
1 of 14

പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം

2023 മാർ�് 2, വ�ാഴം

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

�ഷി വ��് മ�ി

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി

ഗതാഗത വ��് മ�ി

�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി

ന�നപ�േ�മം, കായികം, വഖഫ്, ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് പഠന സൗകര��ൾ വി�ലീകരി�ാൻ പ�തി

*271 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൻേറാൾെമ�് േറേഷ�ാ വർ�ി�ി�കെയ� ല��േ�ാെട ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ
രംഗ�് പഠന സൗകര��ൾ വി�ലീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ആൺ��ിക�െട�ം െപൺ��ിക�െട�ം എൻേറാൾെമ�് േറേഷ�ാ
േദശീയ ശരാശരി�മായി താരതമ�െ���ി അറിയി�ാേമാ;

(സി) പഠനസൗകര� വി�ലീകരണേ�ാെടാ�ം ഗേവഷണ ഫല�ൾ �ഷി�ം
വ�വസായ�മായി ബ�ി�ി�് സം�ാനെ� ഒ� വികസിത സ�ദ്
വ�വ�യാ�ി മാ�ാൻ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട ശ�ളം സംബ�ി� �തിയ നിർേദശം

*272 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ജീവന�ാർ�് വ�മാന�ിന�സരി�് ശ�ളം
തീ�മാനി�ണെമ� �തിയ നിർേദശം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. �േ�ാ�് വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിർേദശം സർ�ാർ നിർേദശി�തിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത നിർേദശം �േ�ാ�വ�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട െതാഴിൽ �മത വർ�ി�ി�ാൻ അസാപ് നട�� �വർ�ന�ൾ

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

(എ) ആേഗാള െതാഴിൽ വിപണിയിെല അവസര�ൾ കര�മാ��തിനായി
എ�ിനീയറിംഗ് ഡിേ�ാമ�ം ഡി�ി�ം ഉ�വ�ൾെ�െട�� ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട
െതാഴിൽ �മത വർ�ി�ി��തിന് അസാപ് നട�� �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിൽ േമഖലകളിെല ആവശ�കത��സരി�് വിദ�ാർ�ികെള
സ�രാ��തിന് ഇൻഡ�ി ഓൺ കാ�സ് പരിപാടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) െതാഴിൽ പരിശീലന�ിെ� മികവ് കണ�ിെല��് അസാപിന് അെസസ് െമ�്
ഏജൻസിയാ�ം അവാർഡിംഗ് ഏജൻസിയാ�ം േക� സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

റബർ വില�ിരതാ ഫ�്

*274 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് റബർ വില�ിരതാ ഫ�് ലഭ�മാ��തിനായി കർഷകർ
സമർ�ി� ആയിരേ�ാളം അേപ�കൾ സർ�ാർ നാളി�വെര പരിഗണി�ി�ി�
എ�ത് വ�തയാേണാ; എ�ിൽ അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2022-23 സാ��ിക വർഷെ� ബജ�ിൽ റബർ വില�ിരതാ ഫ�്
നൽ��തിനായി അ�റ് േകാടി �പ വകയി��ിയി�ം പ�് േകാടി �പയിൽ
താെഴ മാ�മാണ് വിതരണം െച�ത് എ�ത് വ�തയാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�കാരം �ക അ�വദി�ാ��ായ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലസൻസ് റ�ാ�െ��വ�ം ��ിക�ം വാഹന�ൾ ഓടി��ത് തടയാൻ നടപടി

*275 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
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സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈലസൻസ് റ�ാ�െ��വ�ം �ായ�ർ�ിയാകാ� ��ിക�ം
വാഹന�ൾ ഓടി��ത് കർശനമായി നിരീ�ി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി ര�കർ�ാ�ൾ, �ൾ അധി�തർ, അ��ാപകർ എ�ിവെര
ഉൾെ���ി ��കളിൽ �വർ�ി�� േറാഡ് �ര�ാ ��കൾ �േഖന
വിദ�ാർ�ികൾ�് േബാധവൽ�രണം നട�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ൈലസൻസ് റ�ാ�െ��വ�ം �ായ�ർ�ിയാകാ� ��ിക�ം വാഹന�ൾ
ഓടി��ത് തടയാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ജീവന�ാർ�് ടാർജ�് അടി�ാന�ിൽ ശ�ളം

*276 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ജീവന�ാർ�് ടാർജ�് അടി�ാന�ിൽ ശ�ളം നൽകാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ടാർജ�് �ർ�ിയാ�ിയാൽ മാ�േമ ��വൻ ശ�ള�ം നൽ�ക�� എ� നിലപാട്
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ടാർജ�് േനടിയിെ��ിൽ ശ�ളം �റ�ം എ� വ�വ� �േ�ാ�വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഈ നിർേദശം �േ�ാ�വ�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴിൽ �മത വർ�ി�ി��തിനായി സിലബസ് പരി�രണം

*277 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം �ർ�ിയാ�ിയ �വാ�ൾ െതാഴിൽ
�മതയിൽ �തീ�ി�� ഉ�ത നിലവാരം �ലർ��ിെ�� ��ം
പരിഹരി�ാൻ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആേഗാള െതാഴിൽ അവസര�ൾ ലഭി��തി�ം േദശീയ തല�ിെല
മ�രപരീ�കളിൽ മിക� �കടനം കാ�വ��തി�ം അ�േയാജ�മായ വിധ�ിൽ
സിലബസ് പരി�രണം നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ാ േകാ�കളി�ം െതാഴിൽ ൈന�ണ� പരിശീലനം ഉൾെ���ാൻ
ഉേ�ശ��േ�ാ; െക-�ിൽ പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ഡിേ�ാക�െട ടാർജ�ിന് ആ�പാതികമായി ശ�ള വിതരണം

*278 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ വി ശശി
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിെല ജീവന�ാർ�് ശ�ളം നൽ��തിനായി �തിമാസം
ആവശ�മായി വ�� �ക എ�െയ�് അറിയി�േമാ; ആയതിന് ആ�പാതികമായി
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�് വ�മാനം ലഭി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2022 ഡിസംബർ മാസം ഇ��റ് േകാടി �പ�െട െറേ�ാർഡ് വ�മാനം
േനടിയി�ം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�് ജീവന�ാ�െട ശ�ളം യഥാസമയം
�ർ�മാ�ം നൽ��തിന് കഴിയാെത വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ �തിസ�ി�െട
കാരണം െവളിെ���േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട ഓേരാ ഡിേ�ാകൾ�ം വ�മാന�ിന് ടാർജ�്
നി�യി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഈ ടാർജ�ിന് ആ�പാതികമായാേണാ
ജീവന�ാർ�് ശ�ള വിതരണം െച��തിന് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ശ�ളം നൽകാനായിെ��ിൽ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. അട���ണെമ�്
ൈഹേ�ാടതി നിർേദശി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ സർ�ാരിെ� നിലപാട്
വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനേ�ാെടാ�ം േജാലി�ം ൈന�ണ� വികസന�ം

*279 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനേ�ാെടാ�ം േജാലി�ം ൈന�ണ�
വികസന�ി�� അവസര�ം ഒ���തിെ� ഭാഗമായി ഇൻഡ�ി ഓൺ
കാ�സ്, യങ് ഇ�േവേ��് േ�ാ�ാം �ട�ിയ പ�തികൾ�് �പം
നൽകിയി�േ�ാ; ഇ�വഴി എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ല��മി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തനാശയ�െള ഉ����ം സംരംഭ��മാ�ി മാ�ാൻ ��ി�ിറ��
വിദ�ാർ�ികൾ�് സർ�ാർ എെ��ാം സൗകര���ം േസവന��മാണ്
ലഭ�മാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ശാ�, സാേ�തികശാ� രംഗെ� ഗേവഷണ�ി�ം വികസന�ി�മായി �ക
നീ�ിെവ�ി�േ�ാ; ഇതിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് വിഭാവനം െച��ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട ശ�ളം
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*280 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജീവന�ാർ�് ശ�ളം നൽ��തിനായി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. മാേനജ്െമ�്
സർ�ാരിന് �ൻപിൽ �തിയ നിർേദശ�ൾ സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) വ�മാന വർ�നവിനായി ഓേരാ ഡിേ�ാ�ം ടാർജ�് നി�യി�് നൽ�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ടാർജ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ശ�ള വിതരണം നട�ണെമ� ആവശ�ം സർ�ാർ
അംഗീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െക.�ി.�. േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണ�ി�ം സിൻഡിേ��ി�ം �തിയ നാമനിർേദശം

*281 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണ�ി�ം
സിൻഡിേ��ി�മായി ��തായി ആറ് േപെര �ടി നാമനിർേ�ശം െച�വാ��
നിയമേഭദഗതി ഉൾെ�� ഓർഡിനൻസിെ� കാലാവധി അവസാനി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓർഡിനൻസ് �കാരം നാമനിർേ�ശം െച� അംഗ�ൾ ഇേ�ാ�ം
സിൻഡിേ��ിൽ �ട��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ഏത് നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ഇവർ �ട��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത അംഗ�ൾ അനധി�തമായി സിൻഡിേ��ിൽ �ടർ�ത് സർവകലാശാല
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിേ�ൽ എ�് നടപടി
സ�ീകരി�് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. െപൻഷൻ നൽകാൻ നടപടി

*282 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.
െപൻഷൻകാർ�് �ത�മായി െപൻഷൻ നൽ�വാൻ സാധി�ി�േ�ാ
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എ�റിയി�േമാ; നിലവിൽ െപൻഷൻ �ടിശിക നൽകാ�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. െപൻഷൻ വിതരണ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം
�ിയാ�കമായ നിർേദശം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പ��റി ഉ�ാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത

*283 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. എ. രാജ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��റികൾ�ായി അയൽ സം�ാന�െള ആ�യിേ��ി വ��ത് അമിത
വില വർ�നവി�ം �ര�ിതമ�ാ� പ��റികൾ വിപണിയിെല��തി�ം
കാരണമാ��തിനാൽ പ��റി ഉ�ാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത
ൈകവരി��തിന് ആവി�രി� പ�തികളി�െട�� േന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ��റി �ഷി�് സാധ�ത�� കാർഷിക ആവാസ �ണി�കൾ േക�ീകരി�്
വാണിജ�ാടി�ാന�ി�� �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ നട�� �വർ�ന�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(സി) മിക�യിനം നടീൽ വ���െട ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന് പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈജവ വള�ൾ വ�ാപകമാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് കാസർേഗാഡ് ഉൾെ�െട�� പല ജി�കളി�ം ൈജവ �ഷി�്
�ാധാന�ം നൽകിെ�ാ�് �ഖ�ാപന�ൾ വ�തിന് േശഷ�ം �ഷി
ഉേദ�ാഗ��െട സഹായേ�ാെട രാസവള�ൾ വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് തടയാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ാൻസർ ഉൾെ�െട�� വിവിധ േരാഗ�ൾ വ�ാപകമാ��ത് തടയാൻ ൈജവ
വള�ൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �േത�ക നിർേദശം നൽ�േമാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കർഷകർ�് നൽ�� വള�ൾ ഏെത�് നി�യി��തി�ം �ണേമ�
ഉറ�ാ��തി�ം െഡപ��ി ഡയറ�ർ തല�ിൽ തീ�മാനം എ���തിന്
നിർേദശം നൽ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�് �തിയ ബ�കൾ

*285 �ീ വി േജായി
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാര��മമായ െപാ�ഗതാഗത�ിന് അനിവാര� ഘടകമായ
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട �വർ�നം ശാ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി കിഫ്ബി
�േഖന �തിയ ബ�കൾ വാ�ാൻ തീ�മാനമായി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�സർവീസ് എ� നിലയിൽ ഇ�ന വിലയി��ാ�� വിലവർ�നവിന്
ആ�പാതികമായി യാ��ലി നിര�ിൽ മാ�ം വ�േ��തിെ�� തീ�മാനം
�തിദിന ന�ം വർ�ി�ി�ാൻ ഇടയാ�� സാഹചര��ിൽ സർവീസ്
വി�ലീകരി�് മിക� വാഹന വിനിേയാഗം വഴി വ�മാന വർ�നവിന്
നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) 2016 ജ�വരിയിെല�ം നിലവിെല�ം ഡീസൽ വില താരതമ�ം െച�്
അറിയി�ാേമാ; 2016 ജ�വരി, 2023 ജ�വരി മാസ�ളിൽ ജീവന�ാ�െട
ശ�ള�ിനായി എ� �ക വീതമാണ് േവ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േഹാർ�ിേകാർ�ിെ� �വർ�ന�ൾ

*286 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. എം. എം. മണി
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പഴം, പ��റി എ�ിവ�െട ആവശ�കത�് അയൽ സം�ാന��െട േമ��
ആ�ിതത��ം ശീതീ�ത സംഭരണ േക���െട അഭാവ�ം ��ി�� വില�െട
അ�ിരതയിൽ നി�് സം�ാനെ� ഉ�ാദകെര�ം ഉപേഭാ�ാ�െള�ം
സംര�ി��തിന് േഹാർ�ിേകാർ�് �േഖന നട�� ഇടെപട�കൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മര�ീനി, േന��ായ, ൈകത�� �ട�ിയവ�് അധിേകാ�ാദനം ഉ�ായ
ഘ��ിൽ വില�കർ� ഉ�ാകാതിരി�ാൻ ഇടെപ��തിന് േഹാർ�ിേകാർ�ിന്
സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� കർഷകരിൽ നി�് സംഭരി��തിെന�ാൾ ��തൽ ഉ���ൾ
േഹാർ�ിേകാർ�് ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�് സംഭരി��ത് വില
നിയ�ണ�ിന് �േയാജന�ദമാെണ�ി�ം കർഷക�െട താ�ര�ം സംര�ി�ാൻ
സം�ാന�ിനക�് നി�ം ��തൽ സംഭരി��തിന് �ാധാന�ം നൽ�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� കലാലയ��െട �വർ�ന സമയ�മം
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*287 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നവൈവ�ാനിക സ�ഹ�ിെ� നിർ�ിതി�െട ദിശാ�ചകം എ� നിലയിൽ
സം�ാനെ� കലാലയ��െട �വർ�ന സമയം വി�ലീകരി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� കലാലയ�ളിൽ ഐ.ഐ.ടി.കൾ�ം, എൻ.ഐ.ടി.കൾ�ം
സമാനമായ സമയ�മം �ാവർ�ികമാ��തി�െട ഉ�ാകാ�� േന��ൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ൈവ  �ാനിക സ�ഹ നിർ�ിതി�മായി ബ�െ��് ഗേവഷണ പഠനം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സർ�ാർ നട�ാ�� �ീസ് പ�തി സംബ�ി�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

പാലിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി

*288 �ീ. എ. രാജ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-�ീരവികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വൻകിട െറേ�ാറ�കൾ �തൽ െചറിയ ത�കടകൾ വെര
ലാേഭഛേയാെട അയൽ സം�ാന�ളിൽ നി�് വ��േതാ
സം�ാന�തെ��� സ�കാര� ഡയറികളിൽ നി��േതാ ആയ പാലാണ്
ഉപേയാഗി��െത�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�രം �ാപന�ൾ
ഉപേയാഗി�� പാൽ നി�ിത �ണനിലവാരം �ലർ��െ��് ഉറ�ാ�ാൻ
�ീര വികസന വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് �ണനിലവാരം �റ� പാ�ം േഫാർമാലിൻ, �റിയ ഉൾെ�െട��
രാസവ���ം ആ�ിബേയാ�ി�ക�ം കലർ�ിയ പാ�ം വ�ാപകമായി
വിൽ��െവ� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് തടയാൻ
അതിർ�ി െച�് േപാ�കളിെല പരിേശാധന കർശനമാ��േതാെടാ�ം
സ�രി�� ലേബാറ�റികൾ വ�ാപകമാ�ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) മിൽമ�െട�ം മ�് �ീര സഹകരണ സംഘ��െട�ം �വർ�നം ��തൽ
കാര��മമാ�ി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ണേമ��� പാലിെ� ലഭ�ത
ഉറ�വ��േമാ?

േകര�ാമം പ�തി

*289 �ീമതി ശാ��മാരി െക.
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�ീ സി എ�് ���
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര മിഷെ� ഭാഗമായി നാളിേകര �ഷി വ�ാപനേ�ാെടാ�ം
ഉ�ാദന�മത വർ�ി�ി��തിന് ല��മി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകര�ാമം പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� േകര�ാമ�ൾ ഉെ��ം �തിയ േകര�ാമ�ൾ
�ാപി�ാൻ ഉേ�ശ��േ�ാെയ�ം ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി �റ�
നിര�ിൽ ഉ�ാദന�മത �ടിയ െത�ിൻ ൈതകൾ നൽ��േ�ാെയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കർഷകർ�് െത�കയ� യ��ൾ �റ� വില�് ലഭ�മാ��േ�ാ; സ�യം
�വർ�ി�� െത�കയ� യ�ം വികസി�ിെ��േ��തിെ� �ാധാന�ം
പരിഗണി�് അതിനായി �ൻൈകെ���േമാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴിൽ ലഭ�തയിൽ െപൺ��ിക�െട പ�ാളി�ം വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി

*290 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ ആൺ��ികെള�ാൾ
െപൺ��ികളാണ് എ��ിൽ അധികെമ�ി�ം െതാഴിൽ ലഭ�തയിൽ
െപൺ��ികൾ പിറകിലായി േപാ��തിെ� കാരണ�ൾ പഠന വിേധയമാ�ി
അവ�െട െതാഴിൽ പ�ാളി�ം വർ�ി�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

സ�ാഭാവിക റബറിെ� വില�കർ� പരിഹരി�ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് സ�ാഭാവിക റബറിെ� വില�കർ�െയ �ടർ�് െച�കിട, ഇട�രം
കർഷകർ േനരി�� സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റബർ വില �ിരതാ ഫ�് എ�വെര വിതരണം െച�ി��്; ��ത ഫ�്
�ടിശിക തീർ�് വിതരണം െച�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; േക� സർ�ാരിന്
ലഭി�� ഇറ�മതി ���ിൽ നി�് സം�ാന��െട ഉ�ാദനം കണ�ാ�ി
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ആ�പാതികമായി വില �ിരതാ ഫ�ിേല�് �ക ലഭ�മാ�ണെമ�് േക�
സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) വില�കർ��െട �ധാന കാരണമായി കണ�ാ�� സ�ാഭാവിക റബർ
ഇറ�മതി, േകാ�ൗ�് റബർ ഇറ�മതി എ�ിവ നിയ�ി��തിന് േക�
സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) ഒ� ഉ���ിെ� നിയ�ണമി�ാ� ഇറ�മതി �ലം രാജ��ിന് സാ��ിക
ന�ം, െതാഴിൽ ന�ം എ�ീ �തിസ�ികൾ ഉ�ാ��പ�ം ഡ��.ടി.ഒ. കരാർ
വ�വ�യ�സരി�് ഏർെ���ാ�� സംര�ണ ��ം �മ�ി റബർ ഇറ�മതി
നിയ�ി�ാൻ േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ���തിന് േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) റബർ, ഏലം �ട�ിയ വാണിജ� വിളക�െട വില�കർ� �ലം സാ��ിക
�തിസ�ി േനരി�� കർഷകെര സഹായി��തിനായി സ�ീകരി�വാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാർ�ാ�� ആ��ല��ൾ

*292 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാർ�് നൽ�� െപൻഷൻ �ക �വായിരം �പയായി വർ�ി�ി�്
എ�ാ മാസ�ം വിതരണം െച��തി�ം െപൺമ��െട വിവാഹ�ിന് വ�മാന
പരിധി േനാ�ാെത ഒ� ല�ം �പ അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) കിട�േരാഗികളായ ഭി�േശഷി�ാ�െട വ�മാന സർ�ിഫി��്, ൈലഫ്
സർ�ിഫി��് എ�ിവ ഹാജരാ�ണെമ� നിബ�ന മാ�ഷിക പരിഗണന
നൽകിെ�ാ�് ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; കിട�േരാഗികളായ
ഭി�േശഷി�ാർ�ം അവ�െട കിട�ിലായ ആ�ിതർ�ം കിട�പകരണ��ം
ക�ിൽ, വാ�ർ െബഡ് എ�ിവ നൽ��തി�ം അവർ�് സംര�ണം
ഉറ�വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; കിട�േരാഗികളായ
ഭി�േശഷി�ാർ�് െമഡി�ൽ സർ�ിഫി��് വീ�ിൽ െച�് നൽ�വാ�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ാർ�് �.ഡി.ഐ.ഡി. കാർഡ് എ�ാ ആ��ല��ം ലഭി��തി��
ആധികാരിക േരഖയായി അംഗീകരി�് ഉ�രവ് �റെ��വി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; സ��മായി �ല�ം വീ�ം ഇ�ാ�വർ�് അവ നൽ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഭി�േശഷി�ാരായ വിദ�ാർ�ികൾ�� േ�ാളർഷി�് �ക വർ�ി�ി�് പഠന
സൗകര��ൾ നൽകി താമസ സൗകര�േ�ാ��ടി പഠനം നട�ാ�� പ�തികൾ
ആവി�രി�േമാ; ഭി�േശഷി�ാ�െട മ�ൾ�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് പ�്
ശതമാനം സംവരണം നട�ിലാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എ�ാ ഭി�േശഷി�ാെര�ം ബി. പി.എൽ. ലി�ിൽ ഉൾെ���േമാെയ�്
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വ��മാ�േമാ?

വാഹനാപകട�ൾ �റ�ാൻ നടപടി

*293 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വർ�ി� വ�� വാഹനാപകട�ൾ �റ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അമിത േവഗതയിൽ വാഹനം ഓടി��വെര ക�പിടി��തിനായി
ൈഹേവകളി�ം മ� െതരെ���െ�� �ല�ളി�ം �ാപി� നിരീ�ണ
ക�ാമറകൾ കാര��മ� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(സി) ��ത നിരീ�ണ ക�ാമറകൾ കാര��മമാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പഴം, പ��റി വിലവർ�നവിെനതിെര നട�� ഇടെപട�കൾ

*294 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പഴം, പ��റി എ�ിവ�െട വിലവർ�നവ് സം�ാനെ� ജന�െള
ബാധി�ാതിരി��തിനായി വിപണിയിൽ നട�ിയി�ളള ഇടെപട�കൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� കർഷകരിൽ നി�ം പ��റികൾ സംഭരി�് വിപണിയിെല�ി�്
ജന�ൾ�് �ര�ിത ഭ�ണം ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�ാ� പ��റി ഇന�ൾ ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം
േനരി�് സംഭരി�് വിപണനം നട��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ��റിക�െട �ര�ിത സംഭരണ�ിനായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
ഒ��വാൻ ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െറയിൽേവ വികസനം

*295 �ീ െക ആൻസലൻ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
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�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ന�നപ�േ�മം, കായികം,
വഖഫ്, ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയിൽ പാതക�െട വളവ് നിവർ�ി ബലെ���ി�ം ആ�നിക
സി�ലിംഗ് സംവിധാനം ഏർെ���ി�ം െ�യി�ക�െട േവഗത�ം
വാഹകേശഷി�ം വർ�ി�ി��തിന് ഇേ�ാൾ അവതരി�ി� േക� ബജ�ിൽ
�േത�കം പ�തികൾ ഇ�ാ��ം സം�ാനം നിർേദശി� സിൽവർ െെലനിന്
അ�മതി െെവ���ം സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസനം മരവി�ി�െമ�
ജന��െട ആശ� േക� സർ�ാരിെന അറിയി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം നിര�ര ഇടെപടലിെ� ഫലമാ�ം
പ�തി െചലവ് സം�ാനം വഹി�ാെമ� ഉറ�ിെന �ടർ�ം �ന��ീവി�ി�
ശബരിപാത�െട �ടർ�വർ�ന�ൾ�ായി സം�ാനം കാര��മമായ
ഇടെപടൽ നട��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് െറയിൽേവ ഏെ���ി�� ���ികൾ സമയബ�ിതമായി
�ർ�ികരി�ാ�ത് േക� െറയിൽേവ മ�ാലയ�ിെ�
��യിൽെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വലിയ വാഹന�ൾ നട�� നിയമ ലംഘന�ൾ തടയാൻ നടപടി

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

(എ) വാഹന�െട അമിതേവഗം, അമിതഭാരം, പരിധിയിൽ ��തൽ വീതിയി�ം
െപാ��ി�ം അപകടകരമായി സാധന�ൾ കയ�ക, ൈ�വർമാ�െട അ��
�ട�ിയ നിയമലംഘന�ൾ തടയാൻ നിലവിൽ സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അമിതഭാരം കയ�ിവ�� വാഹന�ിെ� ൈ�വ�െട േമൽ ��ത ���ത��ിന്
അ�ാെത േവെറ ഏെത�ി�ം െപ�ിേകസ് ചാർജ് െച�് പരിേശാധനാ
ഉേദ�ാഗ�െ� ടാർജ�് �ർ�ിയാ�ൽ നട�ി അേത നിയമലംഘനേ�ാെട
തെ� യാ� �ട��തിന് അ�വദി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത് പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം നിയമലംഘന�ൾ േപാലീസ്, േമാേ�ാർ വാഹന വ��് എ�ിവ�െട
സം�� ആഭി�ഖ��ിൽ �േത�ക സ് ക�ാഡിെന ഉപേയാഗി�് കെ��ാ�ം
െപ�ിേകസ് ചാർജ് െച�് യാ� �ടരാൻ അ�വദി�� ഉേദ�ാഗ�ർ�ൾെ�െട
ശി�ാനടപടികൾ ബാധകമാ�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വാഹന പരിേശാധനകൾ�് ഒ� ര�ാംതല പരിേശാധന��ടി
സാധ�തെയാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െനൽ�ഷി വികസനം
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*297 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ െനൽ�ഷി വികസന�ിനായി
�ാധാന�ം നൽകി വ��േ�ാ; �ഷി വി�തി�ം ഉ�ാദന�മത�ം
വർ�ി�ി��തിന് നട�ാ�ിയ പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തരിശായി ഇ�ി�� വയ�കളിൽ �ഷി ഇറ��തി�ം കരെനൽ �ഷി
വ�ാപി�ി��തി�ം ഒ�� �ഷി ജലേസചന സൗകര�േമർെ���ി ഇ��
�ഷിയിേല�് മാ��തി�ം നൽകിവ�� സഹായ�ൾ എെ��ാമാണ്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) െനൽ�ഷി വികസന പരിപാടികളിൽ ��ംബ�ീ�െട�ം �ാഥമിക കാർഷിക
സഹകരണ സംഘ��െട�ം പ�ാളി�ം ഉറ�ാ��തി�ം െതാഴി�റ�് പ�തി
�േയാജനെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഇ�ന െസ�് �ലം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�് ഉ�ാ�� അധിക െചലവ്

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

(എ) സം�ാന സർ�ാർ െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം ഏർെ���ാ�േ�ശി�� െസ�്
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട �വർ�നെ� എ�കാരം ബാധി�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�് ഉ�ാ�� അധിക െചലവ്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ഉ�ാ�� അധിക െചലവ് എ�െന പരിഹരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഞ��ം �ഷിയിേല�്

*299 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ ആരംഭി� ഞ��ം �ഷിയിേല�് എ� പ�തിയി�െട
��ി�വാൻ സാധി�ി�� െതാഴിലവസര�ൾ കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) സം�ാന ബജ�ിൽ ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് എ� �ക നീ�ി
െവ�ി�െ��ം ഇത് ഏെതാെ� രീതിയിലാണ് വിനിേയാഗി�വാൻ
ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. െപൻഷന് �ക മാ�ി വ�ാൻ നടപടി

*300 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ നി�ം വിരമി� ജീവന�ാർ�� ആ��ല��ൾ
വിതരണം െച��തിനായി വ�മാന�ിെ� പ�് ശതമാനേ�ാളം മാ�ി
വ�ണമ�് ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ഉ�രവ് പാലി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട െപൻഷൻ ആ��ല��ിന് �ക മാ�ി വ�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 െഫ�വരി 22, �ധൻ
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)].


