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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
അ�ാം സേ�ളനം

2022 �ൈല 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�ി

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

�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

*421 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി ��തായി െതാ��ിയാറ്
േകാടിയിൽപരം �പ�െട പ�തികൾ�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പഠനം വിലയി��ൽ, പരീ� എ�ിവ�് ഓ�ൺ േസാ�് േലണിംഗ് മാേനജ്െമ�്
സി�മായ േമാ�ലാർ ഒ��് ഓറിയ�ഡ് ഡയനാമിക് േലണിംഗ്
എൻവേയാൺെമ�് �േയാജനെ���ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ�
േന��ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സർ�കലാശാലകൾ�് �.ജി.സി. സൗജന�മായി നൽകി വ�ി�� ഇ-േജണൽ
നിർ�ലാ�ിയ സാഹചര��ിൽ ഗേവഷണ�ിന് സഹായകരമാ��തിന്
സം�ാന സർ�ാർ ഇ-േജണൽ കൺേസാർഷ�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ?

േഹാർ�ിേകാർ�ിെ� �വർ�നം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

*422 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
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�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിപണി വില ഉയർ�് നിൽ�േ�ാ�ം പ��റി, പഴം �ഷിയിൽ ഏർെ���
കർഷക�െട ഉ���ൾ�് ന�ായമായ വില ലഭി�ാ� സാഹചര��ിൽ
ഇടനില�ാ�െട അമിത �ഷണം ഒഴിവാ�ാൻ േഹാർ�ിേകാർ�ിെ� ഇടെപടൽ
കാര��മമാ�ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഷി വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� മാർ��കൾ ��തൽ വി�ലെ���ി
സംഭരണ�ിെല�ം വിപണന�ിെല�ം അമിത �ഷണം നിയ�ി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) പഴം, പ��റി കർഷകർ േനരി�� വില�കർ��് പരിഹാരെമ� നിലയിൽ
ശീതീ�ത സംഭരണ ശാലകൾ �ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

റ�ർ കർഷക�െട �രിതം പരിഹരി�ാൻ നടപടി

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

(എ) റ�ർ ഷീ�്, റ�ർ ലാ��് എ�ിവ�് കാർഷിക ഉ�� പദവി ലഭ�മാ�ാൻ സർ�ാർ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റ�ർ കർഷകർ േനരി�� �രിതം പരിഹരി��തിന് �തിയതായി
ആവി�രി�ി�� മ�് പ�തികൾ, ഇവ�െട �േരാഗതി എ�ിവ വിശദമാ�േമാ?

ആശ�ാസ കിരണം പ�തി

*424 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര� മിഷെ� ആശ�ാസ കിരണം പ�തി �ട�ിയതായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം സഹായ വിതരണം
സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� ��ികെള അട�ം പരിചരി��
മാതാപിതാ�ൾ�് നൽകിവ�� ��ത പ�തി അ�ിമറി��തി�� �മം
നട�� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?



3 of 14

�ല�വർ�ിത പാ����ൾ

*425 �ീമതി െദലീമ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ പാലിെ� ആഭ��ര ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�് അയൽ
സം�ാന�് നി�ം ഇറ�മതി െച�� പാലിെ� അളവ് ഗണ�മായി
�റ��തി�ം പാ��ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�� നിലയിേല�്
സം�ാനെ� മാ��തി�ം നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാൽ േക��ടാെത ദീർഘനാൾ ��ി��തി�ം �ല�വർ�ിത ഉ���ളാ�ി
മാ��തി�ം ല��മി�് നട�� �വർ�ന�ൾ സംബ�ി� വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(സി) പാലിെ� ഉ�ാദന�മത വർ�ി�ി��തിനായി സർ�ാർ അവലംബി�ിരി��
ശാ�ീയ മാർ��ൾ സംബ�ി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െ�യിൻ െഗയിൻ പ�തി

*426 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. എം.വിജിൻ : 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 രംഗെ� അ�ാദമിക മാ��ം ഗേവഷണ
നിലവാര�ം ഉയർ�കെയ� ല��േ�ാെട ആവി�രി�ി�� െ�യിൻ െഗയിൻ
പ�തിെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഗേവഷകർ�് േനാബൽ സ�ാന േജതാ��മായി ആശയവിനിമയം നട�ാ�ം
സംവദി�ാ�ം എറ�ൈഡ�് േ�ാളർ ഇൻ െറസിെഡൻസ് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ
എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േപാ�് േഡാ�റൽ ഗേവഷകർ�് �തിമാസം അ�തിനായിര�ം ഒ� ല��ം
വീതം െഫേലാഷി�് നൽകി ഗേവഷണം േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ �ഖ�ാപി� പ�തി
�ാവർ�ികമായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഗേവഷണ സൗകര��ൾ െമ�െ����തിൽ േലാേകാ�ര നിലവാര�ി��
ലേബാറ�റിക�ം ൈല�റിക�ം സ�ീകരി�ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

േതാ�വിളക�െട സംര�ണം

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

(എ) സം�ാനെ� �ധാന േതാ�വിളകളായ റ�ർ, േതയില, കാ�ി, ഏലം
എ�ിവ�െട ഉ�ാദന�ം കയ�മതി�ം വർ�ി�ി�് സം�ാന�ിെ� സ�ദ്
ഘടനെയ ശ�ിെ����ത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േതാ�വിളക�െട �നർ നടീലി�ം അവ�െട ഉ�ാദന�മത
വർ�ി�ി��തി�മായി എെ��ാം മാർ��ളാണ് കെ��ിയി��െത�ം
അവയിൽ ഏെതാെ� �ാേയാഗികമാ�ിയി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

കാർഷിക ഉ����െട സമാഹരണ�ം വിപണന�ം

*428 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക ഉ����െട സംഭരണം, വിപണനം എ�ിവ�്
ആവശ�മായ സൗകര���ം സംവിധാന��ം ഏർെ��േ��ത്
കാർഷികേമഖല�െട �ന��ീവന�ിന് അത��ാേപ�ിതമാെണ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� കർഷകരിൽ നി�ം ഉ���ൾ സംഭരി��തിന് നിലവി�ളള
സംവിധാന�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കർഷകരിൽ നി�ം ഉ���ൾ േനരി�് സംഭരി��തിന് നിലവി�ളള
സംവിധാന�ൾ ശ�ിെ����തി�ം �തിയ സംവിധാന�ൾ
ഏർെ����തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ പ�ായ�ി�ം ശീതീകരണ സൗകര��േളാട് �ടിയ ഒ� �ാഥമിക
�ാമീണ കാർഷിക സംഭരണ േക�ം ഉറ�ാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ� പ�ായ�ിൽ ഒ� കളി�ളം പ�തി

*429 �ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം,
വഖഫ് , ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ാർട്സ് ഇൻ�ാ�ക്�ർ െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി
നട�വ�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) േ�ഡിയ��െട�ം ഇ��ിയിെല െ�യിനിംഗ് െസ�റിെ��ം ���ികൾ
ഇേ�ാൾ ഏ�ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ ഒ� ഇ�ർനാഷണൽ േ�ഡിയം
നിർ�ി�� പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എ�ാ പ�ായ�കളി�ം ഒ� കളി�ളം പ�തി നട�ിലാ��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇതി�െട എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ല��മി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

എൻേഡാസൾഫാൻ �രിതബാധിതർ�് ന�പരിഹാരം

*430 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ��ം ��ീം േകാടതി�െട�ം നിർേ�ശാ�സരണം
എൻേഡാസൾഫാൻ �രിതബാധിതർ�് ന�പരിഹാരം നൽ��തി�ം
�നരധിവാസ�ി�മായി കീടനാശിനി നിർ�ാതാ��ം േക� സർ�ാ�ം
സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ��ത ധനസഹായം േനടിെയ��ാൻ സ�ീകരി�� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ; കീടനാശിനി നിർ�ാതാ�ൾെ�തിെര നിയമ നടപടി
ൈകെ�ാ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

വാഹൻ േസാ�് െവയർ

*431 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വാഹന��െട നി�തി കണ�ാ��തിൽ വാഹൻ േസാ�് െവയറി��ായ പിഴവ്
കാരണം സം�ാന നി�തിയിൽ ന�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) േക� സർ�ാരിെ� േസാ�് െവയറിൽ സം�ാന നി�തി വ�വ�കൾ
ഉൾെ�ാളളി��തിൽ ഉ�ാ�� പിഴവ് തി��ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്;

(സി) �റ� നിര�ിൽ നി�തി ഈടാ�ിയവരിൽ നി�ം ബാ�ി �ക ഈടാ��തിന്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

പ�േ�� സംഭരണം

*432 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
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�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�േ�� സംഭരണം �തിസ�ിയിൽ ആയ�െകാ�് സം�ാനെ� േകര
കർഷകർ �രിതമ�ഭവി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�േ�� സംഭരി�� സ�കാര� ഏജൻസികെള ആ�യിേ��ി വ��
കർഷകർ�് വളെര �റ� വില മാ�മാണ് ലഭി��ത് എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹാരി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാേദശിക തല�ിൽ ��തൽ സഹകരണ സംഘ�െള പ�േ��
സംഭരണ�ിനായി �മതലെ���േമാ;

(ഡി) പ� േത� സംഭരണ�ിൽ സഹകരണ സംഘ�ൾ��ാ�� അധിക
സാ��ിക ബാധ�ത കണ�ിെല��് ഒ� െമ�െ�� പാേ�ജ് നൽകിെകാ�്
േകരഫഡ്, നാെഫഡ് എ�ിവ �േഖന പ� േത� സംഭരണം കാര��മമായി
നട��തിന് �ഷിവ��് �ൻൈകെയ��േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഫലാധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസ രീതി

*433 �ീ എം �േകഷ് 
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് നവീകരണം സാധ�മാ��തിന് അ�േയാജ�മായ
വിധ�ിൽ പരീ� സ�ദായം പരി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ
അ�ാദമിക, വിദ�ാർ�ി സ�ഹ�ൾെ�െട ബ�െ��വ�മായി ആശയവിനിമയം
നട�േമാ; പരീ� പരി�രണ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�ിെല �ധാന ശിപാർശകൾ
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അ�� അ��യന വർഷം �തൽ ഫലാധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസ രീതി
�ാവർ�ികമാ�ാൻ തീ�മാനമായി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത വിദ�ാഭ�ാസ രീതി�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നവീന രീതികൾ���തമായി അ��ാപക�െട �ാഗ��ം ഉയർ��തി�ം
എ��ിെല �റവ് പരിഹരി��തി�ം നടപടിെയ��ി�േ�ാ?

വേയാജന സംര�ണം

*434 �ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ��സദന�ളിൽ അേ�വാസിക�െട എ�ം
വർ�ി�വ��താ�� സർേ� ഫല�ൾ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) സർ�ാർ േനരി�് നട�� ��സദന�ൾ എവിെടെയാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; അവയി�െട നൽകിവ�� േസവന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��സദന��െട നിലവാരം േദശീയതല�ിേല�് ഉയർ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ�കാര� ഏജൻസികൾ ��സദനം നട��തി�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം
രജിേ�ഷൻ നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� വേയാജന ജനസംഖ��െട വിവരം േശഖരി�് ഡാ�ാേബസ്
ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ��ത ഡാ�ാേബസിെ�
അടി�ാന�ിൽ വേയാജനേ�മ�ിനായി �തിയ പ�തികൾ ആ��ണം
െച�് നട�ാ�ാേമാ?

വേ�ഭാരത് െ�യിൻ സർ�ീസ്

*435 �ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ സി എ�് ���
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം,
വഖഫ് , ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതിേവഗ െ�യിൻ യാ�ാസൗകര�ം ഏർെ���ാ�� സം�ാന
സർ�ാരിെ� പ�തിെയ �റി�് ജന�ളിൽ �തി�ല �തികരണം
��ി�കെയ� ല��േ�ാെട ചില േക��ൾ സം�ാന�് െ�യിൻ
യാ��െട േവഗത ��ി അ�പത് കിേലാമീ�റായി വർ�ി�ി�ാൻ െറയിൽേവ
തീ�മാനി�താ�ളള വാർ� �ചരി�ി�തിെ� നിജ�ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനേ�ാടി�� െ�യി�ക�െട േവഗത വർ�ി�ി��താേയാ ��ാം പാത
നിർ�ാണം ഉടൻ ആരംഭി��താേയാ െറയിൽേവ സം�ാന സർ�ാരിെന
അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് വേ�ഭാരത് െ�യിൻ അ�വദി��തായി എെ��ി�ം അറിയി�്
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െറയിൽ പാത�െട വളവ് നിവർ�ാൻ എെ��ി�ം പ�തി
െറയിൽേവ ആരംഭി�കേയാ ആവി�രി�കേയാ െച�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വീ�വള�ിെല പ��റി �ഷി

*436 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
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�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െവ�ായണി കാർഷിക േകാേളജിെല ലേബാറ�റിയിൽ നട�ിയ സാ�ിൾ
പരിേശാധനയിൽ 26 ശതമാന�ിലധികം പ��റി സാ�ി�കളി�ം
ഇേ�ാേഷാ�കൾ എ�റിയെ���വയിൽ നി�് എ���ൾെ�െട
കീടനാശിനി�െട അംശം കെ��ിെയ�് പറയെ���ത് വീ�വള�ിെല പ��റി
�ഷി�െട �ാധാന�ം െവളിെ����താകയാൽ ഇതിനായി സർ�ാർ നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്;

(ബി) നഗര ���കൾ �േഖന നഗര�ളിെല പ��റി �ഷി ഫല�ദമാ��തിന്
വി��ാദന�ി�ം വിതരണ�ി�ം �ഷിപരിശീലന�ി�ം േവ� ഏർ�ാ�കൾ
െച� വ��േ�ാ;

(സി) ഓണ�ാല�് ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�� പ��റികെള അമിതമായി
ആ�യിേ��ി വ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാൻ ആരംഭി� പ�തി �കാരം
കഴി� വർഷം എ� ഉ�ാദനം അധികമായി േനടാൻ കഴി�; ആവശ�കത�ം
ഉ�ാദന�ം ത�ി�� അ�രം എ�യാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികൾ�ായി �നരധിവാസ �ാമം

*437 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െസറി�ൽ പാൾസി, ഓ�ിസം എ�ിവ ബാധി� ��ികൾ�ം മാനസിക െവ�വിളി
േനരി�� ��ികൾ�ം അവ�െട ര�ിതാ�ൾ�മായി �നരധിവാസ �ാമം
ഒ���തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �നരധിവാസ �ാമ�ളിൽ ഇവർ�ായി ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി�� സൗകര��ൾ
സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ�റ� േരാഗബാധിതരായ ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം അവ�െട
മാതാപിതാ�ൾ�് വ�മാനം കെ���തി��ളള സൗകര��ൾ �നരധിവാസ
�ാമ�ളിൽ ഏർെ����തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജന�ൾ�ിടയിൽ ഓ�ിസെ� സംബ�ി�് ശാ�ീയ അവേബാധം
��ി�വാനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ചി�ൻ പ�തി

*438 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) േകരള ചി�ൻ പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഈ
പ�തി വിപണിയിെല േകാഴിയിറ�ി�െട വില നിയ�ി�് നിർ�വാൻ
സഹായി�ി�േ�ാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ െകപ്േകാ, മീ�് േ�ാഡ�്സ് ഓഫ് ഇ�� എ�ിവ�െട
പ�ാളി�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള ചി�ൻ പ�തിയി�െട ഉ�ാദി�ി�� േകാഴിയിറ�ി�െട �ണനിലവാരം
ഉറ�വ���തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാഴി വളർ�ൽ േമഖലയിൽ ഇതര സം�ാന ഹാ�റി ഉടമക�െട േമൽേ�ാ�
�റ��തിന് േവ�ി സം�ാന�് ��തൽ ഹാ�റികൾ ആരംഭി��തി�ളള
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കായിക േമഖല�െട �േരാഗതി�് സ�കാര� േമഖല�െട സഹകരണം

*439 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
കായികം, വഖഫ് , ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം കായിക േമഖല�െട � േരാഗതി�ായി
എെ��ാം �തിയ പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖല�െട �േരാഗതി�ായി സ�കാര� േമഖല�െട സഹകരണം
േതടിയി�േ�ാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയിെല കായിക �ാപന�ൾ�് എെ��ാം സഹായ�ളാണ്
നൽകി വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിേ�ാകൾ�് കള�ൻ ടാർജ�്

*440 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. �െട വ�മാനം വർ�ി�ി��തിന് ഓേരാ ഡിേ�ാ�ം
കള�ൻ ടാർജ�് നി�യി�് നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ ഡിേ�ാ�ം �തിമാസം എ� േകാടി �പ േന��തിനാണ്
ല��മി�ിരി��ത്;

(സി) ഇതിനാവശ�മായ ബസ് സർ�ീ�കൾ നട��തിനായി എെ��ാം
�മീകരണ�ളാണ് ഏർെ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

േസഫ് േകരള പ�തി

*441 �ീമതി � �തിഭ 
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�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�ാന സ�ദ്ഘടന �പെ���കെയ� ല��ം
േനടിെയ���തിൽ സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� �ാധാന�ം
കണ�ിെല��് വിവിധ ശാഖകളിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസം
നവീകരി�ാൻ പ�തി�േ�ാ;

(ബി) സർ�ാർ േമഖലയി�� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കെള െസ�ർ ഓഫ് െട�ി�ൽ
എ�ലൻസ് ആ�ി ഉയർ�ാൻ ആേലാചി�ി�േ�ാ; സ�കാര� എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേള�കളിെല അ��യന നിലവാരം നി�ിത നിലവാരം �ലർ��െവ�റ�്
വ��ാൻ േകരള െടേ�ാളജി�ൽ �ണിേവഴ് സി�ി�് കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ൈന�ണി പരിശീലനം െമ�െ���ാ�ം വ�വസായബ�ിതമാ�ാ�ം േകരള
െടേ�ാളജി�ൽ �ണിേവഴ് സി�ിയിൽ േബാർഡ് ഓഫ് �ിൽസ് �പീകരി�് 
�വർ�നം ആരംഭി�ി�േ�ാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ ഡിജി�ൽ സാേ�തിക സംവിധാനം

*444 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാേള�കൾ, സർ�കലാശാലകൾ, മ�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾ എ�ിവയിൽ ഡിജി�ൽ സാേ�തിക സംവിധാനം ഒ���തിെ�
ഭാഗമായി �േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഇതിനാവശ�മായ േലണിംഗ്
�ാ�് േഫാം വികസി�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട ല��മി��ത് എെ�ാെ�യാണ്; സം�ാനെ�
സർ�കലാശാലാ ൈല�റികെള�ം മ�് ൈല�റികെള�ം ഏേകാപി�ി��
വിഷയം പ�തി�െട പരിഗണനയി�േ�ാ; ��ത പ�തി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലയിൽ എെ��ാം മാ��ൾ�് വഴിെവ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സർ�കലാശാലകളിൽ �തന പഠന വ��ക�ം ആ�നിക �സ�കാല േകാ�ക�ം
ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

െക-�ിൽ കാ�യിൻ

*445 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാലയളവ് �തൽ നാളി�വെര വിദ�ാർ�ിക�െട�ം
െതാഴിലേന�ഷക�െട�ം ൈന�ണ� വികസന�ി�ം െതാഴിൽ�മത
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വർ�ി�ി��തി�മായി അസാപ് നട�ാ�ി വ�� �വർ�ന�ൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാരിൈടം േമഖലയിെല മാറിയ െതാഴിൽ സാഹചര��ിന�സരി�് സം�ാനെ�
െതാഴിലേന�ഷകെര സ�മാ��തിനായി �േത�ക പരിശീലന പ�തികൾ
�പീകരി�വാൻ ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െക-�ിൽ കാ�യിൻ െകാ�് ല��മി��െത�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േപാളിെട�ിക് േകാേള�ക�െട നിലവാരം ഉയർ��തി�� നടപടി

*446 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാളിെട�ിക് േകാേള�ക�െട നിലവാരം ഉയർ��തി�ം
േപാളിെട�ിക് േകാ�കൾ വ�വസായ േമഖല�െട ആവശ��ൾ�് അ��തമായി
നവീകരി��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൻഡ�ി ഓൺ ക�ാ�സ് ഇൻ േപാളിെട�ിക് പ�തി �കാരം ഒ� വിദ�ാർ�ി�് 
അ�ായിരം �പ സർ�ാർ ധനസഹായേ�ാെട �റ�ത് പതിനായിരം
�പെയ�ി�ം �തിമാസം ലഭി���രീതിയിൽ േപാളിെട�ി�കളിൽ നി�ം
പഠനം �ർ�ിയാ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇേ�ൺഷി�് െച�വാൻ
അവസരെമാ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി പഠനേ�ാെടാ�ം െതാഴിൽേശഷി�ടി ആർ�ി�വാൻ
വിദ�ാർ�ികെള �ാ�രാ�െമ�് വിലയി���േ�ാ;

(ഡി) േപാളിെട�ിക് േകാഴ് �കൾ �ർ�ീകരി�� എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം െതാഴിൽ
ഉറ�ാ�ക എ� ല��േ�ാെട കരിയർ ഓൺ ക�ാ�സ് എ� പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

വി.എഫ്.പി.സി.െക. �െട �വർ�ന�ൾ

*447 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പഴം, പ��റി ഉ�ാദന�ിൽ ��ിര േന�ം ൈകവരി��തിനായി െവജി�ബിൾ
ആ�് ��് െ�ാേമാഷൻ കൗൺസിൽ േകരള നട�� �വർ�ന�െള �റി�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നി�ിത നിലവാര�� വി�്, വളം, കാർഷിേകാപകരണ�ൾ, ൈജവ
കീടനിയ�ണകാരികൾ എ�ിവ ലഭ�മാ�ാനായി വി.എഫ്.പി.സി.െക. �ഷി
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വാണിജ� േക��ൾ �ാപി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എവിെടെയ�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇവ ��തൽ �ല�ളിേല�് വ�ാപി�ി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(സി) പഴം, പ��റിക�െട കയ�മതി�ായി വി.എഫ്.പി.സി.െക. നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്?

�ീരസംഘ�ൾ�േമൽ ആദായ നി�തി

*448 �ീ വി േജായി
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. എ. രാജ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീേരാ�ാദക േമഖലയിെല െചലവ് അയൽ സം�ാന�െള
അേപ�ി�് അധികമായതിനാ�ം തദ��തം ഉ�� വിലവർ�നവ്
അ�ാേയാഗികമായതിനാ�ം �ല�വർ�ിേതാ����െട വി�ലീകരണ�ി�െട
കർഷകർ�് െമ�െ�� വില ഉറ�ാ��തി�� മിൽമ�െട �മ�െള
പാ�����െടേമൽ ജി.എസ്.ടി. �മ�ിയ േക� സർ�ാർ നടപടി എ�െന
ബാധി�െമ�ാണ് വിലയി��ിയി��ത്;

(ബി) േക� സർ�ാർ �ീരസംഘ�ൾ�് േമൽ ആദായനി�തി ഏർെ���ിയ
കർഷവി�� നടപടി പിൻവലി�ി�േ�ാ; സം�ാന ആവശ�േ�ാ�� േക�
സർ�ാരിെ� �തികരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വർ�ി� േതാതി�� ഉ�ാദനെചലവ് സം�ാനെ� �ീേരാ�ാദന ല��െ�
�ർബലെ���ാതിരി�ാൻ സർ�ാർ ഏെത�ാം തര�ി�� ഇടെപടൽ
നട��െ��് അറിയി�ാേമാ?

കാർഷിക േമഖലയിെല െതാഴിലാളി ദൗർലഭ�ം

*449 �ീ. 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 അ�ഭവെ��� െതാഴിലാളി ദൗർലഭ�ം
പരിഹരി��തിന് ഉത�� കർ� പ�തികൾ ആവി�രി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത ല��ം �ൻനിർ�ി േക� സഹായേ�ാെട നിലവിൽ എെ��ി�ം
പ�തികൾ സം�ാന�് നട�ാ�ി വ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� കാർഷിക സാഹചര��ൾ�് അ�േയാജ�മായ യ��ൾ
ലഭ�മാ��തിൽ എ�േ�ാളം വിജയി�ാൻ സാധി�ി��്; ഈ ല��ം
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�ൻനിർ�ി എെ��ി�ം പഠന�ൾ കാർഷിക സർ�കലാശാലയിൽ
നട��േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

പാൽ, ��, മാംസ ഉ�ാദന�ിന് േലാൺ സബ് സിഡി

*450 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആവശ�മായ പാൽ, ��, മാംസം എ�ിവ ഉ�ാദി�ി�ാൻ
സബ് സിഡിേയാട് �ടിയ േലാ�ം മ�് സൗകര���ം നൽ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 �ൈല 13, �ധൻ
കവിത ഉ�ി�ാൻ,

െസ��റി ഇൻ ചാർജ്

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




