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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/VII-9

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഏഴനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ആഗസസ്റ്റ്   21,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(കചനാകദദനാത്തരകവള ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള് ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ ശസ്പീ.  കതനാമസസ്റ്റ്

ചനാണബലക്കതബലര  അനധബകൃത  ഭൂമബ  കേകയ്യേറലാം  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  അകനന്വേഷണലാം

നടത്തണലമനനാവശദലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  എഴുകനറ്റുനബനസ്റ്റ്  മുദനാവനാകേദലാം

വബളബക്കുകേയലാം  അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം  നബശബ്ദരനായബ  സന്വേസനാനങ്ങളബല്

ഉപവബഷ്ടരനാവുകേയലാം ലചയ.)

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

26(*271)   ലകേ  .  എസസ്റ്റ്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .   ജസ്പീവനക്കനാരുലട ഡഡ്യൂട്ടബ സമയലാം

ഗതനാഗതവകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  കതനാമസസ്റ്റ്  ചനാണബ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.യബല് നബലവബലുണനായബരുന ഡഡ്യൂട്ടബ പനാകറണ് ഏകേസ്പീകേരണലാം

വഴബ  ശമ്പളത്തബനസ്റ്റ്  ആനുപനാതബകേമനായ  കസവനലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുളള  കേര്മ്മേ
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പദതബ  ആവബഷ്കരബച്ചു  നടപ്പെബലനാക്കുനലണനലാം  പുതബയ  ഡഡ്യൂട്ടബക്രമലാം

നബശ്ചയബച്ചതബനുകശഷലാം  വനാഹന  ഉപകയനാഗലാം  ശരനാശരബ  87  ശതമനാനമനായബ

ഉയരുകേയലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുലട  കുറവുമൂലലാം  ഉപകയനാഗബക്കനാന്  കേഴബയനാതബരുന

ബസുകേളുലട എണലാം ആനുപനാതബകേമനായബ കുറഞ്ഞതബനനാലുലാം കൂടുതല് സര്വസ്പീസുകേള്

ഓപ്പെകററസ്റ്റ്  ലചയ്യുവനാന്   കേഴബഞ്ഞതുമൂലവുലാം  വരുമനാനത്തബല്  50  ലക്ഷലാം  രൂപയലട

പ്രതബദബന വര്ദനവസ്റ്റ്  ഉണനാവുകേയലാം ലചയബട്ടുലണനലാം ഡബബള് ഡഡ്യൂട്ടബ  ക്രമത്തബല്

ആഴ്ചയബല്  48  മണബക്കൂര് വകരണ സനാനത്തസ്റ്റ്  ഇകപ്പെനാള്  39  മണബക്കൂര് മനാത്രകമ

കജനാലബ  ലചയ്യേബപ്പെബക്കുനള്ളൂലവനലാം  കമനാകട്ടനാര്  ടനാന്കസനാര്ട്ടസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  പ്രകേനാരലാം  8

മണബക്കൂര് കജനാലബക്കസ്റ്റ് അരമണബക്കൂര് വബശമലാം അനുവദബക്കുനകതനാലടനാപ്പെലാം സബലാംഗബള്

ഡഡ്യൂട്ടബക്കസ്റ്റ്  കകേവലലാം  ആറര  മണബക്കൂലറങ്കബലുലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുലട  കസവനലാം

ലഭദമനാക്കണലമനതനാണസ്റ്റ്  ഡഡ്യൂട്ടബ  ഏകേസ്പീകേരണലാം  ലകേനാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശബക്കുനലതനലാം

പുതുക്കബയ  ഡഡ്യൂട്ടബ  പനാകറണ്  നടപ്പെബലനാക്കബയതബലൂലട  ലലകേവരബച്ച  കനട്ടങ്ങളുലട

വദക്തമനായ  കേണക്കുകേള്  കശഖരബച്ചുവരബകേയനാലണനലാം സഭലയ  അറബയബച്ചു.  ഒരു

ലക്ഷലാം  കകേനാടബ  രൂപ  ആസബയള്ള  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.യലട  നബലവബലല  കേടലാം

3000  കകേനാടബ  രൂപ  മനാത്രമനാലണനലാം  ലപ്രനാഫ.  സുശസ്പീല്  ഖന  നല്കേബയ

പ്രബലബമബനറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബലന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  വരുലാംവര്ഷങ്ങളബല്  ടബ  കേടലാം

കുറച്ചുലകേനാണ്ടുവരുനതബനുലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.യബല്  സമഗ്രമനായ  വബകേസനലാം

സനാദദമനാക്കുനതബനുമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുലണനലാം  ഇതബനനായബ
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മുഖദമനബ  വബളബച്ചുകചര്ത്ത  കയനാഗത്തബല്  ജസ്പീവനക്കനാര്  പൂര്ണ  സഹകേരണലാം

വനാഗനാനലാം  ലചയബട്ടുലണനലാം  മനബ  അറബയബച്ചു.  ഡസ്പീസല്  ലചലവസ്റ്റ്  വര്ദബക്കുന

സനാഹചരദത്തബല്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.  ബസുകേള്  സബ.എന്.ജബ./

എല്.എന്.ജബ.യബകലയസ്റ്റ് മനാറ്റുനതബനസ്റ്റ് ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാടുകൂടബയളള നടപടബകേളുലാം

നബലവബലുള്ള ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ് മുഴുവന് സമയവുലാം ലതനാഴബല് നല്കുനതബനനായബ

900  പുതബയ  ബസുകേള്  വനാങ്ങുനതബനുള്ള  നടപടബകേളുലാം  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗസ്റ്റ്  വബഭനാഗത്തബലല  കപനാരനായ്മകേള്

പരബഹരബക്കുനതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ ജനറല് മനാകനജര്/അസബസന്റെസ്റ്റ് ജനറല് മനാകനജര്

തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബച്ചസ്റ്റ്  ആഗസസ്റ്റ്  മനാസലാം  30-ഓടുകൂടബ  നബയമന  നടപടബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനകതനാലടനാപ്പെലാം  ഒനാകരനാ  ജബല്ലയബകലയലാം  എ.റബഒ./ഡബ.റബ.ഒ.മനാരുലട

കസവനലാം യഥനാവബധബ പ്രകയനാജനലപ്പെടുത്തുനതുസലാംബനബച്ചസ്റ്റ് പരബകശനാധന നടത്തബ

ആവശദമനായ  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  നടത്തുനതുമനാണസ്റ്റ്.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.യബല്

തുടര്നവന  സൂചനനാ  പണബമുടക്കബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  മനാറലപ്പെട്ട  മുഴുവന്

ലതനാഴബലനാളബകേലളയലാം  പുനര്വബനദസബപ്പെബച്ചബട്ടുലണനലാം  ആലുവ

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ. ബസസ്റ്റ് കസഷലന്റെ നവസ്പീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം പനാലക്കനാടസ്റ്റ്

ജബല്ലയബല് പുതബയ ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.  ഡബകപ്പെനായലാം  പനാലക്കനാടസ്റ്റ്-മണനാര്ക്കനാടസ്റ്റ്-

ആനക്കട്ടബ  റൂട്ടബല്  പുതബയ  ബസസ്റ്റ്  സര്വസ്പീസുകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതനാലണനലാം

കേനാസര്കഗനാഡസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.  ഡബകപ്പെനായബല്  ബസുകേള്  ലവറുലത
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കേബടക്കുനതുസലാംബനബച്ചുലാം കേണകര്മനാരുലടയലാം ലലഡ്രെെവര്മനാരുലടയലാം അപരദനാപ്തത

സലാംബനബച്ചുലാം  എഴുതബ  നല്കേബയനാല്  അടബയന്തര  പരബഹനാര  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.യബല് നബലനബല്ക്കുന പ്രതബസനബ തരണലാം ലചയ്യുനതബനുലാം

സമഗ്ര  വബകേസനലാം  സനാദദമനാക്കുനതബനുലാം  പണബമുടക്കുകപനാലുള്ള  സമര

പരബപനാടബകേള്  ഒഴബവനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  വദതദനാസമബല്ലനാലത  എല്ലനാ

സലാംഘടനകേളുലടയലാം  ആതനാര്ത്ഥമനായ  സഹകേരണലാം  ആവശദമനാലണനസ്റ്റ്  ഒരു

ഉപകചനാദദത്തബലബടലപട്ടുലകേനാണസ്റ്റ് മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

27 (*272) ഗ്രനാമസ്പീണകറനാഡസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം വനബതനാ സന്വേനാ  ശയസലാംഘങ്ങലള

ഏല്പ്പെബക്കല്

തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണവുലാം നഡ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമവുലാം വഖഫസ്റ്റ് ഹജസ്റ്റ് തസ്പീര്ത്ഥനാടനവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ലകേ.  ടബ.  ജലസ്പീല്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കകേരളത്തബല്

ഗ്രനാമസ്പീണ കറനാഡുകേളുലട അറകുറപ്പെണബ സലാംബനബച്ചസ്റ്റ് പ്രകതദകേ നയലാം രൂപസ്പീകേരബച്ചസ്റ്റ്

ഉത്തരവനായബട്ടുലണനലാം  ഉത്തരനാഖണസ്റ്റ്   മനാതൃകേയബല്  കകേരളത്തബലല

പബ.എലാം.ജബ.എസസ്റ്റ്.ലലവ.  കറനാഡുകേളുലട  പനാര്ശന്വേഭനാഗങ്ങളബലല  അറകുറപ്പെണബകേള്

വനബതനാ സന്വേനാശയ സലാംഘങ്ങലള ഏല്പ്പെബക്കുനതുസലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  സനാദദതനാപഠനലാം

നടത്തബവരബകേയനാലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്

പബ.എലാം.ജബ.എസസ്റ്റ്.ലലവ.  പദതബപ്രകേനാരലാം  നബര്മ്മേബക്കുന  കറനാഡുകേളുലട  അഞസ്റ്റ്
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വര്ഷത്തബനുകശഷമുള്ള  അറകുറപ്പെണബകേള്  നടത്തുനതബനനായബ  കുടുലാംബശസ്പീ

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ള  62-ഓളലാം  കലബര്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  ലസനാലലസറബകേളബല്

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനായ  46  ലസനാലലസറബകേള് നനാളബതുവലര  52,87,186/-  രൂപയലട

പ്രവൃത്തബകേള്   അവനാര്ഡസ്റ്റ്  ലചയകേഴബഞ.  നബകയനാജകേമണലനാടബസനാനത്തബല്

ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡസ്റ്റ്  നബര്മ്മേനാണ  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുനതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ

എഞബനസ്പീയറബലാംഗസ്റ്റ്  വബഭനാഗത്തബല്  ആവശദമനായ  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്

വരുത്തബയബട്ടുള്ളതബനുപുറലമ സലാംസനാനലത്ത ഗ്രനാമസ്പീണ കറനാഡുകേളുലട ഇകപ്പെനാഴലത്ത

അവസ സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  പരബകശനാധബക്കുനതബനുള്ള നടപടബക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തബയനായബ

വരബകേയമനാണസ്റ്റ്.  കലനാകേ  ബനാങ്കസ്റ്റ്  സഹനായകത്തനാലടയള്ള  മുഖദമനബയലട  ഗ്രനാമസ്പീണ

കറനാഡസ്റ്റ്  പുനരുദനാരണ  പദതബ  നയപരമനായ  കേനാരദമനായതബനനാല്  അക്കനാരദലാം

ആകലനാചബച്ചസ്റ്റ്  തസ്പീരുമനാനബക്കുനകതനാലടനാപ്പെലാം  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളുലട

നബര്മ്മേനാണത്തബനുലാം  ലമയബന്റെനന്സബനുലാം  കമഖലനാ  വബഭജന  നബബനനകേള്ക്കസ്റ്റ്

വബകധയമനായബ  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ലഭദമനാക്കുന  കേനാരദവുലാം

ഒറത്തവണ   നനനാക്കല്  പദതബയബല്  ഏലതങ്കബലുലാം  പഞനായത്തസ്റ്റ്  കറനാഡുകേള്

ഉള്ലപ്പെടുകത്തണതുകണനാ  എന  കേനാരദവുലാം  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനായബ  ആകലനാചബച്ചസ്റ്റ്

തസ്പീരുമനാനബക്കനാവുനതനാലണനസ്റ്റ് മനബ അറബയബച്ചു.  കറനാഡുകേളുലട അറകുറപ്പെണബകേള്

സമയബനബതമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനസ്റ്റ്  വനബതനാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്

ഉള്ലപ്പെലടയള്ള സലാംഘങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് കപ്രനാതനാഹനലാം നല്കുനകതനാലടനാപ്പെലാം സഹകേരണ
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സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കറനാഡുകേളുലട  പ്രവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബല്  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുന

കകേനാണ്ടനാകര്മനാലര  ലടണര്  നടപടബകേളബല്  നബനലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബലനക്കുറബച്ചസ്റ്റ്

ആകലനാചബക്കുകേയലാം  ലചയ്യുനതനാലണനലാം  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളുലട  വസ്പീതബ  ആറസ്റ്റ്

മസ്പീററബല്  കുറയനാനനാകേബലല്ലനലാം  പഞനായത്തസ്റ്റ്  ലസക്രട്ടറബമനാരുലട  നബയമനവുമനായബ

ബനലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  കകേനാടതബയബല് നബലനബനബരുന കകേസബല് ഫലപ്രദമനായബ  ഇടലപടല്

നടത്തബ  ടബ  തസബകേകേളബല്  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  മുകഖന  നബയമനലാം  നടത്തനാന്

സനാധബച്ചുലവനലാം  ഡബ.ഡബ.പബ.മനാരുലട  നബയമനവുമനായബ  ബനലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  അന്തബമ

കകേനാടതബ  വബധബ  വരുന  മുറയസ്റ്റ്  സബരലാം  നബയമനലാം  നടത്തുനതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കുത്തരമനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

28(*273)    കകേരള ലവററബനറബ ആന്ഡസ്റ്റ് അനബമല് സയന്സസ്റ്റ് യൂണബകവഴബറബ   

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസസ്റ്റ്. സുനബല് കുമനാര്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

ലവററബനറബ  സയന്സസ്റ്റ്,   ഡയറബ  സയന്സസ്റ്റ്,  പപൗള്ടബ  സയന്സസ്റ്റ്  എനസ്പീ

വബഷയങ്ങളബല്  വബദദനാഭദനാസലാം,  ഗകവഷണലാം,  വബജനാനവദനാപനലാം  എനസ്പീ

കമഖലകേളബലനാണസ്റ്റ്  പ്രധനാനമനായലാം സര്വകേലനാശനാല പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുനലതനലാം

സര്വകേലനാശനാല  ആകബല്  പ്രതബപനാദബച്ചബരബക്കുന  ഉകദ്ദേശദലക്ഷദങ്ങളുലട

കേനാരദക്ഷമമനായ  സഫലസ്പീകേരണലാം  സനാദദമനാക്കുന  കേര്മ്മേ  പരബപനാടബകേള്

ആവബഷ്കരബച്ചു  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനനായബ   ഒരു  വബകേസന  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചസ്റ്റ്
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പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുകേയലാം   വബവബധ  വബഭനാഗങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തന  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്

സര്വകേലനാശനാല  ഭരണസമബതബ,  മനാകനജുലമന്റെസ്റ്റ്  കേപൗണ്സബല്  എനബവയബല്

സമര്പ്പെബച്ചസ്റ്റ് ചര്ച്ച നടത്തുകേയലാം വനാര്ഷബകേ പ്രവര്ത്തന റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് എല്ലനാ വര്ഷവുലാം

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചസ്റ്റ്  സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്  സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം ലചയ്യുനലണനലാം സര്വകേലനാശനാല

ശനാസ്ത്രജരുലട പ്രവര്ത്തന മബകേവസ്റ്റ് വബലയബരുത്തുനതബനനായബ പ്രകതദകേ കസനാറബലാംഗസ്റ്റ്

സലാംവബധനാനലാം  നബലവബലുലണനലാം  അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

പ്രകതദകേ പരബശസ്പീലന പരബപനാടബകേള് നടത്തബ വരുനലണനലാം സഭലയ അറബയബച്ചു.

സര്വകേലനാശനാലയലട  ഗകവഷണഫലങ്ങള്  കേനകേനാലബ-ക്ഷസ്പീരവബകേസന

കമഖലയബലല  കേര്ഷകേരബകലയസ്റ്റ്  എത്തബക്കുനതബനനായബ  പ്രസബദസ്പീകേരണങ്ങള്,

ലസമബനനാറുകേള്,  പരബശസ്പീലന  പരബപനാടബകേള്,  ലമനാബബല്  ആപ്പെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്,

കറഡബകയനാ/ടബ.വബ.  പരബപനാടബകേള്,  ദബനപത്ര കലഖനങ്ങള്,  സനാകങ്കതബകേ ഉപകദശലാം

നല്കേല്, ഫസ്പീല് ഡസ്റ്റ് കേദനാമ്പുകേള്, ലമനാബബല് ആമ്പുകലററബ കബനബക്കുകേള്, ഇ-ലവറസ്റ്റ്

കേനാള്  ലസന്റെറുകേള്  എനബവ  ആരലാംഭബച്ചതബനുപുറലമ  സര്വകേലനാശനാല  ഫനാമുകേലള

മബകേവബലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ മനാറ്റുനതബനസ്റ്റ് ഫനാലാം ടൂറബസലാം പദതബകേള്,  ലനാബുകേള്ക്കസ്റ്റ്

NABL  അലക്രഡബകറഷന്  ലഭദമനാക്കല്,  സര്വകേലനാശനാലയലാം  കകേനാകളജുകേള്ക്കുലാം

ലഭബച്ചബട്ടുള്ള  ഇന്തദന്  കേനാര്ഷബകേ  ഗകവഷണ  കേപൗണ്സബലബലന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം,

അദദനാപന   -ഗകവഷണ  –വബജനാനവദനാപന  കമഖലകേളബല്  അന്തനാരനാഷ

സര്വകേലനാശനാലകേളുമനായബ  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുള്ള  സഹകേരണലാം,  ഓണ്  ലഹല്ത്തസ്റ്റ്
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പദതബ,  പ്രബസബഷന്  ഫനാമബലാംഗസ്റ്റ്  ഗകവഷണ  പദതബകേള്,  ഗുണനബലവനാരമുള്ള

കേനകുട്ടബകേലള  ഉല്പനാദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  പദതബകേള്,  ഗുണനബലവനാരമുള്ള

കേനാലബത്തസ്പീറ കുറഞ്ഞ വബലയസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  സനാപനങ്ങള്ക്കുലാം നല്കുനതബനുള്ള

ഫസ്പീഡസ്റ്റ് മബല്  പദതബ,  ബജവകൃഷബക്കനാവശദമനായ  പഞഗവദലാം  തുടങ്ങബയ

ഉല്പനങ്ങളുലട  വബതരണലാം, സനാര്ട്ടസ്റ്റ്-അപസ്റ്റ് വബപണന പദതബകേള്, ബവവബധദമനാര്ന

കകേനാഴ്സുകേള്,  പരബശസ്പീലന  പരബപനാടബകേള്  എനബവയലാം  നടപ്പെബലനാക്കബവരുനതനായബ

മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ഗ്രനാജുകവഷന്,  ബബ.ബബ.സബ,  ബബ.ലടകേസ്റ്റ്  ഡയറബ  സയന്സസ്റ്റ്,

എലാം.എസസ്റ്റ്.സബ  കകേനാഴ്സുകേള്  എലാം.ലടകേസ്റ്റ്  ഡയറബ  ലടകകനാളജബ,  പബ.ജബ.  ഡബകപനാമ

കകേനാഴ്സുകേള്  എനബവ  സര്വകേലനാശനാല  നടത്തബവരുനണസ്റ്റ്.  കേഴബഞ്ഞ

ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ  കേനാലത്തസ്റ്റ്  ആരലാംഭബച്ച  കകേനാഴ്സുകേളുലാം  കകേനാകളജുകേളുലാം

നബലനബര്ത്തുനതബനനാവശദമനായ  കപനാസസ്റ്റ്  ക്രബകയഷന്  നടത്തബ  കൃതദമനായ  പഠന

നബലവനാരവുലാം  സപൗകേരദങ്ങളുലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനകതനാലടനാപ്പെലാം  സര്വകേലനാശനാലയബലല

എന്.ആര്.ലഎ./കനനാണ്  ലഡനാലലമസല്  സസ്പീറ്റുകേളബകലയസ്റ്റ്  ചട്ടവബരുദമനായബ

നടത്തബയബട്ടുള്ള  പ്രകവശനലാം  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  ലലവസസ്റ്റ്  ചനാന്സലറുലടയലാം

രജബസ്ട്രനാറുലടയലാം റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് ലഭദമനാകുന മുറയസ്റ്റ് തുടര് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണസ്റ്റ്.

ലവററബനറബ  സര്വകേലനാശനാലയലട  കനതൃതന്വേത്തബല്  കകേരളത്തബലന്റെ  തനതസ്റ്റ്

ഇനങ്ങളനായ   മലബനാറബ/അട്ടപ്പെനാടബ  ബനാക്കസ്റ്റ്  ആടുകേളുലട  ഉല്പ്പെനാദനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  നനാടന്  കകേനാഴബയമനായബ  കക്രനാസസ്റ്റ്  ബസ്പീഡസ്റ്റ്  ലചയലകേനാണസ്റ്റ്
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അതുലദ,  ഗ്രനാമശസ്പീ,  ഗ്രനാമലകബ  എനസ്പീ  ഇനങ്ങളബലുള്ള  മുട്ടകക്കനാഴബകേലള

ഉല്പ്പെനാ ദബപ്പെബക്കുനതബനുമുള്ള ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  പുതബയ

കപനാസ്റ്റുകേള്  ക്രബകയറസ്റ്റ്  ലചയ്യുന  മുറയസ്റ്റ്  കകേനാലനാഹലകമടസ്റ്റ്,  കുളത്തൂപ്പുഴ  ഫുഡസ്റ്റ്

ലടകകനാളജബ കകേനാകളജുകേള് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം വനാടകേ ലകേട്ടബടത്തബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന

ലചറച്ചല്  ഡയറബ  സയന്സസ്റ്റ്  കകേനാകളജബല്  കപനാസസ്റ്റ്  ക്രബകയഷനുകശഷലാം  ലലലഫസ്റ്റ്

സയന്സസ്റ്റ് പനാര്ക്കസ്റ്റ് നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡബ.സബ.-യമനായബ സഹകേരബച്ചസ്റ്റ്

കതനാനയലബല്  ഒരു  ബലഫസ്റ്റ്  സയന്സസ്റ്റ്  പനാര്ക്കസ്റ്റ്  ബകയനാ  ലമഡബക്കല്  റബസര്ച്ചസ്റ്റ്

ലസന്റെര്  എന  നബലയബല് ആറസ്റ്റ്  മനാസത്തബനുള്ളബല്   പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബക്കുകേയലാം

ലചയ്യുനതനാണസ്റ്റ്.  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ചുരുങ്ങബയ  വബലയസ്റ്റ്  കേനാലബത്തസ്പീറ  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബച്ചസ്റ്റ്

നല്കുനതബനനായബ  മണ്ണൂത്തബയബല്  പുതബലയനാരു  യൂണബറസ്റ്റ്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുലണനലാം

സര്വകേലനാശനാലയലട കേസ്പീഴബല് വരുന ഫനാമുകേളബലല ഫനാലാം ടൂറബസലാം സനാദദതകേള്

സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  പരബകശനാധബക്കുലമനലാം  ചനാലക്കുടബയബലല  വനാഴച്ചനാല്-അതബരപ്പെബള്ളബ

കമഖലയബലൂലട  കേടനകപനാകുന  തുമ്പൂര്മൂഴബ  ഫനാമബലന്റെ  ടൂറബസലാം  സനാദദതകേള്

വബകേസബപ്പെബക്കുനതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ ഫുഡസ്റ്റ് ലടകകനാളജബ കകേനാകളജബലന്റെ അടബസനാന

സപൗകേരദവബകേസനത്തബനുലാം  ലകബനാറട്ടറബ  സജസ്പീകേരണങ്ങള്ക്കുമനായബ  ഫണസ്റ്റ്

അനുവദബച്ചബട്ടുലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

2947 മുതല്  3287 വലരയള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  90  എണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട
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മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


