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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

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

െന�സംഭരണ പ�തി

*91. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സെെ�േകാ�െട േന�ത��ി�  എ�ാ ജി�കളി�ം െന�സംഭരണ പ�തി�്
�ട�ം �റി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ഷക��് ഓ�െെല�  രജിേ�ഷ�  സംവിധാനം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) എ� െന�  ക�ഷക��ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ� ല�ം ട�  െന�ാണ് ��ത പ�തി വഴി സംഭരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഇ) സംഭരണവില ക�ഷക�െട ബാ�് അ�ൗ�കളി�  നിേ�പി�വാ�
എെ��ാം സംവിധാനം ഒ��ിയി��്; വിശദമാ�േമാ?
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ജി�ാ റവന� അദാല�ിെല േപാരാ�ക�

*92. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ റവന� അദാല�ി�  പതിനായിര��  പെ���ാനിടയാ��തിെ�
കാരണ��  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അ� സംബ�ി� വിവരം
െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ിരം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�ം,  ജന���് അ�ഹമായ നീതി
യഥാകാലം ലഭ�മാ�ാ�  കഴി��ിെ��തിെ� �ത�� ഉദാഹരണമായി
ഇതിെനവിലയി���േ�ാ;

(സി) ജന���് നീതി തടയെ��� അെ��ി�  കാലവിളംബെ����
േപാരാ�ക�  പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന സ��കലാശാലക�െട �വ��നാം

*93. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, എ.െക.ബാല�
,, ജി.�ധാകര�
,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

മി� സ��കലാശാലക�െട�ം ജനാധിപത�പരമായ �വ��നം �ഗമമായി
നട��േ�ാ;

(ബി) സ��ാരിെ��ം സ��കലാശാലാ അധി�ത�െട�ം നയ�ം നടപടിക�ം
��ത അവ��് കാരണമായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാല ൈവസ് ചാ�സല�െട നടപടിക�
സ��കലാശാല�െട അ�ാദമിക�ം ഭരണപര�മായ �വ��ന��
�ംഭി�ി��തിന് കാരണമായി�േ�ാ ;
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(ഡി) സ��കലാശാലാ �മി പതി�് ന�കിയ�ം ഫ�് വിനിേയാഗം െച���ം
അ�ാദമികരംഗെ� �വ��ന��ം സംബ�ി�് ൈവസ്
ചാ�സല�െ�തിെര നിര�രം ഉയ��വ�� പരാതിക� സംബ�ി�് സമ�
അേന�ഷണ�ിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ഇ) ബ�.  ഗവ���െട തീ�മാന��  നട�ിലാ��േ�ാ;  ��ത ൈവസ് 
ചാ�സലെറ ത��ാന� നി�ം നീ�ം െച��തി�ളള നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� കാ��ക� ���� നടപടി

*94. �ീ.െക.െക.നാരായണ�
,, സി.രവീ�നാഥ്
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കാ��ക� ���� നടപടി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;
(ബി) കാ��ക�  ����തി�� അേപ� സമ��ി��ം മ�് നടപടി �മ��ം

സാധാരണ�ാരായ കാ��ടമക��് വളെരയധികം
�യാസ��ാ��താെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി ത�ാറാ�ിയ ക�ാ�കളി� േവ�� സൗകര��� ഇ�ാ�തിനാ�ം
സ�ീ��തകളാ�ം �ീക�ം ���ം വളെര �രിതമ�ഭവിേ��ി വ� കാര�ം
അറി��താേണാ;

(ഡി) �തിയ കാ��ക� എ�േ��് ന�കാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;
(ഇ) ക�ാ�ക�െട നട�ി�ിനായി ഉേദ�ാഗ��  പണ�ിരിവ് നട�ിയതായി

അറിയാേമാ; ഇതിന് നി�േ�ശം ന�ിയി�േ�ാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില വ��ന

*95. �ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.പി.െക.��ദാസ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
,, െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില വ��ന തട��തിന് ഫല�ദമായ
നടപടിക� സ�ീകരി�ാതിരി��തായ ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) മാ���ി� ഇടെപ��തിനായി ഈ സാ��ിക വ�ഷം സൈ�േകാ�് എ�
�കയാണ് ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) െപാ�വിതരണ �ംഖല വഴി വിതരണം െച�� ഉ����െട സബ് സിഡി
പി�വലി�െകാ�് വില വ��ി�ി�ത്,  െപാ�മാ���ി�  വില വ��ി�ാ�
ഇടയായി�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; ഈ സാഹചര��ി� ഉ����െട
വ��ി�ി� വില �റ��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) സൈ�േകാ�് ഫ�് ന���തിൽ �ടി�ിക�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

സൗജന� �ണിേഫാം വിതരണം

*96. �ീ.സാ� േപാ�
,, െക.െക.നാരായണ�
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�് അ��യന വ�ഷെ� സൗജന� �ണിേഫാം വിതരണം
���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  ��വ�ഷേ�തിൽ നി�ം �ണിേഫാം വിതരണ�ി�
മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ഡഡ് ��കളിെല �ണിേഫാം വിതരണ�ി�  നിയ�ണ��
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) എ� ��ിക��ാണ് �ണിേഫാം വിതരണം െച�ാ�  ഉേ�ശി�ത്;  ഇതിനായി
എ� �പ െചലവ് �തീ�ി��; ആവശ�മായ �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) കഴി� വ�ഷം �ണിേഫാം വിതരണം െച�തിെ� ��വ�  �ക�ം
െകാ��തീ��ി�േ�ാ;

(ഇ) അ�� അ��യന വ�ഷം ആരംഭ�ി��െ� �ണിേഫാം ന���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പര�രാഗത കയ� വ�വസായ�ിെ� �േരാഗതി

*97. �ീ.െക. ദാസ�
,, ജി.�ധാകര�
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,, എസ്.ശർ�
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗതമായ കയ�  വ�വസായ�ിെ� �േരാഗതി�ായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അസം�ത വ�വായ ചകിരി�െട ലഭ�ത ഉറ�വ��ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് വിേദശരാജ��ളി� നി�് ഇറ�മതി െച�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത്
ഏജ�സി �േഖന നട�ിലാ�ാനാണ് തീ�മാനി�ി�ളളത്;

(ഡി) സം�ാന�് ലഭ�മായ ചകിരി �ത�മായി സംഭരി��തിന് വീ���ായി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ ?

േറാഡ് �സ� െപ�സ�ഷ� സ�േ�

*98. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, വ��ല കഹാ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �സ�  െപ�സ�ഷ�  സ�േ� നട�ാ�  െക.എസ്.�ി.പി.
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�േമാ ;

(സി) ജനഹിതമറിയാ�� എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത സ�േ�യി�
ഉ�െ�ാ�ി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

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

ആധാരം രജിേ�ഷന് ഓ�ൈല� സംവിധാനം

*99. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ആധാരം രജിേ�ഷന് ഓ�ൈല� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ വിശദമാ�ുേമാ ;

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

(ഡി) ഓ�ൈല�  സംവിധാന�മായി സഹകരി��വ�  ആെരാെ�യാണ്  ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം ;
(ഇ) ��ത സംവിധാനം നട�ാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ ?

േദശീയപാത വികസനം

*100. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസന�ിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േദശീയപാത�െട വീതി എ�യായിരി�ണെമ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) േദശീയപാത വികസന�ിനായി ഏെ���� �മി�് ന�പരിഹാരം
ന���തിനായി �േത�ക പാേ�ജ് ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ഏെ���� �മി�് അതത് �േദശ�� �മി�െട വില�് ആ�പാതികമായി
ന�പരിഹാരം ന���തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് പാേ�ജി�
ഉ�െ���ിയി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

റീ സ�െ� േജാലിക�

*101. �ീ.സി.െക.നാ�
,, മാത� �ി.േതാമസ്
,, േജാസ് െത�യി�
�ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  റീ സ�െ� േജാലിക�  നട��േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  റീ സ�െ��െട കാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റീ സ�െ��് േവ�ി നിേയാഗി�െ��ി�� ജീവന�ാ�െട �ന�  വിന�ാസം
സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ?

ചകിരിേ�ാറി� നി�് ൈവദ�തി

*102. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചകിരിേ�ാറി� നി�് ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�� നിലയം �ാപി��തി��
പ�തി�് കയ� േബാ�ഡ് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(സി) എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ��ത പ�തി വഴി
ഉ��ാദി�ി�ാ�േ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

�ഴലി�ാ�് �തിേരാധ പ�തി �വ��നം

*103. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, എ�. ഷം��ീ�
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�ാ�േ�ശി�� �ഴലി�ാ�് �തിേരാധ പ�തി
�വ��നം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാര�� �നരധിവാസ േക��� ഏെതാെ� ജി�കളി�
എവിെടെയ�ാം �ാപി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ ;
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(സി) �ക ൃതിേ�ാഭ��ാ�േ�ാ�  സമീപെ� സ��ാ�  ��കളാണ്
അഭയേക��ളായി മാ��ത് എ� വ�ത കണ�ിെല��് അ�രം
��കേളാട�ബ�ി�� �ല�ളി� �നരധിവാസ േക��� നി��ി��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

റവന�- സ�േ�- രജിേ�ഷ� വ��ക�െട േസവന�� സംേയാജി�ി�� പ�തി .

*104. �ീ.െക.രാധാ���
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന�-  സ�േ�  -രജിേ�ഷ�  വ��ക�െട േസവന��
സംേയാജി�ി�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് ജി�യിലാണ് ഇത് ൈപല�് പ�തിയായി നട�ിലാ�ിയി��ത്;  ഇത്
വിജയി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േമ��റ� വ��കളി� സ��ാ� �മി സംബ�ി� േരഖക� �ത�മായി ഇ�
എ� അധി�ത�െട റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� കാരണം
ൈകേ����  സംബ�ി� േക�കളി�  സ��ാരിന് േവ� രീതിയി�
വാദ���യി�ാ� സാധി��ി� എ�് അറി��താേണാ; വ��മാ�േമാ?

�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

*105. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, െക.അ�ത�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;  പ�തി �േഖന
ൈകവരി�ാ�േ�ശി�� ല���ൾ എെ��ാമാണ് ;

(ബി) �രഹിത��് ന�കാ�� �മി കെ���തി�ം വിതരണം െച��തി�ം
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ് ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിന് ഏർെ���ിയിരി�� �മീകരണ��
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഡി) പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  മിഷ�  676  -�
ഉ�െ�ാ�ി�ി�� കാര��ൾ എെ��ാമാണ് ?

ഭ�ണ വിപണന േക���െട േ�ഡിംഗ്

*106. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�ണ പാനീയ��െട �ണം, അളവ്, വിപണന േക��ളിെല
േസവന സൗകര���  എ�ിവ�് അ��തമായി വില നിര�്
നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭ�ണ വിപണന േക��െള േ�ഡ് െച�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�
അതിന് അ�വ��ിേ�� മാനദ��� സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേനാദ സ�ാര�മായി ബ�െ��് �വ��ി�� �ാപന��െട
കാര��ി�  ഇ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ ഭ���ര�ാ നിയമം

*107. �ീ.സി.മ��ി
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ���ര�ാ നിയമം സം�ാന�് നട�ാ��തിന് �തി�ലമായി
നിലനി��� ഘടക�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� �തലാണ് ഭ���ര�ാ നിയമം രാജ��് നട�ിലാ�ി�ട�ിയത് എ�ം
ഏെതാെ� സം�ാന�� ഇേത വെര അത് ���മായി നട�ാ�ി എ�ം
അറിയാേമാ;
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(സി) ഇ�ാര��ി�  േക�ം എെ�ാെ� മാനദ��ളാണ് നി�യി�
ന�കിയി��ത്;  അവ പാലി�ാ�� തട��െളെ�ാെ�യാെണ�്
െവളിെ���േമാ;  ��ത നിയമം എേ�ാ�  നട�ാ�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്എ�് വ��മാ�േമാ?

ജി�ാ േറാ�കളിൽ റ�െെറ�ഡ് ടാറിംഗ്

*108. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ േറാ�കൾ റ�െെറ�ഡ് ടാറിംഗ് നട��തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി)

െന�ിയാ�തിയിെല റവന��മി കേ��ം

*109. �ീ.എം.ച��
,, എ.െക.ബാല�
,, വി.െച�ാമരാ��
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തിയി� റവന��മിയി� േപാ�� നട�ിയ കേ��ം സംബ�ി��
ലാ�് േബാ�ഡ് െസ��റി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) റിേ�ാ��ിേ�� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
(സി) കേ���ിന് സഹായകമായി വിവിധ വ��് ഉേദ�ാഗ��ം അഡ�േ��്

ജനറ� ആ�ീ�ം നടപടി സ�ീകരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതി� ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് എ��െത�
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ കേ��ം സംബ�ി�് ലഭി�ി�� നിയേമാപേദശം എ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?
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അ��ാപക ബാ�് സംവിധാനം

*110. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ്
,, െക.���ത് മാ��
,, െജയിംസ് മാത�
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാപക പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�ിയ അ��ാപക ബാ�് സംവിധാനം
ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ  ;  അ��ാപക ബാ�് അസാ�വാ�ി േകാടതി ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സ�കാര� ��  മാേനെ��ക��് അ��ലമായി വിധി ഉ�ാകാ�  ഇടയായ
സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;  േകസ് നട�ി�ി� വീ���ായി�േ�ാ  ;

കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േകാടതി വിധിെ�തിെര അ�ീ�  ന�കിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) നിയമന�ിന് അംഗീകാരം ലഭി�വ�  ഉ�െ�െട േജാലി ന�െ���
അ��ാപക�െട ഭാവി സംബ�ി�് നിലപാട് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) അ��ാപക ബാ�് സംബ�ി�് �തിയ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ ; ഇ�മായി
ബ�െ�� ���� അ��ാപക സംഘടനക�മായി ച�� െച�ി�േ�ാ ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല �വ��ന�ൾ

*111. േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.എം.എ.േബബി
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി� വ�ാപകമായി അഴിമതി�ം �മേ��ക�ം
നട��താ�� പരാതിക�  ��യിൽെ��ി�േ�ാ  ;  ഇ� സംബ�ി�്
എെ��ി�ം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) വ��ിെല അഴിമതി�ം �മേ��ം സംബ�ി�് നിയമസഭാംഗ�ളി�  നി�ം
പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എെത�ാം അംഗ�ളാണ് പരാതി
ന�കിയി��ത്  ;  വിശദമാ�ാേമാ  ;  ��ത പരാതിക�  അേന�ഷി��തിന്
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എെ��ി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��് െസ��റിയായി�� ടി.  ഒ.  �രജ് നട�ിയതായി
പറയെ��� �മേ��ക�  സംബ�ി�് വ��് തല�ി�  പരിേശാധന
നട��േ�ാ ; ഇ� സംബ�ി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

�സംര�ണ നിയമം

*112. �ീ.െക.രാ�
,, സി.ദിവാകര�
,, െക.അജിത്
,, വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ ആവശ��ിന് ��ത� �മി ലഭ�മാ�ാ� � സംര�ണ നിയമ�ി�
മാ�ം വ���തി�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെ��ാം മാ��ളാണ് െകാ�വരാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� ഒരാ��് ൈകവശം വ�ാ�� �മി�െട അളവ് എ�യാണ്;

സൈ�േകാ വഴി െനല്� സംഭരണം

*113. �ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ വഴി സംഭരി�ി�� െന�ിന് കിേലാ�് എ� �പ വീതമാണ്
ന�കിയി��ത്  ;  ഇതി� േക� വിഹിതം എ�;  സം�ാന വിഹിതം എ�;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� െനല്� സംഭരണ�ിെല സം�ാന വിഹിതം
നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇേ�ാഴെ� സംഭരണവില എ�;

െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാന വിഹിതം നി��ലാ�ാ��ായ കാരണം എ�ായി��;

വിശദമാ�േമാ?
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ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക�

T *114.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി
,, എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്  ,  തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക�  െപാ�-സ�കാര�
പ�ാളി�േ�ാെട മാ�േമ നട�ാ�ാനാ�ക�� എ�് സം�ാന ആ��ണ
േബാ�ഡ് അറിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ േകാഴിേ�ാട്,  തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക�െട
നട�ി�ിനായി എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം തെ� പ�തി �ട�ാ�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല നിയമന��

*115. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��കളിെല നിയമന��  അംഗീകരി��തി�  കാലതാമസം
ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�വാ�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��ത്;

(ബി) അ��ാപക��ം ജീവന�ാ��ം ശ�ളം ന�കാ�� �ലം വ�ഷ�ളായി
എ�ഡഡ് േമഖലയിെല ജീവന�ാ�  അ�ഭവി�� വിഷമതക�
പരിഹരി�വാ� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ം; വ��മാ�േമാ ?

എ�ാ പ�ായ�കളി�ം മാേവലിേ�ാ�

*116. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
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സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�ാ പ�ായ�കളി�ം മാേവലിേ�ാ� ആരംഭി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആ�െടെയ�ാം സഹായമാണ് ഇതിനായി �േയാജനെ���ാ�
ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �ലം െപാ�വിപണിയിെല വിലവ��ന എ�മാ�ം
നിയ�ി�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;വ��മാ�ാേമാ?

��കളിെല സാനിേ�ഷ� സംവിധാനം

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

(എ) സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളി�  ആവശ��ിന് ���രക�ം ക��ക�ം
നിലവി�െ��് ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ിക�െട എ��ി�സരി�് ഇവ�െട സം�ാപന�ി� വ�ത�ാസ�േ�ാ  ;

േറേഷ�ാ വ��മാ�േമാ ;

(സി) ���രക�ം ക��ക�ം ഉപേയാഗേയാഗ�മാെണ�് കെ���തിന്
പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��കളിെല സാനിേ�ഷ�  സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വ��മാ�േമാ ?

സാ��ിക നില�ം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വ��ന�ം

*118. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� സാ��ിക നില െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വ��നെ�
ഏെത�ാം രീതിയി� ബാധി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മരാമ�് ���ി ഏെ��� കരാ�കാ��് എ� �ക �ടി�ിക ന�ാ�െ��്
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അറിയി�ാേമാ;

(സി) ���ീകരി� ���ിക�െട ബി�ക�  �ടി�ികയായി��� കാരണം �തിയ
���ിക�  ഏെ����തി�  കരാ�കാ�  വി�ഖത കാണി��േ�ാ;  �ട�ം
�റി� ���ിക� �ംഭനാവ�യിലായി�േ�ാ ;

(ഡി) േറാ���െട നി��ാണ�ം �ന��ാരണ�ം സമയബ�ിതമായി
���ികരി��തിന് എെ��ാം ഘടക�ളാണ് തട�മായി��െത�്
െവളിെ���ാേമാ; ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ബി.എഡ്. സീ�കൾ

*119. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, ബി.സത��
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�/എ�ഡഡ് െ�യിനിംഗ് േകാേള�കളിെല ബി.എഡ്. സീ�കളി� �റ�
വ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  �റ� വ��ാ�� സാഹചര�ം എ�ായി��െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��ലം വിദ�ാ��ിക��് ബി.എഡ്.  �േവശന�ി�� അവസരം
�റ�െമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സ�ാ�യ ബി.എഡ്.  േകാേള�ക��് വ�  േന�ം ഉ�ാ��തി�ം അവ��്
വിദ�ാ��ികെള �ഷണം െച��തി�ം ഈ തീ�മാനം ഇടവ��െമ� കാര�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ?

ഓ�� േകാ�ക��് കൗ�സി�

*120. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഹയ�  െസ��റി തലം വെര�� ഓ��  േകാ�ക�െട നട�ി�ിന്
വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�  �േത�ക കൗ�സി�
�പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി��
പഠന റിേ�ാ��് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇൗ പഠന റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�� േകാ�ക�  ഇൗ കൗ�സിലി�
കീഴി� െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
04-03-2015

�േ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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