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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം
2023 മാർ�് 15, �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�ി

�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി

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

�ീേരാ�ാദന േമഖലയിൽ സ�യംപര�ാ�ത

*421 �ീ. പി. ബാലച�ൻ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീേരാ�ാദന േമഖലയിൽ സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിന്
മിൽമ�ം �ീരവികസന വ��ം േചർ�് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി
വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം മിൽമ�െട വിപണന സാധ�തകൾ
െമ�െ���ി വി�വരവ് വർ�ി�ി��തി�േവ�ി എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) പാലിൽ നി�ം �ല�വർ�ിത ഉ���ൾ നിർ�ി��തിന് മിൽമ നട�ിവ��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്; ഇതിനായി മിൽമ�് എെ��ാം സൗകര��ൾ
��തായി ഏർെ���ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മിൽമ ഉ����െട വി�ന വർ�ി�ി��തിന് ഓൺൈലൻ വിപണനം
ആരംഭി�വാൻ പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� വിദ�ാർ�ികൾ�് ആേരാഗ�ദായകമായ ഭ��വ��ൾ ��കളിൽ
ലഭ�മാ��തിന് മിൽമ�െട വിപണന േക��ൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?
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ക�കാലികളിെല ചർ� �ഴ േരാഗം

*422 �ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചില �േദശ�ളിൽ വ�ാപകമായി ക�കാലികളിൽ കാ�� ചർ�
�ഴ േരാഗം നിയ�ി��തിനായി �തിേരാധ ��ിവയ്�്
വ�ാപകമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിന് ആവശ�മായ മ��് ലഭ�മാ�ാൻ
കഴി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ക�കാലികൾ�ം �തിേരാധ ��ിവയ്�് നൽകാൻ
ല��മി��േ�ാ; എ�ിൽ സമയബ�ിതമായി ��ത ���ി
�ർ�ീകരി��തിന് ആവശ�മായ �മീകരണം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�് എ�ി�� �ഗ�ളിൽ നി�ം പകർ�വ�ാധികൾ
വ�ാപകമാ��തിനാൽ സം�ാനേ��് എ�ി�� �ഗ�ൾ
േരാഗവി��മായവയാെണ�് ഉറ�വ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) രാ�ിയിൽ ഉൾെ�െട വീ�പടി�ൽ �ഗചികി� ലഭ�മാ��തി�ളള പ�തി
വി�ലീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാർഷിേകാ����െട വ�ാവസായികാടി�ാന�ി�� �ല�വർ�ിത സംരംഭ�ൾ

*423 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ വാർഷികാടി�ാന�ിൽ നട�ിവ�� ൈവഗ േമള കാർഷിക
വിളകളിൽ നി�� �ല�വർ�ിേതാ�� നിർ�ാണ�ി�� സാേ�തിക വിദ�ക�ം
�തന ഉ����ം �ചരി�ി��തിൽ എ�േ�ാളം �േയാജന�ദമാ��െവ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ജി�ാതല�ിൽ �ദർശന, വിപണന പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�്
കാർഷിേകാ����െട വ�ാവസായികാടി�ാന�ി�� �ല�വർ�ിത
സംരംഭ�ൾ വ�ാപകമാ��തി�ം രാജ��ിെ� ഇതര ഭാഗ�ളിെല�ം
വിേദശെ��ം വിപണി സാധ�ത മനസിലാ��തി�ം സംരംഭകർ�്
അവസരെമാ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) എഫ്.പി.ഒ. ക�െട�ം എസ്.എഫ്.എ.സി. ക�െട�ം വ�ാപന�ിനായി നട��
�വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ?
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�തിയ െറയിൽേവ വികസന പ�തികൾ

*424 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ന�നപ�േ�മം,
കായികം, വഖഫ്, ഹജ് തീർ�ാടന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആവശ��ിന് െ�യി�കൾ അ�വദി�ാ�തിനാൽ െ�യിൻ യാ�
�രിത�ർ�മായിരി�� സാഹചര��ിൽ �തിയ െ�യി�കൾ അ�വദി�ി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; െ�യി�ക�െട േവഗത വർ�ി�ി�ാൻ യാെതാ�
നടപടി�ം സ�ീകരി�ാ� േക� സർ�ാരിെ� നിലപാട് സം�ാന
താ�ര�ാർ�ം തി��ണെമ�് ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് �തിയ െ�യി�കൾ അ�വദി��തിന് അനിവാര�മായ േനമം
െടർമിനൽ വികസനം ഉേപ�ി� തീ�മാനം തി��ാൻ േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന വികസന�ിന് ആവശ�മായ െറയിൽേവ വികസന പ�തികൾ
നട�ിലാ�ാതിരി�ക�ം യാ��ാ�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി െ�യിൻ
യാ�ാ സൗകര�ം ഏർെ���ാതിരി�ക�ം െച��േതാെടാ�ം സം�ാന
സർ�ാരിെ� തനത് െറയിൽേവ വികസന പ�തികൾ�് �ടി േക� സർ�ാർ
വിഘാതം ��ി�� സമീപനം തി��ാൻ ആവശ�െ��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

കർഷക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി�ാൻ പ�തി

*425 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാർഷിേകാ�ാദനം വർ�ി�ി�് കർഷക�െട വ�മാനം
വർ�ി�ി��തിന് സർ�ാർ ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാർഷിക ഉ����െട വിലയിടിവ് ഫല�ദമായി തട��തിന് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ശ�ള ഉ�രവ്

*426 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. 15.02.2023-ന് ഇറ�ിയ ഉ�രവിൽ ജീവന�ാർ�്
നൽകാ�� പ�തി ശ�ളം മാ�േമ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട ഫ�ിൽ നി�ം
നൽ�ക�� എ�് വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േജാലി െച��വർ�് �ലി നൽകണം എ� ഭരണഘടനാ �ല��ൾ�് എതിരാണ്
ഈ നടപടി എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െതാഴിൽ �ഷണ സംസ് കാര�ിന് �ട�ം �റി��തായി പറയെ���
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട ��ത തീ�മാനം പിൻവലി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ിയിൽ സംഘടി�ി� െ�ാഫഷണൽ �ഡ�്സ് ഉ�േകാടി

*427 �ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ സി എ�് ���
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീമതി െദലീമ : 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 �ാപന��ം വ�വസായ േമഖല�ം ത�ി��
സഹകരണം ശ�ിെ���ി വിദ�ാർ�ികെള സംരംഭകരാ��തി�ം അവ�െട
െതാഴിൽ േശഷി�ം െതാഴിലവസര��ം വർ�ി�ി��തി�ം പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആേഗാളതല�ിൽ ഉയർ�വ�� ��ൻ െതാഴിലവസര�ൾ മന�ിലാ�ി
വ�വസായ േമഖല�മായി േചർ�് െെന�ണി വികസന�ിന് നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െ�ാഫഷണൽ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�ം
അ��ാപകർ�ം വിവിധ േമഖലകളിെല വിദ��മായി സംവദി�ാൻ
അവസരെമാ���തിനായി െകാ�ിയിൽ സംഘടി�ി� െ�ാഫഷണൽ �ഡ�്സ്
ഉ�േകാടി �േയാജന�ദമാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാർഥികൾ�് യാ�ാസൗജന�ം �ടരാൻ നടപടി

*428 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. േനരി��തായി പറയെ��� സാ��ിക �തിസ�ിയിൽ
നി�ം കരകയറാൻ വിദ�ാർ�ിക�െട യാ�ാസൗജന�ം അട��� ആ��ല��ൾ
നിർ�ലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� �ൾ, േകാളജ് വിദ�ാർഥികൾ�് നൽകിവ�� യാ�ാസൗജന��ം
ആദായനി�തി നൽ�� ര�ാകർ�ാ��െട ��ികൾ�� യാ�ാഇള�ം
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നിർ�ലാ�ാൻ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�്
സർ�ാരിെ� അഭി�ായം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട ��ത തീ�മാനം വിദ�ാർ�ിക�െട താ�ര��ിന്
വി���ം വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശെ� അ�ിമറി���മാണ് എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം സർ�ാർ ഗൗരവമായി
പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�ല�വർ�ിത പാ�����െട നിർ�ാണ�ം വിപണന�ം

*429 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനിത സ�ാ�യ സംഘ�ളി�െട പാ��ാദന�ം പാലിൽ നി��
�ല�വർ�ിത ഉ����െട നിർ�ാണ�ം വിപണന�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െകാ��് �റ� പാൽ, ൈതര്, േയാഗർ�്, ഐസ് �ീം, േപട, ബ�ർ മിൽ�്,
സംഭാരം എ�ിവ�െട വിപണനം ഉറ�വ��ാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

�ീരേമഖല േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*430 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�പ�ിയ�് ല��ിലധികം ജന�ൾ ആ�യി��
�ീരേമഖല �തിസ�ി േനരി��െവ�ത് വ�തയാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�വളർ�ൽ ലാഭകരമാ�ാ�ം �ീരേമഖലയിെല �തിസ�ികൾ
പരിഹരി�ാ�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉയർ� ഉ�ാദന�മത�ം േരാഗ�തിേരാധേശഷി��� ക�കാലി ഇന�ൾ
വികസി�ിെ����തി�� ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�് ഊ�ൽ നൽകാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ബി�ദ പാഠ�പ�തി പരിഷ് കരണം

*431 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാ�വർഷ ബി�ദ പഠനം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി പാഠ�പ�തി
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പരിഷ് കരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നാ�വർഷ ബി�ദ പഠന�ി�� മാ�കാ പാഠ�പ�തി എ�േ��് ത�ാറാ�ാൻ
കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ഷി���ൾ

*432 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ���ര� ഉറ�ാ�ക, െതാഴിലവസര�ൾ വർ�ി�ി�ക എ�ീ ല���േളാെട
�ഷി വ�ാപി�ി��തിന് സർ�ാർ നട�ിയ �വർ�നഫലമായി എ�
�ഷി���ൾ �പീകരി�ാനായി��്; ��തായി എ� �ല�് �ഷി
വ�ാപി�ി�ാൻ കഴി�െവ�തിെ� വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(ബി) �തിസ�ികെള അതിജീവി�െകാ�് �ൻവർഷ�െള അേപ�ി�് കഴി�
വർഷം കാർഷിക േമഖലയിൽ മിക� നിര�ി�� വളർ� ൈകവരി�ാൻ
കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ശാ�ീയമായ സംേയാജിത �ഷി സ�ദായ�ി�െട ഉ�ാദന വർ�ന�ം വിസ് �തി
വി�ലീകരണ�ം സാധ�മായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാ��ാദന േമഖലയിെല െചലവ് �റ��തിന് നടപടി

*433 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാ��ാദന േമഖലയിൽ െചലവ് വളെര ��തലാെണ� വ�ത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാ��ാദനെ�ല�കളിൽ �ധാനെ��ത് പണി�ലിയായതിനാൽ ഇത്
�റ��തിന് വാണിജ�ാധി�ിത ഫാ�കൾ പി�ട�� സാേ�തിക
വിദ�യി��ി�� നട�ി�് െച�കിട േമഖലയി�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ പ�തി
ത�ാറാ�േമാ; അറിയി�േമാ;

(സി) െചലേവറിയ കാലി�ീ�യിൽ നി�ം പാ�ാത� രാജ���ം ന�െട അയൽ
സം�ാന��ം പി�ട�� നാര് അധി�ിത സ�ർ� മി�ിത തീ�യിേല�്
കർഷകെര മാ��തിന് �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) തീ��ൽ �ഷി െച��തിനാ�� �ല ലഭ�ത�റവ് ��ി�� �തിസ�ി
വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ീര േമഖലയിൽ െതാഴി�റ�് പ�തി�െട സാധ�തകൾ
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�േയാജനെ����തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ േലാക നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�ാൻ നടപടി

*434 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ വി െക �ശാ�്
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�േദശ�ം വിേദശ��� വിദ�ാർ�ികെള �ടി ആകർഷി��� രീതിയിൽ
സം�ാനെ� ഒ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ ഹ�് ആ�കെയ� ല��േ�ാെട
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ േലാക നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തിന്
ഉേ�ശ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള സർവകലാശാല�് നാക് എ �സ് �സ് അംഗീകാരം േനടിെയ��ാൻ
കഴി��േപാെല മ�് സർവകലാശാലകെള�ം േകാേള�കെള�ം മിക�
നിലവാര�ി�� അംഗീകാരം േനടിെയ��ാൻ �ാ�മാ��തിന് നട��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� േകാേള�ക�െട�ം സർവകലാശാലക�െട�ം അടി�ാന
സൗകര�ം മിക��താ��തിന് കിഫ്ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�ം �സ ഫ�്
ഉപേയാഗി�ം നട�� �ധാന �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന കാർഷിക യ�വൽ�രണ മിഷെ� �വർ�നം

*435 �ീ. എ. രാജ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െതാഴിലാളിക�െട ലഭ�ത�റവ് കാർഷിക വി�ലീകരണ�ിന് വിഘാതമാ��
എ� ��ം പരിഹരി�ാൻ �പീകരി�ി�� േകരള സം�ാന കാർഷിക
യ�വൽ�രണ മിഷെ� �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച�കിട കാർഷിക യ���ം അവ �വർ�ി�ി��തിന് വിദ�രായ
െതാഴിലാളികെള�ം ലഭ�മാ��തിന് �ഷി�ീ െസ��കൾ വ�ാപകമാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) കാർഷിക കർ� േസനകെള ശാ�ീകരി��തി�ം അഭ��വിദ�രായ �വാ��െട
കർ�േശഷി �േയാജനെ���ി കർഷകർ�് േസവനം ലഭ�മാ��തിന് �ഷി
ഭവ�കളിൽ ഇേ�ൺഷി�് േ�ാ�ാം ആരംഭി��തി�ം സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

യാ�ാ സൗജന�ം നൽ����ല�� െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. �െട ന�ം പരിഹരി�ാൻ
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നടപടി

*436 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. യിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�്
അ�വദി�ിരി�� യാ�ാ ആ��ല��ളിൽ എെ��ി�ം നിയ�ണം
ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ യാ�ാ ഇള�ക�ം യാ�ാ സൗജന��ം നൽ�ക വഴി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.
�് ഉ�ാ�� ബാധ�ത കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) യാ�ാ സൗജന�ം നൽ����ലം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. �് ഉ�ാ�� ന�ം
പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

റ�ർ കർഷക�െട േ�മ�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി നട�� �വർ�ന�ൾ

*437 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് റ�ർ കർഷക�െട േ�മ�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി ഈ സർ�ാർ
നട�� �വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക� സർ�ാർ േകാ�ൗ�് റ�റിന് �ഖ�ാപി� വർ�ി�ി� ഇറ�മതി ��ം
റ�ർ കർഷകർ�് ആശ�ാസം നൽകിെ�� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിെനതിെര �തികരി��തി�ം ഇടെപ��തി�ം സം�ാന�് നി��
പാർലെമ�ംഗ�ൾ �േ�ാ�് വ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�ാഭാവിക റ�ർ ഇറ�മതി നിയ�ണ�മായി ബ�െ��് േക� സർ�ാരിൽ
സ�ർ�ം െച��ാേമാ; വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. വ�മാന വർ�നവിന് നടപടി

*438 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ സഹായം ആ�യി�ാെത ശ�ളം ഉൾെ�െട�� �വർ�ന െചലവ്
തനത് വ�മാന�ിൽനി�ം കെ��കെയ� ഉേ�ശേ�ാെട കിഫ്ബിയിൽ
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നി�� �ക�ം പ�തി വിഹിത�ം വിനിേയാഗി�് �തിയ ബ�കൾ
നിര�ിലിറ�ാൻ ഉേ�ശ�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ടി��ിതര വ�മാനം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� ഏ��ം
വലിയ ഇ�ന വിതരണ ഔ�് െല�് �ംഖലയാകാൻ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�്
കഴി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

�ണിേവഴ് സി�ികെള അ�ർേദശീയ നിലവാര�ിലാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാനെ� �ണിേവഴ് സി�ികെള അ�ർേദശീയ നിലവാര�ിൽ ഉയർ�ാൻ
സ�ീകരി�്  വ�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭാവി സാ��തകൾ ��ിൽ ക�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ��തൽ റിസർ�്
സൗകര��ൾ ഉൾെ�െട അ�വദി�്  സം�ാനെ� �ണിേവഴ് സി�ികെള ��തൽ
ആകർഷകമാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പര�രാഗത ക  ൃഷി രീതി�ം വി�ിന��ം സംര�ി��തിന് നടപടി

*440 �ീ ജി �ീഫൻ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പര�രാഗത �ഷി രീതിക�ം അന�ം നി�േപാ�� വി�ിന��ം
സംര�ി��തി�ം ��ത �ഷി രീതികൾ വ�ാപി�ി��തി�ം പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വനാതിർ�ികളി�ം ഉൾവന�ളി�ം താമസി�� പ�ിക േഗാ�
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ പിൻ�ട�� �ഷി രീതികൾ നിലനിർ��തി�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അതി�െട ��ത േമഖലയിെല ജനവിഭാഗ��െട
ഭ���ര��ം െതാഴി�ം ഉറ�ാ��തി�ം ഉത�� തര�ിൽ പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േമഖലയിെല കാർഷിേകാ���ൾ�് മതിയായ വില ലഭി��െ��്
ഉറ�ാ��തി�ം കാർഷിേകാ���ൾ സംഭരി��തി�ം വിപണന
സൗകര��ൾ ഒ���തി�ം നിലവി�ളള സംവിധാന�ൾ പര�ാ�മാേണാ;
ഇെ��ിൽ ആയതിനാവശ�മായ ആ�നിക സൗകര��ൾ ഒ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പാഠ�പ�തി പരി�രണം
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*441 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല സമ� പരി�രണം
ല��മി�െകാ�� പാഠ�പ�തി പരി�രണ�ിെ� മാ�കാ �പേരഖ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാഠ�പ�തി പരി�രണെ� �ടർ�് വിദ�ാർ�ികൾ�ാ�ളള ൈല�റി,
ലേബാറ�റി ഉൾെ�െട�� അ�ാദമിക േസവന��െട �വർ�ന സമയം
ദീർഘി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാർ�ികൾ�് താ�ര��ളള െതാഴിൽ േമഖലയിൽ �ാേയാഗിക പരിശീലനം
േനടാൻ അവസരെമാ���തിന് പാഠ�പ�തി നവീകരണ�ി�െട
ല��മി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠന�ിെനാ�ം വ�മാനം ഉറ�ാ�ാൻ പ�തി

*442 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർവകലാശാലകളിെല�ം അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിെല�ം
ഡി�ാർ�്െമ�കെള േ�ഡ് െച��തിന് നിലവി�� സംവിധാന�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠന�ിെനാ�ം വ�മാനം ഉറ�ാ��തിന് നിലവിൽ
പ�തിക�േ�ാെയ�ം �തിയ പ�തികൾ ആവി�രി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) കലാസാഹിത� ൈവ�ാനിക േമഖലയിെല ��ഖർ�് ഒ��ടി ആശയ�ൾ
പ�വ�ാ�ം �ാവർ�ികമാ�ാ��� എെ��ി�ം സംവിധാന�ൾ
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാേളജ് ���കൾ എ� ആശയം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

സ�ാഭാവിക റ�റി��ായ വില�കർ� േനരി��തിന് നടപടി

*443 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഷി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) അ�ാരാ� വാണിജ� കരാ�ക�െട ഫലമായി സ�ാഭാവിക റ�റി��ായ
വില�കർ� േനരി��തിന് േക� സർ�ാരിേനാട് �േത�ക പാേ�ജ്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ാദന െചലവ് ശാ�ീയമായി നിർണയി�് ഉ�ാദകർ�് െ�ാഡ�ൻ
ഇൻെസ�ീവ് നൽകണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) റ�ർ േമഖല�് േ�ാ�ാഹനം ആവശ�മിെ�� കാ��ാട് നിതി ആേയാഗ്
�കടി�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ കർഷക�െട ആശ� കണ�ിെല��് ഉ�ാദന
െചലവിെന�ാൾ ഉയർ� വില ലഭി�ാൻ സ�ാമിനാഥൻ ക�ീഷൻ ശിപാർശ
നട�ാ�ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാഴിയിറ�ി ഉ�ാദന, വിപണന �ംഖല

*444 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-�ീരവികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാഴിയിറ�ി ഉ�ാദന, വിപണന �ംഖലെയ അയൽ
സം�ാന�ളിെല വൻകിട ക�വട�ാർ നിയ�ി�ി�� സാഹചര��ിന്
�ഗസംര�ണ വ��ിെ� �വർ�ന�ളി�െട പരിഹാരം ��ി�ാൻ
കഴി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാഴി�ീ��ം േ�ായിലർ ഇന��െട�ം ��േ�ാഴിക�െട�ം ���െള�ം
ആവശ�ാ�സരണം ഉ�ാദി�ി�് വിതരണം െച�ാൻ കഴി��േ�ാ;

(സി) ഈ രംഗ�് െകപ്േകാ�െട ഇടെപടൽേശഷി വർ�ി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാർ�ികൾ�� െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. കൺസഷൻ

*445 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഇ�പ�ിയ�് വയസിന് �കളിൽ �ായ��
വിദ�ാർ�ിക�െട കൺസഷൻ നിർ�ലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� സ് �ൾ, േകാളജ് വിദ�ാർ�ികൾ�� യാ�ാസൗജന��ം ആദായ
നി�തി നൽ�� ര�കർ�ാ��െട ��ികൾ�� യാ�ാ ഇള�ം
നിർ�ലാ�ാൻ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. തീ�മാനം എ��ാ��ായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാർ�ിക�െട കൺസഷൻ സംബ�ി� വിഷയം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട
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േബാർഡ് മീ�ിംഗിൽ ചർ� െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�് േബാർഡ്
മീ�ിംഗിെല തീ�മാനം വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ സ�യം വിരമി�ൽ സ് കീം

*446 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ സ�യം വിരമി�ൽ സ് കീം ഏർെ���ാൻ
ധനകാര�വ��് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.േയാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ആവശ�ം �േ�ാ�വ�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ആവശ��ിേ�ൽ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ചർ�കൾ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ചർ�യിെല തീ�മാന��െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) കരാർ ജീവന�ാർ േജാലി െച�� െക.എസ്.ആർ. ടി.സി. സ�ി�് എ� ക�നി�്
�ൻഗണന നൽകിെകാ�് െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.-യിെല �ിരം ജീവന�ാെര
�റ�ാ�� നടപടിയാണ് ഇെത� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട വ�മാന വർ�നവിന് നടപടി

*447 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ വി േജായി
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� മാസം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട ശരാശരി �തിദിന കള�ൻ
എ�യായി��; ജീവന�ാ�െട ആ�ാർ�മായ �മഫലമായി െറേ�ാഡ്
കള�ൻ േനടാൻ കഴി�േ�ാ�ം മാേനജ്െമ�് ജീവന�ാെര
വിശ�ാസ�ിെല���ിെ��് പറയെ��� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ മാേനജ്െമ�ിെ� ഏകപ�ീയ നടപടികൾ
പരിേശാധനാവിേധയമാ�േമാ;

(ബി) ശ�ളം നൽ��തിെന ടി��് വ�മാനല��ം േന���മായി ബ�െ����ത്
ശാ�ീയമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േസവന താ�ര�ം ഹനി�ാെതതെ� ഉചിതമായ െഷഡ�ൾ
�ന:�മീകരണ�ി�െട�ം െമ�െ�� വാഹന വിനിേയാഗ�ി�െട�ം
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട വ�മാന വർ�നവിന് നടപടി സ�ീകരി��േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ?
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�ിവാൻ�ം എ�ിനീയറിംഗ് സയൻസ് ആൻഡ് െടക് േനാളജി റിസർ�് പാർ�്

*448 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം വിള�ിൽശാലയിൽ �ാപി�� �ിവാൻ�ം എ�ിനീയറിംഗ്
സയൻസ് ആൻഡ് െടക് േനാളജി റിസർ�് പാർ�് സംബ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാർ�ിന് ആവശ�മായ സാേ�തിക, ഭൗതിക സൗകര��ൾ ഒ���തിന്
എ.പി.െജ.അ�ൾ കലാം സാേ�തിക സർവകലാശാല�മായി
ധാരണ��ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) നവീന സാേ�തികവിദ�യി�െട വ�വസായവ�രണം എ� ല��േ�ാെട
ആരംഭി�� ��ത പാർ�ിന് അ�� അ�് വർഷ�ി��ിൽ എ� ആ�നിക
ക�നികൾ ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പാർ�ിെ� �വർ�നം എ�് �തൽ ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�ം
ഇതിനായി എ� �കയാണ് ആവശ�മായി വ��െത�ം അവ എ�െനെയ�ാം
കെ��ാൻ കഴി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് �ര� വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി

*449 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േസഫ് േകരള പ�തി�െട ഭാഗമായി നിരീ�ണ ക�ാമറകൾ
�ാപി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) വലിയ �ക �ട�ി �ാപി� നിരീ�ണ ക�ാമറകൾ ഒ� വർഷേ�ാളമായി�ം
�വർ�ന�മമായി�ി� എ�� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇവ�െട
�വർ�ന�ൾ എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറാഡ് �ര�െയ ബാധി�� തര�ിൽ ലഹരി ഉപേയാഗി�്
വാഹനേമാടി��വർെ�തിെര നടപടി ശ�മാ��തി�� നിയമ േഭദഗതികൾ
െകാ�് വരാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സ��ശാ� േമഖലയിെല ഗേവഷകർ�ായി ഇ-േലണിംഗ് �ാ�്േഫാ�കൾ

*450 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ എം നൗഷാദ് 



14 of 14

�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �േറാപ�ൻ �ണിയൻ ഇേ�ാ മൈറൻ േ�ാജ�് നിർവഹണ�ി�� �േറാ�്,
എഷ� �ഖ��ളിെല ആറ് രാജ��ളി�� എ�് ഗേവഷണ
�ാപന�ളിെലാ�ായി േകരള സർവകലാശാല െതരെ���െ��ി�േ�ാ;
ഗേവഷണ പ�തി�ായി �ക ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) കാലാവ�ാ മാ��ിെ� �ത�ാഘാത�ളിൽ നി�് സ�� ആവാസ വ�വ�െയ
സംര�ി��തി�� സംവിധാന�ൾ പ�തിയിൽ ഉൾെ���േ�ാ; എെ�ാെ�
കാര��ളാണ് പ�തി�െട ഭാഗമായി വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ശാ� േമഖലയിെല ഗേവഷകർ�ായി ഇ-േലണിംഗ് �ാ�്േഫാ�കൾ
വികസി�ി�� പ�തിയിൽ േകരള സർവകലാശാല പ�ാളിയായി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 മാർ�് 6, 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)].


