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(എ) സം�ാന�് പ��റി ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തി�ം ന�
ഭ�ണം ഉറ�് വ���തി�മായി �രയിട �ഷി�െട ഭാഗമാ�ളള പ��റി �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തി നട�ാ��േ�ാ;

(ബി) മാർ��് ആവശ�കത അ�സരി�് പ��റി ഉ�ാദനം �മീകരി��തിന് പ��റി
ഉ�ാദന കല�ർ നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ��റി �ഷി�ായി �േത�ക കാർഷിക േമഖലകൾ നിലവി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

വിള ഇൻ�റൻസ് പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് �ടെര��ാ�� കാലാവ� വ�തിയാന�ം ��തി േ�ാഭ��ം
�ലം വിളനാശം സംഭവി� കർഷകർ�് അർഹമായ ന�പരിഹാരം യഥാസമയം
നൽ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം �ൻകാല�െള അേപ�ി�്
കർഷകർ�് ��തൽ �ക ന�പരിഹാരമായി അ�വദി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ഷിനാശം ഉ�ായാൽ കർഷകർ�് കാലതാമസം �ടാെത ന�പരിഹാരം
നൽ��തിന് ഇൻ�റൻസ് വ�വ�കൾ പരി�രി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഷിനാശം വിലയി��ി റിേ�ാർ�് അയ��തിനായി െമാൈബൽ ആ�്
ഉൾെ�െട�ളള നവീന സാേ�തികവിദ�കൾ ഉപേയാഗി��േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

അന�ാധീനെ�� വഖഫ് സ���ൾ തിരി�പിടി�ാൻ നടപടി

*274 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അന�ാധീനെ�� വഖഫ് വ�വകകൾ തിരി�് പിടി��തിനായി വഖഫ്
വ�വകക�െട വിശദാംശം അട�ിയ ലി�് റവന� വ��ിന് ൈകമാ റണെമ�്
നിർേ�ശം നൽകിയി� േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ വഖഫ് േബാർഡ് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അനധി�ത കേ��ം തട��തി�ം ഒഴി�ി��തി�ം വഖഫ് ച��ളിൽ േഭദഗതി
വ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാം മാ��ളാണ് വ��ിയെത�്
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അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് കാലഘ��ിൽ ടാ��മായി േചർ�് കാസർേഗാഡ് ആ�പ�ി
നിർ�ാണ�ിന് ഏെ��� വഖഫ് േബാർഡിെ� �ല�ിന് പകരം �മി
നൽ�െമ� സർ�ാർ വാ�ാനം പാലി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ�െകാെ��്
വ��മാ�ാേമാ?

സമ� ഗതാഗത നയം

*275 �ീ വി െക �ശാ�്
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�കൾ�് ഉൾെ�ാ�ാ�� പരിധി��റ�� വാഹന
സാ�ത�ം വർ�ി� േതാതി�� വാഹനെ����ം അപകടം വർ�ി�ി�ക�ം
സ�ാരം ��രമാ�ക�ം െച��ത് കണ�ിെല��് െപാ� ഗതാഗത
സംവിധാനം കാര��മമാ�ാൻ േവ� ഇടെപടൽ നട��േ�ാ; െപാ�
വാഹന�ളിൽ െവഹി�ിൾ �ാ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് രജി�ർ െച�ി�� ആെക വാഹന�ൾ എ�െയ�ം അവയിൽ
നിലവിൽ ഓ�േറ�് െച�� േ�ജ് ക�ാേര�കൾ, െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട�ം
സ�കാര� വാഹന��ം ഉൾെ�െട എ�െയ��� േ�ാഡീകരി� കണ�്
ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ നൽകാേമാ;

(സി) െപാ� ഗതാഗതം േ�ാ�ാഹി�ി�� തര�ിൽ സം�ാന�് സമ� ഗതാഗത
നയം �പീകരി�ാ�� �വർ�ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

സർവകലാശാല നിയമ��ം പരീ� സംവിധാന�ം പരി�രി�ാൻ നടപടി

*276 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. എ�്. സലാം : 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 േമഖലെയ േലാേകാ�ര
നിലവാര�ിേല�യർ��തിനായി �തന വി�ാന ശാഖകളിൽ �ാൻസ്,
ജ�ാൻ, അേമരി� �ട�ിയ വികസിത രാജ���മാ�� സഹകരണ�ിെ�
സാധ�ത േത��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാന സ�ഹ ��ിെയ� ല���ിന��പമായി സർവകലാശാല നിയമ��ം
പരീ� സംവിധാന�ം പരി�രി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിനായി
�പീകരി� ക�ീഷ�കൾ �വർ�നം �ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�ാപിത ല��ം ൈകവരി��� രീതിയിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�
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ഘടന�ം ഉ�ട��ം പരി�രി��തിന് നിയമി� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ പരി�രണ
ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീനാരായണ �� ഓ�ൺ സർ�കലാശാല

*277 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീനാരായണ �� ഓ�ൺ സർ�കലാശാല�െട �വർ�ന�ൾ
ആരംഭി��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സർ�കലാശാലയിൽ ��തൽ െതാഴിലധി�ിത േഷാർ�് േടം േകാ�കൾ
ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിേദശ�ളിൽ ഉൾെ�െട ��ത സർ�കലാശാല�് പഠന േക��ൾ
ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

�ഗ സംര�ണ േമഖലയിൽ സംരംഭകത� വികസനം

*278 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഗ സംര�ണ േമഖലയിൽ നട�ിലാ�ി വ�� സംരംഭകത�
വികസന പരിപാടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അല�ാര പ�ികൾ, �യ�കൾ, നാ�ൾ എ�ിവ�െട പരിപാലനം സംരംഭകത�
സ�ഭാവ�ിേല�് മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ആട്, പ�, േപാ�് എ�ിവ�െട ഫാ�കൾ നട��തി�� നിബ�നകൾ
വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിനായി സബ് സിഡിേയാ േ�ാ�ാഹന നടപടികേളാ
നിലവിൽ നട�ിലാ��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ��ത േ�ാ�ാഹന നടപടി�് മാധ�മ�ളി�െട എ�മാ�ം �ചാരം
നൽ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ; �ചാരണ �വർ�ന�ൾ ഊർ�ിതമാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

കാർഷിക ഉ�ാദക സംഘടനക�െട �വർ�ന�ൾ

*279 �ീമതി െദലീമ
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് കാർഷിക ഉ�ാദക സംഘടനക�െട �പീകരണം
വ�ാപി�ി�െകാ�ം നിലവി��വെയ ശാ�ീകരി�െകാ�ം ഉ�ാദനം �തൽ
വിപണനം വെര�� �വർ�ന�ൾ കാര��മമാ�ി കർഷക�െട വ�മാനം
വർ�ി�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ;

(ബി) വാണിജ� സംഘടന എ� നിലയിൽ ഇവ�െട �വർ�നം ഏത് തര�ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ� �ാൻഡ് �പീകരി�്  കാർഷിക ഉ�ാദക സംഘടനകൾ �േഖന മിക�
വിപണി ഇടെപടലിന് സാധ�ത�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാർഷിക േമഖലയിെല �ല� വർ�ിത ഉ���ൾ നിർ�ി�� സംരംഭ�െള
േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡപകട�ൾ നിയ�ി��തിന് േബാധവൽ�രണം

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

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട�ൾ വർ�ി�് വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ േറാഡപകട�ൾ �റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േറാഡപകട�ൾ നിയ�ി���മായി ബ�െ��് െപാ� ജന�ൾ�്
േബാധവൽ�രണം നട��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിഷ �ാവക�ൾ, അപകടകരമായ രാസവ��ൾ എ�ിവ െകാ�േപാ��
വാഹന�ൾ�് �േത�ക നിയ�ണ�ൾ ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െനൽ�ഷി േ�ാ�ാഹനം

*281 �ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാരി�ിതിക �ാധാന��ം ഭ�� �ര��ം കണ�ിെല��് െനൽ�ഷി
േ�ാ�ാഹി��തിനായി നട�ിലാ�� പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ിര െനൽ�ഷി വികസന പ�തിയിൽ ഉ�ാദേനാപാധികൾ�് സഹായം
നൽകിവ��േ�ാ; െനൽവയൽ ഉടമകൾ�് നൽകിവ�ി�� േറായൽ�ി �ക
വർ�ി�ി�ി�േ�ാ;
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(സി) സം�ാന�് െന�ിെ� താ�വില വർ�ി�ി�ി�േ�ാ; രാജ��് ഏ��ം ഉയർ�
നിര�ിലാേണാ സംഭരണവില നി�യി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െന��ാദന േബാണ�ാ�ം കാർഷിക യേ�ാപകരണ�ൾ വാ��തി�ം
സഹായം നൽ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ര�ിത പ��റി ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

*282 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് വിഷരഹിതമായ പ��റി ലഭ�മാ��തി�ം
കർഷകർ�് ന�ായ വില ലഭ�മാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ൈജവ ഉ���ൾ�് വിേദശ വിപണി േനടിെയ���തിന്
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ൈജവം എ� േലബലിൽ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് നൽ�� പ��റി�ം
പഴ�ം ഓർഗാനി�ാേണാ എ�് സർ�ിൈഫ െച��തി�� സംവിധാനം
നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

�ീര േമഖലയിെല ഉ�ാദനെ�ലവ്

*283 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-�ീരവികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീര േമഖലയിെല ഉ�ാദനെ�ലവ് ���തി�� കാരണ�ൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�കാലികൾ�ാവശ�മായ പ�ഷാഹാര�ിെ� ദൗർലഭ�ം പരിഹരി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ീേരാ�ാദക�െട ��ാ�, എസ്.എ�്.ജി., മ�് സ�� സംഘ�ൾ എ�ിവയി�െട
െപാ�, സ�കാര�, വ��ിഗത േമഖലയി�� തരി��മികളി�ം ഉപേയാഗ�ന�മായ
�ല�ളി�ം വാണിജ�ാടി�ാന�ിൽ തീ��ൽ �ഷി വ�ാപി�ി��തി��
പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി നൽകിവ�� സഹായ�ൾ വ��മാ�േമാ?

ഗതാഗത നിയമലംഘന�ൾ തടയാൻ ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ്

*284 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
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�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാഡപകട�ളിൽ �രിഭാഗ�ം ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം
�ലമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനം ഓടി���ൾെ�െട�� ഗതാഗത നിയമ
ലംഘന�ൾ ക�പിടി�ാൻ ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് സംവിധാനം ഉ�
ക�ാമറ �ംഖല �ാവർ�ികമായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് േറാഡപകട�ൾ ��തൽ ഉ�ാ��തായി കെ��ിയി��
�ല�ൾ �ര�ിതമാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വാഹന�ൾ ൈല�് ഡിം െച�ാതിരി���ം തീ��കാശ�� ൈല�കൾ
ഉപേയാഗി���ം അപകട�ൾ�് �ഖ� കാരണമാ��തിനാൽ അവ
കർശനമായി തട��തിന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാർട്സ് േകരള ഫൗേ�ഷൻ

*285 �ീ എം �േകഷ് 
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായിക േമഖല�് ദിശാേബാധം പക��തിന് നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കായിക േമഖലയിൽ കിഫ്ബി ഫ�ൾെ�െട ഉപേയാഗി�െകാ�് നട��
അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) കായിക അടി�ാന സൗകര���െട നിർ�ാണ�ി�ം പരിപാലന�ി�ം
�പീകരി�ി�� േ�ാർട്സ് േകരള ഫൗേ�ഷെ� �വർ�നം വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസനം

*286 �ീ വി േജായി
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹജ്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ിേ�ാട് േകാ�് ഫാ�റി, േനമം േകാ�ിംഗ് െടർമിനൽ എ�ീ പ�തികളിൽ
നി�ം പി�ാ�ക�ം ശബരി െറയിൽ പ�തി ദീർഘകാലമായി അ�മതി നൽകാെത
നീ�ിെ�ാ�് േപാ���ം ഉൾെ�െട�� വികസന വി�� നടപടികൾ
തി��ാൻ െറയിൽേവ മ�ാലയേ�ാട് ആവശ�െ��േമാ;
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(ബി) അ�മാലി-എ�േമലി പാത�െട പ�തി െചലവ് വഹി�ാെമ� വ�വ�
സം�ാനം അംഗീകരി�തിെന�ടർ�് ഉ�ായി�� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;
���ിയ എ�ിേമ�് െറയിൽേവ�െട അ�മതി�ായി സമർ�ി�ി�േ�ാ;
എ�ിേമ�ിെ� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��വാ�ർ-തി�നാവായ പാത, എറണാ�ളം-െഷാർ�ർ ��ാം പാത എ�ിവ�െട
നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

മീ�് �ാ�ജിക് �ാൻ

*287 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇറ�ി, �� ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി
മീ�് �ാ�ജിക് �ാൻ നട�ിൽ വ���തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�േമഖല �ാപനമായ മീ�് േ�ാഡ�്സ് ഓഫ് ഇ���െട ഉ���ൾ�്
ആഭ��ര, അ�ർേദശീയ വിപണി കെ���തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�ർേദശീയ വിപണികളിൽ ഉ����െട �ണനിലവാര�ം �ര�ിതത��ം
��തൽ പരിഗണി�െ���തിനാൽ മീ�് േ�ാഡ�്സ് ഓഫ് ഇ���െട മാംസ
ഉ����െട �ണനിലവാര പരിേശാധന കാര��മമായി നട��തിന് എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മീ�് േ�ാഡ�്സ് ഓഫ് ഇ���െട ഉ���ൾ േഹാം െഡലിവറിയായി
എ�ി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ േലണിങ് മാേനജ്െമ�് സി�ം

*288 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് �തിസ�ി�െട കാലഘ��ിൽ ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസ
സൗകര��ൾ �റവായതിനാൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ �തിസ�ി
ഉ�ായതായി പറയെ���ത് ഗൗരവേ�ാെട പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�സംബ�ി�് എെ�ാെ� പരിഹാര നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല അ��ാപന, പഠന ��ിയ ഡിജിൈ�സ് െച��
���ി കാര�മായ �േരാഗതി ൈകവരി�ി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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എ�ിൽ ഇത് േവഗ�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സർ�കലാശാലക�ം േകാേള�ക�ം ഉൾെ�െട�� എ�ാ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളി�ം േലണിങ് മാേനജ്െമ�് സി�ം �ാപി�വാൻ സാധി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല എൻേറാൾെമ�് േറേഷ�ാ വർ�ന

*289 �ീ. എ�്. സലാം
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ വി േജായി
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : 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 േമഖലയിെല എൻേറാൾെമ�് േറേഷ�ാ
എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇത് അഖിേല�� ശരാശരിയി�ം
��തലാേണാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എൻേറാൾെമ�് േറേഷ�ാ വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
സർവകലാശാലകളിൽ ബി�ദ, ബി�ദാന�ര ബി�ദ സീ�ക�ം ഗേവഷണ
ൈഗ�ക�െട എ��ം ഗേവഷണ സീ�ക�ം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സർ�കലാശാലകൾ��ിൽ ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ��ക�ം ��ക�ം
�ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
ഇ�വഴി ല��മി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

കാർഷിക േമഖലയിൽ നി�� െമാ� �ല�വർ�ന

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

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക േമഖലയിൽ നി�� െമാ� �ല�വർ�ന
�റ�വ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വനേമഖല�മായി േചർ�് കിട�� �ഷി�മി�� കർഷകർ�് വന�ജീവി
ആ�മണ�ിൽ നി�ം വിള സംര�ണം ലഭി�ാ�ത് ഇതിന് കാരണമായി
ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2013-14 കാലയളവിൽ 12.37 ശതമാനമായി�� കാർഷിക േമഖലയിെല �ല�വർ�ന
2021-ൽ 8.03 ശതമാനമായി �റ�തിെ� കാരണ�ൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിൽ കാർഷിക േമഖലെയ �ന��ീവി�ി�ാൻ എെ��ാം സമ�
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?
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െപാ� ഗതാഗതം ശ�ിെ���ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് െപാ� ഗതാഗതം ശ�ിെ���ാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ലാഭ�ിൽ ഓടിയി���ം ജന�ൾ�്  വളെര ഉപകാര�ദ�മായി��
നിർ�ലാ�ിയ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. സർ�ീ�കൾ �നരാരംഭി�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക-സ�ി�് ബസ് സർ�ീസ്

*292 �ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർ സം�ാന സർ�ീ�കൾ�ം സം�ാന�ി��ിെല ദീർഘ�ര
യാ�കൾ�ം സ�കാര� േകാൺ�ാ�് വാഹന�ൾ അമിത ചാർജ് ഈടാ�ക�ം
യാ��ാർ�് േവ� സൗകര��ൾ ഏർെ���ാതിരി�ക�ം യാ��ാേരാട്
അപമര�ാദയായി െപ�മാ�ക�ം െച��തായ പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ദീർഘ�ര, അ�ർ സം�ാന യാ��ായി കിട�യാ��ൾ�െട�� മിക� യാ�ാ
സൗകര��േളാെട െക-സ�ി�് സർ�ീസ് ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ നിലവിൽ എ�
ബ�കളാണ് ��ത സർ�ീസ് നട��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അയൽ സം�ാന നഗര�ൾ ഉൾെ�െട �ധാന നഗര�െള ബ�ി�ി�െകാ�്
��തൽ ബസ് സർ�ീസ് ആരംഭി�� കാര�ം പരിേശാധി��േ�ാെയ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) സർ�ീസ് നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ ഇ-ഗേവണൻസ്
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിെല ഡ��ി പാേ�ൺ ഏകീകരണം

*293 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട ��വൻ െഷഡ��ക�െട�ം ഡ��ി പാേ�ൺ
ഏകീകരി��തി�ം െഷഡ��കൾ ശാ�ീയമായി പരി�രി�് ജീവന�ാ�െട
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വിഭവേശഷി �ർ�മായി ഉപേയാഗെ����തി�ം പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട ഫ്ളീ�് ��ിൈലേസഷൻ നിലവിൽ എ�യാണ്; അത്
േദശീയ ശരാശരിയിേല�് വർ�ി�ി��തിനായി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.
നട�ിലാ�ിയ പരി�രണം ഫല�ദമാേണാ;

(സി) പഴ�ംെച� ��ർ �ാ�് ബ�കൾ മാ��തി�ം �തിയ സർ�ീ�കൾ
ആരംഭി��തി�മായി ബ�കൾ വാ��തിന് പ�തി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

കാർഷിേകാ����െട �ല�വർ�ന�ം വിപണന�ം

*294 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാർഷിേകാ���ളിൽ നി�് �ല�വർ�ിത ഉ���ൾ
നിർ�ി��തിന് എെ��ാം സഹായ പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ല�വർ�ിത ഉ����െട നിർ�ാണ�ി�ം അ�വഴി ��ിര
കാർഷിക വികസന�ി�മായി അേ�ാ പാർ�കൾ �ാപി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ല�വർ�ിത ഉ���ൾ�് വിപണി കെ���തിനായി സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

�വജന�െള കാർഷിക��ിയിേല�് ആകർഷി�ാൻ നടപടി

*295 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ����െട വില�ിരതയി�ാ�, ന�ായമായ വ�മാനം
ലഭി�ാ�ത് , വ�മാന�ിെല ��ിരതയി�ാ� എ�ിവ �വജന�െള
കാർഷിക��ി ഉപജീവേനാപാധിയാ��തിൽ നി�്  വി�ഖരാ��ത്
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ഷിയിെല �തന സാേ�തികവിദ�കൾ കർഷകരിേലെ��ി��തി�ം
കാർഷിക യ�വൽ�രണ�ി�ം എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് നട��ത്;

(സി) കാർഷിക േമഖലയിൽ െച�കിട, ഇട�രം �ല�വർ�ന സംരംഭ��ം
കാർഷിേകാ����െട സം�രണ�ം വ�ാപി�ി��തി�� പ�തികെള�റി�്
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അറിയി�ാേമാ?

�ര�ിത�ം ആേരാഗ�കര�മായ മാംസ ഉ�ാദനം

*296 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-�ീരവികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിരവധി ഇറ�ി�ടകൾ �റ�ായ�ം ��ിഹീന�മായ
അ�രീ��ിൽ �വർ�ി���ം മാലിന�സം�രണ�ിന് ഫല�ദമായ
മാർ��ൾ ഇ�ാതിരി���ം �ഗസംര�ണ വ��ിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ര�ിത�ം ആേരാഗ�കര�മായ മാംസ ഉ�ാദന�ിന് കശാ�് �വർ�ന�ൾ,
�ല�വർ�നവ് എ�ീ േമഖലകളിൽ ശാ�ീയ അടി�ാന സൗകര��ൾ
ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ���ം ആേരാഗ�കര�മായ മാംസ ഉ�ാദന�ിന് പര�ാ�മായ രീതിയിൽ ഈ
േമഖലെയ നവീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കാർഷിക സ�യംപര�ാ�ത

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

(എ) സം�ാനെ� കാർഷിക സ�യംപര�ാ�മാ�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാർഷിക �േ���ിെ� ആവശ�കത േബാധ�െ����തിന് �ൾ, േകാേളജ്
തല�ളിൽ ഉൾെ�െട �േത�ക പരിപാടികൾ നട�ാ�േമാ;

(സി) േതാ��ളിൽ ഇടവിളയായി കാർഷിക ഉ���ൾ �ഷി െച��തിന് �ഷി വ��്
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള സർ�കാലശാല�് നാക് എ �സ് �സ് അ�ഡിേ�ഷൻ

*298 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള സർ�കാലശാല നാക് എ �സ് �സ് അ�ഡിേ�ഷൻ േനടി രാജ�െ� മിക�
പ�്  സർ�കലാശാലകളിൽ ഒ�ാമതായി മാറിയത് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്
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�തി�ചാ�ം ��ി�കെയ� ഈ സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപിത ല���ിേല��
മിക� �വ�വ�ായി കണ�ാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സർ�കലാശാലക�െട അ�ാദമിക രംഗെ� മികവിനായി
എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��ത്; അ��ാപക ഒഴി�കൾ
നിക��തി�ം അ��ാപക�െട സ�യം നവീകരണ �വർ�ന�ൾ�ം
പരിശീലന പരിപാടി സംഘടി�ി��േ�ാ;

(സി) കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�് സർ�കലാശാലക�െട
അടി�ാന സൗകര� നവീകരണ�ി�ം വികസന�ി�ം കിഫ്ബി �േഖന�ം
ബജ�ി�െട�ം അ�വദി� പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

പ��റി �ഷിയിൽ കീടനാശിനിക�െട ഉപേയാഗം

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

(എ) െപാ�വിപണിയിൽ വിൽപന നട�� പ��റികളിൽ അ�വദനീയ പരിധി�്
�കളിൽ കീടനാശിനി അംശം ഉളളതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈജവ പ��റികൾ എ�  േലബലിൽ വിപണനം നട�� പ��റികളി�ം
കീടനാശിനി അംശം ഉളളതായ റിേ�ാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) പ��റി �ഷിയിൽ കീടനാശിനിക�െട ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിന്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ പഠനേ�ാെടാ�ം വ�മാനം

*300 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ എം �േകഷ് : 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 രംഗ�് നട�ാ�േ�ശി��
പരി�ാര��മായി ബ�െ��് നട�� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) പഠനേ�ാെടാ�ം വ�മാനം എ� ആശയ�മായി ബ�െ��് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളിൽ നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) കലാലയ�ളിൽ ലിംഗനീതി�ം സാ�ഹ�നീതി�ം ഉറ�വ���തിനായി
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ അംഗീകരി� തീയതി: 2022 �ൈല 2, ശനി
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െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

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)].




