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14-July-2022,Thursday
നിയക്ഷത്രചിഹമഹ്നമമടാത്തംത്ത കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾ

[ ആകള കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾ : 343 ]

കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യക നിയമ്പർ
കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ : 3359 മുതൽ 3438 വകര
ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ : 3439 മുതൽ 3539 വകര
ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ : 3540 മുതൽ 3607 വകര
ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ : 3608 മുതൽ 3656 വകര
മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ : 3657 മുതൽ 3701 വകര

തരമശുനിയമലങ്ങള് കൃഷമകേരയംഗത്ത ചോദ്യമംക്കലും കോളക കേരളംള്നിയമലങ്ങളുകടാത്ത സകരക്ഷണവും�����喬။er��ക

3359.
ശയനീ. പമ. മേമക്കുട്ടിമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സുഭമക്ഷ കേരളരളക പദ്ധതമയമലൂകടാത്ത തരമശുനിയമലങ്ങളമല് പുതമയതംയമ കൃഷമയമറക്കമയതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഫലമംയമ 
പംലക്കംടാത്തുപ്പ് ജമല്ലയമകല കനിയല്കൃഷമയമല് എത്ര വര്ദ്ധനവുണദ്ധനിയവും�����喬။er��ണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കവള്ളകപംക്കത്തമല് നിയമന്നും കോക കേരളംള്നിയമലങ്ങകള സകരക്ഷമക്കുന്നതമനിയംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളള് 
സ യനീളരമച്ുപ്പ് വരുന്നും കോ; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

സകസംനിയത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭൂവമനിയമകേരയംഗ ക്രമത്തമലും കോളക വമള ക്രമത്തമലും കോളക വന്ന മംറ്റം������� ���䂴傧ക

3360.
കേരോ.ം. മംത്യു കുെല്നിയംടാത്തൻ

ശയനീ. സജയനീവുപ്പ് കേരജംസഫുപ്പ്

ശയനീ. തമരുവഞ്ചൂർ രംധാകംകൃഷ്ണൻ

ശയനീ. എൽകേരദ്യങ്ങംസുപ്പ് പമ. കുന്നപമള്ളമൽ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭൂവമനിയമകേരയംഗ ക്രമത്തമലും കോളക വമള ക്രമത്തമലും കോളക വന്ന മംറ്റം������� ���䂴傧ക സകസംനിയകത്ത ഭക്ഷത്ത ചോദ്യ 
സുരക്ഷയ്ക്കക പംരമസമതമള സുസമരതയ്ക്കക ഗുരുതരമംയ ഭയനീഷണമ ഉയര്ദ്ധനവുണകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യക ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം 
എന്നുപ്പ് പരമകേരശംധാകമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
സകസംനിയകത്ത കമംത്തക കൃഷമ വമസ്തൃതമയമലും കോളക ഒന്നമല് കൂടുതല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംവശത്ത ചോദ്യക കൃഷമ ഇറക്കുന്ന സലത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 
വമസ്തൃതമയമലും കോളക കുറവുപ്പ് ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംകുന്നതും കാര്ഷക ളംര്ദ്ധനവുണഷമകേരളതര ആവശത്ത ചോദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ഭൂവമനിയമകേരയംഗക വര്ദ്ധനവുണദ്ധമക്കുന്നതും കാര്ഷക 
ഗ ഗൗരവകേരത്തംകടാത്ത പരമഗണമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
ഇക്കംരത്ത ചോദ്യത്തമൽ ളർഷളകര കേരബംധാകവൽക്കരമച്ചുകളംണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് പംരമസമതമള സുസമരത നിയമലനിയമർത്തംൻ 
സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

പച്ക്കറമ ഉല്പംദ്യങ്ങനിയത്തമല് സ യക പരത്ത ചോദ്യംപ്തത

മറുപടാത്തമ നിയൽകുന്ന മന്തമമംർ



3361.
ശയനീ .പമ. കള. ബഷയനീർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് പച്ക്കറമ ഉല്പംദ്യങ്ങനിയത്തമല് സ യക പരത്ത ചോദ്യംപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിനായളവരമക്കുന്നതമനിയംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക 
പദ്ധതമളളംണുപ്പ് നിയടാത്തപമലംക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പച്ക്കറമ കൃഷമകചിഹയ്യുന്ന ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് നിയമലവമല് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക ആനുകൂലത്ത ചോദ്യങ്ങളംണുപ്പ് നിയല്കുന്നകതന്നുപ്പ് 
അറമയമക്കുകേരമം;
( സമ )
കൃഷമ വകുപമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഇടാത്തകപടാത്തലമലൂകടാത്ത പച്ക്കറമ കൃഷമയമല് മുന് വര്ദ്ധനവുണഷങ്ങകളക്കംള് 
പുകേരരംഗതമയുണ്ടായെന്ന് വിശദംക്കംനിയംയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
ഓണത്തമനിയുപ്പ് ഒരു മുറക പച്ക്കറമ എന്ന കേരപരമല് പദ്ധതമ ആരകഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക കവളമകപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുകേരമം?

ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് സഹംയളരമംയ നിയടാത്തപടാത്തമളൾ

3362.
ശയനീ. കുറുകേരക്കംളമ കമംയയനീൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് അവരുകടാത്ത ഉല്പന്നങ്ങൾക്കുപ്പ് അനുകേരയംജത്ത ചോദ്യമംയ വമപണമ ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമ മതമയംയ വമല 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സഹംയളരമംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമക്കുള എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് സഹംയളരമംയമ അവരുകടാത്ത കൃഷമളളുകടാത്തയുക വമപണമളകളയുക സകബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ് സമഗ്ര സർകേര്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേ 
നിയടാത്തത്തമ പദ്ധതമളള് ആസൂത്രണക കചിഹയ്യുന്നതുപ്പ് പരമഗണനിയയമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങവമവരക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം?

കജകാവ കൃഷമ വത്ത ചോദ്യംപമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ

3363.
ശയനീ. എൽകേരദ്യങ്ങംസുപ്പ് പമ. കുന്നപമള്ളമൽ

ശയനീ. ടാത്തമ. കജ. വമകേരനിയംദ്യങ്ങുപ്പ്

ശയനീ എക വമൻകസൻറുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഇതര സകസംനിയങ്ങളമല് നിയമന്നുപ്പ് വരുന്ന വമഷലമപ്തമംയ പച്ക്കറമളളുകടാത്ത ഉപകേരയംഗക മൂലക ജനിയങ്ങളുകടാത്ത 
ആകേരരംഗത്ത ചോദ്യക അപളടാത്തത്തമലംകുന്നും കോകവന്നും കോക ളത്ത ചോദ്യംന്സര്ദ്ധനവുണ മുതലംയ മംരള കേരരംഗങ്ങള് വര്ദ്ധനവുണദ്ധമക്കുന്നും കോകവന്നും കോക 
ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമയമട്ടുള്ളതംയമ ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
അടുത്ത അഞ്ുപ്പ് വര്ദ്ധനവുണഷത്തമനുള്ളമല് അന്പതമനിയംയമരക കഹക്ടര്ദ്ധനവുണ സലത്തുപ്പ് കജകാവ കൃഷമ 
വത്ത ചോദ്യംപമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ളെമഞ്ഞ സർക്കംർ ലക്ഷത്ത ചോദ്യമമട്ടിമരുകേരന്നം; എങമല് അതുപ്പ് നിയടാത്തപമലംക്കംൻ 
സംധാകമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
കജകാവ കൃഷമ കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹമപമക്കുന്നതമനുക അതമലൂകടാത്ത സുരക്ഷമത ഭക്ഷണക ഉറപ്പുവരുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുക കൃഷമ 
വകുപുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള ഊന്നല് നിയല്കുകേരമം?

കളംപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറ സകഭരണക



3364.
ശയനീ. ഇ കള വമജയൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കൃഷമ ഭവന് മുകേരഖനിയ കളംപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറ സകഭരണക നിയടാത്തപമലംക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

ചിഹക്കയുകടാത്ത ഉപകേരയംഗ വമപണനിയ സംധാകത്ത ചോദ്യതളൾ

3365.
ശയനീ. കള.എക.സച്മന്കേരദ്യങ്ങവുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളരളത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഔകേരദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഗമള പെമംയ ചിഹക്കയുകടാത്ത ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക ഏതുപ്പ് ജമല്ലയമലംണുപ്പ് കൂടുതലംയമട്ടുള്ളതുപ്പ്; ഉല്പംദ്യങ്ങനിയ
വമവരക ജമല്ല തമരമച്ുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
ചിഹക്കയുകടാത്ത മൂലത്ത ചോദ്യ വര്ദ്ധനവുണദ്ധമത ഉല്പന്നങ്ങള് നിയമര്ദ്ധനവുണേമക്കുന്നതമനുക വമപണനിയക നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുമംയമ 
സ യനീളരമച്ചുവരുന്ന നിയടാത്തപടാത്തമളള് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരമഹകേരരംഗമളള്ക്കുപ്പ് ഏറ്റം������� ���䂴傧വും�����喬။er��ക അനുകേരയംജത്ത ചോദ്യമംയ ഭക്ഷണമംയമ ചിഹക്കയുകടാത്ത വമവമധാക ഉല്പന്നങ്ങകള 
ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഇതും കാര്ഷമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് കേരളരളത്തമല് ഏകതങമലും കോളക തരത്തമലും കോളള്ള ക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കല് സ്റ്റോ.മ 
നിയടാത്തത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
ചിഹക്കയുകടാത്ത ഉപകേരയംഗ സംധാകത്ത ചോദ്യതളകളക്കുറമച്ുപ്പ് ശംസ്ത്രീയയനീയമംയ അറമവുപ്പ് ലഭമക്കുന്നതമനിയംയമ ഒരു ക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കല് 
സ്റ്റോ.മ നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് തയ്യാറാകുമോ;ംറംകുകേരമം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

കനിയനംറ നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമകല ആര്ദ്ധനവുണ   .  ഐ  .  ോ.മ  .  എഫുപ്പ്  .   പദ്ധതമ

3366.
ശയനീ. കള. ബംബു (കനിയനംറ) : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കനിയനംറ നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമകല ളംക്കയൂര്ദ്ധനവുണ കപംന്നും കോമകഗലക കനിയല്ലുാനുമംഗലം നെല്ലുുല്പംദ്യങ്ങള പംടാത്തകേരശഖര സമമതമയുകടാത്ത 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരദ്യങ്ങശത്തുപ്പ് ആര്ദ്ധനവുണ .ഐ.ോ.മ.എഫുപ്പ് പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക ളംോ.ളനിയംല് നിയവയനീളരണത്തമനിയുപ്പ് എത്ര തും കാര്ഷളയംണുപ്പ് 
അനുവദ്യങ്ങമച്മട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
ഈ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമയുകടാത്ത നിയമലവമകല സമതമ എംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകണന്നുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( സമ )
ഈ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമ എന്നുപ്പ് പൂര്ദ്ധനവുണത്തയനീളരമക്കംന് ളെമയുകമന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ചിഹങ്ങനിയംകേരാശ്ശേരമ മണ്ഡലത്തമല് ആര്ദ്ധനവുണ   .  ഐ  .  ോ.മ  .  എഫുപ്പ്  .   പദ്ധതമയമല് ഉള്കപടുത്തമ അനുവദ്യങ്ങമച് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള്

3367.
ശയനീ. കേരജംബുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായമക്കമള് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരത്തമല് വന്ന കേരശഷക ചിഹങ്ങനിയംകേരാശ്ശേരമ നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമല് 
ആര്ദ്ധനവുണ .ഐ.ോ.മ.എഫുപ്പ്. പദ്ധതമയമല് ഉള്കപടുത്തമ അനുവദ്യങ്ങമച് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങവമവരക നിയല്കുകേരമം;
( ബമ )



ഓകേരരം പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമക്കുക അനുവദ്യങ്ങമച് തും കാര്ഷള എത്രകയന്നും കോക നിയമലവമകല സമതമയുക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം; 
ഉത്തരവും�����喬။er��ളളുകടാത്ത പളര്ദ്ധനവുണപുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം?

കേരളരഗ്രംമക പദ്ധതമ

3368.
ശയനീ. കേരമംൻസുപ്പ് കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളരഗ്രംമക പദ്ധതമയമല് ളടാത്തപ്ലാമംമറ്റം������� ���䂴傧ക-മരങ്ങംട്ടുപള്ളമ പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളകള സകയുക്തമംയമ ഉള്കപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് 
05.12.2021-ല് വകുപുപ്പ് മന്തമക്കുപ്പ് കപറ്റം������� ���䂴傧യനീഷന് നിയമ്പര്ദ്ധനവുണ 1522/വമ.ഐ.പമ./മമ/ അഗ്രമ/2021 പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക നിയല്ളമയ 
പരംതമയമല് സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളള് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ളംര്ദ്ധനവുണഷമള കേരമഖലയംയ ളടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുരുത്തമ നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമകല ളടാത്തപ്ലാമംമറ്റം������� ���䂴傧ക, ഉെവൂര്ദ്ധനവുണ , മരങ്ങംട്ടുപള്ളമ 
പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളകള ഈ പദ്ധതമയമല് ഉള്കപടുത്തമ ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് ആശ ംസക പളരുന്നതമനിയംയുള്ള 
നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( സമ )
കേരളരഗ്രംമക പദ്ധതമയമല് ഉള്കപടുന്നതമനിയംയുള്ള മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡങ്ങള് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംകമന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

നിയഗരകൃഷമ

3369.
ശയനീ. കള.വമ.സുകേരമഷുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
നിയഗരകൃഷമ കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹമപമക്കുന്നതമനിയംയമ നിയടാത്തത്തംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്ന പദ്ധതമളള് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക എന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

വംമനിയപുരക മണ്ഡലത്തമല് കൃഷമ വകുപുപ്പ് മുകേരഖനിയയുള്ള പദ്ധതമളള്ക്കുപ്പ് ഫണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്

3370.
ശയനീ ോ.മ കള മുരളമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരത്തമല് വന്ന കേരശഷക വംമനിയപുരക മണ്ഡലത്തമല് കൃഷമ വകുപുപ്പ് മുകേരഖനിയ ഏകതംകക്ക 
പദ്ധതമളള്ക്കംണുപ്പ് ഫണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമച്മട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പദ്ധതമയുകടാത്ത കേരപരുപ്പ്, തും കാര്ഷള, എത്ര കേരപര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് ഇതുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരയംജനിയക കചിഹയ്തു എന്നും കോള്ള വമവരങ്ങള് കൃഷമ ഭവന് 
അടാത്തമസംനിയത്തമല് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

വമഷരഹമത പച്ക്കറമ ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ

3371.
ശയനീ. എച്ുപ്പ്. സലംക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സകസംനിയങ്ങളമല് നിയമന്നും കോക കേരളരളത്തമകേരലക്കുപ്പ് എത്തമക്കുന്ന പച്ക്കറമളളമലും കോളക മറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാക മനുഷത്ത ചോദ്യജയനീവനിയുപ്പ് 
അപളടാത്തളരമംയ നിയമലയമല് ളയനീടാത്തനിയംശമനിയമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരയംഗക നിയടാത്തത്തമയമട്ടുള്ളതംകണന്ന ളംരത്ത ചോദ്യക 
ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )



ഇതുപ്പ് ളകണ്ടായെന്ന് വിശദകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുക വമഷരഹമത പച്ക്കറമ ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനുക കൃഷമ വകുപുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക 
നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ളതുപ്പ്;
( സമ )
കേരളരളത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അതമര്ദ്ധനവുണത്തമ കചിഹക്കുപ്പ് കേരപംസ്റ്റുളളമല് തകന്ന പരമകേരശംധാകനിയയമലൂകടാത്ത വമഷസംന്നമദ്ധത്ത ചോദ്യക 
ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമ അവയുകടാത്ത വമതരണക തടാത്തയംന് ളെമയുകേരമം; ഇതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് 
സ യനീളരമക്കംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നതുപ്പ്?

പച്ക്കറമളളമകല ളയനീടാത്തനിയംശമനിയമ ഉപകേരയംഗക

3372.
ശയനീ. എക.വമജമന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഇതര സകസംനിയങ്ങളമൽ നിയമന്നും കോക കളംണ്ടുവരുന്ന പച്ക്കറമളളുകടാത്ത ഗുണനിയമലവംരവും�����喬။er��ക അവയമകല അവശമഷ്ട 
ളയനീടാത്തനിയംശമനിയമളളുകടാത്ത അളവും�����喬။er��ക പരമകേരശംധാകമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ളതുപ്പ്?

വമഷരഹമത പച്ക്കറമ ഉല്പംദ്യങ്ങമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ളർഷളർക്കുപ്പ് സഹംയക

3373.
ശയനീ എക വമൻകസൻറുപ്പ്

ശയനീ പമ സമ വമഷ്ണുനിയംഥ്��ുപ്പ്

ശയനീ. ടാത്തമ. കജ. വമകേരനിയംദ്യങ്ങുപ്പ്

ശയനീ. എ . പമ . അനിയമൽ കുമംർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് വമഷരഹമത പച്ക്കറമ ഉല്പംദ്യങ്ങമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ളർഷളർക്കുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക സഹംയങ്ങളംണുപ്പ് 
നിയല്കുന്നതുപ്പ്;
( ബമ )
കചിഹറുപക്കംകര പച്ക്കറമ കൃഷമയമകേരലക്കുപ്പ് കൂടുതലംയമ ആളർഷമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക പുതമയ പദ്ധതമ 
ആവമഷ്കരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
ളത്ത ചോദ്യംൻസർ കേരപംലും കോളള്ള മംരളകേരരംഗങ്ങള് ബംധാകമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറധാകംനിയ ളംരണക മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സകസംനിയങ്ങളമല് നിയമന്നുപ്പ് 
കളംണ്ടുവരുന്ന വമഷലമപ്തമംയ പച്ക്കറമയംകണന്ന വസ്തുതയുകടാത്ത കവളമച്ത്തമല് ജനിയങ്ങകള കൂടുതല് 
ഇതമകനിയക്കുറമച്ുപ്പ് കേരബംധാകവല്ക്കരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

രംസവളങ്ങളുകടാത്ത വമലവര്ദ്ധനവുണദ്ധനിയവുപ്പ്

3374.
ശയനീ. കള.പമ.കേരമംഹനിയന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കനിയല് ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമംയ ഫംക്ടകകേരഫംസുപ്പ്, കപംട്ടിംഷുപ്പ് എന്നയനീ വളങ്ങളുകടാത്ത വമല ക്രമംതയനീതമംയമ 
വര്ദ്ധനവുണദ്ധമച്തുപ്പ് ളര്ദ്ധനവുണഷളകര പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമസന്ധിച്ച് സമയമലംക്കമയമട്ടുള്ള ളംരത്ത ചോദ്യക സര്ദ്ധനവുണക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
വമല വര്ദ്ധനവുണദ്ധനിയവുപ്പ് മൂലമുള്ള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമസന്ധിച്ച് സമ പരമഹരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് രംസവള സബ്സിഡി ഉള്പ്പെടെ ധനസഹസമോ.മ ഉള്കപകടാത്ത 
ധാകനിയസഹംയക നിയല്കുന്ന ളംരത്ത ചോദ്യക സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ പരമഗണമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

കൃഷമ സുഗമമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ



3375.
ശയനീ. മുരളമ കപരുകനിയല്ലമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മണലൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമകല കേരളംള് ചിഹംലും കോളളളമല് നിയമന്നും കോക എക്കല് നിയയനീക്കക കചിഹയ്യുന്നതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭംഗമംയമ 
ബണ്ടുളളമല് നിയമകേരക്ഷപമച് മണ്ണ് നിരുപ്പ് നിയമരപംക്കംത്തതും കാര്ഷമൂലക ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് വമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുക, വളവും�����喬။er��ക, മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സകവമധാകംനിയങ്ങളുക 
പംടാത്തകേരശഖരങ്ങളമല് എത്തമക്കുന്നതമനുള്ള ഗതംഗത സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യക തടാത്തസ്സകപട്ടിമട്ടുള്ളതുപ്പ് ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
ഈ വര്ദ്ധനവുണഷകത്ത കൃഷമ സുഗമമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത തടാത്തസ്സക നിയയനീക്കക കചിഹയ്യുന്നതമനിയുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമംയ അടാത്തമയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെര
നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് അറമയമക്കംകേരമം?

കനിയൽ ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക വർദ്ധമപമക്കംൻ നിയടാത്തപടാത്തമ

3376.
ശയനീ. കള. പമ. എ. മജയനീദ്യങ്ങുപ്പ്

ശയനീ .പമ. കള. ബഷയനീർ

ശയനീ. നിയജയനീബുപ്പ് ളംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സർക്കംർ അധാകമളംരത്തമൽ വന്ന കേരശഷക കനിയൽ കൃഷമയുകടാത്ത ഉല്പംദ്യങ്ങനിയവും�����喬။er��ക ഉല്പംദ്യങ്ങനിയ ക്ഷമതയുക 
വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമച്മട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്;
( ബമ )
തരമശമടുന്ന പംടാത്തകേരശഖരങ്ങളമൽ കൃഷമ കചിഹയ്യുന്ന പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക എത്ര കഹക്ടർ സലത്തുപ്പ് കൃഷമ 
കചിഹയ്യാറാകുമോ;ംൻ സംധാകമച്മട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

കനിയൽ കൃഷമ നിയംശത്തമനുള്ള നിയഷ്ടപരമഹംരക

3377.
ശയനീമതമ കള.കള.രമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഒകേരരക്കറമൽ കനിയൽകൃഷമ ഇറക്കുന്നതമനുക വളമമടാത്തൽ, ളളപറമക്കൽ, കളംയ്ുപ്പ് തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയ അനുബന്ധിച്ച് സ 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയങ്ങൾക്കുമംയമ എത്ര രൂപ കചിഹലവുപ്പ് വരുകമന്നംണുപ്പ് സർക്കംർ ളണക്കംക്കമയമട്ടുള്ളതുപ്പ്; 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഇക്കെമഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായെന്ന് വിശദംയ മെയമലും കോളക കവള്ളകപംക്കത്തമലും കോളക കനിയൽകൃഷമ നിയശമച്വർക്കുപ്പ് ഒകേരരക്കറമനിയുപ്പ് എത്ര 
രൂപ നിയമരക്കമലംണുപ്പ് നിയഷ്ടപരമഹംരക വമതരണക കചിഹയകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യളുപ്പ് തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
കനിയൽ കൃഷമ നിയംശത്തമനിയുപ്പ് നിയഷ്ടപരമഹംരക നിയൽകുന്നതമനിയംയമ നിയമശ്ചയമച്മട്ടുള്ള മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡങ്ങൾ 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കയംകണന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡങ്ങൾ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക കനിയൽ കൃഷമ നിയംശത്തമനിയുപ്പ് നിയമശ്ചയമച്മട്ടുള്ള നിയഷ്ടപരമഹംര തും കാര്ഷള 
എത്രയംണുപ്പ്; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത തും കാര്ഷള കൃഷമ കചിഹലവമനിയുപ്പ് ആനുപംതമളമംകണന്നുപ്പ് ളരുതും കാര്ഷന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ഇ )
ഇല്ലംകയങമൽ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡങ്ങളമൽ ളംലംനുസൃതമംയ മംറ്റം������� ���䂴傧ങ്ങൾ വരുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുക 
നിയഷ്ടപരമഹംരകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുള വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനുമംവശത്ത ചോദ്യമംയ അടാത്തമയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെര നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം; 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?



ളർഷളർക്കുണ്ടായെന്ന് വിശദംയ നിയഷ്ടക

3378.
ശയനീ. കുറുകേരക്കംളമ കമംയയനീൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് വമവമധാക സലങ്ങളമല് കളംയ കനിയല്ലുളൾ സകഭരമക്കംൻ മൂന്നംഴ്ചയമൽ കൂടുതൽ സമയക 
കൈവരിക്കുന്നതിനായവളമയതുപ്പ് ളംരണക ളർഷളർക്കുണ്ടായെന്ന് വിശദംയ നിയഷ്ടക ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
നിയഷ്ടക സകഭവമച് ളർഷളരുകടാത്ത നിയഷ്ടക നിയമളകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം; കൃതത്ത ചോദ്യ സമയത്തുപ്പ് 
തകന്ന കനിയല്ലുപ്പ് കളംയുപ്പ് സകഭരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

കുട്ടിനിയംട്ടിമകല പംടാത്തകേരശഖരങ്ങളുകടാത്ത പുറക ബണ്ടുളളമല് ട്രാക്ടര് റോംക്ടര്ദ്ധനവുണ കേരറംോ.ുപ്പ് നിയമര്ദ്ധനവുണേംണക  .

3379.
ശയനീ കേരതംമസുപ്പ് കള കേരതംമസുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കുട്ടിനിയംട്ടിമകല എല്ലം പംടാത്തകേരശഖരങ്ങളുകടാത്തയുക പുറക ബണ്ടുളളമല് ട്രാക്ടര് റോംക്ടര്ദ്ധനവുണ കേരറംോ.ുപ്പ് നിയമര്ദ്ധനവുണേമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കുകേരമം; ഇത്തരക നിയമര്ദ്ധനവുണേംണത്തമലൂകടാത്ത മടാത്തവയനീഴ്ച തടാത്തയംന് ളെമയുകമന്നതുപ്പ്  പരമഗണമച്ുപ്പ് 
പുറക ബണ്ടുളളമല് ട്രാക്ടര് റോംക്ടര്ദ്ധനവുണ കേരറംോ.ുപ്പ് നിയമര്ദ്ധനവുണേമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് യുദ്ധളംലംടാത്തമസംനിയത്തമല് ഒരു പദ്ധതമ 
നിയടാത്തപംക്കുകേരമം?

കനിയല്വയല് ഉടാത്തമളള്ക്കുപ്പ് സഹംയക നിയല്കുന്ന പദ്ധതമ

3380.
ശയനീ. പമ. നിയന്ദകുമംര്ദ്ധനവുണ

ശയനീ . കള .ോ.മ .പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരസനിയൻ

ശയനീ. പമ.പമ. ചിഹമത്തരഞ്ജന്

ശയനീ. കള.പമ.കുഞ്ഞേദ്യങ്ങുപ്പ് കുട്ടിമ മംസ്റ്റര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് കനിയല് കൃഷമ കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹമപമക്കുന്നതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെയുക കനിയല്വയലും കോളളള് സകരക്ഷമച്ചുനിയമര്ദ്ധനവുണത്തമ 
പംരമസമതമള സന്തുലനിയക ഉറപ്പുവരുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെയുക ഭംഗമംയമ കനിയല്വയല് ഉടാത്തമളള്ക്കുപ്പ് സഹംയക നിയല്കുന്ന
പദ്ധതമ നിയമലവമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കനിയല്ലുത്പംദ്യങ്ങനിയവും�����喬။er��ക ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക്ഷമതയുക വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കുന്നതമനുക തരമശുഭൂമമ കൃഷമകേരയംഗത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനുമംയമ 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളള് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ സ യനീളരമച്മട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് നിയല്കുകേരമം; തരമശമടാത്തല് 
ഒെമവംക്കുന്നതമനിയംയമ ആരകഭമച് തരമശുരഹമത പഞ്ംയത്തുപ്പ് സ്കീം സംസ്ഥായനീക സകസംനിയത്തുപ്പ് എത്രകേരത്തംളക 
ഫലപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറദ്യങ്ങമംയമ നിയടാത്തപംക്കംന് ളെമഞ്ഞമട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

കനിയല്കൃഷമ വമളസനിയക

3381.
ശയനീ ഐ ബമ സതയനീഷുപ്പ്



ശയനീമതമ യു പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമഭ

ശയനീ. കള. ബംബു (കനിയനംറ)

ശയനീ സമ എച്ുപ്പ് കുഞ്ഞമ്പു : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംലയളവമല് കനിയല്കൃഷമ വമളസനിയത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരവഗക വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കുന്നതമനിയംയമ 
സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളള് അവകേരലംളനിയക കചിഹയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
സുസമര കനിയല്കൃഷമ വമളസനിയക എന്ന ഘടാത്തള പദ്ധതമയമല് കനിയല്കൃഷമ കചിഹയ്യുന്ന മുഴുവന് ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുക 
ആനുകൂലത്ത ചോദ്യക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതും കാര്ഷമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് നിയടാത്തത്തമയ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള് വമലയമരുത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( സമ )
ഒരുപൂ കൃഷമ ഇരുപൂ കൃഷമയമകേരലക്കുപ്പ് മംറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാള, ളരകനിയല് കൃഷമ, തരമശുപ്പ് കൃഷമ എന്നയനീ പരമപംടാത്തമളളമലൂകടാത്ത 
കനിയല്കൃഷമ വമസ്തൃതമ വമളസനിയക സംദ്ധത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനിയംയമ നിയടാത്തത്തമയമട്ടുള്ള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള് സകബന്ധിച്ച് സമച് 
വമശദ്യങ്ങംകശക നിയല്ളംകേരമം?

കേരളരഗ്രംമക പദ്ധതമ

3382.
ശയനീ. കേരസവത്ത ചോദ്യര്ദ്ധനവുണ ചിഹമറ്റം������� ���䂴傧മലപമള്ളമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
വടാത്തക്കംകേരഞ്രമ മണ്ഡലത്തമല് കേരളരഗ്രംമക പദ്ധതമയമല് ഉള്കപടുത്തമയ പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളള് 
ഏകതല്ലംമംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക മണ്ഡലത്തമകല വമവമധാക പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളള്ക്കുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമച് തും കാര്ഷളയുക, ആയതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 
കചിഹലവുപ്പ് സകബന്ധിച്ച് സമച് വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങളുക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

കേരളംട്ടിക്കല് മണ്ഡലത്തമകല കേരളരഗ്രംമക പദ്ധതമ

3383.
കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഫ . ആബമദ്യങ്ങുപ്പ് ഹുകൈവരിക്കുന്നതിനായസൻ തങ്ങൾ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക 
മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളംട്ടിക്കല് മണ്ഡലത്തമല് ഏകതംകക്ക പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളളമലംണുപ്പ് കേരളരഗ്രംമക പദ്ധതമ 
നിയടാത്തപമലംക്കമയമട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം;
( ബമ )
മണ്ഡലത്തമല് നിയമലവമല് കേരളരഗ്രംമക പദ്ധതമ നിയടാത്തപമലംക്കമയമട്ടുള്ള പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളളമകല എത്ര ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക ആനുകൂലത്ത ചോദ്യങ്ങള് ലഭമക്കുന്നും കോകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( സമ )
കേരളര കൃഷമയുക അനുബന്ധിച്ച് സ വത്ത ചോദ്യവസംയങ്ങളുക വളകര നിയല്ല രയനീതമയമല് നിയടാത്തക്കുന്ന വളംകേരഞ്രമ നിയഗരസഭ, 
കേരളംട്ടിക്കല് നിയഗരസഭ, മംറംക്കര പഞ്ംയത്തുപ്പ് എന്നമവമടാത്തങ്ങളമല് കൂടാത്തമ കേരളരഗ്രംമക പദ്ധതമ 
ആരകഭമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സമര്ദ്ധനവുണപമച് നിയമകേരവദ്യങ്ങനിയത്തമകേരനല് സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളള് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം; ഇവമടാത്തങ്ങളമല്
പദ്ധതമ നിയടാത്തപമലംക്കുവംന് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

പച്കേരതങ്ങ സകഭരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സകവമധാകംനിയക



3384.
ശയനീ. കുറുകേരക്കംളമ കമംയയനീൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഖത്ത ചോദ്യംപമച് ഉല്പംദ്യങ്ങനിയ കചിഹലവമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഒന്നര ഇരട്ടിമ വമല നിയമശ്ചയമച്ുപ്പ് പച്കേരതങ്ങ സകഭരമക്കുകമന്ന 
വംഗ്ംനിയക എകേരപംള് നിയടാത്തപമലംക്കുകമന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
ഗ്രംമപഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളള് കേരതംറുക പച്കേരതങ്ങ സകഭരമക്കുന്ന സകവമധാകംനിയക ഒരുക്കുന്ന ളംരത്ത ചോദ്യക 
പരമഗണനിയയമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
ളെമഞ്ഞ ആറുപ്പ് വര്ദ്ധനവുണഷമംയമ പച്കേരതങ്ങ സകഭരണക നിയമലച്തുപ്പ് ളംരണക സകസംനിയകത്ത നിയംളമകേരളര 
ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുണ്ടായെന്ന് വിശദംയ നിയഷ്ടക എത്രയംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

കേരളരഗ്രംമക പദ്ധതമ

3385.
ശയനീ. വമ. ആർ. സുനിയമൽകുമംർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സർക്കംർ അധാകമളംരത്തമൽ വന്നതമനു കേരശഷക കേരളരഗ്രംമക പദ്ധതമ നിയടാത്തപമലംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
തമരകഞ്ഞടുത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരദ്യങ്ങശങ്ങൾ ഏകതംകക്കയംകണന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക കേരസവനിയങ്ങളംണുപ്പ് ളർഷളർക്കുപ്പ് ലഭമക്കുന്നകതന്നുപ്പ്  അറമയമക്കംകേരമം?

ആലത്തൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമകല കേരളരഗ്രംമക പദ്ധതമ

3386.
ശയനീ . കള .ോ.മ .പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരസനിയൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ആലത്തൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമകല ഏകതംകക്ക പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളകള ഇതും കാര്ഷവകര കേരളരഗ്രംമക പദ്ധതമയമല് 
ഉള്കപടുത്തമകയന്നും കോക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക ളംരത്ത ചോദ്യങ്ങള് കചിഹയ്തുകവന്നും കോക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പുതും കാര്ഷതംയമ ഏകതങമലും കോളക ഗ്രംമപഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളകള കേരളരഗ്രംമക പദ്ധതമയമല് ഉള്കപടുത്തംന് 
കതരകഞ്ഞടുത്തമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം എന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം?

നിയംളമകേരളരത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക്കുറവുപ്പ്

3387.
ശയനീ. രംമചിഹന്ദ്രൻ ളടാത്തന്നപള്ളമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് നിയംളമകേരളരത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 'ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക' കുറഞ്ഞുപ്പ് വരുന്നതംയമ ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
നിയമലവമലും കോളള്ള നിയംളമകേരളരകൃഷമ സകരക്ഷമക്കുന്നതമനിയംയമ ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണ കേരനിയരമടുന്ന സംമ്പത്തമള ബുദ്ധമമുട്ടുളള് 
പരമഹരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം;



( സമ )
നിയംളമകേരളരകൃഷമ കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹമപമക്കുവംന് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ളതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
നിയല്ലയമനിയക നിയംളമകേരളര കൈവരിക്കുന്നതിനായതളള് ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് വമതരണക കചിഹയ്യാറാകുമോ;ംന് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

കതങ്ങുപ്പ് കൃഷമ കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള സബ്സിഡി ഉള്പ്പെടെ ധനസഹസമോ.മ

3388.
ശയനീ. തമരുവഞ്ചൂർ രംധാകംകൃഷ്ണൻ

ശയനീ. എ . പമ . അനിയമൽ കുമംർ

ശയനീ. കേരറംജമ എക. കേരജംൺ

ശയനീ. ടാത്തമ. കജ. വമകേരനിയംദ്യങ്ങുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് കതങ്ങുപ്പ് കൃഷമയുകടാത്ത വമസ്തൃതമ ളെമഞ്ഞ കുറച്ുപ്പ് വർഷങ്ങളംയമ കുറഞ്ഞുപ്പ് വരുന്നതുപ്പ് 
ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ ഇതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംരണക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
സകസംനിയത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കമംത്തക കൃഷമ വമസ്തൃതമയുകടാത്ത എത്ര ശതമംനിയമംണുപ്പ് നിയമലവമലും കോളള്ള കതങ്ങുപ്പ് കൃഷമകയന്നും കോക 
2011-12 ൽ ഇതുപ്പ്  എത്ര ശതമംനിയമംയമരുന്നും കോ എന്നും കോക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
സകസംനിയകത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറധാകംനിയ വമളളളമൽ ഒന്നംയ കതങ്ങുപ്പ് കൃഷമയുകടാത്ത വമസ്തൃതമയമലും കോളക ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക, ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക്ഷമത 
എന്നമവയമലും കോളക വലമയ കുറവുപ്പ് ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംകുന്ന സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യത്തമൽ കതങ്ങുപ്പ് കൃഷമ കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള സബ്സിഡി ഉള്പ്പെടെ ധനസഹസമോ.മ നിയൽകുന്നതുപ്പ് ഉൾകപകടാത്ത എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകമന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം?

നിയംളമകേരളര ളര്ദ്ധനവുണഷളകര സഹംയമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളൾ

3389.
ശയനീ. ലമകേരകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെം കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
നിയംളമകേരളരത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വമലയമടാത്തമവുപ്പ് കേരനിയരമടുന്ന ളര്ദ്ധനവുണഷളകര സഹംയമക്കുന്നതമനിയംയമ കൂടുതല് സകഭരണ 
കേരളന്ദ്രങ്ങള് ആരകഭമക്കുന്നതമനുക നിയടാത്തപടാത്തമക്രമങ്ങള് ലഘൂളരമക്കുന്നതമനുക നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കുകേരമം; 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

കേരതംട്ടിവമളളളുകടാത്ത സകരക്ഷണക

3390.
ശയനീ . ഷംഫമ പറമ്പമൽ

ശയനീ. കള. ബംബു (തൃപ്പുണമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുറ)

ശയനീ. കേരറംജമ എക. കേരജംൺ

ശയനീമതമ.ഉമ കേരതംമസുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് കേരതംട്ടിവമളളളുകടാത്ത സകരക്ഷണത്തമനുക മൂലത്ത ചോദ്യവർദ്ധനിയവുപ്പ് ഉറപംക്കുന്നതമനുക ളംരത്ത ചോദ്യക്ഷമമംയ 
പദ്ധതമളൾ നിയമലവമലമല്ല എന്ന ളംരത്ത ചോദ്യക ഗ ഗൗരവകേരത്തംകടാത്ത ളംണുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;



( ബമ )
റബ്ബർ, ളംപമ തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയ കേരതംട്ടിവമളളളുകടാത്ത കൃഷമവമസ്തൃതമ സകസംനിയത്തുപ്പ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ളംരത്ത ചോദ്യക 
ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( സമ )
കേരതംട്ടിവമളളളുകടാത്ത സകരക്ഷണത്തമനുക മൂലത്ത ചോദ്യ വർദ്ധനിയവമനുക പുനിയർ നിയടാത്തയനീലമനുക ഉല്പംദ്യങ്ങനിയ ക്ഷമത വർദ്ധനിയവമനുക 
ഉതകുന്ന പദ്ധതമളൾ ആവമഷ്കരമച്ുപ്പ് നിയടാത്തപംക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം?

എസുപ്പ്  .  എഫുപ്പ്  .  എ  .  സമ  .   വെമ നിയടാത്തപമലംക്കമയ പദ്ധതമളള്

3391.
ശയനീ . എൻ . ഷകസുയി നടത്താന് ഉദ്ദേയനീൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംര്ദ്ധനവുണഷമകേരളംല്പന്നങ്ങളുകടാത്ത മൂലത്ത ചോദ്യ വര്ദ്ധനവുണദ്ധനിയവമനുക ളര്ദ്ധനവുണഷളരുകടാത്ത വരുമംനിയക വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കുന്നതമനുക 
എസുപ്പ്.എഫുപ്പ്.എ.സമ. വെമ പദ്ധതമളള് നിയടാത്തപമലംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് ഇതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വമശദ്യങ്ങവമവരക നിയല്കുകേരമം?

കചിഹറുളമടാത്ത നിയംമമംത്ര ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുള്ള ളംര്ദ്ധനവുണഷമള സ ഗൗജനിയത്ത ചോദ്യ കൈവരിക്കുന്നതിനായവദ്യങ്ങ്യുത പദ്ധതമ

3392.
ശയനീ. സനിയയനീഷ കുമംര്ദ്ധനവുണ കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കചിഹറുളമടാത്ത നിയംമമംത്ര ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുള്ള ളംര്ദ്ധനവുണഷമള സ ഗൗജനിയത്ത ചോദ്യ കൈവരിക്കുന്നതിനായവദ്യങ്ങ്യുത പദ്ധതമയുകടാത്ത ഗുണകേരഭംക്തൃ പട്ടിമള 
പുതും കാര്ഷക്കമ അനിയര്ദ്ധനവുണഹകര ഒെമവംക്കുന്നതമനിയംയമ തൃശ്ശൂര്ദ്ധനവുണ ജമല്ലയമല് നിയടാത്തത്തമയ ളര്ദ്ധനവുണേ പരമപംടാത്തമയുകടാത്ത 
വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് നിയല്കുകേരമം;
( ബമ )
ഈ നിയടാത്തപടാത്തമ പൂര്ദ്ധനവുണത്തയനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ലമസ്റ്റുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസമദ്ധയനീളരമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് അതുപ്പ് എന്നംകണന്നുപ്പ് 
അറമയമക്കുകേരമം;
( സമ )
ലമസ്റ്റുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസമദ്ധയനീളരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് മുമ്പുപ്പ് അനിയര്ദ്ധനവുണഹരുകടാത്ത പട്ടിമള കള.എസുപ്പ്.ഇ.ബമ. ക്കുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായളമംറമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ോ.മ )
ഇതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അടാത്തമസംനിയത്തമല് ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് കള.എസുപ്പ്.ഇ.ബമ.യമല് നിയമന്നുപ്പ് പലമശ സഹമതക കുടാത്തമാശ്ശേമള 
അടാത്തയ്ക്കന്നതമനിയുപ്പ് കേരനിയംട്ടിയനീസുപ്പ് ലഭമച് വമവരക ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ഇ )
ഗുണകേരഭംക്തൃ പട്ടിമളയമല് നിയമന്നുപ്പ് അനിയര്ദ്ധനവുണഹരംയമ ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമ ഒെമവംക്കമയ ളണക്ഷനുളളുകടാത്ത എണ്ണ് നിരക കൃഷമ 
ഭവന് തമരമച്ുപ്പ് നിയല്കുകേരമം;
( എഫുപ്പ് )
ഇപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക ഒെമവംക്കമയ ളണക്ഷനുളള്ക്കുപ്പ് ഏതുപ്പ് തയനീയതമ വകര സ ഗൗജനിയത്ത ചോദ്യ കൈവരിക്കുന്നതിനായവദ്യങ്ങ്യുതമ ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയമരമക്കുകമന്ന 
ളംരത്ത ചോദ്യക അറമയമക്കുകേരമം?

'  കുരുമുളളുപ്പ് സമമതമ  '

3393.
ശയനീമതമ ഒ എസുപ്പ് അകബമള : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )



കൃഷമ വകുപമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ നിയമയന്തണത്തമല് കുരുമുളളുപ്പ് സമമതമളള് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; സമമതമയുകടാത്ത 
രൂപയനീളരണ മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡവും�����喬။er��ക, ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശലക്ഷത്ത ചോദ്യവും�����喬။er��ക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് നിയമലവമല് എത്ര സമമതമളളംണുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമക്കുന്നതുപ്പ്; ജമല്ല തമരമച്ുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകൃതമകേരക്ഷംഭക മൂലക ളംര്ദ്ധനവുണഷമള കേരമഖലയ്ക്കണ്ടായെന്ന് വിശദംയ നിയഷ്ടക

3394.
ശയനീ. കള. കജ. മംളുപ്പ് സമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരകേരമറ്റം������� ���䂴傧തമനു കേരശഷക നിയംളമതും കാര്ഷവകര മെകക്കടുതമയുക മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകൃതമകേരക്ഷംഭവും�����喬။er��ക മൂലക 
ളംര്ദ്ധനവുണഷമള കേരമഖലയ്ക്കണ്ടായെന്ന് വിശദംയ നിയഷ്ടങ്ങളുക ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുണ്ടായെന്ന് വിശദംയ ദുരമതവും�����喬။er��ക സകബന്ധിച്ച് സമച് വമശദ്യങ്ങംകശക 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
ഇവകര സഹംയമക്കംനിയംയമ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളള് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംകമന്നും കോക ഇതമനിയംയമ കേരളന്ദ്ര 
സഹംയക ലഭത്ത ചോദ്യമംകേരയംകയന്നും കോമുള്ള വമശദ്യങ്ങംകശക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകൃതമകേരക്ഷംഭ ദുരമതംശ ംസ ഇനിയത്തമല് നിയല്ളമയ തും കാര്ഷള

3395.
കേരോ.ം സുജമതുപ്പ് വമജയൻപമള്ള : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
2021-22 ളംലയളവമല് സകസംനിയകത്ത ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകൃതമകേരക്ഷംഭ ദുരമതംശ ംസ ഇനിയത്തമല് 
എത്രകേരളംടാത്തമ രൂപ നിയല്ളമ എന്നുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം;
( ബമ )
ഇതമനിയംയമ ഏകതല്ലംക ഫണ്ടുളളമല് നിയമന്നുപ്പ് എത്ര രൂപ വയനീതക നിയല്ളമ എന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

തമരുവല്ല നിയമരണത്തുപ്പ് കനിയല് ളര്ദ്ധനവുണഷളന് ആത്മഹതത്ത ചോദ്യ കചിഹയ സകഭവക

3396.
ശയനീ. ടാത്തമ.സമയി നടത്താന് ഉദ്ദേമഖുപ്പ്

കേരോ.ം. മംത്യു കുെല്നിയംടാത്തൻ

ശയനീമതമ.ഉമ കേരതംമസുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
തമരുവല്ല നിയമരണത്തുപ്പ് കനിയല് ളര്ദ്ധനവുണഷളന് ആത്മഹതത്ത ചോദ്യ കചിഹയ സകഭവക സർക്കംർ ഗ ഗൗരവകേരത്തംകടാത്ത 
ളംണുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം ;
( ബമ )
കൃഷമ ആവശത്ത ചോദ്യത്തമനിയുപ്പ് ബംങമല് നിയമന്നുപ്പ് എടുത്ത വംയ്പ തമരമച്ടാത്തക്കംൻ നിയമവൃത്തമയമല്ലംകതയംണുപ്പ് ആത്മഹതത്ത ചോദ്യ
കചിഹയകതന്നതുപ്പ് പരമകേരശംധാകമച്മരുകേരന്നം ;
( സമ )
സമംനിയമംയ സകഭവങ്ങൾ ആവർത്തമക്കംതമരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം ?

പൂഞ്ഞംര്ദ്ധനവുണ നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമകല മെകക്കടുതമ നിയഷ്ടപരമഹംരക

3397.



ശയനീ. കസബംസ്റ്റത്ത ചോദ്യൻ കുളകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുങല് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
പൂഞ്ഞംര്ദ്ധനവുണ നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമല് 2021 ഒകേരക്ടംബറമലും കോളണ്ടായെന്ന് വിശദംയ ളനിയത്ത മെകയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുടാത്തര്ദ്ധനവുണന്നും കോണ്ടായെന്ന് വിശദംയ 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളയത്തമലും കോളക ഉരുള്കപംട്ടിലമലും കോളക മണ്ണ് നിരമടാത്തമച്മലമലും കോളക കൃഷമഭൂമമക്കുക ളംര്ദ്ധനവുണഷമളവമളളൾക്കുക ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയ 
നിയംശനിയഷ്ടങ്ങൾക്കുപ്പ് ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് അർഹമംയ നിയഷ്ടപരമഹംരക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
മണ്ഡലത്തമൽ മെകക്കടുതമമൂലക തളർന്ന കൃഷമ ഭൂമമളൾ വയനീണ്ടുക കൃഷമകേരയംഗത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനിയംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക 
നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുണ്ടായെന്ന് വിശദംയ നിയഷ്ടങ്ങള് പരമഹരമക്കുന്നതമനുക തും കാര്ഷടാത്തര്ദ്ധനവുണകൃഷമക്കുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമംയ സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യക 
ഒരുക്കുന്നതമനുക മണ്ണ് നിരമടാത്തമച്മലും കോളണ്ടായെന്ന് വിശദംയ സലങ്ങളമകല കൃഷമ ഭൂമമളൾ സകരക്ഷമക്കുന്നതമനുക ആവശത്ത ചോദ്യമംയ 
നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കുകേരമംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

ഇരമക്കൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമല് ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് നിയല്ളമയ നിയഷ്ടപരമഹംരക

3398.
ശയനീ. സജയനീവുപ്പ് കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരത്തമല് വന്ന കേരശഷക ഇരമക്കൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമല് മെകക്കടുതമയമല് കൃഷമനിയംശക 
സകഭവമച് ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് നിയല്ളമയ നിയഷ്ടപരമഹംര തും കാര്ഷള എത്രകയന്നുപ്പ് പഞ്ംയത്തടാത്തമസംനിയത്തമല് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
നിയഷ്ടപരമഹംരക ലഭമക്കുന്നതമനുകേരവണ്ടായെന്ന് വിശദമ അകേരപക്ഷമച് എല്ലം ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുക തും കാര്ഷള അനുവദ്യങ്ങമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
ഇകല്ലങമല് നിയഷ്ടപരമഹംരതും കാര്ഷള നിയല്ളംത്തതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംരണവും�����喬။er��ക, എത്ര കേരപര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് നിയല്ളംനുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നും കോക 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

കൂത്തംളമ കൃഷമ ഫംക

3399.
ശയനീ. ടാത്തമ. പമ .രംമകൃഷ്ണൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരപരംമ്പ്ര മണ്ഡലത്തമല് കേരളംെമകേരക്കംടാത്തുപ്പ് ജമല്ലം പഞ്ംയത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളയനീെമലും കോളള്ള കൂത്തംളമ കൃഷമ ഫംക 
പൂർണ്ണ് നിരമംയുക കൃഷമയുക്തമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംകേരപംസലും കോളളൾ നിയമലവമലും കോളകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം ;
( ബമ )
ളെമഞ്ഞ സർക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംലത്തുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഫംമുമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് മന്തമതലത്തമകലടുത്ത എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക 
തയനീരുമംനിയങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയമരുകന്നന്നും കോക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപമൽ വരുത്തമകയന്നും കോക അറമയമക്കംകേരമം?

മുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദരമ വമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുകൃഷമകേരത്തംട്ടിത്തമല് ഫംക ടൂറമസക പദ്ധതമ

3400.
ശയനീ. പമ.വമ.അൻവർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )



ഭൂവമസ്തൃതമ കളംണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് ഏഷത്ത ചോദ്യയമകല ഏറ്റം������� ���䂴傧വും�����喬။er��ക വലമയ വമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുകൃഷമകേരത്തംട്ടിമംയ മലപ്പുറക ജമല്ലയമകല 
മുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദരമയമല് ഫംക ടൂറമസക നിയടാത്തപംക്കുന്നതും കാര്ഷമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് ഏകതങമലും കോളക പദ്ധതമളള് കൃഷമ വകുപുപ്പ് 
മുഖംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെമരക സമര്ദ്ധനവുണപമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം; ഇകല്ലങമല് ഈ ളംരത്ത ചോദ്യക സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ പരമഗണമക്കുകേരമം;
( ബമ )
മുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദരമ വമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുകൃഷമകേരത്തംട്ടിത്തമല് ഫംക ടൂറമസക പദ്ധതമ നിയടാത്തപംക്കണകമന്നുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യകപട്ടിുപ്പ് ഗവണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് 
ഫംക വര്ദ്ധനവുണകേരക്കഴ്സ് ുപ്പ് യൂണമയന് (സമ.ഐ.ടാത്തമ.യു.) മുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദരമ യൂണമറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് കസക്രട്ടിറമ കൃഷമ ോ.യറക്ടര്ദ്ധനവുണമംര്ദ്ധനവുണക്കുക കൃഷമ 
മന്തമക്കുക നിയല്ളമയ നിയമകേരവദ്യങ്ങനിയങ്ങളമല് സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളള് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത വമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുകൃഷമകേരത്തംട്ടിക ഫംക ടൂറമസത്തമനിയുപ്പ് അനുകേരയംജത്ത ചോദ്യമംകേരണം എന്ന പഠനിയക നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുക 
വമശദ്യങ്ങമംയ പദ്ധതമ കേരരഖ തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കുന്നതമനുക നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

തരമശുഭൂമമയമല് കൃഷമ ഇറക്കല്

3401.
ശയനീ. ഇ കള വമജയൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കൃഷമ ഭൂമമയമല് കൃഷമ ഇറക്കംകത തരമശുഭൂമമയംക്കമ കവക്കുന്നതമകനിയതമകര എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് 
സ യനീളരമച്ുപ്പ് വരുന്നകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
നിയംദ്യങ്ങംപുരക മണ്ഡലത്തമല് ഗ്രംമ പഞ്ംയത്തുപ്പ് വംര്ദ്ധനവുണോ.ുപ്പ്  തമരമച്ുപ്പ് തരമശു ഭൂമമയുകടാത്ത ളണക്കുപ്പ് എടുത്തമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
എങമല് ളണക്കുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

കേരളരളത്തമകല ളംര്ദ്ധനവുണഷമള ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കുപ്പ് ബ്രാന്ഡ്���ംന്ോ.ുപ്പ്

3402.
കേരോ.ം. എൻ. ജയരംജുപ്പ്

ശയനീ. കേരജംബുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായമക്കമള്

ശയനീ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരമംദ്യങ്ങുപ്പ് നിയംരംയൺ

ശയനീ. കസബംസ്റ്റത്ത ചോദ്യൻ കുളകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുങല് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളരളത്തമകല ളംര്ദ്ധനവുണഷമള ഉല്പന്നങ്ങള് ബ്രാന്ഡ്���ംന്ോ.ുപ്പ് കചിഹയുപ്പ് കേരലംളവമപണമയമല് അവതരമപമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കംകേരമം;
( ബമ )
തംയുപ്പ് ലംകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് മംതൃളയമല് ളംര്ദ്ധനവുണഷമള ഉല്പന്നങ്ങള് കൈവരിക്കുന്നതിനായഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈ കചിഹയുപ്പ് കേരളരള ബ്രാന്ഡ്���ംന്ോ.ുപ്പ് ആയമ 
അവതരമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ പുതമയ സകവമധാകംനിയക ഏര്ദ്ധനവുണകപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുകേരമം;
( സമ )
സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ സകവമധാകംനിയത്തമല് അഫമലമകേരയറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് കചിഹയ്യുന്നതമനിയുപ്പ് സംധാകംരണ ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുക അവസരക നിയല്കി പദ്ധതി താഴെത്തട്ടിമ 
പദ്ധതമ തംകെത്തട്ടിമകേരലക്കുപ്പ് വത്ത ചോദ്യംപമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
സയനീസണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ്  സമയത്തുപ്പ് സുലഭമംയമ ലഭമക്കുന്ന ളംര്ദ്ധനവുണഷമള ഉല്പന്നങ്ങള് കേരളടാത്തംളംകത സൂക്ഷമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
സകവമധാകംനിയമമല്ല എന്ന വലമയ കവല്ലുവമളമകയ കേരനിയരമടുന്നതമനിയുപ്പ് ഇത്തരക കൈവരിക്കുന്നതിനായഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈയമകഗുപ്പ് സമ്പ്രദ്യങ്ങംയത്തമനിയുപ്പ് 
സംധാകമക്കുകമന്നതമനിയംല് അവകയ കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹമപമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കംകേരമം?

ളയ്പമകഗലക നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമകല അകേരഗ്രം സർവയനീസുപ്പ് കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെർ വമപുലയനീളരണക



3403.
ശയനീ. ഇ. ടാത്തമ. കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തസൺ മംസ്റ്റർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ളയ്പമകഗലക നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമകല മതമലളത്തുപ്പ് സമതമകചിഹയ്യുന്ന ലംഭളരമംയമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തമച്ചുവരുന്ന 
അകേരഗ്രം സർവയനീസുപ്പ് കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെർ കൂടുതൽ വമപുലമംക്കുന്നതമനിയംവശത്ത ചോദ്യമംയ ആധുനിയമള യന്തസംമഗ്രമളളുക 
അതമനുള്ള പരമശയനീലനിയവും�����喬။er��ക നിയൽകുന്നതമനിയുപ്പ് കൃഷമ വകുപുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമച്ചു വരുന്നതുപ്പ്;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സംപനിയത്തമകല വമറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാവരവുപ്പ് ഒരു കേരളംടാത്തമ രൂപയമലധാകമളക ആയതമനിയംല് ജമ.എസുപ്പ്.ടാത്തമ 
ളണക്കംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമംയ അക്ക ഗൗണ്ടായെന്ന് വിശദമകഗുപ്പ് സംമഗ്രമളളുക കേരസംഫ്റ്റ്വെയറുകുപ്പ് കവയറുളളുക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
കൃഷമവകുപുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമച്മരമക്കുന്നതുപ്പ് ;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സംപനിയത്തമല് നിയമന്നും കോക ഉൽപന്നങ്ങളുക വമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളളുക കൈവരിക്കുന്നതിനായതളളുക വമൽക്കുന്നതമനിയുപ്പ് അനുകേരയംജത്ത ചോദ്യമംയ 
വംഹനിയക വംങ്ങമ നിയൽകുന്നതമനിയുപ്പ് കൃഷമ വകുപുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
ഇവമകടാത്ത ഉല്പംദ്യങ്ങമപമക്കുന്ന ളംർഷമകേരളംൽപന്നങ്ങൾ വമൽക്കുന്നതമനുക,വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംലയങ്ങളമൽ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറദ്യങ്ങർശനിയക 
നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുക ആവശത്ത ചോദ്യമംയ നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം ;
( ഇ )
അകേരഗ്രം സർവയനീസുപ്പ് കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെറമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വമപുലയനീളരണത്തമനിയുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമംയ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് 
സ യനീളരമക്കംന് ളെമയുള?

സംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് ള ാട് കൃഷമ ഭവനുളള്

3404.
ശയനീ. പമ.വമ. ശയനീനിയമജമൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കുന്നകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുനിയംടാത്തുപ്പ് മണ്ഡലത്തമല് സംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് ള ാട് കൃഷമ ഭവനിയംയമ കതരകഞ്ഞടുത്ത കൃഷമ ഭവന് ഏതംകണന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കൃഷമ ഭവനിയമല് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങളുക കേരസവനിയങ്ങളുമംണുപ്പ് സജ്ജമംക്കുന്നകതന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

കൃഷമ ഭവനുളളുകടാത്ത അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യ വമളസനിയത്തമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ

3405.
ശയനീ. കേരജംബുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായമക്കമള് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരത്തമല് വന്ന കേരശഷക കൃഷമ ഭവനുളളുകടാത്ത അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യ 
വമളസനിയത്തമനിയംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക 
നിയല്കുകേരമം;
( ബമ )
ചിഹങ്ങനിയംകേരാശ്ശേരമ നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമകല ഏകതല്ലംക കൃഷമ ഭവനുളകളയംണുപ്പ് സംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് കൃഷമ ഭവനുളളംക്കമ 
ഉയര്ദ്ധനവുണത്തമയമട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

ആലത്തൂര്ദ്ധനവുണ നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമല് സംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് കൃഷമഭവന് പദ്ധതമ



3406.
ശയനീ . കള .ോ.മ .പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരസനിയൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ആലത്തൂര്ദ്ധനവുണ നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമല് സംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് കൃഷമഭവന് പദ്ധതമയുകടാത്ത ഭംഗമംയമ കതരകഞ്ഞടുക്കകപട്ടി 
കൃഷമഭവകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വമവരങ്ങള് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

ളംര്ദ്ധനവുണഷമകേരളംല്പംദ്യങ്ങനിയക വമപുലയനീളരമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളള്

3407.
ശയനീ . കള .ോ.മ .പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരസനിയൻ

ശയനീ. ടാത്തമ.ഐ.മധുസൂദ്യങ്ങനിയന്

ശയനീ. എ. രംജ

ശയനീ. പമ. ടാത്തമ. എ. റഹയനീക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംര്ദ്ധനവുണഷമകേരളംല്പംദ്യങ്ങനിയ വമപുലയനീളരണത്തമനിയംയമ നിയല്ലയമനിയക നിയടാത്തയനീല് വസ്തുക്കള് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനുക ധാകനിയസഹംയ 
പദ്ധതമളള് , യന്തവത്ളരണക, ളയനീടാത്ത നിയമയന്തണക തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയ കേരസവനിയങ്ങള് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനുമംയമ കൃഷമ 
ഭവനുളള്ക്കുള്ള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംധാകംനിയത്ത ചോദ്യക പരമഗണമച്ുപ്പ് അവയുകടാത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയക മമളവും�����喬။er��റ്റം������� ���䂴傧തംക്കംന് 
നിയടാത്തപടാത്തമകയടുത്തമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; സംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് കൃഷമ ഭവന് പദ്ധതമയുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ളംര്ദ്ധനവുണഷമള കേരസവനിയങ്ങള് ളര്ദ്ധനവുണഷള സ ഗൗഹൃദ്യങ്ങമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ോ.മജമകൈവരിക്കുന്നതിനായറ്റം������� ���䂴傧കേരസഷന് നിയടാത്തപമലംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
എങമല് ഇതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കമച്ങ്ങള് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കയംണുപ്പ്;
( സമ )
ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണകക്കല്ലംക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള തമരമച്റമയല് നിയമ്പര്ദ്ധനവുണ നിയല്ളമ കേരസവനിയങ്ങള് ഓണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കൈവരിക്കുന്നതിനായലന് കേരപംര്ദ്ധനവുണട്ടില് 
വെമയംക്കുന്നതമനുള്ള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള് ആരകഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം?

പൂഞ്ഞംർ മണ്ഡലത്തമകല സംർട്ടിുപ്പ് കൃഷമഭവൻ പദ്ധതമ

3408.
ശയനീ. കസബംസ്റ്റത്ത ചോദ്യൻ കുളകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുങല് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
പൂഞ്ഞംർ മണ്ഡലത്തമകല ഏകതല്ലംക കൃഷമഭവനുളളംണുപ്പ് സംർട്ടിുപ്പ് കൃഷമഭവനുളളംക്കംൻ 
തയനീരുമംനിയമച്മട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കൃഷമഭവനുളകള സംർട്ടിുപ്പ് കൃഷമഭവനുളളംക്കുന്നതമനിയംയമ സ യനീളരമച്മരമക്കുന്ന നിയടാത്തപടാത്തമളൾ 
വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ചിഹംത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തമകല സംർട്ടിുപ്പ് കൃഷമഭവനുളൾ  .

3409.
ശയനീ ജമ എസുപ്പ് ജയലംൽ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )



ചിഹംത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തമൽ സംർട്ടിുപ്പ് കൃഷമഭവകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭംഗമംയമ ഏകതങമലും കോളക കൃഷമഭവൻ 
കതരകഞ്ഞടുത്തമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം ;
( ബമ )
സംർട്ടിുപ്പ് കൃഷമഭവനുളളുകടാത്ത അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യ വമളസനിയത്തമനിയംയമ കൃഷമ വകുപുപ്പ് വമനിയമകേരയംഗമക്കുന്ന തും കാര്ഷള 
തകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശ സ യകഭരണ സംപനിയങ്ങൾ വഹമകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദ തും കാര്ഷള എന്നമവ സകബന്ധിച്ച് സമച്ചുക ജനിയപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമനിയമധാകമളളുകടാത്ത ഫണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്
വമനിയമകേരയംഗമക്കുന്നതുപ്പ് സകബന്ധിച്ച് സമച്ചുക മംർഗ്ഗനിയമർകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ ആയതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പളർപുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം
?

കേരളംങ്ങംടാത്തുപ്പ് മണ്ഡലത്തമകല കൃഷമ വകുപമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഓഫയനീസുളള്

3410.
ശയനീമതമ ശംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെകുമംരമ കള. : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളംങ്ങംടാത്തുപ്പ് നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമല് കൃഷമ വകുപമനിയുപ്പ് ളയനീെമലും കോളള്ള ഓഫയനീസുളളുകടാത്തയുക സംപനിയങ്ങളുകടാത്തയുക 
വമവരക പഞ്ംയത്തുപ്പ് തമരമച്ുപ്പ് നിയല്ളംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഓഫയനീസുളളമകല കേരളോ.ര്ദ്ധനവുണക കേഡര്സ്ട്രെങ്ത് , ഒഴിവതുപ്പ് , ഒെമവും�����喬။er��ളള് എന്നമവ സകബന്ധിച്ച് സമച് വമശദ്യങ്ങംകശക നിയല്ളംകേരമം?

സംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് കൃഷമ ഭവനുളള്

3411.
ശയനീ. കള. ബംബു (കനിയനംറ) : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയകത്ത കൃഷമ ഭവനുളകള സംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് കൃഷമ ഭവനുളള് ആക്കുന്നതും കാര്ഷമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക 
നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമംയ ക്ലിനിക്കല് സ്റ്റംസുളളുക വമവര-വമ ജംനിയ-സംകേരങതമള സഹംയങ്ങളുക കൃഷമ ഭവനുളളമല് 
തകന്ന ഒരുക്കമ ളര്ദ്ധനവുണഷള സ ഗൗഹൃദ്യങ്ങ കൃഷമ ഭവനുളള് ആക്കുന്നതമനിയംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് 
സ യനീളരമച്മട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ളരുനിയംഗപള്ളമ കേരളംക്കനിയട്ടിുപ്പ് നിയഴ്സ് റമ

3412.
ശയനീ സമ ആര്ദ്ധനവുണ മകേരഹഷുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളരുനിയംഗപള്ളമ കേരളംക്കനിയട്ടിുപ്പ് നിയഴ്സ് റമയമൽ 18 വർഷമംയമ കേരജംലമ കചിഹയുളയുക 12 വർഷമംയമ ളംഷ ൽ 
ജയനീവനിയക്കംരംയമ കേരജംലമ കേരനിയംക്കുളയുക കചിഹയ്യുന്ന 22 കേരപകര സമരകപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം ; ആയതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക തടാത്തസ്സക ഉകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം ; എങമല് അതുപ്പ് പരമഹരമക്കംൻ സർക്കംർ 
സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംകമന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങയനീളരമക്കംകേരമം ;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ജയനീവനിയക്കംകര അഞ്ൽ ജമല്ലം കൃഷമ ഫംമമകേരലക്കുപ്പ് മംറ്റം������� ���䂴傧മ നിയമയമമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക തടാത്തസ്സക 
ഉകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ ആയതമനുള്ള ളംരണക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

വയനിയംടാത്തുപ്പ് ജമല്ലയമകല കൃഷമ വകുപമനിയുപ്പ് ളയനീെമകല ജയനീവനിയക്കംർ



3413.
ശയനീ ഒ . ആർ. കേരളളു : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വയനിയംടാത്തുപ്പ് ജമല്ലയമൽ കൃഷമ വകുപമനിയുപ്പ് ളയനീെമൽ ആകള എത്ര ജയനീവനിയക്കംർ ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നും കോള്ള വമവരക 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഇതമൽ എത്ര സമരക ജയനീവനിയക്കംരുക തംൽക്കംലമള ജയനീവനിയക്കംരുക ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദന്ന വമവരക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( സമ )
തംൽക്കംലമള തസമളയമൽ കേരജംലമ കചിഹയ്യുന്നവരമല് 10 വർഷത്തമലധാകമളമംയമ തും കാര്ഷടാത്തരുന്നവരുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ
ഏകതല്ലംക തസമളളൾ, ഓഫയനീസുപ്പ് തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയ വമവരവും�����喬။er��ക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

കൃഷമ വകുപമൽ കേരലബർ ഓഫയനീസർ തസമള

3414.
ശയനീ. വമ. ആർ. സുനിയമൽകുമംർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കൃഷമ വകുപമൽ കേരലബർ ഓഫയനീസർ തസമള നിയമലവമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ നിയമയമനിയത്തമനുള്ള കേരയംഗത്ത ചോദ്യതയുക 
മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡവും�����喬။er��ക അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത തസമളയമൽ ഇകേരപംൾ നിയമയമനിയക നിയടാത്തത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഇകല്ലങമൽ ളംരണക അറമയമക്കംകേരമം?

കൃഷമഭവനുളളമല് ഒെമഞ്ഞുളമടാത്തക്കുന്ന തസമളളള്

3415.
ശയനീ. എൻ.കള. അകബര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ഗുരുവംയൂര്ദ്ധനവുണ നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമകല കൃഷമഭവനുളളമല് ഏകതല്ലംക തസമളളള് 
ഒെമഞ്ഞുളമടാത്തക്കുന്നും കോകവന്നതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത തസമളളളമല് ജയനീവനിയക്കംകര നിയമയമമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( സമ )
നിയഗരസഭളളമകല കൃഷമഭവനുളളമല് കൃഷമഓഫയനീസര്ദ്ധനവുണ ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയമട്ടുക അഗ്രമളള്ച്ര്ദ്ധനവുണ ഫയനീല്ോ.ുപ്പ് ഓഫയനീസര്ദ്ധനവുണമംകര 
നിയമര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേഹണ ഉകേരദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഗസനിയംയമ നിയമയമമക്കുന്നതുപ്പ് ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; നിയമര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേഹണ 
ഉകേരദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഗസനംരംകുന്നതമനിയുപ്പ് വമമുഖത ളംണമക്കുന്ന കൃഷമഓഫയനീസര്ദ്ധനവുണമംര്ദ്ധനവുണകക്കതമകര നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം?

അസമസ്റ്റകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരസംയമല് കളമമസ്റ്റുപ്പ് തസമളയമകേരലക്കുള്ള കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംകേരമംഷന്

3416.
ശയനീമതമ ഒ എസുപ്പ് അകബമള : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കൃഷമ വകുപമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ നിയമയന്തണത്തമലും കോളള്ള കേരസംയമല് കടാത്തസ്റ്റമകഗുപ്പ് ലംബുളളമകല അസമസ്റ്റകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരസംയമല് കളമമസ്റ്റുപ്പ്
തസമളയമകേരലക്കുള്ള കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംകേരമംഷനുമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് 12.02.2021-ല് വരുത്തമയ സ്പെകപഷത്ത ചോദ്യല് റൂള് 



കേരഭദ്യങ്ങഗതമയമകേരനല് ആകേരക്ഷപക ലഭത്ത ചോദ്യമംയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഇതുപ്പ് പരമഹരമക്കംന് സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളള് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ള ാ ട് കൃഷമ വകുപമല് സ്പെകപഷത്ത ചോദ്യല് റൂള്സുപ്പ്

3417.
ശയനീ . എൻ . ഷകസുയി നടത്താന് ഉദ്ദേയനീൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കൃഷമ വകുപമല് അഗ്രമക്കള്ച്റല് സകേരബംര്ദ്ധനവുണോ.മകേരനിയറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സ്പെകപഷത്ത ചോദ്യല് റൂള്സുപ്പ് രൂപയനീളരണവും�����喬။er��മംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് 
ളരടാത്തുപ്പ് സ്പെകപഷത്ത ചോദ്യല് റൂള്സുപ്പ് തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് ആയതുപ്പ് നിയടാത്തപമലംക്കുവംന് നിയംളമതും കാര്ഷവകര 
സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളള് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

കേരളരകഫോ.മകല നിയമയമനിയങ്ങള്

3418.
ശയനീ. സജയനീവുപ്പ് കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
നിയമലവമകല കേരളരകഫോ.ുപ്പ്  എക.ോ.മ.യുകടാത്ത നിയമയമനിയക നിയടാത്തന്ന തയനീയതമയുക എത്ര കേരപര്ദ്ധനവുണ പകങടുത്ത ഇകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെര്ദ്ധനവുണവ്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂവമല് 
നിയമന്നംണുപ്പ്  എക.ോ.മ. കയ തമരകഞ്ഞടുത്തതുപ്പ്  എന്നതും കാര്ഷക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം; എക.ോ.മ.യുകടാത്ത ശമ്പളക, നിയമയമനിയ 
ളംലംവധാകമ തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയവ നിയമശ്ചയമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; നിയമലവമകല എക.ോ.മ.കക്കതമകര വമജമലന്സുപ്പ്  അകേരനിയ ഷണക 
നിയടാത്തക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
2000 നിയുപ്പ്  കേരശഷക നിയംളമതും കാര്ഷ വകര എത്രകേരപര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ്  പമ.എസുപ്പ് .സമ. വെമ കേരളരകഫോ.മൽ നിയമയമനിയക നിയല്ളമ; 
നിയമലവമല് ളരംര്ദ്ധനവുണ , ദ്യങ്ങമവസകേരവതനിയംടാത്തമസംനിയത്തമല് എത്ര കേരപര്ദ്ധനവുണ കേരളരകഫോ.മല് കേരജംലമ കചിഹയ്യുന്നും കോ; ഇതമല് 
ഈ വര്ദ്ധനവുണഷക എത്ര കേരപകര സമരമംക്കംന് തയനീരുമംനിയക എടുത്തമട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് ;
( സമ )
2016 ല് കേരളരകഫോ.മല് നിയമന്നും കോക പുറത്തംക്കമയ അകത എക.ോ.മ.ക്കുപ്പ്  വയനീണ്ടുക നിയമയമനിയക നിയല്ളമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
എങമല് എംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെുപ്പ്  കളംണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് ?

പംറാശ്ശേംല മണ്ഡലത്തമല് കൃഷമ വകുപമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പദ്ധതമളള്

3419.
ശയനീ സമ കള ഹരയനീന്ദ്രന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
പംറാശ്ശേംല മണ്ഡലത്തമല് കളംല്ലയമല് ഗ്രംമപഞ്ംയത്തമകല കുളത്തറയ്ക്കല് ഏലം കേരളന്ദ്രയനീളരമച്ുപ്പ് 
കൃഷമവകുപമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പദ്ധതമയമല് ഉള്കപടുത്തമ കൈവരിക്കുന്നതിനായറസുപ്പ് മമല് സംപമക്കുന്നതമനിയംയമ സമര്ദ്ധനവുണപമച്മരുന്ന 
കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംകേരപംസലമകേരനല് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളള് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കയംകണന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത 
പദ്ധതമ എന്നകേരത്തക്കുപ്പ് ആരകഭമക്കംന് ളെമയുക എന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത മണ്ഡലത്തമല് നിയമലവമല് എത്ര ഫംര്ദ്ധനവുണകേരമഴ്സ് ുപ്പ് കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംോ.്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂകേരസഴ്സ് ുപ്പ് കസംകൈവരിക്കുന്നതിനായസറ്റം������� ���䂴傧മളള് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമക്കുന്നും കോണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്; 
പഞ്ംയത്തുപ്പ് തമരമച്ചുള്ള വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് അറമയമക്കംകേരമം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കസംകൈവരിക്കുന്നതിനായസറ്റം������� ���䂴傧മളള്ക്കുപ്പ് കൃഷമ വകുപമല് 
നിയമന്നും കോക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക സഹംയങ്ങളംണുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതുപ്പ്; വമവരങ്ങള് അറമയമക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമകല കൃഷമ ഭവനുളളുകടാത്ത അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യ വമളസനിയവും�����喬။er��മംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് 
നിയടാത്തപമലംക്കുന്ന പദ്ധതമളള് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കയംകണന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

കേരതംടാത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വശങ്ങളമല് ഭൂഖംണ്ഡ കൃഷമ



3420.
ശയനീ. ഇ. ടാത്തമ. കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തസൺ മംസ്റ്റർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ളയ്പമകഗലക നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമലൂകടാത്ത ഒഴുകുന്ന കപരുകകേരതംടാത്തുപ്പ് വലമയകേരതംടാത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വശങ്ങളമൽ ജനിയളയനീയ 
സഹളരണകേരത്തംകടാത്ത കേരചിഹനിയ, കേരചിഹമ്പുപ്പ്, മരച്യനീനിയമ തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയ ഭൂഖംണ്ഡങ്ങൾ കൃഷമ കചിഹയ്യുന്നതമനുള്ള പദ്ധതമ 
രൂപയനീളരമക്കംൻ നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

കേരളംള് കൃഷമയുമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടി നിയമര്ദ്ധനവുണേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള്

3421.
ശയനീ. കേരസവത്ത ചോദ്യര്ദ്ധനവുണ ചിഹമറ്റം������� ���䂴傧മലപമള്ളമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
വടാത്തക്കംകേരഞ്രമ നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമകല കേരളംള് കൃഷമയുമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടി നിയമര്ദ്ധനവുണേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള് 
ഏകതല്ലംകമന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
മംകേരക്രം കലവല് കേരളംള് മംകേരനിയജ്മെനകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെമല് നിയമന്നുപ്പ് കമകാകേരക്രം കലവലമല് ഉള്ള കേരളംള് മംകേരനിയജ്മെനകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെമകേരലക്കുപ്പ് 
കളംണ്ടുവരുന്നതമകനിയടുത്ത നിയടാത്തപടാത്തമളള് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പടാത്തവും�����喬။er��ളളമകല ഉള്ച്ംല് , ളമടാത്ത, റംമ്പുപ്പ് സ്ലൂയമസുപ്പ് എന്നമവയുകടാത്ത ളണക്കുക സബ്സിഡി ഉള്പ്പെടെ ധനസഹകേരമഴ്സ് മബമള് പമ്പുളള് ളേയനീഷന്
കചിഹയവയുകടാത്ത ലമസ്റ്റുക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
കഹകാകലവല് ളനിയംല് നിയമര്ദ്ധനവുണേംണത്തമകല നിയമലവമകല സമതമ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

ളംസർകേരഗംോ.ുപ്പ് ഫ്ലവർ കേരഷംയുക വമജമലൻസുപ്പ് പരമകേരശംധാകനിയയുക

3422.
ശയനീ എൻ എ കനിയല്ലമക്കുന്നുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ അടുത്തളംലത്തുപ്പ് ളംസർകേരഗംോ.ുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറമൻസമപൽ അഗ്രമളൾച്ർ ഓഫയനീസറുകടാത്ത ളംരത്ത ചോദ്യംലയത്തമൽ 
വമജമലൻസുപ്പ് ആകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് ആകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെമ ളറപ്ഷ്ൻഷുപ്പ്ൻ ബ്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂകേരറംയുകടാത്ത പരമകേരശംധാകനിയ ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയമരുകേരന്നം എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പരമകേരശംധാകനിയയമൽ ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമയ ക്രമകേരക്കടുളൾ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കയംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
അഗ്രമക്കൾച്ർ ോ.മപംർട്മെന്റകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് എകേരപംകെങമലും കോളക ളംസർകേരഗംോ.ുപ്പ് ഫ്ലവർ കേരഷം നിയടാത്തത്തമയമരുകേരന്നം;
( ോ.മ )
എങമൽ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഫ്ലവർ കേരഷം ആരംണുപ്പ് സകഘടാത്തമപമച്കതന്നും കോക ഇതമനുള്ള കചിഹലവുപ്പ് എങ്ങകനിയയംണുപ്പ് 
ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമയകതന്നും കോക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ഇ )
ഫ്ലവർ കേരഷം നിയടാത്തത്തമയ വളയമൽ ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയ ളടാത്തക തയനീർക്കംൻ ളർഷളരമൽ നിയമന്നുപ്പ് 5.52 ലക്ഷക രൂപ 
പമരമകച്ടുത്തതംയമ വമജമലൻസുപ്പ് ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമയതംയ വംർത്ത ശരമയംകേരണം എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( എഫുപ്പ് )



ഫുപ്പ് ളവർ കേരഷം നിയടാത്തത്തമയതും കാര്ഷക അതും കാര്ഷമൂലക ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയ ളടാത്തക തയനീർക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ളർഷളരമൽ നിയമന്നുപ്പ് പണപമരമവുപ്പ് 
നിയടാത്തത്തമയതും കാര്ഷക നിയമയമംനുസൃതമംകേരണം; അല്ലംകയങമൽ വകുപ്പുതല അകേരനിയ ഷണക നിയടാത്തത്തമ കുറ്റം������� ���䂴傧ക്കംർകക്കതമകര
നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

കൈവരിക്കുന്നതിനായളപമകഗലക മണ്ഡലത്തമകല തളമർ പദ്ധതമ

3423.
ശയനീ. ഇ. ടാത്തമ. കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തസൺ മംസ്റ്റർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കൈവരിക്കുന്നതിനായളപമകഗലക മണ്ഡലത്തമകല തളമർ പദ്ധതമക്കുപ്പ്  ആവശത്ത ചോദ്യമംയ വമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുക വളവും�����喬။er��ക സ ഗൗജനിയത്ത ചോദ്യമംയമ 
നിയൽകുന്നതമനിയുപ്പ് കൃഷമ വകുപുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പദ്ധതമയ്ക്കംവശത്ത ചോദ്യമംയ സംകേരങതമള സഹംയവും�����喬။er��ക കൃഷമ വമജംനിയവും�����喬။er��ക കൃഷമ ഓഫയനീസർമംർ മുകേരഖനിയ 
നിയൽകുന്നതമനിയുപ്പ് നിയമർകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശക നിയൽകുകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമ വമജയളരമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് കൃഷമവകുപമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക സഹംയങ്ങളംണുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുള 
എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

പംടാത്തകേരശഖരങ്ങൾ കേരളംൾ നിയമലമംയമ പരമഗണമക്കണകമന്ന ളർഷളരുകടാത്ത ആവശത്ത ചോദ്യക

3424.
ശയനീ. ഇ. ടാത്തമ. കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തസൺ മംസ്റ്റർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
എടാത്തത്തമരുത്തമ ഗ്രംമപഞ്ംയത്തമകല പംടാത്തകേരശഖരങ്ങൾ കേരളംൾ നിയമലമംയമ പരമഗണമക്കണകമന്നുപ്പ് 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംകേരദ്യങ്ങശമള ളർഷളർ ആവശത്ത ചോദ്യകപടുന്നതുപ്പ് ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് ആയതുപ്പ് പരമഗണമക്കുകേരമം;
( ബമ )
ഇതും കാര്ഷ സകബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമച്ചു വരുന്നും കോകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ ആയതുപ്പ്  അറമയമക്കുകേരമം?

കേരമംരത്ത ചോദ്യംളംപുപ്പ് നിയവയനീളരണക

3425.
ശയനീ. കള. പമ. എ. മജയനീദ്യങ്ങുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
തമരൂരങ്ങംടാത്തമ നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമകല നിയന്നമ്പ്ര പഞ്ംയത്തമൽകപട്ടി കേരമംരത്ത ചോദ്യളംപുപ്പ് ളംർഷമള പദ്ധതമയുകടാത്ത
നിയവയനീളരണവും�����喬။er��മംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടി പുകേരരംഗതമളൾ വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഈ പദ്ധതമയുകടാത്ത നിയമർവഹണവും�����喬။er��മംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് ബഹു. കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ വമളമച്ചു കേരചിഹർത്ത 
എക.എൽ.എ. യുകടാത്തയുക, ഉകേരദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഗസരുകടാത്തയുക കേരയംഗതയനീരുമംനിയപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമയുകടാത്ത നിയമർവഹണത്തമൽ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് ഇനിയമ പൂർത്തയനീളരമക്കംനുള്ളതുപ്പ് എന്നും കോക 
പദ്ധതമ എകേരന്നക്കുപ്പ് പൂർത്തയനീളരമക്കംനിയംകുക എന്നും കോക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )



പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമയുകടാത്ത പൂർത്തയനീളരണത്തമനിയുപ്പ് തടാത്തസ്സങ്ങള് നിയമലവമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; പദ്ധതമകക്കതമകര എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക 
പരംതമളൾ ലഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങയനീളരമക്കംകേരമം?

ശുദ്ധജല ടാത്തംങുപ്പ് സംപമക്കുവംന് അനുമതമ

3426.
ശയനീ എക എസുപ്പ് അരുൺ കുമംര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
മംകേരവലമക്കര നിയമയംകേരാജള മണ്ഡലത്തമകല തെക്കര കുടാത്തമകവള്ള പദ്ധതമയുകടാത്ത ഭംഗമംയുള്ള ശുദ്ധജല ടാത്തംങുപ്പ് 
കൃഷമ വകുപമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഉടാത്തമസതയമലും കോളള്ള ജമല്ലം കൃഷമ തംകേരാട്ടിത്തമല് സംപമക്കുവംന് അനുമതമ 
നിയല്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങമംക്കുമംകേരാ?

പയ്യാറാകുമോ;ന്നൂർ അകേരഗ്രംസർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെറമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യക കമച്കപടുത്തല്

3427.
ശയനീ. ടാത്തമ.ഐ.മധുസൂദ്യങ്ങനിയന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
പയ്യാറാകുമോ;ന്നൂർ അകേരഗ്രംസർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെറമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യക കമച്കപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുള്ള കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംജക്ടുപ്പ് 
തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കമ ആര്ദ്ധനവുണ .കള.വമ.കൈവരിക്കുന്നതിനായവ. പദ്ധതമയമൽ ഉൾകപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയംയമ കേരസ്റ്ററ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് കലവൽ സംങ്ത് , ഒഴിവഷനിയമകഗുപ്പ് 
ളേമറ്റം������� ���䂴傧മയുകടാത്ത അകഗയനീളംരത്തമനിയംയമ സമർപമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ളേമറ്റം������� ���䂴傧മ 2022-23 വർഷക അകഗയനീളംരക നിയൽളമയ പദ്ധതമളൾ ഏകതല്ലംമംകണന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമക്കുപ്പ് ഈ സംമ്പത്തമളവർഷക തകന്ന ഭരണംനുമതമ നിയൽളംൻ ആവശത്ത ചോദ്യമംയ നിയടാത്തപടാത്തമളൾ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം?

മണലൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമകല കേരളംള് നിയമലങ്ങളുകടാത്ത വമളസനിയക

3428.
ശയനീ. മുരളമ കപരുകനിയല്ലമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മണലൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമകല കേരളംള് നിയമലങ്ങളുകടാത്ത വമളസനിയത്തമനിയംയമ റയനീബമല്ോ.ുപ്പ് കേരളരള പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളളംണുപ്പ് നിയടാത്തപംക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക ഏകതല്ലംക നിയമര്ദ്ധനവുണേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള് പൂര്ദ്ധനവുണത്തയനീളരമച്ചു; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പൂര്ദ്ധനവുണത്തയനീളരമക്കംനുള്ള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളൾ, അവയുകടാത്ത നിയമലവമകല സമതമ എന്നമവ സകബന്ധിച്ച് സമച് വമശദ്യങ്ങംകശക 
നിയല്ളംകേരമം;
( ോ.മ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള് എന്നുപ്പ് പൂര്ദ്ധനവുണത്തയനീളരമക്കംനിയംകുകമന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം?

കൃഷമശയനീ കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെറുളള്

3429.
ശയനീ. ലമകേരകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെം കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?



( എ )
സകസംനിയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തു നിയടാത്തപമലംക്കംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്ന കൃഷമശയനീ കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെറുളളുകടാത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള് എംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകണന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെറുളള് എവമകടാത്തകയല്ലംമംണുപ്പ് ആരകഭമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
ളംര്ദ്ധനവുണഷമള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംധാകംനിയത്ത ചോദ്യമുള്ള തമരുവമ്പംടാത്തമ മണ്ഡലക കേരളന്ദ്രയനീളരമച്ുപ്പ് കൃഷമശയനീ കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെര്ദ്ധനവുണ അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കുകേരമം?

ഭക്ഷത്ത ചോദ്യ സ യക പരത്ത ചോദ്യംപ്തത

3430.
ശയനീ. കള. കജ. മംളുപ്പ് സമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് ഭക്ഷത്ത ചോദ്യ സ യക പരത്ത ചോദ്യംപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിനായളവരമക്കംന് ളംര്ദ്ധനവുണഷമള രകഗത്തുപ്പ് ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ നിയടാത്തപംക്കുന്ന 
പരമഷ്കംരങ്ങകളയുക കേരസവനിയങ്ങകളയുക സകബന്ധിച്ച് സമച് വമശദ്യങ്ങംകശക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
ഇതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അടാത്തമസംനിയത്തമല് സകസംനിയത്തമനിയുപ്പ് എകേരപംള് ഭക്ഷത്ത ചോദ്യ സ യക പരത്ത ചോദ്യംപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിനായളവരമക്കുവംന് 
സംധാകമക്കുകമന്നംണുപ്പ് ളണക്കംക്കുന്നതുപ്പ്; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
ളംര്ദ്ധനവുണഷമള രകഗകേരത്തയ്ക്കുപ്പ് പുതും കാര്ഷതലമുറകയ ആളര്ദ്ധനവുണഷമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക പദ്ധതമളള്ക്കുപ്പ് തും കാര്ഷടാത്തക്കക 
കുറമക്കംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നും കോ; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

പച്ക്കറമ കൃഷമ വത്ത ചോദ്യംപമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമളള്

3431.
ശയനീ. എച്ുപ്പ്. സലംക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് പച്ക്കറമ കൃഷമ വത്ത ചോദ്യംപമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഓണക ലക്ഷത്ത ചോദ്യമംക്കമ മംത്രമല്ലംകത സമരമംയമ എല്ലം കപംതും കാര്ഷവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ സംപനിയങ്ങളമലും കോളക പച്ക്കറമ 
കൃഷമ കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കംനിയംണുപ്പ് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നതുപ്പ്;
( സമ )
സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ സംപനിയങ്ങളുകടാത്തയുക മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് വകുപ്പുളളുകടാത്തയുക സലങ്ങളമല് കപംതും കാര്ഷജനിയങ്ങള്ക്കുപ്പ് പച്ക്കറമ കൃഷമ 
കചിഹയ്യാറാകുമോ;ംന് തംല്പരത്ത ചോദ്യമുകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് ആയതമനിയുപ്പ് അവസരക നിയല്ളംന് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

കൈവരിക്കുന്നതിനായജവ കൈവരിക്കുന്നതിനായവപമന് പദ്ധതമ

3432.
ശയനീ. കള.എൻ. ഉണ്ണ് നിരമക്കൃഷ്ണൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കൈവരിക്കുന്നതിനായവപമന് നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമകല ളംര്ദ്ധനവുണഷമള കേരമഖലക്കുക മതത്ത ചോദ്യകേരമഖലക്കുക ഉപളംരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറദ്യങ്ങമംവും�����喬။er��മംയമരുന്ന 
നിയബംര്ദ്ധനവുണ ോ.ുപ്പ് ആര്ദ്ധനവുണ .ഐ.ോ.മ.എഫുപ്പ്. XX-ല് ഉള്കപട്ടി കൈവരിക്കുന്നതിനായജവ കൈവരിക്കുന്നതിനായവപമന് പദ്ധതമയുകടാത്ത ദ്യങ്ങയനീര്ദ്ധനവുണഘമപമച് 
പൂര്ദ്ധനവുണത്തയനീളരണ ളംലംവധാകമ എന്നംണുപ്പ് അവസംനിയമച്തുപ്പ്;



( ബമ )
ഈ പദ്ധതമക്കുപ്പ് കേരളരള തയനീരകേരദ്യങ്ങശ പരമപംലനിയ അകേരതംറമറ്റം������� ���䂴傧മയുകടാത്ത സമ.ആര്ദ്ധനവുണ .ഇസോ.ുപ്പ്. ക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമയറന്സുപ്പ് എന്നംണുപ്പ് 
ലഭത്ത ചോദ്യമംയതുപ്പ്;
( സമ )
സമ.ആര്ദ്ധനവുണ .ഇസോ.ുപ്പ്. ക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമയറന്സുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംകുന്നതമല് ളംലതംമസക കേരനിയരമട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് ളംരണക 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
05.06.2020 നിയുപ്പ് കേരളരള തയനീരകേരദ്യങ്ങശ പരമപംലനിയ അകേരതംറമറ്റം������� ���䂴傧മക്കുപ്പ് മുന്പംകള പംരമസമതമളംനുമതമക്കുപ്പ് 
ആവശത്ത ചോദ്യമംയ റമകേരപംര്ദ്ധനവുണട്ടുളള് അവതരമപമക്കകപട്ടിമട്ടുക തും കാര്ഷടാത്തര്ദ്ധനവുണ നിയടാത്തപടാത്തമളള് സമയബന്ധിച്ച് സമതമംയമ 
സ യനീളരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ളംലതംമസക കേരനിയരമട്ടിതംയമ ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് ളംരണക 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ഇ )
36 കേരളംടാത്തമ രൂപയുകടാത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമ നിയഷ്ടകപടുവംനുള്ള ളംരണക സകബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക തരത്തമലും കോളള്ള 
അകേരനിയ ഷണക നിയടാത്തത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( എഫുപ്പ് )
ഇകല്ലങമല് കൈവരിക്കുന്നതിനായവപമന് ളരകയന്ന ദ്യങ്ങ യനീപുപ്പ് മണ്ഡത്തമകല മതത്ത ചോദ്യകത്തംെമലംളമളള് അടാത്തക്കമുള്ള സംധാകംരണ 
ജനിയവമഭംഗക അനുഭവമച്ചു കളംണ്ടായെന്ന് വിശദമരമക്കുന്ന ബുദ്ധമമുട്ടുളള് പരമഗണമച്ുപ്പ് ടാത്തമ പദ്ധതമ നിയഷ്ടമംയതുപ്പ് സകബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ് 
അകേരനിയ ഷണക നിയടാത്തത്തമ ഉത്തരവംദ്യങ്ങമളളംയവർകക്കതമകര നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

സംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് കൃഷമഭവന് പദ്ധതമ

3433.
ശയനീ വമ ശശമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ആര്ദ്ധനവുണ .ഐ.ോ.മ.എഫുപ്പ്. ഉപകേരയംഗകപടുത്തമ സംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് കൃഷമഭവന് പദ്ധതമ നിയടാത്തപംക്കംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
എങമല് പദ്ധതമയുകടാത്ത ലക്ഷത്ത ചോദ്യവും�����喬။er��ക അതമല് ഉള്കപടുത്തമയമട്ടുള്ള വമളസനിയ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങളുക അവയ്ക്കംയമ 
അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്ന തും കാര്ഷളയുക വമശദ്യങ്ങയനീളരമക്കംകേരമം?

പച്ക്കറമ ഉല്പംദ്യങ്ങനിയത്തമല് സ യക പരത്ത ചോദ്യംപ്തത

3434.
ശയനീ വമ കേരജംയമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് മുന് സര്ദ്ധനവുണക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെയുക (2016-21) ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെയുക ളംലയളവും�����喬။er��ളളമല് പച്ക്കറമ 
ഉല്പംദ്യങ്ങനിയത്തമല് സ യക പരത്ത ചോദ്യംപ്തത കേരനിയടുന്നതമനിയുപ്പ് സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളളമകേരനലും കോളള്ള പുരംകേരാഗതമ 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംമംകേരാ?

ആര്ദ്ധനവുണ   .  ഐ  .  ോ.മ  .  എഫുപ്പ്  .   ആലത്തൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമല് അനുവദ്യങ്ങമച് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള്

3435.
ശയനീ . കള .ോ.മ .പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരസനിയൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )



ആര്ദ്ധനവുണ .ഐ.ോ.മ.എഫുപ്പ്. - XXIII, XXIV, XXV എന്നമവയമല് ഉള്കപടുത്തമ ആലത്തൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമല് 
അനുവദ്യങ്ങമച് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങവമവരക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളളുകടാത്ത നിയമലവമകല സമതമ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

പംെുപ്പ്  ഭൂമമയമലും കോളക തരമശുപ്പ് ഭൂമമയമലും കോളക ഭക്ഷത്ത ചോദ്യ വമളളൾ കൃഷമ കചിഹയ്യുന്നതമനിയുപ്പ് പദ്ധതമ

3436.
ശയനീമതമ.ഉമ കേരതംമസുപ്പ്

ശയനീ സമ ആര്ദ്ധനവുണ മകേരഹഷുപ്പ്

ശയനീ. എൽകേരദ്യങ്ങംസുപ്പ് പമ. കുന്നപമള്ളമൽ

ശയനീ. അൻവർ സംദ്യങ്ങത്തുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഭക്ഷത്ത ചോദ്യ വമളളളമൽ നിയമന്നും കോക ഭകേരക്ഷത്ത ചോദ്യതര വമളളളമകേരലക്കുപ്പ് മംറമയതമനിയംലും കോളക ളംർഷമകേരളതര ആവശത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കംയമ
ഉപകേരയംഗമക്കുന്ന കൃഷമ ഭൂമമയുകടാത്ത വമസ്തൃതമ വർദ്ധമച്തമനിയംലും കോളക സകസംനിയകത്ത ളംർഷമള കേരമഖലയമൽ 
ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയമട്ടുള്ളതംയമ പറയകപടുന്ന പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമസന്ധിച്ച് സമ ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് ഇത്  ഗ ഗൗരവകേരത്തംകടാത്ത 
ളംണുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( ബമ )
ഭൂവമനിയമകേരയംഗത്തമലും കോളക വമള ക്രമത്തമലും കോളക വന്ന മംറ്റം������� ���䂴傧ങ്ങൾ സകസംനിയത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭക്ഷത്ത ചോദ്യസുരക്ഷയ്ക്കുപ്പ് കവല്ലുവമളമ 
ഉയർകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യത്തമൽ ആയതുപ്പ് പരമഹരമക്കുന്നതമനിയംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളൾ 
സ യനീളരമക്കുകമന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
കൃഷമകേരയംഗത്ത ചോദ്യമംയ പംെുപ്പ്  ഭൂമമളളമലും കോളക തരമശുപ്പ് ഭൂമമയമലും കോളക ഭക്ഷത്ത ചോദ്യ വമളളൾ കൃഷമ കചിഹയ്യുന്നതമനിയുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമംയ 
പദ്ധതമ തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം?

ളംര്ദ്ധനവുണഷമള കേരമഖലളളമകല യന്തവല്ക്കരണക

3437.
ശയനീ. സജയനീവുപ്പ് കേരജംസഫുപ്പ്

ശയനീമതമ കള.കള.രമ

ശയനീ പമ സമ വമഷ്ണുനിയംഥ്��ുപ്പ്

ശയനീ. എ . പമ . അനിയമൽ കുമംർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് യഥ്��ംസമയക യന്തവല്ക്കരണക നിയടാത്തത്തംതമരുന്നതംണുപ്പ് കനിയല്കൃഷമ മുതലംയ ളംര്ദ്ധനവുണഷമള 
കേരമഖലളളമൽ ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക കുറയുന്നതമനിയുപ്പ് ളംരണകമന്നുപ്പ് ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
യന്തങ്ങള് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായവദ്യങ്ങഗ്ദ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളത്ത ചോദ്യമുള്ള കതംെമലംളമളളുകടാത്ത അഭംവമംണുപ്പ് 
യന്തവല്ക്കരണത്തമനിയുപ്പ് തടാത്തസ്സമംയകതന്നുപ്പ് ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
കൃഷമയമടാത്തങ്ങള് യന്തവല്ക്കരമക്കുവംന് മമഷന് രൂപയനീളരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് തയനീരുമംനിയമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;



( ോ.മ )
എങമല് മമഷന് രൂപയനീളരമക്കുന്നതമലൂകടാത്ത കൈവരിക്കുന്നതിനായവദ്യങ്ങഗ്ദ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളത്ത ചോദ്യമുള്ള കതംെമലംളമളകള ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുവംന് 
സംധാകമക്കുകേരമംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

കേരളരള ളംർഷമള സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല ജയനീവനിയക്കംരുകടാത്ത ശമ്പളവും�����喬။er��ക കപൻഷനുക

3438.
ശയനീ ഇ ചിഹന്ദ്രകേരശഖരന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃഷമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
2019-ല് നിയടാത്തപംക്കമയ ശമ്പള പരമഷ്കരണത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ആനുകൂലത്ത ചോദ്യങ്ങൾ കേരളരള ളംർഷമള 
സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമകല കതംെമലംളമളൾക്കുക കതംെമലംളമ വമഭംഗത്തമല് നിയമന്നും കോള്ള കപൻഷന്ളംർക്കുക 
നിയല്ളമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഇകല്ലങമല് ളംരണക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത വമഭംഗക്കംർക്കുപ്പ് ശമ്പളക/ കപൻഷൻ പരമഷ്കരണക അവസംനിയമംയമ നിയടാത്തപമലംക്കമയതുപ്പ് 
എന്നംകണന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
കേരളരള ളംർഷമള സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമൽ നിയമന്നും കോക പമരമഞ്ഞവർക്കുപ്പ് കപൻഷൻ കുടാത്തമാശ്ശേമള നിയൽളംൻ ഉകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
എങമൽ ഏകതംകക്ക വമഭംഗങ്ങൾക്കുപ്പ് എത്ര ളംലകത്ത കുടാത്തമാശ്ശേമള നിയല്കി പദ്ധതി താഴെത്തട്ടിംൻ ബംക്കമയുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
കുടാത്തമാശ്ശേമള വമതരണക കചിഹയ്യാറാകുമോ;ംൻ നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽളംകേരമം?

ഒകേരര സമയക ഒന്നമലധാകമളക ബമരുദ്യങ്ങ പഠനിയത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ സംധുത

3439.
ശയനീമതമ യു പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമഭ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഒകേരര സമയക, ഒന്നമലധാകമളക ബമരുദ്യങ്ങങ്ങകേരളം ബമരുദ്യങ്ങംനിയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെര ബമരുദ്യങ്ങങ്ങകേരളം കചിഹയ്യാറാകുമോ;ംന് നിയമലവമകല 
സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യത്തമല് സംധാകത്ത ചോദ്യമംകേരണം; എങമല് അങ്ങകനിയ കചിഹയ്യുന്ന ബമരുദ്യങ്ങങ്ങള്ക്കുപ്പ് സംധുത ലഭമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

പ്ലാമസുപ്പ് ടു പരയനീക്ഷ പംസ്സംയ എല്ലംവർക്കുക ഉന്നത വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങൾ

3440.
ശയനീ. കള. പമ. എ. മജയനീദ്യങ്ങുപ്പ്

ശയനീ . പമ . ഉകൈവരിക്കുന്നതിനായബദുള്ള

ശയനീ. യു.എ.ലത്തയനീഫുപ്പ്

ശയനീ. നിയജയനീബുപ്പ് ളംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
പ്ലാമസുപ്പ് ടു പരയനീക്ഷയമൽ കൂടുതൽ എ പ്ലാമസുപ്പ് കേരനിയടാത്തമയ മലപ്പുറക ജമല്ലയമൽ ഉന്നത വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങൾ 
കുറവംകണന്നതുപ്പ് പരമകേരശംധാകമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം?

സകസംനിയ സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല നിയമയമ പരമഷ്കരണക



3441.
ശയനീ. കള. കജ. മംളുപ്പ് സമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല നിയമയമങ്ങളുക ചിഹട്ടിങ്ങളുക പരമഷ്കരമകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദതംകണന്നുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ ളരുതും കാര്ഷന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ കേരമഖലയമകല സമഗ്രമംറ്റം������� ���䂴傧ക ഉറപ്പു വരുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുവംനിയംയമ ഓകേരരം സര്ദ്ധനവുണവളലംശംലയമലും കോളക 
പരമഗണനിയയമലും കോളള്ള പുതും കാര്ഷതലമുറ കേരളംഴ്സുളള് , ഫ്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂച്ര്ദ്ധനവുണ സ്റ്റോ.യനീസുപ്പ് പഠനിയ കേരളന്ദ്രങ്ങള് എന്നമവ സകബന്ധിച്ച് സമച് 
വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം?

ഉന്നത വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസകേരമഖലയമകല പഠനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങൾ

3442.
ശയനീമതമ കള. കള. കൈവരിക്കുന്നതിനായശലജ ടാത്തയനീച്ർ

ശയനീ ഐ ബമ സതയനീഷുപ്പ്

ശയനീ. പമ.പമ. സുകേരമംദ്യങ്ങുപ്പ്

ശയനീ. എക.വമജമന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് ഉന്നത വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ കേരമഖലയമൽ എൻകേരറംൾകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് നിയമരക്കുപ്പ് വർദ്ധമപമക്കംൻ 
ലക്ഷത്ത ചോദ്യമമടുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; സകസംനിയകത്തയുക കേരദ്യങ്ങശയനീയ തലത്തമകലയുക എൻകേരറംൾകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് നിയമരക്കുപ്പ് നിയമലവമൽ 
എത്രയംകണന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഉന്നത വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ കേരമഖലയമൽ പഠനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങൾ വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനിയംയമ നിയമലവമലും കോളള്ള 
കേരളംകേരളജുളളമൽ സയനീറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളൾ വർദ്ധമപമക്കുന്നതും കാര്ഷ കൂടാത്തംകത നിയമലവമലും കോളള്ള പശ്ചംത്തല സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ 
ളംരത്ത ചോദ്യക്ഷമമംയമ വമനിയമകേരയംഗമക്കംവും�����喬။er��ന്ന തരത്തമൽ ഉച്ളെമഞ്ഞുപ്പ് അധാകമള ബംച്ുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്ന ളംരത്ത ചോദ്യക 
പരമഗണനിയയമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഈ സർക്കംർ അധാകമളംരത്തമൽ വന്നതമനുകേരശഷക എത്ര സയനീറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് വർദ്ധമപമച്ചു;
( സമ )
ശയനീ നിയംരംയണഗുരു ഓപൺ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയക ആരകഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം?

ഗവണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരളംകേരളജുളളമകല സയനീറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളളുക കേരളംഴ്സുളളുക വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ

3443.
ശയനീ . എൻ . ഷകസുയി നടത്താന് ഉദ്ദേയനീൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
2022 കല പ്ലാമസുപ്പ് ടു പരയനീക്ഷ പംസ്സംയ എല്ലം വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംര്ദ്ധനവുണതമളള്ക്കുക കേരളംകേരളജുപ്പ് പഠനിയത്തമനിയുപ്പ് 
അവസരകമംരുക്കുന്നതമനിയംയമ ഗവണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് ആര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ്സുപ്പ് ആകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് സയന്സുപ്പ് കേരളംകേരളജുളളമകല സയനീറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളളുക 
കേരളംഴ്സുളളുക വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

ഉപരമപഠനിയത്തമനിയുപ്പ് സമയക നിയഷ്ടമംളംതമരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ

3444.



ശയനീ. എച്ുപ്പ്. സലംക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളള് നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന വമവമധാക ബമരുദ്യങ്ങ ബമരുദ്യങ്ങംനിയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെര ോ.മകേരപ്ലാമംമ കേരളംഴ്സുളളുകടാത്ത പരയനീക്ഷളളുക 
അവയുകടാത്ത റമസൾട്ടുക ഒകേരര സമയക്രമത്തമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസമദ്ധയനീളരമക്കംത്തതും കാര്ഷമൂലക മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സകസംനിയങ്ങളമകേരലകേരക്കം 
വമകേരദ്യങ്ങശകേരത്തകേരക്കം ഉപരമ പഠനിയത്തമനിയുപ്പ് കേരപംകുന്ന കുട്ടിമളള്ക്കുപ്പ് ഒരു വര്ദ്ധനവുണഷക വകരയുള്ള സമയക 
നിയഷ്ടമംകുന്നും കോകവന്ന പരംതമ ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
രംജത്ത ചോദ്യകത്ത മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളുകടാത്ത റമസള്ട്ടുളള് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസമദ്ധയനീളരമക്കുന്ന സമയക ഇവമകടാത്തയുക റമസള്ട്ടുളള് 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസമദ്ധയനീളരമക്കംനുക കുട്ടിമളളുകടാത്ത ഉപരമപഠനിയ സംധാകത്ത ചോദ്യളള്ക്കുപ്പ് വമഘംതമംളംതമരമക്കംനുക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക 
നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കംനിയംണുപ്പ് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

ഗവണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരളംകേരളജുളളമല് പുതമയ കേരളംഴ്സുളള്

3445.
ശയനീ. കേരജംബുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായമക്കമള് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരത്തമല് വന്ന കേരശഷക ഗവണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരളംകേരളജുളളമല് പുതമയ കേരളംഴ്സുളള് 
ആരകഭമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയല്കുകേരമം?

സംമ്പത്തമള കേരശഷമയമല്ലംത്ത വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംർതമളൾക്കംയുള്ള പദ്ധതമളൾ

3446.
ശയനീ. കേരമംൻസുപ്പ് കേരജംസഫുപ്പ്

ശയനീ. അനൂപുപ്പ് കേരജക്കബുപ്പ് 

ശയനീ. മംണമ. സമ. ളംപൻ

ശയനീ. പമ. കജ. കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് സംമ്പത്തമള കേരശഷമയമല്ലംത്ത സമർതരംയ വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംർതമളൾക്കുപ്പ് കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഫഷണൽ 
കേരളംഴ്സുളളമൽ പഠനിയക നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുള്ള സംമ്പത്തമള സഹംയക നിയൽകുന്ന പദ്ധതമളൾ സകബന്ധിച്ച് സമച് 
വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( ബമ )
ഈ വമഷയവും�����喬။er��മംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് നിയമലവമകല സർക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെയുക മുൻസർക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെയുക ളംലയളവും�����喬။er��ളളമൽ 
പുതമയതംയമ നിയടാത്തപമലംക്കമയ പദ്ധതമളൾ ഏകതല്ലംമംകണന്നും കോക നിയമർത്തലംക്കമയ പദ്ധതമളൾ 
ഏകതല്ലംമംകണന്നും കോക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമളളുകടാത്ത ആനുകൂലത്ത ചോദ്യങ്ങൾ മുൻ സംമ്പത്തമള വർഷത്തമലും കോളക നിയടാത്തപുപ്പ് സംമ്പത്തമള 
വർഷത്തമലും കോളമംയമ എത്ര വയനീതക വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംർതമളൾക്കുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കമയമട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

ഹരമത ളംമ്പസുപ്പ് പദ്ധതമ

3447.



ശയനീ. പമ. മേമക്കുട്ടിമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയകത്ത കേരളംകേരളജുളളമലും കോളക മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് അനുബന്ധിച്ച് സ സംപനിയങ്ങളമലും കോളക കേരസംളംര്ദ്ധനവുണ കേരമല്ക്കൂര 
സംപമക്കുന്നതമനുകേരവണ്ടായെന്ന് വിശദമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
സകസംനിയകത്ത കേരളംകേരളജുളളമല് ഒെമഞ്ഞു ളമടാത്തക്കുന്ന സലങ്ങളമല് പച്ക്കറമ/പുഷ്പകൃഷമ 
കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ഹരമത ളംമ്പസുപ്പ് പദ്ധതമ നിയടാത്തപമലംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമച്ുപ്പ് 
വരുന്നും കോ; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

കേരളംടാത്തകേരഞ്രമ ഗവണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരളംകേരളജുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായലബ്രാന്ഡ്���റമ കളട്ടിമടാത്തനിയമര്ദ്ധനവുണേംണക

3448.
ശയനീ. ലമകേരകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെം കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
റൂസ ഫണ്ടായെന്ന് വിശദമല്നിയമന്നും കോക തും കാര്ഷള അനുവദ്യങ്ങമച് കേരളംടാത്തകേരഞ്രമ ഗവണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരളംകേരളജുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായലബ്രാന്ഡ്���റമ കളട്ടിമടാത്തത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 
നിയമര്ദ്ധനവുണേംണക നിയമലയ്ക്കംനിയമടാത്തയംയ സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യക വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത നിയമർേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമ പുനിയരംരകഭമക്കുന്നതമനിയംയമ സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളള് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത നിയമർേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമ എന്നകേരത്തക്കുപ്പ്  പുനിയരംരകഭമക്കുവംൻ ളെമയുകമന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ഗുരുവംയൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമല് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ കേരളംകേരളജുപ്പ് ആരകഭമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ

3449.
ശയനീ. എൻ.കള. അകബര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഗുരുവംയൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമല് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ കേരളംകേരളജുപ്പ് ആരകഭമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളളുകടാത്ത പുകേരരംഗതമ 
അറമയമക്കംകേരമം?

പനിയമ്പമള്ളമ കമകേരേംറമയല് ഗവൺകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരളംകേരളജമൽ നിയംളുപ്പ് പമയര്ദ്ധനവുണ ടാത്തയനീമമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പരമകേരശംധാകനിയ

3450.
ശയനീ. സനിയയനീഷ കുമംര്ദ്ധനവുണ കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ചിഹംലക്കുടാത്തമ നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമകല ഏള സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ കേരളംകേരളജംയ പനിയമ്പമള്ളമ കമകേരേംറമയല് 
ഗവണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരളംകേരളജമല് നിയമലവമലും കോളള്ള കേരളംഴ്സുളള് ഏകതല്ലംമംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരളംകേരളജമല് പുതമയ കേരളംഴ്സുളള് അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമനുള്ള കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംകേരപംസല് ലഭമച്മരുകേരന്നം; എങമൽ 
അതമകേരനല് സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളള് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )



പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരളംകേരളജമല് നിയംളുപ്പ് പമയര്ദ്ധനവുണ ടാത്തയനീമമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പരമകേരശംധാകനിയ നിയടാത്തന്നമരുകേരന്നംകയന്നും കോക പരമകേരശംധാകനിയയുകടാത്ത 
അടാത്തമസംനിയത്തമൽ അക്കംദ്യങ്ങമമളുപ്പ് നിയമലവംരക കമച്കപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക ശമപംര്ദ്ധനവുണശളള് 
നിയൽളമയമരുകേരന്നംകയന്നും കോക വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ശമപംര്ദ്ധനവുണശളളമകേരനല്  എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം എന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

മങടാത്ത ആര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് ആകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് സയന്സുപ്പ് കേരളംകേരളജമകല നിയമര്ദ്ധനവുണേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള്

3451.
ശയനീ . മഞ്ഞളംകകുെമ അലമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മങടാത്ത ആര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് ആകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് സയന്സുപ്പ് കേരളംകേരളജമല് നിയടാത്തക്കുന്ന നിയമര്ദ്ധനവുണേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങളമല് അവകേരശഷമക്കുന്ന 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഓകേരരം പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമയുകടാത്തയുക നിയമലവമകല സമതമ 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള് സമയബന്ധിച്ച് സമതമംയമ പൂര്ദ്ധനവുണത്തയനീളരമയ്ക്കന്നതമനിയുപ്പ് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളള് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

മംനിയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെവംടാത്തമ ഗവ  .   എഞ്മനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജമകല കേരളംഴ്സുളള്

3452.
ശയനീ ഒ . ആർ. കേരളളു : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മംനിയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെവംടാത്തമ ഗവ. എഞ്മനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജമൽ നിയമലവമൽ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക കേരളംഴ്സുളൾ ആണുപ്പ് ഉള്ളതുപ്പ്;
( ബമ )
ഇവമകടാത്ത പുതമയ കേരളംഴ്സുളൾ അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്ന ളംരത്ത ചോദ്യക പരമഗണനിയയമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ ഏതുപ്പ് അധാകത്ത ചോദ്യയനിയ വർഷക ആരകഭമക്കംൻ ളെമയുക എന്നംണുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതയനീക്ഷമക്കുന്നതുപ്പ്?

എകേരളരമത്തട്ടിുപ്പ് ഇ  .  കള  .   നിയംയനിയംര്ദ്ധനവുണ കമകേരേംറമയല് ഗവണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരളംകേരളജമൽ പുതമയ കേരളംഴ്സുളള്

3453.
ശയനീ എക രംജകേരഗംപംലൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംസര്ദ്ധനവുണകേരഗംോ.ുപ്പ് ജമല്ലയമകല മലകേരയംര കുടാത്തമകേരയറ്റം������� ���䂴傧 കേരമഖലളളമകല പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറധാകംനിയ ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ സംപനിയമംയ 
എകേരളരമത്തട്ടിുപ്പ് ഇ.കള. നിയംയനിയംര്ദ്ധനവുണ കമകേരേംറമയല് ഗവണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരളംകേരളജമൽ പുതമയ ോ.മഗ്രമ, പമ.ജമ കേരളംഴ്സുളള്
ആരകഭമക്കുവംൻ നിയമകേരവദ്യങ്ങനിയങ്ങള് ലഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
കേരളംകേരളജമകേരയറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ോ.യറക്ടറമല്നിയമന്നും കോക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരളംഴ്സുളള് ആരകഭമക്കുവംനിയംയമ ശമപംര്ദ്ധനവുണശളള് ലഭമച്മട്ടുക 
ആയതുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമക്കുവംൻ കൈവരിക്കുന്നതിനായവകുന്നത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംരണക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

മലയമന്ളയനീെുപ്പ് മംധാകവളവമ കമേംകേരാറമയല് ളംകേരാകേരളജമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ നിയമര്ദ്ധനവുണേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള്

3454.



ശയനീ ഐ ബമ സതയനീഷുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മലയമന്ളയനീെുപ്പ് മംധാകവളവമ കമേംകേരാറമയല് ളംകേരാകേരളജമനിയംയമ ളമഫ്ബബമ വെമ നിയടാത്തപമലംക്കുന്ന കളട്ടിമടാത്ത 
സമുച്യത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ നിയമര്ദ്ധനവുണേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള് പൂര്ദ്ധനവുണത്തമയംയമട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരാ; ഇകല്ലങമല് എന്നുപ്പ് 
പൂര്ദ്ധനവുണത്തമയംക്കംനിയംകുക; ആയതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അടാത്തങല് തും കാര്ഷള എത്രയംണുപ്പ്; നിയമര്ദ്ധനവുണേംണ ചുമതലയുക, നിയമര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേഹണവും�����喬။er��ക 
ആര്ദ്ധനവുണക്കംണുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംമംകേരാ?

പയ്യാറാകുമോ;ന്നൂർ മണ്ഡലത്തമകല കപരമകേരങ്ങംക ഗവൺകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരളംകേരളജുപ്പ് കളട്ടിമടാത്തനിയമർേംണക

3455.
ശയനീ. ടാത്തമ.ഐ.മധുസൂദ്യങ്ങനിയന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
പയ്യാറാകുമോ;ന്നൂർ നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമകല കപരമകേരങ്ങംക ഗവൺകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരളംകേരളജമനിയുപ്പ് പുതമയ കളട്ടിമടാത്തക 
നിയമർേമക്കുവംൻ ളമഫ്ബബമ പദ്ധതമയമൽ ഉൾകപടുത്തമ അനുവദ്യങ്ങമച് ഫണ്ടായെന്ന് വിശദമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ നിയമലവമകല സമതമ 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമ ആരകഭമക്കുവംൻ ളെമയംത്ത സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യക സർക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;എങമൽ 
അതമനുള്ള ളംരണക വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമ അടാത്തമയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെരമംയമ ആരകഭമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമംയ നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം എന്നുപ്പ് 
അറമയമക്കംകേരമം?

ഉദുമ ഗവണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് ആര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് ആൻോ.ുപ്പ് സയന്സുപ്പ് കേരളംകേരളജമല് പുതമയ കേരളംഴ്സുളള്

3456.
ശയനീ സമ എച്ുപ്പ് കുഞ്ഞമ്പു : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഉദുമ ഗവണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് ആര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് ആൻോ.ുപ്പ് സയന്സുപ്പ് കേരളംകേരളജമല് നിയമലവമലും കോളള്ള കേരളംഴ്സുളൾ ഏകതല്ലംമംകണന്നുപ്പ്  
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരളംകേരളജമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭ ഗൗതമള സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യക കമച്കപട്ടി സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യത്തമൽ, അവമകടാത്ത പുതമയ കേരളംഴ്സുളള് 
അനുവദ്യങ്ങമക്കണകമന്ന ആവശത്ത ചോദ്യക വകുപുപ്പ് പരമഗണമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം?

മടാത്തമകൈവരിക്കുന്നതിനായക്ക ഐ  .  എച്ുപ്പ്  .  ആര്ദ്ധനവുണ   .  ോ.മ കേരളംകേരളജമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യ വമളസനിയക

3457.
ശയനീ ഇ ചിഹന്ദ്രകേരശഖരന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മടാത്തമകൈവരിക്കുന്നതിനായക്ക ഐ.എച്ുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ോ.മ കേരളംകേരളജമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യ വമളസനിയത്തമനിയംയമ നിയടാത്തപടാത്തമളൾ 
സ യനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം?

തൃപ്പൂണമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുറ ആർ  .  എൽ  .  വമ കേരളംകേരളജമകല സകേരപംർട്ടിമകഗുപ്പ് ആർട്ടിമസ്റ്റുപ്പ് തസമളയമകല സമരനിയമയമനിയക



3458.
ശയനീ മംത്യു ടാത്തമ. കേരതംമസുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
എക.ജമ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത ളയനീെമലും കോളള്ള തൃപ്പൂണമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുറ ആർ.എൽ.വമ കേരളംകേരളജമകല സകേരപംർട്ടിമകഗുപ്പ് 
ആർട്ടിമസ്റ്റുപ്പ് തസമളയമൽ ദ്യങ്ങയനീർഘളംലമംയമ കേരസവനിയമനുഷ്ഠിച്ച് വമച്ുപ്പ് വരുന്ന ജയനീവനിയക്കംർ തങ്ങകള 
സമരകപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയംയമ സമർപമച്മട്ടുള്ള അകേരപക്ഷയമൽ സ യനീളരമച്മട്ടുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളൾ വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ളംഞ്ഞമരപള്ളമ ഐ  .  എച്ുപ്പ്  .  ആര്ദ്ധനവുണ   .  ോ.മ കേരളംകേരളജുപ്പ് 

3459.
കേരോ.ം. എൻ. ജയരംജുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംഞ്ഞമരപള്ളമ ഐ.എച്ുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ോ.മ കേരളംകേരളജുപ്പ് നിയമലവമൽ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമക്കുന്നതുപ്പ് സുപ്പ് കൂള് 
കേരളംമ്പ ഗൗണ്ടായെന്ന് വിശദമലംകണന്നും കോക, പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരളംകേരളജമനിയുപ്പ് എക.ജമ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത അഫമലമകേരയഷന് 
തും കാര്ഷടാത്തരുന്നതമനിയുപ്പ് സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യമമല്ലംകയന്നും കോമുള്ള വമഷയക ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരളംകേരളജുപ്പ് സുപ്പ് കൂള് കേരളംമ്പ ഗൗണ്ടായെന്ന് വിശദമൽതകന്ന നിയമലനിയമര്ദ്ധനവുണത്തംനിയംകേരണം ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം; ഇതുപ്പ് സകബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ് എക.എല് .എ.മംരുമംയമ മന്തമതലത്തമല് കേരചിഹര്ദ്ധനവുണന്ന കേരയംഗത്തമല് 
കൈവരിക്കുന്നതിനായളകക്കംണ്ടായെന്ന് വിശദ തയനീരുമംനിയങ്ങൾ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
ളംഞ്ഞമരപള്ളമ കേരപട്ടി ഗവ. സുപ്പ് കൂളമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കേരളംമ്പ ഗൗണ്ടായെന്ന് വിശദമൽ തകന്ന പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരളംകേരളജുപ്പ് നിയമലനിയമര്ദ്ധനവുണകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതുപ്പ് 
സകബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ് കപംതും കാര്ഷവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ വകുപുപ്പ് മന്തമകയ ഉൾകപടുത്തമ കേരയംഗക വമളമക്കുന്നതമനുക, എക.എല് .എ 
ആസമ വമളസനിയ ഫണ്ടായെന്ന് വിശദമല്നിയമന്നും കോക തും കാര്ഷള അനുവദ്യങ്ങമച്ുപ്പ് കളട്ടിമടാത്തക പണമയുന്നതമനിയുപ്പ് അനുമതമ 
ആവശത്ത ചോദ്യകപട്ടുകളംണ്ടുക നിയല്ളമയ ളകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളളമല് സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളള് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

സ ളംരത്ത ചോദ്യ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളൾക്കുള്ള അനുമതമ

3460.
കേരോ.ം. എക.കള . മുനിയയനീർ

ശയനീ എൻ എ കനിയല്ലമക്കുന്നുപ്പ്

ശയനീ . മഞ്ഞളംകകുെമ അലമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയകത്ത ഏകതങമലും കോളക സംപനിയങ്ങൾ സ ളംരത്ത ചോദ്യ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളംയമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തമക്കുവംൻ 
അനുമതമ നിയൽളണകമന്നംവശത്ത ചോദ്യകപട്ടിുപ്പ് സർക്കംരമകനിയ സമയനീപമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
സ ളംരത്ത ചോദ്യ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളൾക്കുപ്പ് നിയമയന്തണക ഏർകപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന നിയയക രൂപയനീളരമക്കുവംൻ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള സമമതമ
രൂപയനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( സമ )
കമരമറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാക സകവരണവും�����喬။er��ക സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമയുക ഉറപംക്കമ സ ളംരത്ത ചോദ്യ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളൾക്കുപ്പ് അനുമതമ നിയൽകുന്ന 
ളംരത്ത ചോദ്യക പരമഗണനിയയമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം എന്നും കോ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ സംപനിയങ്ങളുകടാത്ത ഗുണനിയമലവംരക കമച്കപടുത്തംന് നിയടാത്തപടാത്തമ



3461.
ശയനീ ളടാത്തളകപള്ളമ സുകേരരന്ദ്രന്

ശയനീ. ടാത്തമ.ഐ.മധുസൂദ്യങ്ങനിയന്

ശയനീ എക രംജകേരഗംപംലൻ

ശയനീ. ലമകേരകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെം കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് ഉന്നത വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസക നിയല്കുന്ന സംപനിയങ്ങളുകടാത്ത നിയമലവംരക വമലയമരുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയംയമ 
സകസംനിയതലത്തമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള കേരളന്ദ്രത്തമനിയുപ്പ് രൂപക കളംടുത്തമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക ളംരത്ത ചോദ്യങ്ങളംണുപ്പ് 
ഇതമലൂകടാത്ത ലക്ഷത്ത ചോദ്യമമടുന്നതുപ്പ്; സകസംനിയകത്ത ഉന്നത വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ സംപനിയങ്ങളുകടാത്ത ഗുണനിയമലവംരക 
കമച്കപടുത്തംന് ഇതുപ്പ് എത്രകേരത്തംളക സഹംയളമംണുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് നിയല്ളംകേരമം;
( ബമ )
നിയംഷണല് അസസ്സുപ്പ്കമന്റുപ്പ് ആകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് അക്രോ.മകേരറ്റം������� ���䂴傧ഷന് ള ഗൗണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് സമലമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അകഗയനീളംരക സകസംനിയകത്ത ഉന്നത 
വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ സംപനിയങ്ങള്ക്കുപ്പ് ലഭമക്കുന്നതമനിയംയമ സ യനീളരമച്ചുവരുന്ന നിയടാത്തപടാത്തമളള് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

നിയവകേരളരള കേരപംസ്റ്റുപ്പ് കേരോ.ംക്ടറല് കഫകേരലംഷമപുപ്പ്

3462.
ശയനീ. പമ.പമ. ചിഹമത്തരഞ്ജന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ ള ഗൗണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് സമല് മുകേരഖനിയ നിയടാത്തപമലംക്കമയ നിയവകേരളരള കേരപംസ്റ്റുപ്പ് കേരോ.ംക്ടറല് 
കഫകേരലംഷമപമനിയംയമ ലഭമച് അകേരപക്ഷളരമല് നിയമന്നുപ്പ് കേരയംഗത്ത ചോദ്യരംയവകര ളകണ്ടായെന്ന് വിശദകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് സ യനീളരമച് 
നിയടാത്തപടാത്തമളകള കുറമച്ുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കഫകേരലംഷമപമനിയംയമ ലഭമച് അകേരപക്ഷളരമല് നിയമന്നുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംയ പഠനിയ വമഷയക പരമകേരശംധാകമക്കംന് 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള ളേമറ്റം������� ���䂴傧മകയ നിയമകേരയംഗമച്മരുകേരന്നം; വമശദ്യങ്ങ വമവരക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പഠനിയ വമഷയങ്ങള് എന്തുകളംണ്ടായെന്ന് വിശദംണുപ്പ് വമഷയക നിയമരസമച്കതന്നുപ്പ് അകേരപക്ഷളകര അറമയമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
ഇല്ലംകയങമല് നിയമരസമച് ളംരണക കൂടാത്തമ അകേരപക്ഷളകര അറമയമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

വടാത്തക്കംകേരഞ്രമ മണ്ഡലത്തമല് ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ വകുപമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളയനീെമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമക്കുന്ന സംപനിയങ്ങൾ

3463.
ശയനീ. കേരസവത്ത ചോദ്യര്ദ്ധനവുണ ചിഹമറ്റം������� ���䂴傧മലപമള്ളമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വടാത്തക്കംകേരഞ്രമ മണ്ഡലത്തമല് ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ വകുപമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളയനീെമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമക്കുന്ന സംപനിയങ്ങളുകടാത്ത 
വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
മണ്ഡലത്തമല് ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ വകുപുപ്പ് കേരനിയരമട്ടുക വകുപമനിയുപ്പ് ളയനീെമകല മമഷനുളള് , ഏജന്സമളള് എന്നമവ 
മുഖംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെമരവും�����喬။er��ക നിയടാത്തപമലംക്കമ വരുന്ന പദ്ധതമളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശവും�����喬။er��ക അവയുകടാത്ത നിയമലവമകല സമതമയുക 
അറമയമക്കംകേരമം;



( സമ )
2016 മുതല് 2022 വകരയുള്ള ബഡ്ജറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളളമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഖത്ത ചോദ്യംപമച്മട്ടുള്ളതും കാര്ഷക ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ വകുപുപ്പ് കേരനിയരമട്ടുക 
വകുപമനിയുപ്പ് ളയനീെമകല മമഷനുളള് , ഏജന്സമളള് എന്നമവ മുഖംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെമരവും�����喬။er��ക നിയടാത്തപമലംകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദതും കാര്ഷമംയ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത 
മണ്ഡലത്തമകല പദ്ധതമളള് ഏകതല്ലംമംകണന്നും കോക അവയുകടാത്ത നിയമലവമകല സമതമയുക വര്ദ്ധനവുണഷക തമരമച്ുപ്പ് 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ കേരമഖലയമകല പശ്ചംത്തല സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങള്ക്കംയമ അനുവദ്യങ്ങമച് തും കാര്ഷള

3464.
ശയനീ എക രംജകേരഗംപംലൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളമഫ്ബബമ വെമ ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ കേരമഖലയമകല പശ്ചംത്തല സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങള്ക്കംയമ എത്രകേരളംടാത്തമ രൂപ 
അനുവദ്യങ്ങമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്ന വമവരക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഇതമല് എത്ര പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള്ക്കുപ്പ് ഭരണംനുമതമ നിയല്ളമയമട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നും കോക എത്ര പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള് 
പൂര്ദ്ധനവുണത്തയനീളരമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നും കോക ഉള്ള വമവരക ജമല്ല തമരമച്ുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

കേരളംെമകേരക്കംടാത്തുപ്പ് ഗവ  .  എഞ്മനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജമനിയുപ്പ് പുതമയ സലക

3465.
ശയനീ. കള.എക.സച്മന്കേരദ്യങ്ങവുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളംെമകേരക്കംടാത്തുപ്പ് ഗവ.എഞ്മനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജമനിയുപ്പ് പുതമയ സലക വംങ്ങുന്നതമനിയംയമ തയനീരുമംനിയമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരളംകേരളജമനിയുപ്പ് സലക വംങ്ങുന്നതമനിയംയമ സ യനീളരമച്ചുവരുന്ന നിയടാത്തപടാത്തമളള് 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംമംകണന്നറമയമക്കംകേരമം?

കചിഹറുവത്തൂര്ദ്ധനവുണ ഗവൺകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് ജുനിയമയര്ദ്ധനവുണ കടാത്തള ുപ്പ്നിയമക്കല് കൈവരിക്കുന്നതിനായഹസ്കൂള് ളത്ത ചോദ്യംമ്പസമല് എന്ജമനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജുപ്പ്

3466.
ശയനീ എക രംജകേരഗംപംലൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
തൃക്കരമപ്പൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമകല കചിഹറുവത്തൂര്ദ്ധനവുണ ഗവൺകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് ജൂനിയമയര്ദ്ധനവുണ കടാത്തള ുപ്പ്നിയമക്കല് കൈവരിക്കുന്നതിനായഹസ്കൂള് ളത്ത ചോദ്യംമ്പസമല് ഒരു 
സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ എന്ജമനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജുപ്പ് ആരകഭമക്കുവംൻ നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( ബമ )
സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ എന്ജമനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജുപ്പ് ഇല്ലംത്ത ളംസര്ദ്ധനവുണകേരഗംോ.ുപ്പ് ജമല്ലയമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ളത്ത ചോദ്യംമ്പസമകല 25 
ഏക്കര്ദ്ധനവുണ ഭൂമമ ഉപകേരയംഗകപടുത്തമകളംണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് ഒരു എന്ജമനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജുപ്പ് ആരകഭമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം എന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം?

പൂഞ്ഞംര്ദ്ധനവുണ എന്ജമനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജമല് പുതമയ കേരളംഴ്സ് ുപ്പ്

3467.
ശയനീ. കസബംസ്റ്റത്ത ചോദ്യൻ കുളകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുങല് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?



( എ )
ഐ.എച്ുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ോ.മ. യുകടാത്ത ളയനീെമലും കോളള്ള പൂഞ്ഞംര്ദ്ധനവുണ എന്ജമനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജമല് ഇലകേരോംണമക്സ് ആന്ഡ് കമുപ്പ് ആന്ോ.ുപ്പ് 
ളമ്പ്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂട്ടിര്ദ്ധനവുണ എന്ജമനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംഴ്സ് ുപ്പ് ആരകഭമക്കുന്നതമനിയംയമ സമര്ദ്ധനവുണപമച് അകേരപക്ഷയമല് സ യനീളരമച്ചുവരുന്ന 
നിയടാത്തപടാത്തമളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരളംഴ്സ് ുപ്പ് നിയടാത്തപുപ്പ് അദ്ധത്ത ചോദ്യംയനിയ വര്ദ്ധനവുണഷക ആരകഭമക്കുന്നതമനിയംവശത്ത ചോദ്യമംയ നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമംകയന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

പള്ളമപ്പുറക എൻജമനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജമകല കേരജംകേരമംൻ സംരള കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമർേംണക

3468.
ശയനീമതമ കദ്യങ്ങലയനീമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക
മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
അരൂർ മണ്ഡലത്തമകല പള്ളമപ്പുറക ഐ.എച്ുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ോ.മ എൻജമനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജമൽ കേരജംകേരമംൻ സംരള 
കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമർേംണക നിയടാത്തക്കംത്തതമനുള്ള ളംരണക വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമ നിയടാത്തപമലംക്കുന്ന ളംരത്ത ചോദ്യത്തമൽ വകുപുപ്പ് അടാത്തമയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെരമംയമ ഇടാത്തകപടുകേരമം എന്നുപ്പ് 
അറമയമക്കംകേരമം?

എഞ്മനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംളജുളളമകല ബമ  .  കടാത്തളുപ്പ് സയനീറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളള്

3469.
ശയനീ . പമ . ഉകൈവരിക്കുന്നതിനായബദുള്ള : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
2021-22 അദ്ധത്ത ചോദ്യയനിയ വർഷത്തമൽ സകസംനിയകത്ത സർക്കംർ, എയോ.ോ.ുപ്പ്, സർക്കംർ നിയമയന്തമത/ സ ളംരത്ത ചോദ്യ
സ ംശയ എൻജമനിയയനീയറമങ്ുപ്പ് കേരളംളജുളളമൽ ബമ.കടാത്തളുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരവശനിയത്തമനുള്ള സയനീറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളളുകടാത്ത ആകള എണ്ണ് നിരക 
എത്രകയന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരവശനിയ പരയനീക്ഷ ളേയനീഷണർക്കുപ്പ് അകേരലംട്ടിുപ്പ്കമന്റുപ്പ് ചുമതലയുണ്ടായെന്ന് വിശദംയമരുന്ന പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരളംളജുളളമകല 
സയനീറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളളുകടാത്ത എണ്ണ് നിരവും�����喬။er��ക നിയൽളമയ സയനീറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളളുകടാത്ത എണ്ണ് നിരവും�����喬။er��ക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( സമ )
2020-21 അദ്ധത്ത ചോദ്യയനിയ വർഷത്തമൽ സകസംനിയകത്ത സർക്കംർ, എയോ.ോ.ുപ്പ്, സർക്കംർ നിയമയന്തമത/ സ ളംരത്ത ചോദ്യ
സ ംശയ എൻജമനിയയനീയറമങ്ുപ്പ് കേരളംളജുളളമൽ ആകളയുള്ള സയനീറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളളുകടാത്ത എണ്ണ് നിരക എത്രയംകണന്നും കോക ഇതമൽ 
എത്ര സയനീറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളളമകേരലക്കുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരവശനിയക നിയടാത്തന്നും കോകവന്നും കോക അറമയമക്കംകേരമം?

പുനിയലൂർ കേരപംളമകടാത്തകമക്കുപ്പ് കേരളംകേരളജമകല ലംബുപ്പ് സ്റ്റംഫുപ്പ് നിയമയമനിയക

3470.
ശയനീ പമ എസ്പെ  സുപംല് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
പുനിയലൂർ സർക്കംർ കേരപംളമകടാത്തകമക്കുപ്പ് കേരളംകേരളജമകല ഇലോമക്കൽ ആൻോ.ുപ്പ് ഇലകേരോംണമക്സ് ആന്ഡ് കമുപ്പ് എൻജമനിയയനീയറമകഗുപ്പ് 
ോ.മപംർട്ടിുപ്പ്കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെമകല ലംബുപ്പ് സ്റ്റംഫമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അഭംവക കേരളംകേരളജമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയകത്തയുക വമളസനിയകത്തയുക 
ബംധാകമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നതുപ്പ് ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;



( ബമ )
വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംർതമളളുകടാത്ത പഠനിയ നിയമലവംരവും�����喬။er��ക, സുരക്ഷയുക പരമഗണമച്ുപ്പ് ലംബുപ്പ് സ്റ്റംഫുപ്പ് തസമള അടാത്തമയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെരമംയമ 
അനുവദ്യങ്ങമക്കണകമന്നുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യകപട്ടിുപ്പ് കേരപംളമകടാത്തകമക്കുപ്പ് അധാകമകൃതർ സമർപമച് നിയമകേരവദ്യങ്ങനിയത്തമൽ സത ര 
നിയടാത്തപടാത്തമളൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായളകക്കംളളുകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത തസമളയമകേരലക്കുള്ള നിയമയമനിയക എന്നകേരത്തയ്ക്കുപ്പ് പൂര്ദ്ധനവുണത്തമയംക്കംനിയംകുകമന്നുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം?

ളംഞ്ഞങ്ങംടാത്തുപ്പ് മണ്ഡലത്തമകല പരപയമൽ കേരപംളമകടാത്തളുപ്പ് നിയമക്കുപ്പ്

3471.
ശയനീ ഇ ചിഹന്ദ്രകേരശഖരന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംഞ്ഞങ്ങംടാത്തുപ്പ് മണ്ഡലത്തമകല പരപയമൽ പുതമയ സർക്കംർ കേരപംളമകടാത്തളുപ്പ് നിയമക്കുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമനുള്ള 
നിയടാത്തപടാത്തമളൾ ഏതുപ്പ് ഘട്ടിത്തമലംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

ളണ്ണൂർ ഗവൺകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരപംളമകടാത്തകമക്കമകല പംർട്ടിുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തക ോ.മകേരപ്ലാമംമ കേരളംഴ്സ് ുപ്പ്

3472.
ശയനീ. രംമചിഹന്ദ്രൻ ളടാത്തന്നപള്ളമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളണ്ണൂർ ഗവൺകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരപംളമകടാത്തകമക്കുപ്പ് കേരളംകേരളജമൽ പംർട്ടിുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തക ോ.മകേരപ്ലാമംമ കേരളംഴ്സ് ുപ്പ് ആരകഭമക്കുവംൻ നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരളംകേരളജമൽ നിയമലവമലും കോളണ്ടായെന്ന് വിശദംയമരുന്ന പംർട്ടിുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തക ോ.മകേരപ്ലാമംമ കേരളംഴ്സ് ുപ്പ് നിയമർത്തലംക്കുവംനുണ്ടായെന്ന് വിശദംയ 
സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

നിയംദ്യങ്ങംപുരക മണ്ഡലത്തമല് കേരപംളമകടാത്തളുപ്പ് നിയമളുപ്പ് 

3473.
ശയനീ. ഇ കള വമജയൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
നിയംദ്യങ്ങംപുരക മണ്ഡലത്തമല് കേരപംളമകടാത്തളുപ്പ് നിയമളുപ്പ്  ആരകഭമക്കുന്നതമനിയംയമ സല പരമകേരശംധാകനിയ ളെമഞ്ഞുപ്പ് 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക തും കാര്ഷടാത്തര്ദ്ധനവുണ നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമച്ചുകവന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
കേരപംളമകടാത്തളുപ്പ് നിയമളുപ്പ്  സംപമക്കുന്നതും കാര്ഷമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് നിയമലവമകല മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡങ്ങള് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കയംകണന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

പയ്യാറാകുമോ;ന്നൂർ വനിയമത റസമോ.ൻഷത്ത ചോദ്യൽ കേരപംളമകടാത്തകമളുപ്പ് കേരളംകേരളജമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ചുറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാമതമൽ നിയമർേംണക

3474.
ശയനീ. ടാത്തമ.ഐ.മധുസൂദ്യങ്ങനിയന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )



പയ്യാറാകുമോ;ന്നൂർ വനിയമത റസമോ.ൻഷത്ത ചോദ്യൽ കേരപംളമകടാത്തകമളുപ്പ് കേരളംകേരളജമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ചുറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാമതമൽ നിയമർേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമയ്ക്കുപ്പ് 
പുതും കാര്ഷക്കമയ ഭരണംനുമതമ നിയൽകുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളളുകടാത്ത നിയമലവമകല സമതമ വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പുതും കാര്ഷക്കമയ ഭരണംനുമതമക്കംയുള്ള എസ്റ്റമകേരമറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർക്കംരമനിയുപ്പ് സമ ർപമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ ഭരണംനുമതമ 
എന്നകേരത്തക്കുപ്പ് നിയൽകുവംൻ ളെമയുകമന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

മുക്കക ഗവണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരപംളമകടാത്തകമക്കുപ്പ്

3475.
ശയനീ. ലമകേരകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെം കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മുക്കക ഗവണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരപംളമകടാത്തകമക്കുപ്പ് ആരകഭമക്കുന്നതമനിയംയമ വഖഫുപ്പ് ഭൂമമ ലയനീസമനിയുപ്പ് നിയൽകുവംൻ 
തയ്യാറാകുമോ;ംറംകണന്നുപ്പ് അറമയമച്ചുകളംണ്ടുള്ള കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംകേരപംസൽ വകുപമൽ ലഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
ലയനീസമനിയുപ്പ് സലക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കമയംല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരപംളമകടാത്തകമക്കുപ്പ് ആരകഭമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് അനുമതമ നിയല്കുകേരമം എന്നും കോ 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

കേരപരംമ്പ്ര മണ്ഡലത്തമൽ കേരപംളമകടാത്തകമക്കുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ

3476.
ശയനീ. ടാത്തമ. പമ .രംമകൃഷ്ണൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരപരംമ്പ്ര മണ്ഡലത്തമൽ ഒരു കേരപംളമകടാത്തകമക്കുപ്പ് സംപമക്കണകമന്നുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യകപട്ടുകളംണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് നിയമകേരവദ്യങ്ങനിയക 
ലഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
കേരപംളമകടാത്തകമക്കുപ്പ് സംപമക്കംനിയംയമ 5 ഏക്കർ സലവും�����喬။er��ക തംൽക്കംലമളമംയമ ക്ലിനിക്കല് സ്റ്റംസുപ്പ് തും കാര്ഷടാത്തങ്ങംൻ ആവശത്ത ചോദ്യമംയ
പശ്ചംത്തല സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങളുക സ ഗൗജനിയത്ത ചോദ്യമംയമ ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകമന്നുപ്പ് അറമയമച്ുപ്പ് ചിഹങ്ങകേരരംത്തുപ്പ് പഞ്ംയത്തുപ്പ് 
ഭരണസമമതമയുകടാത്ത തയനീരുമംനിയത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പളർപുപ്പ് ലഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
എങമൽ കേരമൽ സൂചിഹമപമച് വസ്തുതളൾ പരമഗണമച്ചുകളംണ്ടുക മണ്ഡലത്തമൽ മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സംകേരങതമള വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ 
സംപനിയങ്ങൾ ഇകല്ലന്ന വസ്തുത പരമഗണമച്ചുകളംണ്ടുക ഈ അക്കംദ്യങ്ങമമളുപ്പ് വർഷക തകന്ന കേരപംളമകടാത്തകമക്കുപ്പ് 
അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

3477.  കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യക ഒെമവംക്കമയമരമക്കുന്നും കോ 

3478.  കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യക ഒെമവംക്കമയമരമക്കുന്നും കോ 



കള  .  ജമ  .  റ്റം������� ���䂴傧മ  .   ഇ  .(  കേരളംകേരമഴ്സ് ുപ്പ്  )   പരയനീക്ഷ

3479.
ശയനീ. അൻവർ സംദ്യങ്ങത്തുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
2022 ജൂണമകല വമജംപനിയ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരമുള്ള കള.ജമ.റ്റം������� ���䂴傧മ.ഇ.(കേരളംകേരമഴ്സ് ുപ്പ്) കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തപുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായററ്റം������� ���䂴傧മകഗുപ്പ് &കേരവോ.ുപ്പ് 
കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംസസ്സമകഗുപ്പ് പരയനീക്ഷയ്ക്കുപ്പ് ഓകേരരം വമഭംഗത്തമലും കോളക എത്ര കേരപര്ദ്ധനവുണ വയനീതക അകേരപക്ഷമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് ളംറ്റം������� ���䂴傧ഗറമ 
തമരമച്ുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
കള.ജമ.റ്റം������� ���䂴傧മ.ഇ. പരയനീക്ഷയുകടാത്ത ഫലക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസമദ്ധയനീളരമക്കുകേരമ്പംള് പരയനീക്ഷയമല് ആകള പകങടുത്തവരുകടാത്ത എണ്ണ് നിരക, 
വമജയമച്വരുകടാത്ത എണ്ണ് നിരക, വമജയശതമംനിയക തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയ വമവരങ്ങള് പരയനീക്ഷം ഭവന് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസമദ്ധയനീളരമക്കംറുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
ഇകല്ലങമല് 2022 ജൂണമകല പരയനീക്ഷ മുതല് ആയതുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസമദ്ധയനീളരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

ഐ  .  ടാത്തമ  .  ഐ  .  ളളമല് എൽ  .  ോ.മ  .   കേരസ്റ്റംർ ളയനീപർ  ,   യു  .  ോ.മ  .   കേരസ്റ്റംർ ളയനീപർ തസമളളളമകല കേരറകേരഷത്ത ചോദ്യം പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരമംഷൻ

3480.
ശയനീ എക മുകേരളഷുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വത്ത ചോദ്യവസംയ പരമശയനീലനിയ വകുപമനിയുപ്പ് ളയനീെമകല ഐ.ടാത്തമ.ഐ.ളളമൽ എൽ.ോ.മ. കേരസ്റ്റംർ ളയനീപർ, യു.ോ.മ. കേരസ്റ്റംർ 
ളയനീപർ തസമളളളമൽ 1:1 കേരറകേരഷത്ത ചോദ്യം പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരമംഷൻ നിയടാത്തപമലംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ശമ്പള പരമഷ്ക്കരണ ളേയനീഷൻ 
ശമപംർശ കചിഹയമരുകേരന്നം; വമശദ്യങ്ങവമവരക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ശമപംർശ നിയടാത്തപമലംക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമച്ുപ്പ് വരുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് ഇതമനിയംയമ എത്ര
രൂപയുകടാത്ത അധാകമള സംമ്പത്തമള ബംധാകത്ത ചോദ്യത ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംകുകമന്നംണുപ്പ് ളണക്കംക്കമയമട്ടുള്ളതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങംകശക 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം?

തമരൂരങ്ങംടാത്തമ മണ്ഡലത്തമകല വമവമധാക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള്

3481.
ശയനീ. കള. പമ. എ. മജയനീദ്യങ്ങുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
നിയമയമസഭ സമുച്യത്തമകല മയനീറ്റം������� ���䂴傧മങ്ുപ്പ് ഹംളമൽ ഉന്നത വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ വകുപുപ്പ് മന്തമയുകടാത്ത അധാകത്ത ചോദ്യക്ഷതയമൽ 
തമരൂരങ്ങംടാത്തമ മണ്ഡലക എക.എൽ.എ. യുകടാത്തയുക മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ജനിയപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമനിയമധാകമളളുകടാത്തയുക സംന്നമധാകത്ത ചോദ്യത്തമൽ 
ഉകേരദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഗസകര പകങടുപമച്ുപ്പ് 16.03.2022-നിയുപ്പ് കേരചിഹർന്ന കേരയംഗത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ നിയടാത്തപടാത്തമക്കുറമപുപ്പ് എക.എൽ.എ.ക്കുപ്പ് 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഇകല്ലങമൽ എന്നകേരത്തക്കുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകമന്നറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരയംഗ തയനീരുമംനിയ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക കേരളംട്ടിക്കൽ ഗവ. വനിയമതം കേരപംളമകടാത്തകമളുപ്പ് കേരളംകേരളജുപ്പ് കളട്ടിമടാത്ത 
നിയമർേംണക, പരപനിയങ്ങംടാത്തമ എല് .ബമ.എസുപ്പ്., ഐ.ഐ.എസുപ്പ്.റ്റം������� ���䂴傧മ. സലക ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുക്കലും കോളക കളട്ടിമടാത്ത 
നിയമർേംണവും�����喬။er��ക, പംലത്തമങ്ങല് പ്ലാമംനിയകേരറ്റം������� ���䂴傧ംറമയക ആകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് സയൻസുപ്പ് പംർക്കുപ്പ് പൂർത്തയനീളരണക തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയ 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളളുകടാത്ത പൂർത്തയനീളരണത്തമനിയുപ്പ് സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംമംകണന്നും കോക ഇനിയമ 
പൂർത്തയനീളരമക്കംനുള്ളവ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംമംകണന്നും കോക ഇവ എകേരന്നയ്ക്കുപ്പ് പൂർത്തയനീളരമക്കംനിയംകുക എന്നമവ സകബന്ധിച്ച് സമച്
വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;



( സമ )
കടാത്തണ്ടായെന്ന് വിശദർ നിയടാത്തപടാത്തമളൾ പൂർത്തയനീളരമച്ുപ്പ് എഗ്രമകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കവച് കേരളംട്ടിക്കൽ ഗവ. വനിയമതം കേരപംളമകടാത്തകമളുപ്പ് കേരളംകേരളജുപ്പ് 
കളട്ടിമടാത്ത നിയമർേംണക വർഷങ്ങകേരളംളക കൈവരിക്കുന്നതിനായവളമയതമനിയംൽ സർക്കംരമനുണ്ടായെന്ന് വിശദംയ സംമ്പത്തമള നിയഷ്ടക 
എത്രയംകണന്നുപ്പ് ളണക്കംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത നിയഷ്ടക നിയമളകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമ കൈവരിക്കുന്നതിനായവകുന്നതമനിയുപ്പ് ളംരണക്കംരംയവർകക്കതമകര എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക നിയടാത്തപടാത്തമളൾ 
സ യനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഇകല്ലങമൽ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

ഐ  .  എച്ുപ്പ്  .  ആർ  .  ോ.മ  .   കേരളംകേരളജുളളമകല ഫയനീസമളവുപ്പ്

3482.
ശയനീ എ കള എക അഷറഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് ഐ.എച്ുപ്പ്.ആർ.ോ.മ. ക്കുപ്പ് ളയനീെമൽ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തമച്ുപ്പ് വരുന്ന കേരളംകേരളജുളൾ ഏകതംകക്കയംകണന്നുപ്പ്
അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഐ.എച്ുപ്പ്.ആർ.ോ.മ. കേരളംകേരളജുളളമൽ നിയമലവമൽ ഫയനീസമളവുപ്പ് ലഭമക്കുന്നതുപ്പ് ഏകതംകക്ക വമഭംഗങ്ങളമകല 
വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംർതമളൾക്കംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഫയനീസമളവുപ്പ് ലഭമക്കുന്ന വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംർതമളളുകടാത്ത ഫയനീസുപ്പ് ഏകതങമലും കോളക വകുപ്പുളൾ വഹമക്കുന്നതംകേരണം; 
എങമൽ ഇതുപ്പ് സകബന്ധിച്ച് സമച് വമവരങ്ങൾ ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഫയനീസമനിയത്തമൽ ഓകേരരം വകുപ്പുക 2021-22 വർഷക ഐ.എച്ുപ്പ്.ആർ.ോ.മ. ക്കുപ്പ് എത്ര തും കാര്ഷള 
കൈവരിക്കുന്നതിനായളമംറമയമട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ഇ )
ബമ.പമ.എൽ. വമഭംഗത്തമകല കുട്ടിമളൾക്കുപ്പ് നിയമലവമൽ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സംപനിയത്തമനിയുപ്പ് ളയനീെമലും കോളള്ള കേരളംകേരളജുളളമൽ 
ഫയനീസുപ്പ് ഇളവുപ്പ് നിയൽകുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( എഫുപ്പ് )
മതനിയ്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂനിയപക്ഷ വമഭംഗങ്ങളമകലയുക മറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാ പമന്നംക്ക വമഭംഗങ്ങളമകലയുക ദ്യങ്ങംരമദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് ത്ത ചോദ്യ കേരരഖയ്ക്കുപ്പ് തംകെയുള്ള 
കുടുകബങ്ങളമകല വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംർതമളൾക്കുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരളംകേരളജുളളമൽ ഫയനീസമളവുപ്പ് നിയൽകുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം?

കള  .  ജമ  .  റ്റം������� ���䂴傧മ  .  ഇ  .(  കേരളംകേരമഴ്സ് ുപ്പ്  )   കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തപുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായററ്റം������� ���䂴傧മകഗുപ്പ്   &   കേരവോ.ുപ്പ് കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംസസ്സമകഗുപ്പ് സമലബസുപ്പ് പരമഷ്ക്കരണക

3483.
ശയനീ കേരളംവൂർ കുഞ്ഞുകേരമംൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
പരയനീക്ഷം ഭവന് നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന കള.ജമ.റ്റം������� ���䂴傧മ.ഇ.(കേരളംകേരമഴ്സ് ുപ്പ്) കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തപുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായററ്റം������� ���䂴傧മകഗുപ്പ് & കേരവോ.ുപ്പ് കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംസസ്സമകഗുപ്പ് 
പരയനീക്ഷളള്ക്കംയമ മലയംളക കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തപുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായററ്റം������� ���䂴傧മകങ്ങമൽ എന് .എസുപ്പ്. പണ്ടായെന്ന് വിശദംല സമസ്റ്റക പരമശയനീലനിയക മുകേരന്നംട്ടിുപ്പ് 
കളംണ്ടുകേരപംകുവംൻ മലയംളക കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തപുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായററ്റം������� ���䂴傧മകഗുപ്പ് കമഷയനീനുളളുകടാത്ത ദ്യങ്ങ ഗൗര്ദ്ധനവുണലഭത്ത ചോദ്യക ളംരണക ളെമയുന്നമല്ല എന്നതുപ്പ് 
ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )



എങമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സമസ്റ്റത്തമനിയുപ്പ് പളരമംയമ ളമ്പ്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂട്ടിറമല് ഇന്മമപ്ഷ്ൻറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ്, ഐ.എസുപ്പ്.എക. മലയംളക കേരസംഫ്റ്റ്വെയറുകുപ്പ് 
കവയറുളളമല് കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തപമകഗുപ്പ് പരയനീക്ഷ എഴുതംന് ളെമയുക വമധാകക കള.ജമ.റ്റം������� ���䂴傧മ.ഇ. (കേരളംകേരമഴ്സ് ുപ്പ്) കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തപുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായററ്റം������� ���䂴傧മകഗുപ്പ് & 
കേരവോ.ുപ്പ് കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംസസ്സമകഗുപ്പ് പരയനീക്ഷയുകടാത്ത സമലബസുപ്പ് പരമഷ്ക്കരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( സമ )
പരയനീക്ഷം ഭവന് നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന കള.ജമ.റ്റം������� ���䂴傧മ.ഇ.(കേരളംകേരമഴ്സ് ുപ്പ്) കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തപുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായററ്റം������� ���䂴傧മകഗുപ്പ് & കേരവോ.ുപ്പ് കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംസസമകങ്ുപ്പ് 
പരയനീക്ഷയുകടാത്ത സമലബസുപ്പ് പരമഷ്കരണക ഇകേരപംള് ഏതുപ്പ് ഘട്ടിത്തമലംകണന്നുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം; കേരളരളത്തമല് 
ഇരുപത്തമയഞ്ുപ്പ് വര്ദ്ധനവുണഷങ്ങള്ക്കുപ്പ് മുന്പുപ്പ് മലയംളക കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തപുപ്പ്കൈവരിക്കുന്നതിനായററ്റം������� ���䂴傧മകഗുപ്പ് കമഷയനീന് ളമ്പനിയമളള് നിയമര്ദ്ധനവുണേംണക 
നിയമര്ദ്ധനവുണത്തമയതമനിയംല് പരമമമതമംയ എന് .എസുപ്പ്. പണ്ടായെന്ന് വിശദംല മലയംളക കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തപുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായററ്റം������� ���䂴傧മകഗുപ്പ് കമഷയനീനുളള് മംത്രകേരമ 
കേരശഷമക്കുന്നും കോള്ളൂ എന്നതമനിയംല് കള.ജമ.റ്റം������� ���䂴傧മ. ഇ. (കേരളംകേരമഴ്സ് ുപ്പ്) ഉള്കപകടാത്തയുള്ള പരയനീക്ഷളളമൽ 
ളംലഘട്ടിത്തമനിയനുസൃതമംയ സമലബസുപ്പ് പരമഷ്കരണക എത്രയുക കേരവഗക നിയടാത്തപമലംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
കള.ജമ.റ്റം������� ���䂴傧മ.ഇ. (കേരളംകേരമഴ്സ് ുപ്പ്) സമലബസുപ്പ് അവസംനിയമംയമ പരമഷ്ക്കരമച്തുപ്പ് 16.08.2001-കല സ.ഉ.(എക.എസുപ്പ്.) 
96/2001/ഉ.വമ.വ. നിയമ്പർ ഉത്തരവുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക ഇരുപകത്തംന്നുപ്പ് വര്ദ്ധനവുണഷങ്ങള്ക്കുപ്പ് മുന്പംകണന്നതുപ്പ് പരമഗണമച്ുപ്പ് 
സമലബസുപ്പ് പരമഷ്ക്കരണക അടാത്തമയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെരമംയമ പൂര്ദ്ധനവുണത്തമയംക്കമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസമദ്ധയനീളരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ളരമയര്ദ്ധനവുണ അോ. ംന്കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് സ്കീം സംസ്ഥായനീക

3484.
ശയനീ സമ എച്ുപ്പ് കുഞ്ഞമ്പു : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
എല് .ബമ.എസുപ്പ്. എഞ്മനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജമകല അധാകത്ത ചോദ്യംപളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് ളരമയര്ദ്ധനവുണ അോ. ംന്കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് സ്കീം സംസ്ഥായനീക 
(സമ.എ.എസുപ്പ്.) ഏതുപ്പ് വര്ദ്ധനവുണഷക വകരയംണുപ്പ് നിയടാത്തപമലംക്കമയമട്ടുള്ളതുപ്പ്;
( ബമ )
2016 നു കേരശഷക ളരമയര്ദ്ധനവുണ അോ. ംന്കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് സ്കീം സംസ്ഥായനീക നിയടാത്തപമലംക്കുന്നതമനുള്ള കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംകേരപംസല് തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കമ 
അനുമതമ ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;ഇകല്ലങമല് ളംരണക എംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകണന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമ നിയടാത്തപമലംക്കംത്തതുപ്പ് ളംരണക 20 വര്ദ്ധനവുണഷക പൂര്ദ്ധനവുണത്തമയംയ അധാകത്ത ചോദ്യംപളര്ദ്ധനവുണ ഇകേരപംഴുക എന്ട്രാക്ടര് റോമ 
കേരളോ.റമല്ത്തകന്ന തും കാര്ഷടാത്തരുന്ന സമതമ ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ോ.മ )
എങമല് എല് .ബമ.എസുപ്പ്. -ൽ ളരമയര്ദ്ധനവുണ അോ. ംന്കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് സ്കീം സംസ്ഥായനീക നിയടാത്തപമലംക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് അറമയമക്കംകേരമം?

ളംകേരാകേരളജുളളുകടാത്തയുക സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളുകടാത്തയുക അടാത്തമസംനിയ വമളസനിയവും�����喬။er��ക അക്കംദ്യങ്ങമമള മമളവും�����喬။er��ക

3485.
ശയനീ വമ കേരജംയമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക
മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ ളംകേരാകേരളജുളളുകടാത്തയുക സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളുകടാത്തയുക അടാത്തമസംനിയ വമളസനിയത്തമനുക അക്കംദ്യങ്ങമമള 
ഉന്നമനിയത്തമനുമംയമ മുന് സര്ദ്ധനവുണക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംലക മുതല് നിയംളമതും കാര്ഷവകര സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളള് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംമംകേരാ?

വമദൂര വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസത്തമനുളള നിയമയന്തണക

3486.



ശയനീ . മഞ്ഞളംകകുെമ അലമ

കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഫ . ആബമദ്യങ്ങുപ്പ് ഹുകൈവരിക്കുന്നതിനായസൻ തങ്ങൾ

ശയനീ . ടാത്തമ. വമ. ഇബ്രാന്ഡ്���ംഹമക

ശയനീ. കുറുകേരക്കംളമ കമംയയനീൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയകത്ത വമവമധാക സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളൾ വെമയുളള വമദൂര വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസത്തമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക 
നിയമയന്തണക ഏർകപടുത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
ഓപൺ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമൽ പമ.ജമ. കേരളംഴ്സ് മനിയുപ്പ് 5 വമഷയങ്ങളമൽ മംത്രക അനുമതമ നിയൽളമയ യു.ജമ.സമ. 
യുകടാത്ത നിയടാത്തപടാത്തമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടി വമഷയത്തമൽ പമ.ജമ. കേരളംഴ്സ് ുപ്പ് പഠമക്കുവംൻ ആഗ്രഹമക്കുന്നവകര പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമകൂലമംയമ 
ബംധാകമക്കുന്നതംയമ ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
എങമൽ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടി വമഷയങ്ങളമൽ പമ.ജമ. കേരളംഴ്സ് ുപ്പ് പഠമക്കുവംൻ ആഗ്രഹമക്കുന്ന എല്ലംവർക്കുക അതമനിയുപ്പ് 
ആവശത്ത ചോദ്യമംയ ക്രമയനീളരണങ്ങൾ ഏർകപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുകേരമം എന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം ?

കൈവരിക്കുന്നതിനായപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് രജമകേര കേഡര്സ്ട്രെഷൻ വെമ കേരളംഴ്സുളൾ നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് അനുമതമ

3487.
ശയനീമതമ കള.കള.രമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ശയനീനിയംരംയണഗുരു ഓപൺ സർവളലംശംലയ്ക്കുപ്പ് കേരളംഴ്സുളൾ നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് യുജമസമ അനുമതമ 
ലഭമക്കുളയുണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരയം എന്നുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം;
( ബമ )
കേരളരളത്തമകല മറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളമൽ കൈവരിക്കുന്നതിനായപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് രജമകേര കേഡര്സ്ട്രെഷൻ മുകേരഖനിയ ോ.മഗ്രമ, പമ.ജമ. കേരളംഴ്സുളൾ 
നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതുപ്പ് തടാത്തഞ്ഞുകളംണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് ഉത്തരവമറക്കുളയുണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരയം;
( സമ )
കേരളംവമഡുക കേരലംകോ. ഗൗണുക മൂലക വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസത്തമനുള്ള അവസരക നിയഷ്ടമംയമരമക്കുന്ന വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംർതമളൾക്കുപ്പ് 
കൈവരിക്കുന്നതിനായപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് രജമകേര കേഡര്സ്ട്രെഷൻ നിയമർത്തലംക്കുന്നതുപ്പ് വയനീണ്ടുക അവസരക നിയഷ്ടകപടാത്തംൻ ളംരണമംകുകമന്നതുപ്പ് 
ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ോ.മ )
ശയനീനിയംരംയണഗുരു ഓപൺ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമകല സർട്ടിമഫമക്കറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളൾ കേരനിയടാത്തമ പുറകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുവരുന്ന 
വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംർതമളൾക്കുപ്പ്, സർട്ടിമഫമക്കറ്റം������� ���䂴傧മകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ തലകക്കട്ടിമൽ ഓപൺ യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മ എന്നുപ്പ് എഴുതമയമട്ടുള്ളതമനിയംൽ 
അവസരങ്ങൾ നിയഷ്ടമംകുന്നതമനുള്ള സംധാകത്ത ചോദ്യത പരമകേരശംധാകമക്കുളയുണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരയം;ബഹു. ;
( ഇ )
കൈവരിക്കുന്നതിനായപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് രജമകേര കേഡര്സ്ട്രെഷൻ കേരളംഴ്സുളൾ കേരളരളത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കതക്കു ഭംഗകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുള്ള ഒരു പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരദ്യങ്ങശത്തുപ്പ് മംത്രമംയമ 
ചുരുങ്ങുന്നതുപ്പ് വടാത്തക്കൻ കേരമഖലയമൽ നിയമന്നും കോള്ളവരുകടാത്ത വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ സ പ്നങ്ങൾക്കുപ്പ് തമരമച്ടാത്തമയംകുകമന്നതുപ്പ് 
ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( എഫുപ്പ് )
എങമൽ ശയനീനിയംരംയണഗുരു ഓപൺ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമൽ പുതമയ കേരളംഴ്സുളൾ ആരകഭമക്കുന്നതമകേരനിയംകടാത്തംപക
മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളമൽ കൂടാത്തമ കൈവരിക്കുന്നതിനായപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് രജമകേര കേഡര്സ്ട്രെഷനുക വമദൂര വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസക വെമയുള്ള കേരളംഴ്സുളളുക 
നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന ളംരത്ത ചോദ്യക പരമഗണമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം?



ഒകേരര സമയക രണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് ബമരുദ്യങ്ങ വമഷയക പഠമക്കുന്നതുപ്പ് സകബന്ധിച്ച് സമച് പദ്ധതമ

3488.
കേരോ.ം സുജമതുപ്പ് വമജയൻപമള്ള : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയകത്ത സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളമല് ഒകേരര സമയക രണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് ബമരുദ്യങ്ങ വമഷയക പഠമക്കുന്നതമനുള്ള പദ്ധതമ 
ആരകഭമക്കംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് നിയടാത്തപുപ്പ് അദ്ധത്ത ചോദ്യയനിയവര്ദ്ധനവുണഷക ആരകഭമക്കംന് ളെമയുകേരമം;
( ബമ )
നിയമലവമല് ബമരുദ്യങ്ങത്തമനിയുപ്പ് പഠമക്കുന്ന കുട്ടിമളള്ക്കുപ്പ് മകറ്റം������� ���䂴傧ംരു ബമരുദ്യങ്ങത്തമനിയുപ്പ് കേരചിഹര്ദ്ധനവുണന്നുപ്പ് പഠമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് അവസരക 
നിയല്കുകേരമം എന്നുപ്പ്  വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം ?

ഒകേരര സമയക രണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് അക്കംദ്യങ്ങമമളുപ്പ് കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഗ്രംമുളൾ

3489.
ശയനീ. എക.വമജമന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഒകേരര സമയക രണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് അക്കംദ്യങ്ങമമളുപ്പ് കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഗ്രംമുളൾ പഠമക്കംകമന്ന യു.ജമ.സമ. തയനീരുമംനിയക സകബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ് 
സർക്കംർ പഠനിയക നിയടാത്തത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; യു.ജമ.സമ. നിയമർകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശക എങ്ങകനിയ നിയടാത്തപമലംക്കംനിയംണുപ്പ് സർക്കംർ 
തയനീരുമംനിയമച്മട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം?

കേരളരള സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമകല അസമസ്റ്റകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് നിയമയമനിയ ക്രമകേരക്കടാത്തുപ്പ്

3490.
ശയനീ. കേരറംജമ എക. കേരജംൺ

ശയനീ എക വമൻകസൻറുപ്പ്

ശയനീ പമ സമ വമഷ്ണുനിയംഥ്��ുപ്പ്

ശയനീ. ടാത്തമ. കജ. വമകേരനിയംദ്യങ്ങുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
2008 -ൽ കേരളരള സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമൽ ഇരുന്നൂകേരറംളക അസമസ്റ്റൻറുമംകര നിയമയമമച്തമനുക 
ഉത്തരക്കടാത്തലംസുളൾ ളംണംതംയതമനുക വകുപുപ്പ് തല അകേരനിയ ഷണക നിയടാത്തത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പരയനീക്ഷ എഴുതംത്തവർ കേരപംലും കോളക റംങുപ്പ് പട്ടിമളയമൽ ഇടാത്തകപമടാത്തമച്ചുകവന്നും കോക ഉത്തരക്കടാത്തലംസുളൾ 
നിയശമപമച്കേരശഷക ഉയർന്ന റംങ്കുളൾ നിയൽളമകയന്നും കോക മംർക്കുപ്പ്  സൂക്ഷമച്മരുന്ന കൈവരിക്കുന്നതിനായവസുപ്പ് ചിഹംൻസലറുകടാത്ത 
ലംകേരപംപുപ്പ് കേരമംഷണക കേരപംകയന്നും കോമുള്ള ആകേരരംപണങ്ങളുകടാത്ത നിയമജസമതമ അകേരനിയ ഷണത്തമൽ 
ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
എങമൽ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത അകേരനിയ ഷണത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽളംകേരമം?

കേരളരള സർവളലംശംലയ്ക്കുപ്പ് എ പ്ലാമസുപ്പ് നിയംളുപ്പ് അക്രോ.മകേരറ്റം������� ���䂴傧ഷൻ

3491.



ശയനീ വമ ശശമ

ശയനീ . മുഹേദ്യങ്ങുപ്പ് മുഹസമൻ

ശയനീ ഇ ചിഹന്ദ്രകേരശഖരന്

ശയനീ. സമ.സമ. മുകുന്ദൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഉന്നത വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ കേരമഖലകയ കേരലംളനിയമലവംരത്തമൽ എത്തമക്കുളകയന്ന ലക്ഷത്ത ചോദ്യത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭംഗമംയമ 
നിയടാത്തത്തമവരുന്ന പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയങ്ങൾ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംകമന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയങ്ങളുകടാത്ത ഭംഗമംയമ കേരളരള സർവളലംശംലയ്ക്കുപ്പ് നിയംഷണൽ അസസ്സുപ്പ്കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് ആൻോ.ുപ്പ് 
അക്രോ.മകേരറ്റം������� ���䂴傧ഷൻ ള ഗൗൺസമലമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ എ പ്ലാമസുപ്പ് അക്രോ.മകേരറ്റം������� ���䂴傧ഷൻ ലഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങൾ 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( സമ )
മമളച് അക്രോ.മകേരറ്റം������� ���䂴傧ഷൻ ലഭമച്കേരതംകടാത്ത കേരളരള സർവളലംശംലയ്ക്കുപ്പ് ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംകുന്ന കേരനിയട്ടിങ്ങൾ 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംമംകണന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
കേരളരള സർവളലംശംലയമൽ നിയമന്നും കോള്ള ബമരുദ്യങ്ങകേരത്തംടുകൂടാത്തമ ഉന്നത വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസത്തമനിയുപ്പ് കേരപംകുന്ന 
കുട്ടിമളൾക്കുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത അക്രോ.മകേരറ്റം������� ���䂴傧ഷൻ മൂലക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക കേരനിയട്ടിങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംകുകമന്നുപ്പ് വമലയമരുത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

കേരളരള സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത ചിഹരമത്രകേരനിയട്ടിക

3492.
ശയനീ. എ.എന് .ഷകസയനീര്ദ്ധനവുണ

ശയനീ. പമ.പമ. സുകേരമംദ്യങ്ങുപ്പ്

ശയനീ. പമ. ടാത്തമ. എ. റഹയനീക

ശയനീമതമ ഒ എസുപ്പ് അകബമള : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഗുണകേരമന വർദ്ധനിയവമനിയുപ്പ് കേരവണ്ടായെന്ന് വിശദമ നിയടാത്തത്തമയ പരമശമങ്ങൾക്കുള്ള അകഗയനീളംരമംയമ, കേരളരള 
സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയ്ക്കുപ്പ് നിയംളുപ്പ് റയനീ അക്രോ.മകേരറ്റം������� ���䂴傧ഷനിയമൽ എ പ്ലാമസുപ്പ് പ്ലാമസുപ്പ് കേരഗ്രോ.ുപ്പ് ലഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഇകേരതംകടാത്ത 
സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളുകടാത്ത റംങമകഗമൽ സകസംനിയത്തുപ്പ് ആദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യകത്തയുക ദ്യങ്ങക്ഷമകേരണംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെത്ത ചോദ്യയമൽ നിയംലംമകേരത്തതും കാര്ഷമംയമ 
കേരളരള സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല അകഗയനീളരമക്കകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( ബമ )
ളരമക്കുലക, അദ്ധത്ത ചോദ്യംപനിയക, ഗകേരവഷണക തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയ ഏകതല്ലംക കേരമഖലളളമകല ഉയർന്ന നിയമലവംരക 
പരമഗണമച്ംണുപ്പ് നിയംളുപ്പ് അക്രോ.മകേരറ്റം������� ���䂴傧ഷൻ കേരഗ്രോ.ുപ്പ് നിയൽകുന്നകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം; കേരളരള 
സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയ്ക്കുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരമഖലളളമകേരലംകേരരംന്നമലും കോളക എത്രകേരത്തംളക മമളവുപ്പ് പുലർകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുവംൻ 
ളെമഞ്ഞമട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( സമ )
നിയംളുപ്പ് റയനീ അക്രോ.മകേരറ്റം������� ���䂴傧ഷനിയമൽ എ പ്ലാമസുപ്പ് പ്ലാമസുപ്പ് കേരഗ്രോ.ുപ്പ് റംങുപ്പ് ലഭമക്കുന്നതമനിയംയമ കേരളരള സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത 
മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക മമളവും�����喬။er��ളളംണുപ്പ് പരമഗണമച്കതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;



( ോ.മ )
എ പ്ലാമസുപ്പ് പ്ലാമസുപ്പ് കേരഗ്രോ.ുപ്പ് ലഭമച്തും കാര്ഷവെമ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയ്ക്കുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങളുക ആനുകൂലത്ത ചോദ്യങ്ങളുമംണുപ്പ് 
യു.ജമ.സമ.യമൽനിയമന്നും കോക മറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാക ലഭത്ത ചോദ്യമംകുന്നകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ഇ )
ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ കേരളന്ദ്രങ്ങകള മമളവമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കേരളന്ദ്രങ്ങളംക്കമ മംറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാന്നതമനിയുപ്പ് സകസംനിയ വത്ത ചോദ്യംപളമംയമ 
നിയടാത്തത്തമകക്കംണ്ടായെന്ന് വിശദമരമക്കുന്ന പരമശമങ്ങൾക്കുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത റംങമകഗുപ്പ് എത്രകേരത്തംളക സഹംയളരമംകുകമന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മ ഇന്സ്റ്റമറ്റം������� ���䂴傧്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂട്ടിുപ്പ് ഓഫുപ്പ് കടാത്തകേരകംളജമളളുകടാത്ത അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യ വമളസനിയക

3493.
ശയനീ വമ ശശമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക 
മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളരള യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മയുകടാത്ത നിയമയന്തണത്തമല് ഇകേരപംള് എത്ര യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മ ഇന്സ്റ്റമറ്റം������� ���䂴傧്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂട്ടിുപ്പ് ഓഫുപ്പ് 
കടാത്തകേരകംളജമളളംണുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമച്ചുവരുന്നതുപ്പ്; ഇവ അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമനുള്ള മംണദ്യങ്ങണ്ഡങ്ങളുക നിയടാത്തപടാത്തമക്രമങ്ങളുക
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സംപനിയങ്ങളുകടാത്ത അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങള് തൃപ്തമളരമകല്ലന്ന പരംതമ ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
എങമല് ആയതുപ്പ് പരമഹരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മകേരയം സര്ദ്ധനവുണക്കംകേരരം സ യനീളരമച്ചുവരുന്ന നിയടാത്തപടാത്തമളള് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

കേരളരളത്തമകല സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളമകല പരയനീക്ഷ നിയടാത്തത്തമപമകല തംളപമെളള്

3494.
ശയനീ . പമ . ഉകൈവരിക്കുന്നതിനായബദുള്ള : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
അടുത്തളംലത്തംയമ കേരളരളത്തമകല സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളമകല പരയനീക്ഷ നിയടാത്തത്തമപമകല തംളപമെളളുമംയമ 
ബന്ധിച്ച് സകപട്ടി പത്രവംർത്തളൾ ശദ്ധയമൽ കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
അടുത്തമകടാത്ത കേരളരളത്തമകല ഏകതല്ലംക സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളമകല ഏകതല്ലംക പരയനീക്ഷളളുകടാത്തയംണുപ്പ് 
മുൻവർഷകത്ത കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യകേരപപർ അതും കാര്ഷകേരപംകല ആവർത്തമച്തുപ്പ്; ഇതുപ്പ് സകബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക 
നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളൾ സ യനീളരമച്മട്ടുള്ളതുപ്പ്;
( സമ )
ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമൽ 2019 ബംച്മൽ അഡമഷൻ കേരനിയടാത്തമയ വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംർതമളളുകടാത്ത രണ്ടായെന്ന് വിശദംക കസമസ്റ്റർ 
ബമ.എ/ബമ.കേരളംക/ബമ.എസുപ്പ്.സമ പരയനീക്ഷളളുകടാത്ത എത്ര ഉത്തരക്കടാത്തലംസുളളംണുപ്പ് നിയഷ്ടകപട്ടിമട്ടുള്ളതുപ്പ്; 
ഉത്തരക്കടാത്തലംസുപ്പ് നിയഷ്ടകപടാത്തംൻ ളംരണക്കംരംയവകര ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം? ഇവർകക്കതമകര എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക 
നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ളതുപ്പ്;
( ോ.മ )
ഉത്തരക്കടാത്തലംസുളൾ നിയഷ്ടകപട്ടി വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംർതമളളുകടാത്ത പുനിയർത്ഥികളുടെ പുനഃപരയനീക്ഷ നിയടാത്തന്നമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; പുനിയർത്ഥികളുടെ പുനഃപരയനീക്ഷയുകടാത്ത ഫലക 
വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംർതമളളുകടാത്ത തും കാര്ഷടാത്തർ പഠനിയക തടാത്തസ്സകപടാത്തംത്ത രയനീതമയമൽ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസമദ്ധയനീളരമക്കംൻ സംധാകമക്കുകേരമം?

മഹംത്മംഗംന്ധിച്ച് സമ സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമല് അസമസ്റ്റകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഫസര്ദ്ധനവുണ തസമളയമകല നിയമയമനിയക

3495.



ശയനീ. പമ.പമ. ചിഹമത്തരഞ്ജന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മഹംത്മംഗംന്ധിച്ച് സമ സര്ദ്ധനവുണവളലംശംലയമല് കേരസംഷത്ത ചോദ്യല് സയന്സുപ്പ് വമഭംഗത്തമല് അസമസ്റ്റകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഫസര്ദ്ധനവുണ 
തസമളയമല് നിയമയമനിയത്തമനിയംയമ അകേരപക്ഷ ക്ഷണമച്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കേരനിയംട്ടിമഫമകേരക്കഷന് പളര്ദ്ധനവുണപുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരനിയംട്ടിമഫമകേരക്കഷന് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക ഏകതല്ലംക കേരയംഗത്ത ചോദ്യത ഉള്ളവര്ദ്ധനവുണക്കംണുപ്പ് അകേരപക്ഷമക്കംന് 
സംധാകമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
എോ.്യുകേരക്കഷനിയമല് ബമരുദ്യങ്ങംനിയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെര ബമരുദ്യങ്ങവും�����喬။er��ക കനിയറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാക ഉള്ളവര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് ഈ കേരനിയംട്ടിമഫമകേരക്കഷന് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക 
അകേരപക്ഷ നിയല്ളംന് സംധാകമക്കുമംയമരുകേരന്നം; എങമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത അകേരപക്ഷളകര കൂടാത്തമ ഇകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെര്ദ്ധനവുണവ്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂവമനിയുപ്പ് 
പരമഗണമക്കുകേരമംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

ളണ്ണൂർ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമൽ പരയനീക്ഷം സമ്പ്രദ്യങ്ങംയക അട്ടിമമറമക്കംൻ നിയയനീക്കക

3496.
ശയനീ. അൻവർ സംദ്യങ്ങത്തുപ്പ്

ശയനീ . ഐ .സമ .ബംലകൃഷ്ണൻ

ശയനീ സമ ആര്ദ്ധനവുണ മകേരഹഷുപ്പ്

ശയനീ. കേരറംജമ എക. കേരജംൺ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളണ്ണൂർ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമൽ സമൻോ.മകേരക്കറ്റം������� ���䂴傧മകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെയുക വമ.സമ. അടാത്തങ്ങുന്ന ഉന്നതംധാകമളംരമളളുകടാത്തയുക 
കേരനിയതൃത ത്തമൽ പരയനീക്ഷം സമ്പ്രദ്യങ്ങംയക അട്ടിമമറമക്കുളയംണുപ്പ് എന്ന ആകേരക്ഷപക ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
എങമൽ ഇതുപ്പ് ഗ ഗൗരവകേരത്തംകടാത്ത ളംണുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യ കേരപപർ ഓൺകൈവരിക്കുന്നതിനായലനിയമൽ കേരളംകേരളജുളളമകേരലക്കുപ്പ് അയച്ചുകളംടുത്തുപ്പ് ഉകേരദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഗസകരകക്കംണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് 
എടുപമച്ുപ്പ് പരയനീക്ഷ നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുള്ള നിയയനീക്കക സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമൽ നിയടാത്തക്കുന്നതംയമ 
ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
ഇപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരമുള്ള നിയയനീക്കക പരയനീക്ഷ എഴുതമ ജയമക്കംനുള്ള സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യക കൃത്രമമമംയമ സൃഷ്ടമക്കംൻ ഇടാത്തയംക്കുക 
എന്നതുപ്പ് ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ ഇതുപ്പ് ഗ ഗൗരവകേരത്തംകടാത്ത ളംണുകേരമം?

ളണ്ണൂർ യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മയമകല അസമസ്റ്റൻറുപ്പ് കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഫസർമംരുകടാത്ത നിയമയമനിയക

3497.
കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഫ . ആബമദ്യങ്ങുപ്പ് ഹുകൈവരിക്കുന്നതിനായസൻ തങ്ങൾ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-
സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളണ്ണൂർ യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മയമകല വമവമധാക പഠനിയ വകുപ്പുളളമൽ അസമസ്റ്റൻറുപ്പ് കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഫസർമംകര നിയമയമമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
15.06.2022 നിയുപ്പ് പുറത്തമറക്കമയ എ.സമ.എ. ോ.മ. ബമ3/23389/2019 എന്ന കേരനിയംട്ടിമഫമകേരക്കഷൻ അനുസരമച്ുപ്പ്
ക്രമക നിയമർണ്ണ് നിരയമച് സകവരണ കേരറംസ്റ്ററമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പളർപുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ബമ )



പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരനിയംട്ടിമഫമകേരക്കഷൻ അനുസരമച്ുപ്പ് ഭമന്നകേരശഷമ വമഭംഗങ്ങൾക്കുപ്പ് സകവരണക നിയൽകുന്നതുപ്പ് 
കഹംറമകേരസംണ്ടായെന്ന് വിശദൽ രയനീതമയമലംകേരണം കവർട്ടിമക്കൽ രയനീതമയമലംകേരണംകയന്നുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം;
( സമ )
ഭമന്നകേരശഷമ സകവരണക നിയടാത്തപംക്കുന്നതുപ്പ് സകബന്ധിച്ച് സമച് സുപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറയനീകകേരളംടാത്തതമ വമധാകമളൾ ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
ളണ്ണൂർ യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മയമൽ നിയംളമതും കാര്ഷവകര നിയടാത്തന്ന അസമസ്റ്റൻറുപ്പ് കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഫസർമംരുകടാത്ത നിയമയമനിയങ്ങളമൽ 
ഭമന്നകേരശഷമ വമഭംഗത്തമനിയുപ്പ് ബംക്കുപ്പ് കേരലംഗുപ്പ് ഒെമവും�����喬။er��ളൾ ഉകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ഈ അധാകത്ത ചോദ്യംയനിയ വർഷക ോ.മഗ്രമ കേരളംഴ്സുളൾക്കുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമച് സയനീറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ്

3498.
ശയനീ എ കള എക അഷറഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളണ്ണൂർ,ളംസർകേരഗംോ.ുപ്പ് ജമല്ലളളമകല സർക്കംർ - എയോ.ോ.ുപ്പ് കേരളംകേരളജുളളമൽ ഈ അധാകത്ത ചോദ്യംയനിയ വർഷക 
ോ.മഗ്രമ കേരളംഴ്സുളൾക്കുപ്പ് എത്ര സയനീറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളളംണുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമച്മട്ടുള്ളകതന്ന ളണക്കുപ്പ് കേരളംകേരളജുപ്പ് തമരമച്ുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
ളംസർകേരഗംോ.ുപ്പ് ജമല്ലയമകല സർക്കംർ - എയോ.ോ.ുപ്പ് കേരളംകേരളജുളളമൽ ഈ വർഷക ോ.മഗ്രമ, പമ.ജമ. സയനീറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളൾ 
വർധാകമപമക്കുന്നതുപ്പ് പരമഗണനിയയമൽ ഉകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങ വമവരക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം ?

ളണ്ണൂർ സര്ദ്ധനവുണവളലംശംല പരയനീക്ഷയമൽ പെയ കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യകേരപപർ ആവര്ദ്ധനവുണത്തമച്തുപ്പ് സകബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ്

3499.
ശയനീ. അൻവർ സംദ്യങ്ങത്തുപ്പ്

ശയനീ സമ ആര്ദ്ധനവുണ മകേരഹഷുപ്പ്

ശയനീമതമ കള.കള.രമ

ശയനീ . സണ്ണ് നിരമ കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളരളത്തമകല സർവളലംശംലളളമൽ പരയനീക്ഷ നിയടാത്തത്തമപ്പുമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് വത്ത ചോദ്യംപളമംയ ക്രമകേരക്കടാത്തുപ്പ് 
നിയടാത്തക്കുന്നതംയ ആകേരക്ഷപക ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
ളണ്ണൂർ സർവളലംശംല ബമ.എസുപ്പ്.സമ. കൈവരിക്കുന്നതിനായസകേരക്കംളജമ മൂന്നംക കസമസ്റ്റർ പരയനീക്ഷയമൽ തും കാര്ഷടാത്തർച്യംയമ 
ളെമഞ്ഞ വർഷകത്ത കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യകേരപപർ അകേരതപടാത്തമ ആവർത്തമച്തുപ്പ് ഗ ഗൗരവകേരത്തംകടാത്ത ളംണുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
നിയ്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂകേരറം ബകേരയംളജമക്കൽ കപർസ്പെകപക്ടയനീവുപ്പ് കേരപപറമലും കോളക സമംനിയമംയ രയനീതമയമൽ പെയ കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾ 
അകേരതപടാത്തമ ആവർത്തമച്തുപ്പ് ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ോ.മ )
എങമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സകഭവങ്ങളമൽ അകേരനിയ ഷണക നിയടാത്തത്തമ കുറ്റം������� ���䂴傧ക്കംർകക്കതമകര നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കംൻ 
തയ്യാറാകുമോ;ംറംകുകേരമം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

ളണ്ണൂര്ദ്ധനവുണ സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല കേരളംഴ്സുളള്

3500.



ശയനീ. കള.വമ.സുകേരമഷുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളണ്ണൂര്ദ്ധനവുണ യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മക്കുപ്പ് ളയനീെമലും കോളള്ള വമവമധാക ളത്ത ചോദ്യംമ്പസുളളമകല യു.ജമ, പമ.ജമ കേരളംഴ്സുളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങമംയ 
വമവരങ്ങള് പട്ടിമള തമരമച്ുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പുതും കാര്ഷതംയമ കേരളംഴ്സുളള് ആരകഭമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് നിയല്ളംകേരമം?

തമരൂര്ദ്ധനവുണ മലയംളക സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമകല ഭ ഗൗതമള  ,   അക്കംദ്യങ്ങമമള സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങള് കമച്കപടുത്തംന് നിയടാത്തപടാത്തമ

3501.
ശയനീ. കുറുകേരക്കംളമ കമംയയനീൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
തമരൂര്ദ്ധനവുണ മലയംളക സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമകല ഭ ഗൗതമള, അക്കംദ്യങ്ങമമള സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങള് കമച്കപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് 
സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമക്കുളകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമല് വനിയമതം കേരഹംസ്റ്റല് ഉള്കപകടാത്തയുള്ള സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളമകല അദ്ധത്ത ചോദ്യംപള നിയമയമനിയങ്ങള്

3502.
ശയനീ. പമ.വമ. ശയനീനിയമജമൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരത്തമല് വന്ന കേരശഷക ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ വകുപമനിയുപ്പ് ളയനീെമലും കോളള്ള 
സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളമല് നിയടാത്തന്ന അദ്ധത്ത ചോദ്യംപള നിയമയമനിയങ്ങളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല തമരമച്ുപ്പ് 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കപംതും കാര്ഷവമഭംഗത്തമല് നിയമന്നും കോക സകവരണവമഭംഗങ്ങളമല് നിയമന്നും കോക എത്ര അദ്ധത്ത ചോദ്യംപള നിയമയമനിയങ്ങള് 
നിയടാത്തത്തമയമട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങംകശക സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല തമരമച്ുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം;
( സമ )
അദ്ധത്ത ചോദ്യംപള നിയമയമനിയങ്ങള്ക്കുപ്പ് എല്ലം സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളള്ക്കുക കപംതും കാര്ഷവംയ മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡങ്ങള് 
നിയമശ്ചയമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

ശയനീനിയംരംയണഗുരു ഓപണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ്  സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമകല കേരളംഴ്സുളള്

3503.
ശയനീ. കള. ബംബു (കനിയനംറ) : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് പുതും കാര്ഷതംയമ ആരകഭമച് ശയനീനിയംരംയണഗുരു ഓപണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ്  സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമല് നിയമലവമല് 
ഏകതല്ലംക കേരളംഴ്സുളള്ക്കംണുപ്പ് അകഗയനീളംരമുള്ളതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )



നിയമലവമല് എത്ര വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംര്ദ്ധനവുണതമളളംണുപ്പ് വമവമധാക കേരളംഴ്സുളള്ക്കംയമ രജമസ്റ്റര്ദ്ധനവുണ കചിഹയമട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല സ്റ്റംറ്റം������� ���䂴傧്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂട്ടിുപ്പ്  ,   ഓർോ.മനിയൻസുപ്പ് കേരഭദ്യങ്ങഗതമ സകബന്ധിച്ച് സമച് വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള്

3504.
ശയനീ . മഞ്ഞളംകകുെമ അലമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളരളത്തമകല സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളുമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് പുറകപടുവമച് 25.03.2006 കല ജമ.ഒ(പമ

പമ )നിയക.145/2006/ഫമൻ, 12.06.2006 കല ജമ.ഒ(പമ)നിയക.62/2006/എച്ുപ്പ്.ഇോ.മ.എൻ., 05.01.2008 കല 
ജമ.ഒ(പമ)നിയക.03/2008/എച്ുപ്പ്.ഇോ.മ.എന് ., 26.02.2011 തയനീയതമയമകല ജമ.ഒ(പമ)നിയക.86/2011/ഫമൻ. 
എന്നയനീ സർക്കംർ ഉത്തരവും�����喬။er��ളൾക്കനുസൃതമംയമ സർവളലംശംല സ്റ്റംറ്റം������� ���䂴傧്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂട്ടിുപ്പ്, ഓർോ.മനിയൻസുപ്പ് എന്നമവയമൽ 
കേരഭദ്യങ്ങഗതമ വരുത്തമയതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വമശദ്യങ്ങംകശവും�����喬။er��ക ഗസറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് വമജംപനിയക ഉൾകപകടാത്തയുളള മുഴുവൻ കേരരഖളളുകടാത്തയുക 
പളർപ്പുളളുക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം,;
( ബമ )
ഒൻപതംക ശമ്പള പരമഷ്കരണ ഉത്തരവമനിയനുസൃതമംയമ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല സ്റ്റംറ്റം������� ���䂴傧്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂട്ടിുപ്പ്, ഓർോ.മനിയൻസുപ്പ് 
എന്നമവയമൽ കേരഭദ്യങ്ങഗതമ വരുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളൾക്കുപ്പ് നിയമർകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശക നിയല്കി പദ്ധതി താഴെത്തട്ടിമയമരുന്നും കോകേരവം; എങമല് 
സർക്കംർ നിയമർകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശങ്ങളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശവും�����喬။er��ക പളർപ്പുളളുക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( സമ )
സർക്കംർ ഉത്തരവും�����喬။er��ളൾക്കനുസൃതമംയമ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല ചിഹട്ടിങ്ങളമൽ ആവശത്ത ചോദ്യമംയ കേരഭദ്യങ്ങഗതമളൾ 
വരുത്തമയതമനിയുപ്പ് കേരശഷമംകേരണം സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല ജയനീവനിയക്കംർക്കുപ്പ് ശമ്പളവും�����喬။er��ക മറ്റം������� ���䂴傧ംനുകൂലത്ത ചോദ്യങ്ങളുക 
അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം; ഇപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക ചിഹട്ടിങ്ങളമൽ കേരഭദ്യങ്ങഗതമളൾ വരുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമൽ 
സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളുകടാത്ത ഭംഗത്തുപ്പ് നിയമന്നുപ്പ് വയനീഴ്ച സകഭവമച്തംയമ ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല സ്റ്റംറ്റം������� ���䂴傧്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂട്ടിുപ്പ്, ഓർോ.മനിയൻസുപ്പ് എന്നമവ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക നിയമലവമലും കോളളള തസമളളളുകടാത്ത ശമ്പള കസ്കീം സംസ്ഥായമൽ, 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത തസമളളളമൽ കേരജംലമകചിഹയ്യുന്ന ജയനീവനിയക്കംർക്കുപ്പ് നിയമലവമൽ അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്ന ശമ്പളകസ്കീം സംസ്ഥായമൽ 
എന്നമവയുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശവും�����喬။er��ക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളമകല പരയനീക്ഷ നിയടാത്തത്തമപ്പുമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടി ആകേരക്ഷപങ്ങൾ

3505.
കേരോ.ം. എക.കള . മുനിയയനീർ

ശയനീ. കള. പമ. എ. മജയനീദ്യങ്ങുപ്പ്

ശയനീ .പമ. കള. ബഷയനീർ

കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഫ . ആബമദ്യങ്ങുപ്പ് ഹുകൈവരിക്കുന്നതിനായസൻ തങ്ങൾ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-
സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളമകല പരയനീക്ഷ നിയടാത്തത്തമപ്പുമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടി വയനീഴ്ചളൾക്കുപ്പ് ഉത്തരവംദ്യങ്ങമളളംയവകര 
ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമ നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമച്ുപ്പ് കുറ്റം������� ���䂴傧മറ്റം������� ���䂴傧രയനീതമയമൽ പരയനീക്ഷളൾ നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് സ യനീളരമക്കംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്ന
നിയടാത്തപടാത്തമളൾ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംകമന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല പരയനീക്ഷളളുകടാത്ത കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യളടാത്തലംസുപ്പ് തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കുന്നതമകല വയനീഴ്ച

3506.



കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഫ . ആബമദ്യങ്ങുപ്പ് ഹുകൈവരിക്കുന്നതിനായസൻ തങ്ങൾ

ശയനീ . എൻ . ഷകസുയി നടത്താന് ഉദ്ദേയനീൻ

ശയനീ . മഞ്ഞളംകകുെമ അലമ

ശയനീ എൻ എ കനിയല്ലമക്കുന്നുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് വമവമധാക സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളമകല പരയനീക്ഷളൾക്കുപ്പ് കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യക്കടാത്തലംസുപ്പ് തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കുന്നതമൽ 
ഗുരുതരമംയ വയനീഴ്ച സകഭവമക്കുന്നതംയമ ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
മുൻ വർഷങ്ങളമകല കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾ അകേരതപടാത്തമ ആവർത്തമക്കുന്നതമകനിയ തും കാര്ഷടാത്തർന്നുപ്പ് പരയനീക്ഷളൾ മംറ്റം������� ���䂴傧മകവയുപ്പ്
കേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദതംയമ വന്നമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യക്കടാത്തലംസുപ്പ് തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കുന്നതമൽ അലകഭംവക ളംട്ടുന്നവർകക്കതമകര എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് 
സ യനീളരമക്കംൻ ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ബമ  .  എ  .   അഫുപ്പ് സല് ഉലമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറമലമമമനിയറമ കേരളംെുപ്പ് സുളള്ക്കുള്ള കൈവരിക്കുന്നതിനായപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് രജമസുപ്പ് കേരട്രാക്ടര് റോഷന്

3507.
ശയനീ. നിയജയനീബുപ്പ് ളംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ബമ.എ. അഫുപ്പ് സല് ഉലമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറമലമമമനിയറമ കേരളംെുപ്പ് സുളള്ക്കുള്ള കൈവരിക്കുന്നതിനായപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് രജമസുപ്പ് കേരട്രാക്ടര് റോഷന് സകസംനിയകത്ത 
സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലളളമല് നിയമര്ദ്ധനവുണത്തലംക്കംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
എങമൽ ഏതുപ്പ് സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യത്തമലംണുപ്പ് ഇത്തരത്തമലും കോളള്ള നിയടാത്തപടാത്തമക്കുപ്പ് തയ്യാറാകുമോ;ംറംവും�����喬။er��ന്നകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( സമ )
അറബമളുപ്പ് കേരളംകേരളജുളകളയുക വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംര്ദ്ധനവുണതമളകളയുക ബംധാകമക്കുന്ന ഈ വമഷയത്തമനിയുപ്പ് പരമഹംരക ളംണംൻ 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കംനിയംണുപ്പ് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

കസൻട്രാക്ടര് റോൽ യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മ ഓഫുപ്പ് കേരളരളയുകടാത്ത ളത്ത ചോദ്യംമ്പസമല്   110   കള  .  വമ സബ്സിഡി ഉള്പ്പെടെ ധനസഹകേരസ്റ്റഷന്

3508.
ശയനീ സമ എച്ുപ്പ് കുഞ്ഞമ്പു : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കസൻട്രാക്ടര് റോൽ യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മ ഓഫുപ്പ് കേരളരളയുകടാത്ത ളത്ത ചോദ്യംമ്പസമല് 110 കള.വമ സബ്സിഡി ഉള്പ്പെടെ ധനസഹകേരസ്റ്റഷന് സംപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
തും കാര്ഷള അനുവദ്യങ്ങമക്കണകമന്ന ആവശത്ത ചോദ്യക ഉന്നത വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ വകുപമല് ലഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത തും കാര്ഷള അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്ന വമഷയക വകുപമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പരമഗണനിയയമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം?

യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മളളമകല ോ.മജമറ്റം������� ���䂴傧ൽവൽക്കരണക

3509.
ശയനീ . ടാത്തമ. വമ. ഇബ്രാന്ഡ്���ംഹമക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?



( എ )
ഐ.ടാത്തമ. ഇൻഫം കേഡര്സ്ട്രെകചിഹർ കോ.വലപ്ഷ്ൻകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെമനിയുപ്പ് കേരവണ്ടായെന്ന് വിശദമ 2011 ജൂൺ മുതൽ 2022 കമയുപ്പ് വകര കേരളരള 
യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മ, എക.ജമ. യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മ, കുസംറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ്, ളണ്ണൂർ യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മ, ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മ 
എന്നമവമടാത്തങ്ങളമൽ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക പദ്ധതമളളംണുപ്പ് നിയടാത്തപമലംക്കമയതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
ഇതമനിയുപ്പ് കേരവണ്ടായെന്ന് വിശദമ എത്ര രൂപയംണുപ്പ് ഓകേരരം യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മയുക നിയയനീക്കമ കവച്തുപ്പ്; എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക 
ഉപളരണങ്ങളംണുപ്പ് വംങ്ങമയതുപ്പ്; അറമയമക്കംകേരമം;
( സമ )
ോ.മജമറ്റം������� ���䂴傧ൽ വൽക്കരണക/ കേരമംകേരോ.കൈവരിക്കുന്നതിനായണകേരസഷൻ/ഐ.ടാത്തമ.വമളസനിയക എന്നയനീ ആവശത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കുപ്പ് 2011 ജൂൺ 
മുതൽ 2022 കമയുപ്പ് വകര വംങ്ങമയ കേരസംഫ്റ്റ്വെയറുകുപ്പ് കവയറുളൾ ഏകതംകക്കയംണുപ്പ്; എത്ര രൂപയംണുപ്പ് 
കേരസംഫ്റ്റ്വെയറുകുപ്പ് കവയറുളൾ വംങ്ങുന്നതമനിയുപ്പ് കേരവണ്ടായെന്ന് വിശദമ ഓകേരരം യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മയുക ഓകേരരം വർഷവും�����喬။er��ക കചിഹലവെമച്തുപ്പ്; 
വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
കവബുപ്പ് ആപ്ലാമമകേരക്കഷനു കേരവണ്ടായെന്ന് വിശദമ ഓകേരരം യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മയുക ഫമസമക്കൽ സർവർ, കോ.ോ.മകേരക്കറ്റം������� ���䂴傧ോ.ുപ്പ് സർവർ, 
ഷകേരയോ.ുപ്പ് സർവർ അകല്ലങമൽ മറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാള്ളവ ഇവയമൽ ഏതംണുപ്പ് ഉപകേരയംഗമക്കുന്നതുപ്പ്; അറമയമക്കംകേരമം;
( ഇ )
ോ.ംറ്റം������� ���䂴傧 സൂക്ഷമക്കുന്നതമനു കേരവണ്ടായെന്ന് വിശദമ ഓകേരരം യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മയുക ഫമസമക്കൽ ോ.ംറ്റം������� ���䂴傧 കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെർ അകല്ലങമൽ ക്ലിനിക്കല് സ്റ്റ ഗൗോ.ുപ്പ് 
ോ.ംറ്റം������� ���䂴傧 കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെർ ഇവയമൽ ഏതംണുപ്പ് ഉപകേരയംഗമക്കുന്നകതന്നും കോക യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മളൾക്കുപ്പ് കേരവണ്ടായെന്ന് വിശദമ സർക്കംർ ക്ലിനിക്കല് സ്റ്റ ഗൗോ.ുപ്പ്
ോ.ംറ്റം������� ���䂴傧 കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെർ സകവമധാകംനിയക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നും കോക അറമയമക്കംകേരമം?

പട്ടിംമ്പമയമൽ ശയനീനിയംരംയണ ഗുരു ഓപണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ്  സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത റയനീജമയണൽ ഓഫയനീസുപ്പ്

3510.
ശയനീ . മുഹേദ്യങ്ങുപ്പ് മുഹസമൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
പട്ടിംമ്പമയമല് ആരകഭമക്കുകമന്നുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഖത്ത ചോദ്യംപമച്മരുന്ന, ശയനീനിയംരംയണ ഗുരു ഓപണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ്  സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത 
റയനീജമയണൽ ഓഫയനീസമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയത്തമനിയംയമ സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത റയനീജമയണൽ ഓഫയനീസുപ്പ് എന്നുപ്പ് മുതല് ആരകഭമക്കുവംൻ ളെമയുകമന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഓഫയനീസമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയത്തമനിയുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമംയ ജയനീവനിയക്കംകര നിയമയമമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് ഒകേരരം തസമളയമലും കോളക എത്ര വയനീതക ജയനീവനിയക്കംകരയംണുപ്പ് നിയമയമമക്കുന്നതുപ്പ് എന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

കേരളരള അക്കംദ്യങ്ങമമളുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായലബ്രാന്ഡ്���റമ കനിയറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് വര്ദ്ധനവുണക്കമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ലക്ഷത്ത ചോദ്യങ്ങള്

3511.
ശയനീമതമ ശംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെകുമംരമ കള. : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല കൈവരിക്കുന്നതിനായലബ്രാന്ഡ്���റമളകള അംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംരംഷ്ട്ര നിയമലവംരത്തമകലത്തമക്കംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കേരളരള അക്കംദ്യങ്ങമമളുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായലബ്രാന്ഡ്���റമ കനിയറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് വർക്കമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ലക്ഷത്ത ചോദ്യങ്ങള് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?



ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലം വനിയമതം കേരഹംസ്റ്റലമകല അടുക്കള നിയവയനീളരണക

3512.
ശയനീ . ടാത്തമ. വമ. ഇബ്രാന്ഡ്���ംഹമക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലം വനിയമതം കേരഹംസ്റ്റലമകല അടുക്കളയമൽ 2015-2020 ളംലഘട്ടിത്തമൽ 
നിയടാത്തത്തമയ നിയവയനീളരണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളൾ വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളൾക്കുപ്പ് കചിഹലവംയ തും കാര്ഷളയുക, പ്ലാമംൻ ഫണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്/തനിയതുപ്പ് ഫണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്/യു.ജമ.സമ. ഫണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് എന്നമവയമൽ 
ഏതുപ്പ് ഫണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് ഉപകേരയംഗമച്ംണുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളൾ നിയടാത്തത്തമയകതന്നും കോക വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത നിയവയനീളരണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയങ്ങൾ കളംണ്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദംയ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരയംജനിയങ്ങൾ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംകമന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
നിയവയനീളരമച് അടുക്കള പൂർണ്ണ് നിരമംയുക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയസജ്ജമംകേരണം എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ഇ )
നിയവയനീളരമച് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത അടുക്കള ഒട്ടുക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയസജ്ജമല്ല എന്ന പരംതമ ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( എഫുപ്പ് )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത അടുക്കള നിയവയനീളരണവും�����喬။er��മംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടി ഏകതങമലും കോളക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമയമൽ അെമമതമ 
ആകേരരംപമച്ചുകളംണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് 01.01.2022 മുതൽ 31.05.2022 വകരയുള്ള ളംലയളവമൽ ഏകതങമലും കോളക പരംതമളൾ 
ലഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പരംതമയമകേരനൽ സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ജമ )
എങമൽ ആകേരരംപണവമകേരധാകയമംയ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമയുകടാത്ത കേരമൽകേരനിയംട്ടി ചുമതലയുണ്ടായെന്ന് വിശദംയമരുന്ന 
എൻജമനിയയനീയർമംർ ആകരല്ലംമംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമകല അക്കംദ്യങ്ങമമളുപ്പ് കേരാംക്കുപ്പ് കളട്ടിമടാത്തത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ  കേഡര്സ്ട്രെകച്റൽ ോ.മകൈവരിക്കുന്നതിനായസനിയമകഗുപ്പ്

3513.
കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഫ . ആബമദ്യങ്ങുപ്പ് ഹുകൈവരിക്കുന്നതിനായസൻ തങ്ങൾ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-
സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമകല കളട്ടിമടാത്തങ്ങളുകടാത്ത  കേഡര്സ്ട്രെകച്റൽ ോ.മകൈവരിക്കുന്നതിനായസൻ തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കുന്നതമനിയംയമ 
01.01.2013 മുതൽ നിയംളമതും കാര്ഷ വകര ഏകതല്ലംക സംപനിയങ്ങകളയംണുപ്പ് ചുമതലകപടുത്തമയമട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ്  
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( ബമ )
ഓകേരരം സംപനിയത്തമനുക നിയൽളമയ തും കാര്ഷളയുക കളട്ടിമടാത്തങ്ങളുകടാത്ത തറ വമസയനീർണ്ണ് നിരവും�����喬။er��ക എത്രയംകണന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( സമ )
ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമൽ പുതും കാര്ഷതംയമ നിയമർേമക്കുവംനുകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്ന അക്കംദ്യങ്ങമമളുപ്പ് കേരാംക്കുപ്പ് 
കളട്ടിമടാത്തത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ  കേഡര്സ്ട്രെകച്റൽ ോ.മകൈവരിക്കുന്നതിനായസൻ തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കുന്നതമനിയംയമ കേരളംെമകേരക്കംടാത്തുപ്പ് എൻ.ഐ.റ്റം������� ���䂴傧മ. ആവശത്ത ചോദ്യകപട്ടി 
തും കാര്ഷള എത്രയംകണന്നും കോക, പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കളട്ടിമടാത്തത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ തറവമസയനീർണക എത്രയംകണന്നും കോക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
എൻ.ഐ.റ്റം������� ���䂴傧മ. ആവശത്ത ചോദ്യകപട്ടി തും കാര്ഷള അകഗയനീളരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല എഞ്മനിയയനീയറമകഗുപ്പ് വമഭംഗക 
ശമപംർശ കചിഹയമരുകേരന്നം; വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം?



ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത ഉടാത്തമസതയമലും കോളളള ഭൂമമ ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുത്തതമനിയുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമച് നിയഷ്ടപരമഹംരക

3514.
ശയനീ. അബ്ദുല് ഹമയനീദ്യങ്ങുപ്പ് പമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത കൈവരിക്കുന്നതിനായളവശമുളള ഭൂമമയുക, ആയതമകല കളട്ടിമടാത്തങ്ങളുക ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുത്തതമനിയുപ്പ് 
സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലക്കുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദ നിയഷ്ടപരമഹംര തും കാര്ഷള സർക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കേരപരമലും കോളളള ട്രാക്ടര് റോഷറമ അക്ക ഗൗണ്ടായെന്ന് വിശദമൽ 
നിയമകേരക്ഷപമക്കംനിയമടാത്തയംയ സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത നിയഷ്ടപരമഹംര തും കാര്ഷള സർക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കേരപരമലും കോളളള ട്രാക്ടര് റോഷറമ അക്ക ഗൗണ്ടായെന്ന് വിശദമൽ നിയമന്നും കോക സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലക്കുപ്പ് 
ലഭത്ത ചോദ്യമംകുന്നതമനിയുപ്പ് സ യനീളരമകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദ നിയടാത്തപടാത്തമക്രമങ്ങൾ വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
കേരദ്യങ്ങശയനീയപംത വയനീതമകൂട്ടുന്നതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭംഗമംയമ ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത ഉടാത്തമസതയമലും കോളളള 
ഭൂമമയമലും കോളള്ള കേരളരള ജല അകേരതംറമറ്റം������� ���䂴傧മയുകടാത്ത തലപംറ മുതൽ ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല ളംമ്പസുപ്പ് വകരയുളള 
കമയമൻ പമ്പമകഗുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായലൻ മംറ്റം������� ���䂴傧മസംപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് കചിഹലവുപ്പ് വരുന്ന തും കാര്ഷള, എൻ.എച്ുപ്പ്. അകേരതംറമറ്റം������� ���䂴傧മയുകടാത്ത 
കേരപരമൽ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല കോ.കേരപംസമറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് കചിഹയ്യാറാകുമോ;ണകമന്നുപ്പ് നിയമർകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശക ലഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ ആയതും കാര്ഷമംയമ 
ബന്ധിച്ച് സകപട്ടി മുഴുവൻ ളത്തമടാത്തപംടുളളുകടാത്തയുക പളർപ്പുളൾ ഉൾകപകടാത്തയുളള വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
നിയഷ്ടപരമഹംര തും കാര്ഷള സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലക്കുപ്പ് കേരനിയരമട്ടിുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകത സർക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കേരപരമലും കോളളള ട്രാക്ടര് റോഷറമ 
അക്ക ഗൗണ്ടായെന്ന് വിശദമൽ നിയമകേരക്ഷപമച്മരമക്കുകേരമ്പംൾ, ആയതും കാര്ഷമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് പമ്പമകഗുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായലൻ മംറ്റം������� ���䂴傧മ 
സംപമക്കുന്നതും കാര്ഷൾകപകടാത്തയുളള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളൾക്കുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല സ ംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെക നിയമലയ്ക്കുപ്പ് ഫണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് 
ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തണകമന്നും കോളള നിയമർകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശങ്ങളുക ഉത്തരവും�����喬။er��ളളുക ളടാത്തളവമരുദ്ധമംകണന്നുപ്പ് വമലയമരുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ഇ )
നിയഷ്ടപരമഹംര വമതരണത്തമൽ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലകയ സകസംനിയ ഗവൺകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് ഉടാത്തമസതയമലും കോളളള 
സംപനിയകത്തകേരപംകല പരമഗണമക്കുളയുക അകേരതസമയക സലക ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുത്തതും കാര്ഷമൂലമുളള മംറ്റം������� ���䂴傧മ 
സംപമക്കലും കോളളൾക്കുക പളരക സകവമധാകംനിയങ്ങകളംരുക്കുന്നതമനുക സ ളംരത്ത ചോദ്യ സംപനിയകത്തകേരപംകല 
ളണക്കംക്കുളയുക കചിഹയ്യുന്ന രയനീതമ അനുകേരയംജത്ത ചോദ്യമകല്ലന്നുപ്പ് വമലയമരുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( എഫുപ്പ് )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഭൂമമയമൽ സമതമകചിഹയമരുന്ന കളട്ടിമടാത്തങ്ങളുക മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് നിയമർമമതമളളുക മംറ്റം������� ���䂴傧മ സംപമക്കുന്നതമനുക സലക 
നിയഷ്ടകപട്ടിതുപ്പ് മൂലക ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത ഭ ഗൗതമളഘടാത്തനിയയമൽ വന്ന മംറ്റം������� ���䂴傧ങ്ങൾ 
പരമഹരമക്കുന്നതമനുക ളത്ത ചോദ്യംമ്പസമനിയുപ്പ് പുതമയ രൂപഘടാത്തനിയ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറദ്യങ്ങംനിയക കചിഹയ്യുന്നതമനുക എത്ര തും കാര്ഷള കചിഹലവുപ്പ് 
വരുകമന്നും കോക ആയതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപമലംക്കുവംനുകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്ന വമവമധാക പദ്ധതമളളുകടാത്തയുക 
നിയമർമംണപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയങ്ങളുകടാത്തയുക വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം; ലംൻഡ്കേരസ്കീം സംസ്ഥാപമകഗുപ്പ് കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംജക്റ്റുപ്പ് തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കംൻ 
ആകരകയങമലും കോളക ചുമതലകപടുത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

കേരദ്യങ്ങശയനീയപംത വമളസനിയത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭംഗമംയമ      ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുപ്പ് ക്കുപ്പ്  ലഭമച് നിയഷ്ടപരമഹംരക

3515.
ശയനീ. അബ്ദുല് ഹമയനീദ്യങ്ങുപ്പ് പമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )



നിയമലവമൽ പുകേരരംഗമമച്ുപ്പ് കളംണ്ടായെന്ന് വിശദമരമക്കുന്ന കേരദ്യങ്ങശയനീയപംത വയനീതമകൂട്ടിലമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭംഗമംയമ ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് 
സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത കൈവരിക്കുന്നതിനായളവശമുണ്ടായെന്ന് വിശദംയമരുന്ന എത്ര ഭൂമമ വമട്ടുകളംടുത്തമട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത 
ഭൂമമയമൽ സമതമകചിഹയമരുന്ന കളട്ടിമടാത്തങ്ങളുകടാത്തയുക, മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് നിയമർേമതമളളുകടാത്തയുക വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
കേരദ്യങ്ങശയനീയപംത വയനീതമ കൂട്ടുന്നതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭംഗമംയമ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത കൈവരിക്കുന്നതിനായളവശമുണ്ടായെന്ന് വിശദംയമരുന്ന ഭൂമമയുക, 
അതമകല കളട്ടിമടാത്തങ്ങളുക ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുത്തതമനിയുപ്പ് പളരമംയമ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയ്ക്കുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംയ നിയഷ്ടപരമഹംരത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 
വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( സമ )
കേരദ്യങ്ങശയനീയപംത വയനീതമ കൂട്ടുന്നതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭംഗമംയമ ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത കൈവരിക്കുന്നതിനായളവശമുണ്ടായെന്ന് വിശദംയമരുന്ന 
ഭൂമമയുക, അതമകല കളട്ടിമടാത്തങ്ങളുക ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുത്തതമനിയുപ്പ് പളരമംയമ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയ്ക്കുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദ 
നിയഷ്ടപരമഹംര തും കാര്ഷള കേരളരള സർക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കേരപരമലും കോളളള ട്രാക്ടര് റോഷറമ അക്ക ഗൗണ്ടായെന്ന് വിശദമൽ നിയമകേരക്ഷപമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ 
ആയതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വമശദ്യങ്ങംകശക ലംകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് അള മസമഷൻ കേരളംമ്പയനീറ്റം������� ���䂴傧കൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് അകേരതംറമറ്റം������� ���䂴傧മയംയ കോ.പ്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂട്ടിമ ളളക്ടറുകടാത്ത 
ഉത്തരവും�����喬။er��ളളുകടാത്ത പളർപ്പുളൾ സഹമതക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം?

ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല അധാകത്ത ചോദ്യംപള നിയമയമനിയങ്ങളമകല സകവരണക  .

3516.
ശയനീ . ടാത്തമ. വമ. ഇബ്രാന്ഡ്���ംഹമക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
നിയമയമനിയങ്ങളമൽ ഭമന്നകേരശഷമക്കംർക്കുപ്പ് നിയംലുപ്പ് ശതമംനിയക സകവരണക ഉറപംക്കമകളംണ്ടുളള 31.10.2019 കല 
സർക്കംർ ഉത്തരവുപ്പ് (അച്ടാത്തമ) നിയക.12/2019/സം.നിയയനീ.വ ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമൽ 
നിയടാത്തപമലംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
എങമൽ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല ഉത്തരവമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പളർപ്പുക സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല സ്റ്റംറ്റം������� ���䂴傧്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂട്ടിുപ്പ് കേരഭദ്യങ്ങഗതമ 
വരുത്തമയതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വമശദ്യങ്ങംകശവും�����喬။er��ക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( സമ )
ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല അദ്ധത്ത ചോദ്യംപള നിയമയമനിയങ്ങളമൽ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഉത്തരവുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരമുളള ഭമന്നകേരശഷമ 
സകവരണക അനുവദ്യങ്ങമച്ംകേരണം നിയമയമനിയങ്ങൾ നിയടാത്തത്തമയകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
31.12.2019 കല വമജംപനിയങ്ങൾ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരമുളള അദ്ധത്ത ചോദ്യംപള നിയമയമനിയങ്ങൾക്കുപ്പ് കള.എസുപ്പ്. ആൻോ.ുപ്പ് 
എസുപ്പ്.എസുപ്പ്.ആർ ചിഹട്ടിങ്ങൾ അനുസരമച്ുപ്പ് ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല സ യനീളരമച് സകവരണ 
രയനീതമയനുസരമച്ചുളള നൂറുപ്പ് കേരപംയമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് റമസർകേരവഷൻ കേരറംസ്റ്ററമകല വമവമധാക വമഭംഗക 
ഉകേരദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഗംർതമളൾക്കനുവദ്യങ്ങമച് കേരടാത്തണുളൾ അതമൽ ഭമന്നകേരശഷമ വമഭംഗങ്ങൾക്കനുവദ്യങ്ങമച് കേരടാത്തണുളൾ എന്നമവ
എപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരമംകണന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ഇ )
നിയമയമനിയങ്ങളമകല ഭമന്നകേരശഷമ സകവരണത്തമൽ നിയമലവമലും കോളളള കള.എസുപ്പ് ആൻോ.ുപ്പ് എസുപ്പ്.എസുപ്പ്.ആർ 
ചിഹട്ടിങ്ങൾ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക പമ.എസുപ്പ്.സമ. അനുവർത്തമക്കുന്ന രയനീതമയുക 31.12.2019 കല വമജംപനിയങ്ങൾ 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരമുളള അദ്ധത്ത ചോദ്യംപള നിയമയമനിയങ്ങൾക്കുപ്പ് കള.എസുപ്പ് ആൻോ.ുപ്പ് എസുപ്പ്.എസുപ്പ്.ആർ ചിഹട്ടിങ്ങൾ അനുസരമച്ുപ്പ് 
ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല സ യനീളരമച് രയനീതമയുക തേമൽ ഏകതങമലും കോളക തരത്തമലും കോളളള കപംരുത്തകേരക്കടുളൾ 
ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മയ്ക്കുപ്പ് ളയനീെമലും കോളള്ള കേരളംകേരളജുളളമല് പുതമയ കേരളംഴ്സുളള്

3517.



ശയനീ. പമ. ടാത്തമ. എ. റഹയനീക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മലബംര്ദ്ധനവുണ കേരമഖലയമല് ോ.മഗ്രമ സയനീറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളളുകടാത്ത കുറവും�����喬။er��ളംരണക പ്ലാമസുപ്പ് ടു പംസംയ വലമകയംരു ശതമംനിയക 
വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംര്ദ്ധനവുണതമളള്ക്കുപ്പ് ബമരുദ്യങ്ങ പഠനിയത്തമനിയുപ്പ് അഡമഷന് ലഭത്ത ചോദ്യമംളമകല്ലന്ന പരംതമ സര്ദ്ധനവുണക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 
ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
എങമല് ഇക്കംരത്ത ചോദ്യക പരമഹരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമക്കുളകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മയ്ക്കുപ്പ് ളയനീെമലും കോളള്ള കേരളംകേരളജുളളമല് പുതമയ കേരളംഴ്സുളള് ആരകഭമക്കുന്നതുപ്പ് സകബന്ധിച്ച് സമച് 
ആവശത്ത ചോദ്യക പരമഗണമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം എന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം?

ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമൽ നിയടാത്തന്ന അക്രമസകഭവവും�����喬။er��മംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടി അകേരനിയ ഷണക

3518.
ശയനീ. അബ്ദുല് ഹമയനീദ്യങ്ങുപ്പ് പമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
25.11.2021 നിയുപ്പ് ളംലമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയമകല പരയനീക്ഷം ഭവനിയമൽ ഒരുപറ്റം������� ���䂴傧ക ആളുളൾ ജയനീവനിയക്കംരകനിയ 
മർയി നടത്താന് ഉദ്ദേമച്തുപ്പ് ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ മർയി നടത്താന് ഉദ്ദേനിയത്തമനിയമരയംയ ഉകേരദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഗസൻ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമളൾകക്കതമകര സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയ്ക്കുപ്പ് പരംതമ 
നിയൽളമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ആയതമകേരനൽ സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സകഭവവും�����喬။er��മംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് കേരപംലയനീസുപ്പ് കേരളസുപ്പ് രജമസ്റ്റർ കചിഹയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമളളംയമ 
ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമയവരുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( ോ.മ )
കുറ്റം������� ���䂴傧ംകേരരംപമതരംയമട്ടുള്ള ആളുളൾ അക്രമസകഭവക നിയടാത്തന്ന ബ്രാന്ഡ്���ംഞ്ചുമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് പഠനിയക 
നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നവരംകേരണം;
( ഇ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത അക്രമസകഭവവും�����喬။er��മംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംല നിയമയമമച് അകേരനിയ ഷണ ളേയനീഷൻ സമർപമച് 
റമകേരപംർട്ടിമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പളർപുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത റമകേരപംർട്ടിമകേരനൽ സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

എന്   .  സമ  .  സമ  .  യുകടാത്ത അകഗബലക വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ

3519.
കേരോ.ം. എൻ. ജയരംജുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
എന് .സമ.സമ.യുകടാത്ത അകഗബലത്തമല് ളെമഞ്ഞ അഞ്ുപ്പ് വര്ദ്ധനവുണഷത്തമനിയമടാത്തയമല് കുറകേരവം വര്ദ്ധനവുണദ്ധനിയകേരയം 
ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് വമശളലനിയക നിയടാത്തത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കേരളന്ദ്ര, സകസംനിയ സുരക്ഷം കേരസനിയളളമല് വര്ദ്ധനവുണദ്ധമച്ചുവരുന്ന കതംെമല് സംധാകത്ത ചോദ്യത ളണക്കമകലടുത്തുപ്പ് 
എന് .സമ.സമ. യുകടാത്ത അകഗബലക വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കുന്നതമനിയംയമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറചിഹരണക നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കംകേരമം;



( സമ )
എന് .സമ.സമ.യുകടാത്ത സമ സര്ദ്ധനവുണട്ടിമഫമക്കറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാള്ള ഉകേരദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഗംര്ദ്ധനവുണതമളള്ക്കുപ്പ് സകസംനിയ യൂണമകേരഫംകോ.ുപ്പ് കേരസനിയളളമല് 
പമ.എസുപ്പ്.സമ.യുകടാത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറമലമമമനിയറമ പരയനീക്ഷ ഒെമവംക്കമ കമയമന് പരയനീക്ഷ, ളംയമളക്ഷമത, കമോ.മക്കല് 
പരമകേരശംധാകനിയളള് എന്നമവ മംത്രക ബംധാകളമംക്കമ ോ.യറക്ടുപ്പ് എന്ട്രാക്ടര് റോമ സകവമധാകംനിയക നിയടാത്തപമലംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കംകേരമം?

വംമനിയപുരക മണ്ഡലത്തമകല എന്   .  സമ  .  സമ  .  യുകടാത്ത നിയംഷണല് കലവല് കട്രാക്ടര് റോയമനിയമകഗുപ്പ് കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെര്ദ്ധനവുണ

3520.
ശയനീ ോ.മ കള മുരളമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വംമനിയപുരക മണ്ഡലത്തമകല ളല്ലറ ഗ്രംമപ ഞ്ംയത്തമല് എന് .സമ.സമ.യുകടാത്ത നിയംഷണല് കലവല് കട്രാക്ടര് റോയമനിയമകഗുപ്പ്
കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെറമനിയംയമ 3.5 ഏക്കര്ദ്ധനവുണ സലക ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുത്തകേരശഷക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങളംണുപ്പ് നിയടാത്തന്നമട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പദ്ധതമയുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങമംയ എസ്റ്റമകേരമറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാക ോ.മ.പമ.ആറുക ോ.മകൈവരിക്കുന്നതിനായസനിയമകഗുക തയ്യാറാകുമോ;ംറംയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമയുകടാത്ത ആദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യഘട്ടി പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള് എന്നുപ്പ് ആരകഭമക്കംനിയംകുകമന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

എന്കേരോ.ംസള്ഫംന് ദുരമതബംധാകമതര്ദ്ധനവുണക്കുള്ള നിയഷ്ടപരമഹംരക

3521.
ശയനീ. കള. ബംബു (തൃപ്പുണമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുറ)

ശയനീ. എ . പമ . അനിയമൽ കുമംർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ്
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
എന്കേരോ.ംസള്ഫംന് ദുരമതബംധാകമതര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് അടാത്തമയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെര നിയഷ്ടപരമഹംരക നിയല്കുന്നതമനിയുപ്പ് സുപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറയനീക കേരളംടാത്തതമയുകടാത്ത
ഉത്തരവുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക അനുവദ്യങ്ങമച് തും കാര്ഷള എത്രകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം; ഈ തും കാര്ഷള എത്ര കേരപര്ദ്ധനവുണക്കംണുപ്പ് 
അനുവദ്യങ്ങമച്കതന്നും കോക എത്ര തും കാര്ഷള വയനീതമംണുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമച്കതന്നും കോക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ആയതുപ്പ് വമതരണക കചിഹയ്യുന്നതമനിയുപ്പ് സുപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറയനീക കേരളംടാത്തതമ സമയപരമധാകമ നിയമശ്ചയമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് വമശദ്യങ്ങംകശക 
അറമയമക്കംകേരമം;
( സമ )
നിയംളമതും കാര്ഷവകര എത്ര കേരപര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് എത്ര രൂപ വയനീതക വമതരണക കചിഹയ്തുകവന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത തും കാര്ഷള പൂര്ദ്ധനവുണണ്ണ് നിരമംയുക വമതരണക കചിഹയ്യുന്നതമനിയുപ്പ് ളംലതംമസമുണ്ടായെന്ന് വിശദംകുന്നതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംരണക 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം; തും കാര്ഷള സമയബന്ധിച്ച് സമതമംയമ പൂര്ദ്ധനവുണണ്ണ് നിരമംയുക വമതരണക കചിഹയ്യുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

കപരമംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്മണ്ണ് നിര മമഠംയമ ക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമളുപ്പ്

3522.
ശയനീ. നിയജയനീബുപ്പ് ളംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )



കപരമംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്മണ്ണ് നിര ജമല്ലം ആശുപത്രമയമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയമംരകഭമച് മമഠംയമ ക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമളുപ്പ് സംറ്റം������� ���䂴傧കൈവരിക്കുന്നതിനായലറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് കസകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെറമല് 
പയനീോ.മയംട്രാക്ടര് റോമളുപ്പ് എന്കേരോ.ംകൈവരിക്കുന്നതിനായക്രകേരനിയംളജമസ്റ്റുപ്പ്, അോ.ൾട്ടിുപ്പ് എന്കേരോ.ംകൈവരിക്കുന്നതിനായക്രകേരനിയംളജമസ്റ്റുപ്പ് എന്നമവകര 
നിയമയമമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമംകയന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
ജുവകൈവരിക്കുന്നതിനായനിയൽ ോ.യബറ്റം������� ���䂴傧മസുപ്പ് കേരരംഗമളള്ക്കുപ്പ് നിയല്ളമ വരുന്ന സമ. ജമ. എക. എസുപ്പ്. (ളണ്ടായെന്ന് വിശദമനിയ്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂസുപ്പ് ഗ്ലുകേരക്കംസുപ്പ് 
കേരമംണമറ്റം������� ���䂴傧റമകഗുപ്പ് സമസ്റ്റക ), സൂചിഹമ എന്നമവയുകടാത്ത എണ്ണ് നിരത്തമല് വര്ദ്ധനവുണദ്ധനിയവുപ്പ് വരുത്തംന് നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമംകയന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

പംറശംല മണ്ഡലത്തമകല ഭമന്നകേരശഷമക്കംര്ദ്ധനവുണക്കുള്ള പദ്ധതമ

3523.
ശയനീ സമ കള ഹരയനീന്ദ്രന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഭമന്നകേരശഷമക്കംര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് യു.ോ.മ.ഐ.ോ.മ. ളംര്ദ്ധനവുണഡുളള് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കമ നിയല്കുന്ന പദ്ധതമയുകടാത്ത നിയമലവമകല സമതമ 
എംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകണന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ആവശത്ത ചോദ്യത്തമനിയംയമ പംറശംല മണ്ഡലത്തമല് നിയമന്നും കോക എത്ര 
അകേരപക്ഷളള് ലഭമച്മട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങംകശക അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരത്തമല് വന്ന കേരശഷക വമളലംകഗ കേരക്ഷമ കേരളംര്ദ്ധനവുണപകേരറഷന് മുകേരഖനിയ പംറശംല 
മണ്ഡലത്തമല് സഹംയ ഉപളരണ വമതരണ ളത്ത ചോദ്യംമ്പുളള് സകഘടാത്തമപമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ വമശദ്യങ്ങംകശക 
നിയല്ളംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത മണ്ഡലത്തമല് വമളലംകഗ കേരക്ഷമ കേരളംര്ദ്ധനവുണപകേരറഷന് വെമ ഭമന്നകേരശഷമക്കംര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമച്മട്ടുള്ള 
സഹംയ ഉപളരണങ്ങളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക നിയല്ളംകേരമം; സഹംയ ഉപളരണങ്ങൾ ലഭമക്കുന്നതമനിയംയമ 
പംറശംല മണ്ഡലത്തമല് നിയമന്നും കോക എത്ര അകേരപക്ഷളള് ലഭമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
പംറശംല മണ്ഡലത്തമകല പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളളമല് വമളലംകഗ കേരക്ഷമ കേരളംര്ദ്ധനവുണപകേരറഷന് വെമ കൂടുതല് 
സഹംയഉപളരണ വമതരണ ളത്ത ചോദ്യംമ്പുളള് സകഘടാത്തമപമക്കംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ വമശദ്യങ്ങവമവരങ്ങള്
നിയല്കുകേരമം?

ഭമന്നകേരശഷമക്കംർക്കംയമ പുനിയരധാകമവംസ വമകേരല്ലജുളള്

3524.
ശയനീ. എൻ.കള. അകബര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഭമന്നകേരശഷമക്കംരുകടാത്ത സമഗ്രപുനിയരധാകമവംസത്തമനിയംയമ അംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംരംഷ്ട്ര നിയമലവംരത്തമല് മൂന്നുപ്പ് പുനിയരധാകമവംസ 
വമകേരല്ലജുളള് സംപമക്കുകമന്ന ഗവര്ദ്ധനവുണണറുകടാത്ത നിയയപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഖത്ത ചോദ്യംപനിയ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസകഗത്തമകല പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഖത്ത ചോദ്യംപനിയത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 
തും കാര്ഷടാത്തര്ദ്ധനവുണനിയടാത്തപടാത്തമളള് ആരകഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
പുനിയരധാകമവംസ വമകേരല്ലജുളകള കതരകഞ്ഞടുക്കുന്ന മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

ഭമന്നകേരശഷമക്കംര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് ഇലകേരോംണമളുപ്പ് മുച്ക്ര വംഹനിയക

3525.



ശയനീ. കള.പമ.കുഞ്ഞേദ്യങ്ങുപ്പ് കുട്ടിമ മംസ്റ്റര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഭമന്നകേരശഷമക്കംര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് മുച്ക്ര വംഹനിയക അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്ന പദ്ധതമകയകുറമച്ുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഇലകേരോംണമളുപ്പ് മുച്ക്ര വംഹനിയക അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമനിയംയമ ശയനീ. കൈവരിക്കുന്നതിനായവശംഖന് പമ, പുതും കാര്ഷക്കുടാത്തമ ഹ ഗൗസുപ്പ്, മയ്യാറാകുമോ;ന്നൂര്ദ്ധനവുണ
പമ.ഒ.സമര്ദ്ധനവുണപമച് അകേരപക്ഷയുകടാത്ത നിയമലവമകല അവസ അറമയമക്കുകേരമം?

ളംഞ്ഞമരപള്ളമ മണ്ഡലത്തമകല ആശ ംസളമരണക പദ്ധതമ

3526.
കേരോ.ം. എൻ. ജയരംജുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ആശ ംസളമരണക പദ്ധതമയുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമയുകടാത്ത ആനുകൂലത്ത ചോദ്യങ്ങൾ 
ലഭമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് കേരവണ്ടായെന്ന് വിശദമ അകേരപക്ഷമകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദ വമധാകക അറമയമക്കംകേരമം; അര്ദ്ധനവുണഹതം മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമയുകടാത്ത ളയനീെമല് 2018-2022 ളംലയളവമല് ളംഞ്ഞമരപള്ളമ മണ്ഡലത്തമല് നിയമന്നുപ്പ് ലഭമച്മട്ടുള്ള 
അകേരപക്ഷളളുകടാത്ത വമവരക അറമയമക്കുകേരമം;
( സമ )
ഇതമല് എത്രകയണ്ണ് നിരക തയനീർപുപ്പ് ളല്പമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം; ബംക്കമയുള്ളവയ്ക്കുപ്പ് തടാത്തസങ്ങളുകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് 
അറമയമക്കംകേരമം; അവ എന്നകേരത്തക്കുപ്പ് തയനീർപുപ്പ് ളല്പമക്കംനിയംകുകമന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം?

വമധാകവം കപൻഷൻ

3527.
ശയനീ. പമ.വമ.അൻവർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വമധാകവം കപൻഷൻ അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംയപരമധാകമ നിയമശ്ചയമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ എത്രകയന്നുപ്പ് 
അറമയമക്കംകേരമം; അമ്പതുപ്പ് വയസ്സുപ്പ് ളെമഞ്ഞവർക്കുപ്പ്  മംത്രകേരമ വമധാകവം കപൻഷനിയുപ്പ് അർഹതയുള്ളൂ എന്ന 
ഉത്തരവും�����喬။er��ളകേരളം സർക്കുലറുളകേരളം നിയമലവമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ പളർപുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമക്കംകേരമം;
( ബമ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് അമ്പതുപ്പ് വയസ്സമനു തംകെ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംയമുള്ള വമധാകവളൾക്കുപ്പ് വർഷങ്ങളംയമ ലഭമച്ചു കളംണ്ടായെന്ന് വിശദമരുന്ന 
സംമൂഹത്ത ചോദ്യ സുരക്ഷം കപൻഷൻ നിയമർത്തലംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് തയനീരുമംനിയമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ അതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 
ളംരണങ്ങളുക വമശദ്യങ്ങംകശവും�����喬။er��ക ഉത്തരവമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പളർപ്പുക നിയൽകുകേരമം;
( സമ )
2016 മുതൽ നിയംളമതും കാര്ഷവകര സകസംനിയത്തുപ്പ് ഓകേരരം വർഷവും�����喬။er��ക എത്രകേരപർക്കംണുപ്പ് വമധാകവം കപൻഷൻ 
നിയൽളമവരുന്നകതന്നും കോള്ള വമവരക വർഷക തമരമച്ുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം; ഇതമൽ വമധാകവം കപൻഷനിയുപ്പ് 
അനിയർഹരംയവകരന്നുപ്പ് ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമയവരുകടാത്ത എണ്ണ് നിരവും�����喬။er��ക ആയതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംരണങ്ങളുക ഉൾകപകടാത്തയുള്ള 
വമവരങ്ങൾ വർഷക തമരമച്ുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
അമ്പതുപ്പ് വയസ്സുപ്പ് പൂർത്തമയംയമട്ടിമല്ലംത്തതും കാര്ഷക ഭർത്തംവുപ്പ് മരണകപടുളകേരയം , ഭർത്തംവുപ്പ് ഉകേരപക്ഷമച്ചു ഏെുപ്പ് 
വർഷത്തമലധാകമളമംകുളകേരയം, ഭർത്തംവമകനിയ ളംണംതംകുളകേരയം ആയ സ്ത്രീയയനീ പുനിയർവമവംഹക കചിഹയമട്ടിമല്ല 



എന്നുപ്പ് കതളമയമക്കുന്ന സർട്ടിമഫമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സമർപമച്ംൽ വമധാകവം കപൻഷനിയുപ്പ് അർഹതയുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം 
എന്നറമയമക്കുകേരമം?

ളംവല് പദ്ധതമ

3528.
ശയനീ. അനൂപുപ്പ് കേരജക്കബുപ്പ്  : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് ബംലകേരവല നിയമയന്തമക്കുന്നതമനിയംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക പദ്ധതമളളംണുപ്പ് 
നിയടാത്തപമലംക്കമയമരമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
ബംലകേരവല സകബന്ധിച്ച് സമച് വമവരക നിയല്കുന്നവര്ദ്ധനവുണക്കംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള പദ്ധതമ 
നിയടാത്തപമലംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ അതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പുകേരരംഗതമ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
ളംവല് പദ്ധതമയുകടാത്ത നിയമലവമകല പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയ പുകേരരംഗതമ വമലയമരുത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കുമംകേരാ;
( ോ.മ )
ബംലകേരവലക്കംയമ നിയമകേരയംഗമക്കകപട്ടി അനിയത്ത ചോദ്യസകസംനിയക്കംരുകടാത്ത പുനിയരധാകമവംസ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള്ക്കംയമ 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ആലപ്പുെ മണ്ഡലത്തമകല ചിഹമളമതം സഹംയക

3529.
ശയനീ. പമ.പമ. ചിഹമത്തരഞ്ജന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരത്തമല് വന്നകേരശഷക ആലപ്പുെ മണ്ഡലത്തമല് നിയമന്നും കോക ചിഹമളമതം 
സഹംയത്തമനിയംയമ സംമൂഹത്ത ചോദ്യ സുരക്ഷ മമഷനിയമകേരലയ്ക്കുപ്പ് ലഭമച് അകേരപക്ഷളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങവമവരക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
എത്ര രൂപയംണുപ്പ് അകേരപക്ഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് നിയല്ളമയകതന്നും കോക ഏകതല്ലംക സഹംയമംണുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കമയകതന്നും കോക 
അറമയമക്കുകേരമം;
( സമ )
ലഭത്ത ചോദ്യമംയ അകേരപക്ഷളളമല് ഇനിയമയുക തയനീര്ദ്ധനവുണപുപ്പ് ളല്പമക്കംനുള്ളവ ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് അതമനുള്ള ളംരണക 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

കേരളംവളക മണ്ഡലത്തമൽ സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് പദ്ധതമളൾ

3530.
ശയനീ എക വമൻകസൻറുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മുൻസർക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംലക മുതൽ നിയംളമതും കാര്ഷവകര കേരളംവളക മണ്ഡലത്തമൽ സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മുകേരഖനിയ 
അനുവദ്യങ്ങമച്മട്ടുള്ള പദ്ധതമളൾ ഏകതംകക്കയംകണന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

സംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് അങണവംടാത്തമ പദ്ധതമ

3531.



ശയനീ എക എസുപ്പ് അരുൺ കുമംര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയകത്ത എല്ലം അങണവംടാത്തമളളുക സംര്ദ്ധനവുണട്ടിംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് പദ്ധതമ ആവമഷ്കരമച്മട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരാ; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമയുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുമംകേരാ?

അങണവംടാത്തമളകള ശമശുസ ഗൗഹൃദ്യങ്ങമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ

3532.
ശയനീ . മഞ്ഞളംകകുെമ അലമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയകത്ത അങണവംടാത്തമളളമല് ബംലനിയയനീതമനിയമയമക അനുശംസമക്കുക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരമുള്ള 
ഭ ഗൗതമളസംഹചിഹരത്ത ചോദ്യങ്ങള് നിയമലവമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഇകല്ലങമല് കുട്ടിമളള്ക്കുപ്പ് ളളമക്കംനുക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകൃതമകയ 
നിയമരയനീക്ഷമക്കുന്നതമനുക ളെമയുന്ന തരത്തമല് ഇവകയ സജ്ജമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( ബമ )
സകസംനിയകത്ത മുഴുവന് അങണവംടാത്തമളകളയുക ശമശുസ ഗൗഹൃദ്യങ്ങ അങണവംടാത്തമളളംക്കമ മംറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാന്നതമനിയുപ്പ് 
ആവശത്ത ചോദ്യമംയ നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

ഭമന്നകേരശഷമക്കംരുകടാത്ത കതംെമല് സംധാകത്ത ചോദ്യത ഉറപംക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളള്

3533.
ശയനീ. കള.പമ.കേരമംഹനിയന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഭമന്നകേരശഷമക്കംരുകടാത്ത കതംെമല് സംധാകത്ത ചോദ്യത ഉറപംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സ യനീളരമച്ുപ്പ് വരുന്ന നിയടാത്തപടാത്തമളള് 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കയംണുപ്പ്;
( ബമ )
ഭമന്നകേരശഷമക്കംരംയ ജയനീവനിയക്കംര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് നിയമലവമല് ലഭമച്ചുകളംണ്ടായെന്ന് വിശദമരമക്കുന്ന ആനുകൂലത്ത ചോദ്യങ്ങള് 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കയംണുപ്പ്;
( സമ )
16.08.1999 മുതല് 31.12.2003 വകര എകകേരപ്ലാമംയുപ്പ് കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് എകകേരസ്പെചിഹഞ്ുപ്പ് മുകേരഖനിയ തംത്ക്കംലമള നിയമയമനിയക 
ലഭമച്ുപ്പ്, 18.05.2013 - കല സ. ഉ. (പമ) നിയമ്പർ 40/2013/സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് ഉത്തരവുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക 
പുനിയര്ദ്ധനവുണനിയമയമനിയക ലഭമച്ുപ്പ് നിയമലവമല് കേരജംലമ കചിഹയ്യുന്ന ഭമന്നകേരശഷമ ജയനീവനിയക്കംരുകടാത്ത എണ്ണ് നിരവും�����喬။er��ക അവരുകടാത്ത 
വമവരങ്ങളുക അടാത്തങ്ങമയ ലമസ്റ്റുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം; ലമസ്റ്റുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക തടാത്തസ്സങ്ങൾ 
നിയമലവമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ോ.മ )
കൈവരിക്കുന്നതിനായററ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ്സുപ്പ് ഓഫുപ്പ് കേരപഴ്സ് ൺസുപ്പ് വമത്തുപ്പ് ോ.മസബമലമറ്റം������� ���䂴傧യനീസുപ്പ് ആക്ടുപ്പ്,2016, സബ്ജക്റ്റുപ്പ് ളേമറ്റം������� ���䂴傧മ ശമപംര്ദ്ധനവുണശ, 
സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ ോ.യറക്ടറുകടാത്ത ശമപംര്ദ്ധനവുണശ എന്നമവ നിയമലനിയമല്കക്ക, പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഉത്തരവുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക പുനിയര്ദ്ധനവുണനിയമയമനിയക 
ലഭമച്വരുകടാത്ത നിയമയമനിയക റഗുറലകൈവരിക്കുന്നതിനായറസുപ്പ് കചിഹയ്യാറാകുമോ;ംനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; ആയതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക 
തടാത്തസ്സങ്ങൾ നിയമലവമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ഇ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഉത്തരവുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക പുനിയര്ദ്ധനവുണനിയമയമനിയക ലഭമച്വരുകടാത്ത നിയമയമനിയക റഗുലകൈവരിക്കുന്നതിനായറസുപ്പ് കചിഹയ്യുന്നതും കാര്ഷമംയമ 
ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക കേരളസുളൾ നിയമലവമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( എഫുപ്പ് )



പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത നിയമയമനിയക റഗുലകൈവരിക്കുന്നതിനായറസുപ്പ് കചിഹയ്യുന്നതും കാര്ഷമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് കേരളസുപ്പ് നിയല്കി പദ്ധതി താഴെത്തട്ടിമയമട്ടുള്ളവകര കേരളസമൽ വമധാകമ 
വരുന്നതും കാര്ഷവകര മംറ്റം������� ���䂴傧മനിയമര്ദ്ധനവുണത്തമ, കേരശഷമക്കുന്നവരുകടാത്ത നിയമയമനിയക റഗുലകൈവരിക്കുന്നതിനായറസുപ്പ് കചിഹയ്യാറാകുമോ;ംനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( ജമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ജയനീവനിയക്കംരുകടാത്ത നിയമയമനിയക റഗുലകൈവരിക്കുന്നതിനായറസുപ്പ് കചിഹയ്യുന്നതും കാര്ഷമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് ഒരു ളേമറ്റം������� ���䂴傧മകയ 
നിയമകേരയംഗമക്കംകേരമം; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ഭമന്നകേരശഷമക്കംര്ദ്ധനവുണക്കുള്ള സഹംയ ഉപളരണങ്ങള്ക്കുപ്പ് സബുപ്പ് സമോ.മ നിയൽകുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ

3534.
ശയനീമതമ കള. കള. കൈവരിക്കുന്നതിനായശലജ ടാത്തയനീച്ർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഭമന്നകേരശഷമക്കംര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് ആധുനിയമള ഭമന്നകേരശഷമ സഹംയ ഉപളരണങ്ങള് കുറഞ്ഞ വമലയ്ക്കുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള കേരഷംറൂമുളള് അനുവദ്യങ്ങമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ വമശദ്യങ്ങംകശക നിയല്ളംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഉപളരണങ്ങള് സബുപ്പ് സമോ.മ നിയമരക്കമല് നിയല്കുന്ന കേരഷംറൂമുളള് ഭംവമയമല് എല്ലം ജമല്ലളളമലും കോളക 
അനുവദ്യങ്ങമക്കംന് തയനീരുമംനിയമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരഷംറൂമുളള് വെമ സഹംയ ഉപളരണങ്ങള് എത്ര ശതമംനിയക വമലക്കുറവമല് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംനിയംണുപ്പ് 
ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

ഭമന്നകേരശഷമക്കംര്ദ്ധനവുണക്കംയുള്ള പദ്ധതമളള്

3535.
കേരോ.ം. എൻ. ജയരംജുപ്പ്

ശയനീ. കേരജംബുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായമക്കമള്

ശയനീ. കസബംസ്റ്റത്ത ചോദ്യൻ കുളകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുങല്

ശയനീ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരമംദ്യങ്ങുപ്പ് നിയംരംയൺ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് ഭമന്നകേരശഷമക്കംര്ദ്ധനവുണക്കംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക പദ്ധതമളളംണുപ്പ് നിയടാത്തപമലംക്കമവരുന്നകതന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
അനുയംത്ര പദ്ധതമയുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( സമ )
ഭമന്നകേരശഷമ സഹംയ ഉപളരണങ്ങള് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതുപ്പ് ഏതുപ്പ് ഏജന്സമ മുകേരഖനിയയംകണന്നും കോക ഏകതംക്ക 
ഉപളരണങ്ങളംണുപ്പ് വമതരണക കചിഹയ്യുന്നകതന്നും കോക അവ ലഭമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമക്രമങ്ങളുക 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
ഭമന്നകേരശഷമക്കംര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് കൂടുതല് സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യദ്യങ്ങംയളമംയ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക പദ്ധതമളള് ആകേരലംചിഹനിയയമലും കോളകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

ശവണ സഹംയമ



3536.
ശയനീ. കള.പമ.കുഞ്ഞേദ്യങ്ങുപ്പ് കുട്ടിമ മംസ്റ്റര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളള്വമശക്തമ കുറഞ്ഞവര്ദ്ധനവുണകേരക്കം, തയനീകര ഇല്ലംത്തവര്ദ്ധനവുണകേരക്കം സഹംയക നിയല്കുന്നതമനിയുപ്പ് കേരവണ്ടായെന്ന് വിശദമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക 
പദ്ധതമ ആവമഷ്കരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ശവണ സഹംയമക്കംയമ വടാത്തളര തംലൂക്കമകല ശയനീ. ളംസമക അയകേരനിയംളമ, കേരവളക പമ.ഒ. എന്നയംൾ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ മുമ്പംകള സമര്ദ്ധനവുണപമച് അകേരപക്ഷയുകടാത്ത നിയമലവമകല അവസ അറമയമക്കംകേരമം?

ഭമന്നകേരശഷമ വമഭംഗത്തമൽകപട്ടിവകര പരമചിഹരമക്കുന്നവർക്കുള്ള സഹംയങ്ങൾ

3537.
ശയനീ ഒ . ആർ. കേരളളു : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
പൂർണമംയുക ളമടാത്തപമലംയ ഭമന്നകേരശഷമ വമഭംഗത്തമൽകപട്ടിവകര പരമചിഹരമക്കുന്നവർക്കുപ്പ് ഏകതങമലും കോളക 
തരത്തമലും കോളള്ള സഹംയങ്ങൾ നിയൽകുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ വയനിയംടാത്തുപ്പ് ജമല്ലയമൽ ഇത്തരത്തമൽ എത്ര കേരപർക്കുപ്പ് സഹംയക ലഭമക്കുന്നും കോകണ്ടായെന്ന് വിശദന്ന വമവരക 
പഞ്ംയത്തുപ്പ്/നിയഗരസഭ തമരമച്ുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( സമ )
ജമല്ലയമൽ മുൻപുപ്പ് ഇത്തരക സഹംയങ്ങൾ ലഭമച്ചുകളംണ്ടായെന്ന് വിശദമരുന്നവർക്കുപ്പ് പമന്നയനീടാത്തുപ്പ് സഹംയക മുടാത്തങ്ങമകേരപംയ 
സകഭവങ്ങൾ ഉകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് ആയതുപ്പ് പരമഹരമക്കുവംൻ സ യനീളരമച് 
നിയടാത്തപടാത്തമളൾ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

സംമൂഹത്ത ചോദ്യകേരക്ഷമ കപൻഷനുളൾ

3538.
ശയനീ . ടാത്തമ. വമ. ഇബ്രാന്ഡ്���ംഹമക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് ഇകേരപംൾ നിയൽളമവരുന്ന സംമൂഹത്ത ചോദ്യകേരക്ഷമ കപൻഷനുളൾ ഏകതല്ലംമംകണന്നും കോക കപൻഷനിയുപ്പ് 
അകേരപക്ഷമക്കുന്നതമനുള്ള മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡങ്ങൾ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംമംകണന്നും കോക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
ഭർത്തംവുപ്പ് ഉകേരപക്ഷമച്ുപ്പ് പമന്നയനീടാത്തുപ്പ് വമവംഹമതരംളംത്തവർക്കുപ്പ് വമധാകവം കപൻഷൻ ളമട്ടിംത്തതുപ്പ് 
ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ അവർക്കുപ്പ് കപൻഷൻ ലഭമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമംയ നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( സമ )
ആശ ംസളമരണക പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക നിയൽകുന്ന തും കാര്ഷള എത്ര മംസകേരത്തതുപ്പ് കുടാത്തമാശ്ശേമളയുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക ഇകേരപംൾ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമമംസക നിയൽകുന്ന തും കാര്ഷള എത്രയംകണന്നും കോക തും കാര്ഷള 
വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമംകയന്നും കോക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

അതത്ത ചോദ്യപൂര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേ കേരരംഗങ്ങള് ബംധാകമച്വര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് ചിഹമളമല്സക്കുക മരുന്നമനുക സഹംയക

3539.



ശയനീ .പമ. കള. ബഷയനീർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉന്നതവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ-സംമൂഹത്ത ചോദ്യനിയയനീതമ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സംമൂഹത്ത ചോദ്യ സുരക്ഷം മമഷകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശത്ത ചോദ്യ ലക്ഷത്ത ചോദ്യങ്ങള് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംമംകണന്നുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം;
( ബമ )
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക സംമൂഹത്ത ചോദ്യ സുരക്ഷം പദ്ധതമളളംണുപ്പ് കള .എസുപ്പ് .എസുപ്പ് .എക. നിയുപ്പ് ളയനീെമലും കോളള്ളതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങംകശക 
നിയൽകുകേരമം;
( സമ )
അപൂര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേങ്ങളമല് അപൂര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേങ്ങളംയ കേരരംഗങ്ങള് ബംധാകമച് കുട്ടിമളളുകടാത്ത ചിഹമളമതക്കംയുക വര്ദ്ധനവുണഷങ്ങളംയമ 
വമലകേരയറമയ മരുന്നും കോളള് ളെമകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദ അസുഖങ്ങള് ബംധാകമച്വര്ദ്ധനവുണക്കുക തും കാര്ഷടാത്തര്ദ്ധനവുണച്യംയമ മരുന്നും കോളള് 
ലഭമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് കള .എസുപ്പ് .എസുപ്പ് .എക. മുകേരഖനിയ കചിഹയ്തു വരുന്നകതന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
അപൂര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേ കേരരംഗമംയ കേരമപമൾ സമറപുപ്പ് യൂറമൻ ോ.മസയനീസുപ്പ് ബംധാകമച്ുപ്പ് ചിഹമളമല്സയമല് ളെമയുന്ന ഒന്നര 
വയസുള്ള ഇഷംല് മറമയത്തമനിയുപ്പ് ോ.യറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ഫുോ.ുപ്പ് നിയല്കുന്നതമനുക മരുന്നുപ്പ് നിയല്കുന്നതമനുക ആവശത്ത ചോദ്യമംയ 
നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുന്നതമനിയംയമ 05.02.2021 ല് സമർപമച് അകേരപക്ഷയമകേരനൽ സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളള് 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക; നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമച്മട്ടിമകല്ലങമൽ എംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംണുപ്പ് തടാത്തസ്സകമന്നുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം?

കള  -  സ മഫ്റ്റ്വെയറുകമൽ നിയമയമമതരംയ ജയനീവനിയക്കംർ

3540.
ശയനീമതമ കള.കള.രമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കള.എസുപ്പ് .ആർ.ടാത്തമ.സമ. യമൽ നിയമലവമൽ കേരജംലമ കചിഹയ്യുന്ന സമര ജയനീവനിയക്കംരുകടാത്തയുക തംൽക്കംലമള 
ജയനീവനിയക്കംരുകടാത്തയുക എണ്ണ് നിരക തസമള തമരമച്ുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
കള-സ മഫ്റ്റ്വെയറുകമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ രൂപയനീളരണകത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുടാത്തർന്നുപ്പ് കള.എസുപ്പ് .ആർ.ടാത്തമ.സമ. യമൽ നിയമന്നും കോക കള-സ മഫ്റ്റ്വെയറുകമൽ 
നിയമയമമതരംയ ജയനീവനിയക്കംരുകടാത്ത എണ്ണ് നിരക തസമള തമരമച്ുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( സമ )
മുൻപുപ്പ് കള.എസുപ്പ് .ആർ.ടാത്തമ.സമ. യമൽ കേരജംലമ കചിഹയമരുന്ന എകപംനിയൽ ജയനീവനിയക്കംരമൽ ആകരങമലും കോളക കള-
സ മഫ്റ്റ്വെയറുകമൽ നിയമയമനിയക കേരനിയടാത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ തസമള തമരമച്ചുള്ള എണ്ണ് നിരക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
കള-സ മഫ്റ്റ്വെയറുകുപ്പ് ജയനീവനിയക്കംരുകടാത്ത കേരസവനിയ കേരവതനിയ വത്ത ചോദ്യവസളൾ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കയംകണന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങയനീളരമക്കുകേരമം?

സമഗ്രമംയ ഗതംഗത നിയയക

3541.
ശയനീ. ടാത്തമ. പമ .രംമകൃഷ്ണൻ

കേരോ.ം സുജമതുപ്പ് വമജയൻപമള്ള

ശയനീ. എക.വമജമന്

ശയനീ. കള. കജ. മംളുപ്പ് സമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )



കേരളന്ദ്ര മംകേരാട്ടിംകേരാര്ദ്ധനവുണ വംഹനിയനിയമയമ കേരഭദ്യങ്ങഗതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക സകസംനിയത്തുപ്പ് സമഗ്രമംയ ഗതംഗത നിയയക 
രൂപയനീളരമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമകയടുത്തമട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരാ; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് വമശദ്യങ്ങമംക്കംമംകേരാ;
( ബമ )
പംകാതും കാര്ഷ ഗതംഗതക ശക്തമകപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭംഗമംയമ സഹളരണ കേരമഖലയമല് ട്രാക്ടര് റോംന് ംകേരാര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് ളമ്പനിയമ 
രൂപയനീളരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ ആലംകേരാചിഹമക്കുന്നും കോണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരാകയന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം;
( സമ )
ഉള്പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരദ്യങ്ങശങ്ങളമകല യംത്രംകേരക്ലിനിക്കല് സ്റ്റശക പരമഹരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് റംകേരാോ.ുപ്പ്, കറയമല് , ജലഗതംഗത സകവമധാകംനിയങ്ങകള
പര രക ബന്ധിച്ച് സമപമച്ചുക ശക്തമകപടുത്തമല്യുക ഒരു സമഗ്ര ഗതംഗത നിയയക ആവമഷ്കരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നും കോണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരാകയന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
കുറഞ്ഞ നിയമരക്കമൽ റൂട്ടിുപ്പ് ബസ്സുളള് ഉള്ള സകസംനിയങ്ങളമകലംന്നംയ കേരളരളത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പംകാതും കാര്ഷഗതംഗത 
സകവമധാകംനിയങ്ങകള മുന്നിയമരയമല് എത്തമക്കുന്നതമനിയംവശത്ത ചോദ്യമംയ പദ്ധതമളള് ആവമഷ്കരമച്ുപ്പ് 
നിയടാത്തപമലംക്കുമംകേരാ??

മലമനിയജലക കേരറംോ.മകേരലക്കുപ്പ് ഒഴുക്കുന്നതുപ്പ് തടാത്തയംൻ നിയടാത്തപടാത്തമ

3542.
ശയനീമതമ ഒ എസുപ്പ് അകബമള : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ഭക്ഷത്ത ചോദ്യവസ്തുക്കള് ശയനീതയനീളരമച്ുപ്പ് കളംണ്ടുകേരപംകുന്ന പല വംഹനിയങ്ങളുക മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് യംത്രളര്ദ്ധനവുണക്കുക വംഹനിയങ്ങള്ക്കുക 
ബുദ്ധമമുട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദംകുന്ന തരത്തമല് സഞ്ംരത്തമനിയമടാത്തയമല് മലമനിയജലക കേരറംോ.മകേരലക്കുപ്പ് ഒഴുക്കമക്കളയുന്നതുപ്പ് 
ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഇത്തരക നിയമയമലകഘനിയങ്ങള് പരമഹരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; 
വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം ?

കേരറംോ.ുപ്പ് മംര്ദ്ധനവുണഗ്ഗമുള്ള ചിഹരക്കുപ്പ് നിയയനീക്കക

3543.
ശയനീ. പമ. മേമക്കുട്ടിമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരറംോ.ുപ്പ് മംര്ദ്ധനവുണഗ്ഗമുള്ള ചിഹരക്കുപ്പ് നിയയനീക്കക നിയമയന്തമക്കുന്നതമനിയംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക പദ്ധതമളള് ആവമഷ്കരമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കേരറംോ.ുപ്പ് മംര്ദ്ധനവുണഗ്ഗമുള്ള ചിഹരക്കുപ്പ് നിയയനീക്കത്തമനിയുപ്പ് ബദ്യങ്ങലംയമ ജലഗതംഗത മംര്ദ്ധനവുണഗ്ഗക ഉപകേരയംഗകപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമച്ുപ്പ് വരുന്നും കോ; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

കള  .  എസുപ്പ്  .  ആര്ദ്ധനവുണ   .  ടാത്തമ  .  സമ  .   ബസ്സുളളമകല ഇളവും�����喬။er��ളൾ

3544.
ശയനീമതമ ഒ എസുപ്പ് അകബമള : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. ബസ്സുളളമല് ഏകതല്ലംക തരത്തമലും കോളള്ള യംത്രം നിയമരക്കുളളംണുപ്പ് ഈടാത്തംക്കുന്നകതന്നുപ്പ് 
അറമയമക്കംകേരമം; ഏകതല്ലംക തരത്തമലും കോളള്ള ഇളവും�����喬။er��ളളംണുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നകതന്നും കോക സ ഗൗജനിയത്ത ചോദ്യയംത്രയുക 
കുറഞ്ഞ നിയമരക്കമലും കോളള്ള യംത്രയുക അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതുപ്പ് ആര്ദ്ധനവുണകക്കല്ലംമംകണന്നും കോക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

ഗതംഗത നിയമയമ ലകഘനിയങ്ങള്ക്കുള്ള പമെ



3545.
ശയനീ. പമ. ടാത്തമ. എ. റഹയനീക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ഗതംഗത നിയമയമ ലകഘനിയങ്ങള്ക്കുപ്പ് ചുമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന പമെയമൽ അവസംനിയമംയമ വര്ദ്ധനവുണദ്ധനിയവുപ്പ് വരുത്തമയതുപ്പ് 
എന്നംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം; ഓകേരരം ഇനിയത്തമലും കോളക പമെയംയമ ഈടാത്തംക്കുന്ന തും കാര്ഷള എത്ര വയനീതമംകണന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
മുന്നറമയമപുപ്പ് കേരബംര്ദ്ധനവുണഡുളള് എല്ലംയമടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുക സംപമക്കംത്ത സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യത്തമല് അമമത കേരവഗതയ്ക്കുപ്പ് പമെ 
ഈടാത്തംക്കുന്നതുപ്പ് നിയമര്ദ്ധനവുണത്തമകവക്കംന് നിയമര്ദ്ധനവുണകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശക നിയല്ളമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
മുന്നറമപുപ്പ് കേരബംര്ദ്ധനവുണഡുളള് സംപമക്കംത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരദ്യങ്ങശങ്ങളമല് അമമത കേരവഗതയ്ക്കുപ്പ് പമെ ഈടാത്തംക്കുന്നതുപ്പ് 
സകബന്ധിച്ച് സമച് നിയയക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

ഇകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെലമജകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് പാമളുപ്പ് ട്രാക്ടര് റോംന്കേര ംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് സമസ്റ്റക

3546.
ശയനീ. കള.വമ.സുകേരമഷുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
യംത്രംസ ഗൗളരത്ത ചോദ്യക ഉറപുപ്പ് വരുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയംയമ ഇകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെലമജകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് പാമളുപ്പ് ട്രാക്ടര് റോംന്കേര ംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് സമസ്റ്റക എന്ന പദ്ധതമയുകടാത്ത 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയക ആരകഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം ;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസുപ്പ് തും കാര്ഷത പദ്ധതമയുകടാത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

NH 966   കല ളത്ത ചോദ്യംമറം നിയമരയനീക്ഷണക

3547.
ശയനീ . എൻ . ഷകസുയി നടത്താന് ഉദ്ദേയനീൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
നിയവയനീളരമച് കേരളംെമകേരക്കംടാത്തുപ്പ്-പംലക്കംടാത്തുപ്പ് എന് .എച്ുപ്പ്. 966 ല് വംഹനിയങ്ങളുകടാത്ത കേരവഗത നിയമയന്തമക്കുന്നതമനുക 
അപളടാത്തങ്ങള് കുറയ്ക്കന്നതമനുക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമച്മട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരറംോ.മല് ളത്ത ചോദ്യംമറം 
നിയമരയനീക്ഷണക സംദ്ധത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം?

റംകേരാോ.ുപ്പ് കേരസഫ്റ്റ്വെയറുകമ ഫണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്  -   തമരുവനിയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരക ജമല്ലയമകല പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള്

3548.
ശയനീ വമ കേരജംയമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മുന് സര്ദ്ധനവുണക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെയുക നിയമലവമകല സര്ദ്ധനവുണക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെയുക ളംലയളവമല് റംകേരാോ.ുപ്പ് കേരസഫ്റ്റ്വെയറുകമ ഫണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് വമനിയമയംകേരാഗമച്ുപ്പ്
തമരുവനിയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരക ജമല്ലയമല് നിയടാത്തപമലംക്കമയമട്ടുള്ള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള് വമശദ്യങ്ങമംക്കംമംകേരാ;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള്ക്കുപ്പ് ഓരംകേരാന്നമനുക അനുവദ്യങ്ങമച് തും കാര്ഷള വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംമംകേരാ;
( സമ )
അനുവദ്യങ്ങമച് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളളമൽ പൂര്ദ്ധനവുണത്തമയംക്കുവംനുള്ളവ ഏകതല്ലംകമന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംമംകേരാ?



ാംക്കുപ്പ് സ്പെകേരപംട്ടുളളമല് അപളടാത്തങ്ങള് കുറയ്ക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ

3549.
ശയനീ. അനൂപുപ്പ് കേരജക്കബുപ്പ്  : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയകത്ത ാംക്കുപ്പ് സ്പെകേരപംട്ടുളള് സകബന്ധിച്ച് സമച് നിയംറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ്പംളുപ്പ്-കകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പഠനിയ റമകേരപംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ തലത്തമല് 
വമലയമരുത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ാംക്കുപ്പ് സ്പെകേരപംട്ടുളളമല് അപളടാത്തങ്ങള് കുറയ്ക്കംനിയംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയമര്ദ്ധനവുണകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശങ്ങളംണുപ്പ് നിയംറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ്പംളുപ്പ് 
സമര്ദ്ധനവുണപമച്മരമക്കുന്നതുപ്പ്;
( സമ )
അപളടാത്തങ്ങള് കുറയ്ക്കന്നതമനിയംയമ അടാത്തമയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെരമംയുക ദ്യങ്ങയനീര്ദ്ധനവുണഘളംലംടാത്തമസംനിയത്തമലും കോളക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക 
പദ്ധതമളളംണുപ്പ് നിയടാത്തപമലംക്കംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

റംകേരാഡുളളമല് അനുവദ്യങ്ങനിയയനീയമംയ പരമംവധാകമ കേരവഗക

3550.
ശയനീ. എ. പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഭംളരൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയകത്ത വമവമധാക റംകേരാഡുളളമല് അനുവദ്യങ്ങനിയയനീയമംയ പരമംവധാകമ കേരവഗത യംത്രക്കംർക്കുപ്പ് ളംണത്തക്ക
വമധാകത്തമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറദ്യങ്ങര്ദ്ധനവുണശമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് അറമയമക്കംമംകേരാ;
( ബമ )
കേരദ്യങ്ങശയനീയപംതളള് , സകസംനിയ പംതളള് , ജമല്ലം റംകേരാഡുളള് എന്നമവയമല് വംഹനിയങ്ങള്ക്കുപ്പ് 
അനുവദ്യങ്ങനിയയനീയമംയ പരമംവധാകമ കേരവഗത എത്രയംകണന്നുപ്പ് അറമയമക്കംമംകേരാ?

നിയമലമ്പൂർ ോ.മകേരപംയമകല കൈവരിക്കുന്നതിനായഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈവര്ദ്ധനവുണമംരുകടാത്ത എണ്ണ് നിരക

3551.
ശയനീ. പമ.വമ.അൻവർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
2016 മുതല് കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ.യമല് നിയമന്നും കോക എത്ര സമരക കൈവരിക്കുന്നതിനായഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈവര്ദ്ധനവുണമംരംണുപ്പ് വമരമമച്കതന്നും കോക എത്ര 
കൈവരിക്കുന്നതിനായഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈവര്ദ്ധനവുണമംര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് പുതും കാര്ഷതംയമ സമര നിയമയമനിയക നിയല്ളമ എന്നും കോമുള്ള ളണക്കുളള് വര്ദ്ധനവുണഷക തമരമച്ുപ്പ് 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് നിയമലവമല് എത്ര കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. കൈവരിക്കുന്നതിനായഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈവര്ദ്ധനവുണമംരംണുപ്പ് ആകളയുള്ളകതന്നുപ്പ് 
അറമയമക്കംകേരമം; ഇതമല് സമരക നിയമയമനിയക, തംല്ക്കംലമള നിയമയമനിയക, എക-പംനിയല് എന്നമവ സകബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ്
ഇനിയക തമരമച്ചുക ജമല്ല തമരമച്ചുക വമവരങ്ങള് നിയല്ളംകേരമം;
( സമ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ.യമല് എത്ര കൈവരിക്കുന്നതിനായഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈവര്ദ്ധനവുണമംരുകടാത്ത കുറവംണുള്ളകതന്നുപ്പ് ജമല്ല തമരമച്ുപ്പ് 
അറമയമക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
മലപ്പുറക ജമല്ലയമകല നിയമലമ്പൂര്ദ്ധനവുണ ോ.മകേരപംയമല് എത്ര കൈവരിക്കുന്നതിനായഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈവര്ദ്ധനവുണമംരുകടാത്ത കുറവും�����喬။er��കണ്ടായെന്ന് വിശദന്നും കോക 2019-കല കേരളംവമോ.ുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യംപനിയത്തമനിയുപ്പ് മുൻപുപ്പ് എത്ര കൈവരിക്കുന്നതിനായഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈവര്ദ്ധനവുണമംര്ദ്ധനവുണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ോ.മകേരപംയമല് ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയമരുന്നും കോകവന്നും കോക അറമയമക്കംകേരമം;
( ഇ )



കൈവരിക്കുന്നതിനായഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈവര്ദ്ധനവുണമംരുകടാത്ത കുറവുപ്പ് വരംനുണ്ടായെന്ന് വിശദംയ സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം; നിയമലമ്പൂര്ദ്ധനവുണ ോ.മകേരപംയമകല 
കൈവരിക്കുന്നതിനായഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈവര്ദ്ധനവുണമംകര ജമല്ലയമകല മകേരറ്റം������� ���䂴傧കതങമലും കോളക ോ.മകേരപംളളമകേരലക്കുപ്പ് മംറ്റം������� ���䂴傧മ ക്രമയനീളരമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ ആയതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 
വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( എഫുപ്പ് )
നിയമലമ്പൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമകല മലകേരയംര പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരദ്യങ്ങശങ്ങളംയ എരുമമുണ്ടായെന്ന് വിശദ, പംലംങര, കേരതള്പംറ, മുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദരമ തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയ 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരദ്യങ്ങശങ്ങളമകേരലക്കുള്ള സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് കേരളംവമോ.ുപ്പ് ളെമഞ്ഞമട്ടുക പുനിയരംരകഭമക്കംത്തതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംരണക 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം; ഈ റൂട്ടുളളമകേരലക്കുള്ള സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് എന്നുപ്പ് പുനിയരംരകഭമക്കംനിയംകുക എന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം?

കള  .  എസുപ്പ്  .  ആർ  .  ടാത്തമ  .  സമ  .   കേരനിയരമടുന്ന പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമസന്ധിച്ച് സമ

3552.
ശയനീ. അൻവർ സംദ്യങ്ങത്തുപ്പ്

കേരോ.ം. മംത്യു കുെല്നിയംടാത്തൻ

ശയനീ . ഷംഫമ പറമ്പമൽ

ശയനീ. ടാത്തമ. കജ. വമകേരനിയംദ്യങ്ങുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ. കേരനിയരമടുന്ന ഗുരുതരമംയ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമസന്ധിച്ച് സമ ഗ ഗൗരവകേരത്തംകടാത്ത ളംണുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ.യമൽ നിയമലവമൽ ശമ്പളക നിയൽളംൻ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമമംസക എത്ര രൂപ ആവശത്ത ചോദ്യമംണുപ്പ്; 2022 
കേരമയുപ്പ് മംസത്തമൽ മുഴുവൻ ജയനീവനിയക്കംർക്കുക ശമ്പളക നിയൽളമയതുപ്പ് ഏതുപ്പ് ദ്യങ്ങമവസമംണുപ്പ്; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമമംസ ശമ്പളക നിയൽളംനുള്ളതമൽ കൂടുതൽ തും കാര്ഷള കേരമയുപ്പ് മംസത്തമൽ കള.എസുപ്പ്. ആർ.ടാത്തമ.സമ.ക്കുപ്പ് 
വരുമംനിയക ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയമരുന്നമട്ടുക എന്തു കളംണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് ജയനീവനിയക്കംരുകടാത്ത ശമ്പളക ളത്ത ചോദ്യതത്ത ചോദ്യ സമയത്തുപ്പ് നിയൽളമയമല്ല എന്നതുപ്പ്
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം ;
( സമ )
സ മഫ്റ്റ്വെയറുകുപ്പ് ളമ്പനിയമയുകടാത്ത ബസ്സുളൾ ഓടാത്തമക്കുന്നതുപ്പ് കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ. ബസ്സുളൾ നിയമലവമൽ ഓടാത്തമക്കുന്ന 
റൂട്ടുളളമൽ ആകേരണം; ആയതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വരുമംനിയക കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ.യുകടാത്ത അക്ക ഗൗണ്ടായെന്ന് വിശദമലംകേരണം 
ഉൾകക്കംള്ളമക്കുന്നതുപ്പ്; സ മഫ്റ്റ്വെയറുകുപ്പ് ളമ്പനിയമയമകല കേരമയുപ്പ് മംസകത്ത ശമ്പളക ഏതുപ്പ് ദ്യങ്ങമവസമംണുപ്പ് നിയൽളമയതുപ്പ്;
( ോ.മ )
കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ.യമകല ഏകതങമലും കോളക സമരക ജയനീവനിയക്കംകര സ മഫ്റ്റ്വെയറുകമൽ നിയമകേരയംഗമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് അവര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് ശമ്പളക നിയല്കുന്നതുപ്പ് സ മഫ്റ്റ്വെയറുകുപ്പ് ആകേരണം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ഇ )
കപംതും കാര്ഷ ഗതംഗത സകവമധാകംനിയമംയ കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ. കേരനിയരമടുന്ന പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമസന്ധിച്ച് സമ പരമഹരമക്കംന് 
സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ ഒരു പംകേരക്കജുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഖത്ത ചോദ്യംപമക്കംന് തയ്യാറാകുമോ;ംറംകുകേരമം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

കള  .  എസുപ്പ്  .  ആര്ദ്ധനവുണ   .  ടാത്തമ  .  സമ യുകടാത്ത ടാത്തമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ഇതര വരുമംനിയക

3553.
ശയനീ എ. സമ. കമംയുപ്പ് തയനീൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. യുകടാത്ത ടാത്തമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ഇതര വരുമംനിയക ഏകതല്ലംക കേരമഖലളളമല് നിയമന്നംണുപ്പ്; തരകതമരമച്ുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

പംകാതും കാര്ഷകേരമഖലം എണ്ണ് നിരക്കമ്പനിയമളള് ഈടാത്തംക്കുന്ന അധാകമള വമല



3554.
ശയനീമതമ ളംനിയത്തമല് ജമയനീല : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളന്ദ്ര പംകാതും കാര്ഷകേരമഖലം എണ്ണ് നിരക്കമ്പനിയമളള് കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ. യമല് നിയമന്നും കോക ഈടാത്തംക്കുന്ന അധാകമള 
വമലയുമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടി വമഷയക കേരളന്ദ്ര സര്ദ്ധനവുണക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ശദ്ധയമല്കപടുത്തമയമട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരാ;
( ബമ )
എങമൽ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത വമഷയവും�����喬။er��മംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് അനുകൂല സമയനീപനിയക കേരളന്ദ്ര സര്ദ്ധനവുണക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭംഗത്തുപ്പ് നിയമന്നും കോക 
ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയമട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരാ; വമശദ്യങ്ങമംക്കംമംകേരാ?

കള  .  എസുപ്പ്  .  ആര്ദ്ധനവുണ   .  ടാത്തമ  .  സമ  .  യമല് ആശ ംസ ധാകനിയസഹംയക അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതുപ്പ്

3555.
ശയനീ. അനൂപുപ്പ് കേരജക്കബുപ്പ്  : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ ഉത്തരവുപ്പ് (അച്ടാത്തമ) നിയക.126/2016/ധാകനിയ. തയനീയതമ 31.08.2016 പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക കേരദ്യങ്ങശയനീയ കപന്ഷന് 
പദ്ധതമയമല് അകഗമംയമരമകക്ക മരണമടാത്തയുന്ന ജയനീവനിയക്കംരുകടാത്ത ആശമതര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് സമംശ ംസ കതംെമല്ദ്യങ്ങംനിയ 
പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക കേരജംലമ ലഭമക്കുന്നതും കാര്ഷവകര ആശ ംസ ധാകനിയസഹംയക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്ന പദ്ധതമ 
കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ.യമല് നിയടാത്തപമലംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് നിയംളമതും കാര്ഷവകര പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക 
എത്രകേരപര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് ആശ ംസ ധാകനിയസഹംയക അനുവദ്യങ്ങമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
എറണംകുളക കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ ോ.മകേരപംയമല് വനിയമതംളണ്ടായെന്ന് വിശദക്ടറംയമ കേരസവനിയമനുഷ്ഠിച്ച് വമച്ചു വരകവ 
18.08.2016-നു മരണകപട്ടി ശയനീമതമ. കേരോ.ംമമ ബമയര്ദ്ധനവുണളമയുകടാത്ത കൈവരിക്കുന്നതിനായമനിയറംയ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുപ്പ് ആശ ംസ 
ധാകനിയസംഹംയക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഇകല്ലങമല് ആയതുപ്പ് നിയല്ളംത്തതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംരണങ്ങള് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ആശ ംസ ധാകനിയസഹംയക എന്നകേരത്തക്കുപ്പ് കുട്ടിമളള്ക്കുപ്പ് നിയല്ളംന് സംധാകമക്കുക 
എന്നറമയമക്കംകേരമം;
( സമ )
കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ.യമല് ആശ ംസ ധാകനിയസഹംയക പദ്ധതമ നിയംളമതും കാര്ഷവകര നിയടാത്തപമലംക്കമയമട്ടിമകല്ലങമല് 
ആയതമനുള്ള ളംരണക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമ അടാത്തമയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെരമംയമ നിയടാത്തപമലംക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമളള് 
സ യനീളരമക്കുകേരമം?

കുന്നകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുനിയംട്ടിമകല പദ്ധതമളള്

3556.
ശയനീ. പമ.വമ. ശയനീനിയമജമൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരത്തമല് വന്നതമനിയുപ്പ് കേരശഷക കുന്നകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുനിയംടാത്തുപ്പ് മണ്ഡലത്തമല് ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മുകേരഖനിയ 
നിയടാത്തപമലംക്കുന്ന പദ്ധതമളള് ഏകതല്ലംകമന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമളളുകടാത്ത നിയമലവമകല സമതമ എംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

ഭമന്നകേരശഷമക്കംർക്കുപ്പ് യംത്ര ളൺസമഷൻ

3557.



ശയനീ സമ ആര്ദ്ധനവുണ മകേരഹഷുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ഭമന്നകേരശഷമക്കംർക്കുപ്പ് കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. ബസ്സുളളമൽ യംത്രം ളൺസമഷൻ ലഭമക്കുന്നതമനുള്ള വരുമംനിയ
പരമധാകമ എത്രയംണുപ്പ് എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഇകേരപംൾ നിയമലവമലും കോളള്ള വരുമംനിയപരമധാകമ നിയമശ്ചയമച്തുപ്പ് എകേരപംെംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം; ഉത്തരവമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 
പളർപുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( സമ )
നിയമശ്ചയമക്കകപട്ടി വരുമംനിയപരമധാകമ ളംലംനുസൃതമംയമ ഉയർകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

കള  .  എസുപ്പ്  .  ആർ  .  ടാത്തമ  .  സമ ജയനീവനിയക്കംരുകടാത്ത ശമ്പളക

3558.
ശയനീ എൻ എ കനിയല്ലമക്കുന്നുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ ജയനീവനിയക്കംർക്കുപ്പ് 2022 കേരമയുപ്പ് മംസകത്ത ശമ്പളക കളംടുത്തമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം; ഇകല്ലങമൽ ളംലതംമസത്തമനുള്ള ളംരണകമംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കേരമയുപ്പ് മംസകത്ത ശമ്പളത്തമനിയംയമ സർക്കംർ എത്ര രൂപ അനുവദ്യങ്ങമച്ചു എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
ോ.യനീസൽ വംങ്ങമയ വളയമൽ ഇംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെത്ത ചോദ്യൻ ഓയമൽ കേരളംർപകേരറഷനിയുപ്പ് പണക കളംടുക്കംനുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം; എങമൽ എത്ര രൂപയുകടാത്ത കുടാത്തമാശ്ശേമളയംണുള്ളകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

കള  .  എസുപ്പ്  .  ആര്ദ്ധനവുണ   .  ടാത്തമ  .  സമ  .  യമകല പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമസന്ധിച്ച് സമ

3559.
ശയനീ . ഐ .സമ .ബംലകൃഷ്ണൻ

ശയനീ സമ ആര്ദ്ധനവുണ മകേരഹഷുപ്പ്

ശയനീ. കേരറംജമ എക. കേരജംൺ

ശയനീ . ഷംഫമ പറമ്പമൽ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
രണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് വര്ദ്ധനവുണഷത്തമനുള്ളമല് കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ.കയ നിയഷ്ടത്തമല് നിയമന്നും കോക ളരളയറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാകമന്ന മുൻസർക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 
വംഗ്ംനിയക പംലമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സംധാകമച്മട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരാകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരത്തമല് വന്നുപ്പ് ഒരു വര്ദ്ധനവുണഷക പമന്നമടുമ്പംകേരാള് നിയഷ്ടത്തമല് നിയമന്നും കോക 
ളരളയറുന്നതമകേരനിയം ജയനീവനിയക്കംര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് കൃതത്ത ചോദ്യമംയമ മംസശമ്പളക നിയല്കുവംകേരനിയം ളെമയംത്ത അവസയമല് 
കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. എത്തമ നിയമല്ക്കുന്നും കോകവന്നതുപ്പ് വസ്തുതയംകേരണം; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?;
( സമ )



കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. കേരനിയരമടുന്നതംയമ പറയകപടുന്ന ഗുരുതരമംയ സമതമവമകേരശഷക തരണക 
കചിഹയ്യുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക ഇടാത്തകപടാത്തലും കോളളളംണുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതുപ്പ് ; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംമംകേരാ?

ളണ്ടായെന്ന് വിശദക്ടര്ദ്ധനവുണ ളക കഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈകാവര്ദ്ധനവുണ തസമള

3560.
ശയനീ. രംമചിഹന്ദ്രൻ ളടാത്തന്നപള്ളമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
സമഫ്റ്റ്വെയറുകുപ്പ് ബസ്സുളളമകല ളണ്ടായെന്ന് വിശദക്ടര്ദ്ധനവുണ ളക കഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈകാവര്ദ്ധനവുണ തസമളയുകടാത്ത ജംകേരാലമ സ ഭംവക വമശദ്യങ്ങമംക്കംമംകേരാ;
( ബമ )
ളണ്ടായെന്ന് വിശദക്ടര്ദ്ധനവുണ ളക കഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈകാവര്ദ്ധനവുണമംരുകടാത്ത കേരസവനിയ കേരവതനിയ വത്ത ചോദ്യവസളൾ വമശദ്യങ്ങമംക്കംമംകേരാ;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസുപ്പ് തും കാര്ഷത ജയനീവനിയക്കംർക്കുപ്പ് എത്ര മംസകത്ത പരമശയനീലനിയമംണുപ്പ് കള.എസുപ്പ്. ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. നിയൽകുന്നകതന്നുപ്പ് 
അറമയമക്കംകേരമം?

കൈവരിക്കുന്നതിനായബപംസുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായറോ.ര്ദ്ധനവുണ സ   ർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള്

3561.
ശയനീ. എക. എക. മണമ

കേരോ.ം.കള.ടാത്തമ.ജലയനീൽ

ശയനീമതമ കദ്യങ്ങലയനീമ

ശയനീ. കേരതംട്ടിത്തമല് രവയനീന്ദ്രന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
യംത്രക്കംകര ലക്ഷത്ത ചോദ്യസംനിയത്തുപ്പ് എത്തംന് സഹംയമക്കുന്നതമനിയംയമ കേരദ്യങ്ങശയനീയ പംതളളമകലയുക എക.സമ. 
കേരറംോ.മകലയുക സമംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെര കൈവരിക്കുന്നതിനായബപംസുളള് വെമ കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. കൈവരിക്കുന്നതിനായബപംസുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായറോ.ര്ദ്ധനവുണ സ   ർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് 
ആരകഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് അതും കാര്ഷവെമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങളുക കേരസവനിയങ്ങളുമംണുപ്പ് യംത്രക്കംര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് 
ലഭമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. ബസുളളമല് യംത്രം ടാത്തമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ബുക്കുപ്പ് കചിഹയ്യുന്നതമനിയംയമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള കമംകൈവരിക്കുന്നതിനായബല് 
ആപ്ലാമമകേരക്കഷന് ആരകഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക അധാകമള സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങളംണുപ്പ് ഇതും കാര്ഷവെമ 
ലഭമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. ബസുപ്പ് കേരസ്റ്റഷനുളള് ശുചിഹമത വും�����喬။er��ക അംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംരംഷ്ട്ര നിയമലവംരമുള്ളതും കാര്ഷമംക്കമ 
മംറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാന്നതമനിയംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങളംണുപ്പ് നിയടാത്തത്തമവരുന്നതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

മലപ്പുറക ജമല്ലംതല ഓഫയനീസുപ്പ് മംറ്റം������� ���䂴傧മയ നിയടാത്തപടാത്തമ

3562.
ശയനീ . പമ . ഉകൈവരിക്കുന്നതിനായബദുള്ള : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )



കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ.യമല് പുതമയ ജമല്ലംതല ക്ലിനിക്കല് സ്റ്റസ്റ്റര്ദ്ധനവുണ ഓഫയനീസുളള് രൂപയനീളരമച്ചുകളംണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ 
ഉത്തരവംയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ പുതമയ ഓഫയനീസുളള് രൂപയനീളരമകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യക 
വമശദ്യങ്ങയനീളരമക്കംകേരമം; ഓഫയനീസുളളുകടാത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയക എപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരമംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
മലപ്പുറക ജമല്ലംതല ഓഫയനീസുപ്പ് ജമല്ലം ആസംനിയത്തുപ്പ്  നിയമന്നും കോക കപരമംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്മണ്ണ് നിരയമകേരലക്കുപ്പ് മംറ്റം������� ���䂴傧ംനുണ്ടായെന്ന് വിശദംയ 
ളംരണക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പുതമയ ജമല്ലംതല ക്ലിനിക്കല് സ്റ്റസ്റ്റർ ഓഫയനീസുപ്പ് ജമല്ലം ആസംനിയമംയ മലപ്പുറത്തുപ്പ് തകന്ന നിയമലനിയമര്ദ്ധനവുണത്തംന് നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമംകയന്നുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം ?

കള  .  എസുപ്പ്  .  ആർ  .  ടാത്തമ  .  സമ  .  കയ സ യകപരത്ത ചോദ്യംപ്തമംക്കംനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളൾ

3563.
ശയനീ. കള. കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകകുമംര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ.കയ സ യകപരത്ത ചോദ്യംപ്തമംക്കംന് ആവമഷ്കരമച്മട്ടുള്ള പദ്ധതമളള് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ.യുകടാത്ത പുനിയരുദ്ധംരണത്തമനിയംയമ 2016 മുതല് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ എത്ര കേരളംടാത്തമ രൂപ 
കചിഹലവെമച്മട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

കള   .  എസുപ്പ്   .  ആർ   .  ടാത്തമ   .  സമ യുകടാത്ത ളംരത്ത ചോദ്യക്ഷമത

3564.
ശയനീ. കള. കജ. മംളുപ്പ് സമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരകേരമറ്റം������� ���䂴傧 കേരശഷക കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. യ്ക്കുപ്പ് വമവമധാക ഇനിയത്തമല് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ നിയല്ളമയ 
സംമ്പത്തമള സകരക്ഷണക വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
നിയമലവമല് സംപനിയത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയ നിയഷ്ടക കുറയ്ക്കന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമച്ചു വരുന്നും കോ;
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. യുകടാത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയ ളംരത്ത ചോദ്യക്ഷമത വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയമലവമല് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക 
നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ സ യനീളരമച്ചു വരുന്നകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

കള  .  എസുപ്പ്  .  ആര്ദ്ധനവുണ   .  ടാത്തമ  .  സമ യമകല സംമ്പത്തമള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമസന്ധിച്ച് സമ പരമഹരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ

3565.
ശയനീ. കള.എക.സച്മന്കേരദ്യങ്ങവുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരത്തമല് വന്നതമനുകേരശഷക കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ യമകല സംമ്പത്തമള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമസന്ധിച്ച് സമ
പരമഹരമക്കുന്നതമനിയംയമ സ യനീളരമച്മട്ടുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളള് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംമംകണന്നറമയമക്കംകേരമം?

ബ ഡ്ജറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ടൂറമസക പംകേരക്കജുപ്പ്



3566.
ശയനീ. കള. കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകകുമംര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. ബ ഡ്ജറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ടൂറമസക കസല് നിയടാത്തപമലംക്കമ വരുന്ന ടൂറമസക പംകേരക്കജമകനിയക്കുറമച്ുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പംലക്കംടാത്തുപ്പ് ജമല്ലയമകല ഏകതംകക്ക ടൂറമസക കേരളന്ദ്രങ്ങകള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പംകേരക്കജമല് ഉള്കപടുത്തമയമട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്; 
വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

കള   -  സ മഫ്റ്റ്വെയറുകുപ്പ് ളമ്പനിയമയുകടാത്ത കേരനിയട്ടിങ്ങൾ

3567.
ശയനീ. വമ. ആർ. സുനിയമൽകുമംർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. യമൽ കള -സ മഫ്റ്റ്വെയറുകുപ്പ് ളമ്പനിയമ രൂപയനീളരമക്കുന്നതമനുള്ള ളംരണങ്ങൾ 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കയംകണന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം ;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ളമ്പനിയമ രൂപയനീളരമച്തും കാര്ഷമൂലക കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ യ്ക്കുപ്പ് ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയമട്ടുള്ള കേരനിയട്ടിങ്ങൾ 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കയംകണന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം ?

പാമളുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് പംര്ദ്ധനവുണട്ടിമസമകേരപഷന് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരമുള്ള പദ്ധതമളള്

3568.
ശയനീ. നിയജയനീബുപ്പ് ളംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
വരുമംനിയ വർദ്ധനിയവമനിയംയമ കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ.യുകടാത്ത ഉടാത്തമസതയമലും കോളള്ള ഒെമഞ്ഞുളമടാത്തക്കുന്ന ഭൂമമളളമല് 
പാമളുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് പംര്ദ്ധനവുണട്ടിമസമകേരപഷന് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക പദ്ധതമളള് നിയടാത്തപംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ആകേരലംചിഹമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

കള  .  എസുപ്പ്  .  ആര്ദ്ധനവുണ   .  ടാത്തമ  .  സമ  .   ജയനീവനിയക്കംരുകടാത്ത ശമ്പളക

3569.
ശയനീ. ടാത്തമ.സമയി നടത്താന് ഉദ്ദേമഖുപ്പ്

ശയനീമതമ കള.കള.രമ

ശയനീമതമ.ഉമ കേരതംമസുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
2022-ൽ കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. ജയനീവനിയക്കംര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് കൃതത്ത ചോദ്യ സമയത്തുപ്പ് ശമ്പളക വമതരണക കചിഹയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം എന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )



കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. അഭമമുഖയനീളരമക്കുന്ന സംമ്പത്തമള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമസന്ധിച്ച് സമ തരണക കചിഹയ്യുന്നതമനുക 
ജയനീവനിയക്കംര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് കൃതത്ത ചോദ്യമംയമ ശമ്പളക നിയല്കുന്നതമനുക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമയംണുപ്പ് സ യനീളരമക്കുവംന് 
ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

കള  .  എസുപ്പ്  .  ആർ  .  ടാത്തമ  .  സമ  .  യമകല ശമ്പള വമതരണക

3570.
ശയനീ . സണ്ണ് നിരമ കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
2022 -ൽ കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ.യമൽ ജൂൺ മംസകത്ത ശമ്പളക എന്നുപ്പ് വമതരണക കചിഹയ്യുകമന്നുപ്പ് 
അറമയമക്കുകേരമം; കേരമയുപ്പ് മംസത്തമൽ ളംറ്റം������� ���䂴傧ഗറമ തമരമച്ുപ്പ് ശമ്പള വമതരണക നിയടാത്തത്തംൻ ഉത്തരവുപ്പ് നിയൽളമയതുപ്പ് 
ആരംകണന്നും കോക ഏതുപ്പ് സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യത്തമലംകണന്നും കോക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

കള  .  എസുപ്പ്  .  ആർ  .  ടാത്തമ  .  സമ  .   ജയനീവനിയക്കംർക്കുപ്പ് ശമ്പളക

3571.
ശയനീ . ഐ .സമ .ബംലകൃഷ്ണൻ

ശയനീ. സനിയയനീഷ കുമംര്ദ്ധനവുണ കേരജംസഫുപ്പ്

ശയനീ. തമരുവഞ്ചൂർ രംധാകംകൃഷ്ണൻ

ശയനീ. എ . പമ . അനിയമൽ കുമംർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ. ജയനീവനിയക്കംർക്കുപ്പ് അഞ്ംക തയനീയതമക്കുള്ളമൽ ശമ്പളക നിയൽളണകമന്നും കോക 
കൈവരിക്കുന്നതിനായഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈവര്ദ്ധനവുണമംര്ദ്ധനവുണക്കുക ളണ്ടായെന്ന് വിശദക്ടര്ദ്ധനവുണമംര്ദ്ധനവുണക്കുക ആദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യക ശമ്പളക നിയല്ളണകമന്നും കോമുള്ള കൈവരിക്കുന്നതിനായഹകേരക്കംടാത്തതമ ഉത്തരവുപ്പ് 
ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഉത്തരവമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അടാത്തമസംനിയത്തമൽ സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഉത്തരവുപ്പ് നിയടാത്തപമലംക്കംൻ സർക്കംരമനിയുപ്പ് സംധാകമക്കുകേരമം എന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

കള  .  എസുപ്പ്  .  ആർ  .  ടാത്തമ  .  സമ  .  യമൽ ഭംഗമള ശമ്പളകേരത്തംടുകൂടാത്തമയ അവധാകമ

3572.
ശയനീ . എൻ . ഷകസുയി നടത്താന് ഉദ്ദേയനീൻ

ശയനീ . പമ . ഉകൈവരിക്കുന്നതിനായബദുള്ള

ശയനീ. അബ്ദുല് ഹമയനീദ്യങ്ങുപ്പ് പമ

ശയനീ . ടാത്തമ. വമ. ഇബ്രാന്ഡ്���ംഹമക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ.യമൽ ഭംഗമള ശമ്പളകേരത്തംടുകൂടാത്തമയ അവധാകമ സകവമധാകംനിയക നിയടാത്തപമലംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
എങമല് വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( ബമ )



ഇതും കാര്ഷവെമ കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ.യ്ക്കുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമമംസക എത്ര രൂപ ലംഭമക്കംൻ ളെമയുകമന്നംണുപ്പ് 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതയനീക്ഷമക്കുന്നതുപ്പ്;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത നിയടാത്തപടാത്തമയമലൂകടാത്ത കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ.കയ ലംഭത്തമലംക്കംൻ ളെമയുകമന്നുപ്പ് ളരുതും കാര്ഷന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം എന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

കളംല്ലക ോ.മകേരപംയുകടാത്ത വമളസനിയക

3573.
ശയനീ എക മുകേരളഷുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കളംല്ലക കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ. ോ.മകേരപംയുകടാത്ത സമഗ്ര വമളസനിയത്തമനിയംയമ ളമഫ്ബബമയുകടാത്ത 
ധാകനിയസഹംയകേരത്തംകടാത്തയുള്ള പദ്ധതമയുകടാത്ത ോ.മ.പമ.ആർ. തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സമൽക്കുപ്പ് എന്ന ഏജൻസമകയ 
ചുമതലകപടുത്തമകയങമലും കോളക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ഏജൻസമ ഇക്കംരത്ത ചോദ്യത്തമൽ യംകതംരു നിയടാത്തപടാത്തമളളുക സ യനീളരമച്മകല്ലന്ന 
ആകേരക്ഷപക ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
ോ.മ.പമ.ആർ. തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കുന്നതമനിയംയമ മകേരറ്റം������� ���䂴傧കതങമലും കോളക ഏജൻസമകയ ചുമതലകപടുത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
ോ.മ.പമ.ആർ. തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കുന്ന നിയടാത്തപടാത്തമളൾ അടാത്തമയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെരമംയമ പൂർത്തയനീളരമച്ുപ്പ് പദ്ധതമയ്ക്കുപ്പ് ഭരണംനുമതമ 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനിയംവശത്ത ചോദ്യമംയ നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം ?

ചിഹംലക്കുടാത്തമ കള  .  എസുപ്പ്  .  ആര്ദ്ധനവുണ   .  ടാത്തമ  .  സമ ോ.മകേരപംയമകല സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള്

3574.
ശയനീ. സനിയയനീഷ കുമംര്ദ്ധനവുണ കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളംവമോ.ുപ്പ് വത്ത ചോദ്യംപനിയക രൂക്ഷമംയതമകനിയ തും കാര്ഷടാത്തര്ദ്ധനവുണന്നുപ്പ് ചിഹംലക്കുടാത്തമ ോ.മകേരപംയമല് നിയമന്നുപ്പ് നിയമര്ദ്ധനവുണത്തലംക്കമയമട്ടുള്ളതും കാര്ഷക 
പുനിയരംരകഭമച്മട്ടിമല്ലംത്തതും കാര്ഷമംയ കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് നിയല്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് പുനിയരംരകഭമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( സമ )
കേരളംവമോ.ുപ്പ് വത്ത ചോദ്യംപനിയക രൂക്ഷമംയതമകനിയ തും കാര്ഷടാത്തര്ദ്ധനവുണന്നുപ്പ് നിയമര്ദ്ധനവുണത്തലംക്കമയതും കാര്ഷക കേരളംവമോ.ുപ്പ് നിയമയന്തണങ്ങളമല് ഇളവുപ്പ് 
അനുവദ്യങ്ങമച്തമകനിയ തും കാര്ഷടാത്തര്ദ്ധനവുണന്നുപ്പ് പുനിയരംരകഭമച്തും കാര്ഷമംയ സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളളുകടാത്ത ഏകതങമലും കോളക ട്രാക്ടര് റോമപ്പുളള് റയി നടത്താന് ഉദ്ദേംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് നിയല്കുകേരമം;
( ോ.മ )
ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് ഇവ പുനിയരംരകഭമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( ഇ )
2016 മുതല് ചിഹംലക്കുടാത്തമ ോ.മകേരപംയമല് നിയമന്നുപ്പ് നിയമര്ദ്ധനവുണത്തലംക്കമയ ദ്യങ്ങയനീര്ദ്ധനവുണഘദൂര സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് ഏകതംകക്കകയന്നുപ്പ് 
ഇനിയക തമരമച്ുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം;
( എഫുപ്പ് )
ഇവ നിയമര്ദ്ധനവുണത്തലംക്കമയതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംരണക വമശദ്യങ്ങയനീളരമക്കുകേരമം;
( ജമ )
അതമരപമള്ളമയമല് നിയമന്നുപ്പ് ചിഹംലക്കുടാത്തമ വെമ തൃശ്ശൂര്ദ്ധനവുണ ഗവ. കമോ.മക്കല് കേരളംകേരളജമകേരലയ്ക്കുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് 
ആരകഭമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

പംകേരലംടാത്തുപ്പ് കള  .  എസുപ്പ്  .  ആര്ദ്ധനവുണ   .  ടാത്തമ  .  സമ  .   മന്ദമരത്തമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയക ആരകഭമക്കൽ



3575.
ശയനീ ോ.മ കള മുരളമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വംമനിയപുരക മണ്ഡലത്തമല് 25.2.2020-ല് ഉദഘംടാത്തനിയക കചിഹയ്യാറാകുമോ;കപട്ടി പംകേരലംടാത്തുപ്പ് കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. 
ബഹുനിയമല മന്ദമരത്തമല് ഇതും കാര്ഷവകരയുക ഓഫയനീസുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയക ആരകഭമക്കംത്തതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംരണങ്ങള് 
അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഓഫയനീസുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സംകേരങതമളകേരമം ഭരണപരകേരമം ആയ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക ളംലതംമസക 
നിയമലനിയമല്ക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
പുതമയ കളട്ടിമടാത്തത്തമല് എന്നും കോ മുതല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയക ആരകഭമക്കംന് ളെമയുകമന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

ഹരമപംടാത്തുപ്പ് കള  .  എസുപ്പ്  .  ആർ  .  ടാത്തമ  .  സമ  .   ോ.മകേരപം  -  ളക  -   വംണമജത്ത ചോദ്യസമുച്യക

3576.
ശയനീ രകേരമശുപ്പ് കചിഹന്നമത്തല : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ഹരമപംടാത്തുപ്പ് കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ. ോ.മകേരപം-ളക- വംണമജത്ത ചോദ്യ സമുച്യത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ നിയമര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേഹണ പുകേരരംഗതമ 
അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
വംണമജത്ത ചോദ്യ സമുച്യത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ നിയമലവമലകത്ത അവസ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം; ഇതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയക 
എന്നുപ്പ് മുതല് ആരകഭമക്കംനിയംണുപ്പ് തയനീരുമംനിയമച്മട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം?

ളംയകകുളക ബസുപ്പ് ോ.മകേരപംയ്ക്കുപ്പ് പുതമയ കളട്ടിമടാത്തക

3577.
ശയനീമതമ യു പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമഭ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംയകകുളക കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ. ബസുപ്പ് ോ.മകേരപംയമകല കളട്ടിമടാത്തങ്ങളുകടാത്ത ജയനീര്ദ്ധനവുണണ്ണ് നിരംവസ സകബന്ധിച്ച് സമച് 
പരംതമ ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കളട്ടിമടാത്തത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംലപെക്കക നിയമര്ദ്ധനവുണണ്ണ് നിരയമച്ുപ്പ് കളട്ടിമടാത്തക 
പുതും കാര്ഷക്കമ പണമയുന്നതമനിയംവശത്ത ചോദ്യമംയ നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കുകേരമം?

കേരപരംമ്പ്ര മണ്ഡലത്തമകല കള  .  എസുപ്പ്  .  ആര്ദ്ധനവുണ   .  ടാത്തമ  .  സമ  .   ബസുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള്

3578.
ശയനീ. ടാത്തമ. പമ .രംമകൃഷ്ണൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കേരപരംമ്പ്ര മണ്ഡലത്തമകല വമവമധാക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരദ്യങ്ങശങ്ങളമലൂകടാത്ത കേരളംെമകേരക്കംടാത്തുപ്പ് കമോ.മക്കൽ കേരളംകേരളജമകേരലക്കുപ്പ് എത്ര 
കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. ബസ്സുളൾ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് നിയടാത്തത്തമയമരുന്നും കോ; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
അവയമൽ എത്ര ബസ്സുളൾ നിയമലവമൽ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് നിയമർത്തമകവച്മട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് നിയമർത്തമകവച്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംരണക അറമയമക്കംകേരമം;
( ോ.മ )



പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് പുനിയരംരകഭമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?
മംകേരവലമക്കര ോ.മപംകേരാ നിയവയനീളരണക

3579.
ശയനീ എക എസുപ്പ് അരുൺ കുമംര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. മംകേരവലമക്കര ോ.മപംകേരാ നിയവയനീളരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളള് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കുമംകേരാ?

കളംല്ലക   -  പരവൂർ   -   കനിയകേരല്ലറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് വെമയുള്ള ബസുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളൾ

3580.
ശയനീ ജമ എസുപ്പ് ജയലംൽ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളംവമോ.ുപ്പ് വത്ത ചോദ്യംപനിയത്തമനിയുപ്പ് മുൻപുപ്പ് ചിഹംത്തന്നൂർ കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ. ോ.മകേരപംയമൽ നിയമന്നും കോക സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് 
നിയടാത്തത്തമയമരുന്ന ഓർോ.മനിയറമ ബസുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളൾ ഏകതല്ലംമംകണന്നും കോക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളളമൽ 
നിയമർത്തലംക്കമയവയമൽ ഏകതല്ലംക ഇകേരപംൾ പുനിയരംരകഭമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നും കോക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ോ.മകേരപംയമൽ നിയമന്നും കോക കേരളംവമോ.മനിയുപ്പ് മുൻപുപ്പ് വകര സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് നിയടാത്തത്തമയമരുന്ന കളംല്ലക-പരവൂർ-
കനിയകേരല്ലറ്റം������� ���䂴傧മൽ ഉൾകപകടാത്തയുള്ള നിയമരവധാകമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംകേരദ്യങ്ങശമള ഓർോ.മനിയറമ ബസുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളൾ പുനിയരംരകഭമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

നിയംദ്യങ്ങംപുരക മണ്ഡലത്തമകല സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള്

3581.
ശയനീ. ഇ കള വമജയൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
നിയംദ്യങ്ങംപുരക മണ്ഡലത്തമല് കേരളംവമോ.ുപ്പ് പശ്ചംത്തലത്തമല് നിയമര്ദ്ധനവുണത്തലംക്കമയതമൽ എത്ര 
കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളളംണുപ്പ് പുനിയരംരകഭമച്മട്ടുളളകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പുനിയരംരകഭമക്കംത്ത സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് ആരകഭമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത മണ്ഡലത്തമല് പുതും കാര്ഷതംയമ സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് ആരകഭമക്കുന്നതമനുളള നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് ഏകതംകക്ക സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളളംകണന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

ളംസർകേരളംടാത്തുപ്പ് കള  .  എസുപ്പ്  .  ആർ  .  ടാത്തമ  .  സമ  .   ോ.മകേരപംയമകല കഷോ.്യുളുളള്

3582.
ശയനീ എൻ എ കനിയല്ലമക്കുന്നുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളംവമോ.മനിയുപ്പ് മുമ്പുപ്പ് ളംസർകേരഗംോ.ുപ്പ് കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ. ോ.മകേരപംയമൽ എത്ര കഷോ.്യുൾ ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയമരുന്നും കോ; 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;



( ബമ )
നിയമലവമൽ എത്ര കഷോ.്യുൾ ഓടാത്തമക്കുന്നും കോകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
മുഴുവൻ കഷോ.്യുളുക ഓടാത്തമക്കംൻ എത്ര കൈവരിക്കുന്നതിനായഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈവർമംരുക ളണ്ടായെന്ന് വിശദക്ടർമംരുമംണുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമുള്ളകതന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
ോ.മകേരപംയമൽ നിയമലവമൽ എത്ര കൈവരിക്കുന്നതിനായഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈവർമംരുക ളണ്ടായെന്ന് വിശദക്ടർമംരുമംണുള്ളകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ഇ )
മുഴുവൻ കഷോ.്യുളുക ഓടാത്തമക്കംനിയംവശത്ത ചോദ്യമംയ നിയടാത്തപടാത്തമ എകേരപംൾ സ യനീളരമക്കുകമന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

പംറാശ്ശേംല മണ്ഡലത്തമകല ോ.മകേരപംളളമൽ നിയമന്നും കോക സർവയനീസുപ്പ് പുനിയരംരകഭമക്കൽ

3583.
ശയനീ സമ കള ഹരയനീന്ദ്രന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
പംറാശ്ശേംല മണ്ഡലത്തമകല കനിയയ്യാറാകുമോ;ംറ്റം������� ���䂴傧മന്ളര, ളംട്ടിംക്കടാത്ത, കവള്ളറടാത്ത, പംറാശ്ശേംല എന്നയനീ കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. 
ോ.മകേരപംളളമല് നിയമന്നും കോക 2020 ോ.മസകബര്ദ്ധനവുണ മംസത്തമല് ഓപകേരററ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് കചിഹയമരുന്ന സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് 
ഏകതംകക്കയംകണന്നുപ്പ് അവയുകടാത്ത റൂട്ടിുപ്പ്, സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് നിയമ്പര്ദ്ധനവുണ , സമയക്രമക എന്നമവ സഹമതക അറമയമക്കംകേരമം; 
ഇതമല് ഏകതംകക്ക സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് നിയമര്ദ്ധനവുണത്തലംക്കമ എന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ോ.മകേരപംളളമല് നിയമന്നും കോക ഓപകേരററ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് കചിഹയമരുന്ന കേരസ്റ്റ സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് ഏകതംകക്കയംകണന്നുപ്പ് അവയുകടാത്ത 
റൂട്ടിുപ്പ്, സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് നിയമ്പര്ദ്ധനവുണ , സമയക്രമക എന്നമവ സഹമതക അറമയമക്കംകേരമം; ഇതമല് ഏകതംകക്ക സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് 
നിയമര്ദ്ധനവുണത്തലംക്കമകയന്നും കോക ആയതമനുള്ള ളംരണക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെന്നും കോക അറമയമക്കംകേരമം;
( സമ )
കേരളംവമോ.ുപ്പ് നിയമയന്തണങ്ങളുകടാത്ത ഭംഗമംയമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ോ.മകേരപംളളമല് നിയമന്നും കോക നിയമര്ദ്ധനവുണത്തലംക്കമയമരുന്ന 
സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് എല്ലംക പുനിയരംകരകഭമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം; 
വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് അറമയമക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
മണ്ഡലത്തമല് കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. മംത്രക സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് നിയടാത്തത്തമയമരുന്ന റൂട്ടുളളമകല യംത്രംകേരക്ലിനിക്കല് സ്റ്റശക 
പരമഹരമക്കംനിയംയമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് അടാത്തമയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെരമംയമ പുനിയരംരകഭമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

കേരളംതമകഗലക ബസുപ്പ് കടാത്തർമമനിയൽ നിയമർേംണക

3584.
ശയനീ. ആകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെണമ കേരജംൺ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളംതമകഗലക മണ്ഡലത്തമൽ എക.എൽ.എ. ആസമ വമളസനിയ ഫണ്ടായെന്ന് വിശദമൽ നിയമന്നും കോക ഒരു കേരളംടാത്തമ 
എൺപത്തമകേരയെുപ്പ് ലക്ഷത്തമ അൻപതമനിയംയമരക രൂപ അനുവദ്യങ്ങമച്ുപ്പ് നിയമർേമക്കുന്ന കേരളംതമകഗലക 
കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ. ബസുപ്പ് കടാത്തർമമനിയൽ നിയമർേംണത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ നിയമലവമകല സമതമ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കടാത്തർമമനിയലമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ നിയമർേംണക നിയംളമതും കാര്ഷവകരയംയമട്ടുക ആരകഭമക്കുവംൻ ളെമയംത്തതുപ്പ് 
എന്തുകളംണ്ടായെന്ന് വിശദംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;



( സമ )
പുതമയ ബസുപ്പ് കടാത്തർമമനിയൽ നിയമർേംണത്തമനിയംയുള്ള സംകേരങതമള അനുമതമക്കംയമ എസ്റ്റമകേരമറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കമ 
സമർപമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത എസ്റ്റമകേരമറ്റം������� ���䂴傧മനിയുപ്പ് അകഗയനീളംരക ലഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ോ.മ )
ഇകല്ലങമൽ എസ്റ്റമകേരമറ്റം������� ���䂴傧മനിയുപ്പ് അകഗയനീളംരക നിയല്കി പദ്ധതി താഴെത്തട്ടിമ കേരവഗത്തമൽ കടാത്തണ്ടായെന്ന് വിശദർ നിയടാത്തപടാത്തമളളമകേരലക്കുപ്പ് ളടാത്തക്കുന്നതമനുള്ള 
നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

പംലക്കംടാത്തുപ്പ് ജമല്ലയമല് ബഡ്ജറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ടൂറമസക പദ്ധതമ

3585.
ശയനീമതമ ശംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെകുമംരമ കള. : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
പംലക്കംടാത്തുപ്പ് ജമല്ലയമകല കൈവരിക്കുന്നതിനായസലകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് വംലമ, ളംഞ്ഞമരപ്പുെ ോ.ംക, മയനീന്വല്ലക, ശമരുവംണമ എന്നയനീ ടൂറമസ്റ്റുപ്പ് 
കേരളന്ദ്രങ്ങകള കേരളംര്ദ്ധനവുണത്തമണക്കമ കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ.യുകടാത്ത ബഡ്ജറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ടൂറമസക പദ്ധതമ നിയടാത്തപമലംക്കുന്ന 
ളംരത്ത ചോദ്യക പരമഗണമക്കുകേരമംകയന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

കുട്ടിനിയംട്ടിമല് നിയമര്ദ്ധനവുണത്തലംക്കമയ കള  .  എസുപ്പ്  .  ആര്ദ്ധനവുണ   .  ടാത്തമ  .  സമ  .   സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള്

3586.
ശയനീ കേരതംമസുപ്പ് കള കേരതംമസുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കുട്ടിനിയംട്ടിമല് നിയമര്ദ്ധനവുണത്തലംക്കമയ കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് പുനിയരംരകഭമക്കംന് അടാത്തമയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെര നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( ബമ )
കുട്ടിനിയംട്ടിമല് ലംഭളരമംയമ ഓടാത്തമയമരുന്ന കേരസ്റ്റ സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് പുനിയരംരകഭമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

എടാത്തത  കള  .  എസുപ്പ്  .  ആര്ദ്ധനവുണ   .  ടാത്തമ  .  സമ  .   ോ.മകേരപം നിയവയനീളരണക

3587.
ശയനീ കേരതംമസുപ്പ് കള കേരതംമസുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
എടാത്തത  കള.എസുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.സമ. ോ.മകേരപം നിയവയനീളരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കുകമന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
എടാത്തത  പള്ളമ, ചിഹക്കുളകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളംവുപ്പ് കേരദ്യങ്ങവമ കേരക്ഷത്രക എന്നമവമടാത്തങ്ങളമല് എത്തമകേരച്രുന്ന ഭക്തജനിയ ബംഹുലത്ത ചോദ്യക 
ളണക്കമകലടുത്തുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ോ.മകേരപംയുകടാത്ത പുനിയരുദ്ധംരണക കേരവഗത്തമല് നിയടാത്തപംക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം?

മണലൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമകല ഗ്രംമവണ്ടായെന്ന് വിശദമ പദ്ധതമ

3588.
ശയനീ. മുരളമ കപരുകനിയല്ലമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )



മണലൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമകല എളവള്ളമ ഗ്രംമപഞ്ംയത്തമല് നിയമന്നും കോക ഗ്രംമവണ്ടായെന്ന് വിശദമ പദ്ധതമക്കംയമ അകേരപക്ഷ 
ലഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് അതമകേരനല് സ യനീളരമച് തും കാര്ഷടാത്തര്ദ്ധനവുണനിയടാത്തപടാത്തമളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക നിയല്ളംകേരമം?

ഗ്രംമവണ്ടായെന്ന് വിശദമ പദ്ധതമ

3589.
ശയനീ. എക.വമജമന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളളുകടാത്ത സഹളരണകേരത്തംകടാത്ത ആരകഭമച് ഗ്രംമവണ്ടായെന്ന് വിശദമ പദ്ധതമയുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

വംഹനിയങ്ങളമകല കൂളമകഗുപ്പ് ഫമലമമുളള്

3590.
ശയനീ ോ.മ കള മുരളമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വംഹനിയങ്ങളുകടാത്ത ഗ്ംസുളളമല് ഏകതങമലും കോളക തരത്തമലും കോളള്ള കൂളമകഗുപ്പ് ഫമലമമുളള് പതമക്കംന് നിയമയമക 
അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് ഏതുപ്പ് തരത്തമലും കോളള്ളതമനിയംണുപ്പ് അനുമതമയുള്ളതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
വംഹനിയങ്ങളമ ല് ഒരു തരത്തമലും കോളമുള്ള കൂളമകഗുപ്പ് ഫമലമമുളൾ പതമക്കരുകതന്നുപ്പ് ബഹു. കേരളംടാത്തതമ ഉത്തരവുപ്പ് 
നിയമലവമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് വമധാകമയുകടാത്ത പളര്ദ്ധനവുണപുപ്പ് നിയല്ളംകേരമം;
( സമ )
ഏകതങമലും കോളക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള ഉകേരദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഗസര്ദ്ധനവുണകേരക്കം ജനിയപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമനിയമധാകമളള്കേരക്കം പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത നിയമയമത്തമല് ഇളവുപ്പ് 
അനുവദ്യങ്ങമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ആര്ദ്ധനവുണട്ടിമഫമഷത്ത ചോദ്യല് ഇകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെലമജന്സുപ്പ് ളത്ത ചോദ്യംമറളള്

3591.
ശയനീ. എ. പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഭംളരൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ആര്ദ്ധനവുണട്ടിമഫമഷത്ത ചോദ്യല് ഇകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെലമജന്സുപ്പ് സകവമധാകംനിയക ഉപയംകേരാഗകപടുത്തമയമട്ടുള്ള ളത്ത ചോദ്യംമറളള് സംപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമച്ുപ്പ് വരുന്നകതന്നുപ്പ് അറമയമക്കംമംകേരാ;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ളത്ത ചോദ്യംമറളള് സംപമക്കുന്നതുപ്പ് വെമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക ഗതംഗത നിയമയമലകഘനിയങ്ങള് ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തംനുക 
തടാത്തയംനുക ളെമയുക എന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംമംകേരാ?

വംഹനിയംപളടാത്തങ്ങൾ കുറയ്ക്കന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ

3592.
ശയനീ. തമരുവഞ്ചൂർ രംധാകംകൃഷ്ണൻ

ശയനീ . സണ്ണ് നിരമ കേരജംസഫുപ്പ്

കേരോ.ം. മംത്യു കുെല്നിയംടാത്തൻ

ശയനീ പമ സമ വമഷ്ണുനിയംഥ്��ുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )



സകസംനിയത്തുപ്പ് കേരറംോ.പളടാത്തങ്ങൾ വർദ്ധമച്ചു വരുന്ന പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവണത ആശങംജനിയളമംകണന്ന സംമ്പത്തമള 
സർകേരവയമകല പരംമർശക ഗ ഗൗരവകേരത്തംകടാത്ത ളംണുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കേരറംോ.ുപ്പ് നിയമയമങ്ങളുക കേരറംോ.ുപ്പ് അച്ടാത്തക്കവും�����喬။er��ക നിയടാത്തപമലംക്കുവംൻ കേരമംകേരട്ടിംർ വംഹനിയ വകുപുപ്പ് സ യനീളരമച്ചുവരുന്ന 
നിയടാത്തപടാത്തമളൾ പരംജയകപടുന്നതംയ ആകേരക്ഷപക ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ ആയതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംരണക 
പരമകേരശംധാകമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( സമ )
കേരറംോ.ുപ്പ് നിയമയമങ്ങൾ ളർശനിയമംയമ പംലമക്കുന്നും കോ എന്നുപ്പ് ഉറപംക്കുന്നതമനുക വംഹനിയംപളടാത്തങ്ങൾ 
കുറയ്ക്കന്നതമനുക സംകേരങതമളവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യയുകടാത്ത സഹംയകേരത്തംകടാത്ത ഫലപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറദ്യങ്ങമംയ പദ്ധതമളൾ ആവമഷ്കരമച്ുപ്പ് 
നിയടാത്തപംക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം?

റംകേരാഡുളളമല് യുവംക്കളുകടാത്ത മതരയംകേരാട്ടിക

3593.
ശയനീ വമ കേരജംയമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
റംകേരാഡുളളമല് യുവംക്കള് ടൂ വയനീലര്ദ്ധനവുണ വംഹനിയങ്ങളമല് മതരയംകേരാട്ടിക സകഘടാത്തമപമക്കുന്നതും കാര്ഷക 
അപളടാത്തങ്ങളമല്കപടുന്നതും കാര്ഷമംയ സകഭവങ്ങള് ഒെമവംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് 
സ യനീളരമച്മട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുമംകേരാ?

ഗതംഗത നിയയ രൂപയനീളരണക

3594.
ശയനീ ജമ എസുപ്പ് ജയലംൽ

ശയനീ. ഇ. ടാത്തമ. കൈവരിക്കുന്നതിനായടാത്തസൺ മംസ്റ്റർ

ശയനീ. ഇ കള വമജയൻ

ശയനീ. വമ. ആർ. സുനിയമൽകുമംർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
2019-കല കേരളന്ദ്ര കേരമംകേരട്ടിംർ വംഹനിയ കേരഭദ്യങ്ങഗതമ നിയമയമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക സകസംനിയക രൂപയനീളരമകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദ സമഗ്ര 
ഗതംഗത നിയയത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളരടാത്തുപ്പ് അകഗയനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ളരടാത്തുപ്പ് നിയയത്തമൽ സകസംനിയകത്ത കപംതും കാര്ഷ ഗതംഗത സകവമധാകംനിയക ശക്തമകപടുത്തംൻ സ ളംരത്ത ചോദ്യ 
ബസുളകളക്കൂടാത്തമ പങംളമളളംക്കമ സഹളരണകേരമഖലയമൽ ട്രാക്ടര് റോംൻസ്പെകേരപംർട്ടിുപ്പ് ളമ്പനിയമ തും കാര്ഷടാത്തങ്ങംനുളള 
ശമപംർശയുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
സഹളരണ കേരമഖലയമൽ ആരകഭമക്കുന്ന ട്രാക്ടര് റോംൻസ്പെകേരപംർട്ടിുപ്പ് ളമ്പനിയമയമലൂകടാത്ത സകസംനിയകത്ത കപംതും കാര്ഷ ഗതംഗത 
സകവമധാകംനിയക കൂടുതൽ ളംരത്ത ചോദ്യക്ഷമമംക്കംൻ ളെമയുകമന്നുപ്പ് വമലയമരുത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
കപംതും കാര്ഷ ഗതംഗത സകവമധാകംനിയങ്ങളുകടാത്ത ഏകേരളംപനിയത്തമനിയുപ്പ് ജമ.പമ.എസുപ്പ്. അധാകമഷ്ഠിച്ച് വമത ഇകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെലമജൻസുപ്പ് 
ട്രാക്ടര് റോംൻസ്പെകേരപംർട്ടിുപ്പ് സകവമധാകംനിയക രൂപയനീളരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് പദ്ധതമയുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

എ  .  ടാത്തമ  .  എക  .   ളംര്ദ്ധനവുണോ.ുപ്പ് മംതൃളയമല് കഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈകാവമകഗുപ്പ് കലകാസന്സുളള്



3595.
ശയനീ എ. സമ. കമംയുപ്പ് തയനീൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കഉല്പന്നങ്ങള് ഡ്രൈകാവമകഗുപ്പ് കലകാസന്സുളള് എ.ടാത്തമ.എക. ളംര്ദ്ധനവുണോ.ുപ്പ് മംതൃളയമല് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
എങമല് വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

കേരളംെമകേരക്കംടാത്തുപ്പ് ജമല്ലയമകല കേരമംകേരട്ടിംര്ദ്ധനവുണ വംഹനിയ വകുപുപ്പ് ളത്ത ചോദ്യംമറളള്

3596.
ശയനീ. കള.എക.സച്മന്കേരദ്യങ്ങവുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളംെമകേരക്കംടാത്തുപ്പ് ജമല്ലയമല് ഏകതംകക്ക സലങ്ങളമലംണുപ്പ് കേരമംകേരട്ടിംര്ദ്ധനവുണ വംഹനിയ വകുപുപ്പ് ളത്ത ചോദ്യംമറ 
സംപമച്മട്ടുള്ളതുപ്പ്;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ളത്ത ചോദ്യംമറളകളല്ലംക നിയമലവമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയക്ഷമമംകേരണം; അകല്ലങമല് ഏകതംകക്ക ളത്ത ചോദ്യംമറളളംണുപ്പ് 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയരഹമതകമന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം;
( സമ )
കേരറംഡുളളമല് സംപമച് ളത്ത ചോദ്യംമറളള്ക്കുപ്പ് എ.എക.സമ. നിയമലവമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് ഏകതംകക്ക 
ളമ്പനിയമളളംണുപ്പ് അവ ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുത്തമരമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് കവളമകപടുത്തംകേരമം;
( ോ.മ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ളത്ത ചോദ്യംമറളകളല്ലംക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയക്ഷമമംക്കുവംനിയംയമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള പദ്ധതമ നിയടാത്തപമലംക്കംന് തയ്യാറാകുമോ;ംറംകുകേരമം 
എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

ആലത്തൂര്ദ്ധനവുണ ആര്ദ്ധനവുണ   .  ടാത്തമ  .  ഒ  .   കടാത്തസ്റ്റമകഗുപ്പ് ഗ്ര ഗൗണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്

3597.
ശയനീ . കള .ോ.മ .പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരസനിയൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ആലത്തൂര്ദ്ധനവുണ ആര്ദ്ധനവുണ .ടാത്തമ.ഒ. കടാത്തസ്റ്റമകഗുപ്പ് ഗ്ര ഗൗണ്ടായെന്ന് വിശദമകനിയ കേരമംോ.ല് കടാത്തസ്റ്റമകഗുപ്പ് ഗ്ര ഗൗണ്ടായെന്ന് വിശദംയമ ഉയര്ദ്ധനവുണകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുള്ള 
നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് അതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പുകേരരംഗതമ അറമയമക്കംകേരമം?

ഓൺകൈവരിക്കുന്നതിനായലൻ ടാത്തംക്സ് ആന്ഡ് കമമ സകവമധാകംനിയക

3598.
ശയനീ .പമ. കള. ബഷയനീർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
യൂബർ, ഓല തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയ ഓൺകൈവരിക്കുന്നതിനായലൻ ടാത്തംക്സ് ആന്ഡ് കമമളളുകടാത്ത മംതൃളയമല് സകസംനിയ ഗവൺകമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളയനീെമൽ 
ഓൺകൈവരിക്കുന്നതിനായലൻ ടാത്തംക്സ് ആന്ഡ് കമമളൾ ആരകഭമക്കുന്ന ളംരത്ത ചോദ്യക പരമഗണനിയയമൽ ഉകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ വമശദ്യങ്ങംകശക 
അറമയമക്കുകേരമം;
( ബമ )



ഓൺകൈവരിക്കുന്നതിനായലൻ ടാത്തംക്സ് ആന്ഡ് കമമ സകവമധാകംനിയക ഓകേരട്ടിം-ടാത്തംക്സ് ആന്ഡ് കമമ കതംെമലംളമളള്ക്കുക ഉടാത്തമളള്ക്കുക യംത്രക്കംര്ദ്ധനവുണക്കുക 
ഒരുകേരപംകല സഹംയളരമംകുക എന്നതമനിയംല് സർക്കംർ മുന്കൈവരിക്കുന്നതിനായള എടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തു ഉത്തരവംദ്യങ്ങമതകേരത്തംടാത്തുപ്പ് കൂടാത്തമയുള്ള 
ഓൺകൈവരിക്കുന്നതിനായലൻ ടാത്തംക്സ് ആന്ഡ് കമമളൾ സകസംനിയത്തുപ്പ് ആരകഭമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

സ ളംരത്ത ചോദ്യ വംഹനിയങ്ങളമകല അലങംര കൈവരിക്കുന്നതിനായലറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളളുക ഉപളരണങ്ങളുക

3599.
ശയനീ. നിയജയനീബുപ്പ് ളംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരക

ശയനീ. യു.എ.ലത്തയനീഫുപ്പ്

ശയനീ. കുറുകേരക്കംളമ കമംയയനീൻ

ശയനീ എ കള എക അഷറഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് വമകേരനിയംദ്യങ്ങസഞ്ംരത്തമനിയുപ്പ് ഉപകേരയംഗമക്കുന്ന സ ളംരത്ത ചോദ്യ വംഹനിയങ്ങളമൽ നിയമയമപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരമല്ലംത്ത 
അലങംര കൈവരിക്കുന്നതിനായലറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാളളുക ഓോ.മകേരയം-വയനീോ.മകേരയം ഉപളരണങ്ങളുക ഘടാത്തമപമച്മട്ടുളളതംയമ ളകണ്ടായെന്ന് വിശദത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
ഇത്തരക വംഹനിയങ്ങളമല് തയനീ പമടാത്തമച്ുപ്പ് അപളടാത്തമുണ്ടായെന്ന് വിശദംകുന്നതംയമ റമകേരപംർട്ടിുപ്പ് കചിഹയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
ഇത്തരത്തമൽ വയറമകഗുപ്പ് നിയടാത്തത്തമയ വംഹനിയങ്ങൾകക്കതമകര എംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമയംണുപ്പ് സ യനീളരമക്കംൻ 
ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

സ്കൂള് ബസ്സുളൾക്കുപ്പ് നിയമകുതമയമളവുപ്പ്

3600.
ശയനീ. ഇ കള വമജയൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന സ്കൂൾ ബസ്സുളൾക്കുപ്പ് കേരളംവമോ.ുപ്പ് പശ്ചംത്തലത്തമല് നിയമകുതമ ഇളവുപ്പ് 
അനുവദ്യങ്ങമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
കേരസ്റ്റംപുപ്പ്  കമകേരേം കലറ്റം������� ���䂴傧ര്ദ്ധനവുണ നിയല്ളംത്ത സ്കൂളുളള്ക്കുപ്പ് ചുമത്തകപട്ടി നിയമകുതമയമൽ ഇളവുപ്പ് നിയൽകുന്നതമനിയുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ 
നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

ളടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുരുത്തമ ഓകേരട്ടിംമംറ്റം������� ���䂴傧മളുപ്പ് കവഹമക്കമൾ കടാത്തസ്റ്റമകഗുപ്പ് കേരസ്റ്റഷൻ

3601.
ശയനീ. കേരമംൻസുപ്പ് കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ളടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുരുത്തമ നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമകല കേരമംനിയമപള്ളമയമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമക്കുന്ന ഓകേരട്ടിംമംറ്റം������� ���䂴傧മളുപ്പ് കവഹമക്കമൾ 
കടാത്തസ്റ്റമകഗുപ്പ് കേരസ്റ്റഷകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയക പൂർണ്ണ് നിരമംയുക നിയടാത്തക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഇകല്ലങമൽ ളംരണക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരസ്റ്റഷൻ ആരുകടാത്ത സംകേരങതമള സഹംയത്തംലംണുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം ; 
ഇതമനിയംയമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യളക സ്റ്റംഫമകനിയ കേരമംകേരട്ടിംര്ദ്ധനവുണ വംഹനിയ വകുപുപ്പ് നിയമയമമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം എന്നറമയമക്കംകേരമം;
( സമ )



പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരസ്റ്റഷനിയമല് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങളംണുപ്പ് പൂര്ദ്ധനവുണത്തമയംകുവംന് ഉള്ളകതന്നും കോക ആയതുപ്പ് എന്നുപ്പ് 
പൂര്ദ്ധനവുണത്തയനീളരമക്കംന് ളെമയുകമന്നും കോക പൂർത്തയനീളരണത്തമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക തടാത്തസ്സമുകണ്ടായെന്ന് വിശദങമൽ അവ 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കയംകണന്നും കോക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

സഹളരണ കേരമഖലയമൽ ട്രാക്ടര് റോംൻസ്പെകേരപംർട്ടിുപ്പ് ളമ്പനിയമ രൂപയനീളരണക

3602.
ശയനീ. ടാത്തമ.സമയി നടത്താന് ഉദ്ദേമഖുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
2019-കല കേരളന്ദ്ര കേരമംകേരട്ടിംർ വംഹനിയ കേരഭദ്യങ്ങഗതമ നിയമയമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക സകസംനിയകത്ത സഹളരണ കേരമഖലയമൽ 
ട്രാക്ടര് റോംൻസ്പെകേരപംർട്ടിുപ്പ് ളമ്പനിയമ രൂപയനീളരമക്കംൻ തയനീരുമംനിയമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കള.എസുപ്പ്.ആർ.ടാത്തമ.സമ. യുകടാത്ത മംതൃളയമലംകേരണം സഹളരണ കേരമഖലയമൽ ട്രാക്ടര് റോംൻസ്പെകേരപംർട്ടിുപ്പ് ളമ്പനിയമ 
രൂപയനീളരമക്കംൻ തയനീരുമംനിയമച്മരമക്കുന്നതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( സമ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് , സ ളംരത്ത ചോദ്യ ബസുളകള കൂടാത്തമ ഉൾകപടുത്തമ കപംതും കാര്ഷ ഗതംഗത സകവമധാകംനിയക ശക്തമകപടുത്തംൻ 
ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

സ്കൂൾ വംഹനിയങ്ങളുകടാത്ത ഫമറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ്നിയസുപ്പ്

3603.
ശയനീ. ടാത്തമ.സമയി നടത്താന് ഉദ്ദേമഖുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സ്കൂൾ വംഹനിയങ്ങളുകടാത്ത ഫമറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ്നിയസുപ്പ് ഉറപ്പു വരുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് 
സ യനീളരമച്മട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
സ്കൂൾ വംഹനിയങ്ങളുകടാത്ത അമമത കേരവഗത നിയമയന്തമക്കംൻ കേരമംകേരട്ടിംർ വംഹനിയ വകുപുപ്പ് അധാകമകൃതർ നിയടാത്തപടാത്തമളൾ 
സ യനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

ജലഗതംഗത വകുപമകല കേരബംട്ടുളളുകടാത്ത നിയമര്ദ്ധനവുണേംണക

3604.
ശയനീമതമ കദ്യങ്ങലയനീമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ജലഗതംഗത വകുപമകല കേരബംട്ടുളൾ സ ളംരത്ത ചോദ്യ കേരമഖലയമൽ നിയമർേമക്കുന്നതുപ്പ് ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
എങമല് ജലഗതംഗത വകുപമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കേരബംട്ടുളൾ കപംതും കാര്ഷകേരമഖലം സംപനിയങ്ങളമൽ നിയമർേമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം?

യംത്രംകേരബംട്ടുളളമല് ദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് വയനീകൃത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകൃതമ വംതള ഉപകേരയംഗക

3605.
ശയനീ. കള. കജ. മംളുപ്പ് സമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ 
പറയംകേരമം?

( എ )
ദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് വയനീകൃത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകൃതമ വംതളക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരയംജനിയകപടുത്തമ കുറഞ്ഞ കചിഹലവമല് യംത്രംകേരബംട്ടുളള് ഓടാത്തമക്കുവംന് 
സ യനീളരമച്ചു വരുന്ന നിയടാത്തപടാത്തമളൾ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംകമന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;



( ബമ )
ഇതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഭംഗമംയമ എറണംകുളക ജമല്ലയമൽ ഉൾകപകടാത്ത ഏകതല്ലംക ജമല്ലളളമല് എത്ര സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുളള് 
ആരകഭമക്കംനിയംണുപ്പ് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നതുപ്പ്; ഇത്തരക യംത്രം കേരബംട്ടുളള്ക്കുപ്പ് ദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് വയനീകൃത വംതളക നിയമറയ്ക്കംന് 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക സജ്ജയനീളരണങ്ങളംണുപ്പ് നിയമലവമലും കോളള്ളകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
കൈവരിക്കുന്നതിനായദ്യങ്ങനിയകദ്യങ്ങമനിയക ശരംശരമ എത്ര കേരപര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് ഇത്തരക യംത്രംകേരബംട്ടുളളുകടാത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരയംജനിയക ലഭമക്കുന്നും കോകവന്നംണുപ്പ് 
ളണക്കംക്കുന്നതുപ്പ്; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
സ ഗൗകേരരംര്ദ്ധനവുണജ കേരബംട്ടുളളുകടാത്ത നിയമര്ദ്ധനവുണേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള് നിയമലവമല് ഏതുപ്പ് ഘട്ടിങ്ങളമലംണുപ്പ്; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

സയനീ അഷ്ടമുടാത്തമ ടൂറമസക കേരബംട്ടിുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ്

3606.
ശയനീ എക മുകേരളഷുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സയനീ അഷ്ടമുടാത്തമ പംസഞ്ർ ളക ടൂറമസക കേരബംട്ടിുപ്പ് സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസമനിയുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമംയ കേരബംട്ടിമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ നിയമർേംണക 
പൂർത്തയനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് ആരകഭമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
ഇകല്ലങമൽ സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് ആരകഭമക്കുന്നതമനുള്ള ളംലതംമസത്തമനിയുപ്പ് ളംരണക എംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംണുപ്പ്; സർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയനീസുപ്പ് ഉടാത്തൻ 
ആരകഭമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം?

കപംതും കാര്ഷ സലകമംറ്റം������� ���䂴傧ക

3607.
ശയനീമതമ കദ്യങ്ങലയനീമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗതംഗത വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ജലഗതംഗത വകുപമൽ ഈ വർഷക കപംതും കാര്ഷ സലകമംറ്റം������� ���䂴傧ക നിയടാത്തത്തംത്ത ളംരത്ത ചോദ്യക ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത വകുപമൽ മമനിയമസ്റ്റയനീരമയൽ വമഭംഗക ഉൾകപകടാത്ത എല്ലം വമഭംഗത്തമലും കോളക കപംതും കാര്ഷ സലകമംറ്റം������� ���䂴傧ക 
നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

ളമഫ്ബബമ സഹംയകേരത്തംകടാത്ത അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യ വമളസനിയക

3608.
ശയനീമതമ കള. കള. കൈവരിക്കുന്നതിനായശലജ ടാത്തയനീച്ർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരത്തമല് വന്നതമനുകേരശഷക ളമഫ്ബബമയുകടാത്ത സഹംയകേരത്തംടുകൂടാത്തമ ളംയമള രകഗത്തുപ്പ് 
നിയടാത്തപമലംക്കമയ അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യവമളസനിയങ്ങള് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കകയന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത വമളസനിയ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള്ക്കുപ്പ് ഇതും കാര്ഷവകര അനുവദ്യങ്ങമച് തും കാര്ഷള സകബന്ധിച്ച് സമച് വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് 
നിയല്ളംകേരമം?

കൈവരിക്കുന്നതിനായവപമന് മണ്ഡലത്തമകല വംട്ടിര്ദ്ധനവുണ സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് കേരളംകപ്ലാമക്സ് ആന്ഡ് കമുപ്പ്

3609.



ശയനീ. കള.എൻ. ഉണ്ണ് നിരമക്കൃഷ്ണൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കൈവരിക്കുന്നതിനായവപമന് നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമല് വംട്ടിര്ദ്ധനവുണ സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുക അതമകേരനിയംടാത്തനുബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ് സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് 
കേരളംകപ്ലാമക്സക ഒരുക്കുന്നതമനിയംയമ സമര്ദ്ധനവുണപമച് കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംകേരപംസലമല് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഇതും കാര്ഷസകബന്ധിച്ച് സമച് ളംയമള-യുവജനിയളംരത്ത ചോദ്യ വകുപമകല എ 1/238/2021-എസുപ്പ്.കൈവരിക്കുന്നതിനായവ.എ. ഫയലമല് ളംയമള-
യുവജനിയളംരത്ത ചോദ്യ ോ.യറക്ടറുക കേരളരള കേരസ്റ്ററ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് ള ഗൗണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ് സമല് കസക്രട്ടിറമയുക റമകേരപംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് 
സമര്ദ്ധനവുണപമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത റമകേരപംര്ദ്ധനവുണട്ടിമല് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

മംകേരവലമക്കര പെഞ്മറ കുളത്തമല് നിയയനീംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല് പരമശയനീലനിയ കേരളന്ദ്രക

3610.
ശയനീ എക എസുപ്പ് അരുൺ കുമംര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മംകേരവലമക്കര മണ്ഡലത്തമല് തെക്കര ഗ്രംമ പഞ്ംയത്തമകല പെഞ്മറ കുളത്തമല് നിയയനീംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല് പരമശയനീലനിയ 
കേരളന്ദ്രക ആരകഭമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കുമംകേരാകയന്നും കോക ആവശത്ത ചോദ്യമംയ തും കാര്ഷള 
അനുവദ്യങ്ങമക്കുമംകേരാകയന്നും കോക വമശദ്യങ്ങമംക്കുമംകേരാ?

പൂഞ്ഞംര്ദ്ധനവുണ ഐ  .  എച്ുപ്പ്  .  ആര്ദ്ധനവുണ   .  ോ.മ  .   എഞ്മനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജമല് ട്രാക്ടര് റോംക്കുപ്പ് ആകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് ഫയനീല്ോ.ുപ്പ് നിയമര്ദ്ധനവുണേംണക

3611.
ശയനീ. കസബംസ്റ്റത്ത ചോദ്യൻ കുളകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുങല് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
പൂഞ്ഞംര്ദ്ധനവുണ നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമകല പൂഞ്ഞംര്ദ്ധനവുണ ഐ.എച്ുപ്പ്.ആര്ദ്ധനവുണ .ോ.മ. എഞ്മനിയയനീയറമകഗുപ്പ് കേരളംകേരളജമല് 
നിയമലവമലും കോളള്ള ളളമസലക വമപുലയനീളരമച്ുപ്പ് ഒരു സ്റ്റംൻകേരോ.ര്ദ്ധനവുണോ.ുപ്പ് ട്രാക്ടര് റോംക്കുപ്പ് ആകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് ഫയനീല്ോ.ുപ്പ് നിയമേമക്കുന്നതമനിയംയമ 
സമര്ദ്ധനവുണപമച് അകേരപക്ഷയമല് സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
കേരഖകേരലം ഇംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെത്ത ചോദ്യ പദ്ധതമയമകേരലം വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസ സംപനിയങ്ങളുകടാത്ത ളളമസലക നിയവയനീളരമക്കുന്ന പദ്ധതമയമകേരലം 
ഉള്കപടുത്തമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമ നിയടാത്തപമലംക്കുന്നതമനിയംവശത്ത ചോദ്യമംയ നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം എന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

മംലമപ്പുറക മകൈവരിക്കുന്നതിനായറന് വംക്കുപ്പ് ഓപണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ്  ജമക

3612.
ശയനീ. കള.എൻ. ഉണ്ണ് നിരമക്കൃഷ്ണൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കൈവരിക്കുന്നതിനായവപമന് നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമകല എളങ്കുന്നപ്പുെ ഗ്രംമപഞ്ംയത്തമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമക്കുന്ന കൈവരിക്കുന്നതിനായവപമന് 
കേരജംകേരഗര്ദ്ധനവുണസുപ്പ് കവല്ഫയര്ദ്ധനവുണ അകേരസംസമകേരയഷന് വമഭംവനിയക കചിഹയമട്ടുള്ള മംലമപ്പുറക മകൈവരിക്കുന്നതിനായറന് വംക്കുപ്പ് ഓപണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ്  
ജമക പദ്ധതമ നിയടാത്തപമലംക്കുന്നതമനിയംയമ സമര്ദ്ധനവുണപമച് നിയമകേരവദ്യങ്ങനിയത്തമല് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;



( ബമ )
ഇതുപ്പ് സകബന്ധിച്ച് സമച് ളംയമള യുവജനിയളംരത്ത ചോദ്യ (എ) വകുപമകല എ 1/262/2021 നിയമ്പര്ദ്ധനവുണ ഫയലമല് യുവജനിയളംരത്ത ചോദ്യ
വകുപുപ്പ് ോ.യറക്ടര്ദ്ധനവുണ റമകേരപംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് സമര്ദ്ധനവുണപമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത റമകേരപംര്ദ്ധനവുണട്ടിമല് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
ഇകല്ലങമല് റമകേരപംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് എന്നകേരത്തക്കുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംന് സംധാകമക്കുകമന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

വള്ളമക്കുന്നുപ്പ് മണ്ഡലത്തമല് ഓപണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ്  ജമകകേരനിയഷത്ത ചോദ്യക

3613.
ശയനീ. അബ്ദുല് ഹമയനീദ്യങ്ങുപ്പ് പമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വള്ളമക്കുന്നുപ്പ് നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമല് കേരതഞ്ഞമപംലക പഞ്ംയത്തമകല മംതപ്പുെ പംതംര്ദ്ധനവുണ എന്ന 
സലകേരത്തം മുന്നമയൂര്ദ്ധനവുണ പഞ്ംയത്തമകല ളളമയംട്ടിമുക്കുപ്പ് കേരസ്റ്റോ.മയത്തമകേരലം ഒരു ഓപണ്മെന്റ് ഫാം വര്ക്കേഴ്സ്  ജമകകേരനിയഷത്ത ചോദ്യക 
അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കുകേരമം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

കുട്ടിനിയംട്ടിമല് ളകേരനിയംയമകഗുപ്പ്  ,   ളയംക്കമകഗുപ്പ് പരമശയനീലനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യക

3614.
ശയനീ കേരതംമസുപ്പ് കള കേരതംമസുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ്
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കുട്ടിനിയംട്ടിമല് ളംകേരനിയംയമകഗുപ്പ്, ളയംക്കമകഗുപ്പ് പരമശയനീലനിയത്തമനിയുപ്പ് കൂടുതല് സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങള് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
വംട്ടിര്ദ്ധനവുണ സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ സംധാകത്ത ചോദ്യതളകള പരമംവധാകമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരയംജനിയകപടുത്തംന് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക പുതമയ പദ്ധതമളള്
നിയടാത്തപംക്കുകമന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

മരുതറംകേരാോ.ുപ്പ് പഞ്ംയത്തുപ്പ് മമനിയമ കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമര്ദ്ധനവുണേംണക

3615.
ശയനീ. എ. പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഭംളരൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
2022-23 വര്ദ്ധനവുണഷകത്ത ബഡ്ജറ്റം������� ���䂴傧മല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഖത്ത ചോദ്യംപമച് മലമ്പുെ മണ്ഡലത്തമകല മരുതറംകേരാോ.ുപ്പ് പഞ്ംയത്തുപ്പ് മമനിയമ 
കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമർേംണ പദ്ധതമയുകടാത്ത നിയമലവമകല സമതമ അറമയമക്കംമംകേരാ;
( ബമ )
ആയതുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങളുള്ള കേരസ്റ്റോ.മയമംണുപ്പ് നിയമര്ദ്ധനവുണേമക്കംന് പദ്ധതമ 
തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കമയമട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് അറമയമക്കംമംകേരാ?

ഗുരുവംയൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമൽ ഒരു പഞ്ംയത്തമല് ഒരു ളളമസലക പദ്ധതമ

3616.
ശയനീ. എൻ.കള. അകബര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )



ഒരു പഞ്ംയത്തമല് ഒരു ളളമസലക പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക ഗുരുവംയൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമൽ ളളമസലങ്ങള് 
അനുവദ്യങ്ങമക്കംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്ന പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളള് ഏകതല്ലംകമന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

തമരുവമ്പംടാത്തമ മണ്ഡലത്തമല് ഒരു പഞ്ംയത്തമല് ഒരു ളളമസലക പദ്ധതമ

3617.
ശയനീ. ലമകേരകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെം കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഒരു പഞ്ംയത്തമല് ഒരു ളളമസലക പദ്ധതമയുകടാത്ത ഭംഗമംയമ തമരുവമ്പംടാത്തമ മണ്ഡലത്തമല് കതരകഞ്ഞടുത്ത 
ളളമസലങ്ങള് ഏകതല്ലംമംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
ഈ പദ്ധതമയുകടാത്ത നിയമലവമകല അവസ വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമ എകേരപംള് ആരകഭമക്കംന് ളെമയുകമന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

കേരളംതമകഗലക മണ്ഡലത്തമൽ ഒരു പഞ്ംയത്തമൽ ഒരു ളളമസലക പദ്ധതമ

3618.
ശയനീ. ആകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെണമ കേരജംൺ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഒരു പഞ്ംയത്തമൽ ഒരു ളളമസലക പദ്ധതമയുകടാത്ത ഭംഗമംയമ കേരളംതമകഗലക മണ്ഡലത്തമൽ ഏകതല്ലംക 
പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളളമലംണുപ്പ് പദ്ധതമ നിയടാത്തപമലംക്കുവംൻ ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നതുപ്പ് എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത മണ്ഡലത്തമകല ഏതുപ്പ് പഞ്ംയത്തമലംണുപ്പ് ഈ പദ്ധതമ ആദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യമംയമ നിയടാത്തപമലംക്കുന്നകതന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
കേരളംതമകഗലക മണ്ഡലത്തമൽ ഈ പദ്ധതമ നിയടാത്തപമലംക്കുന്നതും കാര്ഷമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ള 
നിയടാത്തപടാത്തമക്രമങ്ങൾ വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം; ഇതുപ്പ് എന്നകേരത്തക്കുപ്പ് ആരകഭമക്കംൻ ളെമയുക എന്ന വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

മംകേരവലമക്കര മണ്ഡലത്തമകല ഒരു പഞ്ംയത്തമല് ഒരു ളളമസലക പദ്ധതമ

3619.
ശയനീ എക എസുപ്പ് അരുൺ കുമംര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഒരു പഞ്ംയത്തമല് ഒരു ളളമസലക പദ്ധതമയമല് ഉള്കപടുത്തമയമട്ടുള്ള മംകേരവലമക്കര മണ്ഡലത്തമകല 
ളളമസലങ്ങളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുമംകേരാ;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമ ഈ സംമ്പത്തമള വര്ദ്ധനവുണഷക ആരകഭമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കംമംകേരാ?

വയക്കര ഹയർ കസക്കകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെറമ സ്കൂളമകല ഇൻകേരോ.ംർ കേരസ്റ്റോ.മയക

3620.
ശയനീ. ടാത്തമ.ഐ.മധുസൂദ്യങ്ങനിയന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )



പയ്യാറാകുമോ;ന്നൂർ മണ്ഡലത്തമകല വയക്കര ഹയർ കസക്കകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെറമ സ്കൂളമകല ഇൻകേരോ.ംർ കേരസ്റ്റോ.മയക 
പൂർത്തയനീളരണത്തമനിയംയമ എസ്റ്റമകേരമറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കമ സമർപമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമയ്ക്കുപ്പ് ഈ സംമ്പത്തമള വ ർഷക തകന്ന അകഗയനീളംരക നിയൽളംൻ ആവശത്ത ചോദ്യമംയ നിയടാത്തപടാത്തമളൾ 
സ യനീളരമക്കംകേരമം?

വളംകേരഞ്രമ നിയഗരസഭ കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമര്ദ്ധനവുണേംണക

3621.
കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംഫ . ആബമദ്യങ്ങുപ്പ് ഹുകൈവരിക്കുന്നതിനായസൻ തങ്ങൾ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് 
തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളംട്ടിക്കല് മണ്ഡലത്തമകല വളംകേരഞ്രമ നിയഗരസഭ കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമര്ദ്ധനവുണേംണവും�����喬။er��മംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് നിയല്ളമയ 
റഫറൻസുപ്പ് നിയമ്പര്ദ്ധനവുണ 5924985 കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംകേരപംസലമകേരനല് ളംയമള വകുപുപ്പ് സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമയുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമര്ദ്ധനവുണേംണവും�����喬။er��മംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് ളംയമള വകുപമല് നിയമലവമലും കോളള്ള ഫയലമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വമവരങ്ങള്
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം?

കേരളംതമകഗലക മണ്ഡലത്തമകല പല്ലംരമമകഗലക കേരസ്റ്റോ.മയക

3622.
ശയനീ. ആകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെണമ കേരജംൺ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളംതമകഗലക മണ്ഡലത്തമകല പല്ലംരമമകഗലക കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമർേംണത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ നിയമലവമകല സമതമ 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഒരു കേരളംടാത്തമ രൂപ അനുവദ്യങ്ങമച്ുപ്പ് നിയമർേംണക നിയടാത്തക്കുന്ന ഈ കേരസ്റ്റോ.മയത്തമൽ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയമർേംണ 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയങ്ങളംണുപ്പ് നിയടാത്തപമലംക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത നിയമർേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയങ്ങളമൽ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയമർേംണങ്ങൾ പൂർത്തമയംക്കമയമട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് എന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
എത്ര സമയത്തമനിയളക പൂർത്തയനീളരമക്കുന്നതമനിയംണുപ്പ് ളരംറുളംരനുമംയമ എഗ്രമകമന്റുള്ളതുപ്പ് എന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ഇ )
കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമർേംണക എന്നകേരത്തക്കുപ്പ് പൂർത്തയനീളരമക്കുവംൻ ളെമയുക എന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

ആനിയംവൂര്ദ്ധനവുണ ഗവ  .   ഹയര്ദ്ധനവുണ കസക്കന്ോ.റമ സ്കൂൾ കേരസ്റ്റോ.മയക

3623.
ശയനീ സമ കള ഹരയനീന്ദ്രന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )



2021 വര്ദ്ധനവുണഷകത്ത ബഡ്ജറ്റം������� ���䂴傧മല് ആനിയംവൂര്ദ്ധനവുണ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ ഹയര്ദ്ധനവുണ കസക്കന്ോ.റമ സ്കൂളമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കേരസ്റ്റോ.മയക 
നിയവയനീളരമക്കുന്ന പദ്ധതമയുകടാത്ത രണ്ടായെന്ന് വിശദംക ഘട്ടി പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള്ക്കുപ്പ് തും കാര്ഷള അനുവദ്യങ്ങമച്മരുകേരന്നം; എങമല് 
നിയമലവമകല സമതമ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമയുകടാത്ത ോ.മ.പമ.ആര്ദ്ധനവുണ . തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക ഘടാത്തളങ്ങളുക സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങളുമംണുപ്പ് 
പദ്ധതമയമല് ഉള്കപടുത്തമയമട്ടുള്ളതുപ്പ്; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത നിയമര്ദ്ധനവുണേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമയുകടാത്ത ചുമതല ഏതുപ്പ് ഏജന്സമയമലംണുപ്പ് 
നിയമക്ഷമപ്തമംയമരമക്കുന്നതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
കടാത്തോ.ര്ദ്ധനവുണ നിയടാത്തപടാത്തമളള് പൂര്ദ്ധനവുണത്തമയംക്കമ ഈ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമ എന്നകേരത്തയ്ക്കുപ്പ് ആരകഭമക്കംന് ളെമയുക എന്നുപ്പ് 
അറമയമക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരസ്റ്റോ.മയക നിയവയനീളരണവും�����喬။er��മംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് ഒരു കേരളംടാത്തമ രൂപ അടാത്തങലമല് നിയടാത്തന്നും കോവരുന്ന ഒന്നംക ഘട്ടി
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങളുകടാത്ത പുകേരരംഗതമ അറമയമക്കംകേരമം; എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക ഘടാത്തളങ്ങളുക സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങളുമംണുപ്പ് ഈ 
പദ്ധതമയമല് ഉള്കപടുത്തമയമട്ടുള്ളതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

കളംല്ലക കേരഹംക്കമ കേരസ്റ്റോ.മയക

3624.
ശയനീ എക മുകേരളഷുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കളംല്ലക കേരഹംക്കമ കേരസ്റ്റോ.മയത്തമകല അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യ വമളസനിയത്തമനിയംയമ സ യനീളരമച്ുപ്പ് വരുന്ന 
നിയടാത്തപടാത്തമളൾ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംമംണുപ്പ്; നിയമർേംണക പുകേരരംഗമമക്കുന്നതും കാര്ഷക പുതമയതംയമ അകഗയനീളംരക ലഭമച്തും കാര്ഷമംയ 
പദ്ധതമളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം?

കുറ്റം������� ���䂴傧ത്ത ചോദ്യംടാത്തമ നിയമട്ടൂര്ദ്ധനവുണ കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമർേംണക

3625.
ശയനീ. കള.പമ.കുഞ്ഞേദ്യങ്ങുപ്പ് കുട്ടിമ മംസ്റ്റര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് 
തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംയമള രകഗത്തുപ്പ് വലമയ കുതമച്ുപ്പ് ചിഹംട്ടിക നിയടാത്തത്തംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമച്ുപ്പ് ഗ്രംമപഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളള് കേരളന്ദ്രയനീളരമച്ുപ്പ് 
നിയടാത്തപമലംക്കുന്ന പദ്ധതമളള് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കകയന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കുറ്റം������� ���䂴傧ത്ത ചോദ്യംടാത്തമ ഗ്രംമപഞ്ംയത്തമകല നിയമട്ടൂര്ദ്ധനവുണ കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമര്ദ്ധനവുണേംണത്തമനിയംയമ സമര്ദ്ധനവുണപമച് അകേരപക്ഷ 
ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് ആയതുപ്പ് പരമഗണമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; അറമയമക്കംകേരമം?

പയ്യാറാകുമോ;ന്നൂർ മൾട്ടിമപർപസുപ്പ് കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമർേംണക

3626.
ശയനീ. ടാത്തമ.ഐ.മധുസൂദ്യങ്ങനിയന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
നിയമർേംണ ളരംർ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക പയ്യാറാകുമോ;ന്നൂർ മൾട്ടിമപർപസുപ്പ് കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമർേംണത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പൂർത്തയനീളരണ 
തയനീയതമ എന്നംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )



പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമ തടാത്തസ്സകപട്ടിതുപ്പ് ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ളരംർ ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുത്ത ളമ്പനിയമ എന്തുകളംണ്ടായെന്ന് വിശദംണുപ്പ് 
നിയമർേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമയുമംയമ മുകേരന്നംട്ടിുപ്പ് കേരപംളംത്തകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത നിയമർേംണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമ സമയബന്ധിച്ച് സമതമംയമ പൂർത്തയനീളരമക്കംൻ നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം; 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

മകേരഞ്രമ പയ്യാറാകുമോ;നിയംടാത്തുപ്പ് കേരസ്റ്റോ.മയക നിയവയനീളരണക

3627.
ശയനീ . പമ . ഉകൈവരിക്കുന്നതിനായബദുള്ള

ശയനീ. അബ്ദുല് ഹമയനീദ്യങ്ങുപ്പ് പമ

ശയനീ . ടാത്തമ. വമ. ഇബ്രാന്ഡ്���ംഹമക

ശയനീ. യു.എ.ലത്തയനീഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളെമഞ്ഞ സകേരംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംഷുപ്പ് കേരട്രാക്ടര് റോംഫമ ഫുട്മെന്റബംൾ മതരത്തമൽ വമജയമച് കേരളരള ടാത്തയനീമമനിയുപ്പ് സർക്കംർ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക 
കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹനിയമംണുപ്പ് നിയൽളമയതുപ്പ്;
( ബമ )
സകേരംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംഷുപ്പ് കേരട്രാക്ടര് റോംഫമ മതരക നിയടാത്തന്ന മകേരഞ്രമയമകല പയ്യാറാകുമോ;നിയംടാത്തുപ്പ് കേരസ്റ്റോ.മയത്തമൽ ടാത്തമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് എടുത്തവർക്കുകേരപംലും കോളക 
ഇരുന്നുപ്പ് ളളമ ളംണംൻ ളെമഞ്ഞമല്ല എന്നതുപ്പ് ഗ ഗൗരവമംയമ ളംണുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരസ്റ്റോ.മയകത്ത ഇൻോ.ത്ത ചോദ്യൻ സൂപർ ലയനീഗുപ്പ് വകര നിയടാത്തത്തംൻ ളെമയുന്ന വലമയ ഒരു കേരസ്റ്റോ.മയമംയമ 
ഉയർകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

മലമ്പുെ മണ്ഡലത്തമല് ഒരു പഞ്ംയത്തമല് ഒരു ളളമസലക പദ്ധതമ

3628.
ശയനീ. എ. പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഭംളരൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഒരു പഞ്ംയത്തമല് ഒരു ളളമസലക പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക മലമ്പുെ മണ്ഡലത്തമല് എത്ര ളളമസലങ്ങള് 
അനുവദ്യങ്ങമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് അറമയമക്കംമംകേരാ;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമയുകടാത്ത പുരംകേരാഗതമ സകബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ് വമശദ്യങ്ങവമവരക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംമംകേരാ?

ളടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുരുത്തമ മണ്ഡലത്തമകല കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമര്ദ്ധനവുണേംണക

3629.
ശയനീ. കേരമംൻസുപ്പ് കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുരുത്തമ നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമകല ഏകതല്ലംക സലങ്ങളമലംണുപ്പ് കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമര്ദ്ധനവുണേമക്കംന് 
ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നതുപ്പ് എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഈ പദ്ധതമയ്ക്കംയമ വകുപ്പുതലത്തമല് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളള് കൈവരിക്കുന്നതിനായളകക്കംണ്ടു എന്നറമയമക്കംകേരമം;



( സമ )
പദ്ധതമക്കംയമ വമശദ്യങ്ങമംയ ോ.മ.പമ.ആര്ദ്ധനവുണ . തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ആയതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് 
അറമയമക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത മണ്ഡലത്തമകല ഏകതല്ലംക പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളളംണുപ്പ് കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമർേംണ പദ്ധതമയ്ക്കംയമ സന്നദ്ധത 
അറമയമച്ുപ്പ് ഭൂമമ നിയല്ളംന് തയ്യാറാകുമോ;ംറംയതുപ്പ് എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

പട്ടിംമ്പമ മണ്ഡലത്തമല് ഒരു പഞ്ംയത്തമല് ഒരു ളളമസലക പദ്ധതമ

3630.
ശയനീ . മുഹേദ്യങ്ങുപ്പ് മുഹസമൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഒരു പഞ്ംയത്തമല് ഒരു ളളമസലക പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക പട്ടിംമ്പമ നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമല് ഏകതംകക്ക 
കേരസ്റ്റോ.മയങ്ങളംണുപ്പ് കതരകഞ്ഞടുത്തമട്ടുള്ളതുപ്പ് എന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം; ഉത്തരവമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പളര്ദ്ധനവുണപുപ്പ് നിയല്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

മണലൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമകല ഒരു പഞ്ംയത്തമല് ഒരു ളളമക്കളക പദ്ധതമ

3631.
ശയനീ. മുരളമ കപരുകനിയല്ലമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഒരു പഞ്ംയത്തമല് ഒരു ളളമക്കളക പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക മണലൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമല് എത്ര ളളമക്കളങ്ങളംണുപ്പ് 
നിയമര്ദ്ധനവുണേമക്കംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നും കോക ഏകതല്ലംക സലങ്ങളമലംണുപ്പ് അവ നിയമര്ദ്ധനവുണേമക്കുന്നകതന്നും കോക 
അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
മണലൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമ നിയമലവമല് ഏതുപ്പ് ഘട്ടിത്തമലംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
ഈ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമ എന്നുപ്പ് പൂര്ദ്ധനവുണത്തയനീളരമക്കംനിയംണുപ്പ് ലക്ഷത്ത ചോദ്യമമട്ടിമരമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം?

കേരപരംമ്പ്ര മണ്ഡലത്തമകല ഒരു പഞ്ംയത്തമല് ഒരു ളളമസലക പദ്ധതമ

3632.
ശയനീ. ടാത്തമ. പമ .രംമകൃഷ്ണൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഒരു പഞ്ംയത്തമല് ഒരു ളളമസലക എന്ന ലക്ഷത്ത ചോദ്യക കൈവരിക്കുന്നതിനായളവരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക ളംരത്ത ചോദ്യങ്ങളംണുപ്പ് ഇനിയമ
കചിഹയ്യാറാകുമോ;ംനുകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കേരപരംമ്പ്ര മണ്ഡലത്തമൽ നിയമലവമൽ ഏകതംകക്ക പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളൾ ഈ പദ്ധതമയമൽ ഉൾകപട്ടിമട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് 
അറമയമക്കംകേരമം?

ളംയകകുളക മണ്ഡലത്തമകല ളംയമള വകുപുപ്പ് പദ്ധതമളള്

3633.



ശയനീമതമ യു പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമഭ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംയമള വകുപുപ്പ് മുകേരഖനിയ ളംയകകുളക മണ്ഡലത്തമല് നിയടാത്തപംക്കുന്ന പദ്ധതമളള് ഏകതംകക്കകയന്നും കോക അവയുകടാത്ത
പുകേരരംഗതമയുക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

ളംഞ്ഞങ്ങംടാത്തുപ്പ് മണ്ഡലത്തമകല ളംയമള പദ്ധതമളൾ

3634.
ശയനീ ഇ ചിഹന്ദ്രകേരശഖരന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംഞ്ഞങ്ങംടാത്തുപ്പ് നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമൽ ളംയമള കേരമഖലയുകടാത്ത സമഗ്ര പുകേരരംഗതമ ലക്ഷത്ത ചോദ്യമംക്കമ 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക പദ്ധതമളളംണുപ്പ് നിയടാത്തപമലംക്കമ വരുന്നകതന്നും കോക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക പദ്ധതമളളംണുപ്പ് നിയടാത്തപമലംക്കംൻ 
ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നും കോക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഇവയമൽ നിയടാത്തപമലംക്കമ വരുന്ന പദ്ധതമളളുകടാത്ത നിയമലവമകല അവസ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

ഒറ്റം������� ���䂴傧പംലക മണ്ഡലത്തമകല ളംയമള വകുപുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള്

3635.
ശയനീ. കള. കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകകുമംര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംയമള വകുപമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളയനീെമല് ഒറ്റം������� ���䂴傧പംലക നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമല് നിയമലവമല് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളളംണുള്ളതുപ്പ്; ഇവയുകടാത്ത പുകേരരംഗതമ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

ആലപ്പുെ മണ്ഡലത്തമകല ളംയമള പദ്ധതമളള്

3636.
ശയനീ. പമ.പമ. ചിഹമത്തരഞ്ജന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
2021-22 വര്ദ്ധനവുണഷകത്ത ബഡ്ജറ്റം������� ���䂴傧മല് ആലപ്പുെ നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഖത്ത ചോദ്യംപമച് ഉദ്യങ്ങയകുമംര്ദ്ധനവുണ സംരള 
കേരവംളമബംള് കേരളംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ്, യുവഭംരതുപ്പ് സംകസ്കീം സംസ്ഥാംരമള നിയമലയവും�����喬။er��ക കേരവംളമബംള് കേരളംര്ദ്ധനവുണട്ടുക, കേരറംവമകഗുപ്പ് അക്കംദ്യങ്ങമമ, 
കേരളംസ്റ്റല് കേരറംവമകഗുപ്പ് അക്കംദ്യങ്ങമമ എന്നയനീ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളളുകടാത്ത സമതമ വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള്ക്കുപ്പ് ഭരണംനുമതമ ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

ളംയമള സകഘടാത്തനിയളള്ക്കുള്ള ഗ്രംകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ്

3637.
ശയനീ. പമ.പമ. ചിഹമത്തരഞ്ജന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )



ളംയമള രകഗത്തുപ്പ് മമളച് സകഭംവനിയളള് നിയല്കുന്ന ളംയമള സകഘടാത്തനിയളള്ക്കുപ്പ് ബഡ്ജറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് മുകേരഖനിയ 
നിയടാത്തപമലംക്കുന്ന ഗ്രംകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് യഥ്��ംസമയക നിയല്കുന്നതമല് ളംലതംമസക കേരനിയരമടുന്നതുപ്പ് ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
സകഘടാത്തനിയളള് യഥ്��ംസമയക കേരരഖളള് സമര്ദ്ധനവുണപമച്മട്ടുക ഗ്രംകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമല് തടാത്തസ്സക കേരനിയരമടുന്നതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 
ളംരണക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
ഇത്തരത്തമല് ളംലതംമസത്തമനിയുപ്പ് ളംരണക്കംരംയ ഉകേരദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഗസര്ദ്ധനവുണകക്കതമകര വകുപുപ്പ് തലത്തമല് നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

തമരുവനിയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരകത്ത സ്കൂളുളളമല് നിയടാത്തപംക്കുന്ന ളംയമള പദ്ധതമളള്

3638.
ശയനീ വമ ശശമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക
മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംര്ദ്ധനവുണതമളളുകടാത്ത ശംരയനീരമളവും�����喬။er��ക മംനിയസമളവും�����喬။er��മംയ ളെമവും�����喬။er��ളള് വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കുന്നതമനുക അവകര ളംയമള 
രകഗകേരത്തക്കുപ്പ് ആളര്ദ്ധനവുണഷമക്കുന്നതമനുമുള്ള പദ്ധതമളള് തമരുവനിയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരക ജമല്ലയമകല ഏകതല്ലംക 
സ്കൂളുളളമലംണുപ്പ് നിയടാത്തപംക്കുന്നകതന്നുപ്പ് കവളമകപടുത്തംകേരമം?

ളംയമള തംരങ്ങള്ക്കുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ കേരജംലമ

3639.
ശയനീ. എച്ുപ്പ്. സലംക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംയമളതംരങ്ങള്ക്കുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ കേരജംലമ നിയല്കുന്ന പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക ളെമഞ്ഞ ആറുപ്പ് വര്ദ്ധനവുണഷക എത്ര 
ളംയമളതംരങ്ങള്ക്കംണുപ്പ് കേരജംലമ നിയല്ളമയമട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് ളംയമളതംരങ്ങളുകടാത്ത കേരപരുപ്പ്, വര്ദ്ധനവുണഷക, ളംയമള ഇനിയക
എന്നമവ സഹമതക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഇവര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് കേരജംലമ നിയല്കുന്നതമനിയുപ്പ് സ യനീളരമച് മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
ഈ ളംലയളവമനുകേരശഷക അംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെര്ദ്ധനവുണകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശയനീയ, കേരദ്യങ്ങശയനീയ, സകസംനിയ കേരമളളളമല് കമോ.ലും കോളളൾ കേരനിയടുളകേരയം 
പകങടുക്കുളകേരയം കചിഹയവര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ കേരജംലമ നിയല്കുന്നതമനിയംയമ നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എത്ര 
കേരപകരയംണുപ്പ് പരമഗണമക്കുന്നതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( ോ.മ )
മുന്ളംലങ്ങളമല് പരമഗണമച് ളംയമള ഇനിയങ്ങകളത്തകന്ന പരമഗണമക്കംകത പരമഗണനിയ ളമട്ടിംത്ത മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് 
ളംയമള ഇനിയങ്ങളമല് മുകേരന്നറ്റം������� ���䂴傧മുണ്ടായെന്ന് വിശദംക്കമയവകര കൂടാത്തമ പരമഗണമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

വര്ദ്ധനവുണക്കല മണ്ഡലത്തമകല പള്ളമക്കല് എച്ുപ്പ്  .  എസുപ്പ്  .   കമകാതംനിയക നിയവയനീളരണക

3640.
ശയനീ വമ കേരജംയമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വര്ദ്ധനവുണക്കല മണ്ഡലത്തമകല പള്ളമക്കല് എച്ുപ്പ്.എസുപ്പ് കമകാതംനിയക നിയവയനീളരമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളള് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കുമംകേരാ?



ളംയമള തംരങ്ങള്ക്കുപ്പ് സർക്കംർ കേരജംലമ

3641.
ശയനീ. പമ. ടാത്തമ. എ. റഹയനീക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംയമള തംരങ്ങള്ക്കുപ്പ് കേരജംലമ നിയല്കുന്ന പദ്ധതമയമല് ഉള്കപടുത്തമ 2006 മുതല് എത്ര കേരപര്ദ്ധനവുണക്കംണുപ്പ് 
സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ കേരജംലമ നിയല്ളമയമട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഇതമനിയംയമ റംങുപ്പ് ലമസ്റ്റുപ്പ് നിയമലവമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് ആയതമല് നിയമന്നുപ്പ് ഓകേരരം വമഭംഗത്തമലും കോളക ഏതുപ്പ് റംങുപ്പ് 
വകരയുള്ളവര്ദ്ധനവുണക്കംണുപ്പ് നിയമയമനിയക നിയല്ളമയമട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
ളംയമള തംരങ്ങള്ക്കുപ്പ് കേരജംലമ നിയല്കുന്നതമനിയുപ്പ് റംങുപ്പ് ലമസ്റ്റുപ്പ് തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് അകഗയനീളരമക്കകപട്ടി 
മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

ളംയമള രകഗകത്ത അകേരസംസമകേരയഷനുളളുകടാത്ത ഏകേരളംപനിയക

3642.
ശയനീ. കള.വമ.സുകേരമഷുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംയമള രകഗകത്ത വമവമധാക അകേരസംസമകേരയഷനുളകള കേരയംജമപമച്ുപ്പ് ഒരു കുടാത്തക്കയനീെമല് ഉള്കപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന പുതമയ 
പദ്ധതമ ആരകഭമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
അങ്ങകനിയ കേരയംജമപമക്കുന്നതും കാര്ഷകളംണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് ളംയമള രകഗത്തുപ്പ് ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരയക്കംവും�����喬။er��ന്ന മംറ്റം������� ���䂴傧ങ്ങളുക കേരനിയട്ടിങ്ങളുക 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംമംകണന്നുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

പുതമയ സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് സ്കൂളുളളുക സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് ോ.മവമഷനുളളുക

3643.
ശയനീ. പമ.വമ.അൻവർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സ്കൂള് തലത്തമല് ളംയമള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമഭളകള വംര്ദ്ധനവുണകത്തടുക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സകസംനിയത്തുപ്പ് പുതമയ സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് 
സ്കൂളുളകേരളം നിയമലവമകല സ്കൂളുളളമല് പുതമയ സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് ോ.മവമഷനുളകേരളം സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് അക്കംദ്യങ്ങമമകേരയം 
ആരകഭമക്കുന്നതുപ്പ് പരമഗണനിയയമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് ആകളയുള്ള സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് സ്കൂളുളളുകേരടാത്തയുക ോ.മവമഷനുളളുകേരടാത്തയുക വമവരങ്ങള് അറമയമക്കംകേരമം;
മലപ്പുറക ജമല്ലയമല് നിയമലവമല് സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് സ്കൂളുളകേരളം സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് ോ.മവമഷനുളകേരളം സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് 
അക്കംദ്യങ്ങമമളകേരളം പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( സമ )
നിയമലമ്പൂര്ദ്ധനവുണ ഗവ. മംനിയകേരവദ്യങ്ങന് വംകാകേരക്കഷണല് ഹയര്ദ്ധനവുണകസക്കകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെറമ സ്കൂളമല് പുതമയ സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് 
ോ.മവമഷകേരനിയം സ്പെകേരപംര്ദ്ധനവുണട്മെന്റസുപ്പ് അക്കംദ്യങ്ങമമകേരയം അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സ്കൂൾ 
കേരസ്റ്റോ.മയക നിയമര്ദ്ധനവുണേംണ ഉദഘംടാത്തനിയ കേരവളയമകല അന്നകത്ത ളംയമള മന്തമയുകടാത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഖത്ത ചോദ്യംപനിയക 
നിയടാത്തപമലംക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?



ളംയമള വകുപമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളമഫ്ബബമ പദ്ധതമളള്

3644.
ശയനീ വമ ശശമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക
മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് ളംയമള ക്ഷമതയുള്ള യുവതകയ വംര്ദ്ധനവുണകത്തടുക്കുള എന്ന ലക്ഷത്ത ചോദ്യകേരത്തംകടാത്ത ആവമഷ്കരമച്ുപ്പ് 
നിയടാത്തപംക്കമവരുന്ന ളമഫ്ബബമ പദ്ധതമളള് ഏകതംകക്കകയന്നും കോക അവയുകടാത്ത പുകേരരംഗതമയുക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംര്ദ്ധനവുണതമളളുകടാത്ത ളംയമളക്ഷമത ഉയർത്തംൻ പദ്ധതമ

3645.
ശയനീ. കള.എക.സച്മന്കേരദ്യങ്ങവുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംര്ദ്ധനവുണതമളളുകടാത്ത ളംയമളക്ഷമത വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കുന്നതമനിയംയമ സ്കൂളുളളമല് നിയടാത്തപമലംക്കമ വരുന്ന പദ്ധതമളള് 
ഏകതല്ലംമംണുപ്പ്; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പംഠത്ത ചോദ്യപദ്ധതമയമല് ളംയമള വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഭത്ത ചോദ്യംസക കമച്കപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതും കാര്ഷമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് പുതമയതംയമ 
ഉള്കപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള നിയമര്ദ്ധനവുണകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശക സമര്ദ്ധനവുണപമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ളംയമള തംരങ്ങള്ക്കുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ കേരജംലമ

3646.
ശയനീ. കേരസവത്ത ചോദ്യര്ദ്ധനവുണ ചിഹമറ്റം������� ���䂴傧മലപമള്ളമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംയമളതംരങ്ങള്ക്കുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ കേരജംലമ നിയല്കുന്ന പദ്ധതമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക 2016-21 ളംലയളവമല് എത്ര കേരപര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ്
സകസംനിയ സര്ദ്ധനവുണക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ വമവമധാക വകുപ്പുളളമല് കേരജംലമ ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കമ എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഈ ളംലയളവമല് വടാത്തക്കംകേരഞ്രമ നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമകല എത്ര ളംയമളതംരങ്ങള്ക്കുപ്പ് കതംെമല് 
നിയല്ളമകയന്നും കോക കതംെമല് ലഭമച്വരുകടാത്ത കേരപരുവമവരങ്ങളുക സംപനിയങ്ങളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശവും�����喬။er��ക പട്ടിമളകപടുത്തമ 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

വഖഫുപ്പ് കേരബംര്ദ്ധനവുണോ.മകല നിയമയമനിയങ്ങള്

3647.
ശയനീ. പമ. ടാത്തമ. എ. റഹയനീക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വഖഫുപ്പ് കേരബംര്ദ്ധനവുണോ.ുപ്പ് നിയമയമനിയങ്ങള് പമ.എസുപ്പ്.സമയ്ക്കുപ്പ് നിയൽളമയതുപ്പ് സകബന്ധിച്ച് സമച് നിയമയമ നിയമര്ദ്ധനവുണേംണക റയി നടത്താന് ഉദ്ദേുപ്പ് 
കചിഹയ്യുന്നതുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പരമഗണനിയയമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് ആയതമനിയുപ്പ് ഇടാത്തയംക്കമയ സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യക 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )



വഖഫുപ്പ് കേരബംര്ദ്ധനവുണോ.മല് മുസ്ലയനീങ്ങളല്ലംത്ത എത്ര ഉകേരദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഗസരംണുപ്പ് കേരജംലമ കചിഹയ്തുവരുന്നകതന്നും കോക ഇവര്ദ്ധനവുണ 
ഓകേരരംരുത്തരുക ഏകതല്ലംക ളംലയളവമലംണുപ്പ് നിയമയമമക്കകപട്ടികതന്നും കോക ഓകേരരംരുത്തരുകടാത്തയുക കേരപരു 
വമവരങ്ങളുക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

കപംതും കാര്ഷ ളംരത്ത ചോദ്യത്തമനിയുപ്പ് വഖഫുപ്പ് ഭൂമമയുകടാത്ത കൈവരിക്കുന്നതിനായളമംറ്റം������� ���䂴傧ക

3648.
ശയനീ എൻ എ കനിയല്ലമക്കുന്നുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വഖഫുപ്പ് വസ്തുക്കളുകടാത്ത വമല്പനിയ, ദ്യങ്ങംനിയക, ഒകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുമംറ്റം������� ���䂴傧ക, പണയകപടുത്തൽ, കൈവരിക്കുന്നതിനായളമംറ്റം������� ���䂴傧ക എന്നമവ 
സംധുതയമല്ലംത്തതംകേരണം എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
എങമൽ വഖഫുപ്പ് നിയമയമത്തമകല ഏതുപ്പ് വകുപ്പുളൾ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരമംണമകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത നിയമയമത്തമകല കേരമൽപറഞ്ഞ വകുപമകല വത്ത ചോദ്യവസ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക സകസംനിയ വഖഫുപ്പ് കേരബംർഡുമംയമ 
ആകേരലംചിഹമച്ുപ്പ് 1894 കല ലംകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് അള മസമഷൻ ആക്ടുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക കപംതും കാര്ഷ ളംരത്ത ചോദ്യത്തമനിയംയമ ഭൂമമ ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുക്കംൻ 
വത്ത ചോദ്യവസയുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
എങമൽ വഖഫുപ്പ് നിയമയമത്തമകല കേരമല്പറഞ്ഞ വകുപ്പുളളുകടാത്തയുക കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംകൈവരിക്കുന്നതിനായവകേരസംവമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെയുക ലംകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് 
അള മസമഷൻ ആക്ടമകല ബന്ധിച്ച് സകപട്ടി കേരപജമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെയുക പളർപുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ഇ )
ഇത്തരത്തമൽ കപംതും കാര്ഷ ളംരത്ത ചോദ്യത്തമനിയംയമ ഏകതല്ലംക സലങ്ങളമൽ ഭൂമമ ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുത്തമട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് ജമല്ല തമരമച്ുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം; ഏകതല്ലംക ളംരത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കംയമ ഏകതല്ലംക വർഷങ്ങളമലംണുപ്പ് ഭൂമമ ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുത്തതുപ്പ്;
( എഫുപ്പ് )
കപംതും കാര്ഷ ളംരത്ത ചോദ്യത്തമനിയംയമ വഖഫുപ്പ് ഭൂമമ ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുക്കുകേരമ്പംൾ പളരക ഭൂമമ നിയൽളണകമന്നുപ്പ് നിയമയമമുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വഖഫുപ്പ് 
സ കും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുക്കളുകടാത്ത കൈവരിക്കുന്നതിനായളമംറ്റം������� ���䂴傧ക സംധുതയമല്ലംത്തതംകണങമൽ പളരക ഭൂമമ വംങ്ങമ വഖഫുപ്പ് ഭൂമമ കൈവരിക്കുന്നതിനായളമംറുന്നതുപ്പ് 
നിയമയമംനുസൃതമംകേരണം എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

അനിയത്ത ചോദ്യംധാകയനീനിയകപട്ടി വഖഫുപ്പ് സ കും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുക്കള് തമരമച്ചുപമടാത്തമക്കൽ

3649.
ശയനീമതമ കള. കള. കൈവരിക്കുന്നതിനായശലജ ടാത്തയനീച്ർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സർക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംലത്തുപ്പ് അനിയത്ത ചോദ്യംധാകയനീനിയകപട്ടി എത്ര വഖഫുപ്പ് സ കും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുക്കള് തമരമച്ചുപമടാത്തമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

വഖഫുപ്പ് കേരബംർോ.ുപ്പ് നിയമയമനിയങ്ങൾ

3650.
ശയനീ . പമ . ഉകൈവരിക്കുന്നതിനായബദുള്ള : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വഖഫുപ്പ് കേരബംർോ.ുപ്പ് നിയമയമനിയങ്ങൾ പമ.എസുപ്പ്.സമ.-ക്കുപ്പ് വമടുന്നതമനിയുപ്പ് പളരക വഖഫുപ്പ് കേരബംർോ.ുപ്പ് നിയമയമനിയങ്ങൾക്കുപ്പ്
മംത്രമംയമ സ്പെകപഷത്ത ചോദ്യൽ റമക്രൂട്ടിുപ്പ്കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരബംർോ.ുപ്പ് രൂപയനീളരമക്കുന്ന ളംരത്ത ചോദ്യക പരമഗണമക്കുകേരമം;



( ബമ )
കപംതും കാര്ഷകേരമഖലം സംപനിയങ്ങളുക യൂണമകേരവഴ്സ് മറ്റം������� ���䂴傧മളളുക ഉൾകപകടാത്ത സകസംനിയ സർക്കംർ ഖജനിയംവമൽ നിയമന്നും കോക 
ശമ്പളക നിയൽകുന്ന നിയമരവധാകമ സംപനിയങ്ങളമൽ ഇകേരപംഴുക നിയമയമനിയങ്ങൾ പമ.എസുപ്പ്.സമ. മുകേരഖനിയ 
അകല്ലന്നമരമകക്ക സകസംനിയ വഖഫുപ്പ് കേരബംർോ.ുപ്പ് നിയമയമനിയങ്ങൾ മംത്രക പമ.എസുപ്പ്.സമ.-ക്കുപ്പ് വമടുന്നതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 
സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

വഖഫുപ്പ് സ കും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുക്കളുകടാത്ത സകരക്ഷണക

3651.
ശയനീ എ കള എക അഷറഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ്
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് അനിയത്ത ചോദ്യംധാകയനീനിയകപട്ടി വഖഫുപ്പ് സ കും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുക്കൾ തമരമച്ുപ്പ് പമടാത്തമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ളെമഞ്ഞ ഒരു വർഷക 
സർക്കംർ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ളതുപ്പ് എന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
വഖഫുപ്പ് സ ത്തുപ്പ് വളളൾ സകരക്ഷമക്കുന്നതമനിയംയുള്ള വഖഫുപ്പ് സർകേര്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേ നിയമലവമൽ ഏതും കാര്ഷഘട്ടിത്തമലംകണന്നും കോക 
ഇതുപ്പ് എകേരപംൾ പൂർത്തയനീളരമക്കുകമന്നും കോക വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

വഖഫുപ്പ് കേരബംര്ദ്ധനവുണ ോ.മകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കേരളംെമകേരക്കംടാത്തുപ്പ് ഓഫയനീസമനിയുപ്പ് കളട്ടിമടാത്തക

3652.
ശയനീ. പമ. ടാത്തമ. എ. റഹയനീക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വഖഫുപ്പ് കേരബംര്ദ്ധനവുണ ോ.മകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കേരളംെമകേരക്കംടാത്തുപ്പ് ഓഫയനീസമനിയുപ്പ് സ ംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെമംയമ കളട്ടിമടാത്തക നിയമര്ദ്ധനവുണേമക്കംന് വഖഫുപ്പ് 
ഉടാത്തമസതയമലും കോളള്ള സലക നിയമലവമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഉകണ്ടായെന്ന് വിശദങമല് ആയതുപ്പ് എന്നുപ്പ് മുതലംണുപ്പ് വഖഫുപ്പ് കേരബംര്ദ്ധനവുണോ.മകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 
കൈവരിക്കുന്നതിനായളവശത്തമലും കോളള്ളകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
അവമകടാത്ത സ ംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെക കളട്ടിമടാത്തക നിയമര്ദ്ധനവുണേമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക തടാത്തസ്സമുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

തമരുവനിയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരക  -  ളംസർകേരഗംോ.ുപ്പ് കറയമൽ പംത

3653.
ശയനീമതമ കള.കള.രമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
തമരുവനിയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരക-ളംസർകേരഗംോ.ുപ്പ് കറയമൽ പംതയമകല കേരവഗത കൂട്ടുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളൾ ദ്യങ്ങക്ഷമണ 
കറയമൽകേരവ ആരകഭമക്കുളയുണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരയം;
( ബമ )
സംധാകത്ത ചോദ്യമംയ സലങ്ങളമൽ പരമംവധാകമ നൂറ്റം������� ���䂴傧മമുപതുപ്പ് ളമകേരലംമയനീറ്റം������� ���䂴傧ർ വകര കേരവഗത്തമൽ കട്രാക്ടര് റോയമൻ 
ഓടാത്തമക്കുന്നതമനുള്ള പദ്ധതമയംകേരണം കറയമൽകേരവ തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കമയമട്ടുള്ളതുപ്പ്;
( സമ )
ഈ പദ്ധതമക്കംയമ എത്ര കചിഹലവുപ്പ് വരുകമന്നംണുപ്പ് ളണക്കംക്കമയമട്ടുള്ളതുപ്പ്;
( ോ.മ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമ നിയമലവമൽ വന്നംൽ തമരുവനിയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരക -ളംസർകേരഗംോ.ുപ്പ് പംതയമകല ശരംശരമ കേരവഗക 
മണമക്കൂറമൽ എത്ര ളമകേരലംമയനീറ്റം������� ���䂴傧ർ ആയമ ഉയരുകമന്നംണുപ്പ് ളണക്കംക്കമയമട്ടുള്ളതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം?



ശബരമ കറയമല് പംത

3654.
ശയനീ. എ . പമ . അനിയമൽ കുമംർ

ശയനീ. കള. ബംബു (തൃപ്പുണമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുറ) : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ശബരമ കറയമല് പംതയ്ക്കുപ്പ് കേരവണ്ടായെന്ന് വിശദമ ആകള ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുക്കംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്ന ഭൂമമ എത്രകയന്നും കോക നിയംളമതും കാര്ഷവകര 
ഏകറ്റം������� ���䂴傧ടുത്ത ഭൂമമ എത്രകയന്നും കോക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമക്കുപ്പ് ഇകേരപംള് തയ്യാറാകുമോ;ംറംക്കമയമരമക്കുന്ന ോ.മ.പമ.ആര്ദ്ധനവുണ . പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരമുള്ള എസ്റ്റമകേരമറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് തും കാര്ഷള 
എത്രയംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമയുകടാത്ത നിയമര്ദ്ധനവുണേംണ ചുമതല ആര്ദ്ധനവുണക്കംകണന്നും കോക പദ്ധതമ നിയടാത്തപമലംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയംളമതും കാര്ഷവകര 
സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളള് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംകമന്നും കോക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

ളംസര്ദ്ധനവുണകേരഗംോ.ുപ്പ് ജമല്ലയമകല കറയമല് ഓവര്ദ്ധനവുണ ബ്രാന്ഡ്���മഡ്ജുപ്പ് നിയമർേംണക

3655.
ശയനീ സമ എച്ുപ്പ് കുഞ്ഞമ്പു : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംസര്ദ്ധനവുണകേരഗംോ.ുപ്പ് ജമല്ലയമല് എത്ര കറയമല് ഓവര്ദ്ധനവുണ ബ്രാന്ഡ്���മഡ്ജുപ്പ് നിയമര്ദ്ധനവുണേംണത്തമനിയുപ്പ് ളമഫ്ബബമ അനുമതമ 
നിയല്ളമയമട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങംകശക അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
ളമഫ്ബബമ സംമ്പത്തമള അനുമതമ നിയല്ളമയമട്ടുക കേരളന്ദ്ര കറയമല്കേരവ മന്തംലയത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അനുമതമ 
ലഭമക്കംത്തതുപ്പ് ളംരണക ഒരു കറയമല് ഓവര്ദ്ധനവുണ ബ്രാന്ഡ്���മഡ്ജമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ നിയമര്ദ്ധനവുണേംണക കേരപംലും കോളക തും കാര്ഷടാത്തങ്ങംന് സംധാകമക്കംത്തതുപ്പ്
ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
ഈ വമഷയത്തമല് കേരളന്ദ്ര കറയമല്കേരവ മന്തംലയത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അനുമതമ ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംന് ഉന്നതതല ഇടാത്തകപടാത്തല് 
നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതുപ്പ് പരമഗണമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

പുള്ളമക്കടാത്ത കേരളംളനിയമ നിയമവംസമളളുകടാത്ത പുനിയരധാകമവംസക

3656.
ശയനീ എക മുകേരളഷുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു ളംയമളക, വഖഫുപ്പ് , ഹജുപ്പ് തയനീർതംടാത്തനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
പുള്ളമക്കടാത്ത കേരളംളനിയമ നിയമവംസമളളുകടാത്ത പുനിയരധാകമവംസത്തമനിയംയമ കറയമൽകേരവയുകടാത്ത ഉടാത്തമസതയമലും കോളള്ള ഭൂമമ 
കളംല്ലക കേരളംർപകേരറഷനിയുപ്പ് വമട്ടു നിയൽകുന്ന ളംരത്ത ചോദ്യക സകബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ് കേരളന്ദ്ര കറയമൽകേരവ മന്തംലയവും�����喬။er��മംയമ ചിഹർച് 
നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് സംധാകമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഇകല്ലങമൽ ഇക്കംരത്ത ചോദ്യത്തമൽ ഊർജ്ജമത നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
തയ്യാറാകുമോ;ംറംകുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം?

ചിഹംത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തമൽ ക്ഷയനീര വമളസനിയ   -   മൃഗ സകരക്ഷണ വകുപ്പുളൾ നിയടാത്തപമലംക്കമയ പദ്ധതമളൾ  .

3657.



ശയനീ ജമ എസുപ്പ് ജയലംൽ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ചിഹംത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തമൽ ക്ഷയനീര വമളസനിയ, മൃഗസകരക്ഷണ വകുപ്പുളൾ മുകേരഖനിയ 2021 മുതൽ നിയംളമതും കാര്ഷവകര 
നിയടാത്തപമലംക്കമയ പദ്ധതമളൾ ഏകതല്ലംകമന്നും കോക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമളൾക്കുപ്പ് ഓകേരരംന്നമനുക കചിഹലവെമച് തും കാര്ഷള 
എത്രകയന്നും കോക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

മൃഗസകരക്ഷണകേരമഖലയമകല പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമസന്ധിച്ച് സമ

3658.
ശയനീ. കള. ബംബു (തൃപ്പുണമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുറ)

ശയനീ. എ . പമ . അനിയമൽ കുമംർ

ശയനീ. അൻവർ സംദ്യങ്ങത്തുപ്പ്

ശയനീ. തമരുവഞ്ചൂർ രംധാകംകൃഷ്ണൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് സംകേരങതമളവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യയുകടാത്ത കുറഞ്ഞ സ യനീളംരത്ത ചോദ്യതയുക പരമമമതമംയ ളരംർ കൃഷമ 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയങ്ങളുക മൂലക ളംരത്ത ചോദ്യമംയ പുകേരരംഗതമ കൈവരിക്കുന്നതിനായളവരമക്കംനിയംളംകത മൃഗസകരക്ഷണ കേരമഖല പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമസന്ധിച്ച് സമ 
കേരനിയരമടുന്നതംയമ ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യക ഗ ഗൗരവകേരത്തംകടാത്ത ളംണുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
എങമൽ ഈ പരമമമതമളൾ പരമഹരമക്കുന്നതമനിയംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകമന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( സമ )
ളംലംവസം വത്ത ചോദ്യതമയംനിയക മൂലമുണ്ടായെന്ന് വിശദംകുന്ന ഭയനീഷണമളൾ കൂടാത്തമ പരമഗണമച്ചുകളംണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് ളന്നും കോളംലമ കേരമഖലയമകല
ഭംവമ സകരകഭങ്ങൾക്കംയമ ളംലംവസം സംർട്ടിുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായലവ്സ്റ്റോകേരസ്റ്റംക്കുപ്പ് ഫംമമകഗുപ്പ് രയനീതമ നിയടാത്തപംക്കുകേരമം; 
വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം?

മൃഗസകരക്ഷണ ക്ഷയനീരവമളസനിയ സുസമര പദ്ധതമളൾ

3659.
ശയനീമതമ സമ. കള. ആശ

ശയനീ പമ എസ്പെ  സുപംല്

ശയനീ. വംഴൂര്ദ്ധനവുണ കേരസംമൻ

ശയനീ. പമ. ബംലചിഹന്ദ്രൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
2021 -22 കല ഇക്കകേരണംമമളുപ്പ് സർകേര്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരക രംജത്ത ചോദ്യകത്ത ളംർഷമള കേരമഖലയമകല വളർച്യുകടാത്ത ഏറമയ 
പങ്കുക സകഭംവനിയ കചിഹയ്യുന്നതുപ്പ് മൃഗസകരക്ഷണ ക്ഷയനീരവമളസനിയ കേരമഖലയംകണന്ന ളംരത്ത ചോദ്യക 
 ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
ഉപകേരഭംക്തൃ സകസംനിയമംയ കേരളരളത്തമകല പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള ഉപകേരഭംഗ കതംെമൽ സംധാകത്ത ചോദ്യതളൾ വമലയമരുത്തമ മൃഗ 
സകരക്ഷണ, ക്ഷയനീര വമളസനിയ കേരമഖലളളമല് സുസമര പദ്ധതമളൾ ആവമഷ്കരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;



( സമ )
അഭത്ത ചോദ്യസവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യരംയ യുവതയനീയുവംക്കൾ, വനിയമതളൾ എന്നമവകര ക്ഷയനീര വമളസനിയ, മൃഗ സകരക്ഷണ 
കേരമഖലളളമകേരലക്കുപ്പ് ആളർഷമക്കുവംൻ ളെമയുന്നവമധാകക സ ളംരത്ത ചോദ്യ ഫംമുളൾ ഉൾപകടാത്തയുള്ള സകരകഭങ്ങൾ 
കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹമപമക്കംനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം; ഇതമനിയംയമ കേരളന്ദ്ര പദ്ധതമളളുകടാത്ത പങംളമത്തക 
ഉറപംക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
ഒരു വർഷക ഒരു ലക്ഷക സകരകഭങ്ങൾ എന്ന പദ്ധതമയമലും കോളൾകപടുത്തമ മൃഗസകരക്ഷണ കേരമഖലയമൽ 
സകരകഭളത ക കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹമപമക്കുന്നതമനുളള പദ്ധതമളൾ വത്ത ചോദ്യവസംയ വകുപ്പുമംയമ സഹളരമച്ുപ്പ് 
ആവമഷ്കരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

കേരദ്യങ്ങശയനീയ ളന്നും കോളംലമ മമഷന്

3660.
ശയനീ കള ആൻസലൻ

ശയനീമതമ ശംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെകുമംരമ കള.

ശയനീ. ആകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെണമ കേരജംൺ

ശയനീ. എൻ.കള. അകബര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരദ്യങ്ങശയനീയ ളന്നും കോളംലമ മമഷകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ (2021-22) ഭംഗമംയമ ഗ്രംമയനീണ കേരളംെമ വളര്ദ്ധനവുണത്തല് , മംതൃളം ആടാത്തുപ്പ് വളര്ദ്ധനവുണത്തല് ,
പന്നമ വളര്ദ്ധനവുണത്തല് തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയ സകരകഭളത  വമളസനിയ പദ്ധതമയമല് ഉള്കപടുത്തമ സകസംനിയത്തുപ്പ് 
നിയടാത്തപമലംക്കമ വരുന്ന പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
സ ളംരത്ത ചോദ്യ വത്ത ചോദ്യക്തമളള് , സ യകസഹംയ സകരകഭങ്ങള് , ഫംര്ദ്ധനവുണമര്ദ്ധനവുണ കപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംോ.്കെടുത്ത ഇന്റര്വ്യൂസര്ദ്ധനവുണ ഓര്ദ്ധനവുണഗകൈവരിക്കുന്നതിനായനിയകേരസഷനുളള് 
തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയവര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് നിയല്ളമവരുന്ന സബ്സിഡി ഉള്പ്പെടെ ധനസഹസമോ.മളള് അറമയമക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമളളുകടാത്ത നിയമര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേഹണ ചുമതല ഏല്പമച്മരുന്നതുപ്പ് ഏതുപ്പ് ഏജന്സമകയയംയമരുന്നും കോ;
( ോ.മ )
നിയടാത്തപ്പുവര്ദ്ധനവുണഷക കേരമല്പദ്ധതമളളുമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് ആസൂത്രണക 
കചിഹയ്തുവരുന്നകതന്നുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം?

കേരളരള ളംലമത്തയനീറ്റം������� ���䂴傧 ഗുണനിയമലവംര നിയമയന്തണ നിയമയമക

3661.
ശയനീ. സജയനീവുപ്പ് കേരജംസഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളരള ളംലമത്തയനീറ്റം������� ���䂴傧 ഗുണനിയമലവംര നിയമയന്തണ നിയമയമക നിയടാത്തപമൽ വരുത്തംൻ സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ 
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കയംകണന്നും കോക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത നിയമയമക നിയടാത്തപംക്കംനുള്ള അധാകമളംരക ഏതുപ്പ് വകുപമനിയംകണന്നും കോക 
അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
കവറ്റം������� ���䂴傧റമനിയറമ കേരോ.ംക്ടർമംരുകടാത്ത അഭംവകത്തക്കുറമച്ചുള്ള ളർഷളരുകടാത്ത പരംതമ ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )



ഉകേരദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംഗസരുകടാത്ത കേരജംലമഭംരക പരമഗണമച്ുപ്പ് കേരളരള ളംലമത്തയനീറ്റം������� ���䂴傧 ഗുണനിയമലവംര നിയമയന്തണ നിയമയമക 
നിയടാത്തപമലംക്കുന്ന ചുമതലയമൽ നിയമന്നുപ്പ് മൃഗസകരക്ഷണ വകുപമകനിയ ഒെമവംക്കംൻ നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; 
ഇകല്ലങമൽ ഒെമവംക്കംതമരമക്കംനുള്ള ളംരണകമകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

പംൽ  ,   മുട്ടി  ,   മംകസക എന്നമവയുകടാത്ത വമപണനിയ ശൃകഖല

3662.
ശയനീ. കള. ബംബു (തൃപ്പുണമകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുറ)

ശയനീ. കേരറംജമ എക. കേരജംൺ

ശയനീ . സണ്ണ് നിരമ കേരജംസഫുപ്പ്

ശയനീ. തമരുവഞ്ചൂർ രംധാകംകൃഷ്ണൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് പംൽ, മുട്ടി, മംകസക എന്നമവയുകടാത്ത ഉല്പംദ്യങ്ങനിയ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറക്രമയയമൽ ഉല്പംദ്യങ്ങളർ മുതൽ ഉപകേരഭംക്തംക്കൾ 
വകരയുള്ള ഉല്പംദ്യങ്ങനിയ വമതരണ ക്രമത്തമൽ നിയമലവമലും കോളള്ള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറശ്നങ്ങൾ സകബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ് പഠനിയക നിയടാത്തത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( ബമ )
പംൽ, മുട്ടി, മംകസക എന്നമവയുകടാത്ത വമപണനിയ ശൃകഖല ശക്തമകപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് ആധുനിയമള 
സംകേരങതമളവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യയമൽ ഊന്നമയ പശ്ചംത്തല സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ആവശത്ത ചോദ്യളത 
കേരബംധാകത്ത ചോദ്യകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
ഈക്കംരത്ത ചോദ്യത്തമൽ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക തും കാര്ഷടാത്തർനിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമക്കംൻ ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

ളംഞ്ഞങ്ങംടാത്തുപ്പ് മണ്ഡലത്തമകല മൃഗസകരക്ഷണ ക്ഷയനീരവമളസനിയ പദ്ധതമളൾ

3663.
ശയനീ ഇ ചിഹന്ദ്രകേരശഖരന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംഞ്ഞങ്ങംടാത്തുപ്പ് നിയമകേരയംജള മണ്ഡലത്തമൽ മൃഗസകരക്ഷണ,ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപ്പുളൾ നിയടാത്തപമലംക്കമ 
വരുന്നതും കാര്ഷക നിയടാത്തപമലംക്കംൻ ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നതും കാര്ഷമംയ പദ്ധതമളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങവമവരങ്ങൾ ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
നിയടാത്തപമലംക്കമവരുന്ന പദ്ധതമളളുകടാത്ത നിയമലവമകല അവസ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

ആലത്തൂരമകല മൃഗസകരക്ഷണ ക്ഷയനീരവമളസനിയ പദ്ധതമളള്

3664.
ശയനീ . കള .ോ.മ .പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരസനിയൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ആലത്തൂര്ദ്ധനവുണ മണ്ഡലത്തമല് മൃഗസകരക്ഷണ ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മുകേരഖനിയ 2021 മുതല് നിയംളമതും കാര്ഷവകര 
നിയടാത്തപമലംക്കമയ പദ്ധതമളള് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമളള്ക്കംയമ എത്ര രൂപ കചിഹലവെമച്ചുകവന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

ഇറച്മകേരക്കംെമ  ,   മുട്ടി എന്നമവയുകടാത്ത ഉല്പംദ്യങ്ങനിയത്തമൽ സ യകപരത്ത ചോദ്യംപ്തത



3665.
ശയനീ എ. സമ. കമംയുപ്പ് തയനീൻ

ശയനീമതമ ഒ എസുപ്പ് അകബമള

ശയനീ. പമ. നിയന്ദകുമംര്ദ്ധനവുണ

ശയനീ. കള.കള. രംമചിഹന്ദ്രൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമുള്ള ഏറമയ പങുപ്പ് ളംകേരാെമയമറച്മ, മുട്ടി എന്നമവയ്ക്കുപ്പ് കേരവണ്ടായെന്ന് വിശദമ അയല്സകസംനിയങ്ങകള 
ആശയമകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദമവരുന്ന സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യക മൂലക ളംകേരാെമയമറച്മ, കേരളംെമക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, തയനീറ്റം������� ���䂴傧 എന്നമവയ്ക്കുപ്പ് 
നിയയനീതയനീളരമക്കംനിയംളംത്ത തംകേരാതമല് വമല വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കുന്നതംയമ ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരാ;
( ബമ )
ആഭത്ത ചോദ്യംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെരംകേരാല്പംദ്യങ്ങനിയക വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് പുതും കാര്ഷതംയമ നൂറു ളംകേരാെമയുക കൂടുക പദ്ധതമ 
ആവമഷ്കരമച്മട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരാ; എങമല് പദ്ധതമയുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് അറമയമക്കംമംകേരാ; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമ 
വത്ത ചോദ്യംപളമംക്കമ ളംകേരാെമമുട്ടി, ളംകേരാെമയമറച്മ എന്നമവയമല് സ യകപരത്ത ചോദ്യംപ്തത കളകാവരമക്കംന് 
ലക്ഷത്ത ചോദ്യമമട്ടിമട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദംകേരാ;
( സമ )
ഗുണകേരമനയുള്ള ബ്രാന്ഡ്���ംകേരായമലര്ദ്ധനവുണ , മുട്ടികേരക്കംെമ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, കേരളംെമത്തയനീറ്റം������� ���䂴傧 എന്നമവ ആവശത്ത ചോദ്യംനുസരണക 
നിയത്ത ചോദ്യംയവമലയ്ക്കുപ്പ് ലഭമക്കുന്നും കോകവന്നുപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തംന് ഇടാത്തകപടാത്തല് സംധാകത്ത ചോദ്യമംണംകേരാ; നിയമലവമൽ ഹംച്റമളളമകല 
ഉല്പംദ്യങ്ങനിയകേരശഷമ വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കംന് ളെമയുമംകേരാ; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ആടുഗ്രംമക  ,   കേരളംെമഗ്രംമക  ,   മുട്ടിഗ്രംമക പദ്ധതമളൾ

3666.
ശയനീ. ടാത്തമ. പമ .രംമകൃഷ്ണൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ആടുഗ്രംമക, കേരളംെമഗ്രംമക, മുട്ടിഗ്രംമക പദ്ധതമളൾ ഇകേരപംൾ നിയമലവമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
കേരപരംമ്പ്ര മണ്ഡലത്തമകല ഏകതംകക്ക പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളളമൽ പദ്ധതമ നിയടാത്തപമലംക്കമകയന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
മണ്ഡലത്തമകല കൂടുതൽ പഞ്ംയകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളളമകേരലക്കുപ്പ് പദ്ധതമ വത്ത ചോദ്യംപമപമക്കംൻ ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ 
വമശദ്യങ്ങംകശക അറമയമക്കംകേരമം?

കേരഗംവർദ്ധനിയമ പദ്ധതമ

3667.
ശയനീ. എക.വമജമന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക 
മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
പശുക്കുട്ടിമളകള ശംസ്ത്രീയയനീയമംയമ വളർത്തമ മമളച് ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക്ഷമതയുള്ള പശുക്കളംക്കമ മംറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാള എന്ന 
ലക്ഷത്ത ചോദ്യകേരത്തംകടാത്ത നിയടാത്തപമലംക്കമ വരുന്ന കേരഗംവർദ്ധനിയമ പദ്ധതമയുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

അറവും�����喬။er��ശംലളള്ക്കുക വമല്പനിയശംലളള്ക്കുക കപംതും കാര്ഷവംയ മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡങ്ങള്

3668.



ശയനീ. എച്ുപ്പ്. സലംക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക 
മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് മംകസംഹംരക ളെമക്കുന്നവരുകടാത്ത എണ്ണ് നിരത്തമലും കോളണ്ടായെന്ന് വിശദംകുന്ന വര്ദ്ധനവുണദ്ധനിയയ്ക്കനുസരമച്ുപ്പ് 
ആധുനിയമളരയനീതമയമലും കോളള്ള അറവും�����喬။er��ശംലളകേരളം മംകസ വമല്പനിയശംലളകേരളം ഇല്ല എന്നതുപ്പ് 
ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
സകസംനിയകത്ത അറവും�����喬။er��ശംലളള്ക്കുക വമല്പനിയശംലളള്ക്കുക കപംതും കാര്ഷവംയ മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡങ്ങള് 
ഏര്ദ്ധനവുണകപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുളയുക ആ മംനിയദ്യങ്ങണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസരമച്ുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമക്കുന്ന അറവും�����喬။er��ശംലളള്ക്കുക 
വമല്പനിയശംലളള്ക്കുക മംത്രക കലകാസന്സുളള് പുതും കാര്ഷക്കമ നിയല്കുളയുക കചിഹയംല് മംകസ വമല്പനിയയമല് 
ഗുണളരമംയ മംറ്റം������� ���䂴傧ക കളംണ്ടുവരംന് ളെമയുകേരമംകയന്നുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം;
( സമ )
മംകസക ശംസ്ത്രീയയനീയമംയമ സകസ്കീം സംസ്ഥാരമച്ുപ്പ് വമതരണക കചിഹയ്യുന്നതമനിയുപ്പ് സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ കേരമഖലയമല് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക 
നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമച്മട്ടുള്ളകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

ത്രമതല മൃഗചിഹമളമതം സകവമധാകംനിയക

3669.
ശയനീ സമ കള ഹരയനീന്ദ്രന്

ശയനീ. കള.പമ.കുഞ്ഞേദ്യങ്ങുപ്പ് കുട്ടിമ മംസ്റ്റര്ദ്ധനവുണ

ശയനീ. എ. പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഭംളരൻ

ശയനീ. കള. കജ. മംളുപ്പ് സമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് മൃഗപരമപംലനിയത്തമലും കോളക ക്ഷയനീകേരരംല്പംദ്യങ്ങനിയത്തമലും കോളക കൈവരിക്കുന്നതിനായളവരമക്കംന് ളെമഞ്ഞമട്ടുള്ള കേരനിയട്ടിക 
നിയമലനിയമര്ദ്ധനവുണകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് മൃഗചിഹമളമതം സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങള് പരത്ത ചോദ്യംപ്തമംയമ വമപുലയനീളരമകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ആവശത്ത ചോദ്യളത 
ളണക്കമകലടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തു നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
സകസംനിയത്തുപ്പ്  ആധുനിയമള കേരരംഗനിയമര്ദ്ധനവുണണയ സകവമധാകംനിയങ്ങള് ഏര്ദ്ധനവുണകപടുത്തമ ത്രമതല മൃഗചിഹമളമതം 
സകവമധാകംനിയക നിയടാത്തപംക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

പട്ടിംമ്പമ മണ്ഡലത്തമകല സംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് മൃഗംശുപത്രമളള്

3670.
ശയനീ . മുഹേദ്യങ്ങുപ്പ് മുഹസമൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
2022-23 വർഷകത്ത ബഡ്ജറ്റം������� ���䂴傧മല് മൃഗസകരക്ഷണക, ക്ഷയനീര വമളസനിയക എന്നയനീ വകുപ്പുളള്ക്കുപ്പ് 
അനുവദ്യങ്ങമച്മട്ടുള്ള പദ്ധതമ തും കാര്ഷളയുകടാത്ത വമവരങ്ങള് വകുപുപ്പ് തമരമച്ുപ്പ് നിയല്കുകേരമം;
( ബമ )
പട്ടിംമ്പമ മണ്ഡലത്തമല് ഉള്കപടുന്ന മുതും കാര്ഷതല മൃഗംശുപത്രമയുകടാത്ത കളട്ടിമടാത്ത നിയമര്ദ്ധനവുണേംണത്തമനിയുപ്പ് പ്ലാമംന് ഫണ്ടായെന്ന് വിശദമല് 
നിയമന്നും കോക തും കാര്ഷള അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( സമ )



പട്ടിംമ്പമ മണ്ഡലത്തമല് സംര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് മൃഗംശുപത്രമളള് അനുവദ്യങ്ങമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഇകല്ലങമല് അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമനുള്ള 
നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

കേരളംെമക്കര്ദ്ധനവുണഷളകര സഹംയമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമളള്

3671.
ശയനീ എക രംജകേരഗംപംലൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയകത്ത കേരളംെമക്കര്ദ്ധനവുണഷളകര സഹംയമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമളള് ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംകുകേരമം;
( ബമ )
കേരളംെമത്തയനീറ്റം������� ���䂴傧യ്ക്കക കേരളംെമക്കുഞ്ഞമനുക വത്ത ചോദ്യംപളമംയ കേരതംതമല് വമല വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കുന്ന ഇതരസകസംനിയ 
കേരലംബമളളുകടാത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയകത്ത തടാത്തയമടാത്തംന് തകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശയനീയമംയമ ഇവ ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമളള് ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംകുകേരമം?

പ ഗൗൾട്രാക്ടര് റോമ കോ.വകലപുപ്പ്കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരളംർപകേരറഷകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പദ്ധതമളൾ

3672.
ശയനീ എ കള എക അഷറഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കേരളരള സുപ്പ് കേരറ്റം������� ���䂴傧റ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് പ ഗൗൾട്രാക്ടര് റോമ കോ.വകലപുപ്പ്കമകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് കേരളംർപകേരറഷൻ മുകേരഖനിയ നിയടാത്തപുപ്പ് വർഷക നിയടാത്തപമലംക്കുന്ന 
പദ്ധതമളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങവമവരങ്ങൾ ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമളളുകടാത്ത നിയമർ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേഹണ രയനീതമയുക വമശദ്യങ്ങവമവരങ്ങളുക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം;
( സമ )
ളെമഞ്ഞ സംമ്പത്തമള വർഷക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരളംർപകേരറഷൻ മുകേരഖനിയ നിയടാത്തപമലംക്കമയ വമവമധാക പദ്ധതമളളുകടാത്ത 
വമശദ്യങ്ങവമവരങ്ങൾ ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുകേരമം; ഇതമനിയംയമ എത്ര തും കാര്ഷള വമനിയമകേരയംഗമച്ചു എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?

മൃഗംശുപത്രമയമൽ രംത്രമളംല കേരസവനിയക

3673.
ശയനീ. കള.പമ.കേരമംഹനിയന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കൂകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുപറമ്പുപ്പ് നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമകല കൂകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുപറമ്പുപ്പ് കേരാംക്കമലും കോളൾകപട്ടി മൃഗംശുപത്രമയമൽ രംത്രമളംല 
കേരസവനിയക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംവർത്തമളമംയമട്ടിമകല്ലന്ന ളംരത്ത ചോദ്യക ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ ആയതുപ്പ് 
പരമഹരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമക്കുളകയന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
മൃഗംശുപത്രമയമൽ മമക്കകേരപംഴുക ആവശത്ത ചോദ്യത്തമനിയുപ്പ് മരുന്നും കോളൾ ഇല്ലംത്തതുപ്പ് ളർഷളകര പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറയംസത്തമലംക്കുന്ന 
ളംരത്ത ചോദ്യക ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ ആയതുപ്പ് പരമഹരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് 
സ യനീളരമക്കുളകയന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( സമ )
മൃഗചിഹമളമതയുമംയമ ബന്ധിച്ച് സകപട്ടിുപ്പ് ളർഷളർക്കുണ്ടായെന്ന് വിശദംകുന്ന ഭംരമച് സംമ്പത്തമള ബംധാകത്ത ചോദ്യത പരമഹരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ്
എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമക്കുളകയന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

കമംകൈവരിക്കുന്നതിനായബല് കടാത്തലമകവറ്റം������� ���䂴傧മനിയറമ യൂണമറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ്



3674.
ശയനീ. പമ.വമ. ശയനീനിയമജമൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
എറണംകുളക ജമല്ലയമല് ആരകഭമച് കമംകൈവരിക്കുന്നതിനായബല് കടാത്തലമകവറ്റം������� ���䂴傧മനിയറമ യൂണമറ്റം������� ���䂴傧മല് നിയമന്നുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക 
കേരസവനിയങ്ങളംണുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംകുന്നകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത യൂണമറ്റം������� ���䂴傧മകേരലക്കുപ്പ് നിയമകേരയംഗമക്കകപട്ടി ജയനീവനിയക്കംരുകടാത്ത തസമള തമരമച്ചുള്ള വമശദ്യങ്ങംകശക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം;
( സമ )
കമംകൈവരിക്കുന്നതിനായബല് കടാത്തലമകവറ്റം������� ���䂴傧മനിയറമ യൂണമറ്റം������� ���䂴傧മകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കേരസവനിയക കപംതും കാര്ഷജനിയങ്ങള്ക്കുപ്പ് എപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറളംരമംണുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംന് 
ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

കേരപംളമക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കുളൾ

3675.
ശയനീ. കള. പമ. എ. മജയനീദ്യങ്ങുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് കേരപംളമക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കുളൾ ഇല്ലംത്ത തംലൂക്കുളൾ ഏകതല്ലംമംകണന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കേരപംളമക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കുളൾ ഇല്ലംത്ത തംലൂക്കുളളമൽ പുതമയ കേരപംളമക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കുളൾ അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

മണമയൂര്ദ്ധനവുണ ഗ്രംമപഞ്ംയത്തമല് മൃഗംശുപത്രമ

3676.
ശയനീ. കള.പമ.കുഞ്ഞേദ്യങ്ങുപ്പ് കുട്ടിമ മംസ്റ്റര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മണമയൂര്ദ്ധനവുണ ഗ്രംമപഞ്ംയത്തമല് മ ാട് കൃഗംശുപത്രമ നിയമര്ദ്ധനവുണേംണത്തമനിയംയമ എസ്റ്റമകേരമറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ഉള്കപടുത്തമ 
സമര്ദ്ധനവുണപമച്മട്ടുള്ള അകേരപക്ഷയുകടാത്ത നിയമലവമകല അവസ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
നിയമലവമകല മൃഗംശുപത്രമ കളട്ടിമടാത്തക ജയനീര്ദ്ധനവുണണംവസയമല് ആയതമനിയംല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമക്കുപ്പ് അടാത്തമയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെരമംയമ
ഭരണംനുമതമ നിയല്കുന്നതുപ്പ് പരമഗണനിയയമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് അറമയമക്കംകേരമം?

കനിയടുങ്കുന്നക മൃഗംശുപത്രമക്കുപ്പ് പുതമയ കളട്ടിമടാത്തക

3677.
കേരോ.ം. എൻ. ജയരംജുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ളംഞ്ഞമരപള്ളമ നിയമകേരയംജളമണ്ഡലത്തമകല കനിയടുങ്കുന്നക മൃഗംശുപത്രമ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമക്കുന്ന വംടാത്തള കളട്ടിമടാത്തക 
ളംലപെക്കത്തംല് ബലക്ഷയക വന്നുപ്പ് കേരചിഹംര്ദ്ധനവുണകന്നംലമക്കുന്ന വമഷയക ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
മൃഗംശുപത്രമ നിയമര്ദ്ധനവുണേമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ഗ്രംമപഞ്ംയത്തുപ്പ് കളംഴുങ്ങംലൂര്ദ്ധനവുണ ചിഹമറയുകടാത്ത സമയനീപത്തംയമ സലക 
കൈവരിക്കുന്നതിനായളമംറമ നിയല്ളമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;



( സമ )
എത്രയുക കേരവഗക കനിയടുങ്കുന്നക മൃഗംശുപത്രമക്കുപ്പ് പുതമയ കളട്ടിമടാത്തക പണമയുന്നതമനിയുപ്പ് തും കാര്ഷള അനുവദ്യങ്ങമക്കംന് നിയടാത്തപടാത്തമ
സ യനീളരമക്കംകേരമം?

കവറ്റം������� ���䂴傧മനിയറമ കേരോ.ംക്ടർമംരുകടാത്ത കേരസവനിയക

3678.
ശയനീ ഒ . ആർ. കേരളളു : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
വയനിയംടാത്തുപ്പ് ജമല്ലയമൽ ക്ഷയനീരളർഷളർക്കുപ്പ് കവറ്റം������� ���䂴傧മനിയറമ കേരോ.ംക്ടർമംരുകടാത്ത കേരസവനിയക രംത്രമ ളംലങ്ങളമൽ 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംമംകണന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ജമല്ലയമകല ഏകതല്ലംക മൃഗംശുപത്രമളളമലംണുപ്പ് ഇത്തരക കേരസവനിയക ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നകതന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
ളെമഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കംലക വയനിയംടാത്തുപ്പ് ജമല്ലയമൽ എത്ര ക്ഷയനീര ളർഷളർക്കുപ്പ് രംത്രമളംല കേരസവനിയക 
നിയൽളമയമട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

പുനിയലൂർ കവറ്റം������� ���䂴傧റമനിയറമ കേരപംളമ ക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയക

3679.
ശയനീ പമ എസ്പെ  സുപംല് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
പുനിയലൂർ കവറ്റം������� ���䂴傧റമനിയറമ കേരപംളമ ക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ സുഗമമംയ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയത്തമനിയുപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിനായലവുപ്പ് കേരസ്റ്റംക്കുപ്പ് ഇൻസ്പെകപക്ടർ, 
അറ്റം������� ���䂴傧ൻോ.ര്ദ്ധനവുണ തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയ തസമളളളമൽ ആവശത്ത ചോദ്യമംയ ജയനീവനിയക്കംരമല്ല എന്നതുപ്പ് ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
കളംല്ലക ജമല്ലയുകടാത്ത ളമെക്കൻ മലകേരയംര കേരമഖലയമകല ളർഷളർ പുനിയലൂര്ദ്ധനവുണ കവറ്റം������� ���䂴傧റമനിയറമ കേരപംളമക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കമകല 
സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങളുകടാത്ത അപരത്ത ചോദ്യംപ്തത മൂലക മൃഗങ്ങളുകടാത്ത സർജറമക്കംയമ കളംല്ലക ജമല്ലം കവറ്റം������� ���䂴傧റമനിയറമ കേരളന്ദ്രകത്ത 
ആശയമകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദമവരുന്നതുപ്പ് ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( സമ )
കവറ്റം������� ���䂴傧റമനിയറമ കേരപംളമക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമളുപ്പ് 24 മണമക്കൂറുക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമംയ തസമളളൾ പുതും കാര്ഷതംയമ 
സൃഷ്ടമക്കുളകേരയം പുനിയർവമനിയത്ത ചോദ്യംസത്തമലൂകടാത്ത ക്രമയനീളരമക്കുളകേരയം കചിഹയ്യുന്നതമനിയുപ്പ് കേരവണ്ടായെന്ന് വിശദ നിയടാത്തപടാത്തമളള് 
സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത കേരപംളമക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കമകേരലക്കുപ്പ് പുനിയലൂര്ദ്ധനവുണ ആര്ദ്ധനവുണ  .പമ.വമജമലന്സുപ്പ് യൂണമറ്റം������� ���䂴傧മകല എല്  .ഐ. തസമള 
പുനിയര്ദ്ധനവുണവമനിയത്ത ചോദ്യസമക്കുന്നതമനുക അറ്റം������� ���䂴傧ൻോ.ര്ദ്ധനവുണ തസമള ളകണ്ടായെന്ന് വിശദകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുക സത ര നിയടാത്തപടാത്തമളള് സ യനീളരമക്കുകേരമം?

മലപ്പുറക ജമല്ലയമകല കവറ്റം������� ���䂴傧മനിയറമ കേരപംളമക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കുളള്

3680.
ശയനീ. പമ.വമ.അൻവർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )



മലപ്പുറക ജമല്ലയമകല നിയമലമ്പൂര്ദ്ധനവുണ തംലൂക്കമല് കവറ്റം������� ���䂴傧മനിയറമ കേരപംളമക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കുളള് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ജമല്ലയമല് കവറ്റം������� ���䂴傧മനിയറമ കേരപംളമക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കുളള് എവമകടാത്തകയല്ലംമംണുള്ളകതന്നുപ്പ് 
അറമയമക്കംകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ജമല്ലയമകല എല്ലം തംലൂക്കുളളമലും കോളക കവറ്റം������� ���䂴傧മനിയറമ കേരപംളമക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കുളള് ആരകഭമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; ഇകല്ലങമല് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
തംലൂക്കുപ്പ് ആസംനിയമംയ നിയമലമ്പൂര്ദ്ധനവുണ കവറ്റം������� ���䂴傧മനിയറമ ആശുപത്രമകയ കവറ്റം������� ���䂴傧മനിയറമ കേരപംളമക്ലിനിക്കല് സ്റ്റമനിയമക്കംയമ 
ഉയര്ദ്ധനവുണകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

മുട്ടി  ,   ഇറച്മകേരക്കംെമ ഉല്പംദ്യങ്ങനിയ വര്ദ്ധനവുണദ്ധനിയവുപ്പ്

3681.
ശയനീ സമ കള ഹരയനീന്ദ്രന്

ശയനീ. കള. കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകകുമംര്ദ്ധനവുണ

ശയനീ. കള.കള. രംമചിഹന്ദ്രൻ

ശയനീ എക നിയ ഗൗഷംദ്യങ്ങുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക 
മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് മുട്ടി, ഇറച്മകേരക്കംെമ ഉല്പംദ്യങ്ങനിയത്തമല് നിയമര്ദ്ധനവുണണ്ണ് നിരംയള വളര്ദ്ധനവുണച് കൈവരിക്കുന്നതിനായളവരമക്കുന്നതമനിയംയമ ഈ 
സര്ദ്ധനവുണക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംലയളവമല് നിയടാത്തപംക്കമയ വമളസനിയ പദ്ധതമളള് സകബന്ധിച്ച് സമച്ുപ്പ് അവകേരലംളനിയക 
നിയടാത്തത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
ഈ കേരമഖലയമല് കപംതും കാര്ഷ കേരമഖലം സംപനിയമംയ കളപ്ഷ്ൻകേരളം നിയടാത്തത്തമയമട്ടുള്ള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള് സകബന്ധിച്ച് സമച് 
വമശദ്യങ്ങംകശക നിയല്ളംകേരമം;
( സമ )
കേരസഫുപ്പ് ടു ഈറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ഉല്പന്നങ്ങള് കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹമപമക്കുന്നതമനിയംയമ വനിയമതം സകരകഭളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് മുന്ഗണനിയ 
നിയല്ളമകക്കംണ്ടുള്ള പദ്ധതമളള് ആവമഷ്കരമക്കുവംന് തയ്യാറാകുമോ;ംറംകുകേരമം; വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

തയനീറ്റം������� ���䂴傧പ്പുൽ കൃഷമ

3682.
ശയനീ പമ സമ വമഷ്ണുനിയംഥ്��ുപ്പ്

ശയനീ സമ ആര്ദ്ധനവുണ മകേരഹഷുപ്പ്

കേരോ.ം. മംത്യു കുെല്നിയംടാത്തൻ

ശയനീമതമ.ഉമ കേരതംമസുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് ളെമഞ്ഞ കുകറ വർഷങ്ങളംയമ തയനീറ്റം������� ���䂴傧പ്പുൽ കൃഷമയമടാത്തങ്ങളുകടാത്ത വമസ്തൃതമ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ളംരത്ത ചോദ്യക 
ഗ ഗൗരവകേരത്തംകടാത്ത പരമകേരശംധാകമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( ബമ )



സകസംനിയത്തമനിയുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമംയ തയനീറ്റം������� ���䂴傧പ്പുല്ലമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 46 ശതമംനിയക മംത്രമംണുപ്പ് നിയമലവമൽ ഉല്പംദ്യങ്ങമപമക്കുന്നതുപ്പ് 
എന്നതമനിയംൽ തയനീറ്റം������� ���䂴傧പ്പുൽ കൃഷമയമകേരലക്കുപ്പ് കൂടുതൽ ളർഷളകര ആളർഷമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് കേരവണ്ടായെന്ന് വിശദമ സബ്സിഡി ഉള്പ്പെടെ ധനസഹസമോ.മ 
തും കാര്ഷള വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( സമ )
വത്ത ചോദ്യംവസംയമളമംയമ തയനീറ്റം������� ���䂴傧പ്പുൽ കൃഷമ കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് അനുകേരയംജത്ത ചോദ്യമംയ ളരംർ കൃഷമ മംതൃളളൾ
നിയടാത്തപംക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം?

മംകസ ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ

3683.
ശയനീ. അൻവർ സംദ്യങ്ങത്തുപ്പ്

ശയനീ . ഐ .സമ .ബംലകൃഷ്ണൻ

ശയനീ. എൽകേരദ്യങ്ങംസുപ്പ് പമ. കുന്നപമള്ളമൽ

ശയനീ. ടാത്തമ. കജ. വമകേരനിയംദ്യങ്ങുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയകത്ത മംകസ ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക മംകസത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ആവശത്ത ചോദ്യളതകയക്കംൾ കുറവംണുപ്പ് എന്ന സംമ്പത്തമള 
സർകേര്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേയമകല നിയമരയനീക്ഷണക ഗ ഗൗരവകേരത്തംകടാത്ത പരമകേരശംധാകമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ ആഭത്ത ചോദ്യംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെര 
ആവശത്ത ചോദ്യളതകയക്കംൾ എത്ര കമട്രാക്ടര് റോമളുപ്പ് ടാത്തൺ കുറവംണുപ്പ് നിയമലവമകല ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക എന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
ളെമഞ്ഞ രണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് സംമ്പത്തമള വർഷങ്ങളമൽ എത്ര കമട്രാക്ടര് റോമളുപ്പ് ടാത്തൺ സകസ്കീം സംസ്ഥാരമച് മംകസക ഇറക്കുമതമ കചിഹയ്തു എന്നുപ്പ്
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
മംകസത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ആഭത്ത ചോദ്യംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെരംവശത്ത ചോദ്യക വർദ്ധമച്ചുവരുന്ന സംഹചിഹരത്ത ചോദ്യത്തമൽ സകസംനിയത്തുപ്പ് മംകസ ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക 
വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് അടാത്തമയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെര നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം?

തകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശയനീയ ളന്നും കോളംലമ ഇനിയങ്ങളുകടാത്ത സകരക്ഷണക

3684.
ശയനീ. സജയനീവുപ്പ് കേരജംസഫുപ്പ്

ശയനീ . ഐ .സമ .ബംലകൃഷ്ണൻ

ശയനീ . ഷംഫമ പറമ്പമൽ

ശയനീ. എൽകേരദ്യങ്ങംസുപ്പ് പമ. കുന്നപമള്ളമൽ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സങര ഇനിയത്തമൽകപട്ടി വമകേരദ്യങ്ങശയനീയ ളന്നും കോളംലമളളുകടാത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറജനിയനിയ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയങ്ങളമൽ കൂടുതൽ ശദ്ധ 
പതമപമക്കുന്നതമനിയംൽ സകസംനിയത്തുപ്പ് കമച്കപട്ടി കേരരംഗ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമകേരരംധാക ശക്തമയുക തയനീറ്റം������� ���䂴傧 ളംരത്ത ചോദ്യക്ഷമത 
അനുപംതവും�����喬။er��മുള്ള തകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശയനീയ ഇനിയങ്ങളുകടാത്ത എണ്ണ് നിരക കുറയുന്നതംയമ ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് 
ഇക്കംരത്ത ചോദ്യക പരമകേരശംധാകമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( ബമ )
ഇംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെത്ത ചോദ്യൻ തകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശയനീയ ഇനിയങ്ങളുകടാത്ത സകരക്ഷണത്തമനുക ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക്ഷമത കമച്കപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക 
നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകമന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം?



ക്ഷയനീരളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുള്ള പുതമയ പദ്ധതമളള്

3685.
ശയനീ. കള.വമ.സുകേരമഷുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ക്ഷയനീരളര്ദ്ധനവുണഷളകര കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംതംഹമപമക്കുന്നതമനിയംയമ സകസംനിയത്തുപ്പ് പുതമയ പദ്ധതമളള് നിയടാത്തപമലംക്കംന് 
ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് വമശദ്യങ്ങംകശക നിയല്ളംകേരമം;
( ബമ )
ക്ഷയനീരളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് സബ്സിഡി ഉള്പ്പെടെ ധനസഹ സമോ.മ സമ്പ്രദ്യങ്ങംയക നിയമലവമലും കോളള്ള പദ്ധതമളൾ ഏകതംകക്കകയന്നുപ്പ് 
വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

ക്ഷയനീരളർഷളർക്കുപ്പ് നിയത്ത ചോദ്യംയവമല ഉറപ്പുവരുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ

3686.
ശയനീ. ടാത്തമ.സമയി നടത്താന് ഉദ്ദേമഖുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക 
മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
എള്ളമൻ പമണ്ണ് നിരംക്കുപ്പ്, പരുത്തമപമണ്ണ് നിരംക്കുപ്പ്, പരുത്തമക്കുരു, തവമടാത്തുപ്പ് എന്നമവയുകടാത്ത വമലവർദ്ധനിയവും�����喬။er��ക സ ളംരത്ത ചോദ്യ 
ളമ്പനിയമളളുകടാത്ത ളംലമതയനീറ്റം������� ���䂴傧യുകടാത്ത ക്രമംതയനീതമംയ വമല വർദ്ധനിയവും�����喬။er��ക ഉൾപകടാത്തയുള്ള ളംരണങ്ങളംൽ ക്ഷയനീര 
ളർഷളർ വളകരകേരയകറ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമസന്ധിച്ച് സമ കേരനിയരമടുന്നതംയമ ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത 
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറതമസന്ധിച്ച് സമ പരമഹരമക്കംൻ സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംമംകണന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഒരു ലമറ്റം������� ���䂴傧ർ പംൽ വമൽക്കുകേരമ്പംൾ ക്ഷയനീരളർഷളർക്കുപ്പ് ലഭമക്കുന്നതുപ്പ് 36 രൂപകേരയംളക മംത്രമംകണന്നമരമകക്ക 
ക്ഷയനീര ളർഷളർ വമൽക്കുന്ന പംലമനിയുപ്പ് നിയത്ത ചോദ്യംയമംയ വമല ഉറപ്പുവരുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനിയുപ്പ് കേരവണ്ടായെന്ന് വിശദ നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങൾ ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

ക്ഷയനീരകേരമഖലയമലും കോളള്ളവകര സഹംയമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമളള്

3687.
ശയനീ എക രംജകേരഗംപംലൻ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ക്ഷയനീരകേരമഖലയമലും കോളള്ള ളർഷളർക്കംവശത്ത ചോദ്യമംയ കൈവരിക്കുന്നതിനായവകേരക്കംല് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംനുക ളംലമത്തയനീറ്റം������� ���䂴傧യുകടാത്ത 
അനിയമയന്തമതമംയ വമല നിയമയന്തമക്കംനുമുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളള് ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംകുകേരമം; അറമയമക്കംകേരമം?

ക്ഷയനീര ളര്ദ്ധനവുണഷള സകഘങ്ങൾ

3688.
ശയനീ. പമ. മേമക്കുട്ടിമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് എത്ര ക്ഷയനീരളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണ നിയമലവമലും കോളകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നും കോക ക്ഷയനീരളര്ദ്ധനവുണഷളരുകടാത്ത ഉന്നമനിയത്തമനിയംയമ എത്ര 
ക്ഷയനീര സഹളരണ സംപനിയങ്ങള് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തമക്കുന്നും കോകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നും കോക അറമയമക്കംകേരമം; പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത സംപനിയങ്ങൾ വെമ 
2021-22 ളംലയളവമല് എത്ര കേരപര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് സംമ്പത്തമള സഹംയക നിയല്ളംന് ളെമഞ്ഞമട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ്; 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;



( ബമ )
പംലക്കംടാത്തുപ്പ് ജമല്ലയമകല ക്ഷയനീരസഹളരണ സകഘങ്ങളമൽ എത്ര രജമകേരസ്റ്റോ.ുപ്പ് ക്ഷയനീരളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണ അകഗങ്ങളംണുപ്പ്;
ഈ ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് എല്ലം വര്ദ്ധനവുണഷവും�����喬။er��ക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക ആനുകൂലത്ത ചോദ്യങ്ങല് നിയല്ളമവരുന്നും കോകവന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപമല് നിയമന്നും കോള്ള കേരസവനിയങ്ങള്

3689.
ശയനീമതമ ഒ എസുപ്പ് അകബമള : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപമല് നിയമന്നും കോക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക കേരസവനിയങ്ങളംണുപ്പ് ക്ഷയനീര ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് നിയല്കുന്നകതന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ക്ഷയനീരകേരമഖലയമകല ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക്ഷമത വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ

3690.
ശയനീ . ഐ .സമ .ബംലകൃഷ്ണൻ

ശയനീ . സണ്ണ് നിരമ കേരജംസഫുപ്പ്

ശയനീ എക വമൻകസൻറുപ്പ്

ശയനീ പമ സമ വമഷ്ണുനിയംഥ്��ുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയത്തുപ്പ് ക്ഷയനീര കേരമഖലയുകടാത്ത പുകേരരംഗതമകയ ബംധാകമക്കുന്ന പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറധാകംനിയ തടാത്തസ്സങ്ങൾ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്കയംകണന്നുപ്പ്
വമലയമരുത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( ബമ )
ക്ഷയനീരകേരമഖലയമകല ഉല്പംദ്യങ്ങനിയക്ഷമത വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക പുതമയ പദ്ധതമളൾ 
ആവമഷ്കരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം;
( സമ )
ളംലമത്തയനീറ്റം������� ���䂴傧, തയനീറ്റം������� ���䂴傧പ്പുൽ എന്നമവയുകടാത്ത മമനിയറൽ മംപമകഗുപ്പ് നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുക കേരപംഷള സമ്പുഷ്ടമംയ തയനീറ്റം������� ���䂴傧 
സമ്പ്രദ്യങ്ങംയക, ഗുണനിയമലവംരമുള്ള അടാത്തമസംനിയ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങൾ തും കാര്ഷടാത്തങ്ങമയവ ഉറപംക്കുന്നതമനുക ളർേ പദ്ധതമ 
ആവമഷ്കരമച്ുപ്പ് നിയടാത്തപംക്കുകേരമം; വമശദ്യങ്ങംകശക നിയൽകുകേരമം?

ോ.യറമ യൂണമറ്റം������� ���䂴傧മനുള്ള അകേരപക്ഷ

3691.
ശയനീ. കള. പമ. എ. മജയനീദ്യങ്ങുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
തമരൂരങ്ങംടാത്തമ മണ്ഡലത്തമകല പരപനിയങ്ങംടാത്തമ വമകേരല്ലജമൽകപട്ടി ശയനീ.എക.പമ മുഹേദ്യങ്ങുപ്പ്  പുതമയ ോ.യറമ യൂണമറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ്
അനുവദ്യങ്ങമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് സമർപമച് അകേരപക്ഷയമൽ അനുകൂല നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( ബമ )
ടാത്തമയംകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അകേരപക്ഷയമൽ നിയംളമതും കാര്ഷവകര സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമളൾ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംമംകണന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത ആവശത്ത ചോദ്യമുന്നയമച്ചുകളംണ്ടുള്ള ടാത്തമയംകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ അകേരപക്ഷ ളെമഞ്ഞ രണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് വർഷമംയമ 
പരമഗണമക്കംത്തതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ളംരണക വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?



ക്ഷയനീരവമളസനിയത്തമനു പുതമയ പദ്ധതമളള്

3692.
ശയനീ വമ ശശമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക 
മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
2022-23 വര്ദ്ധനവുണഷകത്ത ബജറ്റം������� ���䂴傧മല് ക്ഷയനീരവമളസനിയത്തമനിയംയമ പുതമയ പദ്ധതമളള് ഉള്കപടുത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ബമ )
എങമല് പുതമയ പദ്ധതമളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങയനീളരണവും�����喬။er��ക ബജറ്റം������� ���䂴傧മല് വളകളംള്ളമച്മട്ടുള്ള തും കാര്ഷളയുക വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം?

വടാത്തക്കംകേരഞ്രമ മണ്ഡലത്തമല് ക്ഷയനീരവമളസനിയ പദ്ധതമളൾ

3693.
ശയനീ. കേരസവത്ത ചോദ്യര്ദ്ധനവുണ ചിഹമറ്റം������� ���䂴傧മലപമള്ളമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് 
മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ക്ഷയനീരവമളസനിയവകുപുപ്പ് 2016 മുതല് നിയംളമതും കാര്ഷവകര വടാത്തക്കംകേരഞ്രമ മണ്ഡലത്തമല് നിയടാത്തപമലംക്കമയ 
പദ്ധതമളളുകടാത്ത വമശദ്യങ്ങംകശക പഞ്ംയത്തുപ്പ്/മുനിയമസമപംലമറ്റം������� ���䂴傧മ അടാത്തമസംനിയത്തമല് പട്ടിമളരൂപത്തമൽ 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കംകേരമം?

പംറല് ക്ഷയനീകേരരംല്പംദ്യങ്ങനിയ സകഘക മമല്ക്കുപ്പ് കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംസസമകഗുപ്പ് പ്ലാമംകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ്

3694.
ശയനീ. നിയജയനീബുപ്പ് ളംംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരക : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കപരമംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്മണ്ണ് നിര മണ്ഡലത്തമകല പംറല് ക്ഷയനീകേരരംല്പംദ്യങ്ങനിയ സകഘത്തമനിയുപ്പ് ളയനീെമലും കോളള്ള മമല്ക്കുപ്പ് കേരപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറംസസമകഗുപ്പ് 
പ്ലാമംകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയക നിയമലച് സകഭവക സർക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ശദ്ധയമൽകപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ഇതുപ്പ് പുനിയരംരകഭമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങമലും കോളക നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമച്മട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദംകയന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്ലാമംകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയക പുനിയരംരകഭമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമംകയന്നുപ്പ് വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പ്ലാമംകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെുപ്പ് ആരകഭമക്കുന്നതമനിയംയമ എത്ര തും കാര്ഷള കചിഹലവെമച്ചുകവന്നും കോക എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക യന്ത സംമഗ്രമളള് 
ഇവമകടാത്ത സംപമച്മട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നും കോക പ്ലാമംകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവർത്തനിയങ്ങൾക്കംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യങ്ങള് 
ഒരുക്കമയമട്ടുകണ്ടായെന്ന് വിശദന്നും കോക വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ക്ഷയനീരഗ്രംമക പദ്ധതമ

3695.
ശയനീ. യു.എ.ലത്തയനീഫുപ്പ് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മകേരഞ്രമ മണ്ഡലത്തമകല തൃക്കലകേരങ്ങംടാത്തുപ്പ് ഗ്രംമ പഞ്ംയത്തമകനിയ ക്ഷയനീരഗ്രംമക പദ്ധതമയമൽ 
ഉൾകപടുകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( ബമ )



മമൽമ ക്ഷയനീരളർഷളനിയുപ്പ് കളംടുക്കുന്ന പംൽ വമല വളകര തും കാര്ഷച്ഛമംകണന്നും കോള്ള വസ്തുത മനിയസ്സമലംക്കമ ഇതുപ്പ് 
വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( സമ )
കേരവനിയൽക്കംലത്തുപ്പ് ക്ഷയനീര ളർഷളർക്കുപ്പ് ആവശത്ത ചോദ്യമംയ കൈവരിക്കുന്നതിനായവകേരക്കംൽ സബ്സിഡി ഉള്പ്പെടെ ധനസഹസമോ.മയമൽ ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനുള്ള 
നിയടാത്തപടാത്തമളൾ സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( ോ.മ )
8.3 എസുപ്പ്.എൻ.എഫുപ്പ്.ഉക 3.5 ഫംറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാക ലഭമക്കുന്ന ക്ഷയനീര ളർഷളർക്കുപ്പ് മംത്രകേരമ മമൽമയുകടാത്ത ആനുകൂലത്ത ചോദ്യക 
ലഭമക്കുന്നും കോള്ളൂ എന്ന വസ്തുത സർക്കംരമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ശദ്ധയമൽവന്നമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ എല്ലം ക്ഷയനീര ളർഷളർക്കുക 
ആനുകൂലത്ത ചോദ്യക ലഭമക്കുന്നതമനുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

കുറ്റം������� ���䂴傧ത്ത ചോദ്യംടാത്തമ മണ്ഡലത്തമകല ക്ഷയനീകേരരംല്പംദ്യങ്ങനിയ പുകേരരംഗതമ

3696.
ശയനീ. കള.പമ.കുഞ്ഞേദ്യങ്ങുപ്പ് കുട്ടിമ മംസ്റ്റര്ദ്ധനവുണ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
കുറ്റം������� ���䂴傧ത്ത ചോദ്യംടാത്തമ മണ്ഡലത്തമല് ക്ഷയനീകേരരംല്പംദ്യങ്ങനിയക വര്ദ്ധനവുണദ്ധമപമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമച്ുപ്പ് 
വരുന്നകതന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
കുറ്റം������� ���䂴傧ത്ത ചോദ്യംടാത്തമ മണ്ഡലത്തമകല ക്ഷയനീകേരരംല്പംദ്യങ്ങനിയത്തമൽ ളെമഞ്ഞ രണ്ടായെന്ന് വിശദുപ്പ് വര്ദ്ധനവുണഷത്തമനിയമകടാത്ത പുകേരരംഗതമ ഉണ്ടായെന്ന് വിശദംയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
വമശദ്യങ്ങംകശങ്ങള് അറമയമക്കംകേരമം?

മൂര്ദ്ധനവുണക്കനിയംടാത്തുപ്പ് പംല്കപംടാത്തമ ഉല്പംദ്യങ്ങനിയ കേരളന്ദ്രക

3697.
ശയനീ . മഞ്ഞളംകകുെമ അലമ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
മങടാത്ത മണ്ഡലത്തമല് ആര്ദ്ധനവുണ .ഐ.ോ.മ.എഫുപ്പ്. സ്കീം സംസ്ഥായനീമമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ സഹംയകേരത്തംകടാത്ത 32.72 കേരളംടാത്തമ രൂപ വമനിയകേരയംഗമച്ുപ്പ് 
നിയടാത്തപമലംക്കുകമന്നുപ്പ് ബജറ്റം������� ���䂴傧മല് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറഖത്ത ചോദ്യംപമച് മൂര്ദ്ധനവുണക്കനിയംടാത്തുപ്പ് പംല്കപംടാത്തമ ഉല്പംദ്യങ്ങനിയ കേരളന്ദ്രത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ 
പൂര്ദ്ധനവുണത്തയനീളരണത്തമനിയംയമ നിയംളമതും കാര്ഷവകര സ യനീളരമച് നിയടാത്തപടാത്തമ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പംല്കപംടാത്തമ ഉല്പംദ്യങ്ങനിയ കേരളന്ദ്രത്തമല് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമളള് നിയടാത്തപമലംക്കുന്നതമനിയംണുപ്പ് 
ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നതുപ്പ്; അവ എകേരപംൾ പൂര്ദ്ധനവുണത്തയനീളരമക്കംന് ളെമയുകമന്നുപ്പ് അറമയമക്കുകേരമം?

ക്ഷയനീരളര്ദ്ധനവുണഷള കേരക്ഷമനിയമധാകമയമൽ നിയമന്നും കോള്ള കപന്ഷന്

3698.
ശയനീ. കള.പമ.കേരമംഹനിയന് : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ക്ഷയനീരളർഷള കേരക്ഷമനിയമധാകമയമലടാത്തച് വരമസകഖത്ത ചോദ്യ കപന്ഷനിയുപ്പ് അർഹരംകുകേരമ്പംൾ തമരമകള ലഭമക്കുന്നമകല്ലന്ന 
ക്ഷയനീര ളര്ദ്ധനവുണഷളരുകടാത്ത പരംതമ ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് ആയതുപ്പ് ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതമനിയുപ്പ് നിയടാത്തപടാത്തമ 
സ യനീളരമക്കുകേരമം;
( ബമ )



മറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ഏതുപ്പ് കപന്ഷകനിയംപവും�����喬။er��ക ക്ഷയനീര ളര്ദ്ധനവുണഷള കപന്ഷന് ലഭമക്കുമംയമരുന്നും കോ എന്നമരമകക്ക ആയതുപ്പ് ഇകേരപംള് 
ലഭമക്കുന്നമകല്ലന്ന പരംതമ ശദ്ധയമല്കപട്ടിമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ ഇതുപ്പ് പരമഹരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക 
നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമക്കുളകയന്നുപ്പ് വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( സമ )
ക്ഷയനീരളര്ദ്ധനവുണഷള കേരക്ഷമനിയമധാകമ കപന്ഷന് ലഭമക്കംത്തവര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ്  അകശംദ്യങ്ങംയ തും കാര്ഷള തമരമകള നിയല്കുന്നതമനിയുപ്പ് 
തടാത്തസ്സമുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് ആയതുപ്പ് പരമഹരമക്കുന്നതമനിയുപ്പ് എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംകക്ക നിയടാത്തപടാത്തമളളംണുപ്പ് സ യനീളരമക്കുളകയന്നുപ്പ് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം?

ക്ഷയനീരളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് ആകേരരംഗത്ത ചോദ്യ ഇന്രോഗ്യ ഇന്ഷുറന്സുപ്പ് പദ്ധതമ

3699.
ശയനീ. അനൂപുപ്പ് കേരജക്കബുപ്പ്  : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരത്തമല് വന്ന കേരശഷക ക്ഷയനീരളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കംയമ എകംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലംക ആനുകൂലത്ത ചോദ്യങ്ങളംണുപ്പ് 
പുതും കാര്ഷതംയമ നിയല്ളമ വരുന്നതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
ക്ഷയനീരളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കംയമ ആകേരരംഗത്ത ചോദ്യ ഇന്രോഗ്യ ഇന്ഷുറന്സുപ്പ് പദ്ധതമ നിയടാത്തപമലംക്കംന് ഉകേരയി നടത്താന് ഉദ്ദേശമക്കുന്നും കോകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമൽ 
വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( സമ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമയമകേരലക്കുപ്പ് ളര്ദ്ധനവുണഷളർ എത്ര തും കാര്ഷളയംണുപ്പ് പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറയനീമമയക ഇനിയത്തമല് അടാത്തയകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദതുപ്പ്; ഏകതല്ലംക 
ഏജന്സമളളുമംയമ കേരചിഹര്ദ്ധനവുണന്നംണുപ്പ് ഇതുപ്പ് നിയടാത്തപമലംക്കമ വരുന്നതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ോ.മ )
പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറസ്തുത പദ്ധതമ വെമ ഏകതല്ലംക ആശുപത്രമ കചിഹലവും�����喬။er��ളളമകേരനലംണുപ്പ് ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് ആനുകൂലത്ത ചോദ്യക 
ലഭത്ത ചോദ്യമംക്കുന്നതുപ്പ്; വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം?

മൃഗശംലളളുകടാത്ത നിയവയനീളരണക

3700.
ശയനീമതമ കള. കള. കൈവരിക്കുന്നതിനായശലജ ടാത്തയനീച്ർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ 
വകുപുപ്പ് മന്തമ സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
സകസംനിയകത്ത മൃഗശംലളളുകടാത്ത നിയവയനീളരണത്തമനുക സ ഗൗന്ദരത്ത ചോദ്യവത്ക്കരണത്തമനുമംയമ സ യനീളരമച് 
നിയടാത്തപടാത്തമളള് വമശദ്യങ്ങമംക്കംകേരമം;
( ബമ )
മൃഗശംലളളമല് ഓൺകൈവരിക്കുന്നതിനായലൻ ടാത്തമക്കറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ബുക്കമകഗുപ്പ് സകവമധാകംനിയക നിയമലവമലും കോളകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് വമശദ്യങ്ങംകശക 
നിയല്ളംകേരമം;
( സമ )
കപംതും കാര്ഷജനിയങ്ങൾക്കുപ്പ് മൃഗശംലളകളക്കുറമച്ുപ്പ് അറമയുന്നതമനിയംയമ കമംകൈവരിക്കുന്നതിനായബല് ആപുപ്പ് പുറത്തമറക്കമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; 
എങമല് വമവരങ്ങള് നിയല്ളംകേരമം?

കസന്ട്രാക്ടര് റോല് ോ.യകേര്ംസ്റ്റമളുപ്പ് ലകേരബംറട്ടിറമ

3701.
ശയനീ എ. സമ. കമംയുപ്പ് തയനീൻ

ശയനീ. പമ. മേമക്കുട്ടിമ



ശയനീ. എ. രംജ

ശയനീ. പമ.വമ.അൻവർ : തംകെ ളംണുന്ന കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കു മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷയനീരവമളസനിയ വകുപുപ്പ് മന്തമ 
സദ്യങ്ങയക മറുപടാത്തമ പറയംകേരമം?

( എ )
ഈ സര്ദ്ധനവുണക്കംര്ദ്ധനവുണ അധാകമളംരത്തമല് വന്നതമനിയുപ്പ് കേരശഷക കവറ്റം������� ���䂴傧റമനിയറമ & അനിയമമല് സയന്സസുപ്പ് 
സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത ളയനീെമല് നിയടാത്തത്തമവരുന്ന പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള് അവകേരലംളനിയക കചിഹയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് 
വമശദ്യങ്ങമംക്കുകേരമം;
( ബമ )
സര്ദ്ധനവുണ്ധിച്ച് സമഗ്ര സർവ്വേളലംശംലയുകടാത്ത ഗകേരവഷണപ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള് കൂടുതല് മമളവും�����喬။er��റ്റം������� ���䂴傧തംക്കുന്നതമനുക വമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യംര്ദ്ധനവുണതമളള്ക്കുക 
അദ്ധത്ത ചോദ്യംപളര്ദ്ധനവുണക്കുക അംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെംരംഷ്ട്ര നിയമലവംരത്തമലും കോളള്ള മമളച് ഗകേരവഷണ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവര്ദ്ധനവുണത്തനിയങ്ങള് നിയടാത്തകും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നതമനുമംയമ
കസന്ട്രാക്ടര് റോല് ോ.യകേര്ംസ്റ്റമളുപ്പ് ലകേരബംറട്ടിറമ എന്ന കേരപരമല് കേരസ്റ്ററ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ് ഓഫുപ്പ് ആര്ദ്ധനവുണട്ടിുപ്പ് ലകേരബംറട്ടിറമ സ ഗൗളരത്ത ചോദ്യക 
നിയടാത്തപംക്കുന്നതമനുള്ള പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറവൃത്തമയുകടാത്ത പുകേരരംഗതമ വത്ത ചോദ്യക്തമംക്കംകേരമം;
( സമ )
മണ്ണുത്തമ പ ഗൗള്ട്രാക്ടര് റോമ വമഭംഗത്തമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ കേരനിയതൃത ത്തമല് ഹംച്റമ മംലമനിയത്ത ചോദ്യങ്ങള് മമളച് കൈവരിക്കുന്നതിനായജവവളമംക്കമ മംറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാന്ന 
സംകേരങതമളവമദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യ വമളസമപമകച്ടുത്തമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം; എങമല് അതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ ഗുണനിയമലവംരക വമലയമരുത്തമയമട്ടുകേരണ്ടായെന്ന് വിശദം;
( ോ.മ )
ഹംച്റമ മംലമനിയത്ത ചോദ്യങ്ങളുക മറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാ മംലമനിയത്ത ചോദ്യങ്ങളുക മമളച് കൈവരിക്കുന്നതിനായജവവളമംക്കമ മംറ്റും മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാന്നതമനുക അവ ളര്ദ്ധനവുണഷളര്ദ്ധനവുണക്കുപ്പ് 
കുറഞ്ഞ വമലയ്ക്കുപ്പ് വമതരണക കചിഹയ്യുന്നതമനുമുള്ള നിയടാത്തപടാത്തമ സ യനീളരമക്കുകേരമം?

കേരളരള നിയമയമസഭം                                                                അകഗയനീളരമച് തയനീയതമ : 02-07-2022 
കസക്രകേരട്ടിറമയറ്റം������� ���䂴傧ുപ്പ്,                                                                    ളവമത ഉണ്ണ് നിരമത്തംൻ,            
തമരുവനിയംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെപുരക                                                                    കസക്രട്ടിറമ ഇൻ ചിഹംർജുപ്പ്. 

പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറകേരതത്ത ചോദ്യള ശദ്ധയ്ക്കുപ്പ്   :    നിയമയമസഭം കേരചിഹംദ്യങ്ങത്ത ചോദ്യങ്ങളുകടാത്ത മറുപടാത്തമ അവ സഭയമൽ
                            ഉന്നയമക്കുന്നതമകകൃഷിയിറക്കിയതിന്റെ തകേരല ദ്യങ്ങമവസക കൈവരിക്കുന്നതിനായവകുകേരന്നരക 5 മണമക്കുപ്പ്
                            മുമ്പംയമ ലഭത്ത ചോദ്യമംകേരക്കണ്ടായെന്ന് വിശദതംണുപ്പ്                              


