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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം

2023 െഫ�വരി 8, �ധൻ

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

�ഷി വ��് മ�ി

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി

ഗതാഗത വ��് മ�ി

കായികം, വഖഫ് , ഹ�് തീർ�ാടന വ��് മ�ി

�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി

ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് ഹ�്

*121 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭാവി െതാഴിൽ സാ��തകൾ�ം സാേ�തിക വിദ�കൾ�ം
അ�േയാജ�മായ വിധ�ിൽ മാനവ വിഭവേശഷി വികസന�ിന് ആ�നിക
വ�വസായ േമഖല�മായി േചർ�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ നട��
�വർ�ന�െള �റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിർ�ിത ��ി, �ാഫീൻ നിർ�ാണ�ൾ, േറാേബാ�ി�് �ട�ിയ �തന
വ�വസായ�ൾ�ാവശ�മായ മാനവ വിഭവേശഷി ��ി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(സി) തി�വന��രെ� ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് ഹ�ാ�ി മാ�കെയ�
ല��േ�ാെട �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

�ല�വർ�ിത �ഷി മിഷൻ

*122 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
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�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക േമഖലയിെല ഉ�ാദന�മത�ം കർഷക�െട വ�മാന�ം
വർ�ി�ി��തി�േവ�ി �ല� വർ�ിത �ഷി മിഷൻ �പീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ����െട �ണനിലവാരം ഉയർ�ി ��ിര വിപണി ഉറ�ാ��തിന് �ല�
വർ�ിത �ഷി മിഷൻ പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ��ത മിഷെ� ഭാഗമായി �ല�വർ�ിത ഉ���ൾ ഉ�ാദി�ി��തിനായി ഒ�
�ഷി ഭവനിൽ ഒ� ഉ��ം എ� പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ല�വർ�ിത ഉ����െട സംഭരണം, വിപണനം എ�ിവ�് കാര��മമായ
സംവിധാനം ഒ���തിന് കർഷകർ�് �ടി പ�ാളി��� േകരള അേ�ാ
ബിസിനസ് ക�നി �പീകരി�� �വർ�ന��െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. സർവീ�ക�െട െെവവിധ�വത്�രണ�ം വി�ലീകരണ�ം

*123 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022 ഡിസംബർ മാസം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഇ���ി ഇ�പ�ിര�്
േകാടിയിലധികം �പ�െട ടി��് വ�മാനം േനടി െറേ�ാഡ് കള�ൻ
െെകവരി�ത് �ായിയാ�ാൻ സർവീ�കളിൽ െെവവിധ�വത്�രണ�ം
വി�ലീകരണ�ം നട��േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട �വർ�ന നവീകരണം െതാഴിലാളിക�െട �ടി
സഹകരണേ�ാെട യാഥാർ��മാ�ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ �ണി�ിെ��ം ബസ് െഷഡ�ളിേ��ം കണ�കൾ വിശകലനം നട�ി
യഥാസമയം െമ�െ����കൾ നിർേദശി��തിനായി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ
�േത�ക അ�ൗ�ിംഗ് വിഭാഗം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കർഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� �വർ�നം

*124 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കർഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷൻ അേപ� സ�ീകരി ��തി�� മാനദ��ൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) കർഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷനിൽ നിരവധി അേപ�കൾ തീർ�് കൽ�ി�ാെത
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െക�ി�ിട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ��ത അേപ�കളിേ�ൽ തീർ�് കൽ�ി�് കർഷകർ�് ആശ�ാസം
നൽ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം േന��വർ�് ��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ

*125 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ ഓേരാ വിദ�ാർ�ി�ം അവ�െട
അഭി�ചി�് ഇണ�� െതാഴിൽ േമഖല കെ���തി�ളള സാഹചര�ം
കലാലയ�ളിൽ ��ി�െ�േട�തിെ� �ാധാന�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം േന��വർ�് ��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ
ഉറ�ാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) കലാലയ�ളിെല കരിയർ ൈഗഡൻസ്, േ�സ് െമ�് െസ�കൾ എ�ിവ�െട
�വർ�നം ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം േന��വർ�് ��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ ഉറ�ാ�ക എ�
ല��േ�ാെട സർവകലാശാലാ അടി�ാന�ിൽ െതാഴിൽ േമളകൾ
സംഘടി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എ�ാ�ം പാടേ��്

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

(എ) െവ�െ�ാ��ം േകാവി�ം �തിസ�ികൾ ��ി� േകരള�ിെ� കാർഷിക
േമഖല�് ��ൻ ഉണർവ് നൽകാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരളെ� കാർഷിക സ�യംപര�ാ�മാ��തിന് ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ��
എ�ാ�ം പാടേ��് ഉൾെ�െട�� കർഷക സൗ�ദ പ�തിക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട ശ�ളം
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*127 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ജീവന�ാർ�് എ�ാ മാസ�ം അ�ാം തീയതി��ിൽ
ശ�ളം നൽ�െമ� സർ�ാർ ഉറ�് പാലി�ാൻ സാധി�ാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ �േ�ാ�വ� വ�വ�കൾ ജീവന�ാർ അംഗീകരി�ി�ം ശ�ള�ിെ�
കാര��ിൽ സർ�ാർ നൽകിയ ഉറ�് പാലി�ാൻ സാധി�ാ�ത്
ജീവന�ാേരാ�� അനീതിയായി വിലയി��െ��െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) ��ത ഉറ�് പാലി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീരവികസന-�ഗസംര�ണ വ��ിെ� പരിേശാധനാ സംവിധാന�ൾ

*128 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ വി ശശി
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം െകാ�വ�� പാലി�ം മാംസ�ി�ം
മ�ഷ�ശരീര�ിന് ഹാനികരമായ പല വിഷവ���ം അട�ിയിരി��തായി�ളള
വാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഭ�� �ര��െട ഭാഗമായി ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം
െകാ�വ�� പാലി�ം മാംസ�ി�ം അട�ിയിരി�� ആ�ിബേയാ�ി�ിെ��ം
വിഷവ���െട�ം സാ�ിധ�ം തിരി�റി��തി�� പരിേശാധനാ സൗകര��ൾ
�ീരവികസന-�ഗസംര�ണ വ��കളിൽ നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നി�ിത സമയപരിധി�ളളിൽ പരിേശാധി�ിെ��ിൽ പാലി�ം മാംസ�ി�ം
അട�ിയിരി�� പല വിഷവ���െട�ം സാ�ിധ�ം തിരി�റി��തിന്
കഴിയി� എ�തിനാൽ അതിർ�ി െചക്േപാ�കളിൽ �ഗസംര�ണ വ��ിെ�
പരിേശാധനാ സംവിധാന�ൾ ��തൽ ശ�ിെ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പാൽ, മാംസം എ�ിവ�െട കാര��ിൽ �ണനിലവാര പരിേശാധന,
�ടർനടപടികൾ എ�ിവയിൽ നിലവി�� അപര�ാ�തകൾ പരിഹരി��തിെ�
ഭാഗമായി �ീരവികസന-�ഗസംര�ണ വ��കൾ�് നിയമപരമായ ��തൽ
അധികാര��ം സൗകര���ം ഏർെ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

�ഗേരാഗ നിയ�ണ പ�തി

*129 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
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�ീ സി എ�് ���
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-�ീരവികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാം�മിക�ം സാം�മിേകതര�മായ കാലിേരാഗ�ൾ �ീര
കർഷകെര �തിസ�ിയിലാ��തിനാൽ �ഗേരാഗ നിയ�ണ പ�തി �കാരം
േരാഗ നിയ�ണ�ി�ം േരാഗ �തിേരാധ�ി�മായി നട�� �വർ�ന�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േരാഗ �തിേരാധ �വർ�ന�ിനായി വർഷ�ിൽ ര�തവണ വീതം െവ�റിനറി
േഡാ�ർമാർ ഭവന സ�ർശനം നട��ത് കാര��മമാ��േ�ാ;

(സി) �ഗേരാഗ നിർ�യ�ി�ം ചികി��മായി ഏർെ���ിയി�� സൗകര��ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ി�നി �തിേരാധി�ാൻ �ൻക�തൽ

*130 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. സി.സി. ���ൻ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-�ീരവികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചില �േദശ�ളിൽ പ�ി�നി ഉ�ായി��തായി റിേ�ാർ�്
െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത േമഖലകളിൽ നട�ിയ േരാഗ�തിേരാധ
�വർ�ന�ൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ി�നി നിയ�ണ വിേധയമാ��തി�ം ��തൽ �േദശ�ളിേല�്
വ�ാപി��ത് തട��തി�ം സ�ീകരി�ി�� �ൻക�ത�കൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ി�നി ബാധയിൽ കർഷകർ��ായി�ളള ആശ� പരിഹരി��തി�ം
വളർ�പ�ികൾ ന�െ��വർ�് ന�പരിഹാരം നൽ��തി�ം എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�ി�നി മ�ഷ�രിേല�് പടരാ�� സാധ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
�തിേരാധി��തിന് േവ� �ൻക�ത�കൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട സാ��ിക �തിസ�ി തരണം െച�ാൻ നടപടി

*131 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ജീവന�ാർ�് എ�ാ മാസ�ം അ�ാം തീയതി��ിൽ
ശ�ളം നൽ�െമ�് ഉറ�് നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അത് പാലി�ാൻ
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സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. അഭി�ഖീകരി�� സാ��ിക �തിസ�ി തരണം
െച��തി�ം ജീവന�ാർ�് �ത�മായി ശ�ളം നൽ��തി�ം എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പാ��ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

*132 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാ��ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത േന�കെയ� ല��േ�ാെട
നട�ിയ �വർ�ന��െട ഫലമായി ൈകവരി� േന��ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാൽ ഉ���ൾ വർ�ി��തിന് അ�സരി�് �ല�വർ�ിത ഉ��
ൈവവിധ�വത്�രണ�ിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ീര സഹകരണ േമഖലയിെല അധിക പാൽ സംഭരണം കണ�ിെല��്
പാൽെ�ാടി നിർ�ാണ �ണി�് ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പാ��ാദനം വർ�ി�ി��തിനായി സമീ�ത കാലി�ീ��െട�ം
ഉേപാ����െട�ം ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് എെ��ാം സംരംഭ�ളാണ്
ആരംഭി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െക.എൽ.ഡി.ബി.�െട �വർ�ന�ൾ

*133 �ീമതി െദലീമ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2015-16 വർഷ�മായി താരതമ�െ���േ�ാൾ സം�ാന�് പാ��ാദന�ിൽ
ഉ�ായി�� വർ�നവ് എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീേരാ�ാദന �മതയിൽ രാജ��് ഒ�ാമതാ�കെയ� ല��േ�ാെട നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്; ഇതിെ� ഭാഗമായി �ണലഭ�ത�� ക�കാലി
വികസന�ിൽ െക.എൽ.ഡി.ബി. നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ീേരാ�ാദന�ിെ� ഭാഗമായി �ഗചികി�ാ സൗകര��ൾ െമ�െ����തിന്
നട�ാ�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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കരി�ലം പരി�രണം

*134 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ േലാേകാ�ര നിലവാര�ിേല�്
ഉയർ�കെയ� ല��ം �ൻനിർ�ി മാ�കാ കരി�ലം �പീകരി��തിനായി
നട�� �വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) പാഠ�പ�തി പരി�രണ�മായി ബ�െ��് െെവ�ാനിക േമഖലയിെല �തന
പഠന വിഷയ�ൾ �ടി പാഠ�പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിനായി അസാപ്, െക-
ഡിസ്ക് �ട�ിയ �ാപന��െട സഹകരണം ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ അവസാനമായി കരി�ലം പരി�രണം
നട�ിയത് എ�ായി��; കരി�ലം പരി�രണം ഈ വർഷം നട�ിലാ�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിെല �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*135 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.െയ ന��ിൽ നി�ം കരകയ�െമ� സർ�ാരിെ� വാ�ാനം
പാലി��തിന് സാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന��ിൽ നി�ം കരകയ��തിേനാ ജീവന�ാർ�് �ത�മായി മാസ ശ�ളം
നൽ�വാേനാ കഴിയാ� അവ�യിൽ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.
എ�ിനിൽ��െവ�ത് വ�തയാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. േനരി��തായി പറയെ��� ��തരമായ �ിതിവിേശഷം
തരണം െച��തിന് എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് സർ�ാർ നട��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

കർഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ

*136 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം കർഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ �േഖന



8 of 14

കർഷക�െട ഉ�മന�ിനായി സ�ീകരി�ി�� �ധാന നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നാഷണൈലസ്ഡ് ബാ�കളിൽ നി�് കർഷകർ എ��ി�� വാ�ാ
തിരി�ട�കളിൽ കർഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷന് ഇടെപടാൻ കഴി�� രീതിയിൽ
ക�ീഷെ� �വർ�നം വ�ാപി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) കർഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെന ��തൽ ജനകീയമാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ

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

(എ) േകരളെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� േക�മാ��തിന് സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾ സ�കാര� േമഖലയിൽ ഉൾെ�െട ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െ�യി�ക�െട േവഗത വർ�ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം

*138 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹ�്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആവശ��ിന് െ�യി�കൾ അ�വദി�ാ��ം ഉ�വ�് േവഗത തീെര �റവായ�ം
സം�ാന�് െറയിൽ യാ� �രിത �ർ�മാ��തിനാൽ ആയത്
പരിഹരി��തിനായി െ�യി�ക�െട േവഗത വർ�ി�ി�ണെമ�ം വേ�ഭാരത്
െ�യിൻ ആരംഭി�ണെമ�ം േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�ം
എ�ിൽ ആയതിന് മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ െസ��കളിൽ െ�യി�കൾ�് അ�വദി�ി�� പരമാവധി
േവഗത�ം നിലവിെല ശരാശരി േവഗത�ം എ� വീതെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� െറയിൽ പാള��െട വളവ് നിവർ�ി അവ ബലെ���ി�ം
സിഗ് നൽ സംവിധാനം െമ�െ���ി�ം െ�യി�ക�െട േവഗത വർ�ി�ി�ാൻ
എെ��ി�ം പ�തി േക�ം അംഗീകരി�തായി സം�ാന സർ�ാരിെന
അറിയി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ഞ��ം �ഷിയിേല�്

*139 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
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�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാർഷിക സ�യംപര�ാ�തയിേല�് നയി�കെയ�
ല��േ�ാെട ആരഭി� ഞ��ം �ഷിയിേല�് എ� പ�തി�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ജന�തിനിധിക�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��ം
�ഷിയിട�ൾ സ�ർശി�് അവിെട നിലനിൽ�� ���ൾ മന�ിലാ��തിന്
�ഖ�ാപി� �ഷിദർശൻ പരിപാടി �ാവർ�ികമായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ല�വർ�ിേതാ����െട ഉ�ാദനം േ�ാ�ാഹി�ി�െകാ�ം ഉ�� വിപണി
വി�ലീകരി�െകാ�ം �ഷി ആദായകരമായ ഉപജീവന മാർഗമായി
വളർ�ിെയ���തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാലിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന

*140 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആര��ാവ് െച�് േപാ�ിൽ പിടി�ടിയ പാലിെ� പരിേശാധനയിൽ ൈഹ�ജൻ
െപേറാൈ�ഡ് കലർ�ിയി�െ��് �ീര വികസന വ��് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ� പരിേശാധനാ റിേ�ാർ�ിൽ പാലിൽ ൈഹ�ജൻ
െപേറാൈ�ഡിെ� സാ�ിധ�മി� എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ആര��ാവ് െച�് േപാ�ിൽ പിടി�ടിയ പാലിൽ ൈഹ�ജൻ െപേറാൈ�ഡ്
കലർ�ിയി��് എ� �ീര വികസന വ��ിെ� കെ��ലിന് വി��മായി
ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ� അ�ിമ പരിേശാധനാ ഫലം വരാ��ായ സാഹചര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സമാനമായ സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ പാലിെ� �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തി�� അവകാശം �ീര വികസന വ��ിന് നൽകണെമ�
ആവശ�ം �േ�ാ�വ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വന��ഗ ആ�മണ�ിൽ ജീവഹാനി സംഭവി�� കർഷക�െട ആ�ിതർ�്
ധനസഹായം

*141 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) കർഷകർ�് വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിൽ ജീവഹാനി ഉ�ായ സംഭവ�ൾ
അ�� കാല�് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വന�ജീവി ആ�മണ�ിൽ മരണെ��� കർഷക�െട ആ�ിതർ�് �ഷി വ��്
എെ��ി�ം സഹായ�ൾ നൽകാ�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(സി) വന�േദശേ�ാട് േചർ� �ല�ളിൽ വന�ജീവികൾ �ല��ാ�� �ഷി
നാശ�ി�ം അവ�െട ആ�മണ�ിൽ മരണെ���വ�െട ആ�ിതർ�ം
സാ��ിക സഹായം നൽ��തിന് എെ��ി�ം പ�തികൾ �ഷി വ��്
ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

കർഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ

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

(എ) സം�ാന�് കർഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ ഈ സാ��ിക വർഷം നട�ിയ
സി�ിംഗിെ� എ��ം തീർ�ാ�ിയ അേപ�ക�െട എ��ം അറിയി�േമാ; ജി�
തിരി�� കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ക�ീഷൻ ��ാെക 90,000 അേപ�കൾ െക�ി�ിട��തായ മാധ�മ വാർ�കൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ീഷൻ ശിപാർശ �കാരം �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ൾ�ം ബാ�കൾ�ം
ഇ��റ് േകാടി �പ നൽകാ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ആയതിെ� കാരണ�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െക�ി�ിട�� അേപ�കൾ തീർ�ാ�ാ�ം �തിയ അേപ�കൾ സ�ീകരി�ാ�ം
അവ തീർ�ാ�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�ഗതാഗതം ശ�ിെ����തി�ളള നടപടി

*143 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�ഗതാഗതം ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി േറാഡ്
ഗതാഗത�മായി ബ�െ��് നട�� �വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ആവി�രി�ി�� ഫീഡർ സർവീസ് സംബ�ി�
�വർ�ന�ൾ അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�ഗതാഗത രംഗെ� വാഹന സർവീ�കൾ സംബ�ി� സമയ�മം
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അട��� വിവര�ൾ െപാ�ജന�ൾ�ം യാ��ാർ�ം �ത�മായി ലഭി��
തര�ിൽ ക���ൈറസ്ഡ് െവഹി�ിൾ �ാ�ിംഗ് ആ�് േമാണി�റിംഗ് സി�ം
�പീകരി�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) ജലഗതാഗത സൗകര��ൾ വർ�ി�ി��തി�ം പരിപാലി��തി�മായി
നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

സ�കാര� ക�ിത സർവകലാശാലകൾ അ�വദി��തി�� നടപടി

*144 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� ക�ിത സർവകലാശാലകൾ അ�വദി��തിന്
നയപരമായ തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സർവകലാശാലകൾ ആരംഭി��തിന് എെ��ാം മാനദ��ളാണ്
നി�യി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സർവകലാശാലകൾ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം െമ�െ����തിന്
സഹായകരമാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) ഇതിനായി നിയമനിർ�ാണം നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

എ�ാ പ�ായ�ി�ം ഒ� കളി�ളം

*145 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹ�്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സമ� കായിക വികസന�ിന് �ാമീണ േമഖല�െട �ാധാന�ം
ഉൾെ�ാ�് നടപടികൾ സ�ീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമീണ കായിക വികസന�ിനായി എ�ാ പ�ായ�ി�ം ഒ� കളി�ളം എ�
പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നിർവഹണ�ിന് മാർഗനിർേദശ�ൾ �റെ��വി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം, കായിക പരിശീലനം
എ�ിവ െമ�െ����തിന് നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ജ�േരാഗ നിയ�ണ �വർ�ന�ൾ

*146 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
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�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജ�േരാഗ നിയ�ണ�മായി ബ�െ��് നട�ിയി��
�വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ ഡിസംബർ, ജ�വരി മാസ�ളിൽ
കെ��ിയ പ�ി�നി നിയ�ി��തി�ം ഇത് മ�് േമഖലകളിേല�് പട��ത്
തട��തി�മായി സ�ീകരി� �ൻക�തൽ നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ പ�ി�നി നിയ�ണ�മായി ബ�െ��് സം�ാനെ�
കർഷകർ�് ഉ�ായി�� നാശന��ൾ സംബ�ി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം നാശന��ൾ�് ന�പരിഹാരം നൽ���മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

കായിക രംഗെ� അടി�ാനസൗകര� വികസനം

*147 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ വി േജായി
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� കായികം, വഖഫ് , ഹ�്
തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ, അ�ർേദശീയ മ�ര�ളിൽ സം�ാനെ� കായിക �തിഭകൾ�്
േവ�� മികവ് �ലർ�ാൻ കഴി��ിെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത് പരിഹരി��തിന് എ�ാ ജി�കളി�ം ഉ�ത നിലവാര�ി�� കായിക
അ�ാദമികൾ �ാപി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) കായിക �മത�ം മ�രേശഷി��� �വജനതെയ വാർെ���കെയ�
ല��േ�ാെട �ാഥമികതല വിദ�ാലയ�ൾ �തൽ കായിക വിദ�ാഭ�ാസം
സിലബസിൽ ഉൾെ���ാൻ ഉേ�ശ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കായിക രംഗെ� അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിനായി നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

പാലിെ� �ണനിലവാരം

*148 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം വി�ന�ായി സം�ാന�് എ�ി�� പാലി�ം
പാ����ൾ�ം മതിയായ �ണനിലവാരമിെ��് കെ��ിയി�േ�ാ;
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(ബി) ഇ�കാരം െകാ�വ�� പാലിൽ ൈഹ�ജൻ  െപേറാൈ�ഡിെ� അംശം �ീര
വികസന വ��ിെ� പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ൈഹ�ജൻ െപേറാൈ�ഡിെ� സാ�ിധ�ം തിരി�റിയാൻ ആറ് മണി�റി�ളളിൽ
പരിേശാധന നടേ����തിനാൽ ഒേരസമയം �ീര വികസന വ��ിെ��ം
ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ��ം പരിേശാധന നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം ശ�ിെ���ാൻ നടപടി

*149 �ീ. പി. ബാലച�ൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് കാലഘ��ി�േശഷം സ�കാര� വാഹന��െട
എ��ി��ായ അമിതമായ വർ�നവ് ഗതാഗത���ം അപകട��ം
വർ�ി��തിന് കാരണമായി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം ശ�ിെ���ി ഫ�് ൈമൽ-ലാ�്
ൈമൽ കണ�ിവി�ി ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം ശ�ിെ����തിനായി
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ആരംഭി� ഫീഡർ സർവീസ് സം�ാന വ�ാപകമായി
നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ൈദനംദിന ഓഫീസ്, വാണിജ� ആവശ��ൾ�ായി െപാ�ഗതാഗത
സംവിധാന�ൾ ഉപേയാഗി�� യാ��ാർ�് ടി��കൾ�് പകരം �ാവൽ
കാർ�കൾ ഏർെ���� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

േഹാർ�ിേകാർ�് കർഷകർ�് നൽകാ�� �ടിശിക

*150 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േഹാർ�ിേകാർ�് കർഷകരിൽ നി�ം പ��റി സംഭരി� േശഷം യഥാസമയം വില
നൽകാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� കർഷകരിൽ നി�ം േഹാർ�ിേകാർ�് പഴം, പ��റി എ�ിവ
സംഭരി� ഇന�ിൽ നൽ�വാ�� �ക വളെര�ാലമായി �ടിശികയായിരി��
വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അ�കാരം �ടിശിക ഉ�ാകാനിടയായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) �ടിശിക അടിയ�രമായി െകാ��തീർ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 ജ�വരി 30, തി�ൾ
എ എം ബഷീർ ,

െസ��റി

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


