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[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

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

പി.ഡ��.ഡി. മാന�� പരി�രണം

*241. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, വ��ല കഹാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എെ��ാം മാ��ളാണ് പരി�രി� പി.ഡ��.ഡി. മാന�ലി� വ��ിയി��ത് ;
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ആ�നികവ��രണ�ിന് പരി�രി� പി.ഡ��.ഡി.
മാന�� എ�മാ�ം സഹായകരമാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) പരി�രി� മാന��  �ാബല��ി�  വ��വാ�  എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ ?

ഏകീ�ത അ�ാഡമിക് കല��

*242. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
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,, എ.പി.അ����ി
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��കലാശാലക��് ഏകീ�ത അ�ാഡമിക് കല��
ഏ�െ���ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി�  ശിപാ�ശ

ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ാം കാര��ളാണ് ൈകെ�ാളളാ�േ�ശി��ത് ?

ഓേരാ �ാമപ�ായ�ി�ം ഓേരാ വിേ�ജ് പ�തി

*243. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ �ാമപ�ായ�ി�ം ഓേരാ വിേ�ജ് എ� പ�തി�് �പം
ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) ജന��െട യാ�ാ േ�ശ�ം ��ി��ം പരമാവധി �റ�ക എ� ല��ം
േന��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത്,വ��മാ�േമാ?

കയ� േമഖല

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

(എ) കയ�  േകരളയി�െട കയ�  ഉ�����് കയ�മതി സാ��ത
വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) കയ� െതാഴിലാളിക�െട വിവിധ ���� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ��
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നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ി�� േക���

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

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട വശ�ളി� കാ�ി�� േക���, അ�ബ�
സൗകര��� എ�ിവ നി��ി�ാ� പാടിെ��് ഉ�രവായി�േ�ാ;  അ�മതി
ഉെ��ി�  ഇ�രം നി��ാണ�ിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്
�മതലെ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര��� ഉ� ബ�് െഷ���ക� നി��ി��തിന് 2013-�
�പം െകാ��  '�തീ� ബ�് െഷ�േ��്'  നട�ാ�ിയി�േ�ാ,  ഇെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െഎ.ടി. അ�് ��

*246. �ീ.എം. ഹംസ
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക. ദാസ�
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഎ.ടി.അ�് �� നട�ാ�� െഎ.സി.ടി.  പ�തി�ായി ക���� വാ��ത്
സംബ�ി�് ആേ�പ�� ഉയ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിനായി നട�ിയ െട�� നടപടിക� �മ�കാരം തെ�യായി��േവാ ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് സാേ�തിക സമിതി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ��് അ�സരി�ായി�േ�ാ േമ�  നടപടിക�, അെ��ി�  ഇൗ
റിേ�ാ��് പരിഗണി�ാതി�� സാഹചര�ം എ�ായി�� എ�് വ��മാ�േമാ
?
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��കളിെല പീരീ�കൾ

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

(എ) അ�� അ��യന വ�ഷം �ത�  ��കളി�  പീരീ�ക�െട എ�ം
വ��ി�ി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ,  ഉെ��ി�  ഇതിെ� സമയ �മീകരണം
എ�െനയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏ� �ാ� വെര��വ��ാണ് പീരീഡ് വ��ി�ി��െത�്
െവളിെ���േമാ;

േറഷ� അേലാ�്െമ�ി� തിരിമറി

*248. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.െജയിംസ് മാത�
,, എസ്.രാേജ��
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  അേലാ�്െമ�ി�  തിരിമറി വ�ാപകമായിരി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ ; ഇ� സംബ�മായ എ.ജി. �െട ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെല
കെ���ക� എെ��ാമായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തിരിമറി�മായി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���ം അതിന് േന�ത�ം ന�ിയ
ഉേദ�ാഗ���ം എതിെര എ�് നടപടിയാണ് ആവശ�െ��ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ഇതിേ�ൽ അേന�ഷണേമാ നടപടികേളാ സ�ീകരി�ക��ാേയാ;  േപാലീസ്
തല�ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;  ��ാേരാപിതരായ ഉേദ�ാഗ��
ഇേ�ാ�  വ��ി�  േജാലി െച��േ�ാ;എ�ി�  എവിെടയാണ് എ�്
അറിയി�ാേമാ?
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നദികെള�റി�� ഗേവഷണം

*249. �ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, എ.പി.അ����ി
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നദികെള�റി�� ഗേവഷണ�ിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ ;

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

വിശദമാ�േമാ ;

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

സം�ാനെ� േറാ�ക�െട േശാച�ാവ�

*250. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ്
,, എ.െക.ബാല�
,, സി.���
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ; ഇവ�െട
അ����ണി യഥാസമയം നട��േ�ാ ;

(ബി) ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സ��ാരിന് ടാ�  വാ�ിയ വകയി�  ഭാരത് െപേ�ാളിയ�ിന് �ക
ന�കാ�േ�ാ;എ�ി�  എ� �കയാണ് �ടി�ികെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

ഇ�ാരണ�ാ� അവ� ടാ� വിതരണം നി��ിെവ�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ടി�ിക ലഭി�ാ���ല�ളള കരാ�കാ�െട പി�ാ��ം അസം�ത വ���െട
ലഭ�ത നില��ം േറാഡ് നി��ാണ / നവീകരണ �വ��ന�ൾ നില��തിന്
കാരണമായി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�് പരിഹാര നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�വയ� ത�ീ��ട നിയമം
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T *251.�ീ.േജാസ് െത�യി�
,, മാത� �ി.േതാമസ്
,, സി.െക.നാ�
�ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ�  ത�ീ��ട നിയമ�ി�  മാ���  വ��വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

*252. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, വി.െച�ാമരാ��
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ്
ല��മി�ി��ത്;

(ബി) ഇൗ പ�തി ല��ം കാണാെത േപായി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�യം ലഭി�വരി�  �രിപ��ം �മി ഏെ���ി� എ� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വാസേയാഗ�മ�ാ��ം വി�ര�ളി�ളള�മായ �മി കെ��ിയതാണ് പ�യം
ലഭി�വ� �മി ഏെ���ാതി��തിന് കാരണെമ�് േബാധ�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) പ�തി ���ിയാ��തിന് ഇനി എ� �മി ആവശ�മാണ്;  ഇതി�
എ�േ�ാളം കെ��ാ� കഴി�ി��്;

(എഫ്)�മി ലഭ�മായിട�് പണം ന�കി വാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  നിലവിെല
സാ��ിക �ിതിയി� ഇത് സാ��മാ�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ?

വിദ�ാ��ിക�െട വിവര�� ഡിജിെെ�സ് െച�ാ� പ�തി

*253. �ീ.െക.അ�ത�
,, െക.�രളീധര�
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,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

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

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

'ഒ� �പ�് അരി' പ�തി

*254. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, പാേലാട് രവി
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'സം�ാന�് 'ഒ� �പ�് അരി' പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ാ��ാണ് ��ത പ�തി�െട �േയാജനം
ലഭി�െകാ�ിരി��ത്;

(സി) ഈ പ�തിയി�  ��ത�  ആ�കെള ഉ�െ����ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ��?

വര��ാെ��തി േനരി��തിന് നടപടികൾ

*255. �ീ.എ.െക.ബാല�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.െക.െക.ജയച��
,, െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര��ാ സാ��ത സംബ�ി�് �ര� നിവാരണ േക��ി� നി�ം റിേ�ാ��്
ലഭ�മായി�േ�ാ;  ��റിയി�ക�  എെ��ാമായി��;  ഇ� സംബ�ി�
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വിവിധ �േദശ�ളി�  �ടിെവ��ാമം
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��മായിെ�ാ�ിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്
പരിഹരി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ജി�ാ ഭരണ�ട���്
ഇതിനാവശ�മായ ഫ�് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വര��ാെ��തിക�  േനരി��തിന് േക�സഹായം
അഭ���ി�ി�േ�ാ;ഏെത�ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��  വ�ഷം വര��ാെ��തിക�  േനരി��തിന് േക��ി�  നി�ം എ�
�ക�� സഹായമാണ് അഭ���ി�ി��ത്;  ലഭി� �കെയ�;  ലഭി� �ക
െക�തിക��ിരയായവ��് വിതരണം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാല��െട നി��ാണ�ിനാ�� ആ�� �ാ�

*256. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല��െട നി��ിതി സമയബ�ിതമാ�ാ�ം കാര��മമാ�ാ�ം ആ��
�ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ഏജ�സിക�  �േഖന നി��ാണ �വ��നം നട��
പാല�െളയാണ് ��ത �ാനി�  ഉ�െ���ിയി��െത�ം ഏെതാെ�
പാല�� ഉ�െ���ിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പാല�ിനാ�� �ലെമ��്,  നി��ാണ സാമ�ിക�െട ലഭ�ത,  മ� െതാഴി�
����  എ�ിവ യഥാസമയം പരിഹരി�ാ�  ഏെതാെ� വ��ക�െട
സഹകരണം േവ�ിവ�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വ��കെള
സഹകരി�ി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

എ�ഡ് � എ�ഡ് പ�തി

*257. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഭ�� വിതരണ�ിനായി എ�ഡ് � എ�ഡ് പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

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

വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) േറഷ� വിതരണ�ിന് ��ത പ�തി �കാരം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

ഹരിത നി��ാണ നയം

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

(എ) ഹരിത നി��ാണ നയ�ിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ നയ�ിെ�
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഊ�� �തിസ�ി�് പരിഹാരമായി എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത
നയ�ി� ഉ�െ���ിയിരി��െത� വ��മാ�േമാ ;

(സി) നയം നട�ിലാ�ാൻ എെ�ാെ� പ�തിക�  ആവി�രി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ ?

(ഡി)

കയ� വ�വസായ സംര�ണം

*259. �ീ.എസ്.ശർ�
,, എളമരം കരീം
,, സി.െക സദാശിവ�
,, എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  വ�വസായെ� സംര�ി��തിന് ഈ േമഖലയി�  നവീകരണ
�വ��ന��ം ആ�നികവ��രണ�ം നട�ാേ��തിെ� ആവശ�കത
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േബാധ��േ�ാ;

(ബി) പര�രാഗത െതാഴിലാളികെള സംര�ി�െകാ�� യ�വ�കരണം എ�
െതാഴിലാളിക�െട ആവശ�ം സംബ�ി� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ലഭ�മാ�� െതാ�ിെ� പ�തി േപാ�ം സം�രി�്
ചകിരിയാ��തി�� സംവിധാനം ഇ�ാ�ത് ഈ െതാഴി�  േമഖലെയ
സാരമായി ബാധി�ി�� കാര�ം അറി��താേണാ;

(ഡി) ഓേ�ാമാ�ിക് �ി�ിംഗ് െമഷീനട��� യ���  കയ�  സംഘ���്
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�വയ� ഡാ�ാ ബാ�് �പീകരണം

*260. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ��
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ� ഡാ�ാ ബാ�് �പീകരണ നടപടികളി� ഉ�ായി�� �തിസ�ി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ� പരിഹരി�� കാര��ി�  എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഷി വ��ിെല�ം റവന� വ��ിെല�ം ഉേദ�ാഗ��െട ഏേകാപനം
ഇ�ാര��ി� ഉറ�ാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) പതി�ാ�ക��് ��് കര�മിയായി മാ�ക�ം വീ�ക��െ�െട��
നി��ിതിക���മായ �മി,  െന�വയലായി േരഖെ�����േപാെല��
അപാകതക�  ഒഴിവാ�ാ�  ആവശ�മായ നടപടികൾ ഡാ�ാ ബാ�്
�പീകരണ�ിൽ സ�ീകരി�േമാ?

ആധാര��െട ഓ�ൈല� രജിേ�ഷ�

*261. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, എ. �ദീ��മാ�
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ആധാര��െട ഓ�ൈല�  രജിേ�ഷനിൽ വ�ി�ളള പാക�ിഴക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ� ൈകമാ��ിെല �മേ��ക�  കെ��ാ�  േവ�
�മീകരണ�ളി�ാെതയാണ് ഇവ നട�ാ�ിയി�ളളെത� കാര�ം
അറി�ളളതാേണാ;

(സി) അനാവശ� നിബ�നക�  കാരണം സാധാരണ�ാ� സ�കാര� ക����
െസ��ക�െട �ഷണ�ിന് വിേധയരാേക�ി വ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ?

പാഠ��ക വിതരണം

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

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  അ��യന വ�ഷം പ�തിയായാ�  േപാ�ം
��ക�� ലഭ�മാ��ി� എ� പരാതി ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�� അധ�യന വ�ഷം �ട��തി���തെ� വിദ�ാ��ിക��് ��വ�
പാഠ��ക��ം ലഭ�മാ�ാ�  എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ��കലാശാലകളി� ഏകീ�ത കല��

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സ��കലാശാലകളി�ം ഏകീ�ത കല�� ത�ാറാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് എ�കാര�ളള േന����്
ഉപേയാഗ�ദമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�പകാര�ളള ഒ� കല��  ത�ാറാ��ത് നിയമപരമായ
ബാധ�തയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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മലയാളഭാഷ േ��ഭാഷാ

*264. �ീ.പാേലാട് രവി
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാളഭാഷ പഠി�ി�ാ� ��ക�  ഉ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�ാേമാ
(ബി) സ��ാരിതര സിലബസ് പഠി�ി�� ��കളി�  മാ�ഭാഷ

നി�ബ�മാ��തിന് എെ��ി�ം തട�ം ഉേ�ാ;

(സി) സി.ബി.എസ്.ഇ.,  ഐ.സി.എസ്.ഇ.  ��കളി�  മലയാളഭാഷ ഒ�ാം �ാസ്
�ത��് നി�ബ�മായി പഠി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

കയ� േമഖല-ആഭ��ര വിപണി സാ��ത

*265. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  േമഖലയിെല ആഭ��ര വിപണി�െട സാ��ത ഉപേയാഗെ���ാ�
എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത് ; വിശദമാ�േമാ
;

(ബി) ��ത ല��ം ൈകവരി��തിന് കയ���ാദക��ം വ�ാപാരിക��ം
എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കാ� ഉേ�ശി��ത് ;

(സി) എ� േകാടി �പ�െട ആഭ��ര വിപണി കെ��ാനാണ് ല��മി�ി��ത്
?വിശദമാ�േമാ ?

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

(എ) ആ�നിക കാലഘ��ിെ� െവ�വിളികെള േനരി��തി�ം വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്
�ണപരമായ മാ��� വ���തി�ം ഒ� വിദ�ാഭ�ാസ പരി�രണ ക�ീഷെന
നിയമി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ����  പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ��
നടപടിക� എെ��ാം ; വ��മാ�േമാ?

ക�വട �ാപന�ളി� വിലവിവര പ�ിക �ദ�ശി�ി��ത്

*267. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, െക.�രളീധര�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാ��ക�  ഉ�െ�െട�� ക�വട �ാപന�ളി�
വിലവിവര പ�ിക �ദ�ശി�ി��ത് ക�ശനമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�െട എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) വിലവിവര പ�ിക �ദ�ശി�ി�ാ� േഹാ��ക�  ഉ�െ�െട�� ക�വട

�ാപന��െ�തിെര എെ��ാം ശി�കളാണ് ഏ�െ���ാ�േ�ശി��ത്;
(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

കയ� വ�വസായം

*268. �ീ.േകാ�� ��േമാ�
,, എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി വ��്
നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;
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(ബി) ഈ പ�തിക��ായി േക�സ��ാരി�  നി�ം ലഭി�� സഹായ��
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

അനധി�ത ��കൾ

*269. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, ജി.�ധാകര�
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� അ��യനവ�ഷം എ�ഡഡ്-അ�  എ�ഡഡ് േമഖലയി�  �തിയ
��ക� അ�വദി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാന�് അംഗീകാരമി�ാ� ��ക�  �വ��ി��െ��
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ  ;  വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശനിയമ�കാരം ഇ�രം
��ക�െട �വ��നം അ�വദനീയമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ  ;

ഇ�ര�ി�� ��ക�െട എ�ം തി�െ���ിയി�േ�ാ; െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അംഗീകാരമി�ാ� ��ക�  �വ��ി���ം �തിയ അ�-എ�ഡഡ്
��ക��് അ�മതി ന����ം സ��ാ�  വിദ�ാലയ�െള വളെര
േദാഷകരമായി ബാധി��െ�� കാര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) അനിയ�ിതമായ േതാതി�  അ�-എ�ഡഡ് ��ക�  �വ��ി��ത്
അനാദായകരമായ സ��ാ�  ��ക�െട എ�ം വ��ി��തിന്
കാരണമാ�െമ�ത് കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

(ഇ) അ�� അ��യനവ�ഷം �ത�  അനധി�ത ��ക�െട �വ��നം
തട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�രം ��കളിെല
വിദ�ാ��ികെള അ��� അംഗീ�ത വിദ�ാലയ�ളിേല�് മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

എ�ിനീയറീംഗ് പഠനേമഖല�െട നിലവാരം

*270. �ീ.എം.ഉ��
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എ�ിനീയറീംഗ് പഠന േമഖല�െട നിലവാരം ഉയ���തിന് പ�തിക�
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി അ��പക�െട അ��യന േശഷി�ം ആ�നിക അറി�ക�ം
സംബ�ി� നിലവാര�ം പരിേശാധി��തിന് സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ  ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2013-14  വ�ഷ�ി�  സ��ാ�, എയിഡഡ്,  സ�ാ�യ േമഖലയിെല
എ�ിനീയറീംഗ് വിദ�ാ��ിക�െട വിജയ ശതമാനം എ�യായി�� എ�്
വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
13-03-2015

�േ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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