
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സേ�ളനം

2015 �ൈല 9, വ�ാഴം

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

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

പാചകവാതക വിതരണ�ിെല അസ�ലിതാവ�

*241. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, സി.േമായി� ��ി
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാചകവാതക വിതരണ�ി�  നിലനി�� അസ�ലിതാവ��ം �മേ��ക�ം �ലം
സാധാരണ ജന�� അ�ഭവി�� �രിതം ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ േമഖലയി� നിര�ര��ാ�� സമരം,  ഗ�ാസ് സില��ക�െട ക�േവയ�സി�ം
��ിംഗി��� ����, കരി��,  വിതരണ �മേ��ക�, അമിതവില  /�ലി
ഈടാ��  �ട�ിയ ����  ൈകകാര�ം െച�ാ�  ഏ�െ���ിയി��
സംവിധാന�� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ൈദനംദിന ജീവിതെ� ബാധി�� ഈ ���ി� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െന�വയ� ഡാ�ാ ബാ�ിെല േപാരാ�ക�

*242. �ീ.എം.ഉ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െന�വയ� ഡാ�ാ ബാ�് തയാറാ��തിെല േപാരാ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഡാ� േശഖരി���ം ഡാ�ാ ബാ�് ത�ാറാ���ം സംബ�ി�് മാ�� നി�േ�ശ��
�റെ��വി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) അടി�ാന നി�തി േരഖകളി�  �മാഫിയക����ലമായി മാ���  വ��ാ��
നീ��ിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലയാള ഭാഷ പഠി�ി�ാ� ��ക�

*243. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, �ഡി �യിസ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മലയാള ഭാഷ പഠി�ി�ാ� ��ക�  നിലവി�ളള കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(ബി) സ��ാരിതര സിലബസ് പഠി�ി�� ��കളി�  മാ�ഭാഷ നി�ബ�മാ��തിന്
എെ��ി�ം തട��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

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

എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല നിയമന�ം എസ്.സി/എസ്.ടി സംവരണ�ം

T *244.�ീ.എ.െക.ബാല�
,, പി.�ീരാമ���
,, ആ�. രാേജഷ്
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല നിയമന�ി�  എസ്.സി/എസ്.ടി സംവരണം
പാലി�ണെമ� ൈഹേ�ാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ശ�ളം ന��� എയിഡഡ് േകാേള�കളി�ം എ�ഡഡ് ��കളി�ം
പ�ികജാതി�ാരായ അ��ാപക-അന��ാപക ജീവന�ാ�  എ� ശതമാന�െ��്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �രിപ�-ന�നപ� േഭദെമെന� എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�ം എ�ഡഡ് ��കളി�ം
അ��ാപക-അന��ാപക നിയമന�ി�  സംവരണം അ�വദി��തി�ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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വിദ�ാ��ികളി� കരിയ� അവേബാധം

*245. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികളി� കരിയറിെന�റി�് അവേബാധം വള���തി�ം �ാഥമിക പരിശീലനം
ന���തി�ം ഉേ�ശി�് ഹയ�  െസ��റി തല�ി�  നട�ാ�� പ�തി�െട
വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േമഖലകെളയാണ് ��ത പ�തിയി�െട വിദ�ാ��ിക��്
പരിചയെ����െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിന് വിദ�ാ��ികെള െതരെ����തിന് നി�യി�ി�� മാനദ�ം
വിശദമാ�േമാ; എ�ാ വിദ�ാ��ികെള�ം െതരെ���ിെ� പരിധിയി� ഉ�െ���ാ�
��ി�േമാ?

േകരള ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട �വ��നം

*246. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, എം.എ.േബബി
,, എസ്.ശർ�
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സ��കലാശാലയി� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��് അഫിലിേയഷ� ന��� നടപടി
ആരംഭി�ി�േ�ാ ; എ�ി� ഇത് എ�േ��് ���ിയാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) അഫിലിേയഷ�  ���ിയാ�േ�ാ�  എ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�
സ��കലാശാല�് കീഴി� വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��് അഫിലിേയഷ�  ന���തിന് മാനദ���
നി�യി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) നി�ിതമാനദ���  പാലി�ാെത �വ��ി���ം നിലവാരം �റ��മായ
സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��് അഫിലിേയഷ� ന�കാ�േ�ശി��േ�ാ  ;

ഇ� സംബ�ി� നയം വ��മാ�ാേമാ ?

�സംര�ണേസന�െട ഘടന�ം �വ��നവി�ലീകരണ�ം
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*247. �ീ.െക.െക.ജയച��
,, െജയിംസ് മാത�
,, എം.ച��
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �സംര�ണേസന�െട ഘടന�ം �വ��ന�ം സംബ�ി�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് വ�ാപകമായി നട�� �മി ൈകേ����  തട��തിന് ഉത�ംവിധം
േസനെയ സ�മാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഏെത�ാം ജി�കളി� �സംര�ണ േസന �വ��ി��െ��് അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) സം�ാനെ� വ�കിട കേ���� തട��തി�ം കേ�� �മി തിരി� പിടി��തി�ം
�സംര�ണേസന�െട �വ��നം വി�ലീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ ;

(ഇ) �സംര�ണ േസന�െട �വ��നഫലമായി എ� അളവി�  കേ�� �മി തിരി�
പിടി�ാനായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ?

െപാ�വിതരണ �ംഖല വഴി വിപണനം നട�� ഉ����െട �ണേമ�

*248. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, എളമരം കരീം
,, െക.െക.നാരായണ�
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷൻ വഴി വിപണനം നട�� ഉ����െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തിന് സംവിധാന�േ�ാ ; അ�ര�ി�� പരിേശാധക� നട�ാ�േ�ാ
;

(ബി) കാലഹരണെ���ം �ണേമ�യി�ാ��മായ ഉ����  െപാ�വിതരണ �ംഖലവഴി
വി���മായി ബ�െ�� പരാതിക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) �ണനിലവാരം �റ� ഉ���� വി��തായി കെ��ാ� കഴി�ി�േ�ാ; എ�ി�
അവ�െട വിപണനം തടയാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈയിെട േകാടതി നിേരാധി� മാഗി എ� ഉ��ം സൈ�േകാ വഴി വിപണനം
നട�ിയി�േ�ാ ;

(ഇ) നിേരാധി�െ�� മേ�െത�ാം ഉ���� സൈ�േകാ വഴി വിപണനം നട��െ��്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(എഫ്) െപാ�വിതരണ �ംഖല വഴി വിപണനം നട�� ഉ����െട �ണേമ� ഉറ�
വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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േറാഡ് വികസനം

*249. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, ജി.�ധാകര�
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട വികസന�ിനായി നിേ�പ സംഗമം സംഘടി�ി�ക��ാേയാ  ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(ബി) േറാ�ക�െട നി��ാണ�ി�ം വികസന�ി�ം സ�കാര� േമഖലെയ അ�വദി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(സി) അടി�ാന േമഖല�െട സ�കാര�വ��രണം െപാ�ജന�ിന് ക��
ആഘാതമാ�െമ� ആേരാപണം ��യി� െപ�ി�േ�ാ ;

(ഡി) സാ��ിക �തിസ�ിയിലായിരി�� െച�കിട കരാ�കാെര ഒഴിവാ�ി വ�കിട
നി��ാണ ക�നികെള േറാ�ക�െട നി��ാണ�വ��നം ഏ�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ഇ�ര�ി� നി��ി�െ��� േറാ�ക��് േടാ� ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

പാചകവാതക സിലി��ക�െട �ര�

*250. �ീ.പാേലാട് രവി
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാചകവാതക സിലി��ക�െട �ര� സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ;

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പാചകവാതക സിലി��ക�  �ര�ിതമായി ൈകകാര�ം െച��തി�ം അപകട��
ഇ�ാതാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ���് േടാ�  �ീ ന�േരാ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട െമാൈബ�
ന�േരാ ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) പാചകവാതകം �ഗമമായി വിതരണം െച��തിന് സ�ീകരി�ി�� മാ����
വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ നിലവാര�� േറാ�ക�െട നി��ാണം
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*251. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ നിലവാര�� േറാ�ക� നി��ി�വാ� പ�തി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(സി) എെ��ാം സൗകര���ം �ണനിലവാര�മാണ് ഇ�വഴി ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

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

അള��� ഉപകരണ�ളിെല ��ിമം

*252. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, സി.െക സദാശിവ�
,, െക. ദാസ�
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അള��� ഉപകരണ�ളി�  ��ിമം കാണി��ത് പരിേശാധി��തിന് നിലവി��
സംവിധാനം എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ  ;  ��ത പരിേശാധന �ത�മായി
നട�ാ�േ�ാ ;

(ബി) പരിേശാധന നട�� ഉേദ�ാഗ��  ഏെറ�ം ��ിമം കാണി�� ക�വട�ാ��്
അ��ലമായ സമീപനം സ�ീകരി�ക�ം അതിന് ൈക�ലി പ�ക�ം െച��തായ
ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇ�രം ���ിക�  തട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) വാഹന�ളിെല മീ�റട�ം റീെസ�് െച��ത് സ�കാര� ഏജ�സികളാെണ� ആേ�പം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) �ാ�ക�  റ�ലൈറസ് െച���ം സീ�  െച���െമ�ാം ഏജ�സിക�
വഴിയാെണ� പരാതി ഉയ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) ഈ വ�ഷം ഇ�വെര അള� ���ളി�  ക ൃ�ിമം ക�പിടി�െ�� എ� േക�ക�
ഉെ��് അറിയി�ാേമാ  ;  ഇ�െന പിടി�െ���വ��� ശി�െയെ��്
വ��മാ�ാേമാ?

അധ�യനരംഗ�് േ�ഡിംഗ് സ�ദായം

*253. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അധ�യനരംഗ�് ഈ വർഷം �ത�  േ�ഡിംഗ് നട�ിലാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത േ�ഡി�ി�� മാനദ���  എെ��ാം;  ��ത പ�തിയി�െട
അധ�യനരംഗ�് ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി�� േന���  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

ഭ�� �ര�ാ നിയമം

*254. �ീ.വി.ശശി
,, സി.ദിവാകര�
,, െക.രാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� �ര�ാ നിയമം എ� �ത�  നട�ാ�ാനാണ്
തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമം നട�ാ��േതാ��ടി സബ് സിഡി നിര�ി� ഭ��ധാന�ം ലഭി�� എ�
േപ�  പരിധി�് �റ�ാ�ം  ;  അ�െന��വർ�് ആ��ല�ം ന��� �മതല
സം�ാന സ��ാ� ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ��ത നിയമം നട�ാ��തിന് �േ�ാടിയായി �തിയ േറഷ�കാ�ഡ് ന�ക�, േറഷ�
കടക�െട ക���ൈറേസഷ� എ�ിവ ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇവ എ�േ��്
���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

ഹരിത നി��ാണ നയം

*255. �ീ.െക.അ�ത�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വ��ല കഹാ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി നി��ി�� െക�ിട���ായി  'ഹരിത നി��ാണ നയ'�ിന് �പം
ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� നയ�ിെ�റ വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െക�ിട�ളിെല ഉൗ�� ഉപേഭാഗ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം കാര��ളാണ്
നയ�ി� ഉ�െ���ിയിരി��ത് ;

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

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം

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

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം നട�ാ��േതാട�ബ�ി�് െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�
എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ ;

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ�േളാട് ര�ക��ാ���� അക�� ഇ�ാതാ�ാ�  എെ��ി�ം
നടപടി ഉേ�ശി��േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ?

െനല്� സംഭരണ വില�ം സ�കാര� മി�ക�െട �ഷണ�ം

*257. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.എം.ച��
,, സി.െക സദാശിവ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സൈ�േകാ വഴി സംഭരി�� െന�ിെ� വില എ�യായാണ്
നി�യി�ി�ളളത്; ഇതി� േക� സം�ാന സ��ാ�ക�െട വിഹിതം എ� വീതമാണ്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ��വ�ഷം സം�ാന�് ആെക എ� െനല്� സംഭരി� എ� വിവരം
ലഭ�മാേണാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  സംഭരി� െന�ിെ� �ടി�ിക �ക എ�േ��് െകാ��
തീ��ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സ��ാ� സംഭരണ വിലയി� വ��ിയ �റവ് കാരണം ക�ഷക� സ�കാര� മി�ക�െട
െകാടിയ �ഷണ�ിന് വിേധയമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� �ലം
നിലവി�  ��മായിെ�ാ�ിരി�� െന��ഷി �ടി �േമണ ഇ�ാതാ�െമ� കാര�ം
അറി�ളളതാേണാ;

(ഡി) സംഭരണസമയ� തെ� ക�ഷക��് െന�ിെ� വില ലഭി��തിന് സ��ാ�
�ഖ�ാപി� പ�തി എ�ായി��;  ഇത് നട�ിലാ�ാ�  കഴിയാ�തിെ� കാരണം
എെ��് അറിയി�ാേമാ?

ഏകീക ൃത അ�ാഡമിക് കല��

*258. �ീ.എ.പി.അ����ി
,, വ��ല കഹാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��കലാശാലക��് ഏകീക ൃത അ�ാഡമിക് കല��
ഏ�െ���ാ�േ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് �ലം ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി� ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ

;

(ഡി) എെ��ാം കാര��ളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

�മി�െട ന�ായവില

*259. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട ന�ായവില ���ി നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) നി�യി�െ�� ന�ായവില അപര�ാ�മാെണ�ി�  അ�ീ�  ന�കാ�  എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് നിലവി� ഉ�ത്;

(സി) അ�ി� ന��തി�� സമയപരിധി വ��ി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��റിയി�േമാ?

അവശ�സാധന��െട വില നിയ�ണം

*260. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, എ.െക.ബാല�
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവശ�സാധന��െട വില വ��ന കാരണം ��ംബ ബജ�ക� തക��് ജനജീവിതം
��ഹമായി എ� ആേ�പം വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) വില നിയ�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�െമ� ആവ��ി�� �ഖ�ാപനം
നട�ിലാവാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) വില�യ�ം െകാ�് െപാ�തി��ിയ ജന���് ആശ�ാസം പക��തിന് കേ�ാള�ി�
ഇടെപ��തി� പകരം സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�� െപാ�വിതരണ േക��ളി�
സ�ിഡി ഉ������് േപാ�ം വില വ��ി�ി�തായ നടപടി ഉചിതമാെണ�്
ക���േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ?
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െടേ�ാളജി ബിസിന�് ഇ�ക�േബഷ� െസ��ക�

*261. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�ം,  േപാളിെട�ി�കളി�ം െടേ�ാളജി ബിസിന�്
ഇ�ക�േബഷ� െസ��ക� ആരംഭി�ാ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്;
(സി) ആെര�ാമാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന��

ഒ��ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

കയ� േമഖലയിെല �തിസ�ി

*262. �ീ.എളമരം കരീം
,, എം.എ.േബബി
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കയ�  േമഖല അതി��മായ �തിസ�ി േനരി�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം ആശ�ാസനടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം നട�ിയി�� കയ� േമളക� ��ത �തിസ�ി
പരിഹരി��തിന് ഏെത�ി�ം നിലയി� സഹായമായി�േ�ാ;

(സി) ��ത േമളക�െ��ാം �ടി എ� �ക െചലവഴി�െ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

േമള�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് വ�  ���് നട�തായി�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) കയ�  േമളക�ം മ�ി�െട�ം ഉേദ�ാഗ��െട�ം വിേദശയാ�ക�ം േമഖലയിെല
�തിസ�ി പരിഹരി��തി� എ�കാരം ഉപകരി�െവ� വ��മാ�ാേമാ ?

ഇ െപ�െമ�് സംവിധാനം

*263. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, െക.അ�ത�
,, ടി.എ�. �താപ�
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,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ഇ െപ�െമ�് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത സംവിധാനം വഴി േനടാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ��ത സംവിധാനം വഴി ലഭ�മാ��െത�ം
ആെര�ാമാണ് ഈ സംവിധാന�ിെ� �വ��ന�മായി സഹകരി��െത�ം
വിശദാംശ�� സഹിതം വ��മാ�േമാ ?

േറാഡ് വികസന പ�തി

*264. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, എം. ഹംസ
,, െക.െക.നാരായണ�
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാഡ് വികസന പ�തിയി�  കീഴി�  േറാ�ക�െട �ന:��ാരണം
നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) എ� കിേലാമീ�� േറാഡാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയി�ളളത് ; എെത�ാം ;
(സി) ഇവ സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട നട�ാനാേണാ ഉേ�ശി��ത്  ;  എ�ി� സ��ാ�

വിഹിതം എ� ശതമാനമാണ് ;
(ഡി) ഇ�ര�ി� �ന��രി�� േറാ�ക�െട ഉപേയാഗ�ിന് േടാ� ന�േക�ി വ�േമാ ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  േടാ�  ഏ�െ���ിയവയി�  യാെതാ� നിയ�ണ�ം ഇ�ാെത
കാല�േളാളം േടാ� പിരി� വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(എഫ്) ഇൗ സാഹചര��ി�  െപാ�ജനെ� ��ി��ി�� തര�ി�� നയം തി��ാ�
ത�ാറാ�േമാ ;

(ജി) െപേ�ാളിയം ഉ�പ����് അധിക നി�തി ഏ�െ���ിെ�ാ�് ജന�ളി� നി�്
പിരിെ��� �ക േറാഡ് വികസന�ിനായി െചലവഴി�ി�േ�ാ ?

സ��കലാശാല നട�ിയ ശി�ശാല

*265. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

11 of 14 Sunday 28 June 2015 07:11 PM



(എ) എ�ിനീയറിംഗ് പഠനം വ�ാവസായിക വികസന�ിന് ��ത�
ഉപ��മാ��തി�േ�ശി�് വ�വസായ ��ഖ�മായി സ��കലാശാല നട�ിയ
ശി�ശാലയി� ഉ��ിരി� കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശി�ശാലയിെല കെ���ക�െട അടി�ാന�ി�  സാേ�തിക പഠന പ�തിയി�
മാ�ം വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) േദശീയ,  അ��േദശീയ കാ��ാടിെനാ�ം സം�ാന�ിെ� വിഭവ ലഭ�ത,  �ല
ദൗ�ലഭ�ം,  ഉയ�� സാ�രത ഇവെയാെ� പരമാവധി ഉപേയാഗെ���ി
വികസന�തി��ാ�ാ�  പര�ാ�മായ സാേ�തിക പഠന സൗകര�ം ഏ�െ���ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�യംഭരണ േകാേള�ക�.

*266. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, എ. �ദീ��മാ�
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചില േകാേള�ക��് സ�യംഭരണ പദവി ന���തി�� സ��ാ� തീ�മാനം ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ �റേകാ�ടി�ി�െമ� ആേ�പ�� സ��ാ� പരിഗണി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഏെത�ാം േകാേള�ക��ാണ് ഇതിനകം സ�യംഭരണ പദവി ന�കിയി��ത്; ഇവ�െട
�വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത� േകാേള�ക��് സ�യംഭരണ പദവി ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) സ�യംഭരണ േകാേള�ക�  അ�വദി��തിെനതിെര ഉയ��വ�ി�� ശ�മായ
�തിേഷധം പരിഗണി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ി�ം േകാേള�ക�െട
കാര��ി� �ന�വിചി�നം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  �ല��ക���ം നിലവി�� പരിമിതമായ
ജനാധിപത�വകാശ��  േപാ�ം കവ�െ����തി�ം വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം
വാണിജ�വ��രി��തി�ം േകാേള�ക�െട സ�യംഭരണവ��രണം വഴിെവ�െമ�
കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;  ഇതിെ� പ�ാ�ല�ി�  തീ�മാനം �നഃപരിേശാധി�ാ�
ത�ാറാ�േമാ?

വി.എ�്.എസ്.ഇ. പാഠ�പ�തി പരി�രണം

*267. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, എം.ഉ��
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വി.എ�്.എസ്.ഇ.  പാഠ�പ�തി പരി�രണ�മായി ബ�െ�� വിദ� സമിതി റിേ�ാ��്
സ��ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ��ത ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) പാഠ�പ�തിയി�  �ാേയാഗിക പരിശീലന�ിന് ��ത�  �ാധാന�ം ന��� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ ?

െമാൈബ� േഫാണി�െട റവന� സ��ിഫി��ക�

*268. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� സ��ിഫി��ക�  െമാൈബ�  േഫാണി�െട അേപ�ി�വാ�ം ലഭി�വാ���
നടപടിക��് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; പരിപാടി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം;

(ബി) ഏെത�ാം സ��ിഫി��കളാണ് ��ത സംവിധാനം വഴി ലഭി��ത്;
(സി) ആെര�ാമാണ് ��ത സംവിധാന�മായി സാേ�തികമായി സഹകരി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?

ഓേരാ �ാമപ�ായ�ി�ം ഓേരാ വിേ�ജ് പ�തി

*269. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എ.പി.അ����ി
,, ആ� . െസ�വരാജ് : 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) ഈ 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��ാം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി�� ; വ��മാ�േമാ ?

സ��കലാശാലക�െട �വ��ന കല��

*270. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, െജയിംസ് മാത�
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,, ആ�. രാേജഷ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�  �േവശനം �ത�  പരീ�വെര�� �വ��നം
സംബ�ി� കല�� �സി�ീകരി�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് സം�ാന�് ഏകീ�ത സ�ഭാവ�േ�ാ;

(സി) �േവശന�ം പരീ�ക�ം യഥാസമയം നട�ാ�� കാരണം േകരള�ിെല
വിദ�ാ��ിക��് സം�ാന�ിനക�ം �റ�ം ഉപരിപഠന�ി�ം േജാലി ലഭ�ത�ം
തട��� ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��കലാശാലക� നട�� പരീ�ക�െട ഫല�ഖ�ാപന�ം ബി�ദസ��ിഫി��ക�െട
വിതരണ�ം അന�മായി നീ��ത് വിദ�ാ��ികളി�ം ര�ിതാ�ളി�ം ആശ�
ഉ�ാ�ിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇത് പരിഹരി��തിന് പരീ�ക�ം,  ഫല�ഖ�ാപന�ം സ��ിഫി��് വിതരണ�ം
�ത�തേയാെട യഥാസമയം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
null

�േ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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