കമായ പ�തികൾ നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

�ീരേമഖല�െട ആ�നികവത്�രണം

*598 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീര േമഖല�െട ആ�നികവത്�രണ�ിന് നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക�െട ഭാഗമായി �ീര സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�നം
വി�ലീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീര േമഖല�െട ആ�നികവത്�രണ�ിന് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� �തിയ
പ�തികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കിടാരി പാർ�കൾ

*599 �ീ. സി.സി. ���ൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉയർ� േരാഗ �തിേരാധ േശഷി�ം മിക� ഉ�ാദന േശഷി��� ക���ികെള
സം�ാന�് തെ� വികസി�ിെ���് കർഷകർ�് ലഭ�മാ��തിന് ആരംഭി�
കിടാരി പാർ�ിെ� �വർ�നം അവേലാകന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇടനില�ാർ വഴി�� വലിയ േതാതി�� �ഷണ�ിൽ നി�ം കർഷകെര
സംര�ി��തിനായി ഈ പ�തിയി�െട കഴി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കിടാരി പാർ�ി�െട കർഷകർ�് ലഭ�മാ�� ക�കാലിക�െട �ണനിലവാരം
ഉറ�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് കിടാരി പാർ�കൾ ആരംഭി�ി��െത�ം
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��തൽ പാർ�കൾ ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െക. എസ്. ആർ. ടി. സി. േലാജി�ി�് ഡിവിഷൻ

*600 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട ഒ� �േത�ക ബിസിനസ് ഡിവിഷനായി േലാജി�ി�്
ഡിവിഷൻ വികസി�ിെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഔേദ�ാഗിക േരഖകൾ, �മാണ�ൾ എ�ിവ അയ��തിന് സർ�ാർ
വ��കൾ�് വിശ�സി�ാ�� െകാറിയർ സംവിധാനം എ� നിലയിൽ
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. േലാജി�ിക് ഡിവിഷെ� സാധ�തകൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബ�കൾ േപാ�� ��കളിൽ സ�കാര� പാ�ൽ ക�നിക�െട
െകാറിയ�കൾ എ�ി��തി�� കരാ�കൾ ഏെ����തി�� �മ�ൾ
നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 നവംബർ 3, �ധൻ
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)].


