
1 of 13

പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം

2021 ഒക് േടാബർ 21, 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�ി

വിദ�ാർ�ിക�െട �ര�ിത യാ�

*271 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ിൽ �ൾ വാഹന�ളിൽ വിദ�ാർ�ിക�െട
�ര� ഉറ�വ��ാൻ ഗതാഗത വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ൾ വാഹന�ളിൽ സാ�ഹിക അകല�ം െതർമൽ സ് കാനർ, സാനിൈ�സർ
�ട�ിയവ�ം ഉറ�വ��ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� വർഷേ�ാളം �വർ�ി�ാതി�� �ൾ വാഹന��െട ഫി�്നസ്
ഉറ�വ��ാൻ വ��് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ൾ വാഹന�ളിെല ൈ�വർമാർ, ബസ് അ�ൻഡർമാർ �ട�ിയ ജീവന�ാർ
സ�ീകരിേ�� നടപടികൾ നി�ർഷി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

എൻജിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസം െമ�െ���ാൻ നടപടി

*272 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ

Free Hand

FreeText
Tuesday, October 26, 2021
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�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എൻജിനീയറിംഗ് പാഠ�പ�തി�ം പഠന�ിയക�ം �ത�മായി
അപ�ഥി�വാ�ം മാ��ൾ വ��വാ�ം േകാ�കൾ ��തൽ
െതാഴിലധി�ിതമാ�വാ�ം സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എൻജിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസം ��തൽ വ�വസായ ബ�ിതമാ��തി�ം
െെവവി��വൽ�രി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െെവ�ാനിക സ�ഹ നിർ�ിതി�് ആവശ�മായ െതാഴിലധി�ിത േകാ�കൾ
ആരംഭി�വാ�ം നിലവിെല േകാ�ക�െട ന�നതകൾ പരിഹരി�് കാേലാചിതമായി
നവീകരി�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� എൻജിനീയറിംഗ് പഠന നിലവാരം

*273 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എൻജിനീയറിംഗ് പഠനനിലവാര�ിൽ തകർ���ായതായ
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� �ധാന കാരണം േയാഗ�രായ
അ��ാപക�െട അഭാവമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സാേ�തിക സർ�കലാശാല ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േയാഗ�ത�� അ��ാപകരാണ് �ാ�കൾ ൈകകാര�ം െച��െത�് ഉറ�്
വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സർവകലാശാലകൾ�് കീഴി�� േകാേള�കൾ�് സ�യംഭരണ അവകാശം

*274 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർവകലാശാലകൾ�് കീഴി�� േകാേള�കൾ�് സ�യംഭരണ
അവകാശം നൽകാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത തീ�മാന�ി�െട േകാേള�ക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം
ഉയർ�ാൻ സാധി�െമ�് ക���േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ�കാരെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2012 -ൽ അ�െ� സർ�ാർ േകരള�ിൽ ഓേ�ാണമസ് േകാേള�കൾ
ആരംഭി��തിെന�റി�് പഠി�ാൻ േഡാ. എൻ.ആർ. മാധവേമേനാൻ
അധ��നായി ഒ� ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;
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(ഡി) എ�ിൽ ��ത ക�ി�ി�െട റിേ�ാർ�് എേ�ാൾ ലഭി�െവ�ം �ധാനെ��
ശിപാർശകൾ എെ�ാെ�യായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കായിക�മത മിഷൻ

*275 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ വി േജായി
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ികൾ �തൽ �തിർ�വർ വെര��വരിൽ കായിക�മത
വർ�ി�ി�ക എ� ല��ം േന��തിനായി കായിക�മത മിഷൻ
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇ�വഴി
േനടാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ാർട്�മായി ബ�െ�� ശാ�ശാഖകളിെല ക�പി���ൾ �ടി
ഉപേയാഗെ���ി കായിക േമഖലെയ െമ�െ����തിന്
സംവിധാനെമാ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�്, �നിസി�ാലി�ി, േകാർ�േറഷൻ തല�ളിൽ േ�ാർട്സ്
കൗൺസി�കൾ �പീകരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

കർഷക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി

*276 �ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കർഷക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി��തിന് ശിപാർശകൾ
സമർ�ി��തിനായി മ�ിസഭ ഉപസമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉപസമിതി�െട േടംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉപസമിതി�െട നാളി�വെര�� �വർ�നം സംബ�ി� വിവര�ൾ
െവളിെ���േമാ?

ഹരിത ഇ�ന�ിേല�ളള െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട മാ�ം

*277 �ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഹരിത ഇ�ന�ിേല�് മാ��തിെ� ഭാഗമായി ഡീസൽ
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ബ�കൾ എൽ.എൻ.ജി.യിേല�ം സി.എൻ.ജി.യിേല�ം മാ�� ���ി
ഏ�വെരയാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. �െട എ� ബ�കൾ എൽ.എൻ.ജി.യിേല�് മാ��തിന്
അ�മതി ലഭി�ി��്; ഇതിെ� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആദ�ഘ��ിൽ ഡീസൽ ബ�കൾ സി.എൻ.ജി.യിേല�് പരിവർ�നം
െച��തിന് 2021-22 ബജ�ിൽ എ� �ക വകയി��ിയി�െ��റി�േമാ?

�ഷിഭവ�കളിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ

*278 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷിഭവ�കളിൽ നി�ം കർഷകർ�് ലഭി�� േസവന�ൾ
എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷിഭവ�കെള സർ�ാർ ഓഫീസ് എ�തി�പരി കർഷക�െട സഹായേക��ൾ
എ� തല�ിേല�് ഉയർ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��ത് സംബ�ി�് െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട സർേ�

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

(എ) സം�ാന�് യാ�ാ േ�ശം പരിഹരി��ത് സംബ�ി�്
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട േന�ത��ിൽ സർേ� നട�ിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത സർേ�യിെല നിഗമന�ൾ എെ��ാമാണ്;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ സർ�ീ�കൾ �ന:�മീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േഹാർ�ിേകാർ�് �േഖന പ��റി സംഭരണം

*280 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��റി സംഭരണ�ിൽ േഹാർ�ിേകാർ�ിന് ഫല�ദമായി ഇടെപടാൻ കഴി��ി�
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എ�ത് സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�വിപണിേയ�ാൾ �റ� വില�ാണ് പലേ�ാ�ം േഹാർ�ിേകാർ�്
കർഷകരിൽ നി�ം പ��റി സംഭരി��െത� ആേ�പ�ിേ�ൽ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പ��റി സംഭരി� വകയിൽ കർഷകർ�് നൽകാ�� �ടി�ിക എ�േ��്
െകാ��തീർ�െമ�് അറിയി�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് മികവിെ� േക��ൾ

*281 �ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് അ�ർ സർ�കലാശാല സ�യംഭരണ �ാപന�ളായി
മികവിെ� േക��ൾ ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പഠനേ�ാെടാ�ം വ�മാനം കെ��ാൻ കഴി�� പ�തികളി�െട െതാഴിൽ
ദാതാ�െള ��ി�ാ�ത�ം വിധം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസെ� മാ�ിെയ��� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക-െറയിൽ ദൗത���െട �േരാഗതി

*282 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള െറയിൽ െഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്-െ� ല���ം നിലവിൽ
ഏെ���ി�� ദൗത���ം അവ�െട �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െറയിൽേവ വികസനം േവഗ�ിലാ��തി�ം അടി�ാന സൗകര��ൾ
െമ�െ����തി�ം െക-െറയിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

അേ�ാ േസാ�കൾ

*283 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ശാ�ീയമായ �ഷിരീതികൾ ��തൽ ഫല�ദമാ��തിന്
സം�ാനെ� വിവിധ അേ�ാ േസാ�കളായി തിരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഉെ��ിൽ എെ�ാെ� ഘടക�ൾ പരിഗണി�ാണ് ഇ�െനെയാ� തരംതിരി�ൽ
നട��െത�് അറിയി�ാേമാ;  

(സി) അേ�ാ േസാ�കളായി തരംതിരി��തിെ� ഭാഗമായി കാർഷിക േമഖലയിൽ
എെ�ാെ� മാ��ൾ െകാ�വരാൻ സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) �ഷിഭവ�കെള സർ�ാർ ഓഫീസ് എ�തി�പരി കർഷക�െട സഹായ
േക��ൾ എ� നിലയിേല�് ഉയർ��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�� ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

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

(എ) സം�ാന�ിന് ആവശ�മായ േകാഴി��കളിൽ ഗണ�മായ എ�ം
അന�സം�ാന�ളിൽ നി�ം െകാ�വേര�തായ സാഹചര�ം നിലനിൽ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �� ഉ�ാദന േമഖലയിൽ �വർ�ി�� കർഷക�െട വ�മാന വർ�ന�ം
കാർഷികേമഖല�െട സാ��ിക വളർ� ല��മാ�ി �േത�ക പ�തികൾ
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മിതമായ നിര�ിൽ �ണേമ��� േകാഴി�ീ� ആഭ��രമായി ഉ�ാദി�ി�്
കർഷകർ�് ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാരിെ� വ�വസായ വികസന നയ�ിെ� ഭാഗമായി േകാഴി�ീ� നിർ�ാണ
�ണി�കൾ �ാപി��തിന് വ�വസായ വ��മായി സഹകരി�് പ�തികൾ
ത�ാറാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

നാഷണൽ അ�ി�ൾ�ർ ഇൻ�ാ ഫിനാൻസിംഗ്

*285 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാഷണൽ അ�ി�ൾ�ർ ഇൻ�ാ ഫിനാൻസിംഗ് പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���ൾ എെ�ാെ�യാണ്; ഈ പ�തി
നട�ാ��ത് കാരണം �ഷി�ാർ, ഉപേഭാ�ാ�ൾ �ട�ിയവർ�് എെ��ാം
�ണഫല�ൾ ലഭ�മാ�െമ�ാണ് വിലയി���െത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത പ�തി �കാരം കാർഷിക േമഖലയിൽ അടി�ാന സൗകര�
വികസന�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം െ�ാേ�ാസൽ േക� സർ�ാരിെ�
പരിഗണന�ായി അയ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ഡിയ��െട �ന��ാരണം

*286 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പല േ�ഡിയ��ം േശാച�ാവ�യിലായത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�രം േ�ഡിയ�ൾ �ന��രി��തിനായി എെ��ി�ം പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േദശീയ മ�ര�ൾ സംഘടി�ി��തിനായി കാര�വ�ം �ീൻഫീൽഡ് േ�ഡിയം
ഉൾെ�െട��വ�െട േശാച�ാവ� അടിയ�രമായി പരിഹരി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാർഥികൾ�് �ര�ിത യാ�

*287 �ീ വി ശശി
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ��കൾ �റ�് �വർ�ി�േ�ാൾ
വിദ�ാർ�ിക�െട യാ� �ര�ിതമാ�വാ�ം വാഹന��െട �ര� ഉറ�്
വ��വാ�ം വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ദീർഘനാ�കളായി �വർ�നരഹിതമായ വാഹന�ൾ ഉപേയാഗി�േ�ാൾ
അവ�െട ഫി�്നസ് സർ�ിഫി��് നൽ��തിനായി എെ��ാം പരിേശാധനകൾ
നട��തിനാണ് തീ�മാനി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി മാർ�േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിദ�ാർഥികൾ�് �ര�ിത യാ� ഒ���തിനായി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട
േബാ�് സർവീസ് ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാർ�ിക�െട യാ�ാ ��ം പരിഹരി�വാൻ നടപടി

*288 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:



8 of 13

(എ) സം�ാന�് ��കൾ �റ�് �വർ�ി�ാറായ സാഹചര��ിൽ
ഉൾ�േദശ�ളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് ��കളിെല�ാൻ ഗതാഗത സൗകര�ം
�റവാെണ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡ് -19 െ� സാഹചര��ിൽ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി., സ�കാര� ബസ്
സർ�ീ�കൾ �റവായതിനാൽ �ൾ വിദ�ാർ�ിക�െട യാ�ാ ��ം
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. സ�ി�ിെ� �വർ�നം

*289 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ��തായി �പീകരി� സ�ി�ിെ�
�വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നി �പീകരണ�ിെ� �ധാന ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ�ാെ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

കാർഷിക േമഖലയിെല യ�വൽ�രണം

*290 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉപേയാഗി�� െകാ�് യ��ളിൽ നെ�ാ�പ�ം
അന�സം�ാന�ളിൽ നി�് െകാ�വ��താെണ�ളളത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാർഷിക േമഖലയിെല വിത �തൽ സം�രണം വെര�ളള ഘ��ളിൽ
യ�വൽ�രണെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സർ�ാർ നട�ിലാ��
പ�തികൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാർഷിക യ���െട വികസന�ിനായി ഗേവഷണ സൗകര��ൾ
െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കർഷകർ�് കാർഷിക യ��ൾ വാ��തിന് ധനസഹായം നൽ��തി��
�ാം പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നാളിേകര �ഷി വി�ലീകരി�ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി കർഷകർ�് ��ിയ
ഇനം നാളിേകര ൈതകൾ ലഭ�മാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നാളിേകര �ഷി�െട �ണഫല�ൾ കർഷകെര േബാധ�െ����തിന്
�ഷിഭവ�കൾ േക�ീകരി�് േബാധവത്�രണ പരിപാടികൾ നട�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി പ�തി

*292 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ര�ിത ഭേ��ാ�ാദനം ല��മി�് ആരംഭി� ഓണ�ിന് ഒ� �റം
പ��റി എ� പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�െട ഉ�ാദി�ി� പ��റിക�െട സംഭരണം, വിപണനം
എ�ിവ�ായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ��റിക�െട വിപണന�ിനായി നഗര വഴിേയാര കാർഷിക വിപണികൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ; നഗര വഴിേയാര കാർഷിക വിപണിയി�െട െതാഴിൽ നൽകാൻ
കഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� പ��റികൾ�് �ിരം വിപണി
ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� വ��തല നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

നിഷ്- െല പഠന, ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

*293 �ീ ഡി െക �രളി
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വണ, സംസാര പരിമിതികൾ അ�ഭവി��വ�െട �റ�കൾ
പരിഹരി�് �േ���തിന് �ാപിതമായ നാഷണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് �ീ�് ആ�്
ഹിയറിംഗ് -ൽ അ�ാദമിക് �വർ�ന��െട ഭാഗമായി ഏെതാെ� േകാ�കളാണ്
നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േകാ�ക�ം അഫിലിേയ�് െച�ി�� �ാപന��ം �േവശനം, ഫീസ്
ഘടന, സംവരണം എ�ിവ�െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പഠന, ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ െമ�െ����തിെ��ം അ��ാപക
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പരിശീലന�ിെ��ം ഭാഗമായി മ� �ണിേവഴ് സി�ിക�മായി േചർ��
േ�ാ�ാ�കൾ നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാർഷിക േമഖല�് ബിസിനസ് ക�നി

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

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക േമഖലയിൽ �േ����ാ��തിനായി �പീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� ബിസിനസ് ക�നി�െട �വർ�ന�ൾ ഏ�രീതിയിൽ
നട�ാ�ണെമ�തിൽ കർഷക �തിനിധിക�െട അഭി�ായം േതടിയി�േ�ാ;
കർഷകർ�് ഇത് സംബ�ി�് നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി�ാൻ അവസരം നൽ�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നി�് െ�ാഫഷണൽ സഹായം ഉ�ാ�േമാെയ�ം ക�നി വഴി
കാർഷിക േമഖലയിൽ ൈവവിധ�വൽ�രണം നട�ാ�േമാെയ�ം വിപണി
വി�ലെ���േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േലാ�്ഡൗൺ കാർഷിക േമഖലയിൽ ��ി� �തിസ�ി

*295 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േലാ�്ഡൗൺ കാർഷിക േമഖലയിൽ ��ി� ക�� �തിസ�ികെള
അതിജീവി�വാൻ �ഷി വ��് ആവി�രി�ി�� �േത�ക പ�തികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) കാർഷിക �ര��് അനിവാര�മായ ജലേസചന പ�തികൾ �ടി ഇേതാെടാ�ം
ഉറ�ാ��തിന് �ഷിവ��് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ?

സ�� സൗജന� ബസ് സർ�ീസ്

*296 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ��വി�ന നട�� വനിതകൾ�ായി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�ം ഫിഷറീസ്
വ��ം സം��മായി ആരംഭി� സ�� സൗജന� ബസ് സർ�ീസിെ�
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വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബസ് സർ�ീസ് എ�ാ ജി�കളി�ം ഏർെ���� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഡീസൽ, െ�യർപാർട്സ്, ജീവന�ാ�െട ശ�ളം എ�ീ ഇന�ിൽ
ഇ�ര�ി�� ഒ� ബസിന് �തിവർഷം എ� �ക െചലവാ�െമ�ം ഈ �ക
നൽ��ത് ഏത് വ��ാെണ�ം എ� േപർ�് ��ത ബസിൽ യാ�െച�വാൻ
കഴി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ�� ബ�ക�െട എ�ം വർ�ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

�ഭി� േകരളം പ�തി

*297 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഭി� േകരളം പ�തിയി�െട സം�ാന�് കാർഷിക േമഖലയിൽ ഉ�ാദന
വർ�നവ് ഉ�ാ�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ; ഉ�ാദന വർ�നവിന�സരി�് ഉ����െട
സംഭരണം, സം�രണം, വിപണനം എ�ിവ�� സൗകര��ൾ
െമ�െ��ി�ിെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാർഷിേകാ����െട സംഭരണം, സം�രണം, വിപണനം എ�ിവ�ായി
സർ�ാർ ഉടമ�തയിൽ �പീകരി�� ക�നിയിൽ കർഷക�െട പ�ാളി�ം
ഉറ�വ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�നി നിലവിൽ വ��േതാെട കർഷകർ�് എെ��ാം �േയാജന�ൾ
ലഭ�മാ�ം; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

ക�കാലികളിൽ ഉ�ാ�� േരാഗബാധ തടയാൻ നടപടി

*298 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�കാലികൾ�് ഉ�ാ�� േരാഗബാധ �ലം കർഷകർ��ാ�� ക�ന��ൾ
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�കാലികളിെല േരാഗബാധകൾ�് ശാ�ീയമായ പരിേശാധന സംവിധാന��ം
ചികി�ാ സംവിധാന��ം ഏർെ����തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒേ�ാബർ, നവംബർ മാസ�ളിൽ സം�ാന�് �ള�് േരാഗവ�ാപന
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സാധ�ത�െ��് േദശീയ എ�ിെഡമിേയാളജി ഇൻ�ി���ിെ� ��റിയി�്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ിൽ ഈ സാഹചര�ം �തിേരാധി��തിനായി സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ആ�മാസെ� ഇടേവളകളിൽ കർഷക�െട വീ�കളിൽ എ�ി �ള�േരാഗ വാ�ിൻ
നൽ��ത് േകാവിഡ് �തിസ�ി �ലം �ട�ിയി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ ഇത്
േരാഗവ�ാപന�ിന് ആ�ം ��ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ; വാ�ിേനഷൻ
�നരാരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െല�്സ് േഗാ ഡിജി�ൽ പ�തി

*299 �ീ. പി. ബാലച�ൻ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. 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) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ മികവിെ� േക�ം ആ�ക എ� ല��േ�ാ��ടി
ആരംഭി� െല�്സ് േഗാ ഡിജി�ൽ പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിേല�ായി േലണിങ് മാേനജ്െമൻറ് സി�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഡിജി�ൽ സാേ�തിക വിദ�യിൽ അ��ാപകർ�ം
വിദ�ാർ�ികൾ�ം പരിശീലനം നൽ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഓൺൈലൻ പരീ�ാ സംവിധാന�ൾ
പരി�രി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പഠന സൗകര��ൾ

*300 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ്
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാവിഡ്  പ�ാ�ല�ിൽ ഉപരിപഠന�ിന് വിേദശ രാജ��െള�ം ഇതര
സം�ാന�െള�ം ആ�യി�വാ�� സാധ�തകൾ �റ� സാഹചര��ിൽ
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ ��തൽ േപർ�് പഠന സൗകര��ൾ
ഏർെ���ാ�� പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?
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േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 ഒക് േടാബർ 12, െചാ�
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)].


