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2014 ഡിസംബ� 11, വ�ാഴം

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി
െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി

ആശ�ാസ് പ�ിക് അമിനി�ീസ് േകരള ലിമി�ഡ്

*241.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, �ഡി �യിസ്
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�റ ആശ�ാസ് പ�ിക് അമിനി�ീസ് േകരള ലിമി�ഡ്
എ� േപരി� ക�നി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നഗര��, ടൗ� െസ��ക�, പാതേയാര�� എ�ിവിട�ളി� അമിനി�ീസ്
െസ��ക�  �വ��ി��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇവിട�ളി�  ഒ��ിയി��െത�ം
വിശദാംശ�� എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

പാതക� ബിഎം &ബിസി െച�ാ� നടപടി
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*242.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ �ധാന പാതക�ം ബിഎം  &ബിസി െച��തി�
സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വാഹനെ���ം കണ�ിെല��് �ധാന സം�ാന-ജി�ാ േറാ�ക�
പരമാവധി വീതി��ി ടാറിംഗ് ���ീകരി��തി� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന-ജി�ാ േറാ�കളി�  �ധാന ജം�ഷ�കളിെല�ാം ��ി��
േടായെല�് സൗകര��� ലഭ�മാ��തി� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകാേള�ക�െട സ�യംഭരണ പദവി

*243.�ീ.എം. ഹംസ
,, എം.എ.േബബി
,, എ. �ദീ��മാ�
,, ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�വെര എ� േകാേള�കെളയാണ് സ�യംഭരണ പദവി�ായി
നി�േ�ശി�ി��ത് ;

(ബി) എെ��ാം മാനദ���  കണ�ിെല��ാണ് സ�യംഭരണ പദവി
ന���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിദ� സമിതി�െട മാ��ം നാക് േ�ഡിംഗ് േ�ാ�ം ആദ�ം എ�യായാണ്
നി�യി�ി��ത് ;

(ഡി) പി�ീട് മാ�ം വ��ക��ാേയാ ; എ�ിൽ ഇതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ
; മാ�ം വ��ിയത് �ലം അധികമായി എ� േകാേള�ക� സ�യംഭരണ പദവി�്
അ�ഹത േന�ം എ�റിയി�ാേമാ; അവ ഏെത�ാം;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി� സ��ാ�  നടപടിയി�  ചാ�സല�  �ടിയായ ഗവ���
വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ?

വിദ�ാലയ�ളിെല മലയാളഭാഷാപഠനം
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*244.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ�ളി�  മലയാളഭാഷാപഠനം നി���മാ�ിെ�ാ�് ഉ�ര�
�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇൗ ഉ�ര� സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) മലയാളം മാ�ഭാഷയ�ാ� വിദ�ാർഥിക��് മലയാളഭാഷ പഠി�വാ�
എെ��ാം സൗകര��ളാണ് വിദ�ാലയ�ളി�  ഒ��ിയി��െത�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ��കളിെല പീരിയ�കളി� എെ��ാം മാ��� വ��ിയി��്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം?

േകരള േറാഡ് ഇ��ാ��� ക�നി (റിക്)

*245.�ീ.എസ്.രാേജ��
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് വികസന�ിന് സ��ാ� �പം ന�കിയ േകരള േറാഡ് ഇ��ാ���
ക�നി  (റിക്)  �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ക�നി �േഖന സം�ാന�് എ� േകാടി �പ�െട േറാഡ് വികസന
പ�തികളാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത്;

(സി) സം�ാനം േനരി�� സാ��ിക �തിസ�ി ഈ ക�നി�െട
�വ��ന�ിന് തട�മായി�േ�ാ;  ധനകാര�വ��് ഇതി�� അ�മതി
നിേഷധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) റിക് �േഖന സം�ാന�് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�ി�� േറാഡ് വികസന
പ�തിക�  ഇനി ഏത് സംവിധാന�ി�  കീഴിലാണ് �ാവ��ികമാ�ാ�
തീ�മാനി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

പാചകവാതക സിലി��ക�െട �ര�

*246.�ീ.സി.മ��ി
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
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,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിതരണം നട�� പാചകവാതക സിലി��ക�െട �ര�
ഉറ�ാ��തിന് ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന�െളെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സിലി��ക�െട പഴ�േമാ,  �വ��ന�മതേയാ പരിേശാധി�ാെത ഫി�ിംഗ്
നട�ി വിതരണം നട��� �ലം അടി�ടി അപകട�� ഉ�ാ�� കാര�ം
��യി� വ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� ഒഴിവാ�ാ�ം,  അടിയ�ര ഘ��ളി�  �ര�ാ മാ��ം േവഗ�ി�
സ�ീകരി�ാ�  ത�വിധ�� പരിശീലന�ം േബാധവ��രണ�ം,  ഓേരാ
ഉപേഭാ�ാവി�ം ന�ാ�ം േവ� നടപടിക�  ഏജ�സിക�  �േഖന
നട�ാ�േമാ?

ഇ-െട�റിംഗ് സംവിധാനം

*247.�ീ.െക.�രളീധര�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.പി.സജീ��
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ഇ-െട�റിംഗ് സംവിധാനം നട�ാ�ിയി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത സംവിധാനം വഴി േനടാ� ഉേ�ശി��ത്  ;
വിശദാംശ�� ന�ാേമാ ;

(സി) എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇൗ സംവിധാനം വഴി ലഭ�മാ��െത�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഇൗ സംവിധാന�ിെ� �വ��ന�മായി ബ�െ��് സഹകരി��ത്
ആെരാെ�യാെണ�ം വിശദാംശ�� എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ ?

വിഭ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� �ാഥമിക ആവശ��ി�� സൗകര��ം, �ടിെവ��ം

*248.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, സി.േമായി� ��ി
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,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഭ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  �ാഥമിക ആവശ��ി�� സൗകര��ം
�ടിെവ��ം ലഭ�മാ�� പ�തി�െട നട�ി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;

വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ��ത സൗകര���  ���മാ�ം ഇേ�ാ�ം ലഭ�മായി�ി�ാ�
�ാപന��െട�ം,  നിലവിെല സംവിധാന�ി�  അ����ണിക�
ആവശ�മായവ�െട�ം വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� അപര�ാ�തക�  പരിഹരി�ാ�  അടിയ�രനടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

കയ� കയ�മതിയിെല �റവ്

*249.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.ജി.�ധാകര�
,, എസ്.ശർ�
,, പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  കയ�മതിയി�  രാജ�ം വള�� േനടിയി�ം േകരള�ിെ� കയ�മതി
വിഹിത�ി� വ��റ��ാകാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് കയ�  േമഖല േനരി�� �തിസ�ിയാണ് ഈ തിരി�ടി�്
കാരണെമ� കാര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  കയ�  വ�വസായെ�
സംര�ി��തിന് ഫല�ദമായ ഇടെപട�  നട�ാ�  കഴിയാ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി� േശഷം നട�ിയ കയ�  േമളക�െകാ�്
കയ� േമഖല�് എെ��ി�ം േന���ാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േമളക�െട ഭാഗമായി ലഭി� വിേദശവ�ാപാരം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) വിേദശ ഓ�ഡ�ക� ലഭ�മാ��തി�േവ�ി വ��മ�ി�ം ഉേദ�ാഗ��ം എ�
തവണ വിേദശ പര�ടനം നട�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;  ഈ യാ�ക��്
എ� �ക െചല�വെ��് അറിയിേമാ; യാ��െട ഫലമായി എ� �ക��
ഓ�ഡറാണ് ലഭി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?
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േറാഡ് ���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

*250.�ീ.െജയിംസ് മാത�
,, എ.െക.ബാല�
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് ���ിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി ��തിന്
എെ��ി�ം സംവിധാന�േ�ാ; ഇത് ഫല�ദമായി നട��േ�ാ;

(ബി) മി� േറാ�ക�ം നി��ാണം കഴി�് ���ിയ കാലയളവി�  തെ�
െപാ�ിെ�ാളി�് സ�ാര േയാഗ�മ�ാതാ��ത് ��യി� െ��ി�േ�ാ; ഇത്
സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം േക�കളി� ���ാ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അശാ�ീയമായ േറാഡ് നി��ാണ�ം ഉേദ�ാഗ��െട അഴിമതി�മാണ്
േറാ�ക�െട േശാചനീയാവ��് കാരണമായി��െത�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) പി.ഡ��.ഡി. മാന�� �കാരം ���ി ഏെ���� കരാ�കാര� പാലിേ��
വ�വ�ക� എെ��ാമാണ്;  ഇത് പാലി�െ�� �െ��് ഉറ�ാ��തി�ം
ഉേദ�ാഗ��െട�ം കരാ�കാ�െട�ം അഴിമതി അവസാനി�ി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� േറാ�ക�െട നിലവാരം

*251.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, എ�. ഷം��ീ�
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട ആ��് വ��ി�ി��തി�ം,  നിലവാരം
ഉയ���തി�ം ഉേ�ശി�് ഡിൈസനി�ം നി��ാണരീതിയി�ം മാ�ം വ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ വ��ക�െട േന�ത��ി� പലേ�ാഴായി േറാ�ക� െവ�ിെ�ാളി��
നടപടി ഒഴിവാ�ാ� എെ��ി�ം മാ��ം ആേലാചനയി�േ�ാ;
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(സി) േറാഡ് നി��ാണ/െമയി�ന�സ് സമയ�് േകബി�, ൈപ�് എ�ിവ
�ാപി�ാ� വശ�ളി�ം, ഇടവി�് ��െക�ം �ിരം ഡ�ക� െപാ�മരാമ�്
വ��തെ� നി��ി�് ഈ ���ിന് ശാശ�ത പരിഹാര��ാ�ാ� �മി�േമാ?

�മി�െട ന�ായവില

*252.�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എം.എ.േബബി
,, പി.�ീരാമ���
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �മി�െട ന�ായവില നി�യി�� സംബ�ി� പരാതികളി� തീ��് ക�ി�ാ�
കഴി�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;

(ബി) പലയിട�ളി�ം വിപണി വിലേയ�ാ�  ��തലാണ് സ��ാ�  നി�യി�
വിലെയ� ആേ�പ�ിന് പരിഹാരം കാണാ�  കഴി�ി�േ�ാ;  വ�ത
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ി� �മി�െട ന�ായവില ഉയ��ിയ നടപടി ഉചിതമാെണ�്
ക���േ�ാ;

(ഡി) ���� വില�ം രജിേ�ഷ�  ഫീ�ം ഉ�െ�െട വ��ി�ി�� കാരണം
സാധാരണ ജന�� �യാസമ�ഭവി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) �മി വില�ം ഫീ�ം ��െന വ��ി�ി� നടപടി �ന:പരിേശാധി��തി�ം
ന�ായവില സംബ�ി� പരാതികളി�  കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി തീ��്
ക�ി��തി�ം സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��് ഏകീ�ത �ണിേഫാം

*253.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �� വിദ�ാ��ിക��് ഏകീ�ത �ണിേഫാം ഏ�െ���ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��മായി ച�� നട�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

േറഷ� കടക�െട ക����വ��രണം

*254.�ീ.�ഡി �യിസ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, വി.പി.സജീ��
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കടക� ���മാ�ം ക����വ��രി�ാ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ��ത പ�തി�് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ാ��തിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േറഷ� കട�ാ�െട ക�ീഷ�

*255.�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, എ�. ഷം��ീ�
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കട�ാ�െട ക�ീഷനി�  വ��ിയ വ��ന,  െപാ�വിതരണ
സംവിധാന�ി� എെ�ാെ� �ണപരമായ മാ�ം ഉ�ാ�െമ�ാണ് സ��ാ�
ക���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��നവ് �ലം സ��ാരി��ാ�� അധിക ബാ��ത
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കണ�ാ�ിയി�െ��ിൽ അത് എ�െയ� െവളിെ���േമാ?

ആേരാഗ� കായിക പ�തി

*256.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം നി��ഷി�� ആേരാഗ� കായിക പ�തി
നട�ാ��തിനായി എ� �കയാണ് േക�ം അ�വദി�ി�ളളത്;  അത്
എ�േ�ാളം ഉപേയാഗെ���ി എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ച�വി��മായി അ��ാപകബാ�ി�  നി�് ഇതിേല�ായി അ��ാപകെര
നിയമി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
ഇറ�ിയ ഉ�രവ് റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിധ�ി�  എസ്.എസ്.എ.  �െട ഫ�് ��പേയാഗം െച��ത്
ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� ൈല�റിക�െട �വ��നം

*257.�ീ.െക.അജിത്
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, എ�ഡഡ് േമഖലകളി�� എ�ാ ��കളി�ം ൈല�റിക�
�വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ��ത ൈല�റിക�െട �വ��നം സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി��
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പഠനം സംബ�ി�� വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(സി) ��  ൈല�റിക�  നവീകരി�് �വ��ന��  െമ�െ����തിന്
എെ��ി�ം നി�േ�ശ��േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ?
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േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് സംവിധാനം

*258.�ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാ�ക�െട �ണ നിലവാരം പരിേശാധി�വാ�  എെ��ാം
സംവിധാന��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറാഡ് നി�തിയിന�ി�  �തിവ�ഷം എ�് �ക പിരിെ�����്;  ഇതി�
േറാഡ് നി��ാണ�ി�ം അ����ണിക��മായി എ�് �ക
െചലവഴി���്;

(സി) േകരള�ിെല േറാ�ക��് േവ�� നിലവാരമിെ�� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

സമ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി

*259.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.പി.സി. േജാ�ജ്
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ സമ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി
വിജയകരമായി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് നട�ിലാ�ിയത്;  എ� നിേയാജക
മ�ല�� ഇതിെ� ഭാഗഭാ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സമ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി സം�ാനെ�ാ�ാെക വി�ലമായി നട�ിലാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േസ�ി േകാറിേഡാ� പ�തി

*260.�ീ.വി.ശശി
,, സി.ദിവാകര�
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,, ഇ.െക.വിജയ�
,, െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േസ�ി േകാറിേഡാ� പ�തി നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  ഈ
പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല����ം �േത�കതക�ം എെ��ാം;

(ബി) ഈ പ�തി�െട വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
അതി�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട െമാ�ം അട��  �ക എ�;  എ� കാലം െകാ�്
���ിയാ�ം, ആദ� ഘ�ം ആരംഭി��െതവിെടയാെണ�് െവളിെ���േമാ?

�ഴക�െട �ന��ീവനം

*261.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഴക�െട �ന��ീവന�ിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ� േ�ശി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) എെ��ാം �വ൪�ന�ളാണ് പ�തി�െട ഭാഗമായി നട��ത്;
(ഡി) പ�തി നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

െെവദ�തി േപാ�ക�, േകബി�ക� എ�ിവ �ാപി��തി�� വ�വ�ക�

*262.�ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.മ��ി
,, പി.ഉൈബ��
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�വ��ിെ� കീഴിെല പാതകളി�  െെവദ�തി േപാ�ക�
െടലിേഫാ�, െടലിവിഷ� ഇ��െന�് േകബി�ക�, െെപ�് െെല�ക� എ�ിവ
�ാപി��തിന് നിലവി�� വ�വ�ക�  എെ��ാമാെണ�്
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വ��മ�ാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിെല വ�വ�ക�  ലംഘി��തിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�വ�� ; അതിന് നിലവി�� സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഉപേയാഗ രഹിതമായ�ം,  വിേവചന രഹിതമായി പാതകളി�െട
�ാപി�ി���മായ േകബി�ക�ം െെപ�ക�ം ഉ�ാ�� അപകട��ം മ�ം
തടയാ� അടിയ�ര നി�േ�ശം ന�േമാ ?

െനല്� സംഭരണ വില

*263.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എം.ച��
,, വി.െച�ാമരാ��
,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  �േഖന സംഭരി�� െന�ിെ� വില
ക�ഷക��് ഉട� തെ� ലഭ�മാ��തിന് �ഖ�ാപി� പ�തി നട�ിലാ�ാ�
കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം സംഭരണം കഴി�് എ� ദിവസ�ിനകമാണ് ക�ഷക��്
െന�ിെ� വില ന�േക�ത്;

(സി) ഏത് സംവിധാനം വഴിയാണ് ക�ഷക��് �ക ലഭ�മാ��ത്; ഈ പ�തി�െട
�േയാജനം ക�ഷക��് ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് പരാതി
ഉയ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നിലവി� ക�ഷക��് ന�കാ�� സംഭരണ വില �ടി�ിക എ�യാണ്; ഇത്
എ�േ��് െകാ��തീ��ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ക�ഷക��് സംഭരണ വില യഥാസമയം ലഭി��തി�ം സ�കാര� മി�ടമക�െട
�ഷണ�ി� നി�ം ര�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭി�േശഷി�� ��ിക��് റിേസാ�്സ് െസ��ക�

*264.�ീ.�ി.എ�. �താപ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, പാേലാട് രവി
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,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�� ��ിക��് ��ക�  േക�മാ�ി റിേസാ�്സ് െസ��ക�
ആരംഭി�� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �േഖന എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ �േരാഗതി,  ശാരീരിക�ം
മാനസിക�മായ ആേരാഗ�ം എ�ിവ ഉറ�് വ���തിന് ��ത പ�തിയി�
എെ��ാം ഉ�െ���ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േറാ�ക�െട തക��

*265.േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.പി.സി. േജാ�ജ്
,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട അടി�ടി��ാ�� തക�� �ലം �തിവ�ഷം ശരാശരി എ�്
�ക�െട ന�മാണ് ഉ�ാ��െത�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട മ���ി�െട കട� േപാ�� േകബി�ക�ം ൈപ�് ൈല�ക�ം
തകരാറിലാ��ത് പരിഹരി�ാ� നട�� �മ�� േറാ�ക�െട ആ�സ്
�റ�െമ� കാര�ം ഗൗരവമായി എ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിന് ശാശ�തമായ
പരിഹാരം കാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

ഹയർ െസ��റി പാഠ��ക��െട പരി�രണം

*266.�ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഹയ� െസ��ഡറി പാഠ��ക�� പരി�രി��� സംബ�ി�് കരി�ലം
ക�ി�ി തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ബി) ��ത പാഠ��ക�� ത�ാറാ�ിയത് ആരാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ പാഠ��ക��  എ� �തലാണ് �ാബല��ി�
വ��ാ�േ�ശി��ത്?

�ീ റവന� സ�െ� അദാല�ക�

*267.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ�ാ ജി�കളി�ം �ീ റവന� സ�െ� അദാല�ക�
സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം �േഖന എെ��ാം ല���ളാണ്
ൈകവരി�ാ�േ�ശി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അദാല�ി�െട എ� ശതമാനം പരാതിക�  പരിഹരി�ക��ായി;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പരിഹരി�ാ� പരാതികളിേ��  എെ��ാം �ട�  നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� ശാ�ീകരണം

*268.�ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��നം കാര��മ�ം ഫല�ദ�മാ�ാ� ഈ
സ��ാരിെ� കാല�് എെ��ാം നടപടിക�  എ��ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം സാേ�തിക വിദ�ക�  വ��ി�  ഒ��ിയി��്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;
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(സി) വ��ിെ� ശാ�ീകരണ�ി�ം �വ��ന�ി�മായി എെ��ാം അടി�ാന
സൗകര��� ഒ��ിയി��്; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട വിവര�� ഡിജിൈ�സ് െച�ൽ

*269.�ീ.വി.പി.സജീ��
,, അ�വ� സാദ�്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി�  വിദ�ാ��ിക�െട വിവര��  ഡിജിൈ�സ് െച�ാ�  പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����  എെ��ാമാണ്;  വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(സി) എെ��ാം വിവര�ളാണ് ഡിജിൈ�സ് െച�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

ഭ��ധാന�സംഭരണം

*270.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എളമരം കരീം
,, സി.���
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േറഷ� ഭ��ധാന�ം സംഭരിേ��ത് സംബ�ി�് േക�ം ��തായി എെ��ി�ം
നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നി�േ�ശം നട�ിലാ�ാ� ത�ാറാ�േമാ; അതി�� അടി�ാന
സൗകര��� സം�ാന�് നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  �തിയ നി�േ�ശ��  നട�ാ�ാ�  എ�് മാ��മാണ്
അവലംബി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) േക� നി�േ�ശാ�സരണം ഭ��ധാന� സംഭരണം നട�ിെ��ി�  േറഷ�
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വിഹിതം �റ�ാ� സാ��ത�േ�ാ; എ�ി� ഇത് എ�െന പരിഹരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
03-12-2014

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