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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
ആറാം സേ�ളനം
2022 ആഗ�് 31, �ധൻ

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�ി

മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ് , ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി

പഴം, പ��റികൾ�് ഏകീ�ത വില ഉറ�് വ���തിന് നടപടി

*121 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് പഴം, പ��റി വിപണിയി��ാ�� വിലവർ�നവിൽ നി�ം
ജന�െള ര�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള �ൻക�ത�കൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പഴം, പ��റികൾ�് ഏകീ�ത വില ഉറ�് വ���തിനായി നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാണിജ�ാടി�ാന�ിൽ �ഷി െച�� േമഖലകളിൽ നി�് ഇവ
സംഭരി��തിന് നിലവി�ളള സംവിധാന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പഴം, പ��റി സംഭരണ�ിനായി ഉ�ാദന േക��ളിൽ ചി�ർ േ�ാേറ�കൾ
�ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

കണ�് കരിയർ � കാ�സ്

*122 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. 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) വിദ�ാഭ�ാസ കാല�് തെ� �വാ�െള െതാഴിൽ സ�രാ��തിന് അസാപ്
േകരള�ം േകരള േനാളജ് ഇേ�ാണമി മിഷ�ം സം��മായി കണ�് കരിയർ �
കാ�സ് �ചാരണം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ ൈന�ണ�ം ൈകവരി�ാൻ അസാപ് േകരള
ആവി�രി�ി�� പ�തിെയ�റി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് �ിൽ എേ�ാ സി�ം ��ി��തിന് നാഷണൽ കൗൺസിൽ
േഫാർ െവാേ�ഷണൽ െ�യിനിംഗ്, അസാപ് േകരളെയ അെസ�്  െമ�്
ഏജൻസിയാ�ം അവാർഡിംഗ് േബാഡിയാ�ം നി�യി�ി�േ�ാ; അസാപ്
േകരള�െട �വർ�ന�ളിൽ ൈകവരി� േന��ൾ വിശദമാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ���ൾ പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*123 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
കായികം, വഖഫ് , ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളികൾ േനരി�� ���ൾ പരിഹരി�ാൻ
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� സർ�ാരിെ� നയ�ൾ �ലം സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളികൾ
േനരി�� ���ൾ പഠി�് പരിഹരി�വാൻ ക�ീഷെന നിേയാഗി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് നൽ�� സഹായ�ൾ കാലതാമസം �ടാെത
ലഭി��െവ�് ഉറ�ാ�ാൻ �േത�ക നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

നാണ�വിള കർഷക�െട �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*124 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�� റ�ർ െ�ാേമാഷൻ ആൻഡ്
െഡവലപ്െമ�് ബിൽ, േകാഫി െ�ാേമാഷൻ ആൻഡ് െഡവലപ്െമ�് ബിൽ,
ൈ�സസ് െ�ാേമാഷൻ ആൻഡ് െഡവലപ്െമ�് ബിൽ, �ീ െ�ാേമാഷൻ ആൻഡ്
െഡവലപ്െമ�് ബിൽ എ�ീ കരട് ബി�കൾ നാണ�വിള കർഷകെര ��തൽ
�തിസ�ിയിലാ�െമ� ആശ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കരട് നിയമ�ൾ പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
സം�ാനെ� കർഷക�െട താ�ര��ൾ ഹനി�� വ�വ�കൾ
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ഒഴിവാ�ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) റ�ർ, �ഗ�വ��ന�ൾ എ�ിവ ഉൾെ�െട�� നാണ�വിളകൾ�് തറവില
�ഖ�ാപി�ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േക� സർ�ാരിെ� കർഷക വി�� നടപടികൾ �ലം �തിസ�ി േനരി�� റ�ർ
കർഷകർ�് സം�ാന സർ�ാർ നൽകിവ�� സഹായെ��റി�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) �ല� വർ�ിേതാ����െട നിർമാണ�ിനാ�� പ�തിെയ �റി�്
വിശദമാ�േമാ?

സർവകലാശാലകളിെല പരീ� പരി�രണം

*125 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർവകലാശാലകളിെല പരീ�ാ നടപടികൾ പരി�രി��തിന്
േവ�ി നിേയാഗി� ക�ീഷൻ സർ�ാരിന് റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ നി�ിത വിജയശതമാനം ഉറ�ാ��തിന് നൽകിവ�� േമാഡേറഷൻ
ഒഴിവാ�ാൻ നിർേദശ�േ�ാ;

(സി) റിേ�ാർ�ിെല �ധാന ശിപാർശകൾ എെ��ാമാെണ�ം ഇവ എ�േ��്
നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

സാ��ികമായി പി�ാ�ം നിൽ�� വിദ�ാർ�ികൾ�്  വിദ�ാഭ�ാസ�ി��
അവസരം

*126 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ �തി�ചാ��ിെനാ��േ�ാൾ േക� വിദ�ാഭ�ാസ
നയ�ിൽ നി�ം വിഭി�മായി സാ��ികമായി പി�ാ�ം നിൽ��
വിദ�ാർ�ികൾ�്  വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� അവസരം ഉറ�് വ���തിന്
ഇടെപടൽ നട��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉൽ�� �ാപന പദവി േന�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�് �വർ�ന
സ�ാത��ം നൽകാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�വഴി ൈകവരി�ാൻ
ല��മി�� േന��ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ�യംഭരണ േകാേള�കളി�ം അൺ എയ്ഡഡ് േകാേള�കളി�ം ഫീസ് ഘടന
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നി�യി��തി�ം അ�ാദമിക മിക��ായി�ം ഫീസ് നൽകാൻ �ാ�ിയി�ാ�
വിദ�ാർ�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� അവസരം നിേഷധി�െ���ിെ��റ�്
വ���തി�ം സംവിധാനം ഏർെ���േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിെല പരി�രണ �വർ�ന�ൾ

*127 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട നിലവിെല സാ��ിക �ിതി, ആെക വാ�ാ ബാധ�ത
എ�ിവ എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ; െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട ആ�ികൾ
സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാ�് കൺേസാർഷ��ിൽ നി�� വാ�ാ തിരി�ടവ് ഏെ���ാൻ
തീ�മാനമായി�േ�ാ;

(സി) വാ�ാ ബാധ�ത ഒഴിവാ�ിയാൽ േമയ് മാസെ� �വർ�നെ�ല�ം വര�ം
ത�ി�� വിടവ് 12 േകാടിയിൽ താെഴയായി��തിനാൽ ��തൽ വാഹന�ൾ
ഓ�േറ�് െച�് �തിദിന വ�മാന വർ�നവി�െട െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.െയ
�വർ�ന ലാഭ�ിേലെ��ി�ാൻ നടപടിെയ��േമാ;

(ഡി) െതാഴിലാളികെള �ടി വിശ�ാസ�ിെല��െകാ�് പരി�രണ �വർ�ന�ൾ
നട�ാ�ാൻ േവ� ഇടെപടൽ നട�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് േബാധന സ�ദായ�ിൽ നവീകരണം

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

(എ) സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് സമ� �േ��ം ല��മി��
പ�ാ�ല�ിൽ നിലവിെല േബാധന സ�ദായ�ിൽ നവീകരണം ആവശ�െമ�്
ക���േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിനായി നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സർ�ാർ േകാേള�കളിൽ ആവശ��ിന് അ��ാപകെര നിയമി��തിന്
അ��ാപക നിയമന�ിൽ ഏർെ���ിയി�� നിയ�ണ�ൾ
�നഃപരിേശാധി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ വിേദശ
സർവകലാശാലകളിെല �ഗ�രായ േകരളീയരായ അ��ാപക�െട വി�ാന
സ��് �േയാജനെ����തിന് ആവി�രി�ി�� െ�യ്ൻ െഗയ്ൻ പ�തി
യാഥാർ��മായി�േ�ാ;
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(ഡി) േനാബൽ സ�ാന േജതാ��ൾെ�െട േലാക�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി��
പ�ിത�മായി വിദ�ാർ�ികൾ�് സംവദി�ാൻ അവസരെമാ��� രാജ�െ�
ആദ� പ�തിയായ എ�െെഡ�് േ�ാളർ-ഇൻ-െറസിെഡൻസ് പരിപാടിെയ �റി�്
വിശദമാ�േമാ?

കർഷക േ�മം ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി

*129 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷി�് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ���തി�ം
കാർഷിക വിഭവ��െട മാർ��ിംഗിന് സഹായി��തി�മായി നിലവിൽ
എെ��ാം സംവിധാന�ളാ�ളളത്; ��ത സംവിധാന�ൾ പര�ാ�മാേണാ
എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കർഷക�െട േ�മ�ി�ം വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ം �തിയ പ�തികൾ
ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െക-�ിൽ പ�തി

*130 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അഭ��വിദ��െട െതാഴിൽ�മത െമ�െ����തിനായി
ൈന�ണ� പരിശീലന�ി�െട അവെര �ാ�രാ��തിന് െക-�ിൽ പ�തി�്
�പം െകാ��ി�േ�ാ; ഇതിനായി എ�ാ മ�ല�ളി�ം �േത�കമായി അസാപ്
�േഖന ൈന�ണ� േമളകൾ സംഘടി�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെ� ൈവ�ാനിക സ�ഹ േക�ീ�തമായ സ�ദ്  വ�വ��് ��ത
പ�തി എ�േ�ാളം �േയാജനെ��െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൻഡ�ി ആവശ�െ��� ൈന�ണ�ം േകരള�ിെല �വജന�ൾ�്
ലഭ�മാ��തിനായി �ൗഡ് ക���ിംഗ് പരിശീലനം ഉൾെ�െട�� സാേ�തിക
വിദ�ക�മായി ബ�െ�� അധിക ൈവദ���ൾ ആർ�ി��തിന് �േത�കമായ
സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.െയ കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

*131 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ



6 of 15

�ീ വി ശശി
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വികസന�ം ജനേ�മ�ം ഉറ�വ���തിന് കാര��മമായ
െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം ഉ�ാേക�തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാധാരണ ജന�ൾ ഏ��മധികം ഉപേയാഗി�� െപാ�ഗതാഗത
സംവിധാനമായ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.െയ ലാഭന��ൾ മാനദ�മാ�ാെത
കാര��മമായി നിലനിർ��തിന് സർ�ാർ �ൻൈകെയ��് സാ��ിക
പാേ��കൾ ഉൾെ�െട �ഖ�ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട പരി�രണ�മായി ബ�െ�� �ശീൽ ഖ�
റിേ�ാർ�ിെല നിർേദശ�ളിേ�ൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ധനകാര� മാേനജ്െമ�് ഉൾെ�െട െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട ഭരണപരമായ
�വർ�ന�ളിൽ �താര�ത�ം െ�ാഫഷണലിസ�ം െകാ�വരാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ പാഠ�പ�തി പരി�രണം

*132 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ വി�ാനസ�ഹ ��ിെയ�
ല��ം ൈകവരി�ാനായി പാഠ�പ�തി പരി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�ാദമിക മികവി�ം ൈവദ�� വികസന�ി�ം �ാധാന�ം
നൽകിെ�ാ�ാേണാ പാഠ�പ�തി പരി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ�ി�െട ൈകവരി�� മാനവ വിഭവ വികസനം ൈവ�ാനിക
മികവിേനാെടാ�ം നാടിെ� �േരാഗതി�് �ടി ഫല�ദമാ�� തര�ിലാേണാ
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� നവീകരണം ല��മാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

പഴം, പ��റി എ�ിവ�് തറവില

*133 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് പഴം, പ��റി എ�ിവ�് തറവില �ഖ�ാപി�ത് ഫല�ദമായി
നട�ാ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ���ൾ േശഖരി�ാൻ െവയർഹൗ�കേളാ േകാൾഡ് സ് േ�ാേറ�കേളാ ഗതാഗത
സംവിധാന�േളാ ഒ�ം സ�മാ�ിയി�ി�ാ� കാരണ�ാൽ പലയിട�ം
സംഭരണം നട��ി� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േഗാഡൗൺ, േകാൾഡ് സ് േ�ാേറജ് �ട�ിയ അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ��ാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് 10 ല�േ�ാളം കർഷകർ ഉെ��ിരിെ� 2021-ൽ ��ത
പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�ത് എ�ായിരം കർഷകർ�ാണ് എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഇ) 2021-ൽ എ�േകാടി �പ മാ�മാേണാ സബ് സിഡി ഇന�ിൽ സർ�ാരിന്
നീ�ിെവേ��ിവ�െത�് അറിയി�ാേമാ; എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

നാളിേകര�ിെ� വില�കർ� പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*134 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ സി എ�് ���
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ധാന വാണിേജ�ാ��മായ നാളിേകര�ിെ� വില�കർ�
പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നാെഫഡ് �ഖ�ാപി� െകാ� സംഭരണം അശാ�ീയ മാനദ��ൾ �ലം
നിഷ് ഫലമായി�േ�ാ; എ� ടൺ െകാ� സംഭരി�ാനായി��
ല��മി�ി��െത�ം എ� ടൺ സംഭരി�ാനാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;
നിബ�നകൾ ��ിഭ�മായി പരി�രി�് െകാ� സംഭരണം നീ�ാൻ
നാെഫഡിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കിേലാ�ാമിന് 32 �പ നിര�ിൽ പ�േ�� സംഭരി��തിന് സം�ാന
സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയ പ�തി�െട കാര��മത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �ല�വർ�ിേതാ�ാദനം വി�ലീകരി��തിന് ആയിരം േകാടി �പ�െട വി�വരവ്
ല��മാ�ി േകരെഫഡിെ� വി�ലീകരണ�ി�� ���ി ആരംഭി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ന�ാേമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� പാഠ�പ�തി പരി�രണ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�്

*135 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല പാഠ�പ�തി
കാലാ��തമായി പരി�രി���മായി ബ�െ��് നിേയാഗി� ക�ീഷൻ
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാഠ�പ�തി പരി�രണ നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; പഠന�ിെനാ�ം
ൈന�ണ� വികസനം �ടി ഉറ�വ���തിനായി എെ��ാം ശിപാർശകളാണ്
ഉൾെ���ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പഠന�ി�ം പരീ� നട�ി�ി�ം വിദ�ാർ�ികൾ ഉ�യി�� േപാരാ�കൾ
പരിഹരി��തിനായി സംവിധാനം ഏർെ���വാൻ നിർേദശ�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ഡി) സർവകലാശാലകളിെല ഫീസ് ഘടനയിൽ മാ�ം നിർേദശി�� ശിപാർശ
സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ?

റ�ർ വില�ിരത ഫ�്

*136 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റ�റിെ� വിലയിടിവ് സം�ാന�ിെ� കാർഷിക േമഖലയിൽ ഉ�ാ�ിയ
�ത�ാഘാതം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) റ�റിെനാ�ം കാർബ�ം മ�് രാസവ���ം േചർ� മി�ിതമായ റ�ർ
േകാ�ൗ�് േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ തീ�മാനി�ിരി��തട��� േക�
സർ�ാരിെ� നയ�ൾ റ�റിെ� വിലെയ ഏ�തര�ിലാണ് ബാധി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് റ�ർ വില�ിരത ഫ�് �കാര�� �റ� �ക 250 �പയായി
വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

കർഷക േ�മനിധി േബാർഡിെ� �വർ�ന�ൾ

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

(എ) സം�ാന�് കർഷക േ�മനിധി േബാർഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�മനിധി േബാർഡ് കർഷകർ�് നൽ�� െപൻഷൻ �ക
നി�യി�ി�േ�ാ; ആയതിന് ധനകാര� വ��ിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;
�ഷി വ��ം ധനകാര� വ��ം ത�ിൽ അ�ാര��ിൽ അഭി�ായ വ�ത�ാസം
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നിലനിൽ��േ�ാ; െപൻഷൻ �ക നി�യി�തിൽ അപാകത��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കർഷക േ�മനിധി േബാർഡിൽ കർഷകർ രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; രജിേ�ഷൻ
നടപടികൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നട��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േ�മനിധി േബാർഡിേല�് എ�കാരമാണ് വ�മാനം െമാബിൈലസ്
െച�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; നാളി�വെരയായി സർ�ാർ ഉേ�ശി�
രീതിയിൽ വ�മാനം ലഭി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ; േബാർഡ് നിലവിൽ
വ�തിന് േശഷം െപൻഷൻ നൽകി �ട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി�ീ െസ��കൾ വ�ാപി�ി�ാൻ നടപടി

*138 �ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പര�രാഗത �ഷി രീതിേയാെടാ�ം യ�ാധി�ിതമായ ആ�നിക
കാർഷിക �റകൾ �ടി സമന�യി�ി�െകാ�് കർഷക�െട വ�മാനം
വർ�ി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉേ�ശ�േ�ാെട ആരംഭി� �ഷി�ീ െസ��കൾ വ�ാപി�ി�ാൻ
പരിപാടി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�രം േക��ൾ വഴി ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ
എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) കാർഷിക രംഗെ� ഗേവഷണ േന��ൾ കർഷകരിേലെ��ി��തിന്
ആരംഭി�ി�� കാർഷിക വി�ാന േക���െട �വർ�ന �മത
വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇ�രം േക��ളിൽ കാർഷിക ബി�ദ
വിദ�ാർ�ികെള�ടി ഉൾെ���ാൻ പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �തന �ഷി രീതികൾ, ന�യിനം നടീൽ വ��ൾ എ�ിവ
കർഷകരിേലെ��ി��തിന് ��ധാന പ�് വഹിേ�� കാർഷിക
സർവകലാശാല�െട �വർ�നം ശാ�ീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത
പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�� മെ�� സബ്സിഡി

*139 �ീ സജി െചറിയാൻ
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ് ,
ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ മെ�� സബ്സിഡി ഇ�ാതാ�ിയ�ം മെ���് വില
വർ�ി�ി�് �തിലി�റിന് 143 �പയാ�ിയ�ം വർ�ി�ി� വില�്
ആവശ�ാ�സരണം മെ�� ലഭ�മാ�ാ��ം കടൽ
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മ��ബ�ന�ിേലർെ��ിരി�� പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള
�തിസ�ിയിലാ�ിയിരി��തിനാൽ ഇ�ാര��ിൽ പരിഹാരം കാ��തിന്
േക� സർ�ാ�മായി ബ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ �തികരണം
എ�ായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ലി�റിന് 25 �പ വീതം സബ്സിഡി നൽ��തിന് സം�ാനം �തിമാസം എ�
�ക വിനിേയാഗി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക� സർ�ാർ ഇ�നം ലഭ�മാ�ാതിരി��ത് മ��ബ�നം
അസാ��മാ�ിെ�ാ�ിരി�� സാഹചര��ിൽ സി.എൻ.ജി., എൽ.എൻ.ജി.
�ട�ിയവ ഇ�നമായി ഉപേയാഗി�� എ�ി�ക�െട സാ��ത
പരിേശാധി�േമാ?

േകാമൺെവൽ�് െഗയിംസിൽ സം�ാന�ിന് േന�ം

*140 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
കായികം, വഖഫ് , ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022-െല േകാമൺെവൽ�് െഗയിംസിൽ സം�ാനം േനടിയ അഭിമാനകരമായ
േന��ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� കായിക രംഗ�് പ�ാ�ല വികസനെമാ���തിനായി
സർ�ാർ ആ��ണം െച�് നട�ാ�� പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;
ഇ�ാലയളവിൽ പ�ാ�ല വികസന�ിനായി േക� സർ�ാർ സം�ാന�്
നട�ിലാ�ിയി�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) കായിക താര�െള വളർ�ിെയ���തി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി ഈ
സർ�ാർ നട�� �വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; േ�ാർട്സ് ക�ാ�
നിയമന�ിൽ അഭിമാനകരമായ േന�ം സം�ാന��ായി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കായിക രംഗ�് അടി�ാന സൗകര�െമാ���തിൽ േക� സർ�ാർ
സം�ാനേ�ാട് സ�ീകരി�് വ�� വിേവചനപരമായ സമീപന�ിൽ മാ�ം
വ���തിനായി സർ�ാർ നട�� ഇടെപട�കൾ എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസനം

*141 �ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ വി േജായി
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം,
വഖഫ് , ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േനമം േകാ�ിംഗ് െടർമിനൽ ഉേപ�ി�ത് �നഃപരിേശാധി�ണെമ�് ആവശ�െ��്
േക� െറയിൽേവ മ�ിെയ സ�ർശി�ാൻ എ�ിയ സം�ാന മ�ിമാർ�് േക�



11 of 15

മ�ി �ടി�ാഴ്��് അ�മതി നിേഷധി�ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� േക� സഹമ�ി�െട ഇടെപടലാണ് സം�ാന മ�ിമാർ�് ഇ�കാരം
അ�മതി നിേഷധി�ാൻ കാരണെമ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�ാര�ം �ധാനമ�ി�െട ��യിൽെപ��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസനം ആവശ�െ��് എെത�ി�ം േക�
സഹമ�ിമാേരാ സം�ാനെ� �തിപ� ക�ി േനതാ�ളിൽ ആെര�ി�േമാ
ബ�െ�� മ�ിെയേയാ �ധാനമ�ിെയേയാ ക�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) പാത ഇര�ി�ി�ൽ, േ�ഷ�ക�െട നവീകരണം, േകാ�് ഫാ�റി, �തിയ
െ�യി�കൾ എ�ിവ ഉൾെ�െട സം�ാനെ� െപാ� െറയിൽേവ വികസന�ിന്
സം�ാന സർ�ാർ േക� സർ�ാ�മായി നിര�രം ബ�െ���േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�ിെ� വികസനാവശ�ം പരിഗണി�് സിൽവർൈലൻ പ�തി�്
അ�മതി നൽകാൻ സം�ാന െറയിൽേവ വിഭാഗം േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

കർഷക േ�മനിധി േബാർഡിെ� �വർ�നം

*142 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക േമഖലയി�ം അ�ബ� േമഖലകളി�ം ഏർെ��ിരി��
കർഷക�െട േ�മം ല��മാ�ി അവർ�് െപൻഷ�ം സാ��ിക സഹായ�ം
നൽ�ക, അ�വഴി അവ�െട സാ�ഹിക �ര� ഉറ�ാ�ക എ�ിവ
ഉേ�ശി�െകാ�� കർഷക േ�മനിധി േബാർഡിെ� �വർ�നം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ��ത േബാർഡ് വഴി നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി�ി��െത�ം അവയിൽ എെ�ാെ� നട�ിലാ�ാൻ സാധി�െവ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േബാർഡിെ� ���ികൾ ധനകാര� വ��ിെ� അംഗീകാര�ിനായി
സമർ�ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ധനകാര� വ��ിന് സമർ�ി� പ�തികൾ�് അംഗീകാരം ലഭി�ാൻ
ൈവ����ലം േബാർഡിെ� �വർ�നം നില�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
പ�തികൾ�� അംഗീകാരം േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ�ാൻ ഇടെപടൽ
നട�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. െഷഡ��ക�െട �നർനിർണയം

*143 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
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�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഡീസലിെ� അ�ദിന വിലവർ�ന�ം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�്  ഡീസൽ ലി�റിന്
വിപണിവിലേയ�ാൾ 27 �പേയാളം അധികമായി നൽേക�ിവ���ം
��ി�� �തിസ�ി കണ�ിെല��് ��തൽ ഇല�ിക് ബ�കൾ
വാ��തി�ം നിലവി�� വാഹന�െള സി.എൻ.ജി. ഇ�ന�ിേല�്
പരിവർ�ി�ി��തി�ം പ�തി�േ�ാ;

(ബി) യാ�ാ സൗകര�ം �റ� �േദശ�ൾ ഒഴിെക�� �ധാന ��കളിെല
െഷഡ��കൾ ശാ�ീയമായി �നർനിർണയി��തി�ം ഓേരാ വാഹന�ിെ��ം
�തിദിന കള�ൻ സംബ�ി�് പരിേശാധി��തി��ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട ആെക പാസ�ർ വാഹന�ൾ എ�െയ�ം അവയിൽ
ശരാശരി എ�െയ�ം �തിദിനം സർവീസ് നട��െ��ം അറിയി�േമാ;
സമയനി� പാലി�ം മിക� േസവനം ലഭ�മാ�ി�ം ��തൽ യാ��ാെര
ആകർഷി�ാൻ നടപടിെയ��േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

*144 �ീമതി � �തിഭ 
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട ശാ�ീകരണ�ിന് േവ�
മാർഗ�ൾ കെ��ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ാൻ �േത�കം സമിതികെള
നിേയാഗി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത സമിതിക�െട റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�ിൽ അടി�ാന സൗകര��ൾ, അ�ാദമിക സൗകര��ൾ എ�ിവ
െമ�െ����തി�ം �ാന സ�ദ് വ�വ� എ� ല���ിേല�്
നയി��തി�ം ആവശ�മായ എെ��ാം നിർേദശ�ളാണ് �േ�ാ�് െവ��ത്;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ��ത ശിപാർശകൾ നട�ിൽ വ����മായി ബ�െ��് തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കാർഷിക േമഖലയിൽ സ�യംപര�ാ�ത

*145 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് കാർഷിക േമഖലയിൽ സ�യംപര�ാ�ത െെകവരി�കെയ�
ല��േ�ാെട തരിശായി കിട�� �മിയി�ൾെ�െട �ഷി വ�ാപി�ി�ാൻ
നട�� �മ�ിെ� ഫലമായി െെകവരി�ാൻ കഴി� േന�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓണ�ാലെ� അധിക ആവശ�കത ��ിൽ ക�് എ�ാ വീ�കളി�ം െചറിയ
േതാതിെല�ി�ം പ��റി �ഷി വ�ാപകമാ�ാൻ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉ�ാദി�ി�െ��� പ��റിക�ം പഴ��ം േക��ടാെത
ഉപേഭാ�ാ�ളിേലെ��ി��തിന് ശീതീകരി� വാഹന�ൾ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �ാേദശിക വിപണി ശാ�ീകരണ�ി�� പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ?

െപാ� ഗതാഗത സംവിധാനം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

*146 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ� ഗതാഗത സംവിധാനം ��തൽ കാര��മമാ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സ�കാര� ഗതാഗത സർവീ�കൾ ലാഭകരമായി നട�േ�ാൾ
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ന��ിലാ���ി�� കാരണ�ൾ എെ��ാമാെണ�്
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവി�ളള സർവീ�കൾ ലാഭകരമാ��തി�ം ��തൽ സർവീ�കൾ
ആരംഭി��തി�ം െഷഡ��കൾ �നഃ�മീകരി��തി�മാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ജീവന�ാർ�ം െപൻഷൻകാർ�ം സമയബ�ിതമായി
ശ�ള�ം െപൻഷ�ം നൽകാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െനൽ�ഷി�െട വ�ാപന�ം ഉ�ാദന വർ�ന�ം

*147 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം െനൽ�ഷി വ�ാപി�ി��തി�ം
ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തി�മായി നട�ാ�ിവ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018 �ത�� �ളയ�ി�ം െവ�െ�ാ��ി�ം െനൽ�ഷി��ായി�� കന�
നാശന��ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) �ളയം�ലം െനൽ�ഷി�് നാശന��ൾ ഉ�ായി�� കർഷകർ�്
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സമയബ�ിതമായി ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിന് നാളി�വെര നട�ിയ
ഇടെപട�ക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിളനാശം വ� കർഷകർ�് സാേ�തിക കാരണ�ളാൽ ധനസഹായം
ൈവകി�ാതിരി��തി�ം അർഹരായ ��വൻ േപർ�ം യഥാസമയം ആയത്
വിതരണം െച��തി�ം നിർേദശം നൽ�േമാ;

(ഇ) കാലം െത�ിയ മഴ�ം �ളയ�ം െവ�െ�ാ��ം അതിജീവി�് െനൽ�ഷിയിൽ
ഏർെ��� കർഷകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം സഹായി��തി�ം ആ�നിക
�ഷിരീതികൾ അവലംബി��തിൽ �ാ�രാ��തി�ം ആവശ�മായ പ�തികൾ
ആവി�രി�് നട�ാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട നവീകരണ�ിന് �േത�ക കർമ പ�തി

*148 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം പരി�രി��തിന് സർ�ാർ
നിേയാഗി� സമിതികൾ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർേദശ�ളി�െട സർവകലാശാലക�െട �വർ�ന�ളി�ം
പരീ�ാരീതികളി�ം െകാ�വരാ�േ�ശി�� മാ��ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ കാല�ിെനാ�് നവീകരി��തി�ം
ശ�ിെ����തി�ം �േത�ക കർമ പ�തി നട�ിലാ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് വിവിധ വിഷയ�ളിൽ ഗേവഷണം നട�� വിദ�ാർ�ിക�െട
ഗേവഷണ നിലവാരം ഉയർ��തി�ം ��ത ഗേവഷണ ഫല�ൾ
സം�ാന�ിെ� �േരാഗതി�് േവ�ി ഉപേയാഗി��തി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�നർേഗഹം പ�തി

*149 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
കായികം, വഖഫ് , ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭവനരഹിതരായ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �നർേഗഹം പ�തി
�കാരം ലഭി�� 10 ല�ം �പ �മി വാ�ാ�ം വീട് നിർമി�വാ�ം
അപര�ാ�മാെണ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വാ�� �മി ബാ�ിൽ
പണയെ���ി വാ� എ��് വീട് നിർമി�ാൻ മ��െ�ാഴിലാളികെള
സഹായി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �നർേഗഹം പ�തി �കാരം മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ലഭി�� �ക
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വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �നർേഗഹം പ�തി �കാരം ൈലഫ് മാ�കയിൽ വീട്
നിർമി�് ന�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പഴം, പ��റിക�െട സ�യംപര�ാ�ത�് �േത�ക പ�തി

*150 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ാൻ ഈ സർ�ാർ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തരിശ് �മികളി�ം േതാ���െട ഒ� ഭാഗ�ം മ�് �ഷികൾ െച��തിന്
േ�ാ�ാഹനം നൽ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) പഴം, പ��റി �തലായവ�െട സ�യംപര�ാ�ത�് �േത�ക പ�തി
നട�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 ആഗ�് 20, ശനി
എ എം ബഷീർ ,

െ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)].


