
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പ��ാം സേ�ളനം

2014 ഡിസംബ� 18, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--329]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 4595 �ത� 4725 വെര
റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി : 4726 �ത� 4809 വെര
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം ഉപേഭാ�
സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

: 4810 �ത� 4850 വെര

െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി : 4851 �ത� 4923 വെര

േഡാ. പി.വി. േജാ�ജിന് അഡ�ാ�സ് ഇ��ിെമ�്

4595. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� മാ� ഇവാനിേയാസ് േകാേളജി� നി�ം റി�യ�
െച� െസല��  േ�ഡ് ല�റ�  േഡാ.  പി.വി.  േജാ�ജിന് അഡ�ാ�സ്
ഇ��ിെമ�് ന���� സംബ�ി� ഫയലിെ� ഇേ�ാഴെ�  (ഫയ�
നം.34180/C3/12/HEdn) അവ� എ�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 42037/EDNC2/Fin  നം.  ഫയലി�  ധനകാര� വ��് ആവശ�െ��ി��
വിവര��  േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�
ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ധനകാര� വ��് ആവശ�െ�� വിവര��  സഹിതം ഫയ�
ധനകാര�വ��ിന് �ന:സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഫയ� �ന:സമ��ി�വാ� അടിയ�ര നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

േകാേള�കെള െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻസ് ആയി ഉയർ��തി�� നടപടികൾ
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4596. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേേള�ക�, എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�,
ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�ക� എ�ിവ�െട നിലവാര�ം സൗകര��ം
വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ാപന��  െസ��  ഓഫ് എ�ല�സ് ആയി ഉയ���തിന്
എെ��ാം നടപടിക�ം നി�േ�ശ��മാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) െസ��  ഓഫ് എ�ല�സ് ആയി ഉയ��ിയ എ� �ാപന��
സം�ാന�െ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ?

ഒ� സീ�ി� ര�േപ�െട ഫീസ് ഈടാ�� സ�ാ�യ �ാപന�െള
നിയ�ി��തിന് നടപടി

4597. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരീ�ാ ക�ീഷണ� ത�ാറാ�ിയ ലി�ി� നി�ം െമരി�് ലി�ി� സ�ാ�യ
എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി� അ�ിഷ� ലഭി� എ�ാ� പി�ീട് ഹയ� ഓ�ഷ�
ലഭി�് ഉപരി പഠന�ിന് േപാ�� വിദ�ാ��ിക��് സ�ാ�യ േകാേള�ക�
ഈടാ�ിയ ഫീസ് തിരിെക ന���ിെ��� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�കാരം ഈടാ�ിയ ഫീസ് തിരിെക വിദ�ാ��ിക��് ന���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഒ� സീ�ി� തെ� ഇ�കാരം ര�േപ�െട ഫീസ്  (Double fees)ഈടാ��
ഇ�രം സ�ാ�യ �ാപന�െള നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള സർവകാലശാല�െട നാക് അ�ഡിേ�ഷ�

4598. �ീ.ജി.�ധാകര�
,, വി.ശിവ���ി
,, ബി.സത��
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള സ��കലാശാല�് ഇേ�ാ� നാക് അ�ഡിേ�ഷ� ഉേ�ാ  ; ഇെ��ി�
ഇത് ന�മായി�് എ� കാലമായി ; ഇത് സ��കലാശാല�െട �വ��നെ�
ബാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) അ�ഡിേ�ഷ� ന�മാകാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സ��കലാശാല�് ന�െ�� അ�ഡിേ�ഷ�  േനടിെയ���തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ഇ� കാരണം സ��കലാശാല�� �.ജി.സി ഫ�് ന�മാകാ�
സാ��ത�േ�ാ ?

�തിയ സ��ാ� േകാേള�ക�

4599. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, ആ�. രാേജഷ്
,, െക.െക.നാരായണ�
,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി എ� സ��ാ�  േകാേള�കളാണ് �ട�ാ�
തീ�മാനി�ി��ത് ;

(ബി) ഇതി� എ�െയ�ം ആരംഭി�ാ� കഴി� ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) �ഖ�ാപന�ി�േശഷം �ട�ാ� കഴിയാെത േപായെത� ; ഇതി�� കാരണം
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ആരംഭി� േകാേള�ക��് ആവശ�മായ പ�ാ�ല സൗകര��� ഒ��വാ�
കഴി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ േകാേള�കളി�  ആവശ��ിന് അ��ാപകെര�ം മ�് ജീവന�ാെര�ം
നിയമി�വാ� കഴി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ?

എയിഡഡ് േകാേള�കളിെല അനധ�ാപക �ാഫ് പാേ��

T *4600.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എയിഡഡ് േകാേള�കളിെല അനധ�ാപക�െട �ാഫ് പാേ��
�ന�മീകരി�നതി�� നടപടികൾ ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന�േമാ;

(ബി) അനധ�ാപക �ാഫ് പാേ��  സംബ�ി�് േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല
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E1/10865/2012 �കാര�� ഫയലിെല റിേ�ാർ�് സർ�ാരിേല� ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�േമാ;

(സി) അധ�ാപക ത�ികകൾ�് ആ�പാതികമായി അനധ�ാപക ത�ികകൾ
��ി��തി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

��തായി അ�വദി� േകാേള�ക�

4601. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��തായി എ� േകാേള�ക�
അ�വദി�െവ�ം അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി ആരംഭി� േകാേള�കളി� ഏെത�ാം േകാ�കളാണ് ആരംഭി�െത�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ േകാേള�കളി� എ� ��ിക� പഠി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ാപന�ളി�  എ� അധ�ാപക,  അനധ�ാപക ത�ികക�
അ�വദി�ി�െ��് േകാേള�ക� തരം തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

സ�യംഭരണ േകാേള�ക�

4602. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എ� സ�യംഭരണ
േകാേള�കളാണ് അ�വദി�ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അവ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി സ�യംഭരണ േകാേള�ക�  അ�വദി��ത് സ��ാ�
പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� േകാേള�കൾ�് എ�ഡഡ് പദവി

4603. �ീ.വി.ശിവ���ി
,, പി.െക.��ദാസ�
,, ടി.വി.രാേജഷ്
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

4 of 137 Tuesday 09 December 2014 08:55 PM



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ�ഡഡ് പദവി ന�കിയ
േകാേള�ക�െട മാേനെ��് സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാല അറബിക് േകാേള�ക��് സ�യംഭരണ പദവി
ന�കിയി�േ�ാ; ഇത് ച��കാരമാേണാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ��തായി അ�വദി� എ �ഡഡ് േകാേള�ക�െട �വ��ന�ിന് എ�്
ബാ��ത വ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മട��ി ഗവ: േകാേളജിെ� �ാ�് �റിക�െട പഴ�ം

4604. �ീ.സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ൪ േമഖലയിെല �ധാന േകാേളജ് ആയ മട��ി ഗവ: േകാേളജിെ� �ാ�്
�റിക�െട പഴ�ം കാരണം േകാ��ീ�് െപാ�ിവീ��ത് പരിഹരി�വാ��
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

മഹാരാജാസ് േകാേളജ് �ൗ�ി� നി�ം �ലം വി� െകാ�� കാര�ം

4605. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ�െട ആവശ��ിന് മഹാരാജാസ് േകാേളജ് �ൗ�ി� നി�ം
16.5 െസ�് �ലം വി� െകാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ൗ�ിെ� �ലം െമേ�ാ�െട ആവശ��ിന് വി� െകാ���ത് സംബ�ി�
എ�ാ േരഖക�െട�ം പക��് സി.ഡി/േപ�� �ി�് �പ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ന�പരിഹാരം െപാ�മരാമ�് വ��ിന് െെകമാറാം എ�് െമേ�ാ
അധി�ത�മായി ധാരണയായി�േ�ാ;  ന�പരിഹാര �ക സംബ�ി�
ധാരണക� എെ��ാം;

(ഡി) ��ത ധാരണക� പാലി�െ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ഏ� വിധ�ിലാണ് ഇൗ
ധാരണക� യാഥാ���മാ�ാ�േ�ശി��ത്?

പിേ�ാ� സ�ദായ�ളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് സംവരണാ��ല�ം ലഭ�മാ��തിന്
നടപടി
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T *4606.�ീ.പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�ാഫഷണ� േകാേള�കളിെല�ം, ഹയ� െസ��റി, െവാേ�ഷണ� ഹയ�
െസ��റി ��കളിെല�ം �േവശന�ി�ം വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല����ം,
പിേ�ാ� സ�ദായ�ളി�  ഉ�െ���ിയി�ളള വണിക-ൈവശ� �ട�ിയ
വിഭാഗ�ളി�െ�� സ�ദായ���ം ഒ.ബി.എ�്.-�  ഉ�െ��  30  ഇതര
സ�ദായ���ം ന�കിയി�ളള സംവരണം  2015-'16  അധ�യന വ�ഷം
നട�ിലാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ടീ�ിംഗ്, േനാ� ടീ�ിംഗ് �ാഫിെ� നിയമനം

4607. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാേള�കളിെല ടീ�ിംഗ്, േനാ� ടീ�ിംഗ് �ാഫിെ� നിയമനം
അംഗീകരി�ാെത കിട�� േക�ക� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ അംഗീകരി� ന���തിെല കാലതാമസ�ിെ� കാരണ��
വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല നിയമന�ം �ലംമാ��ം േവഗ�ി� അംഗീകരി�്
ന�കാ�തിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അേപ� ലഭി�ാ� ഒ� മാസ�ിനകം ഇ�ര�ി�� േക�കളി� തീ�മാനം
എ���തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ��ാലം - �ീ���രം എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി� േബാ�സ് േഹാ��ം
ആഡിേ�ാറിയ�ം

4608. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം മ�ല�ിെല �ീ���രം സ��ാ�  എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി�
േബാ�സ് േഹാ��ം,  ആഡിേ�ാറിയ�ം �ാപി��തിനാ�� �േ�ാസ�
ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാണ് ലഭി�ത്; എ� �പ�െട �േ�ാസ� ആണ്
സമ��ി�ി��ത്;

(ബി) ��ത �േ�ാസ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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സ൪�കലാശാല േമധാവിക�െട നിയമനം സംബ�ി� പരാതിക�

4609. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, െക.രാധാ���
,, എ. �ദീ��മാ�
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ൪�കലാശാല േമധാവിക�െട നിയമനം സംബ�ി�്
ഉയ൪�ി�� പരാതിക�  പരിേശാധി�ക��ാേയാ;  ഇ� സംബ�ി�്
സ൪�ാ൪ നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� ൈവസ്-ചാ൯സല൪മാരാണ് നി�ിത േയാഗ�തയി�ാെത
നിയമി�െ��ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വ�ാജ േരഖക�  സമ൪�ി�് നിയമനം േനടിയവ�  ആെരാെ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ; ഇതിെ� േപരി� വി.സി. �ാന� നി�ം നീ�ം െച�െ��വ�
ആെരാെ�യാണ്;

(ഡി) ഇ�രം പരാതിക�  സംബ�ി�് ബ�:  ഗവ൪�൪ സ൪�ാരിേനാട്
വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ൈവസ്-ചാ൯സല൪ നിയമന�ളി� �.ജി.സി വ�വ�ക� പാലി�െ�ടാ�ത്
എ�െകാെ��് വിശദീകരി�ാേമാ?

സ��ാ� ക�ാ�യിെല �ഫഷണ� ബി�ദ േകാ�ക��് അ�ിഷൻ

4610. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഫഷണ�  ബി�ദ േകാ�ക��് സ��ാ�  ക�ാ�യി�  അ�ിഷ�  േന�ക�ം
അവസാന ഘ��ി� സീ�് ന�െ���ി ഇതര �ാപന�ളി� അ�ിഷ�
േതടിേ�ായ േക�ക� നട�് അ��യനവ�ഷം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� ഇ��ലം
ഉ�ായി�� സാ��ിക ന�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം സ��ാ� സീ�് ന�െ����വ�െട േമ� �മ�ാ�� പിഴ�െട
വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ  ;  ആയതിെ� അടിസഥാന�ി�  പിഴ
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ഈടാ��തി� സാധി�േവാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) അ�ഹതെ��വ��് ലഭിേ�� അവസരം ഇ�കാരം ന�െ���� �വണത
വ�ം വ�ഷ�ളി�  ഉ�ാകാതിരി�ാ�  മാ�കാപരമായ ക�ശന നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട െക�ിട നവീകരണം

4611. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, സി.െക.നാ�
,, േജാസ് െത�യി�
�ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല കാല�ഴ�ം െച� െക�ിട��
നവീകരി��തിനായി വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഫ�് അ�വദി�ാ�േ�ാ; ഉെ��ി�
ആയതിന് എ� മാനദ�മാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാർ േകാേള�കളിൽ ആവശ�മായ നവീകരണ �വ��ന��
നട�ാ��െകാ�് �ാ�് സമയ�ളി�  േകാ��ീ�് അട��
വീ���േപാ�� ����  പരിഹരി��തി� സത�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

രാജാരവിവ�� േകാേളജ് ഓഫ് െെഫ� ആ��സ്

4612. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര രാജാരവിവ�� േകാേളജ് ഓഫ് െെഫ�  ആ��സിെന
���സ�മാ�ി �വ��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ണം
എ�ാവശ�െ��െകാ�് എം.എ�.എ.  ന�ിയ ക�ിേ��  സ�ീകരി�
നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത േകാേളജിെ� �വ��ന���ാവശ�മായ െെലഫ് േമാഡ�ക��്
േവ�ി വ�� ഫ�് കഴി� ��വ�ഷമായി ലഭി��ി� എ�ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത ഫ�് ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) �റാം വ�ഷ�ിേല�് കട�� ��ത േകാേളജി�  െെലേ�റിയ�  ത�ിക
ഇ� എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;
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(ഇ) ��ത േകാേളജി�  െെലേ�റിയെന നിയമി��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ ;

(എഫ്)��ത േകാേളജി�  �ഡിേയാ അസി��് നിയമനം നട���മായി
ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ജി) ��ത േകാേളജി�  േഹാ��ം ക�ാ�ീ�ം ആരംഭി��തിനാവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ ?

സ�ാ�യേമഖലയിെല എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�

4613. �ീ.എം.എ.േബബി
,, എം. ഹംസ
,, ടി.വി.രാേജഷ്
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യേമഖലയി�  �ടർ�ം എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�
അ�വദി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�
വ�േശഷം ഇേതവെര എ� േകാേള�ക��് അ�മതി
ന�കിയി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�ാ�യേമഖലയി�  സം�ാന�ാെക നിലവി�  എ� എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേള�ക�  �വ��ി���്;  ഇതിെല�ാം �ടി എ� സീ�ക�
ഉെ��റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ അ��യനവ�ഷം ഈ േമഖലയി�  എ� എ�ിനീയറിംഗ് സീ�ക�
�േവശനം േനടാെത ഒഴി�കിട�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) സ�ാശയ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  ബ��രിഭാഗ�ം മതിയായ
സൗകര��ളി�ാെത സ�ീകരി�െ��വയായതിനാൽ �േവശന�ിന്
��ികെള ലഭി�ാെത വ��തിസ�ിയിലാെണ� കാര�ം അറി��താേണാ;

(ഇ) ച��കാര�� അടി�ാനസൗകര���െട�ം േയാഗ�ത��
അ��ാപക�െട�ം �റ�ം �മ�ി�മധികം �ാപന���് അ�മതി
ന�കിയ�മാണ് ഈ �തിസ�ി�് കാരണെമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ?

കട���ിയി� േകരളാ സിവി� സ��ീസ് അ�ാഡമി�െട സബ് െസ��

4614. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാ�യ�് കട���ിയി�  േകരളാ സിവി�  സ��ീസ് അ�ാഡമി�െട
സബ് െസ��  �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  സബ് െസ��
�ാപി��തിന് േവ� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�� േകരള�ിെല �ാമീണ േമഖലയി�നി�ം വ�� ��ിക��്
ഉപകാര�ദമായ രീതിയി�  സബ് െസ��  �ാപി��തിന് എം.എ�.എ.

ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി��തി�� �േത�ക അ�മതി ന��� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) െവർച�ൽ �ാ�് �ം �ട��തിന് േവ� െചലവ് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�
േവ� നടപടി�മ�� അറിയി�ാേമാ?

എ�.ബി.എസ്. എ�ജിനീയറിംഗ് േകാള�കളിെല ക�ാളി�ി ഇം�വ് മ�റ് േ�ാ�ാം

4615. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.ബി.എസ്.  എ�ജിനീയറിംഗ് േകാള�കളി�  നട�ിലാ�� ക�ാളി�ി
ഇം��മ�റ് േ�ാ�ാമി�  ഉ�തപഠന�ിന് അ��ാപകെര
തിരെ����തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) 2012-13, 2013-14, 2014-15 അ��യനവ�ഷ�ളി� സ��ീസ് സീേനിയാറി�ി
പരിഗണി�ാേണാ അ��ാപകെര ��ത േ�ാ�ാമിേല�് തിരെ���െത�
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇൗ കാലയളവി� ന�കിയ അ��ാപക അേപ�ക� നിരസി�െ��ി �േ�ാ  ;

ഉെ��ിൽ നിരസി�ാ��ായ കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ ?

��കളിെല അന��ാപകർ

4616. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  കേലാ�വ മാ�വലി�  അന��ാപകെര സംഘാടക സമിതിയി�
ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഹയ�  െസ��റി വിദ�ാലയ�ളി�  ഓഫീസ് �ാഫിെന നിയമി��തി�ം,
അന��ാപക ബാ�് നട�ാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ �ഡഡ് ��  �ാ��മാ��് ലഭി�െകാ�ി�� േ�ഡ് െ�യി�
ന�െ��ത്,  കഴി� ശ�ള പരി�രണ �ാബല� തീയതി �ത� �ന�ാപി�
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ന�കാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാഠ��കവിതരണം

4617. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14 അ��ായന വ�ഷം ഒ�ാം �ാ� �ത� പ�ാം �ാ�വെര ആെക
എ� ��ക�� അ�ടി� ; ആയതിന് െചലവായ ആെക �ക എ� ; ഇതി�
എ� ��ക�� വിതരണം െച�ാെത െക�ി�ിട� ; ഇതി� എ� ��ക��
നശി�ി�; ��ത ��ക�� എവിെടെയ�ാമാണ് അ�ടി�ത് ; ഇവ��് എ�
�ക വീതം ന�കി ; ഇനി എ� �ക ന�കാ��് ; ആയത് 2014-15 അ��യന
വ�ഷ�മായി താരതമ�ം െച�േമാ ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) 2014-15  അ��ായന വ�ഷം പാഠ��ക വിതരണം യഥാസമയം
സം�ാനെ� പല ��കളി�ം നാളി�വെര വിതരണം െച�ാ� സാധി�ാെത
വീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  എെ��ാം ശി�ാനടപടിക�
സ�ീകരി� ; വിശദാംശം ന�േമാ ;

(സി) 2014-15 അ��ായന വ�ഷം പാഠ��കവിതരണം യഥാസമയം നട�ാനായി
എ� ഉ�തല േയാഗ�� �ടി  ; എ� നടപടി സ�ീകരി�  ; ഇതിന് എ� �ക
െചലവായി ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

പാഠ��ക�ളിെല അ�രെ��കൾ

4618. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  അ��യനവ�ഷം ഒ�ാം �ാ� �ത�  പ�ാം �ാ�വെര��
��ിക��് പഠി�ാനായി അ�ടി� ��ക�ളി�  വ�ാപകമായ െത�ക�
കെ��ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അ�ടി� വിതരണം െച� ��ക�ളി�  7-� �ാ�് ഇം�ീഷ്
��ക�ി� കട� �ടിയി�� അ�രെ��്, അ���ിെല വ�ത�ാസ��,
വ�ാകരണെ��ക� ഉ�െ�െട ഏെത�ാം �ാ�കളിെല എ� ��ക�ളി�
െത�ക� കട��ടിയി�െ��ാണ് വ��് കണ�ാ�ിയത്; ഇവ തി��വാ�
എ� നടപടി സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� പരിേശാധനയി�  വളെരയധികം െത�ക�
കെ��ിയ പാഠ��ക��  ഏെത�ാെമ�ം ഇവ ത�ാറാ�ാ�
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നിേയാഗി�െ�� അ��ാപക� ആെര�ാെമ�ം അവ�െ�തിെര എ�കാര��
നടപടി വ��് സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  ��ിക��് പഠി�ാ�� പാഠ��ക�ളി�  വ�ാപകമായ െത�ക�
വ�� സാഹചര��ി�  ഇ�രം െത�ക�  ആവ��ി�ാതിരി�വാ�
�തനമായ എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ീ.െക.ആ൪. �ഭാഷ് ച�െ� സെ�൯ഷൻ

4619. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ംക�ം എ .ഇ .ഒ. ഒാഫീസ് ജീവന�ാരനായി�� �ീ.െക.ആ൪. �ഭാഷ്
ച�െ� സെ�൯ഷ�മായി ബ�െ�� �ട൪നടപടിക�  ഇ��ി ജി�ാ ഉപ
വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�൪ �ഖാ�ിരം മാ�മായിരി�ണം എ�് ഡി .പി .ഐ. യി�
നി�ം നി൪േ�ശം ലഭി�ക��ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഡി  .പി  .ഐ.  -�െട ഈ
നി൪േ�ശമട�ിയ ക�ിെ� പക൪�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) �ീ.െക.ആ൪.  �ഭാഷ് ച�ന് വീ�ം കാരണം കാണി��  േനാ�ീസ് ഉപ
വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��െട ഒാഫീസി�  നി�ം അയ�ി�േ�ാ;  ഇ�മായി
ബ�െ��്�ീ  .  െക.ആ൪.  �ഭാഷ് ച�ന് അവസാനമായി അയ� കാരണം
കാണി�� േനാ�ീസിെ� പക൪�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ കാരണം കാണി�� േനാ�ീസ് അയ�ിരി��ത് ഏത് ഒാഫീസറാെണ�്
അറിയി�േമാ ;

(ഡി) സെ�൯ഷ�മായി ബ�െ�� �ട൪നടപടിക� ജി�ാ ഉപ വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�൪
മാ�േമ സ�ീകരി�ാ� എ� ഡി  .പി  .ഐ.  �െട നി൪േ�ശം
പാലി�ാതിരി�ാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദീകരി�ാേമാ?

�ണിേഫാം വിതരണം

4620. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, േജാസ് െത�യി�
,, സി.െക.നാ�
�ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ��ിക��് കഴി� അ��യന വ�ഷം വിതരണം െച�െമ�്
�ഖ�ാപി�ി�� �ണിേഫാം യഥാസമയം വിതരണം െച� തീ��ാ�തിന്
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ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ���് എതിെര എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

െകാര�ി ലി�ി� �വ� േകാ�െവ�് �ളിെല എ�.പി.എസ്.എ. മാ�െട നിയമന
അംഗീകാരം

4621. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� െകാര�ി ലി�ി��വ� േകാ�െവ�് എ�.പി.എസ്-
2012-�  എ�.പി.എസ്.എ.മാരായി േജാലിയി�  �േവശി� �ീമതി ബിജി
പൗേലാസ്,  �ീമതി ലിബി.  എം.  േജാസ് എ�ിവ�െട നിയമനം അംഗീകരി�
കി��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�കളി� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ
;

(ബി) നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത അേപ�കളി� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അധിക�� അധ�ാപക�െട കണ�്

4622. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അധിക�� അധ�ാപക�െട കണ�ക�  ജി� തിരി�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇവ�െട �ന�വിന�ാസ നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; നടപടിക�
���ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) ത�ിക നി��യ�ിെല അപാകതക�  പരിഹരി��തി�ം �ന�വിന�ാസ
നടപടിക� ത�രിതെ����തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഐ. ഇ. ഡി. എസ്. എസ്. -ന് കീഴിെല റിേസാ�് അ��ാപക�

4623. �ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ ഐ.  ഇ.  ഡി.  എസ്.  എസ്.  (ഇ��സീവ്
എഡ�േ�ഷ�  േഫാ�  ഡിേസബി�ഡ് അ�് െസ��റി േ�ജ്)  -ന് കീഴി�
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കരാ�  വ�വ�യി� സം�ാന�് എ� റിേസാ�് അ��ാപകരാണ് േജാലി
െച�് വ��ത് എ� ജി� തിരി� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ��ാപക��് �ിരനിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഐ.ഇ.ഡി.എസ്.എസ് റിേസാ�് അ��ാപക�

4624. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.ഇ.ഡി.എസ്.എസ് റിേസാ�് അ��ാപക�  എ� ��ികെളയാണ്
പഠി�ി��ത്;

(ബി) േക��ി� നി�ം ഇതിനായി എ� ഫ�ാണ് വ�ഷം േതാ�ം സം�ാന�്
ലഭി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) മ� സം�ാന�ളിെല റിേസാ�് അ�ാപക��് ന��� േവതനെ��ാ�
�റവാണ് േകരള�ിെല അ��ാപക��് ന���െത�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� റിേസാ�് അ��ാപക��് എ� �പയാണ് േവതനം
ന���ത്;  വിശദമാ�േമാ  ?റിേസാ�് അ��ാപക��് േവതനം
വ��ി�ി��തി�ം �ിര നിയമനം ന���തി�ം എ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

റീ െ��്ഡ് ലി�ി� ഉ�െ�� �ീ. ജീസ� േജാ��ി (.�.പി.എസ്.എ.) ന് �ന�
നിയമനം

4625. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം അതി�പതാ േകാ��േറ�് മാേനെ��ി� കീഴി�, ��� ജി�യിെല
േമ��  ആ�.�.പി.എസ്.�  2006�  നിയമനം ലഭി� �ീ.  ജീസ�  േജാ��ീ
(.�.പി.എസ്.എ.)  െന റീ െ��്ഡ് ലി�ി�  ഉ�െ���ി �ന�  നിയമനം
നട��തിനായി െപാ� വിദ�ാഭ�ാസവ��ിെ� ഉ�രവ്  (G.O.Rt  1415/14

/G.Edn-Dated 25/03/2014) ഉ�ായി�ം ഇ�വേര�ം �ന�നിയമനം ലഭി�ി�ി�
എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 15  അ��ാപകരട�ിയ ��ത റീ ��്ഡ് ലി�ി�  നി�ം  13,14  എ�ീ
ന��കാ��് നിയമനം ലഭി�ി�ം 12--� ന��കാരനായ �ീ. ജീസ� േജാ�ജിന്
നിയമനം ന�കാ�ത് പരിേശാധി�് ടിയാന് നിയമനം ന���തിന്
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അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സി. ബി. എസ്. ഇ., ഐ. സി. എസ്. ഇ. േമഖലയി� �വ��ി�� വിദ�ാലയ�ളിെല
അമിതഫീസ്

4626. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.  ബി.  എസ്.  ഇ.,  ഐ.  സി.  എസ്.  ഇ.  േമഖലയി�  �വ��ി��
വിദ�ാലയ�ളി� അമിതഫീസ് ഈടാ��ത് ��ിയി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതിക�  വിദ�ാഭ�ാസ അധി�ത��്
ലഭി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� അവ�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഈ േമഖലയി� ഏകീ�തമായ ഒ� ഫീസ് സ�ദായം െകാ�വ�വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

പി.എസ്.സി നിയമന �പാ�ശ ന�കിയ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം

4627. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  എ�്.എസ്.എ/എ�.പി.എസ്.എ ത�ികകളിേല�്
2014  മാ��്-ഏ�ി�  മാസ�ളി�  പി.എസ്.സി നിയമന �പാ�ശ ന�കിയ
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഇനി�ം നിയമനം ന�കിയി�ി� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  എ�്.എസ്.എ/എ�.പി.എസ്.എ.  ത�ികകളിേല�്
എ� േപ��് ഇനി�ം നിയമനം ന�കാ�െ��് വിഷയം തിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി��വ��് നിയമനം ന���തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ത�ിക �ന�  നി��യ�ി�  ത�ികക�  �റ�തിനാലാണ് നിയമനം
ന��വാ�  കഴിയാ�ത് എ�ി�  ഇവെര ���  ന�മറി ആയി
നിയമി��കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ഹയർ െസ��റി �േവശനം

4628. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് �സ് 2� 40 ��ിക� േപാ�ം ലഭി�ാ� എ� ��ക� ഉ�്;
സ൪�ാ൪/എയിഡഡ്/അ�  എയിഡഡ് എ�ി�െന ജി� തിരി�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2013-14  അധ�യന വ൪ഷം ഹയ൪ െസ�൯�റി�് ��ികളി�ാെത
സം�ാന�് എ� ��കളി� എ� ബാ�ക� ന�െ��ി��; ഇ� വഴി എ�
അധ�ാപക൪�് െതാഴി�  ന�െ��;  സ൪�ാ൪/എയിഡഡ് എ�ി�െന ജി�
തിരി� വ��മാ�േമാ;

(സി) അ� എയിഡഡ് ��കളി� ഹയ൪ െസ�൯�റി�് അ�മതി ലഭി�വയി�
മതിയായ ��ിക� ലഭി�ാ� അ� എയിഡഡ് ��ക� എ�  ; ജി� തിരി�
വ��മാ�േമാ;

അ� എ�ഡഡ് ��കളിെല ജീവന�ാർ�� േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി

4629. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.പി.�ീരാമ���
,, െക.�േരഷ് ���്
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�  എ�ഡഡ് ��കളിെല ജീവന�ാ�െട ����  പഠി��തിനായി
�പീകരി� േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി�െട �വ��നം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ക�ി�ി�െട �വ��നം �ലം അ�  എ�ഡഡ് േമഖലയിെല
ജീവന�ാ�െട ജീവിത നിലവാരം ഏെത�ി�ം തര�ി� െമ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ക�ി�ി�െട �വ��നം ശ�മാ�ി ഈ േമഖലയി� നട�� ��മായ
�ഷണം ഒ� പരിധിവെരെയ�ി�ം നിയ�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ� എ�ഡഡ് ��ക�െട അംഗീകാരം

4630. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, �ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� അ�് െകാ�മായി അംഗീകാര�ിന് അേപ� ന�കിയി�� അ�
എ�ഡഡ് ��ക�െട വിശദാംശം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി അടി�ാന
സൗകര���  ഉ� ��വ�  അ�-എ�ഡഡ് ��ക��ം അംഗീകാരം
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ന��വാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(സി) അംഗീകാര�ിനായി ന�കിയി�� അേപ�കളിൽ കാരണ��  ഒ�ം
പറയാെത മട�ിയി�� അേപ�കൾ എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

ഏെത�ാമാണ് അവെയ�് വ��മാ�േമാ?

ല� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

4631. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, �ഡി �യിസ്
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ല� ക�ീഷ� റിേ�ാ��് സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന �പാ�ശക� എെ�ാെ�യാണ് ; വിശദാംശ��
ന�കാേമാ ;

(സി) ��ത �പാ�ശക�  നട�ാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ��ിെല എെ��ാം �പാ�ശകളാണ് നട�് അ��യന വ�ഷം
�ത� നട�ാ��ത് ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� വിവരാവകാശ നിയമ�ം േസവനാവകാശ നിയമ�ം
നട�ാ�ാ� നടപടി

4632. �ീ.പാേലാട് രവി
,, �ി.എ�. �താപ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� വിവരാവകാശ നിയമ�ം േസവനാവകാശ നിയമ�ം
നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ��കളി�ം എ�ഡഡ് ��കളി�ം ഇതിനായി എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�ി��്;

(സി) വിവര�� ആവശ�െ��െകാ�� അേപ�ക� തീ��ാ�ാ� ഇ�ഫ�േമഷ�
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ഓഫീസ�മാെര നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(ഡി) ��ത നിയമം സംബ�ി�് ബ�െ��വ��ിടയി�  േവ�� �ചരണം

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

വടകര മ�ല�ിെല ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി ��

4633. �ീ.സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിവികസന ഫ�് �രിഭാഗ�ം ഉപേയാഗി�ി�ം വടകര മ�ല�ിെല
ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  �തിയ െക�ിട�ൾ
ആവശ�മായതിനാ�, െക�ിട നിർ�ാണ�ി�� നടപടികൾ
�ർ�ീകരി�വാ�� സഹായം ന�വാൻ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കഴി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം െക�ിടനി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ സാ��ിക സഹായം
മേ�െത�ി�ം വിധ�ി�� പ�തിക� വഴി ലഭ�മാ�േമാെയ� അറി�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ?

എ�.പി./�.പി. അസി��മാ�േട�ം ൈഹ�� അ��ാപക�േട�ം െപാ��ലംമാ�ം

4634. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.പി./�.പി.  അസി��മാ�േട�ം ൈഹ��  അ��ാപക�േട�ം
െപാ��ലം മാ�ം സാധാരണയായി എേ�ാഴാണ് നട��െത�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) 2014-15  വ�ഷെ� െപാ��ലം മാ�ം എേ�ാഴാണ് നട�െത�്
അറിയി�േമാ;  നട� വ�ഷം െപാ��ലം മാ��ി� �റേമ എ�
�ാ��ഫ�ക� നട�ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അടി�ടി�ളള �ലംമാ���  െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല അ�ാഡമിക്
�വ��ന�െള എ�െനെയ�ാം ബാധി�ം ; ഇതി�ളള പരിഹാര മാ����
എെ��ാം ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ ത�ിക നി��യ�ി�െട അധികമായി വ� അ��ാപകെര
നിലനി���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?
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എ�.സി.സി., �ൗ�് എ�ിവ�െട �മതല�� അ��ാപകർ

4635. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിംഗി�  മാേനെ��് ��കളിെല എ�.സി.സി.,  �ൗ�് എ�ിവ�െട
�മതല�� അ��ാപകെര അ��ാപക പാേ�ജ് നട�ിലാ�േ�ാ�  അത�
��കളി� നിലനി��വാൻ നിലവി� നിയമ�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�, ഇതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആ�.എം.എസ്.എ. പ�തി

4636. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�.എം.എസ്.എ.  പ�തി ഏത് തലം വെരയാണ്
നട�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) ആ�.എം.എസ്.എ.  പ�തി ഹയ�  െസ��റി തല�ി�  നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�് �ത� നട�ാ�ി എ�് വ��മാ�േമാ; നട�ാ�ിയി�ിെ��ി�
എേ��് ഈ പ�തി ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നാളി�വെര ഈ പ�തിയി�  കീഴി�  എ� �പാ െചലവഴി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;  ഇത് എെ�ാെ� പരിപാടിക��ായാണ് െചലവഴി�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി�  5  വ�ഷ�ാലം േക� വിഹിതമായി ��ത പ�തി�് ലഭി�
�കെയ�െയ�ം െചലവഴി� �കെയ�െയ�ം വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ�.എസ്.എസ്, �.എസ്. എസ്, എ൯.എം.എം.എസ് എ�ീ േ�ാള൪ഷി�്
പരീ�ക�

4637. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�� എ�.എസ്.എസ്,  �.എസ്.  എസ്,
എ൯.എം.എം.എസ് എ�ീ േ�ാള൪ഷി�് പരീ�ക�  എ� വിദ�ാ൪�ിക�
എ����് എ�ം എ� വിദ�ാ൪�ിക��് േ�ാള൪ഷി�് ലഭി���് എ�ം
അറിയി�േമാ;
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(ബി) ഒാേരാ േ�ള൪ഷി�ക�ം എ� �പയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ക വ൪�ി�ി�ാ൯ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േ�ാള൪ഷി� �ക വിദ�ാ൪�ിക��് ലഭി��തിന് േനരി�� കാലതാമസം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) 2011-12  വ൪ഷെ� എ൯.എം.എം.എസ് േ�ാള൪ഷി� �ക ഇനി�ം എ�
വിദ�ാ൪�ിക��് ന�കാ��് എ� വ��മാ�േമാ;  കാലതാമസ�ിെ�
കാരണം വിശദമാ�േമാ?

മ�ട എ.ഇ.ഒ. ഓഫീസിന് െക�ിടം

4638. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട എ.  ഇ.  ഒ.  ഓഫീസിന് െക�ിടം പണിയണെമ� ആവശ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ജീ��ാവ�യിലായ െക�ിട�ി� �വ��ി�� ��ത എ.  ഇ.

ഒ. ഓഫീസിന് െക�ിടം പണി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�സ് � �ല�താ േകാ�ക�

4639. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ട�വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി�കാരം  ,പി.ഡി.സി.  ���ിയാകാ�വ�ം �സ് �
���ിയാകാ�വ�മായ ഉയ�� �ായപരിധി��വ��് �സ് � �ല�താ
േകാ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാ�ി� േച��തി�� �ായപരിധി�ം േകാ�ിെ� കാലൈദ�ഘ��ം
ഫീ�ം സിലബ�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) �ല�താ േകാ�ക� പാ�ാ��വ��് ഉപരിപഠന�ി�ം െ�ാേമാഷ�ം റ�ല�
�സ് � -വിന് സമാനമായ എ�ാതരം അംഗീകാര�ം ഉ�ാ�േമാ;

(ഡി) എസ്.എസ്.എ�.സി.  പാസായ നി�ിത �ായപരിധി��വ��്
���ിയകാലയളവി�  ��ത േകാ�് പഠി�് പാ�ാകാ�
അവസരെമാ��ിയാ�  അന�സം�ാന േകാ�ക�െട ത�ി�ി�നി�ം
മലയാളികെള ര�ി�ാ� കഴി�േമാ ; എ�ി� ഇ�ര�ി� േകാ�് �ട�വാ�
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നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ ഹയ� െസ��ഡറി േകാ�ക��് അ��ാപക നിയമനം

4640. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി ആരംഭി� ഹയ� െസ��ഡറി േകാ�ക� പഠി�ി��തിന് �ിരം
അ��ാപകെര നിയമി��തി� േവ�ി എെ��ി�ം നടപടി ആയി�േ�ാ;

(ബി) �ിരം നിയമനം നട�ാ� തട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  തിക�ം ദിവസ േവതന�ാരായ അ��ാപക��് ശ�ളം ഇ�വെര
ന�കിയി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിന് േവ�ി �േത�കം ഫ�്
നീ�ി െവ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഏ�വ�ഷം വെര�� താ��ാലിക അ��ാപക��് ശ�ളം ന�കിയി��്;
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഹയ� െസ��ഡറി ��തായി ആരംഭി� ��കളി� േവ�� സൗകര��ളി�
എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്)ഹയ�  െസ��ഡറി ��കളി�  െക�ിടനി��ാണ�ിന് �േത�കഫ�്
വകയി��ാ� കഴി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി വ��് ജീവന�ാ�െട സ��ീസ് കാര� �ളിെല കാലതാമസം

4641. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  നിയമനം ലഭി�വ�െട സ��ീസ്
െവരിഫിേ�ഷ�  നടപടിക�  യഥാസമയം നട��ി�ാെയ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ഈ വ��ിെല നിയമന��  റ�ലൈറസ് െച��തി�ം �ാന�യ�
നടപടിക�  ൈവ��തി�ം ഇടയാ���് എ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െവരിഫിേ�ഷ� നടപടിക� അടിയ�രമായി ���ിയാ�ി, റ�ലൈറേസഷ�,
�ാന�യ�ം എ�ിവയിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് �േത�ക നി�േ�ശം
ന��േമാ?

21 of 137 Tuesday 09 December 2014 08:55 PM



ഹയ� െസ��റി ബാ�ക�

4642. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി േമഖലയി� സർ�ാർ  ,  എ�ഡഡ് ��കളിൽ നിലവി��
എ�ാ ബാ�കളി�ം �ടി ആെക എ� �സ് വ�, �സ് � വിദ�ാ��ിക� ഉ�്  ;
എ�ഡഡ് േമഖലയിൽ എ� ; സ��ാ� േമഖലയി� എ� ;

(ബി) 2012, 13, 14 എ�ീ വിദ�ാഭ�ാസ വ�ഷ�ളി� ഹയ� െസ��റി ��കളി�
ആെക എ� വിദ�ാ��ിക�െട ഒഴി�ക� ഉ�ായി��  ;  അവയി� സ��ാ�
വിദ�ാലയ�ളിെല ഒഴി�ക�  എ�യായി��  ;  എ�ഡഡ് ��കളിെല
ഒഴി�ക� എ�യായി�� ?

ഹയ� െസ��റി വിദ�ാ��ിക��്േ�സ് മാ��്

4643. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി വിദ�ാ��ിക��്  2015െല പരീ��േവ�ി േ�സ് മാ��്
ന���തിന് എ�ാണ് േനാ�ിഫിേ�ഷ� �റ�ിറ�ിയത് ; േനാ�ിഫിേ�ഷെ�
േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) NCC,  NSS  �ട�ിയവയി�  �വ��ി�� ഒ�ാം വ�ഷ വിദ�ാ��ിക��്
ര�ാം വ�ഷം മാ�േമ േ�സ് മാ��് ന��ക�� എ�് േനാ�ിഫിേ�ഷനി�
കാണി�ിരി��ത് എ� െകാ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിദ�ാ��ിക��് ആദ� വ�ഷ�ം ര�ാം വ�ഷ�ം ക�ാ�കളി�ം
പേര�കളി�ം മ� �വ��ന�ളി�ം പെ��േ��ി വ��തിനാൽ ര�് 
വ�ഷ�ം �ാ�ക�ം പഠന സമയ�ം ന�െ���ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ര�് വ�ഷെ��ം ആെക മാ��ായ  1200 െ� നി�ിത ശതമാനം ആേണാ
അേതാ ര�ാം വ�ഷെ� ആെക മാ��ായ 600 െ� നി�ിത ശതമാനമാേണാ
േ�സ് മാ��ായി അ�വദി��ത്;  എ� ശതമാനമാണ് േ�സ് മാ��ായി
അ�വദി��ത്;

(ഇ) ഓേരാ വ�ഷെ��ം ആെക മാ��ിെ� നി�ിത ശതമാനം േ�സ് മാ��്
ന�കാേനാ,  അെ��ി�  ര�് വ�ഷെ��ം ആെക മാ��ിെ�
അടി�ാന�ി�  മ�് വിഭാഗ���് ന����േപാെല�� നി�ിത
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ശതമാനം േ�സ് മാ��് നൽകാൻ എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്?

സമ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി

4644. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി നട�ാ�ിവ�� മ�ല�ളി�  ഓേരാ�ി�ം
നട�വ���ം നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി���മായ �തന�ം വ�ത���മായ
പ�തിക�/പരിപാടിക� എെ��ാം;

(ബി) ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ി�ം നട�ാ�� ��ത വിദ�ാഭ�ാസ
�വ��ന��െട വിശദാംശം േ�ാജ�് റിേ�ാ��് സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സമ� വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടി നട�ാ�� െകായിലാ�ിയി�  പ�തി
�ഖ�ാപി�തി�േശഷം സിമാ�ിെ� േമ�േനാ��ി�  ഇ�വെര എ� തവണ
അവേലാകനം നട�ി�െ��ം അവേലാകന�ി�  കെ��ിയ കാര���
എെ��ാം; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സമ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി നട�ാ�� െകായിലാ�ിയി� RMSA, SSA എ�ീ
സംവിധാന��ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ം വാ�ഷിക പ�തി ത�ാറാ�േ�ാ� പ�തി
നട�ി�് സംവിധാന�ിെ� െചയ�മാ�  �ടിയായ എം.എ�.എ േയാ��ടി
ആേലാചി�ാ� �ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന്
പരിഹാരെമ�്?

സമ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി

4645. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി സം�ാന�് എ�ാണ് നട�ിലാ�ിയത്;
(ബി) ��ത പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ��തി�െട എെ��ാം കാര��� ആണ്

ല��ം വ�ി��ത്;
(സി) ഇതിനായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�;

നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല സമ�വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി�െട നട�ി�്
സംബ�ി�് നാളി�വെര എെ��ാം കാര��� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?
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ഹയ� െസ��ഡറി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസവ��ിെ� ഭാഗമാ�ി െകാ�വരാ��
നി�േ�ശം

4646. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��ഡറി,  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��ഡറി വിദ�ാഭ�ാസം
എ�ിവ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ഭാഗമാ�ി ഒ� വ��ിെ� കീഴി�
െകാ�വരാ�� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ?

ഹയ� െസ��റിയിെല അ��ാപക നിയമനം

4647. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി ഡയറ��െട  2.12.2004  െല  ADB1/110480/01/  HSE

ഉ�രവ് �കാരം നട�ിയ  1437  അ��ാപക�െട നിയമനം എ�
മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലായി�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േനരി�ം ത�ിക മാ��ം വഴി�� നിയമന�ിെ� 3:1 എ� അ�പാതം ഇതി�
പാലി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ നിയമന�ി�  ഉ�ായ അപാകതക�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� 3:1 അ�പാതം പാലി�ാെത നിയമനം നട�ിയത് �ലം േനരി��
നിയമന�ിന് അ�ഹരായ എ�േപ��് അവസരം ന�മായി എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ?

എ�്.എസ്.എസ്.ടി െപാളി�ി�� സയ�സ് �നിയ�, സീനിയ� വിഭാഗ�ളിെല
ഒഴി�ക�

4648. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��റി െപാളി�ി�� സയ�സ്  (�നിയ�,സീനിയ�) വിഭാഗ�ളി�
എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ?
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അഡിഷണൽ �ിൽ അക�ിസിഷൻ േ�ാ�ാം

4649. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസാപ് പ�തി�് സാ��ിക സഹായം ലഭി��ത് എവിെട നി�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  മ�ലാടി�ാന�ി�  അസാപ് േക���
നി��ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി എവിെടെയ�ാമാണ്
�ലം കെ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സൗജന� �� �ണിേഫാം വിതരണം

4650. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എളമരം കരീം
,, എം.ച��
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗജന� ��  �ണിേഫാം വിതരണ പ�തിയി�  ഏെത�ാം വിഭാഗം
വിദ�ാ��ികെളയാണ് ഉ�െ���ിയി�ളളത്;  ഇവ��് ഈ അ��യന വ�ഷം
�ണിേഫാം വിതരണം െച�ി�േ�ാ? ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��വ�ഷം �ണിേഫാം ലഭി�ി�� ഏെത�ി�ം വിഭാഗം വിദ�ാ��ികെള
ഇ�വണ �ണിേഫാം വിതരണ പ�തിയി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�
എ�െകാെ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കഴി� വ�ഷം �ണിേഫാം വിതരണം െച�തിെ� പണം െകാ�� തീ��ാ�
കഴി�ി�േ�ാ; �ടി�ിക എ�; ന�കാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണെമ�്;

(ഡി) സ��ാരിെ� സാ��ിക �തിസ�ി ��  �ണിേഫാം വിതരണെ�
�തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ വ�ഷെ� �ണിേഫാം എ�് ന�കാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

േനാ� ടീ�ീംഗ് �ാഫിെ� നിയമനം

4651. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഗവ�െമ�്  ,എ�ഡഡ്,  ഹയ�െസ��റി ��കളി� ഹയ� െസ��റി�്
മാ�മായി �റി��  �ാഫ് ഉ�െ�െട േനാ�  ടീ�ീംഗ് �ാഫിെ� ത�ിക
��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ത�ികകളി� നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) നിയമനം നട�ി�ിെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട�ാ�  പി.എസ്.സി.െയ
�മതലെ���ിയി�േ�ാ; നിലവി� പി.എസ്.സി. ലി�് നിലനി��േ�ാ;

(ഇ) പല ��കളി�ം േമ� �ചി�ി� േനാ� ടീ�ിംഗ് �ാഫിെ� അഭാവം ��ി��
���� ��യി�െ��ി�േ�ാ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല െന�ാറ ഗവ�െമ�് േബാ�സ് ഹയ�െസ��റി �ളിെന
അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�� നടപടി

4652. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നിയമസഭാ മ�ല�ളിെല ഒ� സ��ാ�  �ളിെന
അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���ത് സംബ�ി� നടപടിക�  ഏത്
ഘ�ംവെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) െന�ാറ മ�ല�ിെല െന�ാറ ഗവ�െമ�് േബാ�സ് ഹയ� െസ��റി
�ളിെന അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�� �വ��ന��
ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�ം വിശദമാ�േമാ ?

ൈ�മറി ��കളിെല�ം ൈഹ��കളിെല�ം അധ�ാപക -വിദ�ാർ�ി അ�പാതം

4653. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈറ�് � എഡ�േ�ഷൻ ആ�് �കാരം ൈ�മറി ��കളിേല�ം
ൈഹ��കളിെല�ം അ��ാപക  -  വിദ�ാ��ി അ�പാതം
എ�യായിരി�ണെമ�ാണ് നി�ക�ഷി�ി�ളളത്;

(ബി) േകരള�ിെല ൈ�മറി ��കളി�ം ൈഹ��കളി�ം ഇേ�ാ�  നിലവി�ളള
അ��ാപക -വിദ�ാ��ി അ�പാതം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ��കളിേല�ം എ�ഡഡ് ��കളിേല�ം അ��ാപക-വിദ�ാ��ി
അ�പാതം എ�യാെണ�് ഇനം തിരി�് വിശദമാ�േമാ;
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(ഡി) എ�ഡഡ് ��കളിെല അേത േറേഷ�ായി� തെ� സ��ാ� ��കളിെല�ം
േറേഷ�ാ �ന:�മീകരി�് ത�ികക�  നിലനി���തിന് എെ��ാം
തട���െ��ം ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ൈറ�് � എഡ�േ�ഷൻ ആ�് േകരള�ി�  നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;  ��ത ആ�് നട�ിലാ�ിയി�ളള
ഇ��യിെല മ� സം�ാന�� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

അധ�ാപക ബാ�്

4654. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  അധ�ാപക ബാ�ി�  എ� അധ�ാപകരാണ് ഉ�ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അധ�ാപകെര �ന� നിയമി��തിന് സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�� കേലാ�സവ മാ�വ�

4655. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  കേലാ�സവ മാ�വ�  പരി�രി�് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം
ന��േമാ?

�� ൈല�റികൾ

4656. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ൈല�റിക�െട േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ ��കളി�ം ൈല�റികൾ ഉറ�വ���തി�് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ം?

�� പാഠ��ക വിതരണം
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4657. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  അ��ായന വ�ഷം വിതരണം െചേയ� ��  പാഠ��ക ��െട
അ�ടി ���ീകരി�േവാ  ;  ആെക എ� ��ക��  അ�ടിേ����്  ;

നാളി�വെര എ� അ�ടി�;  എ� വിതരണം നട�ി  ;എ� ��കളി�
���മാ�ം വിതരണം നട�ി  ;  ഇനി എ� ��കളി�  വിതരണം
നടേ����്: ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പാഠ��ക��  എേ�ാൾ വിതരണം നട�വാനാണ് വ��ിെ�
തീ�മാനെമ�ം  2014  നവംബ�  30  വെര എ� ശതമാനം വിതരണം
നട�ിെയ�ം അവസാന പരീ��് എ� ദിവസം ��പ് വിതരണം
���ീകരി�വാൻ വ��ിന് കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ��ക�� അ�ടി�വാ� ആെരെയാെ�യാണ് �മതലെ���ിയത് ;
ഇതിന് ഈ അ��യന വ�ഷം നാളി�വെര െചലവഴി� �ക എ� ; വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ ?

െകാ�ം ജി�യിെല �ത�ളം, െച�കേ�രി ഹയ�െസ��റി �ൾ

4658. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല �ത�ളം,  െച�കേ�രി ഹയ�െസ��റി �ളി�
നിലവി�� അടി�ാന സൗകര���ം ഇതര ഭൗതിക സാഹചര���ം
എെ�ാെ�യാെണ�ം ആയ� ��ികരമാേണാെയ�ം പരിേശാധി�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത �ളി� ഇൗ അ��യന വ�ഷ�ി� �സ് വ� അ�ിഷന് േവ�ി ഇൗ
�ളിെല ഒ� അ��ാപക�  േകാഴ ആവശ�െ��ക�ം ��ത വാ�� ഒ�
വാ��ാ ചാന�  �റ�് വി�ക�ം ഇ��ലം ബ�ജനസമരം നട��മായ
വിവരം ��യി�െ��ി��േവാ ;

(സി) എ�ി�  ഇതിേ��  ��മായി ബ�െ��ം ആേരാപണ വിേധയനായ
അ��ാപക�മായി ബ�െ��ം എ�് അേന�ഷണമാണ് നട�ിയെത�ം
ആരാണ് അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�� എ�ം െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ഇൗ അേന�ഷണ�ി�  എ� നിഗമന�ിലാണ് എ�ിേ���െത�ം ഇൗ
അ��ാപക�ം �ളി�െമതിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�ം
അറിയി�േമാ ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ ?
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അംഗീ�ത അ�എയിഡഡ് വിദ�ാലയ�ളി� പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം

4659. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അംഗീ�ത അ�എയിഡഡ് വിദ�ാലയ�ളി�  ഈ വ�ഷം
പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ൈ�മറി,
ൈഹ��, ഹയ� െസ��റി തിരി�് എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ��കളിെല പഠന നിലവാരം  /  വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�്  /

അ��ാപക�െട�ം അന��ാപക�െട�ം േസവന-േവതന വ�വ�ക�  /

അ��ാപക�െട േയാഗ�ത എ�ിവെയ സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ �ാപന�ളിെല �ിരം/താ��ാലികം അ��ാപക�െട േയാഗ�ത
പരിേശാധി�ാ�  സംവിധാനം ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  സംവിധാന�ിെ�
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഗ�് ല�റ�മാർ

4660. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി ��കളി�ം േകാേള�കളി�ം ഗ�് ല�റ�മാ�െട േസവന
വ�വ�ക�  എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  നിലവി�� േസവന
വ�വ�ക� വ�ത് എ� �ത��ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റ�ല�  അ��ാപക�െട ശ�ള െ�യി�  അ�സരി�് ഗ�് ല�റ�മാ�െട
േവതനം വളെര �റവായതിനാ�  ആയത് ���ി നി�യി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ��തായി ആരംഭി�  22 േകാേള�കളി� എവിെടെയ�ി�ം �ിരം ത�ികക�
അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��തായി ആരംഭി� േകാേള�കളിെല ഗ�് ല�റ�മാ��് േവതനം സ��ാ�
ന���േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാണ് ന���ത്?

സ�ലിത വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിയി� കീഴി�� കരാ� അ��ാപക�െട േസവന േവതന
വ�വ�ക�
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4661. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ സ�ലിത വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി  (IEDSS)യി� കീഴി�
സം�ാന�് ആെക കരാ�  വ�വ�യി�  എ� അ��ാപകരാണ്
േജാലിേനാ��െത�് അറിയി�േമാ;  ഇവ�  ��ത േജാലികളി�  എ�
വ�ഷേ�ാളമായി േജാലി േനാ��വരാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) േമ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട �ധാന േജാലിക� എെ�ാെ�യാണ്;  ഇ��ലം
സ�ഹ�ിെല ഏത് വിഭാഗം ��ിക��ാണ് �േയാജനം ലഭി�ക;

(സി) ��ത അ��ാപക��് ശ�ള�ം ഇതര ആ��ല���ം ലഭ�മാ��ത് ഏത്
ഫ�് ഉപേയാഗി�ാെണ�് അറിയി�േമാ;  ഈ�ാര��ി�  സം�ാന
സ��ാരിന് സാ��ിക ബാ��ത�േ�ാ; വിദശാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത വിഭാഗം അ��ാപക��് േക� മാനവവിഭവേശഷി വ��് നി�േ�ശി�ി��
േസവന േവതന വ�വ�ക�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇ�ാെയ�ി�
നട�ിലാ�വാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഇ) ��ിപരമായ െവ�വിളിക�  േനരി�� ��ിക�  അഭി�ഖീകരി�� ����
പഠി�വാ�  നിേയാഗി� ജയരാജ�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് ഗവ�െമ�്
നട�ിലാ�വാ� സ��മാ�േമാ;

(എഫ്)േക� സ��ാ�മായി ബ�െ��് ഫ�് ലഭ�മാ�ി ��ത വിഭാഗം
അ��ാപക��് മാന�മായ േസവന േവതന വ�വ�ക�  നട�ിലാ�വാ�
ഗവ�െമ�് സ��മാ�േമാ?

�� കായികാ��ാപക രംഗെ� ����

4662. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� കായികാ��ാപക രംഗെ� ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�ാ ��  കായികേമള തട�െ��തായി ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) കായികാ��ാപക േയാഗ�ത ഉ�വെര മാ�ം കായിക അ��ാപകരായി
നിലനി��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ത�ിക ഇ�ാ� കായിക അ��ാപകെര മ�് �ളിേല�് �ബ് െച�്
നിയമി�� പഴയ രീതി നിലനി��േമാ;

(ഇ) എ�ാ എ�ഡഡ്  -  സ��ാ�  ��കളി�ം െ�ഷ�ലി�് അ��ാപകെര
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നിയമി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അധ�ാപക ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി. അൈഡ�സ് ലഭി�ി�ം നിയമനം ലഭി�ാ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക�

4663. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� അധ�ാപക ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി.  അൈഡ�സ് ലഭി�ി�ം
നിയമനം ലഭി�ാ� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക� നാളി�വെര�െ��് ജി� തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അധ�ാപക ബാ�ി� നി�ം സ��ാ� ��കളി� ഈ അധ�യനവ�ഷം എ�
അധ�ാപകെര നിയമി�ി�െ��് ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി. അൈഡ�സ് െച� േപാ�കളിേല�് അധ�ാപക ബാ�ി� നി�ം
നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�?

�� �വജേനാ�വ��

4664. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  �വജേനാ�വ�ളി�  ��് ഇന�ളി�  മ�രി��തിന്
സഹായികളായി ��ികെള കി�ാ���ല�ം വ��ിഗത ഇന�ളി�
മ�രി��തിന് ��ിക��് േവ� േ�ാ�ാഹനം ന�കാ���ല�ം
ഓ���ളള�, കഥാ�സംഗം,  േമാേണാ ആ�് േപാ�ളള കലാമ�ര�ളി�
��ിക��് മ�ര�ി� ��ി��് േനരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�
പരിഹരി�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ� പറയാേമാ; വ��ിഗത ഇന�ളി�
മ�രി�ാ�  �ാ�ി�ളളവ�ം വാസന�ളളവ�മായ ഇ�രം ��ികെള
��തലം �ത� മ�രി�ി��തി�ം വിജയി�� ��ികെള സ�ജി�ാ, ജി�ാ,

സം�ാന തല�ളി�  മ�രി�ി�ാ�  േവ� സൗകര�ം ഒ���തി�ം
��ക��് നി�േ�ശം ന��േമാ;

�� പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട േവതനം

4665. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിദ�ാലയ�ളിെല പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട േവതനം ഈ സ��ാരിെ�
കാലയളവി�  പരി�രി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദമാ�േമാ;  ഇവ��്
നിലവി�� ആ��ല��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��  പാചകെ�ാഴിലാളിക�  േനരി�� ����  ച�� െച�്
പരിഹരി��തി�ം,  ഇവ�െട േവതനം പരി�രി��തി�ം ��
പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട �ണിയ�ക�മായി അടിയ�രമായി ച�� നട�േമാ?

ആദിവാസി, ദളിത് വിഭാഗ�ളിെല വിദ�ാ��ിക��് ഉ�ഭ�ണം

4666. �ീ.െക.രാധാ���
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, ��ഷ� കട��ി
,, പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനാദായകരമായി കണ�ാ�െ�� ��കളി�  പഠി�� ആദിവാസി,  ദളിത്
വിഭാഗ�ളിെല വിദ�ാ��ിക��് ഉ�ഭ�ണ പ�തി�െട �ണം
ലഭി��ിെ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി ഒ� ��ി�് എ� �പയാണ് െചലവിനായി നീ�ിെവ�ി��ത്;
(സി) ഭ��വ�ക��് വ�േതാതി�  വില വ��ി�ി�� ഇ�ാല�് ഈ �ക

പര�ാ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) ��ത �ക വ��ി�ി�് ഉ�ഭ�ണ പ�തി ഊ��ിതമാ�ാ� േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വല�ാട് ഗവ. ഹയ� െസ��റി �ളിെല �� അധ�ാപക ത�ിക

4667. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വല�ാട് ഗവ.  ഹയ�  െസ��റി �ളി�  2011-12  വ�ഷ�ി�  അ�വദി�
അധിക �സ് � ബാ�ിന് ആവശ� മായ അധ�ാപക ത�ിക നി��യി�് അ�മതി
ന�കാ� കാലതാമസം േനരി��തിന് കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അധിക ബാ�് അ�വദി�� �ലം ഉ�ായ ത�ികകളി� ഗ�് അധ�ാപകരായി
േജാലി േനാ��വ��് ശ�ളം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�േമാ;
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(സി) ത�ിക നി��യം ���ിയാ�ി ഗ�് അധ�ാപക��് ശ�ളം ന��വാ�
സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ��ി േ�ഡ് േലണിംങ് െസ�� ഇ����മാ�െട േവതനം

4668. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�  MGLC (മ��ി േ�ഡ് േലണിംങ് െസ��)  ഇ����മാ�െട
േവതനം പതിനായിരം �പയായി വ��ി�ി�ണെമ�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�
�പാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ �പാ�ശ പരിഗണി�് േമ�  �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��്
േവതനം വ��ി�ി�് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ മലയാളം ത�ികക�

4669. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� എ�്.എസ്.എ മലയാളം എ� ത�ികകളാണ് നിലവി��ത്,
ഇതി� എ� ഒഴി�കളാണ് ഉ�െത�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ജി�യി� �ാഫ് ഫിേ�ഷ� ���ീകരി�ി�േ�ാ ; ഇ�ാെയ�ി� എ�്
���ീകരി�ം ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇൗ ജി�യി�  എ�്.എസ്.എ മലയാളം ത�ികയി�  എ�സ് ആയ
അ��ാപക�െട ലി�് എ��ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) നിലവി�  ജി�യിെല ഇൗ ത�ികയി�  ആെര�ി�ം ദിവസേവതന
അടി�ാന�ിേലാ കരാ�  അടി�ാന�ിേലാ േജാലി േനാ��േ�ാ  ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇൗ ജി�യി�  പി.എസ്.സി.  ലി�് നിലവി�േ�ാ  ;  ഇൗ ലി�ി�  നി�ം
എ�്.എസ്.എ  (മലയാളം)  നാളി�വെരയായി എ�േപെരയാണ്
നിയമി�ിരി��ത് ;

(എഫ്)പി.എസ്.സി ലി�് നിലവി��േ�ാ�, കരാ�  അടി�ാന�ി�  േജാലി
േനാ�� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ാ�
ഉേ��ാഗ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ
:
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(ജി) ��ത ത�ികയി� നിലവി�� ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി പി.എസ്.സി.  �്
റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ?

ക�� ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ. മലയാളം നിയമനം

4670. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ.  മലയാളം റാ�് ലി�് നിലവി� വ�് നാല്
വ�ഷം കഴി�തി� േശഷ�ം  246 േപ�� ഈ ലി�ി� നി�ം നിയമന��
കാര�മായി നട�ാ�തിെന�ട��് എ��ം േവഗം ��ത ത�ികയിേല��
ഒഴി�ക� റിേ�ാ�� െച�ണെമ�് 18.9.2014-� അഡ് മിനിേ��ീവ് �ിബ�ണ�
ഉ�രവി�തി� േശഷ�ം  26.9.2014,  27.9.2014  എ�ീ തീയതികളി�
േമ�പറ� ഉ�രവ് ലംഘി�െകാ�് ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഉപഡയറ��,
�ന�വിന�ാസ ഉ�ര� �റെ��വി�ാ�  കാരണെമ�ാെണ�ം ��ത
ഉേദ�ാഗ�െനതിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തീ�ിത റി�യ�െമ�് ഒഴി�ക�  ഉ�െ�െട ��ത ത�ികയിെല എ�ാ
ഒഴി�ക�ം എ�േ��് റിേ�ാ�� െച�ം എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ക�� ജി�യി� എ�്.എസ്.എ. മലയാളം അധ�ാപക നിയമന�ി� 1:35 എ�
അ�പാതം നിലനി��ി,  26.9.2014,  27.9.2014  എ�ീ തീയതികളി�
�ന�വിന�ാസം നട�ി നിയമി�വെര മാ�വിദ�ാലയ�ിേല� തിരി�യ�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അധികമായി കെ��ിയ ഭാ�ാധ�ാപകർ

4671. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം ത�ിക നി��യ�ി�  അധികമായി കെ��ിയ
ഭാ�ാധ�ാപക�െട കാര��ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്
എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� ലാഭ�ിനായി ��ക� ���തിെനതിെര നടപടി

4672. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആദായകരമെ�� േപരി� സ��ാരിെ� നിയ�ണ�ി� �വ��ി� വ��
എ�ഡഡ് ��ക� ��ാ� മാേനജ�മാ��് അധികാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ം പരിസര�ം ഉ�െ��� �� വക സ��ിെ� ���ാവകാശം
മാേനജ�മാ��് ഉപാധിരഹിതമായി വി� െകാ��ാ�  തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

അ�രം തീ�മാന��  ��ക�  ��ാ�� നടപടി�് മാേനജ�മാെര
േ�രി�ി�� �ിതി വ�െമ� കാര�ം പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(സി) നഗരമധ��ിെല പല എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ��ം നിലനി��� �ല�ിെ�
മാ���് വില കണ�് ��ി മാേനജ�മാ�  വിദ�ാലയ��  അട�ിടാ�  �മം
നട��ത് തടയാ� ��ി�േമാ ?

ഷി�് സ�ദായ�ി� �വ��ി�� സ��ാ� ��ക�

4673. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� സ��ാ�  ��ക�  ഷി�് സ�ദായ�ി�
�വ��ി��; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഷി�് സ�ദായ�ി� �വ��ി��തി�� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ാം എ�.പി.  ��ക�  ഷി�് സ�ദായ�ി�
�വ��ി��; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േവ�� ഭൗതിക സാഹചര��� ഉ�ായി��ി�ം ��� പറ�� ഗവ�െമ�്
ഹയ�  െസ��റി �ളി�  എ�.പി.വിഭാഗം ഷി�് സ�ദായ�ി�
�വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �� അധികാരിക�ം പി.ടി.എ.  -�ം െപാ�ജന��ം നിര�രം ആവശ�െ��ി�ം
ഷി�് സ�ദായം അവസാനി�ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്)പറ�� ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളിെല എ�.പി.വിഭാഗ�ി� ഷി�്
സ�ദായം അവസാനി�ി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ��ാപക നിയമനം

4674. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  വിദ�ാലയ�ളി�  2014-15  -െല കണെ���ിെ�
അടി�ാന�ി�  അ�വദി� ഡിവിഷ�കളിേല�� അ��ാപകെര
നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി�യി�, ആദിനാട് ഗവ�െമ�് �.പി.  ��
(code  41246)  �  2014-15  അ��യനവ�ഷ�ി�  േലാവ�ൈ�മറി
വിഭാഗ�ി� അ�വദി� ര�് ഡിവിഷനിേല�് അ��ാപകെര നിയമി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത �ളിെ� �വ��നം �ഗമമായി നട��തി�േവ�ി ര�്
അ��ാപകെര അ��ാപകബാ�ി�  നി�ം നിയമി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അ��ാപക പാേ�ജ്

4675. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ െസ��റി�െട  25/10/11  -െല െജ./60930/11  െപാ.വി.
വിശദീകരണ �കാരം അ��ാപക പാേ��മായി ബ�െ��്  1/6/2011-ന്
���� എ�ഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക ത�ികയി േല�� നിയമന��
അംഗീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  അധിക ത�ികയി�  നിയമി�െ�� അ��ാപകരി�
ആ�െ��ി�ം േകാടതി��രവ് �േഖനേയാ അ�ാെതേയാ  1/6/11- ന് ���
നിയമനം അംഗീകരി�് ശ�ളം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േപ��്; ജി�
തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� വട��, ച�ാല എ�്.എ�്.എസി� 5/6/2006-  �ത�
31/10/2010 വെര അവധി ഒഴിവി� േജാലിെച� �ീമതി ഷബിന.വി.എ�. എ�
ഇം�ീഷ് അ��ാപിക�് ശ�ളം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വട��  ച�ാല എ�്.എ�്.എസ്.  -െല അ�റഹീമിെ� അവധി ഒഴിവി�
5/6/2006  �ത�  31/6/2010  വെര മ�ാ�െ��ി�ം നിയമനം ന�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അവ��് ശ�ളം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) േമ��രവ് �കാരം �ീമതി ഷബിന.  വി.എ�.  -െ� അവധി ഒഴിവിേല��
ത�ിക അംഗീകരി�ാ�ം ശ�ളം ന�കാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല എസ്. എസ്. എ�. സി പാ�ായ വിദ�ാ��ിക�
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4676. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� മ�ല�ിെല സ��ാ�, എ�ഡഡ് ൈഹ��കളി� നി�ം  2010,

11,12,13  വ�ഷ�ളി� 8A+,  9A+,  10A+  എ�ീ േ��ക� ലഭി�് എസ്.
എസ്.  എ�. സി പാ�ായ വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം എ�െയ�്
വിശദീകരി�ാേമാ?

ഏകാധ�ാപക വിദ�ാലയ�� േലാവ� ൈ�മറി �ളായി ഉയ��ാ� നടപടി

4677. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏകാധ�ാപക വിദ�ാലയ��  േലാവ�  ൈ�മറി �ളായി
ഉയ��ാ� ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  േലാവ�  ൈ�മറി �ളായി
ഉയ���തി�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ?

ഏകാധ�ാപക വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാ േവാള�ിയ�മാ�െട േവതനം

4678. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏകാധ�ാപക വിദ�ാലയ�ളിെല  (എം.ജി.എ�.സി)  വിദ�ാ
േവാള�ിയ�മാ�െട േവതനം  2014  െസ��ംബ�  �ത�  വ��ി�ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� �പയാണ് വ��ി�ി�ി��ത്;
(സി) വ��നവിെ� അടി�ാന�ി�  നിലവി�  േവതനം ന���േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പാ��്-െെടം ഇ����മാ�

4679. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം  (RTE)  അ�സരി�് ��കളി�  പാ��്-െെടം
ഇ����മാെര നിയമി��തിന് േക�ഫ�് കി�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�, എ�
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�പയാണ് ലഭി�ത്; ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫ�പേയാഗി�് േയാഗ�ത�� പാ��്-െെടം ഇ����മാെര
സം�ാന�് എവിെടെയാെ� നിയമി�ി��്;

(സി) ആർ.�ി  .ഇ അ�സരി�്  101  ��ിക��് ഒ� കായികാ��ാപക�  എ�
നിലയി�  േയാഗ�ത�� കായികാ��ാപകെര നിയമി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എ�ഡഡ് ��കളിെല നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�ാ�
അ��ാപക�

4680. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എ�ഡഡ് ��കളി�  2011  ആഗ�് �ത�
നിയമി�െ��് ഇനി�ം നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�ാ� എ� അ��ാപക�
ഉ�് എ�ത് ഉപജി�, വിദ�ാഭ�ാസ ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�ാ� ��ത അ��ാപക�െട േപ�വിവരം ��
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ശ�ളമി�ാെത േജാലി െച�� ��ത അ��ാപക��് നിയമനാംഗീകാരം
ന�കി ശ�ളം ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�ാദമിക് സി�ി�െട �വ��ന��

4681. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, എ.െക.ബാല�
,, എസ്.ശർ�
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�ാദമിക് സി�ി �ാപി��തിന് സ൪�ാ൪
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഘടന�ം �വ൪�ന രീതി�ം എ�ിെനയാണ് വിഭാവനം
െച�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�ാദമിക് സി�ി സ�കാര� േമഖലയിലാേണാ ആരംഭി��ത്;  ഇതി�
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സ൪�ാരിന് പ�ാളി�േമാ നിയ�ണേമാ ഉ�ാ�േമാ;

(ഡി) അ�ാദമിക് സി�ിയിേല��,  വിേദശ  -സ�േദശ സ൪�കലാശാലക�െട കട�
കയ�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� നിലവി�� അ�ാദമിക് അ�രീ�െ�
എ�െന ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ?

അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല �ചി�റിക�( േടായില�ക� )ഇ�ാ� സ��ാ� ��ക�

4682. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ല�ഴ മ�ല�ി� �ചി�റിക�( േടായില�ക� )ഇ�ാ� എ� സ��ാ�
��ക�  ഉ�്;  ഇവിട�ളി�  �ചി�റിക�  �ാപി�ാ�  ഫ�്
അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െ�ഷ�� ��ക��� ബ�ജ�് വിഹിതം

4683. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�ഷ�� ��ക��ായി സം�ാന ബ�ജ�ി� �േത�കം �ക നീ�ിെവ�ാ�
�ട�ിയത് എ��തലാണ്;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം െ�ഷ�� ��ക��ായി എ� �കയാണ് ബ�ജ�ി�
വകയി��ിയി��ത്;

(സി) �റ് ��ികളി� ��ത�� െ�ഷ�� ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി ന�കാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െ�യിനിംഗ് പാർ�്ണർ �ീം

4684. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഡീഷണ�  �ി�  അക�ിസിഷ�  േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമായി െ�യിനിംഗ്
പാർ�്ണർ �ീമിന് ���ം �റി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;
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(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ഇതിനായി സഹകരി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��കളിെല ഉ�ഭ�ണം

4685. �ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ��കളിെല എ�.പി.,  �.പി.  വിഭാഗ�ിെല
��ിക��് ഉ�ഭ�ണം ന���േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അള�ം െമ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഓേരാ ��ി�ം ന�േക�� പ��റി�െട അള�ം അതിനായി അ�വദി��
�ക�ം എ�യാണ്;

(ഡി) ആ�യി� എ� ദിവസം എ� അളവിലാണ് ഓേരാ ��ി�ം പാ�ം േകാഴി���ം
ന���ത്;

(ഇ) ഉ�ഭ�ണ�ിനായി അ�വദി�� കയ�ിറ�് �ലി�ം പാചക�ലി�ം
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി ��ക�

4686. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി ��ക� ഉ�് എ�് ജി�
തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ എ� ഹയ� െസ��റി ��കളി� �ി�സി��മാ� ഇ� എ�് ജി�
തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഹയ�  െസ��റി അ��ാപക�െട െ�ാേമാഷ�  ലി�് നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ��ത ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഉ���ി വിതരണം

4687. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഉ���ി വിതരണ�മായി ബ�െ��് ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�
വ�തി�േശഷം മാേനെ��് ഫ�്  (MME)  ഇന�ി�  എ� �ക
നീ�ിെവ�െവ�ം ഓേരാ അധ�ായന വ�ഷ�ം എ� �ക വിനിേയാഗി�െവ�ം
അതിെ� ശതമാന�ം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഉ���ി വിതരണം കാര��മമാ��തിന് �തിയ ത�ികക� ��ി�വാ�
സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ��ി��െത�ം  ;  ഇ�ാര��ി�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം െവളിെ���േമാ ?

ഇ��ാ� വി��്

4688. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  �ൈല മാസം വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി നട�ിയ ഇ��ാ� വി��ിന്
െചലവിേല�ായി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഏെത�ി�ം �ാപന�േളാട് ശാ�-

സാേ�തിക മ�സിയം ഡയറ��  ക�് ന�കി പണം ആവശ�െ��ി�േ�ാ  ;

എ�ിൽ ഏെത�ാം �ാപന�േളാടാണ് ശാ�-സാേ�തിക മ�സിയം ഡയറ��
ക�് ന�കി പണം ആവശ�െ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ാ� വി��ിന് എ� �പയാണ് െചലവായെത�ം ഇതിേല�ായി ഓേരാ
�ാപന�ം എ� �പ ന�കിെയ�ം ��ത �ക ഏത് അ�ൗ�ിലാണ്
ഉ�െ���ിയെത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) പണം ആവശ�െ��െകാ�് ശാ�-സാേ�തിക മ�സിയം ഡയറ��
�ാപന���് ന�കിയ ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അനാദായകരമായ ��ക�

4689. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ��ക�  അനാദായകരം എ�് തീ�മാനി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പ�ി�  താെഴ ��ിക�� എ� ��കളാ��ത്  ;  ഇവ ��ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(സി) അനാദായകരമായ�ം പ�ി�  താെഴ ��ിക���മായ ��ക�
അത�ാവശ��� �ല�ളിേല�് മാ�ി ന�കാ� ത�ാറാ�േമാ ;
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(ഡി) ഇ�രം ��ക�  മാ�ി �ാപി��ത് അനാവശ�മായ ശ�ളെ�ല�ക�
ഒഴിവാ��തി�ം അത�ാവശ�മായി ��ക�  േവ� �ല�ളി�  അധിക
ബാധ�തയി�ാെത സൗകര�െമാ���തി�ം സഹായമാ�െമ� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ ?

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം

4690. �ീ.�ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  വിവിധ േസവന��  ഏ��ം േവഗം ലഭ�മാ��തിന്
ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം നട�ാ��തിന് നടപടിക�  ഉ�ാ�േമാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

സ��ാ� ��ക�െട േമ��ര

4691. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2009-െല വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ിൻ കീഴി� �റെ��വി� ച��ളിെല
8(5)-�  സ��ാ�  ��ക�െട േമ��ര ആ�േ�ാസ്/ടി�  ഷീ�് എ�ിവ
ഉേപയാഗി�ി��താെണ�ി�  ആയത് നിയമം നിലവി�വ�് ഒ�
വ�ഷ�ി��ി� മാ�ണെമ�് വ�വ� െച�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ��കെള സംബ�ി�് വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) പ�നംതി� ജി�യിെല തി�വ� വിദ�ാഭ�ാസ ജി��െട കീഴി� �വ��ി��
പ�മല ഗവ�െമ�് എ�.പി.  �ളിെ� േമ��ര ആ�േ�ാസ്/ടി�  ഷീ�്
ഉപേയാഗി��താെണ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി� ��ത �ളിെ� നിലവിെല �ി�ഷീ�് േമ��ര മാ��തിന് അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സ��ാ� ��കളിെല വിദ�ാ��ിക�െട മാനസിക, ശാരീരിക, ആേരാഗ� ����
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4692. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ� ��കളിെല�ം വിദ�ാ��ിക�െട മാനസിക,

ശാരീരിക,  ആേരാഗ�����  എെ�ാെ�യാെണ�് വിലയി��ാ�
�മി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് വിലയി���തിന് എ�ാ സ��ാ�  ��കളി�ം കൗ�സിലിങ്
ഏ�െ����തിനായി ഒ� �ിരം സംവിധാനം ഉ�ാ�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

��കളിെല പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട �ലി

4693. �ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളിെല ��ിക��് ഉ�ഭ�ണം ത�ാറാ��
പാചകെ�ാഴിലാളിക��് നി�യി�ി�� മിനിമം �ലി എ�യാണ്;

(ബി) പാചക�ിനായി ഓേരാ ��ി�ം സ��ാ� എ� �പയാണ് അ�വദി��ത്;
(സി) ��ത �ക ��വനായി പാചക െതാഴിലാളിക��് ന�കാ�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട �ലി വ��ി�ി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈലേ�റിയ� ത�ിക

4694. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  ൈലേ�റിയ�  ത�ിക െ�ഷ��  ��സി�
ഉ�െ���ിയി�െ��ി�ം ഇ�വെരയായി ത�ിക ��ി�ാ�തിനാ�
ൈലേ�റിയ�മാെര നിയമി�ി�ി�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ൈഹ�ളി�ം ഹയ�  െസ��റി തല�ി�ം ഉ� ��ിക�  ൈല�റികെള
റഫറ�സി�ം െ�ാജ�് െച��തി�ം ��തലായി ആ�യി��
കാലഘ��ി� ൈലേ�റിയ� ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ൈഹ�ളി�ം ഹയ�  െസ��റിയി�ം �ടി ഒ� ൈലേ�റിയ�  ത�ിക
��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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സ��ശി�ാ അഭിയാ� പ�തി

4695. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം സ��ശി�ാ അഭിയാ�  പ�തി�് േക�ം
അ�വദി� �ക ഏെത�ാം പ�തിക��േവ�ിയാണ് െചലവഴി�െത�
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �� ��ിക��് �ണിേഫാം വിതരണം െച�വാ� ഈ പ�തിയി� നി�ം �ക
െചലവഴി�ി�േ�ാെയ�ം  ;  എ�ാവ��ം �ണിേഫാം വിതരണം
���ിയാ�ിയി�േ�ാെയ�ം പറയാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം എസ്.എസ്.എ.  പ�തി വിഹിതം ഉപേയാഗി�് േക�ം അ�വദി�
�ക ���മാ�ം െചലവഴി�വാ� സം�ാന�് പ�തി ആവി�രി�ി�െ��ം
അത് നട�ിലാ�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�ം സ��ാ� ഉറ�വ��േമാ ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

അ��ാപക�െട െപ�ഷ� �ായം വ��നവ്

4696. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011 �� മാസം �ത� നാളി�വെര സം�ാനെ� എ�ഡഡ് ��കളി�
െക.ഇ.ആ�. വ�വ� അ�സരി�്  1:45  അ�പാത�ി�  അധിക
ത�ിക��ായത് �കാരം ��ത ത�ികയി� നിയമിതരായ അ��ാപക��്
എ�് നിയമന അംഗീകാരം ന��ം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) അ��ാപക�െട െപ�ഷ� �ായം വ��നവ് പരിഗണനയി�േ�ാ?

െതരെ���് െപ�മാ�ച� ലംഘനം നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�൪

4697. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക് സഭ െതരെ���് വി�ാപന�ി� േശഷം െപ�മാ�ച�ം
നിലനി�െ� ഇ��ി ഉപവിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��െട ഒാഫീസി� നി�ം �ലമാ�
ഉ�ര�ക�  �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �ലമാ� ഉ�ര�ക�
െതരെ���് വി�ാപനം നിലനി�െ� �റ�ിറ�ിയി��് ;
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(ബി) െതരെ���് െപ�മാ�ച�ം നിലനി�െ� ഇ�കാരം �ലമാ� ഉ�ര�ക�
�റ�ിറ�ാ൯ ഇടയാ�ിയ അടിയ�ിര സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) െതരെ���് െപ�മാ� ച� ലംഘനം നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�൪െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വിശദീകരണം ന�കാേമാ;

(ഡി) െതരെ���് െപ�മാ� ച�ം നിലനി�െ� ഈ ഒാഫിസി�  നി�ം
�റ�ിറ�ിയി�� �ലംമാ� ഉ�ര�ക�െട പക൪�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േസവനാവകാശനിയമം

4698. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസവ��ി�  േസവനാവകാശ നിയമം ���മാ�ം
നട�ിലാ�ിയി�ിെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� േസവനാവകാശ നിയമം ���മാ�ം നട�ിലാ��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ഐ.ടി. അധി�ിത �വ��ന�� വി�ലമാ��

4699. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, െക.�രളീധര�
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� ഐ.ടി.  അധി�ിത �വ��ന��െട
വി�ലീകരണ�ിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി അ�സരി�് ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് �വ��ന��
വി�ലീകരി�ാ�േ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(സി) ��ക പ�തി�െട നട�ി�മായി ആെര�ാമാണ് സഹകരി��ത്  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ
സൗകര��ളാണ് വിദ�ാലയ�ളി�  ഏ�െ���ാ�േ�ശി��ത്  ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ?
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െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� സം�ാന - േക�ാവി�ത പ�തിക�

4700. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010-11,  2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15  വ�ഷ�ളി�
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  വിവിധ സം�ാനാവി�ത,  േക�ാവി�ത
പ�തിക� നട�ിലാ��തിേല�ായി നീ�ിവ� �ക�ം ആയതി� െചലവഴി�
�ക�ം പ�തി തിരി�് െവളിെ���ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�

4701. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് സ��ാ�  എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�ി�് നട�ിലാ��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക��ാവശ�മായ ഫ�ിെ� േ�ാതസ് എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക�സ��ാരിെ� എസ്.എസ്.എ പ�തിയി� ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ലഭി�� ഫ�് സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

��വ�ഷ�ം നട�് സാ��ിക വ�ഷ�ം ഇതിനായി േക�ം അ�വദി� �ക�ം
െചലവഴി� �ക�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഫ�ിെ� അപര�ാ�ത�ലം �േത�ക പരിഗണന അ�ഹി�� ഇ�രം
വിദ�ാ��ിക��� പ�തിക� െവ�ി�റ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ധാനമ�ി�െട �ീ� ഇ�ഡ�ാ പരിപാടി

4702. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി�െട �ീ� ഇ�ഡ�ാ പരിപാടി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് എ�
��കളി�  �ചിത� പരിപാടിക�  ആവി�രി�ി��്  ;  വിശദാംശ��
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െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് മതിയായ ശൗചാലയ��  ഇ�ാെത എ� ��ക�
നിലവി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

ഒഴി�കിട�� �ാ�് ��കളി� അംഗ�വാടിക�

4703. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ ��കളി� ഒഴി�കിട�� �ാ�് ��കളി� �ളിെ�
�വ��ന�ിന് വിഘാതം വരാ� തര�ി�  അംഗ�വാടിക��്
�വ��ി�വാ�  അ�മതി ന��� എെ��ി�ം ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�� അ�മതി ആരാണ് ന�േക�ത്;
(സി) ��  �ല�് ഒഴി�കിട�� �ാ�് ��ക�, �ലം എ�ിവയിൽ ��

വികസന�ിന് തട�മാകാെത അംഗ�വാടിക�  �വ��ി�ി��തിന്
അ�മതി ന���തി�� നി�േ�ശം ന��േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം-െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം എ�ീ േമഖലകളിെല ബ�ജ�് വിഹിതം

4704. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം-െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം
എ�ീ േമഖലകളിേല�് വിവിധ പ�തി �വ��ന���ായി ബ�ജ�ി�
വകയി��ിയ �ക എ�യാെണ�ം അതി�  കഴി� ഒേ�ാബ�  31  വെര
അ�വദി� �ക�െട�ം െചലവഴി� �ക�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ േക�ാവി�ത പ�തികൾ �കാരം ഇതി� ഉ�െ�ാളളി�ി�ളള വിഹിതം
എ�യാെണ�് പറയാേമാ?

വിദ�ാലയ���് ��കം വാ�ി ന��� പ�തി

4705. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആർ.  എം  .എസ  .എ ഫ�പേയാഗി�് വിദ�ാലയ���് ��കം വാ�ി
ന��� പ�തി നിലവി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� ��ക വിതരണ�ിന് നി�യി�ി�� സംവിധാന�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ക വിതരണ�ിന് ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) �� വ�ഷ�ളി� ��ക വിതരണ�ിന് ��േകാ�വം സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ വ�ഷെ� ��ക വിതരണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്)ഈ പ�തി �കാരം വാേ�� ��ക��െട ലി�് ഡി.  പി.  െഎ.

അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ക��് സ�ത�മായി ��കം വാ�ാ�
അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

പാഠ��ക��െട�ം ഭാഷാ വിഷയ��െട േസാ�് ��ക��െട�ം ദൗർലഭ�ം

4706. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ അ��യന വ�ഷം ഹയ�  െസ��റി േമഖലയി�  പാഠ��ക��
മാറിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ �ത�മായി വിതരണം െച��തിന് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) പല ഭാഷാ വിഷയ��െട�ം േസാ�് ��ക�� യഥാസമയം അ��ാപക��്
ലഭി�ി�ിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ആയത് പരിഹരി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

�ണിേവ�ി�ികളി� നി�ം ഓ�ഷ� വ�വ�യി� ഹയ� െസ��റി വ��ി� േജാലി
െച��വ�

4707. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി വ��ി�  േജാലി െച� വ��വരി�  എ� േപ�
�ണിേവ�ി�ികളി� നി�ം ഓ�ഷ� വ�വ�യി� വ�വരാണ്;

(ബി) ഇവരി�  എ�േപ�  േജാലി െച�� ത�ികേയ�ാ�  ഉയ�� ത�ികയിെല
നിര�ിൽ ശ�ളം വാ���് ;

(സി) സ��ാ�  നിയമി� അേനാമലി ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�
�ണിേവ�ി�ിയി�  നി�ം ഓ�ഷ�  ന�കിവ�വെര റ�ലൈറസ് െച��
നടപടിക� ���ീകരി�ാ���ലം ഭീമമായ സാ��ിക ന�ം ഉ�ാ��ത്
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) റ�ലൈറേസഷ�  നടപടിക�  ���ിയാ�ാ���ലം പി.എസ്.സി വഴി
നിയമി� ഉേദ�ാഗ��െട െ�ാേമാഷ�  തട�വ�ിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) �ണിേവ�ി�ിയി�  നി�ം ഓ�ഷ�  �കാരം വ� ഉേദ�ാഗ�രി�  ഹയ�
െസ��റി വ��ി�  റ�ലൈറസ് െച�വാ�  താ�ര�ം �കടി�ി�ാ�
ഉേദ�ാഗ�െര മാ�വ��ിേല�് തിരി�യ�വാ�  അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

2011 � സം�ാന�് അ�വദി� ഹയ� െസ�� റി ��ക�ം ബാ�ക�ം

4708. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  �  സം�ാന�് എ� ഹയ�  െസ�� റി ��ക�ം ബാ�ക�ം
അ�വദി�െവ� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏ� വ�ഷമാണ് ഇതിേല�� അ��ാപക ത�ികക�  ��ി�െത�ം
ഇത�സരി�് ഏെതാെ� ��കളി�  എ� ത�ിക വീതമാണ്
അ�വദി�െത�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ത�ികക�  ��ി�� തീയതി�് ��പ് ഏെത�ി�ം ��ക�  അ��ാപക
നിയമനം നട�ിയതിന് ഇളവ് ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� �ത��
നിയമന���ാണ് ഇളവ് ന�കിയെത�ം,  ഇത് ഏെത�ാം
��ക��ാെണ�ം, ഇളവ് ന�കിയ ഉ�രവിെ� പക��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ� ത�ിക ��ി�് വി�ാപനമിറ�ം ��പ് ��ക� നിയമന ഉ�രവ്
ഇറ�ിയി�െ��ി� അത് നിയമവി��മാേണാെയ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ഇ) എ�ി� മ�് ��ക��് ലഭി�ാ� ആ��ല�ം ചില ��ക��് മാ�ം ലഭി�ത്
േകാടതിയി�  േചാദ�ം െച�െ��ാ�  സ��ാരിന് അധിക ബാ��ത
ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)��കാല �ാബല� �ി�  ത�ിക അംഗീകരി�ി�െ��ി�  ആയതിേല�് എ�
�പ അധികബാധ�ത വ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

40 ��ിക� തികയാ� �സ് വ� ബാ�കൾ

4709. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ അ��യനവ�ഷം �തിയതായി അ�വദി� 415�സ് വ� ബാ�കളി� 40

��ിക� തികയാ� എ� ബാ�ക� ഉ�്;

ക�� ജി�യിെല HSA മലയാളം പി.എസ്.സി. ലി�്

T *4710.�ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  197/2007  കാ�ഗറി ന�രായി നിലവി��  HSA  മലയാളം
പി.എസ്.സി.  ലി�ി�  നി�ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��ാണ് നിയമനം
ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിയമന ഉ�രവ് ലഭി�ി�ം േജാലിയി�  �േവശി�ാ�വ�െടതായി എ�
ഒഴി�കളാണ് ഉ�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� ഒഴി�ക� സത�രം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് േവ�
നടപടി സ��ാ� സ�ീകരി�ാേമാ?

RMSA പ�തിയി� ഉ�െ���ി അ�േ�ഡ് െച� ��കൾ

4711. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം ��കളാണ്  RMSA-യി�  ഉ�െ���ി
അ�േ�ഡ് െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം ��കളി�  ആവശ�മായ അ��ാപക ത�ികക�
അ�വദി�ി��്; വിശദാംശം വഭ�മാ�േമാ;

(സി) R.M.S.A  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അ�േ�ഡ് െച� ��കളി�  ഒ�
അ��ാപക ത�ിക േപാ�ം അ�വദി�ാ� ��ക�  ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ��കളി� ത�ിക �ഷിടി�് അ��ാപകെര നിയമി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

' �ി�പാ�ക് '
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4712. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര മ�ല�ിെല �ള�ട സ��ാ�  ഹയ�  െസ��റി �ളി�  '

അസാപ് ' �കാരം ' �ി�പാ�ക് '; അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) '  �ി�പാ�ക്  '  ആരംഭി��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി �മ��
വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ി� പാ��ിെ� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി��തിനായി ഉേ�ശി��?

ഐ.എ�് .ആ�.ഡി. �െട എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� ആ��ല���

4713. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�� ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.  �െട
എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  എ.ഐ.സി.ടി.ഇ നി��ഷി� �കാര��
ആ��ല���  ന�കിയി�ി� എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

ഐ.എ�്.ആർ.ഡി - യി� ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാർ

4714. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 20.9.2010  െല ഇ.ബി.2/6982/2010/IHRD  ഉ�രവ് �കാരം
ഐ.എ�്.ആർ.ഡി  -  യി�  ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാരായി എ�യാ�കെള
സ��ാ� നിയമി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ�െട െ�ാേബഷ� ഡി�യ� െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  െച�ാതിരി�ാ�ളള കാരണ��  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െ�ാേബഷ� ഡി�യ� െച�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ?

െഎ.എ�്.ആ�.ഡി. ഡയറ��

4715. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര
െഎ.എ�്.ആ�.ഡി.യി�  �ിരം ഡയറ�െറ നിയമി�ാ�തി� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െഎ.എ�്.ആ�.ഡി. െ�ഷ�� ��സി� ഡയറ�� ത�ിക�െട േയാഗ�തയി�
മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�, മാ���  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;  ഇൗ മാ��� െഎ.എ�്.ആ�.ഡി.�െട െമേ�ാറാ�ം ഓഫ്
അേസാസിേയഷന് അ��തമാേണാ;

(സി) െഎ.എ�്.ആ�.ഡി.  ഡയറ�െ�ട �മതല അഡീഷണ�  ഡയറ��മാ��
ന�കാെത �റ�നി��വെര പരിഗണി�തി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ�േപരാണ് െഎ.എ�്.ആ�.ഡി.
ഡയറ��െട �മതലയി� ഉ�ായി��ത്;  അവ�െട േപ�ം മാ��ാപന�ം
െവളിെ���േമാ;

(ഇ) െഎ.എ�്.ആ�.ഡി.യി�  നിലവി�� നിയമാവലി �കാരം ഡയറ�റാകാ�
േയാഗ�ത��വ��ാേണാ �മതലക� ന�കിയി��ത്; അെ��ി�, കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് േമ�ാടി ഗവ. േപാളിെട�ി�ിെല അ��ാപക ത�ികകൾ

4716. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല േമ�ാടി ഗവ.  േപാളിെട�ി�ി� ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ�
അ��ാപകരാണ് നിലവി��െത�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േപാളിെട�ി�ി�  ഏെത�ാം അ��ാപക ത�ികകളാണ് ഒഴി�്
കിട��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒഴി�് കിട�� ത�ികകളി�  അ��ാപകെര നിയമി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പിണറായി ഐ.എ�്.ആ�.ടി. േകാേളജിന് െക�ിടം

4717. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിണറായി ഐ.എ�്.ആ�.ടി േകാേളജിന് െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടി
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ;
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(ബി) െക�ിടം പണി �ട��തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ ;

(സി) ഉെ��ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇ�രം തട��� ഒഴിവാ�ാ� എെ��ി�ം �മ�ൾ നട�ിയി�േ�ാ ;

(ഇ) ഉെ��ി� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ?

സ�കാര� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട േബാ�ഡ് ഓഫ് ഗവർേണ�്
നിയമനം

4718. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട േബാ�ഡ്
ഓഫ് ഗവർേണ�്-ൽ സ��ാ�  േനാമിനിയായി ആെരയാണ്
നിയമി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ; ��ത സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  എ� േജായി�് െസ��റിമാരാണ് നിലവി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; ��ത ഓഫീസ�മാ�െട േപര് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഒ� േജായി�് െസ��റിെയ േബാ�ഡ് ഓഫ്
ഗവർേണ�്-ൽ സർ�ാർ േനാമിനിയായി നി�യി�ിരി�� സാഹചര��ി�
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല അഡീഷണ�  െസ��റി �ീ.  എം.  െഷറീഫ്
ഇേ�ാ�ം േബാ�ഡിൽ എ�െനെയ�് �ട��ത് എ�െനെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�  ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  അഡീഷണ�  െസ��റിയായി േജാലി
േനാ�� �ീ.  എം.  െഷറീഫ് െസ�േ�റിയ�ി�  എ�ാണ് സ��ീസി�
�േവശി�ി�െത�ം,  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  ടിയാ�  എ� കാലമായി വിവിധ
ത�ികകളിലായി േജാലി േനാ�ി വ�� എ��ളള വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ട��യായി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� വിവിധ ത�ികകളി� േജാലി േനാ�ി വ��
�ീ.  എം.  െഷറീഫ്,  നിലവി�  അഡീഷണ�  െസ��റി�െട �മതല �ടാെത
മേ�െത�ി�ം �മതലേയാ,  ചാ�േജാ വഹി��തായി അറി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ്)ഔേദ�ാഗിക ആവശ��ിനായി �ീ.  എം.  െഷറീഫ് കഴി�  10

വ�ഷ�ിനിടയി�  എ� �ാവശ�ം സം�ാന�ിേനാ ഇ��േ�ാ �റ�
േപായി�േ�ാ എ�ം എ� �ാവശ�ം എ�് ആവശ��ിനാണ് േപായെത�ം
അറി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ടിയാന് യാ�ാ
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ആവശ��ൾ�ായി ഔേദ�ാഗിക പാേ�ാർ�് ന�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ ��ത
പാേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല

4719. �ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, െക.അജിത്
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� അ��ാപകരാ�ം അന��ാപകരാ�ം എ�
േപ� വീതം പണിെയ����്;

(ബി) സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  ഇനം തിരി�് എ� വീത�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട േജാലി െച��വ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള േസവന േവതന
വ�വ�ക�  നിലവി�േ�ാ,  ഇെ��ി�  ഈ േമഖലയി�  േസവന േവതന
വ�വ�ക�  െകാ�വരാ�  എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്
െവളിെ���േമാ?

��യാ� �ീരാമ ഗവ: േപാളിെട�ി�ി� ഓേ�ാെമാൈബ� േകാ�് അ�വദി���
സംബ�ി�്

4720. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ിക നിേയാജക മ�ല�ിെല ��യാ�  ഗവ:  േപാളിെട�ി�ി�
ഓേ�ാെമാൈബ�  �ാ�് അ�വദി��� സംബ�ി�് േരഖാ�ല��
ആവശ�ം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് അ�വദി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��� ജി�യിെല േപാളീെട�ി�കളിെലാ�മി�ാ� ഓേ�ാ െമാൈബ� �ാ�്
�ീരാമ േപാളിയി�  അ�വദി��തിന്,  സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
സമ��ി� നി�േ�ശം പരിഗണി�് േകാ�് അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

� .ഐ .�ി കളി� പഠി�� ��ിക��് ഗവ.േ�ാള�ഷി�്
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4721. �ീ.പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�വകലാശാല േനരി�് നട�� �  .ഐ  .�ി കളി�  പഠി�� ��ിക��്
ഗവ.േ�ാള�ഷി�് നിേഷധി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഗവ�െമ�് േകാേള�ക�െട നിയമാവലി അ�സരി�് �േവശനം നട�� �
.ഐ .�ി കളിെല വിദ�ാ��ിക��് ഗവ.േ�ാള�ഷി�ക� ലഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സിമാ�്-േകരളെയ സ��കലാശാല പദവിയിേല�് ഉയ���തിന് പ�തി

4722. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, പി.എ.മാധവ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിമാ�്-േകരളെയ സ��കലാശാല പദവിയിേല�് ഉയ���തിന് പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

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

(ഡി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം,  ആ��ണം,  മാേനെ��്,  ഭരണ നി��ഹണം എ�ീ
േമഖലകളി�  എെ��ാം മാ��ളാണ് പ�തി�ലം ഉ�ാ��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

കാലി��് സ��കലാശാല�െട ഉപേക���

4723. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലി��് സ��കലാശാല�െട രാമനാ�കര ക�ാ�സി� �റെമ
സ��കലാശാല പരിധി�ക�് മ�് ഉപേക���  �വ��ി��േ�ാ;

ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േക��ളി�  നി�ം സ��കലാശാല സ��ിഫി��ക�  സംബ�ി�
വിവര��, പരീ�ാ നട�ി�്, ഹാ�ടി��് �ട�ി വിദ�ാ��ിക��ാവശ�മായ
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േസവന�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം,  മ� േസവന��  എ�ിവ വിദ�ാ�ഥിക��് എ���ി�
ലഭ�മാ��തിന് സ��കലാശാലാ ഓഫീസിെ� ഒ� ഉപേക�ം ആല�രി�
ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം �ാേദശിക ഓഫീ�ക�  �ട��തിന് �ണിേവ�ി�ി�് നി�േ�ശം
ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െടേ�ാളജി�� �ണിേവ�ി�ി

4724. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െടേ�ാളജി��  �ണിേവ�ി�ി ആരംഭി�ത് സം�ാന
സ��ാരിന്,  �േത�കി�് വ��മ�ി�്,  ഏെറ അഭിമാനി�ാ��താേണാ;

െടേ�ാളജി��  �ണിേവ�ി�ി�െട ആ�ാനം ഇേ�ാ�  എവിെടയാണ്
�വ��ി��ത്;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� വി.സി., പി.വി.സി., രജി�ാ� ഇ� ചാ�ജ്, ക�േ�ാള�
ഓഫ് എ�ാംസ് എ�ിവെര നിയമി�ി�േ�ാ;  ഇവരി�  ആെര�ാം
�മതലെയ��ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ �ാപനം �ാപി��തി� �മി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ� ഏ��
�മിയാ� വിഭാവനം െച��ത്?

(ഡി) ��ത സർവകലാശാല �ാപി��തിന് സീനിയർ െഡപ��ി കല��െട
�ൾൈടം േസവനം ലഭ�മാ��തി� റവന� വ��ിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ാെയ�ിൽ �മി ഏെ����തി� സീനിയർ െഡപ��ി കല��െട േസവനം
ലഭ�മാ��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ�െസ��റി ��കളിെല സ�� സംഘടനക�

4725. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  ഏെത�ാം സ�� സംഘടനക�
�വ��ി��െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം സംഘടനകളി�  �വ��ി�� വാള�ിയ�മാ��് വ�ത�� േ�സ്
മാ��കളാണ് അ�വദി��െത� കാര�ം ��ി�ി�േ�ാ;
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(സി) എ�.എസ്.എസ്-ന് ര�് ശതമാനം മാ�ം േ�സ് മാ��് ന���ത്
വാള�ിയ�മാ�െട ആ�വീര��ം താ��ര��ം �റ��തായി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ാ വിഭാഗം സ�� സംഘടനക�െട�ം േ�സ് മാ��് ഏകീകരി�ാ�
സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റവന� �മിയിൽ ആദിവാസികൾ�് നീ�ി വ�ി�� �മി�െട വിവരം

T *4726.�ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� റവന� �മി ലീസി� െകാ��ി���ം അ�ാെത�ം അന� ൈകവശം
ഉ��ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �മിയി� ആദിവാസിക�� േവ�ി നീ�ിവ�ി�� �മി എ�;

(സി) ആദിവാസിക��് നീ�ി വ�ി�� �മി ��വൻ വിതരണം നട�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആദിവാസിക��് നീ�ിവ� �മി സ�കാര� വ��ിക�െട ൈകവശം ഉേ�ാ;

ഉെ��ി� േപര് വിവരം െവളിെ���ാേമാ?

െെവ�ി� മ�ല�ിെല വിേ�ജ് ആഫീ�കളി� കാലതാമസം

4727. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി േപാ�് വരവ്,  �ലം അള� തി�െ����  �ട�ിയ േസവന��
ലഭി��തിന് െെവ�ി� മ�ല�ിെല വിേ�ജ് ആഫീ�കളി� കാലതാമസം
േനരി��തായി പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ീസി�  നി�ം വിരമി� ഉേദ�ാഗ��  വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  ഇേ�ാ�ം
ഇ�രം േജാലിക��ായി നിേയാഗി�െ���െ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�, സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷകരി� നി�ം �നി�തി സ�ീകരി��

4728. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �രാ��്, ച�ി�പാറ, കാ�ലാ�് വിേ��കളിെല ക�ഷകരി� നി�ം �നി�തി
ഈടാ��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�.  �ഖ�മ�ി വിളി� േച�� ജന�തിനിധിക�െട�ം ഉേദ�ാഗ��െട�ം
േയാഗ�ി� ��ത വിേ��കളിെല ക�ഷകരി� നി�ം നി�തി സ�ീകരി�ാം
എ� തീ�മാന��ായി �േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  ഇത് സംബ�ി�്
എെ��ി�ം ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ തീ�മാനം റ� െച�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ
കള�� �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി വിളി� േച�� േയാഗ�ിെ� തീ�മാനം നട�ിലാ��തിന്
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�പരിഷ് �രണ നിയമ�കാരം ��ക��്ൈകവശം വ�ാ�� �മി

4729. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �പരിഷ് �രണ നിയമ�കാരം ��ക��് എ� �മി വെര ൈകവശം
വ�ാെമ�് നിബ�ന�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം ��ക��് എ� ഏ��  �മി വീതം ൈകവശം ഉെ��്
െവളിെ���ാേമാ; ��ക�െട േപ�വിവരം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) എ� ��ക��്  20  ഏ�റി�  ��ത�  അധിക�മി ൈകവശം വ�ാ��
അ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െ�ഷ�� ഉ�രവ് �കാരം ഏെത�ി�ം ��ക��് ��ത� �മി ൈകവശം
വ�ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

��നാ�ി� െവ�െ�ാ��ി� തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

4730. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��നാ�ി� െവ�െ�ാ��ി�
തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ ���ിയി�  ഉ�െ���ി ഏെത�ാം
���ിക��് അ�മതി ന�കി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� �ക അ�വദി�് നാളി�വെര ആരംഭി�ാ� ���ിക�
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ഉ�രവ് ന��  സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;  ആയതി�� കാരണം
വിശദമാ�േമാ?

'�ഴ �ത� �ഴ വെര' പ�തി

4731. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) '�ഴ �ത� �ഴ വെര' എ� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത
പ�തി ഏത് ഏജ�സിയി�െടയാ�് നട�ാ�� െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ഴക�െട ൈജവ ഘടെനയ�ം ആവാസ വ�വ�േയ�ം
എ�െന ബാധി�െമ�ത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ �ഴ�ം അവ�െട ൈജവ ഘടന�ം ആവാസ വ�വ��ം
അ�േയാജ�മായ തര�ി�  �േത�കം പ�തിക�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� സ�ീകരിേ�മാ?

ഐ.എ�്.ആ�.ഡി േകാേളജിനായി പി.ഐ.പി �െട ഉടമ�തയി�� അയി��
വിേ�ജിെല �മി ൈകമാ�ം

4732. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അയി�രിെല നി��ി� ഐ.എ�്.ആ�.ഡി േകാേളജിനായി പി.ഐ.പി �െട
ഉടമ�തയി�� അയി�� വിേ�ജിെല �മി ൈകമാ��� സംബ�ി�് ഫയ�
എ�ാണ് റവന� വ��ി�  എ�ിയി��ത്;  ഈ ഫയലി�േമ�, സ�ീകരി�
നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�ം റവന� വ��ിെല വിവിധ ഓഫീ�കളി�
ഏെതാെ� തീയതികളിലായി ഇ� സംബ�ി� ഫയ� എ�ിയി��് എ�ം
ഓേരാ ഓഫീസി�ം എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ി��് എ�ം ഇനം തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ��ത ഫയ�  ആ�െട പ�ലാണ് ഉ�െത�ം എ� �തലാണ്
ഫയ� ഈ ഓഫീസി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �മി ൈകമാ�ം സംബ�ി�് റിേ�ാ��് ന�കാ� റവന� െസ��റി പ�നംതി�
ജി�ാ കള���് എ�ാണ് ക� ന�കിയത്;  കള��  ഇതിന് മ�പടി
ന�കിേയാ;  ന�കിെയ�ി� എ�ാണ് ക�് ന�കിയത്;  ആ��ാണ് ക�്
ന�കിയത്; ക�ിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ഡി) �മി ൈകമാ�ം സംബ�ി�് റവന� െസ��റി�് റിേ�ാ��് ന�േക�തി�
പകരം ഐ.എ�്.ആ�.ഡി ഡയറ���് �മി ഏെ���ാ� സ�തമാേണാ എ�
േചാദി�് ക�് േപായി�േ�ാ;  ആ�െട േപരിലാണ് ഇ�ര�ി�
ക�യ�ിരി��ത്;  ഇ�ര�ി�  ക�യ�ത് ആര്;  ഇതിനിടയാ�ിയ
സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇേ�ാ� ഇ� സംബ�ി� ഫയ� ആ�െട ൈകവശമാണ്  ; �മി സംബ�ി�
റിേ�ാ��് റവന� െസ��റി�് ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇത് ൈവ��തിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ; അടിയ�ിരമായി റിേ�ാ��് സ��ാരി� ലഭ�മാ�ാ�ം
അധികാര ��വിനിേയാഗം നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ാ�ം സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

നിലം നിക��ം മണെല��ം തട��തിന്

4733. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി�  നിലം നിക��ം മണെല��ം തട��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മണെല��ം നിലം നിക��ം തട��തിന് �േത�ക സംഘെ�
നിേയാഗി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആല�ഴ ജി�യി�  നിലം നിക��തി�ം മണെല���തി�ം മണ�
വി��തി�ം അ�മതി ലഭി� വ��ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) അ�മതി ന��� ഉേദ�ാഗ��െട�ം സ��ാ�  വ��ക�െട�ം
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സീേറാ ലാ�ഡ് െലസ് പ�തി

4734. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, സി.െക.നാ�
�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സീേറാ ലാ�ഡ് െലസ് പ�തി �കാരം പ�യം ലഭി�വ��് �മി ലഭി�ാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�യം വിതരണം െച� എ� േപ��് ഇ�കാരം �മി വിതരണം െച�ാ��്;
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(സി) ഇതിന് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ���് എതിെര എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

നിലം നിക��തി� ജി�ാ സമിതി�െട അംഗീകാരമി�ാെത അ�മതി

4735. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.ടി.ആറി�  നിലം എ� േരഖെ���ിയിരി�� �മി നിക��തി� ജി�ാ
സമിതി�െട അംഗീകാരമി�ാെത അ�മതി ന��വാ�  ആ�. ഡി.  ഒ.  �്
അധികാരം ഉേ�ാ;

(ബി) തി�വ� താ��ി�  കാ�ംഭാഗം വിേ�ജി�  വ�േതാതി�  നിലം നിക�വാ�
ആ�.ഡി.ഒ. ഉ�രവ് ന�കിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇതിേ�� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് ആെര�ി�ം പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� ആയതിേ��
എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

നിലം നിക�ിയവ�െ�തിെര നടപടി

4736. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ��ടവിള വിേ�ജ് ഓഫീസിെ� പരിധിയി�� േ�ാ�് നം  35-� ത�േ��
നം.328 സ�േ� നം. 51/1-� 00.07.00, 51/2 -� 00.09.40. ആ� നിലം മ�ി�
നിക��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  അ�മതി ഉ�രവിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ക നിലം നിക�ിയ� സംബ�ി�് ആെര�ി�ം പരാതി ന�കിയി�േ�ാ ;

(സി) 2008-െല െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമം അ�സരി�് ��ത
നിലം നിക��തിന് ജി�ാ കല��  അ���നായ സമിതി അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� അ�മതി ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) അ�മതി ഇ�ാെതയാണ് നിക�ിയെത�ി�  ��ത നിലം ���
�ിതിയിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) ��ത നിലം നിക�ിയവ�െ�തിെര നിയമനടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;

ഇെ��ി� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ ; ഇവ�െ�തിെര നിയമ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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�തിയ �മി െപാ�ം വിലെകാ��� നിയമം

4737. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ൪�ാരിെ� �തിയ �മി െപാ�ം വിലെകാ��� നിയമം നിലവി� വ�
സാഹചര��ി� സം�ാന�് �മി ഏെ���� നടപടിക� നി൪�ി െവ�ാ൯
നി൪േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� നടപടിക� �േരാഗമി� േക�ക� നി൪�ിെവ�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ി�  തദ��തമായ ച���  എ�േ��് �റെ��വി�ാ൯
സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ളഡ് റിലീഫ് - െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ��
മരാമ�് ���ിക�

4738. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളഡ് റിലീഫ് - െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ��
മരാമ�് ���ിക�  എം.എ�.എ.  മാ�െട തീ�മാനമ�സരി��
ഏജ�സിെയെ�ാ�് നി��ഹി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ ��ംബ സഹായ പ�തി

4739. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� ��ംബ�ിെ� വ�മാന േ�ാത�ായ വ��ി�െട മരണം കാരണം
നിരാലംബരാ�� ��ംബെ� സഹായി�വാ�  േവ�ി േക� സ��ാ�
സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�� േദശീയ ��ംബ സഹായ പ�തി  (National

Family  Benefit  Scheme)  ജി�കളി�  ൈകകാര�ം െച��ത് ആരാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിന്, അ�ഹത�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്;
(സി) ഈ പ�തിയി� അേപ�ി��തിന് കാലതാമസം വ�വ�െട അേപ�ക�

പരിഗണി��ത് എ�െനയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി�  ഈ പ�തിയി�  അേപ�ി�വ�േ�ാ,  യഥാസയം
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അേപ�ി�ാ�  കഴിയാ�വ�െട മാ�േപ�യിേ�േലാ ധനസഹായം
ന���തിന് ബാ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി�് ആവശ�മായ �ചാരം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈകവശം വ�് നി�തി അട�� �മി�െട പ�യം ലഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ

4740. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ിക�െട ൈകവശ�ളള�ം നി�തി അട�് േപാ���മായ �മി�െട പ�യം
ലഭി��തി�ളള നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�ം,  ഇതിനായി എെ��ാം
േരഖകളാണ് ഹാജരാേ���് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ അേപ� ആ�െ�ാെ�യാണ് ന�േക�ത്;
(സി) വിേ�ജ് ഓഫീസ��ം ബ�െ�� മ�് ഉേദ�ാഗ���ം ഇതിനായി അേപ�

ന�കിയാ�  എ�ദിവസ�ിനകം മ�പടി ന�കണെമ�ാണ് നിലവി�ളള
വ�വ�;

(ഡി) ഇതിനായി വ��ികളി�  നി�ം ഫീസ് ഈടാ��േ�ാ;ഉെ��ി�
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) അ�വദി� പ�യ��െട പക��് ലഭ�മാ��തിനായി ബ�െ��വ��്
അേപ� സമ��ി�ാ�  േസവനാവകാശനിയമ �കാരം എ� ദിവസ�ിനകം
മ�പടി ന�ണെമ�ളള വ�വ�യാണ് നിലവി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്)മല�റം ജി�യി�  പ�യ��െട പക��് ലഭി�ാ�  േവ�ി�ളള എ�
അേപ�ക� നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വന� വ��് േസവന�ൾ കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

4741. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, �ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ്,  താ��് ഓഫീ�ക�െട �വ��നം കാര��മ�ം അഴിമതി രഹിത�ം
ആ��തിന് ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം റവന� വ��ി�  നട�ാ��തിന്
നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിേ�ജ്,  താ��്,  കളേ��കളിെല ��ത�  േസവന��  േസവനാവകാശ
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നിയമ�ി� കീഴി� െകാ�വ�േമാ?

ഏറാമല വിേ�ജ് ഓഫീസ്

4742. �ീ.സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വടകര മ�ല�ിെല ഏറാമല വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിടനി��ാണ�ി��
നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മി� �മികളി� താമസി��വർ�് �മി ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

4743. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2005  -െല േകരള ലാ�് റിേഫാംസ് അെമ�്െമ�് ആ�ിെല വ��്  7  ഇ.

�കാരം മി� �മികളി� താമസി�� ആ�കെള േക�കളി� നി�ം ഒഴിവാ�ി
�മി അവ��് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  �ടിയാ�മാ�  എ�തിെ� നി�വചനെമ�ാണ്;  ജ�മിമാരാ�
കബളി�ി�െ��് മി��മി വില�വാ�ിയ ക�ഷക��് �മി�െട �ിരാവകാശം
ന��െമ�  2011-12 െല ബ�ജ�് �സംഗ�ിെല ��ാവന നട�ിലാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മി� വിവാഹിത�െട മ��െട ജാതി

4744. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി� വിവാഹിത�െട മ���് മാതാപിതാ��െട ജാതിയി�  ഏത്
േവണെമ�ി�ം സ�ീകരി�ാം എ�� സംബ�ി�് േകാടതി വിധി
നിലവി�േ�ാ;പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  സ��ിഫി��് ന���തിന്
താ��്-വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��് നി�േ�ശം ന�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� നി�േ�ശം നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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വന�മി ഉ� ക�ഷകർ�് ൈകവശാവകാശ േരഖ ലഭ�മാ�ൽ

4745. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �രാ��്,  കാ�ലാട്,  ച�ി��ാറ വിേ��കളി�
01.01.1977-ന് ��് �ത�  വന�മി ൈകവശം വ��ഭവി� വ�� എ�
ക�ഷകരാണ് ൈകവശാവകാശ േരഖ ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് അേപ�
ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഓേരാ വിേ�ജി�ം എ� അേപ�കരാ��ത്; ആെര�ാമാണ് അേപ�ക�;
(സി) വിവിധ ഘ��ളിലായി ഓേരാ വിേ�ജി�ം എ�േപ��് ൈകവശേരഖ

ന�കിയി��്;
(ഡി) ഓേരാ വിേ�ജി�ം എ� േപ��ാണ് ൈകവശ േരഖ ന�കാ��ത്;
(ഇ) �രാ��്,  കാ�ലാട്,  ച�ി��ാറ വിേ��കളിെല ക�ഷക��് ൈകവശ േരഖ

ന����മായി ബ�െ��്  16.01.2013-�  ബ� �ഖ�മ�ി വിളി�േച��
ഉ�തതല േയാഗ�ി� ആെര�ാമാണ് പെ���ത്;

(എഫ്)16.01.2013-�  ബ�.  �ഖ�മ�ി വിളി�േച�� േയാഗ�ിെല തീ�മാന��
എെ��ാമായി��;

(ജി) 16.01.2013-ന് ബ�.  �ഖ�മ�ി വിളി�േച�� ഉ�തതതല േയാഗ�ിെല
തീ�മാന�കാരം ൈകെ�ാ� �ട�നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  ഏകേദശം
ര�് വ�ഷ�ാലമായി�ം ��ത േയാഗ തീ�മാന��  നട�ിലാ�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ര� നിവാരണ അേതാറി�ി

4746. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, വ��ല കഹാ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട കീഴി�  �ര� നിവാരണ സംവിധാനം
ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ� ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) ഏെത�ാം വ��കളാണ് ഇതിെ� �വ��ന�മായി സഹകരി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

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

റവന� വ��ിെല ഒഴി� കിട�� ത�ികകൾ

4747. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി�  എ� ത�ികക�  ഒഴി� കിട��െ��ളള വിവരം
ന��േമാ  ;  ��ത ഒഴി�ക�  പി എസ് സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ തീയതി തിരി�� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

റവന� ഡിവിഷനി� ഓഫീസ് കാ�നാട് ക�േ��ിേല�് മാ�ാ� നടപടി

4748. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� ഡിവിഷണ�  ഓഫീസ് എറണാ�ളം ജി��െട പടി�ാെറ
അതി��ിയി�  �വ��ി��തിനാ�  വടേ� അ�െ� അതി��ിയി��
നിേയാജക മ�ലമായ അ�മാലിയിെല�ം മ� നിേയാജക മ�ല�ളിെല�ം
െപാ�ജന��  വിവിധ ആവശ����ായി ��ത ഓഫീസി�
എ�ിേ���തി� േനരി�� ��ി��ക� കണ�ിെല��് റവന� ഡിവിഷണ�
ഓഫീസിെ� �വ��നം കാ�നാട് ക�േ��ിേല�് മാ�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ ?

റാ�ി ഉതി��ി� ഉ� വ�വി� നി�ം ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ�് �ലം

4749. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.ഐ.പി �െട ഉടമ�തയി�  റാ�ി ഉതി��ി�  ഉ� വ�വി�  നി�ം
ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ�് േവ�ി എ� �ലം ൈകമാ��തിനാണ് എ�.ഒ.സി
ലഭി�ി��ത്;

(ബി) �മി ൈകമാ��� സംബ�ി�് എ�ാണ് പി.ഐ.പി അേപ� ന�കിയത്; �മി
അ�വദി�ണം എ�ാവശ�െ��് എംേ�ായിെമ�് & െ�യിനിംഗ് വ��ി� നി�ം
അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാണ് അേപ� ലഭി�ത്;
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(സി) ��ത �മി ഡി�ാ��്െമ�ിന് ൈകമാറി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാണ് �മി
ൈകമാറാ�ത്;  �മി ൈകമാ��ിനായി ഇനി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
���ീകരി��ത്;

(ഡി) നടപടി�മ��  ���ിയാ�ി അടിയ�ിരമായി വ� ൈകമാ��തിന്
എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

റിവ� മാേനെ��് ഫ�് -ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ാ�ിയ പ�തിക�

4750. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  2  വ�ഷ�ിനിടയി�  റിവ�  മാേനെ��് ഫ�് വഴി ൈവ�ം
നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം ഇതിനായി
എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) റിവ�  മാേനെ��് വഴി പ�തിക�  ഏെ����തി�� നിബ�നക�ം
മാനദ���ം എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

അനധി�ത പാറ ഖനനം

4751. �ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, ബി.സത��
,, എസ്.രാേജ��
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �മി കേ�റി പാറ ഖനനം നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�
സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി� ആദിവാസി സേ�ത�േളാട് േച���
�േദശ�ളി�േ�ാ�ം �മി കേ�റി�� അനധി�ത ഖനനം നട�� കാര�ം
അറി��താേണാ; ഇ� സംബ�ി�� വിവര�� ലഭ�മാേണാ;

(സി) ���ിമലയി�  ഇ�ര�ി�� എ� കേ����  നട�ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് റവന� വ��് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  റിേ�ാ��്
ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ��ാ�  �മി കേ�റി�� ഇ�രം ക�ാറിക�െട �വ��ന���്
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ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�ാശ�െ�� ആേ�പം ഉയ��ി�േ�ാ; ഇ�സംബ�ി�്
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

േക� �നരധിവാസ നിയമം

4752. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, എ.പി.അ����ി
,, സ�ി േജാസഫ്
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി ഏെ����മായി ബ�െ�� േക� �നരധിവാസ നിയമ�ിെ� ഉേ�ശ�
ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഈ നിയമം എ�െന നട�ാ�ാനാണ് ല��മി�ി��ത;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സം�ാനതല േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ികേള�ം വിദ�

സമിതികേള�ം നിേയാഗി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിേനാട�ബ�ി�ി�� നിയമ��ം മ�ം �പെ���ാ�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

കേ�� �മി ഏെ����തി� നടപടി

4753. �ീ.സി.ദിവാകര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക.രാ�
,, െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�മായി ൈകവശം വ�ി�� സർ�ാർ �മി ഏെ���തി� േശഷം
ആയത്എെ��ാം ആവശ����ായി വിനിേയാഗി�ി�െ��്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) കേ�റിയ സ��ാ� �മി�ം അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി�� മി� �മി�ം
റീസ�േ� നട�ണെമ�ി� ൈകവശ�ാ� അേപ� ന�ി ഫീസ് െക�ണെമ�
വ�വ� നിലവി�േ�ാ; എ�ി�, ഇ�കാരം എ� അേപ� ലഭി�; എ� െഹ��
�ല�് റീ സ�േ� നട�ി എ� �മി ഏെ���െവ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) സം�ാന�്  '�മി േകരളം'  പ�തി പരാജയെ��താ�� ആേ�പം
��യി�െ��ി��്;  എ�ി�, ��ത പ�തി കാര��മമായി �േ�ാ� െകാ�
േപാ��തിന് എ� നടപടികളാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഹാരിസ� ക�നി അനധി�തമായി െെകവശം വ�ിരി�� �മി ഏെ����തിന്
നടപടി

4754. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� ഏ��  �മിയാണ് ഹാരിസ�  മലയാളം ലിമി�ഡ് വി�െത�്
കെ��ിയി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വി�തായി കെ��ിയി�� �മി ഏെ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �മി സ��ാരി� നി�ി�മാ�വാ� �പരി�രണ നിയമ�കാരമാേണാ
നടപടി സ�ീകരി��ത് ;

(ഡി) �മി ഏെ����തി�� നടപടി െച��ാ� ഹാരിസ� മലയാളം േകാടതിെയ
സമീപി�ി�േ�ാ ?

തലേ�രി അസം�ി മ�ല�ി� �ഡ് ഫ�് ഉപേയാഗി�� ���ികൾ

4755. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെര തലേ�രി അസം�ി
മ�ല�ി� െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം വ�ഷം �തി എ�
�ക ഏെത�ാം പ�തിക�� േവ�ി അ�വദി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളിൽ ഇതിനകം എ� ���ികൾ ���ീകരിെ��ം ബാ�ി
ഓേരാ ���ി�ം ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഡ് ഫ�് ഉപേയാഗി�� ���ികൾ നട�ാ��തിന് കാലതാമസം
േനരി��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�, വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

വര�� �ല�� ����

69 of 137 Tuesday 09 December 2014 08:55 PM



4756. �ീ.സി.േമായി� ��ി
,, െക.എം.ഷാജി
,, സി.മ��ി
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര�� �ല�� ����  േനരി��തി�ം �ടിെവ� ദൗ�ലഭ��ിന്
പരിഹാരമാ�ം സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ ഭരണ�ട�ിന് ഇ� സംബ�ി�് നി�േ�ശ�െളെ��ി�ം
ന�കിയി�േ�ാ;  വര��ാ���� സംബ�ി� റിേ�ാ��കെളെ��ി�ം ജി�ാ
കള��മാരി� നി�ം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) വര�� േനരി��തിന് �േത�ക ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഏെതാെ�
ജി�ക��് എ� വീതം ഫ��വദി�ി�െ��തിെ� വിശദവിവരം ന�ാേമാ;

(ഡി) വര ��ാ�രിതം ഏെറ അ�ഭവി�� മലബാ�  േമഖല�് �േത�ക സഹായം
അ�വദി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല റിവ� മാേനെ��് ഫ�് �േഖന�ളള പ�തിക�

4757. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  നട�വ�ഷം റിവ�  മാേനെ��് ഫ�പേയാഗി�് എ�
പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്,  എ� �പ ഈ ഇന�ി�
ലഭി�ി��്?

(ബി) ��ത പ�തികളി�  ഏറനാട് മ�ല�ി�  നി�ം ഏെത�ാം
പ�തിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയി��ത് ;വിശദമാ�േമാ?

(സി) 2013-14 വ�ഷെ� ഏറനാട് മ�ല�ിെല �വ��ികളി� ഏെത�ാമാണ്
���ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

�നി�തി ഇന�ി� പിരിെ���ാ� ല��മി� �ക

4758. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13, 2013-14 വ�ഷ�ളിൽ �നി�തി ഇന�ി� പിരിെ���ാ� ല��മി�
�ക പിരിെ���ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി�
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എ�ാണ് ?

വളപ�ണം ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി �ളിന് �ൗ�് നി��ി��തിനായി നടപടി

4759. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ കള��െട അധീനതയി�� ക��  ജി�യിെല വളപ�ണം
വിേ�ജി�  റീ.സ.33/1  �െ��  1.51  ഏ��  �ലം വളപ�ണം ഗവ�െമ�്
ഹയ�െസ��റി �ളിന് �ൗ�് നി��ി��തിനായി വ��ക� ത�ി�� �മി
ൈകമാറ�  വ�വ� �കാരം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് ൈകമാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��് 17.07.2014 ന് 277/െക. എം./14 ന�റായി
ബ�. റവന� മ�ി, േകാഴിേ�ാട് ജി�ാകള��, ക�� ജി� കള�� എ�ിവ��്
എം.എ�.എ.  ന�കിയ ക�ി�േമ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �മി സംബ�ി�് േരഖകെളാ�ം വളപ�ണം വിേ�ജി�  ലഭ�മെ��്
വിേ�ജ് ഓഫീസ� റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ കള��െട കാര�ാലയ�ി�  ��ത �മി സംബ�ി�
േരഖക�  ലഭ�മാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  �മി ൈകമാറി �പാ�ശ
ത�ാറാ��തിനായി ��ത േരഖക�  വളപ�ണം വിേ�ജ് ഓഫീസ��്
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ��ത �മി വളപ�ണം ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി
�ളിന് ൈകമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ��ത �മി ൈകമാറി നടപടി�മ��  എ�േ��് ���ിയാ�ാ�
കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

തലേ�രി �നിസി�� േ�ഡിയം �ിതിെച�� റവന� �മി

4760. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി �നിസി��  േ�ഡിയം �ിതിെച�� റവന� �മി നഗരസഭ�്
ൈകമാറണെമ�ാവശ�െ��് നിേവദനം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിേ�� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റവന� �മി ൈകമാ��തിന് നിയമപരമായ തട���  ഉെ��ി�
വിശദീകരി�ാേമാ?
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േബ�� - ചാലിയാ� തീര�് വയ�ം ത�ീ��ട�ം നിക�ിയവ�െ�തിെര നടപടി

4761. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ�� മ�ല�ിെല രാമനാ�കര പ�ായ�ിെല ഒ�ം ര�ം വാ��കളി�
ചാലിയാ�  തീര�് വ�േതാതി�  വയ�ം ത�ീ��ട�ം നിയമവി��മായി
നിക��തായി പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് രാമനാ�കര വിേ�ജ് ഓഫീസ�  േകാഴിേ�ാട്
തഹസീ�ദാ��് എെ��ി�ം റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ��ത റിേ�ാ��ിേ�� എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിയമവി��മായി വയ�ം ത�ീ��ട�ം നിക�ിയവ�െ�തിെര എ�്
നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല മി� �മി വിതരണം

4762. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി� പാല�ാട് ജി�യി� എ� മി� �മി വിതരണം
െച�ി��്?

(ബി) �തിയതായി എ� മി� �മി കെ��ിയി��്?
(സി) പാല�ാട് ജി�യിെല വിവിധ താ��് ലാ�് േബാ�ഡ് ��ാെക എ� േക�ക�

തീ�� ക�ി�വാ��്?
(ഡി) കഴി� വ�ഷം എ� േക�ക� തീ��ാ�ി?
(ഇ) കഴി� വ�ഷം ഓേരാ ലാ�് േബാ��ം നട�ിയ സി�ിം�ക�െട എ�ം

എ�യാണ്?

സീതാംേഗാളി ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.

4763. �ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സീതാംേഗാളി ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.നിലവിൽ ��ിെഗ പ�ായ�ിൽ
സൗകര��ദമ�ാ� താ��ാലിക െക�ിട�ിലാണ് �വ��ി��ത് എ�്
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��യി�െ��ി�േ�ാ:

(ബി) ��ത �ാപന�ിന് സ��മായി െക�ിടം പണി��തിന് ��ിെഗ വിേ�ജി�
റീ.സ.  നം.130/പി.  �ി-� െപ�  1.90  ഏ�� �ലം വ�വസായിക പരിശീലന
വ��ി� ൈകമാ���മായി ബ�െ��  53543/എ�.  1/2012/  റവന�
ഡി�ാ��്െമ�് എ� ഫയലി�േമ�  നടപടി സ�ീകരി��തിന് കാലതാമസം
േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഫയലി� സമയബ�ിതമായി തീ�മാനെമ���തിന് സ��ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മി��മി ഉ�വർ�് പ�യം

4764. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള നിയമസഭ  17.7.14-ന് പാ�ാ�ിയ �പരി�രണ േഭദഗതി
നിയമമ�സരി�് മി��മി ആെണ�റിയാെത വാ�ി ൈകവശം വ�� നാല്
എ��വെര �മി�െട പ�യം ലഭി�ാ�  അ�ഹത��വ�  എ�യാെണ�
കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �പരി�രണ ആ�് നിലവി� വ� 1963 �ം േഭദഗതി നിലവി� വ� 2005 �ം
ഇടയി�  വിലെകാ��് വാ�ിേയാ അ�ാെതേയാ സ��മാ�ിയ മി��മി
എ�യാെണ� കണ�ക� ലഭ�മാേണാ;

(സി) നാല് ഏ�റിന് ��ത� ഇ�കാരം ൈകവശം വ�് വ�വരി� നി�ം നിയമം
നിലവി� വ�തി�േശഷം എ� ഏ�� �മി മി��മിയായി ലഭി�ി��്?

േച��ല മിനിസിവി� േ�ഷ� �ചിയാ�ാൻ നടപടി

4765. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േച��ല മിനിസിവി�  േ�ഷ�  െക�ിട�ം പരിസര�ം ��ിയാ��തിന്
നിലവി� എ�് സംവിധാനമാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ; തിരേ�റിയ ഈ
ഓഫീസിെല�� ജന���് �ാഥമിക സൗകര����ം വി�മി��തി�ം
യാെതാ� സംവിധാന�ം ഇെ�� കാര�ം ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  ഇവിടം
��ിഹീനമായി കിട��തിനാ� െപാ�ജന���ം ജീവന�ാ��ം ഉ�ാ��
��ി��് കണ�ിെല��് മിനി സിവി�േ�ഷെ� സമ�മായ �ചീകരണ�ി�ം
ഓഫീ�ക�െട�ം േകാ�ൗ�ിെ��ം സംര�ണ�ി�ം േവ� �മീകരണ��
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ഉ�ാ�േമാ ;

(ബി) േച��ല മിനി സിവി�  േ�ഷനി�  രാ�ികാല ഡ��ി�് ഒ� വാ�്മാെന
നിയമി�േമാ?

കാസ�േകാട് വിേ�ജി� �മി കി�ാ�� ��ംബ��

4766. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് വിേ�ജി� ഫയ� ന�� 10/11 �കാരം എ� ��ംബ���ാണ്
�മി കി�ാ��ത്;  ��ത ഫയ�  തീ��ാകാെത അന�മായി നീ��തിെ�
കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) കാസ�േകാട് കള�േറ�ി� C3-31424/13 ന�� ഫയ� ��ത വിഷയ�മായി
ബ�െ��താേണാ;  ഈ ഫയലി�  തീ�മാനം ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
തീ�മാന�ിെ� വിശദാംശ��ം ഇെ��ി�  അതി�� കാരണ�ം
വിശദമാ�േമാ?

കടലാ�മണം �ലം വീട് ന�െ��വ��് വീട് നി��ി� ന�കാ� നടപടി

T *4767.�ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ��മായ കടലാ�മണ�ി�െ��്
ആ�ല�ഴ മ�ല�ി� എ� വീ�ക� ���മായി ന�െ��;  എ� വീ�ക�
ഭാഗികമായി ന�െ��; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��ായി എ� വീ�ക� നി��ി� ന�കി; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വീ�ക� ���മായി ന�െ��വ��് എ� �പ ന�പരിഹാരം ന�കി;
(ഡി) വീട് ഭാഗികമായി ന�െ��വ��് എ� �പ ന�പരിഹാരമായി ന�കി;
(ഇ) വീ�ക�  ന�െ��വ��് അടിയ�രമായി വീ�ക�  നി��ി�ന�കാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െപ�വ�൪ വിേ�ജിെല മി� �മി സംബ�മായ േക�ക�

4768. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വ�ി��് മ�ല�ിെല െപ�വ�൪ വിേ�ജി�  മി� �മി സംബ�മായ
ധാരാളം േക�ക� നിലവി�� കാര�ം സ൪�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക� ഈ വിേ�ജി� തീ൪�ാ�ാ��് ;
(സി) ഇ�ര�ിൽ ഈ വിേ�ജിെല തെ� േനരെ� തീ൪�ാ�ിയ േക�ക�  ,

നിയമ�ിെല ഏ� മാനദ�മ�സരി�ാണ് തീ൪�ാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െച�കിട,  നാമമാ� �ടിയാ�ാരായ ൈകവശ�ാ൪ ഈ േക�ക�െട േപരി�
േനരി�� �തിസ�ിക� പരിഗണി�് ഇവ അടിയ�ിരമായി തീ൪�ാ�ാ൯ േവ�
നി൪േ�ശം ന��േമാ?

��ംബ�ീ അംഗ��െട േമ�� ജ�ി ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

T *4769.�ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ി� എ�നാട് വിേ�ജി� കാ��ികദീപം, �ാമദീപം, �ലരി,
അ�യ എ�ീ ��ംബ�ീ �ണി�ക��് 2004 � േകരള വികസന പ�തിയി�
ഉ�െ���ി പ��റി �ഷി�്  25000 �പ വീതം അ�വദി�ി���ം �തി�ല
കാലാവ�െയ �ട��് വാ��ടി�ിക തിരി�ട�വാ�  കഴിയാ�തിനാ�
അംഗ��െടേമ�  ജ�ിനടപടിക�  സ�ീകരി�താ��� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  െതാഴി�റ�് പ�തിെകാ�് മാ�ം ഉപജീവനം കഴി�� ��ംബ�ീ
അംഗ��െട േമ�� ജ�ി നടപടിക�  നി��ിവ�് �ടി�ിക തിരി�ടവി�
നിെ�ാഴിവാ�വാ� അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� അതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ദാരി�� േരഖ�് താെഴ�� വളെര നി�ധനരായ ഈ ��ംബ�ീ അംഗ�െള
�ടി�ിക തിരി�ടവി� നിെ�ാഴിവാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ി താ��ിെല റീസ�െ� നടപടിക�െട �േരാഗതി

4770. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി താ��ി�  നട�വ�� റീസ�െ� നടപടിക�െട �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം റീസ�െ� നടപടിക� ���ിയായി�ി�ാ� വിേ��ക� ഏെത�ാം?

75 of 137 Tuesday 09 December 2014 08:55 PM



െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ �കാരം പാല�ാട് ജി�ാ സമിതി ��ാെക
ലഭി� അേപ�ക�

4771. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ �കാരം കഴി� വ�ഷം പാല�ാട്
ജി�ാ സമിതി ��ാെക എ� അേപ�ക� ലഭി�?

(ബി) അതിൽ എ� എ�ം പരിഹരി�? എ� എ��ി� തീ�� ക�ി�?

(സി) അ�വദി� �മി�െട വി�ീ��ം എ�യാണ്?
(ഡി) അ�വദി� വി�ീ���ി� ��ത� പരിവ��നം െച��േ�ാ എ� കാര�ം

പരിേശാധന� വിേധയമാ�ാ�േ�ാ? വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� അ�വദി� �ഡ് േറാ�ക�െട വിശദാംശ��

4772. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ൪�ാ൪ അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര മാേവലി�ര മ�ല�ി�
െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ�ിൽ െപ��ി ഫ�് അ�വദി� േറാ�ക�െട
വിശദാംശ�� �ാമ പ�ായ�ടി�ാന�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�വദി�െ��� �ഡ് േറാ�ക�െട നി൪�ാണ ���ിക�  സമയനി�
പാലി�ാെത നീ�േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്
പരിഹരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണനിയമം

4773. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2007-െല െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണനിയമം നിലവി�
വ��തി�ം 25 വ�ഷ�����് ൈവദ�തീകരി� െക�ിട��� �മിെയ റവന�
േരഖകളി� നിലെമ�് േരഖെ���ിയിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�് �കാരം സം�ാനെ� എ�ാ പ�ായ�കളി�ം ഡാ�ാബാ�്
�സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഡാ�ാബാ�ി� ഇ�രം ന�നതക� ഉ�തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) െകാ�ം ജി�യിെല പടി�ാേറ ക�ട പ�ായ�ി�  25  വ�ഷ�����്
ൈവദ�തീകരി� െക�ിട�� �ിതി െച�� �മി,  റവന� േരഖകളി� �രയിടം
എ�തി�പകരം നിലെമ�് വിവ�ി�ിരി��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�രം േക�കളി�  ഉ�ായ അപാകതക�  പരിഹരി��തി�ം
ഇ�രം �മിെയ �രയിട�ിെ� പ�ികയി�  ഉ�െ����തി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അടം��ി ��ിെല �ടികിട�കാ��് പ�യം

4774. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി� - തല�ി�ി താ��ിെല ��ം�ളം, െചാ��� എ�ീ വിേ��കളി�
ഉ�െ�� കിട�� അടം��ി ��ിെല �ടികിട�കാ��് നാളി�വെര പ�യം
അ�വദി� ന�കിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് പ�യം അ�വദി� ന���തിന് എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ;

(സി) വ�ഷ�ളായി ഇവിെട താമസി� വ��വ��് പ�യം ലഭ�മ�ാ�തിനാ�
സ��ാരി�  നി�� ആ��ല���ം മ�ം ലഭ�മാ��ി� എ�ത്
കണ�ിെല��് കഴിവ�ം േവഗ�ി� പ�യം അ�വദി� ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സ�ീകരി�െമ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

തളി�റ�് താ��ിെല ��ടമ���് നി�തി അട�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം

4775. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി േകരളം പ�തിയി� തിരെ���െ�� തളി�റ�് താ��ിെല മാണി��
അംശം േവശാല േദശ�് താമസ�ാരായ ��ടമ���് നി�തി  (2014-15)

യഥാസമയം അട�ാ� കഴിയാ�തിന് കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േദശ�് ��തായി നട�ിയ സ�െ� �കാരം പല�െട�ം �മി�െട
ഉടമ�ാവകാശം പഴയ ജ�ിമാരി� നി�ി�മായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) റീസ�േ�യി�  വ� അപാകത പരിഹരി�ാ�  എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;
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(ഡി) 2013-വെര നി�തി അട�വരി�  നി� തെ� അതത് �മി�െട നി�തി
സ�ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) നി�തി സ�ീകരി�ാ�തിനാ�  �മി�െട യഥാ�� ഉടമ��
ഇേ�ാഴ�ഭവി�� �യാസ���് പരിഹാരം കാണാ� സാധി�േമാ?

ആ�ി�� മ�ല�ിെല കരവാരം വിേ�ജ് വ��ല താ��ിേനാട് േചർ�ത്

4776. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� മ�ല�ി� കരവാരം പ�ായ�ിെല കരവാരം വിേ�ജ് വ��ല
താ��ിേനാട് േച��തിെന �ട��് ജന���് ഉ�ായി�� �യാസം
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇത് സംബ�ി�് ന�കിയ നിേവദന�ിെ� േപരി�
എ�് നടപടി സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ; ഒ� പ�ായ�ിെല ര�് വിേ��ക�
ര�് താ��ി�ം,  ര�് നിേയാജകമ�ല�ളി�ം  (ആ�ി��, വ��ല)

ആയതിനാ� കരവാരം വിേ�ജ് ചിറയി�കീഴ് താ���ിേനാട് �ടി േച��ാ�
േവ� നി�േ�ശം െകാ��ാേമാ ;കാ�ാ�ട �തിയ താ��ി� ഉ�െ���ിയി��
െവ�നാട് വിേ�ജിെന പി�ിട് ഒഴിവാ�ിയ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ
;വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ിരിയിെല കർഷക�െട �മി�്നി�തി

4777. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ിരി താ��ിെല വിവിധ �േദശ�ളിെല ക�ഷക�െട ൈകവശ�മി�്
നി�തി സ�ീകരി�ാ�തി�കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈവ�ിരി താ��ിെല ഓേരാ �േദശ��� ക�ഷക�െട �മി�് നി�തി
സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ഷക�െട �മി�് നി�തി സ�ീകരി��തിനായി ഏെത�ാം
വ��കളി� എെ��ാം തീ�മാന�� ൈകെ�ാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

േദശീയപാത�െട �ലെമ��് �മതല�� റവന� ഓഫീ�ക�

4778. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േദശീയപാത�െട �ലെമ��് �മതല�� റവന� �ലെമ��് ഓഫീ�ക��്
ഫ�് ന�കിെ��് േക� സ��ാ� അറിയി�ി�േ�ാ; ഈ സ��ഭ�ി� റവന�
വ��ി�  നി�ം �ലെമ��് �േത�ക ഓഫീ�കളിേല�് നിയമി�െ��
ജീവന�ാെര ഏ� നിലയിലാണ് �ന�വിന�സി�ക എ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ പാത�െട �ണനിലവാര�ം വലി��ം ഒ� േദശീയ
�ാ�േഡ�ഡാെണ�ിരിേ� അ�കാര�� ഒരാവശ��ിന് �ലെമ��വാ�
ദീ�ഘകാലമായി ഒേ�െറ മ�ഷ�ാധ�ാന�ം െപാ� സ��ം െചലവി� കഴി�
ഈ സാഹചര��ി�  േമ��റ� �വ��ന�ിനായി െചലവി� �ക
�ഥാവിലാകാതിരി�ാ�ം ഈ ആവശ��ിനായി വിന�സി�െ�� റവന�
ജീവന�ാെര അവിെട നിലനി��ാ�ം എ� നടപടിക�  ൈകെ�ാ�െമ�
പറയാേമാ?

തി�വന��രം - കി�ിയാറിെ� കര�മി കേ��ം

4779. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം കി�ിപാലം �ത�  ചിറ��് വെര കി�ിയാറിെ� കര�മി
ആെര�ി�ം കേ�റിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അവ�െ�തിെര ൈകെ�ാ� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
ബ�െ�� ഉ�ര�ക� സഹിതം വ��മാ�േമാ?

�രഹിത�� �മി ന��� പ�തി - കാസർേഗാഡ് 

4780. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിത�� �മി ന��� പ�തി �കാരം കാസർേഗാഡ് ജി�യി� ഇനി എ�
േപ��് �മി ന�കാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് എേ�ാ� �മി ന�കാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

സം�ാന�ിന് െവളിയി� സ��ാരിെ� േപരിൽ പ�യ�� �മി

4781. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
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,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� േപരി�  പ�യ�� �മിക�ം അവയി�� െക�ിട��ം
സം�ാന�ിന് െവളിയി� നിലവി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ �മികളിെല കേ��ം തട�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം ;

(സി) ഇവ സംര�ി�വാ� നിയമനടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��് ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ചി��നാ� വിേ�ജി� കരം അട�ാ� അ�മതി

4782. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി��നാ�  വിേ�ജി�  411  ത�േ��കളി�  2006  �ത�  കരം അട�ാ�
കഴിയാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�േ��ക�മായി ബ�െ�� റി�ാ��ക� ഇേ�ാ� വിജില�സി�
നി�ം തിരിെക ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ തിരിെക താ��് ഓഫീസി� ലഭി� സാഹചര��ി� ഒ� �േത�ക റവന�
��ാഡിെന നിയമി�െകാ�് അ�ഹത�� ത�േ��കളി� കരം അട�ാ��
അ�മതി ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�് എ�്
വിശദീകരി�ാേമാ?

തി�വന��രം-മണ�ാട് വിേ�ജി� ൈകവശ�മി�് പ�യം

4783. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം-മണ�ാട് വിേ�ജി� അ�ല�റ വാ�ഡിെല ക�ടി �ഖം, �ര�
േതാ�്,  ��ാ�വര�് എ�ിവിട�ളി�  ബ�് �റേ�ാ�ി�  30

വ�ഷ�ിേലെറയായി താമസി�� �റിലധികം ��ംബ���് അവ�െട
ൈകവശ�മി�് എ�േ��് പ�യം െകാ��െമ�ം ഇത് സംബ�ി��
�വ��ന�� ഇേ�ാ� ഏ�വെരെയ�ി എ�ം വിശദമാ�േമാ?

��ക�െട േപരി� ൈകവശം വ�ാ�� �മി�െട പരിധി
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4784. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ��ക�െട േപരി� ൈകവശം വ�ാ�� �മി�് പരിധി ഉേ�ാ;

(ബി) �ാേ�ഷ� ഇ�ാ� �ഷി �മി ��ക��് എ� വി�ീ��ം വെര ൈകവശം
വ�ാെമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പതിന�് ഏ�റി�  ��ത�  ൈകവശം വ�ിരി�� ��ക�െട എ�ം
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) അവ��് �പരി�രണ നിയമമ�സരി�് ഇളവ് ന�കിയി�േ�ാ; ഇതി� ��ത�
�മി ൈകവശ�� ഏെത�ാം ��കളാണ് ഉ�െത�് ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

െപരി��മ� താ��ിെല വട�ാ�ര വിേ�ജി�� �മി

4785. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇറിേഗഷ� വ��ിെ� അധീനതയി� െപരി��മ� താ��ിെല വട�ാ�ര
വിേ�ജി�� �മിയി� നി�ം ഇ�പത് െസ�് �മി മ�രപറ�് പ�ായ�ിന്
ൈകമാറി ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ജലവിഭവ വ��് മ�ി�െട തീ�മാന�കാരം വി�് ന�കിയ ��ത �മി
നടപടി�മ�� ���ിയാ�ി പ�ായ�ിന് ൈകമാ��തിന് സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

അേപ�ക�െട�ം രശീ�ക�െട�ം ലളിതവ��രണം

4786. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ിെല അേപ�ക�, രശീ�ക�  എ�ിവ ലളിതവ��രി��തിന്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(സി) എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇത് �േഖന ജന���് ലഭി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആയതിനായി എെ��ാം നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ?

�രഹിതരി�ാ� േകരളം

T *4787.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തിയി�  നാളി�വെര ലഭി� അേപ��െട
വിശദാംശ�� ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അേപ�ക��് ന��തിന് അള� തി�െ���ിയ �മി�െട വിശദാംശ��
ജി�ാടി�ന�ി� വിശദമാ�േമാ?

�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

4788. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ
(ബി) ���-ചാവ�ാട് താ��കളി�  �മി ലഭി��തിന് എ� അേപ�ക�

ൈക��ിെയ�ം,  എ� �ണേഭാ�ാ���് �മി വിതരണം നട�ിെയ�ം
അറിയി�േമാ;

�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

4789. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി �കാരം സ��ാ� ഇേതവെര എ�േപ��് �മി
അ�വദി�ി�െ��ം എവിെടെയ�ാമാെണ�ം ജി� തിരി�് പറയാേമാ;

(ബി) ഇതി�  പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാരി�  എ�േപ��് �മി
അ�വദി�ി�െ��് പറയാേമാ;

(സി) സം�ാന�ാെക �രഹിതരായി സ��ാ� കെ��ിയത് എ�േപരാെണ�ം
അതി�  പ�ികജാതി-പ�ികവ���ാ�  എ�േപ��ായി��െവ�ം
അവ�െ��ാവ��ം സ��ാ�  ന�കിയ ഉറ��സരി�് �മി വിതരണം
���ിയാ�ാ� എ�െകാ�് സാധി�ിെ��ം പറയാേമാ;

82 of 137 Tuesday 09 December 2014 08:55 PM



(ഡി) �രഹിതരായി സ��ാ�  കെ��ിയ എ�ാേപ��ം എ�് �മി വിതരണം
���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് പറയാേമാ?

വനാതി��ിയിെല �ഷി�മി�് നി�തി അട�ാ� സൗകര�ം

T *4790.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി അസം�ി മ�ല�ിെല �രാ��്,  പന�ാട്
�ാമപ�ായ�കളിെല വനാതി��ിയിെല �ഷി�മി�് നി�തി സ�ീകരി�ാ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് നട� ഉ�തതലേയാഗ തീ�മാന�കാരം �േത�ക സ�േ� ടീം
�പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സ�േ� ടീം വനാതി��ി നി��യം ���ിയാ�ിേയാ;

(ഡി) ക�ഷക�െട നി�തി സ�ീകരി��തി�ം �േരഖക�  ന���തി�ം ഇനി�ം
തട����തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത നടപടിക� െപെ��് ���ിയാ�ാ� നി�േ�ശി�ാേമാ?

കാലവ�ഷെ��തിയിെല നാശന��ൾ

4791. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷ��ായ കാലവ�ഷെ��തിയി�  െമാ�ം എ�
�ക�െട നാശന��ളാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്;

(ബി) ന�ം സംഭവി�വ��ം മരണമട�വ�െട ��ംബാംഗ���ം എ�്
സഹായമാണ് ന�കിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ന�പരിഹാര�ക ഇനി�ം ന�കാ�േ�ാ; എ�ി� എ�േപ��്; ഇതിന് എ�
�ക േവ�ി വ�ം;

(ഡി) കാലവ�ഷെ��തി േനരി��തിന് ഈ സാ��ികവ�ഷം സ��ാ� െചലവഴി�
�കെയ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േക�സഹായം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �കയാണ്
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ആവശ�െ��ി��ത്; ലഭി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ���് �േദശ�് 16-ഓളം �ടികിട�കാ��് പ�യം

4792. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി� തല�ി�ി താ��് ��ം�ളം വിേ�ജിെല േകാ���് �േദശ�്
16-ഓളം �ടികിട�കാ��് ഇ�വെരയായി�ം പ�യം അ�വദി� ന�കിയി�ി�
എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് പ�യം അ�വദി� ന���തിന് എെ��ി�ം തട���  ഉേ�ാ;

എ�ി� കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് എ�െകാ�ാണ്;
(സി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് പ�യം അ�വദി� ന���തിന് അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സ�ീകരി�െമ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

50 വ�ഷ�ിലധികമായി ൈകവശാ�ഭവ�ി�� �മി�് കരം ഒ���തി��
അ�മതി

4793. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1950  ന് ��് വിലയാധാരം വാ�ക�ം വീട് വ�് താമസി�ം �ഷി െച�ും
വ�� �മി റീസ�െ� �കാരം ഇേ�ാ� കരം ഒ��ാ� കഴിയാെത വ�ി��
��ടമക��് കരം ഒ��ാ�  ഗവ�െമ�് അ�മതി ന��േമാ;  ഇതിനായി
ഗവ�െമ�് �േത�ക ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഉ�രവിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  അ�മതി ന���തിനാവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വിലയാധാരം വാ�ിയ �മിേയാെടാ�ം പ�യം ലഭി� �മി�ം ഉ� ��ടമക��്
പി�ീട് പ�യം റ�ായതിെനാ�ം വിലയാധാരം വാ�ിയ �മി�െട പ�യ�ം
റ�ായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി�ാ�  േവ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എെ��ാമാണ്;  ഇെ��ി�  ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;?

(സി) ഗവ�െമ�ിെ� സീേറാ ലാ�ഡ് െല�് പ�തി�ായി ഇ�ര�ാ�െട �മി
ഏെ���ാ� ഉേദ�ാഗ�� �മി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ാ�െട �മി ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ാതിരി��തിനാവശ�മായ
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നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) 50  വ�ഷ�ിലധികമായി വീട് വ�ം �ഷി െച�ം ൈകവശ അ�ഭവ�ി��
ഇ�ര�ാ�െട �മി  (50  െസ�ി�  താെഴ ഉ�ത്)  കരം ഒ��ി
ന���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്)കാ�സ�  േരാഗ ബാധിതരായി�� ഇ�രം ��ടമക��് ��ഗണന
ന��േമാ?

�രഹിതം േകരളം പ�തി - ���ാട് മ�ല�ി� നി�� അേപ�ക�

4794. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിതം േകരളം പ�തി �കാരം ആ��ല�ം ലഭി��തിന് ���ാട്
മ�ല�ി� നി�ം എ� അേപ� ലഭ�മായി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� അതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷി�മികെള ടൗ�ഷി�കളാ�ി മാ�ാൻ അ�മതി

4795. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െന��ാട�േള�ം
�ഷി�മികേള�ം  ,  ഹൗസിംഗ് േകാളനിക�ം �ാ�ക�ം ഉ�െ���
ടൗ�ഷി�കളാ�ി മാ�ാ�  എ� േപ��് അ�മതി ന�കിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി� തിരി�� കണ�് െവളിെ���ാേമാ?

�മാരഗിരി എേ��ി� നി�ം സ��ാ� �മി തിരി�് പിടി��തിന് നടപടി

4796. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� താ��ിെല,  മ�ട,  കീഴാ�� വിേ��കളിലായി വ�ാപി�കിട��
�മാരഗിരി എേ��ി�േവ�ി വ�ാപകമായി സ��ാ�  �മി കേ�റിയതാ��
പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അടിയ�രമായി സ�െ� നടപടിക� നട�ി സ��ാ� �മി തിരി�്
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പിടി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഏകേദശം  600  ഏ�േറാളം സ��ാ�  �മി കേ�റിയതായി
പരാതി�� �മാരഗിരി എേ��ി� നി�ം സ��ാ� �മി തിരി�് പിടി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ �േരഖ പരി�രണ പ�തി

4797. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ �േരഖ പരി�രണ പ�തിയി� (എ�. ആ�. എം.  എ�) ഉ�െ���ി
�േരഖക�െട ക����വ��രണം നട�ിലാ��തിന് മല�റം ജി�യി�
നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�യി� എ� ശതമാനം �േരഖക� ക����വ��രി� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ബാ�ി ���ിക�  എ�േ��് ���ിയാ�വാ�  കഴി�ം എ�്
അറിയി�േമാ?

റവന� േരഖക� ഡിജി�ൈലസ് െച�ാ� നടപടി

4798. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തന സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട റവന� േരഖക� ഡിജി�ൈലസ്
െച�ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആയതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇ��ലം ജന���് ലഭ�മാ��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

മലയാളം �ാേ�ഷ� ലിമി�ഡിെ� പ��� �മി�െട ഉടമ�ാവകാശം
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4799. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ജി�കളിലായി ഹാരിസെ� പ��� �മി�െട
ഉടമ�ാവകാശം പരിേശാധി�ാ�  നി��നായ െ�ഷ��  ഓഫീസ�െട
��ാെക ക�നി അസ� �മാണ�� ഹാജരാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ി ജി�യിെല �മി, േകരള സംര�ണ നിയമപരിധിയി� ഉ�െ��താെണ�്
െ�ഷ�� ഓഫീസ�െട റിേ�ാ��ി� പരാമർശി�ി�േ�ാ;

(സി) �മിയി�  ഉടമ�ത �ാപി�ാ�  എെ�ാെ� വാദ�ളാണ് ക�നി
ഉ�യി�െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വിവിധ �ി�ീഷ് �ാപന�ളി�  നി�ം വാ�ിയ �മി വി� ക�നിക�െട�ം
��ത �മി വാ�ിയ മലയാളം �ാേ�ഷ�  ലിമി�ഡിെ��ം വിലാസം ഒ�
തെ�യാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  എ� നടപടി
സ�ീകരി�?

സ�കാര� വ��ി ൈകേയറിവ�ി�� സ��ാ� �മി

4800. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��ി� ഒ�� വിേ�ജിൽ റി.സ�െ� ന�� 116/8 േനാട് േച��് ഒ�
സ�കാര� വ��ി ൈകേയറി വ�ി�� സ��ാ� �മി ഒഴി�ിെ����തിന് േവ�ി
�ാമപ�ായ�ം എം.എ�.എ �ം ന�കിയ പരാതിയി�  എ�് നടപടി
സ�ീകരി�;  വ��മാ�ാേമാ;  ��ത �മി റിസ�െ� റേ�ാ�ഡി�ം വിേ�ജ്
രജി�റി�ം കാ��ത് സ��ാ� �റേ�ാ�് ആെണ�ാേണാ;

(ബി) സ�കാര� വ��ി സ��ാ�  �മി ൈകേയറിയാ�  ൈകേ��ം ഒഴി�ി�ാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) കരവാരം വിേ�ജി� വ�ി�ടം �ീര സംഘ�ിെ� ��ി�� സ��ാ� �ലം
ഒ� വ��ി ൈകേയറിയത് ഒഴി�ി�ാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

വ��മാ�ാേമാ?

വ�വിേല�് വഴി അ�വദി�ാ� നടപടി

4801. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

87 of 137 Tuesday 09 December 2014 08:55 PM



(എ) നിലവി�� ആധാര�ി�  വഴിപറ�ി�ി�ാ�തിനാ�  പര�രാഗതമായി
െെകമാറി വ� വ�വിേല�് േപാ�ം വഴി തട�െ���തായ പരാതിക�
��യി�െ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േറാഡരികി�  ഗാ�ഹിക സൗകര���  ഒ���വ�  �റകി�  കഴി��വ��്
വഴി നട�ാ�ളള അവകാശം േപാ�ം ലംഘി�ക�ം ��ത വ� �റ� വില�്
ത�ിെയ��ാ� �മി�ക�ം െച��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  വഴി തട�െ����തിെനതിെര ആ�.ഡി.ഒ.�ം മ�ം വ��
പരാതി പരിഹരി��തിന് എ� മാനദ�മാണ് സ�ീകരി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെതാ� വ�വിേല��� വഴിക�  തട��ത് �ിമിന���മായി ക�്
േകെസ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�െവയ� േ�ഡ് II റാ�് ലി�്

4802. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�െവയ�  േ�ഡ്  II  ത�ികക�  ഒഴി�് കിട��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  എ� ഒഴി�കളാണ് നിക�ാ��ത്;  ജി� തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല സ�െവയ�  േ�ഡ്  II  റാ�് ലി�ി�  നി�ം ��ത ഒഴി�ക�
നിക��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെല ജീവന�ാ�െട �ലംമാ�ം

4803. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെല ജീവന�ാ�െട �ലംമാ�ം സംബ�ി�് �േത�ക
മാനദ�ം നി�യി�് ഉ�രവ് ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ിെല ജീവന�ാ�െട �ലംമാ�ം സംബ�ി�് വിജില�സ് എെ��ി�ം
നി�േ�ശ��/ശിപാ�ശക� ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;  ��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ��ാരി�
നി�ം ഉ�ര��ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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െപേ�ാ� പ�കളി� നി�് ലഭി�� െപേ�ാ�/ഡീസ� അളവി� ��ിമം

4804. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് സം�ാനെ� െപേ�ാ�
പ�കളി�  �ണേഭാ�ാ�െള കബളി�ി��ത് സംബ�ി� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റീഡിംഗി�  ��ിമം കാണി�് െപേ�ാ�/ഡീസ�  അളവി�  െവ�ി�് നട��
െപേ�ാ� പ�ക�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) െപേ�ാ�  പ�കളി�  നി�് െപാ�ജന���് ലഭി�� െപേ�ാ�/ഡീസ�
എ�ിവ�െട അളവി�  ��ിമം നട��ിെ��് ഉറ�ാ��തിന് എ�
മാസ�ിെലാരി�ലാണ് പ�കളി�  പരിേശാധന നട�ാ��ത്;  ഇെ��ി�
ഇതിന് �ിരം സംവിധാനം ഏ൪െ���േമാ?

മിനി ഡി െെഫബറിംഗ് മി�ക�െട വിതരണം

4805. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.സി.എം.ആ�.െഎ.  വികസി�ി� മിനി ഡി െെഫബറിംഗ് മി�ക� ഇ�വെര
എ� എ�ം വിതരണം െച�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� യ���  വിതരണം
െച�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ മി�ക�  ആ��് എ�് വിതരണം െച�െവ�ം എ�് ഉ�ാദനം
ആരംഭി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ േ�ാജ�ി�ം വിതരണം െച�ി�� യ���െട വിവര��, ഓേരാ
�ണി�ി�ം ഉ�ാദി�ി� ചകിരി എ�ിവ�െട വിശദമായ േ��്െമ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) കയ�  േമഖലയി�  നില നി��� ചികിരി �ാമം പരിഹരി�ാ�  ഡി
െെഫബറിംഗ് മി�ക�  എ�േ�ാളം �േയാജന �ദമാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള കയർ െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡിെല െ�ാേമാഷൻ
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4806. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006�  ��  സ��ാരിെ� കാല�് േകരള കയ�  െതാഴിലാളി േ�മനിധി
േബാ�ഡി� എ� എ�. ഡി �ാ��മാെര �.ഡി �ാ��മാരാ�ം, പി�ീട് എ�
ദിവസം കഴി�് ഫിനാ�സ് മാേനജ�,ഓഫീസ് മാേനജ�, െവ�ഫയ�
ഇ�െ���, സീനിയ�  ���്,  �നിയ�  ���് �ട�ിയ ത�ികകളി�
�േമാഷ� ന�കി നിയമി�; ഇ��ം �േമാഷ� ലഭി�വ�െട േപ�ം ത�ികക�ം
ന��േമാ;  ഈ കാലയളവി�  ഈ �ാപന�ി�  സ��ാ�  അംഗീകരി�
ത�ികക�ം ശ�ള െ�യി�ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �േമാഷ� െകാ��് നിയമി� ത�ികക��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം നട�ിയ �േമാഷ�ക�  േകരള കയ�  െതാഴിലാളി
േ�മനിധി�െട ഡയറ��  േബാ�േഡാ,  സ��ാേരാ നാളി�വെര അംഗീകാരം
ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� ചീഫ് എ�ിക��ീവ്
ഓഫീസ��് േമ�പറ� �േമാഷ� നട�വാ� അധികാര�േ�ാ;

(ഡി) �േമാഷ�  സംബ�ി�് ധനകാര� വ�� നട�ിയ പരിേശാധന റിേ�ാ��ി�
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ�്
നടപടി സ�ീകരി�;

(ഇ) അനധി�ത �േമാഷ�  നട�ിയതി�െട കയ�  െതാഴിലാളി േ�മനിധി
േബാ�ഡിന് ധനന�ം വ��ിയ ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ� േപരി�
എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(എഫ്)അനധി�തമായി നട�ിയ �േമാഷ�  സംബ�ി�് ഇേ�ാ�  ബ�.േകരള
ൈഹേ�ാടതിയി� േകസ് നിലവി�േ�ാ;

(ജി) ടി �േമാഷ� റ� െച�േമാ?

കയ� േമഖല�െട സംര�ണം

T *4807.�ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, െക.അജിത്
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാേശാ�ഖമായിെ�ാ�ിരി�� കയ�  വ�വസായ േമഖലെയ
നിലനി���തിന് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��െത�്
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വിശദമാ�േമാ?

കയ� േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട �ലി

4808. �ീ.െക.അ�ത�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം കയ� േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട �ലി
വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കയ�പിരി േമഖലയി� �ലി വ��നവി� എെ��ാം മാ��ളാണ് വ��ിയത്;
വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഉ�പാദന േമഖലയി�  �റ��ലി എ�യായി�ാണ് വ��ി�ി�ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െതാഴിലാളിക�െട �ലി ബാ�് അ�ൗ�് വഴി ന�കാ� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ചകിരി�ാമം പരിഹരി�ാ� നടപടി

4809. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  േമഖലയിെല ക�� ചകിരി �ാമം �ലം കയ�  സഹകരണ
സംഘ���ം െച�കിട ഉ�ാദക��ം ന�ം സംഭവി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�ിഡി നിര�ി�  ചകിരി വിതരണം െച�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ�ിഡി നിര�ി�  ചകിരി വിതരണം െച�ാ�  കയ�െഫഡിെന
�മതലെ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� 2012-13,  2013-14,  2014-15 നവംബ�
വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� വില�� എ� ക�ി�� ചകിരി കയ�െഫഡ് വഴി
വിതരണം െച�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;.

(ഡി) ചകിരി�ാമം പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?
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മ�ട �ാമപ�ായ�ിെല േകാഴിേ�ാ�് പറ�ി� മാേവലി േ�ാ�

4810. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മ�ട �ാമപ�ായ�ിെല േകാഴിേ�ാ�് പറ�ി�  ഒ� മാേവലി േ�ാ�
അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  സൗജന�മായി ന��� ബാ�് െക�ിട�ി�  മാേവലി േ�ാ�
ആരംഭി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��നാ�ി� നി�ം സംഭരി� െനല്�

4811. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ി� ��നാ�ി� നി�ം എ� �ക�െട െനല്� സിവി�
സൈ�സ് േകാ��േറഷ� �ഖാ�രം സംഭരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സംഭരി� െന�ിെ� �ക എ� ദിവസം കഴി�ാണ് ക�ഷക��്
ലഭ�മാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െനല്� ക�ഷക��് �ക അ�വദി��തിനായി റിേവാ�വിംഗ് ഫ�്
സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ
?

ഇ-പി.ഡി.എസ്. �കാരം എഫ്.എം.പി.ഡി.എസ്. നട�ാ��

4812. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, പി.എ.മാധവ�
,, �ി.എ�. �താപ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ-പി.ഡി.എസ്.�കാരം എഫ്.എം. പി. ഡി. എസ്. (�ഡ് െ���സ് ��െമ�്
േഫാ�  പ�ിക് ഡി�ിബ�ഷ�  സി�ം)  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;
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വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല����ം �വ��നരീതി�ം എെ�ാെ�യാണ്  ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇ��ലം എെ��ാം േന��ളാണ് ഉപേഭാ�ാ���് ലഭി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ഇ) എെ��ാം േക�സഹായമാണ് ഇതി�േവ�ി ലഭി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഇ.പി.ഡി.എസ് �കാരം ആ൪.സി .എം.എസ്.ഇ െവരിഫിേ�ഷ൯

4813. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ.പി.ഡി.എസ് �കാരം ആ൪.സി .എം.എസ് ഇ െവരിഫിേ�ഷ൯ േസവന��
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ിെ� ഉേ�ശ�ല����ം �വ൪�ന രീതി�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ� �ലം ഉപേഭ�ാ���് എെ��ാം േന��ളാണ് ലഭി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) എെ��ാം േക� സഹായ�ളാണ് ഇതി� േവ�ി ലഭി��ത്?

ബി.പി.എ�.ലി�ി� നി�ം ഒഴിവാ�ാ� നി�േ�ശം

4814. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ബി.പി.എ�. ഉ�െ��വ�െട ലി�ി� നി�ം പരമാവധി േപെര
ഒഴിവാ�ണെമ� നി�േ�ശം നല ്കിയി�േ�ാ;

93 of 137 Tuesday 09 December 2014 08:55 PM



(ബി) ജ�വരി ഒ� �ത�  േറഷ�  കടക�  വഴി വിതരണം െച�� ഫാറ�ി�
കഴി���ം ��ത�  േപെര ഒഴിവാ��തിന് േവ�ി�� േചാദ�ാവലിയാണ്
ഉ�െ���ിയി��െത� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േറഷ� കാ��ക� ����തി�� േഫാറ�ി� ആവശ�െ��ി�� വിവര��
(േചാദ�ാവലി)  ലളിതമാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി �േമാ  ;വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ ?

പാചക വാതക �ണേഭാ�ാ����ാ�� ��ി��ക� പരിഹരി�ാ� നടപടി

4815. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗ�ാസ് ഏജ�സി ഓഫീസ് നടപടി�മ�ിെല കാലതാമസം �ലം പാചക വാതക
വിതരണം �ണേഭാ�ാ���് ��ി��ക�  ഉ�ാ��െവ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം ��ി��ക� പരിഹരി��തിന് എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�
വ��ത്; നിലവി�� സംവിധാനം ഫല�ദമാേണാ;

(സി) ജന�തിനിധികെള�ം പാചക വാതക വിതരണ�ാെര�ം �ണേഭാ�ാ�െള�ം
മ� ബ�െ��വെര�ം ഉ�െ���ി പരാതി പരിഹാര ക�ി�ി �പീകരി��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ക�ി�ിക��് ആവശ�മായ നിയമ�ിെ� പി�ബലം ന��േമാ;

(ഇ) പാല�ാട് ജി�യി�  കഴി�  6  മാസ�ിനിെട ഇ�രം പരാതി
പരിഹരി��തി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക�

4816. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� �തിയ േറഷ� കാ��ക�
അ�വദി�െവ�് ജി�തിരി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� കാ��ക�  ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�െ���താെണ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ക�ാ�സ�  േപാ�� മാരകേരാഗ���ടിമെ��� േരാഗിക�െട എ�
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��ംബ���് എ.പി.എ�. കാ�ഡ് ബി.പി.എ�. ആ�ി ന�കിയി�െ��്
അറിയി�േമാ?

�തിയ േറഷ�കടക�

4817. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, �ി.എ�. �താപ�
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�കടക�  �ട��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം േക�സഹായ�ളാണ് ഇതിനായി ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ��തി�  എ�മാ�ം �േരാഗതി ൈകവരി�ി�െ��്
അറിയി�േമാ?

സെെ� േകാ �ാപന�ളിെല താ��ാലിക ജീവന�ാെര ഇ.എസ്.െഎ പ�തിയി�
ഉൾെ����തിന് നടപടി

4818. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സെെ� േകാ �ാപന�ളിെല താ��ാലിക ജീവന�ാെര�ം പാ��ിംഗ്
െതാഴിലാളികെള�ം ഇ.എസ്.െഎ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെതാെ� ജി�യിലാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;  മ� ജി�കളി�  നട�ിലാ�ാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ാ��

4819. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എം.ഉ��
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
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,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ാ�േ�ാ�  സം�ാന�ി�ം,  സാ��ികമായി
പിേ�ാ�ം നി�� ജനവിഭാഗ���ം എെ�ാെ� �േയാജന��ാ�െമ�്
െവളിെ���േമാ?

േറഷ� കടക�െട സ��� ക����വ��രണം

4820. �ീ.�ി.എ�. �താപ�
,, എ.പി.അ����ി
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കടക�െട സ��� ക����വ��രണ പ�തി നട�ാ��തിന്
െഎക�രാ� സഭ�െട സഹകരണം േനടാ�േ�ശി��േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി േവ�ഡ് �ഡ് േ�ാ�ാ�മായി ധാരണാപ�ം ഒ�വ�ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(സി) എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ��ത കരാ� വഴി ലഭി��ത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) േറഷ� കടക� ലാഭകരമാ�ാ�� വിഷയം കരാറി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ?

െനല്� സംഭരണ�ിെല കള��, േ�ാസസിംഗ് െചല�

4821. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, സി.മ��ി
,, സി.േമായി� ��ി
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സൈ�േ�ാ കഴി� സീസണി� ക�ഷകരി� നി�് േനരി�് െനല്� സംഭരി�
ഇന�ി� കള��, േ�ാസസിംഗ് എ�ിവ�ായി എ� �ക െചലവഴി� എ�്
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വ��മാ�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�കളി�ം സിവി� സൈ�സ് ��� മാ���കളി�ം
അവശ�സാധന��െട വിലവ��ന

4822. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല മാേവലി േ�ാ�കളി�ം സിവി�  സൈ�സ് ���
മാ���കളിെല�ം അവശ�സാധന���്  2014  ജ�വരി ഒ��ത�
വിലവ��ന നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� ശതമാനം;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി�െട ന�കിയി�� അവശ�വ����് ന�കിയി��
സ�ിഡി െവ�ി�റ�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �റ�;

(സി) മാ���് വിലയി�  നി�് എ� ശതമാനം സ�ിഡിയാണ് ഇേ�ാ�
�ാപന�ളി�െട ന���ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

��� ജി�യി� െന�ിെ� സംഭരണ വില ന�കാ�� നടപടി

4823. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ���  ജി�യിെല ക�ഷകരി�  നി�് ആെക
സംഭരി� െന�ിെ� അളവ് എ�യാെണ�ം അതി�� സംഭരണവില ആെക
എ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ആെക�� സംഭരണ വിലയി�  ക�ഷക��് ന�കാ�� �ടി�ിക
എ�യാെണ�ം �ടി�ിക വിതരണം എേ�ാ�  ���ിയാ�െമ�ം
അറിയി�േമാ?

പാചകവാതക ഗ�ാസ് ഫി�ി�ം വിതരണ�ം അവശ� സ൪�ീസ് ആ�ാ൯ നടപടി

4824. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, വ��ല കഹാ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
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സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാചകവാതക ഗ�ാസ് ടാ�൪ െതാഴിലാളിക�െട�ം,  ഗ�ാസ് ഫി�ി�്
െതാഴിലാളിക�െട�ം സമരം കാരണം പാചകവാതക വിതരണം പലേ�ാ�ം
തട�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാചകവാതക സിലി�൪ വിതരണം തട�െ�����ലം ജന����ാ��
��ി��് പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി ഗ�ാസ് ഫി�ി�്,  ഗ�ാസ് വിതരണ
േജാലിക� അവശ� സ൪�ീസായി പരിഗണി�ാ൯ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പാചകവാതക സിലി�റിെ� വിതരണ�ി�� �മേ��ക�  പരിഹരി�ാ൯
അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സൈ�േ�ാ വിതരണം െച�� സ�ിഡി സാധന��െട േപ�ം വില�ം

4825. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ��േ�ാ�  (2011  െമയ്)  സൈ�േ�ാ വഴി
വിതരണം െച�ി�� സ�സിഡി സാധന��െട േപ�ം അ�െ� വില�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2014  നവംബറി�  സൈ�േ�ാ�െട വിതരണം െച� സ�സിഡി
സാധന��െട േപ�ം അവ�െട വില�ം വ��മാ�േമാ;

വില�യ� നിയ�ണ നടപടികൾ

4826. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് സിവി� സൈ�സ് വ��ിന് സ��ാ� സ�ിഡി
ന�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  2011  �ത�  ഓേരാ വ�ഷ�ം നി�േക� �ക
എ�യാെണ�ം ന�ിയ �ക എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) സ�ിഡിയിന�ി�  സിവി�  സൈ�സ് വ��ിന് സ��ാ�  ഇ�വെര
ന�ാ�� �ടിശിക �ക എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?
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നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�റ�ാ� നടപടി

4827. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േ�ാ�  മാേവലിേ�ാ�ക�ം സൈ�േകാ ���
മാ���ക�ം വഴി ന�കിയ നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട കിേലാ�ാമിെ� വില
എ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇേത സമയം െപാ�വിപണിയി�  ഈ
സാധന��െട വില എ�യായി��;  ഓേരാ ഇന�ിെല�ം സ�സിഡി �ക
എ�യായി��.;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം എ� തവണയാണ് ��ത
�ാപന�ളിെല നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലവ��ി�ി�ത്;  ;  ��ത
�ാപന�ളി�ം െപാ� വിപണിയി�ം ഇേ�ാ�  ഇവ ഓേരാ�ിെ��ം വില
എ�യാണ് ;

െപാ�വിതരണം ശ�ിെ����തിന് നടപടി

4828. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിതരണ സ�ദായം ശ�ിെ����തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ.പി.  എ� ,  ബി.  പി.  എ� വിഭാഗ�ാ��് േറഷ� കടക� വഴി
ലഭ�മാ�� അവശ�വ���െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വില�യ�ം ��മായി �ട�� സാഹചര��ി� നിലവി� േറഷ�കടകളി�െട
ന�കി വ�� സാധന�േളാെടാ�ം പലവ��ന��ം �ടി സ�ിഡി നിര�ി�
ന���തി�� പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതിന്
അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഹാ��ക�െട േ�ഡി�്, വില ഏകീകരണം

4829. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാ��ക�െട േ�ഡി�്,  വില ഏകീകരണം എ�ിവ
സംബ�ി� എ�് നിയമമാണ് നിലവി��ത്;  ഇത് പാലി��േ�ാെയ�്
പരിേശാധി�ാ� നിലവി�� സംവിധാനെമ�ാണ്?

ഭ���ര�ാ നിയമം

4830. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ നിയമമ�സരി�് േകരള�ിന് കി�� ആ��ല���ം
�ണഫല��ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ��ാരിെ� ഉ�രവാദിത���
എെ��ാമാണ്;

(സി) സം�ാനെ� എ� ശതമാനം േപ��് ഭ���ര�ാ നിയമ�ിെ� പരിര�
ലഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉപേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി�� മാനദ���
എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ?

ഭ���ര�ാ നിയമം നട�ിലാ����ലം ഭ��ധാന���െട അളവി� വ��
വ�ത�ാസം

4831. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിന് ഇേ�ാ�  ലഭി�െകാ�ിരി�� ഭ��ധാന���െട അളവ്
എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഭ���ര�ാ നിയമം നട�ിലാ�ിയാ�  േകരള�ിന് ഇേ�ാ�  അ�വദി��
ഭ��ധാന��ളി�  എ� �റവ് വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��െത�്
െവളിെ���ാേമാ?

ഭ��െപാ�വിതരണ രംഗ�് �താര�വ�ത േപാ���
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4832. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, �ി.എ�. �താപ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭ��െപാ�വിതരണ രംഗ�് �താര�വ�ത േപാ���  നട�ിലാ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല����ം �വ��ന രീതി�ം എെ�ാെ�യാണ്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ഇ��ലം ഉപേഭാ�ാ���് എെ��ാം േന��ളാണ് ലഭി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ഇ) എെ��ാം േക�സഹായ�ളാണ് ഇതിനായി ലഭി��ത്?

പാരി��ിയി� സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� നട�� ���മാ���ിെല
ഓഫീസ�-ഇ�ചാ�ജ്

4833. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല പാരി��ിയി� സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� നട��
���മാ���ിെല ഓഫീസ�-ഇ�  -ചാ�ജ് ��ത �ാപന�ി�
എ��തലാണ് േജാലിയി� �േവശി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� ടി ഉേദ�ാഗ�െനതിെര െപ�മാ��ഷ��ം മ�് നടപടിക�ം
ആേരാപി�് എ� പരാതിക�  ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���് ലഭി�ി�െ��്
പറ�േമാ;

(സി) ��ത പരാതികളിേ��  അേന�ഷണം വ��ം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ആരാണ് അേന�ഷണം നട�ിയെത�ം അേന�ഷണ നിഗമനം
എ�ായി��െവ�ം െവളിവാ�േമാ;

(ഡി) അേന�ഷണം നട�ിയതി�  േമ�  ജീവന�ാര�  െത�കാരനാെണ�്
കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
ഇ�ാെയ�ി� കാരണം അറിയി�േമാ;
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(ഇ) ���മാ���േപാെല�� ജന�� നിര�രം ബ�െ��� �ാപന�ളി�
ഇ��് വളെര േമാശം െപ�മാ�ം നിര�രമായി നട�� ഈ
ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ�  സ��മാ�േമാ;  വിശദാംശം
അറിയി�േമാ?

ഗാ�ഹികാവശ��ി�� എ�.പി.ജി ഗ�ാസ് �ത�മായി ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

4834. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ഹികാവശ��ി�� എ�.പി.ജി ഗ�ാസ് ഉപേഭാ�ാ���് �ത�മായി
ലഭി��ി� എ� വ�ാപക പരാതി പരിഹരി�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഗ�ാസ് ഏജ�സിക�െട �വ��ന സമയം �ി�െ���ിയി�േ�ാ  -  എ�ി�
അ� വിശദമാ�േമാ?

(സി) എ�ാ സ��ാ� അവധി ദിന��ം ഗ�ാസ് ഏജ�സിക��് ബാധകമാേണാ?

(ഡി) നി�ിത സമയപരിധി��ി�  ഉപേഭാ�ാ���് ഗ�ാസ് നിറ� സിലി��
ന�കണെമ�് വ�വ��േ�ാ? എ�ി� അത് വ��മാ�േമാ?

നിയ�ണാതീതമാ��ാ�� വില�യ�ം തട�നി��ാ�

4835. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിയ�ണാധീതമാ��ാ�� വില�യ�ം തട�നി��ാ�
ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെര മാ��ി�ിടപട�ക��ായി
�തിവ�ഷം എ� �ക നീ�ിവ�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) നീ�ിവ� �കയി�  നാളി�വെര �തിവ�ഷം എ� �ക െചലവഴിെ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ക െചലവഴി�� വഴി െപാ�ജന���് എെ��ാം
�ണ�ളാ��ായി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മായം േച���ം ��ിമം ക�പിടി��തി�ം സംവിധാന��
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4836. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭ��വ���  പരിേശാധന നട��തി�ം അവയിെല മായം േച���ം
��ിമ�ം ക�പിടി��തി�ം സം�ാന�് നിലവി�  എെ��ാം
സംവിധാന�� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന��  �േഖന  2014-15  വ�ഷ�ി�  എ� സാ�ി�ക�
പരിേശാധി�െവ�ം എ�േപ�െ�തിെര േകെസ��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

ഉപേഭാ� സംര�ണ നിയമ�കാരം പിടി�െ�� േക�ക�

4837. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ� സംര�ണ നിയമ�കാരം ഈ സ��ാ� കാലയളവി� പിടി�െ��
േക�ക�  എ�യാെണ�ം അവയി�  എ� േക�കളി�  ��വാളിക�
ശി�ി�െ�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉപേഭാ�ാവിന് ലഭി�� േസവന��ം വ���ം ��മ�താ�വാ�ം
ന�ായമാ�വാ�ം എെ��ാം ��ക�ത�ക� എ��ി�െ��് പറ�േമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാവ് വാ�� വ���  മായം കല��വെയേ�ാ അന�ായ വില
�മ�െ��െതേ�ാ �ത�മായ അളവി�ാ�െതേ�ാ അ�േപാെല േസവന��
ശരിയായ രീതിയി�  ലഭി��ി�ാെയേ�ാ േബാധ�െ��ാ�  ��ത
അവ�യി� അടിയ�ര പരിഹാരം ഉ�ാ�വാ� ബ�െ�ടാ�� ഒ� േടാ�
�ീ ന�� ലഭി�േമാ; ഇ�രം പരാതികളി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാ�
സംവിധാനം ഒ��േമാ?

ഉപേഭാ� ക�ീഷ�, ഉപേഭാ� ജി�ാ േഫാറ�� എ�ിവ�െട �വ��ന����
ഫ�്

4838. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഉപേഭാ� ക�ീഷ�, ഉപേഭാ� ജി�ാ േഫാറ��  എ�ിവ�െട
�വ��ന���� ഫ�് എ�കാരമാണ് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

103 of 137 Tuesday 09 December 2014 08:55 PM



(ബി) േദശീയ ക�ീഷ� സം�ാന ക�ീഷ�ക��ം ജി�ാ ഉപേഭാ� േഫാറ���ം
സഹായം ന���േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  കഴി� ��് വ�ഷം ലഭി� സഹായ�ിെ� വിശദാംശ��
ന��േമാ;  ലഭി�� �ക ക�ീഷ�ക��ം േഫാറ���ം േനരി�ാേണാ
ലഭി��ത്;  സിവി�  സൈ��സ് വ�� �ഖാ�ിരമാേണാ ലഭി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന ക�ീഷ�, ജി�ാ േഫാറം എ�ിവ�െട �വ��ന���് സം�ാന
ഗവ�െമ�് സാ��ിക സഹായം ന���േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത്
േനരി�ാേണാ,  സിവി�  സൈ��സ് വ��ിെ� ബ�ജ�് വിഹിത�ി�
നി�ാേണാ ന���ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േനരി�ാെണ�ി�  കഴി� ��് വ�ഷം അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ��
ന��േമാ;  സിവി�  സൈ�സ് വ��ിെ� ബ�ജ�് വിഹിത�ി�
നി�ാെണ�ി�  കഴി� ��് വ�ഷം ക�ീഷെ��ം ജി�ാ േഫാറ��െട�ം
�വ��ന���് എ� വീതം വ��് ന�കിയി��്;

(എഫ്)ഉപേഭാ� അവകാശ�� സംബ�ി� �ചരണ �വ��ന���് കഴി�
�� വ�ഷം െചലവഴി� �ക�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം നട�ിയ �ചരണ
�വ��ന��െട വിശദാംശ��ം ന��േമാ;  പണം െചലവഴി�ത്
ക�ീഷനാേണാ, വ��ാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ജി) ഓേരാ വ�ഷ�ം നട�ിയ �ചരണ �വ��ന���് േവദിയായി
െതരെ���െ�� േഹാ��ക�ം അവ�് െചലവായ �ക�ം വ��മാ�േമാ  ;

സാധാരണ�ാ��് അ�ാപ�മായ ഇ�രം േവദിക�  െതരെ����തിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ?

െപേ�ാ� ബ�കളി� വാഹന���് ആവശ�മായ െവ�ം, എയ� എ�ിവ
സൗജന�മായി ന�കണെമ� നി�േ�ശം

4839. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സിവി� സൈ�സിെ� െപേ�ാ�ബ�കളി�ം ൈ�വ�ായി��
െപേ�ാ�  ബ�കളി�ം വാഹന���് ആവശ�മായ െവ�ം,  എയ�  എ�ിവ
സൗജന�മായി ന�കണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിന് ഘടകവി��മായി �വ��ി�� പ�് ഉടമക� ഉെ��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) �രയാ�കാ��് ആശ�ാസേമ�� േടായില�് സംവിധാനം ��ികരമായ
രീതിയി�  �വ��ി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�
െപാ�ജന�ളി� നി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ഇ� ഫല�ദമായ രീതിയി�  നട�ി�  വ���തിനാവശ�മായ
അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�ക�െട �വ��നം

4840. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�കളി� �.പി.എസ്.െ� തകരാ�  കാരണം ൈവദ�തി
തട���ാ�ക�ം രജിേ�ഷ� േജാലിക� �ട�ക�ം െച��ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�ാര�െ��റി�് അേന�ഷി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ���, പാല�ാട് ജി�കളിെല ഏെത�ാം സബ് രജി�ാ�  ഓഫീ�കളിലാണ്
ഇ�ര�ി� രജിേ�ഷ� അ�ബ� േജാലിക� �ട�ിയി��ത്;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  രജിേ�ഷ�  അ�ബ�േജാലിക�  �ട��ത് ഭാവിയി�
ഇ�ാതാ��തി�ം,  ധനന�ം ഉ�ാകാതിരി��തി�ം േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െഫയർ വാല�

4841. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�നാട് വിേ�ജിെല �മി�െട താരിഫ്
വില നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ാണ് ��ത താരിഫ് വില �ാബല��ി�
വ�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െന�നാട് വിേ�ജിെല താരിഫ് വിലെയ സംബ�ി� വിവര�� ഇ��െന�ിേലാ
വാമന�രം സബ്-രജി�ാ�  ഓഫീസിേലാ ലഭ�മാ�ാെയ�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആയത്അടി�ിരമായി ഇ��െന�ി�  �സി�ീകരി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;
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(ഡി) താരിഫ് വിലെയ സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��ം ലി�ം ന�േമാ?

�മി �യവി�യം െച� ഇന�ിൽ രജി�ാ� ഓഫീസി� അട�േ�� �ക

4842. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �മി�െട ന�ായവിലയി�ം,  രജിേ�ഷ� ചാ�ജി�ം വ��ിയി�� വ��നവിന്
േശഷം ആധാരം രജി��  െച�ി��വ�  ഏെത�ാം ഇന�ി�  എ� �ക
വീതമാണ് രജി�ാ� ഓഫീസി� അട�േ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ� നി�യി� ന�ായവിലെയ�ാ� �റ� വില�് �മി�െട �യവി�യം
നട�ിയി��വ�  ഏത് �പ�ിലാണ് രജി�ാ�  ഓഫീസി�  പണം
അട�േ��െത�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ �ാപന���് �ാ�് ഡ��ിയി� ഇളവ്

4843. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ �ാപന���് വ�വകക�  വാ��തി�ം വി���തി�ം
�ാ�് ഡ��ിയി�  ഇളവ് അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഇളവ് സഹകരണ �ാപന���് അ�വദി��തിന് ഏെത�ി�ം സബ്
രജി�ാ�മാ�  വിസ�തി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� കാരണ�ളാലാണ്
ഇളവ�വദി��തിന് വിസ�തി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�സംബ�ി� നിയമം നിലനി�െ� ഈ ഇളവ്
അ�വദി�ാതിരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

നി�തി പരിധി

4844. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് നിലവി��ായി�� നി�തി പരിധി�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് നട�ിലാ�� (രജിേ�ഷ�) നി�തി പരിധി�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��ംബാംഗ���ിടയിെല വ� ൈകമാ��ി�� നി�തി പരിധി�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

�മി�െട ന�ായവില

4845. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �മി�െട ന�ായവിലയി� എ� ശതമാനം വ൪�നയാണ് വ��ിയി��ത്; ഇത്
എ� �ത� നിലവി� വ�;

(ബി) ന�ായവില നി�യി��തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാണ് എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  എ�. എ�്.,  എസ്.  എ�്,  ജി�ാ േറാ�ക�  എ�ിവയി�  നി�്
അകെല���ം വഴിേപാ�ം ഇ�ാ��മായ �മി�ം �ധാന േറാ�കേളാട്
േച൪�� �മി�െട അേത വില ന�ായവിലയായി നി�യി�െ��ി��ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇ�വെര
എ��ി��ത്;

(ഇ) ഇതി�� നടപടി�മ��  സ�ീ൪�മാെണ�� കാര���
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്)എ�ി� ഇവ ലളിതമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ജി) വ൪�ി�ി� ന�ായവില �റ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�മി�െട ന�ായവില, രജിേ�ഷ� ഫീസ് എ�ിവ�െട വ��നവ്

4846. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, വി.ശശി
,, െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
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ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം,  �മി�െട ന�ായവില�ം
രജിേ�ഷ� ഫീ�ം വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ� തവണ വ��ി�ി�െവ�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ഇന�ി�ം നിലവി��ായി�� നിര�ം വ��ി�ി� നിര�ം ത�ി�
താരതമ�ം െച�ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത വ��നവി�െട ഇ�വെര എ� അധിക വ�മാന��ാ�ിെയ�്
െവളിെ���േമാ?

�മി�െട രജിേ�ഷ� ഫീസ്

4847. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �മി�െട രജിേ�ഷ� ഫീസ് എ�
�ാവശ�ം വ��ി�ി�ി��്;  ബ�െ�� സ��ാ�  ഉ�ര�ക�െട പക��
സഹിതം വിശദാംശം ന��േമാ?

കരാ�ക� രജി�� െച�ാ� നടപടി

4848. �ീ.എളമരം കരീം
,, െക.െക.നാരായണ�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ സ��ാ�  വ��ക�  ക�നിക�ം വ��ിക�മാ�ം
ഉ�ാ�� കരാ�ക� രജി�� െച�ണെമ�് നി�േ�ശം ഉേ�ാ;

(ബി) ഈ നി�േ�ശം പല വ�� േമധാവിക�ം പാലി��ി� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരണം സ��ാരി��ായി�ളള ന�ം എ�യാെണ�
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനം ക�� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�� സാഹചര��ി�
ഇ�രം കരാ�ക� രജി�� െചേ��തിെ� ആവശ�കത േബാധ��ളളതാേണാ ;
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വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

അ�ി�ാട് രജി�ാ� ഓഫീസ്

4849. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നാ�ിക നിേയാജക മ�ല�ിെല അ�ി�ാട് സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് െക�ിടം
കാലഹരണെ��് േചാ�െ�ാലി�� അവ�യിലായതിനാ�  �തിയ െക�ിടം
നി��ി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണം എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

��ംബാംഗ�� ത�ി�� �മി ൈകമാ��ിന് നി�തി പരിധി

4850. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ംബാംഗ�� ത�ി�� �മി ൈകമാ��ിന് നി�തി പരിധി
എ�� കള�� വഴി �ാംപ് ഡ��ി ഇന�ി� വ��ക ന�േക�ി വ��
വിവരം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് ��ംബാംഗ�� ത�ി�� �മി ൈകമാ�ം ൈവ��തിനിടയാ�െമ��
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ��ംബാംഗ��  ത�ി�� �മി ൈകമാ��ി�  സാ��ിക �യവി�യം
ഉ�ാകാ� സാഹചര��ി�  ഈടാ�ാ�� �ാപ് ഡ��ി�ം രജിേ�ഷ�
ഫീസി�ം പരമാവധി പരിധി നി�യി�ി�� രീതി �ന:�ാപി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ ?

േമ���-ച�ാര�ടവ്-���, െവേ�ാറ-ക�റ-ക��ാരം ��് േറാ�ക�െട
നവീകരണം

4851. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എരമം-���  പ�ായ�ി�െ��� േമജ�  ജി�ാ േറാ�കളായ േമ���-

ച�ാര�ടവ്-���, െവേ�ാറ-ക�റ-ക��ാരം��് എ�ീ േറാ�ക�
അഭി��ിെ����തി�� െ�ാേ�ാസ�ക�  പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ിെ�ാളി� ��ത േറാ�ക� അഭി��ിെ���ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാ�ക� അഭി��ിെ����തി�� ഭരണാ�മതി ന�കാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല �വർ�ികൾ �ർ�ിയാ��തിെല കാലതാമസം
ഒഴിവാ��തി�� നടപടി

4852. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ���ിക�  ���ിയാ��തി�  അകാരണമായി
കാലതാമസം വ���ത് തടയാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േകാ��ാേ��് രജിേ�ഷ�  നിയമം പരി�രി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) കാലാവധി��ി�  പണി ���ിയാ�ാെത കാലതാമസം വ���
കരാ�കാരി� നി�് കരാ� �കാരം പിഴ ഈടാ�ാ� എെ��ാം കാര��ളാണ്
നിയമ�ി� വ��ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

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

െപാ�മരാമ�് വ��ി� ഇ-ഫയലിംഗ്

4853. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, �ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപാ�മരാമ�ിെല �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ��തിന് ഈ
വ��ി� ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെന നവീകരി�വാ�  എെ��ാം �തിയ നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

��ില�ാടി - ��വ - കാടാ�ഴ പാ�് േവ�ി പാലം

4854. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ില�ാടി  -  ��വ  -  കാടാ�ഴ േറാഡിെല പാ�് േവ�ി പാലം ���ി
പണിയണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  പാലം ���ി പണി��തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇെ��ി�  വളെര േശാഷി��ം അപകടാവ�യി��� പാ�് േവ�ി പാലം
���ി പണി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പി.ഡ�ള�.ഡി. കരാ�കാ��് �ടി�ികയിന�ി� ന�കാ�� �ക

4855. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണാ�മതിേയാ� �ടി ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ഏെത�ാം ���ികളാണ്
ധനവ��് �ക ലഭ�മാ�ാ� സാഹചര��ി� �തിസ�ിയിലായി��െത�
വിവരം ന��േമാ;

(ബി) പി.ഡ�ള�.ഡി. കരാ�കാ��് 01.12.2014 വെര എ� �ക �ടി�ികയിന�ി�
ന�കാ�െ��� വിവരം ന��േമാ;  ഇതിനായി എെ��ി�ം പാേ�ജ്,
പി.ഡ�ള�.ഡി. ധനവ��ിന് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

അ�൪ മ�ല�ിെല കാ����് ദ�ീപിേല�� പാലം നി൪�ാണം

4856. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�൪ മ�ല�ിെല കാ����് ദ�ീപിേല�� പാലം നി൪�ാണ�ിന്
എ�ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ത്;  എ� �പയാണ് അട�� �ക;  എ�ാണ്
പാലം ശിലാ�ാപനം നി൪�ഹി�ത്;  നി൪�ാണ �വ൪�നം അേ�ാ�്
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േറാഡിെ� ���ി�  എ�് �തലാണ് നി൪�ി െവേ��ി വ�ത്;  ��ം
പരിഹരി�ാ൯ ആല�ഴ ജി�ാ കള��െട�ം എം.എ�.എ.  �െട�ം
സാ�ി���ി� രമ�മായ പരിഹാരം ഉ�ാ�ിയത് എ�ാണ്;

(ബി) ആയത് �കാരം നി൪�ാണം ആരംഭി�ണെമ�ി�  േകാ��ാ�൪�്
കാലതാമസം �ലം ഉ�ായ ന�പരിഹാര�ിന് �റെമ ഏ��ം �തിയ െഷഡ��
നിര�ി�  ���ി ന���തി�� െ�ാേ�ാസ�  ആല�ഴ ഇ  .ഇ
ന�കിയി�േ�ാ;  ആയത് �കാരം ���ിയ നിര�ി�  �ക
അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ദ�ീപ് നിവാസിക�െട ചിരകാലസ��ം സാ�ാ�കരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ക���� േകാ��േറഷൻ

4857. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, െക. ദാസ�
,, എം. ഹംസ
,, സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ക���� േകാ��േറഷെ� �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാ��േറഷനി�  നട�� അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം
��യിെ��ി�േ�ാ;

(സി) േകാ��േറഷെ� ഇടപാ�കളി� ഉ�തരട�ം േകാഴ ൈക���തായ ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േകാ��േറഷ�  ഏെ���ി�� നി��ാണ���ിക�  നട�ാ�
സംവിധാനേമാ െതാഴിലാളികേളാ ഉേ�ാ;  ഇവ ഇെ��ി�  ഇവെയ�ാം ഉ�
�ാപന���് നൽ�� �േത�ക പരിഗണന േകാ��േറഷന് ന���ത്
എ� െകാ�ാണ്?

താ�൪ മിനി സിവി� േ�ഷ൯

4858. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ�൪ മിനി സിവി�  േ�ഷ൯ നി൪�ാണ�ിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ��ത ���ി എ� �ട�ാനാ�െമ�ം  ,�൪�ീകരി�ാനാ�െമ�ം
അറിയി�േമാ?

േറാഡ് �ംഖല�െട �ണേമ� ഉറ� വ���തിന് പരിഗണന

4859. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, �ഡി �യിസ്
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ംഖല�െട �ണേമ� ഉറ� വ���തിന് എെ��ാം
പരിഗണനയാണ് ന�കാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക ക�� പ�തി ത�ാറാ�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) എ� കിേലാമീ��  േറാഡാണ് ഇൗ �ംഖലയി�  ഉ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

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

െകാരടി ജം�ഷനി� ഗതാഗത���് ഒഴിവാ��തിനായി നടപടി

4860. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� െകാരടി ജം�ഷനി�  നാ�വരി�ാത�െട�ം,
െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ��ം നി��ാണം ���ിയാ�ിെയ�ി�ം നിലവി�
ഉ�ായി�� ഗതാഗത���ം,  അപകടസാധ�തക�ം ഒഴിവാ��തിനായി
എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �രി�� ഡിൈവ� നഗ� െറയി�േവ േമ��ാല�ി� നട�ാത നി��ി�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�� മ�ല�ിെല �റ��-��ള�ി േറാഡിെ� �ന��ാരണം

4861. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആല�ഴ ജി�യിെല അ��  മ�ല�ിെല �റ��-��ള�ി േറാഡിെ�
�ന��ാരണ�ിന് എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��ത്; എ�ാണ് വ��്
െട�ഡ�  െച�ത്;  േകാ��ാ�െറ െട�മിേന�് െച��തി�� നടപടി
എ�ാണ് സ�ീകരി�ത്;  പി�ീട് വ��് െട�ഡ�  െച�േതാ;  എ� �ാവശ�ം
െച�; ഏത് വ�ഷെ� നിര�ിലാണ് വ��് െട�ഡ� െച�ത്;

(ബി) റി�് ആ�് േകാ�ി� �� േകാ��ാ�െറ െട�മിേന�് െച� �ിതി�് ഏ��ം
�തിയ നിര�ി� വ��് െട�ഡ� െച��തിന് നിയമ തട��േ�ാ; ഉെ��ി�
അത് പരിഹരി�് വ��് െട�ഡ� െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല പാല��െട നി��ാണം

4862. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല വാ�യി� പി.  എസ് െഫറി,  അ����്
�ട�റം െക�േ�ാ�  െഫറി-��ള�ി എ�ിവിട�ളിെല പാലം
നി��ി��തിന് �േ�ാടിയാ�� മ�് പരിേശാധന  ,ഇ�െവ�ിേഗഷ�
,ഡിൈസ�  എ�ിേമ�് ത�ാറാ��  ഉ�െ�െട�� നടപടിക�  ഓേരാ�ം
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേ�ാ�് േറാഡിന് േവ�ി�� �ലെമ��് ആവശ���ിട�്
ആയതിനാ�� AS ����ി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; �ലെമ��്
നടപടിക��് േക� നിയമ�ിന് അ��തമായ �� ത�ാറാ�ി കഴിേ�ാ;

ഇെ��ി� എ�േ��് ആ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമല തീ��ാടന�ിെ� ഇട�ാവളമായ ൈവ��് നട�ിലാ�ിയ
സൗകര���

4863. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടന�ിെ� ഇട�ാവളമായ ൈവ��് എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് വ��് തല�ി� നട�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തീ��ാടന കാല�് നട�� താ��ാലിക �വ��ന�ള�ാെത
വ��തല�ി�  �ിരമായ �േയാജനം ലഭി�� ഏെത�ി�ം ���ിക�
ശബരിമല തീ��ാടന�മായി ബ�െ��് കഴി� 3 വ�ഷ�ി��ി� ൈവ�ം
േ���ി� സമീപം നട�ിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ��
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എെ��ാം;
(സി) ൈവ�ം േ���മായി ബ�െ��് തീ��ാടക�  ഉപേയാഗി�� �ധാന

േറാ�ക� ഏെതാെ�െയ�ം ; ഈ േറാ�ക�െട നിലവിെല �ിതിെയെ��ം
വ��മാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

4864. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ി�  2014-15  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� ഉ�െ���ി
�ന��രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�� േറാ�ക�െട വിശദാംശ�� പറയാേമാ
;

(ബി) ഓേരാ േറാ�ക��ം �ന��ാരണ�ിന് �തീ�ി��െചലവ്
എ�യാെണ�് പറയാേമാ ;

(സി) ഈ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനാവശ�മായ ഭരണാ�മതി ലഭ�മായതിന്
േശഷം സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല പ�ാേ�ാട് - വീ�ി���ടവ് േറാഡ് 

4865. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ാേ�ാട്  -  വീ�ി���ടവ് േറാഡിെ�
െട�ഡ�  നടപടി ���ീകരി�് �വ��ി എ�് �ട�ാ�  കഴി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) നിലവി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ���ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

വ�വാടി പാലം നി��ാണ�ി� നടപടി

4866. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര വ�വാടി പാലം നി��ാണ�ി�� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ; നിലവിെല ഇതിെ� �ിതി വ��മാ�േമാ ;

(ബി) മാേവലി�ര െറയി�േവ ഓവ��ി�ജ് നി��ി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ  ; ഇതിനാവശ�മായ നടപടി �മ�� ആരംഭി�േമാ  ; ഇതിനായി
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േക� സ��ാരിെ� ഫ�് ലഭ�മാ��തി�� നടപടി ആരംഭി�േമാ ;

(സി) മാേവലി�ര എ�മ�ഴി-ഇടേ�ാ�  േറാഡ് �� ജം�ഷ�  -ക�ാനം േറാഡ്
എ�ിവ ബി. എം. / ബി. സി. മാ�കയി� നി��ി��തി�� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ  ;  ഇതിനാവശ�മായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

നാ�ിക മ�ല�ിെല അഴിമാവ് കടവ് പാലം

4867. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ിക നിേയാജക മ�ല�ിെല അഴിമാവ് കടവ് പാലം നി��ാണ�ിെ�
�േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) പാലം നി��ാണ�ിനാവശ�മായ �മി ഏെ���ാ�  നടപടിക�
���ിയായി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ി നി��ഹി�ാ�  �മതലെ���ിയ േറാ�സ് ആ�് �ി�ജസ്
േകാ��േറഷ�  ഇ�ാര��ി�  ജാ�തേയാെട �വ��ി��േ�ാ എ�്
പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

വേ�ാളി പാല�ിെ� നിർ�ാണ നടപടിക�

4868. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല വേ�ാളി പാല�ിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�
���ീകരി�ക��ാേയാ;

(ബി) ഡിൈസ� അംഗീകരി��തി�� െ�ാേ�ാസ� എേ�ാഴാണ് സമ��ി�ത് ;
(സി) വേ�ാളി പാല�ിെ� ഡിൈസ� അ�വ� ന��ക��ാേയാ ;

(ഡി) ഡിൈസ� അ�വ� െല�റിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) വേ�ാളി പാല�ിെ� വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�വാ��
നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)നട� സാ��ിക വ�ഷം തെ� വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ി
നബാ�ഡിന് സമ��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല പാ�ാ�-െവ�ി�ാ�ിരി േറാഡ്
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4869. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ിെല പാ�ാ�-െവ�ി�ാ�ിരി േറാഡ് തക��് ഗതാഗത
േയാഗ�മ�ാതായി�ിട��താ�ം ആയതിനാ�  േറാഡ് �ന��ാരണ
�വ��ന�� നട�ണെമ�ം ഉ� നിേവദന�� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത േറാഡ് �ന��രി�് ഗതാഗതേയാഗ�മാ�വാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് പറയാേമാ;

(സി) ��ക�, എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് ഉ�െ�െട�� വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന���് �േയാജനെ��� ഈ േറാഡ് എ��ം േവഗം ഗതാഗത
േയാഗ�മാ�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയപാത വികസനം

4870. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയപാത വികസന�ി�� േ�ാജ�് റിേ�ാ��ക�
ത�ാറാ�ിയെതേ�ാഴാണ്; പാത�െട അൈല�െമ�ിന് �പം ന�കിയി�് എ�
കാലമായി;

(ബി) േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��് വിവിധ ഭാഗ�ളിലായി എ�
ആഫീ�ക�  �ാപി�െവ�ം ഇ�വെര എ� ത�ികക�  ��ി�െവ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) വികസനം എ� കാലം െകാ�് ���ിയാ�ാനാ�േ�ശി��ത്;

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല പി.ഡ�.ഡി േറാ�ക�െട പ�ിക

4871. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല പി.ഡ�.ഡി േറാ�ക�െട പ�ിക
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വാമന�രം

117 of 137 Tuesday 09 December 2014 08:55 PM



നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�ക�  അ����ണി െച�ി��്;
ഓേരാ േറാ�ം എ� �രമാണ് ന�ാ�ിയെത�ം ഓേരാ�ി�ം െചലവാ�ിയ
�ക എ� വീതമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വാമന�രം ചി�ാ�  (വി.സി)
േറാഡ് എ� �ാവശ�ം അ����ണി െച�ി��്; ഇവ�് നാളി�വെര എ� �പ
െചലവാ�ി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�  ഭരണാ�മതി ലഭി�ി���ം എ�ാ�  പണി ആരംഭി�ാ�
സാധി�ാ��മായ ഏെത�ാം േറാ�ക��്;  ഇവ�് എ� �പ വീതമാണ്
അ�വദി�ി��ത്;

(ഇ) വാമന�രം മ�ല�ിെല ഇേ�ാ�  അ����ണിക�  നട�െകാ�ിരി��
േറാ�ക� ഏെത�ാമാെണ�ം ഇവ�് അ�വദി�ി�� �ക എ�യാെണ�ം
അറിയി�േമാ?

അ�മാലി െെബ�ാസ്

4872. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-2012  ബ�ജ�് �സംഗ�ി�  1000  േകാടി �പ�െട പ�തിയി�
ഉ�െ�ാ�ി�ി�� അ�മാലി െെബ�ാസിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇത് �ാവ��ികമാ��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) അ�മാലി നഗ�ിെല വ��ി�വ�� ഗതാഗത���് കണ�ിടെല��് ഇൗ
പ�തി എ�േ��് നട�ിലാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

നഗരേറാ� വികസനപ�തി

4873. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര േറാ� വികസന പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം നഗര േറാ�കെളയാണ് ��ത പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയി��െത� വ��മാ�േമാ;

(സി) ക��� നഗര േറാഡ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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തലേ�രി �൯സി�� േ�ഡിയം നവീകരണം

4874. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി �൯സി�� േ�ഡിയം നവീകരണ�ിനായി െപാ�മരാമ�് വ��ി�
നി�ം �ക അ�വദി�ി��േവാ;  എ�ി�  എ� �കയാണ�വദി�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ഏത് െഹഡ് ഒാഫ് അ�ൗ�ിലാ��െത�ം,  ആയ�
ഇം�ിെമ�ിംഗ് ഏജ൯സിയായ വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാെയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

കവി��-���ാനം േറാഡ് ടാ� െച�ാൻ നടപടി

4875. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കവി��-���ാനം ��ജല പ�തി�് േവ�ി ൈപ�് �ാപി�വാ� േറാഡ്
�ഴി�ത് ടാ� െച�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത േറാഡ് അടിയ�രമായി ടാ�  െച�് ഗതാഗത
േയാഗ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി�ൽ ൈബ പാസ് േറാഡ് നിർ�ാണം

4876. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി൪�ി� േദശീയ പാതവികസന�ി�  നി�ം േദശീയ പാത അേതാറി�ി
പി൯മാറിയ സാഹചര��ി� വീ�ം േന�ിഫിേ�ഷ൯ �റെ��വി�ാ൯ േദശീയ
പാത അേതാറി�ി�് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� തീയതി�ം ക�ിെ�
പക൪�ം ന�കാേമാ;

(ബി) നി൪�ി� ആ�ി�� ൈബ പാസ് േറാഡ് നി൪�ാണം �ാ�് എേലാ� േ�ാജ�്
ആയി അംഗീകരി�ാ൯ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ൈബ പാസ് േറാഡ് നി൪�ാണ�ിന് മ�് തട���  ഇ� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ?
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അേര�ാട് പാലം നി��ാണം

4877. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല അേര�ാട് പാലം നി��ാണ�ിന്
ഭരണാ�മതി ലഭി�ത് ഏത് ഉ�ര��കാരമാണ് ;

(ബി) പാലം നി��ാണ�ിെ� അട�� �ക എ�യാണ് ;
(സി) അേര�ാട് പാലം നി��ാണ ���ി�െട െട�ഡ�  നടപടിക�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ� വ��മാ�േമാ?

െറയി�െവ ഓവ� �ി�ജ്

4878. �ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) NH-17  �  മേ�ശ�ര�് െറയി�െവ ഓവ�  �ി�ജ് നി��ി��തിന്
സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓവ� �ി�ജ് നി��ി���മായി ബ�െ��്  RBDC -യി� നി�ം
റിേ�ാ��് കി�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ധ��ടം നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�ിെല ���ിക�

4879. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധ��ടം നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�ിെല െപാ�മരാമ�്
വ��ിെ�റ ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദാംശം സഹിതം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക� നട�ിലാ��തിന് വ� തട��ം നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഭരണാ�മതി ലഭി� ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പാല��െട ���ി
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4880. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിൽ ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� ഏെതാെ�
പാല��െട നി��ാണ ���ികളാണ് ആരംഭി�ാ� ബാ�ി��ത്;  ��ത
പാല���് ഭരണാ�മതി ലഭി�െതേ�ാ�; ��ത പാല���് ���ിയ
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) എ��ം േവഗം ���ിയ ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ി പാല��െട നി��ാണ
���ി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഡാ�� പൗേലാസ് േജ�ബ് �ീ സറ�റായി ന�കിയ �മി

4881. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാതയിെല അപകട��  ഒഴിവാ��തിനായി അ�മാലി െഫഡറ�
ബാ�് ജം�ഷനിെല �ര�വീ�ി� േഡാ�� പൗേലാസ് േജ�ബ് �ീ സറ�റായി
ന�കിയ �മി ഏെ����� സംബ�ി� േകസ് തീ��ാ��തിെല
കാലതാമസം വിശദമാ�ാേമാ  ;  ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല വികസന ���ിക�

4882. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം ൈവ�ി�  മ�ല�ി�  ഇ�വെര�ം ആരംഭി�ാ�
���ിക� സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി�ിത സമയ�ി��ി�  ���ിക�  ���ീകരി�ാ�
കരാ�കാ�െ�തിെര സ��ാ� സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിെമ�് �കാര�� സമയ പരിധിയി�  നി�ം സമയം ദീ�ഘി�ി�്
ന���തിന് ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�� ആെര�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ിമ� പാല�ിെ� നി��ാണം

4883. �ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അപകടാവ�യി�� പ�ിമ�  പാല�ിെ� നി��ാണം സംബ�ി�
നാളി�വെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട ഭരണാ�മതി ന�കാ�� നടപടിക�  അടിയ�രമായി
ൈകെ�ാ�േമാ?

െറയി�േവ േമ��ാലം പണി��തിന് നടപടി

T *4884.�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട്-െപാ�ാ�ി േഗജ് മാ�ം പണി ���ീകരണ ഘ��ിലാെണ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട പണിക� ���ീകരി��േതാെട െകാ�േ�ാട്-പാല�ാട്
��ിെല േറാ� ഗതാഗത�ിന് വലിയേതാതി�  തട�ം ഉ�ാ�െമ�ത്
സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഗതാഗത തട�ം നീ��തിനായി ഊ�റയി� െറയി�െവ േമ��ാലം
പണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഊ�റയി�  െറയി�േവ േമ��ാലം പണി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

ധ��ടം മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

4885. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ധ��ടം മ�ല�ി�
െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ�ിയി��ത്;

(ബി) ഇതി� ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയി���ം അ�ാ��ം
ഭരണാ�മതി ന�കിയവ�െട ജി.ഒ.ന��ം തീയതി�ം സഹിതം �േത�കം
�േത�കം വിശദമാ�ാേമാ?

�ണനിലവാര പരിേശാധന�് ക�ാളി�ി മാന��

4886. �ീ.�ി.എ�. �താപ�
,, അ�വ� സാദ�്
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,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ� വിവിധ തല�ളി��
�ണനിലവാര പരിേശാധന�് ക�� പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ�� വിവിധ
തല�ളിെല �ണനിലവാര പരിേശാധന സംബ�ി� നിബ�നക�
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) െപാ�മരാമ�് ���ിക�  നി��ഷി�ി�� നിലവാര�ില� നട�ിയത്
എ�് െതളി�ാ�  കരാ�കാ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
െെകെ�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ക�ാളി�ി മാന��  �സി�ീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

േറാ�ക�െട അ����ണിക�െട വാ�ഷിക ആവ��ന െചല�ക�

4887. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, �ഡി �യിസ്
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട ദീ�ഘകാല അടി�ാന�ി�� അ����ണിക�െട വാ�ഷിക
ആവ��ന െചല�ക�  �റ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
ത�ാറാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ശബരിമലയിേല�� േറാ�ക�െട നി��ാണ�ി�ം അ����ണികളി�ം
അവലംബി� രീതി മ� േറാ�ക�െട കാര��ി�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) ഈ രീതി ഏെത�ാം പാതകളിലാണ് �ാവ��ികമാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

േപാരിേ�ാം-വയ�ര പ�ായ�ം ഈ�് എേളരി പ�ായ�ം ത�ി� ബ�ി�ി��
െകാ�ാട പാലം
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4888. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല േപാരിേ�ാം-വയ�ര പ�ായ�ം കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല
ഈ�് എേളരി പ�ായ�ം ത�ി�  ബ�ി�ി�� െകാ�ാട പാലം
നി��ാണ�ിെ� നിലവി�� അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ��ം അേ�ാ�് േറാഡിെ��ം പണി ���ീകരി�് എ�്
�റ� െകാ��ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

േപരാ�-െച�വ��-ചാനിയംകടവ്-വടകര േറാഡിെ� �ന��ാരണം

4889. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപരാ�-െച�വ��-ചാനിയംകടവ്-വടകര േറാഡിെ� �ന��ാരണ�ി�
േവ�ി�� ���ി�െട െട�� അംഗീകരി��തി�േവ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇത് സംബ�ി�് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആരാണ് ഈ ���ി െച��െത�ം  ,എ� േകാടി �പ�െട
���ിയാെണ�ം,��ത ���ി ���ീകരി�് എ�കാലം െകാ�ാണ്
ഇതിെ� പണം ന�േക�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െട��  അംഗീകരി��തി�� തട�ം എ�ാെണ�ം ആയ�
പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

��മംഗലം - െപരി�ളം - ��ി�ാ�൪ േറാഡിെ� �ന��ാരണം

4890. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം  -  െപരി�ളം  -  ��ി�ാ�൪ േറാഡിെ� �ന��ാരണ�ിന്
ഡി.പി.ആ൪ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ം�ളം �ത� ചാ��ളം വെര�� േറാഡ് നി��ാണം

4891. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി� - ��ം�ളം നിേയാജകമ�ലം ചാവ�ാട് വട�ാേ�രി േറാഡിെല
��ം�ളം �ത�  ചാ��ളം വെര�� ഭാഗം േറാഡ് ���ി ഇനി�ം
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���ീകരി�ാ� കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;
(ബി) ഈ പണി ���ീകരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് െപാ�മരാമ�്

ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാധാരണ�� വാഹന��� �റേമയായി ��വാ�� അ�ലദ�ശന�ിെ�
ഭാഗമാ�ം മ�ം വട��  ജി�കളി�നി�ം,  തമി�ാട്,  ക��ാടക എ�ീ
സം�ാന�ളി�  നി�മായി ദിനം�തി ആയിര�ണ�ിന് ഭ��െട
വാഹന��  കട�േപാ�� ഈ േറാഡിെ� ഗതാഗത �ാധാന�ം
കണ�ിെല��് േറാ� പണി ���ീകരി��തിന് ��കാലാടി�ാന�ി�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

��ം�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല േവ�� േപാ�ാഫീസ് - ത�� - എ�മെ��ി
േറാഡ്

4892. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണാ�മതി ലഭി� ��ം�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  ഉ�െ��� േവ��
േപാ�ാഫീസ് - ത�� - എ�മെ��ി േറാഡ് �വ��ി�െട നടപടി�മ�� ഏ�
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) സാേ�തിക അ�മതി ന�കി െട�� നടപടി ���ീകരി�േവാ;

(സി) സാേ�തിക അ�മതി ലഭി�് ഒ� വ�ഷമായി�ം ഈ േറാഡിെ� �ന��ാരണ
���ി ൈവ��തിെ� കാരണെമ�ാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴിവ�ം േവഗ�ി�  നടപടി �മ��  ���ീകരി�് േറാഡ്
�ന��ാരണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യി� െപാ� മരാമ�് വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയ െക�ിട
നി��ാണ ���ികൾ

4893. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  ജ�വരി �ത�  കാസ�േകാട് ജി�യി�  എ� െക�ിട നി��ാണ
���ികൾ�ാണ് െപാ� മരാമ�് വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�്,
���ി�െട േപര്,  അട��  �ക,  നിേയാജക മ�ലം,  ഉ�രവ് തീയതി,
ഫ�ിെ� ഉറവിടം, എ�ിവ തിരി�് കണ�ക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അതി� എ� ���ിക��് സാേ�തികാ�മതി ന�കിെയ�് ���ി�െട

125 of 137 Tuesday 09 December 2014 08:55 PM



േപര്,  അട�� �ക,  ഉ�രവ് തീയതി  ,നിേയാജക മ�ലം എ�ിവ തിരി�്
കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ാ�� ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�്
നിേയാജക മ�ലം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക��് സാേ�തികാ�മതി ന���തി��
കാലാവധി�ം നടപടിക�ം എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� െച�കിട വ൯കിട പാല��

4894. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  കഴി� സ൪�ാരിെ� കാല�് ഭരണാ�മതി ലഭി�
എ� െച�കിട,  വ൯കിട പാല��  നി൪�ാണം �ട�ാ�താ��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി�� കാരണം എ�ാണ്;
(സി) �ളിമാട് കടവ് പാല�ിെ� ���ിക��് ഇ�വെരയായി എ� �ക

െചലവഴി�ി��്;
(ഡി) ജി�യി� എ� പാല���് ഇ൯െവ�ിേഗഷന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്;

വിശദാംശം�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകാഴിേ�ാട് പാറ�ടവ് പാലം അേ�ാ�് േറാഡ് നി൪�ാണ�ിന് എെ��ി�ം
തട�ം നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അേ�ാ�് േറാഡ് നി൪�ാണം
ൈവ��തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

നി��ാണ സാമ�ിക�െട ദൗ�ലഭ�ം

4895. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, എ�. ഷം��ീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ സാമ�ിക�െട ദൗ�ലഭ�ം േറാ�ക�െട�ം,  െക�ിട��െട�ം
നി��ാണ�ിന് വിഘാതം ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ  ,  ഇ� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� ക�ത�  നടപടിക�
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വിശദമാ�േമാ;

(സി) പര�രാഗത രീതിയി� മാ�ം വ��ി,  �ലഭമായ മ� നി��ാണ സാമ�ിക�
ഉപേയാഗെ���� കാര��ി�  ഗേവഷണ �വ��ന��  നട��േ�ാ;

ഉെ��ിൽ അ� സംബ�ി� വിവര�� െവളിെ���േമാ?

��ം�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ��� പ��ാന - മര�ംേകാട് േറാഡ്

4896. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണാ�മതി ലഭി� ���  ജി�യിെല ��ം�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�
ഉ�െ��� ���  പ��ാന  -  മര�ംേകാട് േറാഡ് ���ി�െട
നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാണ്;  സാേ�തിക അ�മതി� േശഷം െട��
നടപടി ���ീകരി�േവാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�് ഒ� വ�ഷേ�ാളമായി�ം േറാഡിെ� �ന��ാരണ
���ി ൈവ��തിെ� കാരണെമ�ാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴിവ�ം േവഗ�ി�  നടപടി�മ��  ���ീകരി�് �ന��ാരണ ���ി
ആരംഭി�േമാ; എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ്-കാ��ാട് േ��് ൈഹേവയി� േകാ��വം ഭാഗെ� മ�ിടി�ി�

4897. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക. എസ്.�ി.പി. ഏെ���് അഭി��ിെ���� കാസ�േഗാഡ്-കാ��ാട്
േ��് ൈഹേവയി�  അശാ�ീയമായ നി��ാണം �ലം േകാ��വം ഭാഗ�്
മ�ിടി�് ഏത് സമയ�ം ഒ� �ര�ം ഉ�ാകാ�ളള സാഹചര�ം
നിലനി���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഉ�ത തല�ി�ളള െടക ്നി��  ക�ി�ിെയെ�ാ�് അേന�ഷണം
നട�ി �ര� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�� വിഷയം
പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

പ��� മ�ല�ിെല ജി�ാ േറാ�കളിൽ െമ�ാഡം ടാറിംഗ്

4898. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

127 of 137 Tuesday 09 December 2014 08:55 PM



(എ) പ���  മ�ല�ിെല �ധാനെ�� േമജ�  ജി�ാ േറാ�കളായ െവ��-
പാടിേയാ�ചാ�-�ളിേ�ാം  ,  െച�താഴം-���-െപരിേ�ാം എ�ിവ െമ�ാഡം
ടാറിംഗ് നട�ി അഭി��ിെ����തി�� െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവി��
അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�  അഭി��ിെ����തി�� ഭരണാ�മതി എേ�ാ�
ന�കാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

കാ��ാട് - പാണ�� സം�ാന പാത

4899. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട്  -  പാണ�� സം�ാന പാതയി� െമ�ാഡം ടാറിംഗ് െച�ാ�
ബാ�ി��  29  കി.മീ.  േറാഡി� 24 കി.മീ.  ടാറിംഗ് െച��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2014-15-െല ബ�ജ�ി�  വകയി��ി എ�ിേമ�് സമ��ി�ാ�  ചീഫ്
എ�ിനീയെറ �മതലെ���ിയ നടപടിക� ഏ�വെരയായി എ�് പറയാേമാ?

�രി�� ഡിെെവ� നഗറിെല െറയി�േവ േമ��ാലം നി��ാണം

T *4900.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ��� �രി��  ഡിെെവ�  നഗറിെല െറയി�േവ
േമ��ാലം നി��ാണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേ�ാ�് േറാ�ക�െട നി��ാണം അവസാനഘ��ിെല�ിയി�ം െറയി�േവ
േമ��ാല�ിെ� നി��ാണം ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േമ��ാല നി��ാണം ഉട�  ���ിയാ��തിന് ആവശ�മായ
അടിയ�ിരനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മലയാ�� േകാടനാട് പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��

4901. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് 13 േകാടി �പ അ�വദി� മലയാ�� േകാടനാട്
പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��  എ�േ��് ���ിയാ�ാ�
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സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത് ;
(സി) നി��ാണ കാലാവധി എ� തവണ ദീ�ഘി�ി� ന�ിയി��് ;
(ഡി) നി��ാണ ���ിക� െെവകാ�� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) എെ��ാം ���ികളാണ് ഇനി ���ിയാേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

ക��കാളി േറാഡിെ� �ന��ാരണം

4902. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ �ടിെവ� പ�തി�ായി ൈപ�ി�േ�ാ�  ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതായി
തീ�� ക��കാളി േറാഡിെ� �ന��ാരണ�ിന് സാേ�തികാ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതി�� കാരണം എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�� സാേ�തിക അ�മതി എ�േ��് ന��െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

മ��� മ�ല�ിെല മണ�ായി കടവ് പാലം

4903. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല മണ�ായി കടവ് പാലം നി��ാണ�ിന്
ഭരണാ�മതി ലഭി�ത് ഏത് ഉ�ര� �കാരമാണ് ; അട�� �ക എ�യാണ് ;

(ബി) െട�ഡ� െച�ത് എേ�ാഴാണ് ;
(സി) കരാ�കാര�മായി എ�ിെമ�് െവ�ത് എേ�ാഴാണ് ;
(ഡി) എ�ിെമ�് �കാരം ���ി ���ീകരിേ��ത് എേ�ാഴാണ് ;
(ഇ) ഇേ�ാ� പാലം നി��ാണ ���ി ഏ� ഘ��ിലാണ് ;

(എഫ്)ബാ�ി ���ി െട�ഡ� െച�വാ�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�
വ��മാ�േമാ ?

മ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ളി�ട�പാലം
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4904. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല �ളി�ട�പാലം നി��ാണ�ിന്
ഭരണാ�മതി ലഭി�ത് ഏത് ഉ�രവ് �കാരമാണ്;

(ബി) അട�� �ക എ�യാണ്;
(സി) �ളി�ട�പാലം നി��ാണ ���ി െട�ഡ�  നടപടിക�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േക�സഹായം

4905. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 -ൽ േറാ�ക�െട വികസന�ിന് േക�സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) േക�സഹായം സംബ�ി� വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) എ� േറാ�ക�െട വികസന�ിനാ� ധനസഹായം ലഭി�ി��െത�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േറാ�ക�െട പണി എ�നാ��കം ���ിയാ�ാനാ�
ല��മി�ി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല പടി�ാറ� െെബ�ാസിെ� നി��ാണം

4906. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി മ�ല�ി�  നി��ി�വാ�േ�ശി�� പടി�ാറ�
െെബ�ാസിെ� നി��ാണം സംബ�ി� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ�
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇ�വെര എെ�ാെ� നടപടിക� ���ിയായി��്;
(സി) െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമമ�സരി�� അ�മതി

ലഭി��തി�� നടപടി ഏ� ഘ��ിലാണ്;
(ഡി) നി��ാണ നടപടിക� സമയ ബ�ിതമായി നട��തിനാവശ�മായ നടപടിക�
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സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് േജാലിക�െട �ണ നിലവാര പരിേശാധനാ സ��ിഫി��്

4907. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േജാലിക�െട �ണ നിലവാരം പരിേശാധി�് സ��ിഫി��്
ന���തിന് എെ��ാം സംവിന ധാന�ളാണ് �ണനിലവാര പരിേശാധനാ
ലാ�കളി� ഒ��ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എവിെടെയ�ാമാണ് ഇ�രം ലാ�ക� �വ��ി� വ��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) ��ത പരിേശാധനക� െകാ�് എെ��ാം േന��� ഉ�ായി��്?

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴിെല ഒഴി�ക�

4908. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി� എ� അസി��് എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയ�മാ�െട�ം,  അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട�ം,
ഓവ�സിയ�മാ�െട�ം,  �ാ�്�ാ�മാ�െട�ം ഒഴി�കളാണ് ഉ�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� ക�ാ�േ��കളിെല െെവദ�തി ചാ��്

4909. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െട
ക�ാ�േ��കളി�  ൈവദ�തി ചാ��ിെ� ഭാഗമാ�� എ.സി.ഡി ബി�  വഴി
വ��ക ഈടാ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ക�ാ�േ��ക�െട കാല�ഴ��ം, കാലഹരണെ�� വയറിംഗ് സംവിധാന�ം ഇതിന്
കാരണമാ�� എ� വ�ത പരിേശാധി�േമാ;

(സി) സ��ാ� ക�ാ�േ��ക�െട എ.സി.ഡി ചാ�ജ് െപാ�മരാമ�് വ��് ക�ാ�േ��്
താമസ�ാരായ ജീവന�ാ��് തിരി� ന�കാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് എ.സി.ഡി ചാ�ജ് ജീവന�ാ��് കിഴിവ് െച�്
ന�കിയത് ��യി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� േമ�േനാ��ി� പണി�� േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം

4910. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� േമ�േനാ��ി�  പണി�� േറാ�ക�െട
�ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തിന് നിലവിെല നിബ�നക�
അ�സരി�്എെ��ാം മാർഗ�ളാണ് സ�ീകരി��െത�ം നിബ�നക�
ലംഘി�ാ��ാ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) പി.ഡ�ൂ.ഡി േറാ�ക� നി�ിത കാലാവധി� ��് �൪ബലമായാ� ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�൪െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ നിബ�നക� എ��ത� നിലവി� വ�താെണ�ം വ��മാ�േമാ?

ച�നാേ�രി െെബ�ാ�ി� എസ്.എ�്. ജ�ഷെ� വി�ലീകരണം

4911. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി െെബ�ാ�ി�  എസ്.എ�്.  ജ�ഷെ� വി�ലീകരണം
സംബ�ി�� േജാലി ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) �മിേയെ���� നടപടി അവസാന ഘ��ിലാെയ�ി� നി��ാണം സംബ�ി�
�ാ�ം എ�ിേമ�ം �ടി ത�ാറാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അപകട��  ��ത��ാ�� ജം�ഷനായ�െകാ�് നി��ാണ നടപടിക�
സമയ ബ�ിതമായി തീ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ന�ാ�് ��് �ി�ജിെ� നി��ാണം
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4912. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  അസ�് ഡവല�്െമ�് �ീം �കാരം നി�േ�ശി�െ��ി��
മ�ന�ാ�് ��് �ി�ജിെ� നി��ാണ�ിന് കാലതാമ�ം േനരി��ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ���ി സംബ�ി�് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ���ി ആരംഭി��തിന് നിലവി�� തട�െമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എം.എ�.എ.  എ.ഡി.എസ് �കാര�� ���ിക�െട �േരാഗതി റിേ�ാ��്
ലഭ�മാ�ണെമ� നി�േ�ശം േമ����ി�െട കാര��ി� ലംഘി�െ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) �േരാഗതി റിേ�ാ��് യഥാസമയം ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��നാ�ിെല സിവി� േ�ഷ� അന�് നി��ാണം

4913. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല സിവി�  േ�ഷ�  അന�് െക�ിട നി��ാണ�ിന് വിശദമായ
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇെ��ി� ആയതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) കരാ�കാ�  ഏെ��� എടത� സ��ഷറി െക�ിടം നാളി�വെര
���ിയാ�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത ���ി�് കാലാവധി നീ�ി ന�കിയി�േ�ാ?

അഴീ��കടവ്, െപരിേ�രി�ടവ് പാല��

4914. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴീ��കടവ് െപരിേ�രി�ടവ് പാല�� നി��ി��തി�� �വ��ിക�
ഏ�ഘ�ംവെരെയ�ി എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പാല��െട നി��ാണ �വ��ി എേ�ാ� ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ ?
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കരാ�കാ��് �ടി�ിക

4915. �ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.ഡ��.ഡി.  കരാ�കാരി�  ഏെതാെ� കാ�ഗറിയി�െ�� എ�
കരാ�കാ��ാണ് �ടി�ിക െകാ�� തീ��ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

മാല��ര�ാലം അേ�ാ�് േറാഡിെ� നി��ാണം

4916. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാല��ര�ാലം അേ�ാ�് േറാഡിെ� നി��ാണ�ി�ം,  പാ�ശ�ഭി�ി
സംര�ണ�ി�ം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�െയ�ം,
ഭരണാ�മതി�െട പക��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തി�ളള കാലതാമസം എ�െകാെ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി ���ീകരി��തിന് എ�ിെമ�് �കാര�ളള കാലാവധി
എ�െയ�ം,  സമയം ദീ�ഘി�ി� ന�കിയി�െ��ി�  എ� തവണെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

കാല�ഴ�ംെകാ�് േക�പാട് സംഭവി� െപാ�മരാമ�് വ��് പാല��

4917. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാല�ഴ�ംെകാ�് േക�പാട് സംഭവി� െപാ�മരാമ�് വ��്
പാല��  എ�െയ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ�െട ശ�ിെ����ം
അ����ണി�ം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ� വ��ിെ�,  കാല�ഴ�ം �ലം നാശം സംഭവി�െകാ�ിരി��
പാല���് പകരം പാല�� നി��ി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

േറാ�നവീകരണ�ി�ം നി��ാണ�ി�മായി ഏേകാപന സംവിധാനം
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4918. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�നവീകരണ�ി�ം നി��ാണ�ി�മായി ബ�െ�� വിവിധവ��കെള
ഏേകാപി�ി�് ���ിക� നട�വാ� ഒ� �ിരം സംവിധാനം ഏ�െ����
കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഒ� �േത�ക ഏജ�സി� �പം ന��േമാ;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) എെ��ാം അധികാര�ളാണ് ��ത ഏജ�സി�
ന��വാ�േ�ശി��െത� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിവിധവ��കെള ഏേകാപി�ി�വാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ്
ഏജ�സിക�െട �വ��ന�ി�  ഉ�െ���ാ�േ�ശി��െത�
വിശദമാ�േമാ?

കാലവ�ഷെ��തിയാ� തക�� ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതായ പി.ഡ��.ഡി.
േറാ�കകൾ

4919. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഒ�മി� പി.ഡ��.ഡി.  േറാ�ക�ം കാലവ�ഷെ��തിയാ�
തക�� ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതായ വിവരം സ��ാരിെ� ��യി�േ�ാ;

(ബി) തക�� പി.ഡ��.ഡി.  േറാ�ക�  അ����ണിക�  നട��തിനായി
എെ��ാം അടിയ�രനടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാ�േ�ശി��െത�
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അതിനായി നാളി�വെര എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്;  വിശദാംശം
ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 01.06.2014  �ത�  30.11.2014  വെര അ�വദി� �ക�െട കണ�്
ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) 01.07.2011  �ത�  30.11.2014  വെര ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി�
േറാ�ക�െട അ����ണി�ായി അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശം സ��ാ�
ഉ�ര�ക� സഹിതം ന�കാേമാ?
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കാ�നടയാ��ാ��് �ര�ിത നട�ാത

4920. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, പി.ഉൈബ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ� വ��ിെ� കീഴി�� േറാ�കളി�  കാ�നടയാ��ാ��്
�ര�ിത നട�ാത�ം,  േ�ാസിംഗി�� സൗകര���ം എ�െ����
കാര��ി� നയം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് െപാ�മരാമ� വ��ിെ� കീഴി�  എ� കിേലാമീ��
േറാ�കളാ��െത�ം , അതി� എ� കിേലാമീ�� �ര�ിത നട�ാതയാണ്
നിലവി��െത�ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) നിരവധി ജി�ാ,  �ാമ േറാ�കളി�  നട�ാത നി��ി�ാനാവശ�മായ �ലം
ഒഴി� കിട��ത് ഉപേയാഗെ���ി �ര�ിത നട�ാത നി��ി��തി��
സമ� പ�തി ആവി�രി� നട�ാ�േമാ ?

എൻ.എ�് . 17 േകാഴിേ�ാട് ൈബ�ാസി� അറ�ഴ പാല�ിേ��� േടാ�

4921. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൻ.എ�്  .  17  േകാഴിേ�ാട് ൈബ�ാസി� അറ�ഴ പാല�ിേ��� േടാ�
പിരിവ് എ�ാണ് ആരംഭി�െത�ം ഇ�വെര എ� �പ പിരി�
കി�ിയി�െ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�� കരാ�കാരെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത്;
(സി) ഈ പാല�ിന് എ� �പയാണ് െചലവഴി�ി��ത്;
(ഡി) ഈ പാല�ിെ� േടാ� പിരിവ് എ�് അവസാനി�ി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

േദശീയപാത 47-� വാളയാ� �ത� മ��ി വെര�� പാത വികസനം

T *4922.�ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േദശീയപാത  47-�  വാളയാ�  �ത�  മ��ി വെര�� പാത വികസനം
എ�േ�ാളമായി എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി യഥാ���ി�  എ�ാണ് ���ീകരിേ��ത്;  യഥാ��
സമയ�ിനകം തെ� നവീകരി� പാത ഗതാഗത�ി� �റ�െകാ��വാ�
സാധി�േമാ;

(സി) ��ത പാത വികസന�ിെ� കാര��ി� തട�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  അയ� പരിഹരി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

S.A.R.B.T.M. ഗവ�െമ�് േകാേളജിെല ��മതി� നി��ാണ ���ി�െട െട��

4923. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല,  S.A.R.B.T.M.  ഗവ�െമ�്
േകാേളജിെല ,��മതി� നി��ാണ ���ി�െട െട�� അംഗീകാര�ിനാ��
അേപ� ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീസി�  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�ാണ്
ലഭി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െട��  അംഗീകരി��� സംബ�ി� എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�  ;

ഉ�രവ് എേ�ാ� �റെ��വി�ം ; വ��മാ�േമാ ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
09-12-2014

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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