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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�ി

��കളിെല ഉ� ഭ�ണ വിതരണം

*391.�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവശ�വ���െട വില ��െന ഉയ��ി�ം ��കളിെല ഉ� ഭ�ണ�ി�ളള �ക
വ��ി�ി�ാ�ത് ഉ� ഭ�ണ വിതരണെ� �തിസ�ിയിലാ�ിയിരി�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ� ഭ�ണ�ിനായി ഒ� ��ി�് �തിദിനം എ� �പ വെരയാണ് അ�വദി�ത്  ; ഈ
�ക എ�യായി വ��ി�ി��തിനാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��കളി�  ഉ�ഭ�ണ വിതരണം ��ംബ�ീ േപാ�ളള ഏജ�സികെള
ഏ�ി��തി�േ�ശി��േ�ാ?

കാലവ�ഷ�ിെ� �റവ് - �ത�ാഘാത��

*392.�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) കാലവ�ഷം ആരംഭി�ി�ം �തീ��െ�ാ� മഴ സം�ാന�് ലഭി�ാതിരി��
സാഹചര�ം എെ�ാെ� �ത�ാഘാത��  ഉ�ാ�െമ�ം ഇതിനായി എെ�ാെ�
പരിഹാര നടപടിക� േവ�ിവ�െമ��ം സംബ�ി�് വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ  ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മഴ �റ�� സാഹചര���ായാ�  �ടിെവ� േ�ാത�ക�  സംര�ി�ാ�ം
കാ�ഷികാവശ��ി�ം വ�ാവസായികാവശ��ി��� ജല ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ�ം
ആവശ�മായ ��ക�ത�  നടപടികെള�റി�് വിവിധ വ��ക�മായി ആശയവിനിമയം
നട�േമാ?

െന�ിെ� താ�വില

*393.�ീ.സി.െക.നാ�
,, മാത� �ി.േതാമസ്
,, േജാസ് െത�യി�
�ീമതി.ജമീലാ �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  �ഖ�ാപി� താ�വില തെ� െന�ിെ� സംഭരണവിലയാ�ി
നിലനി��ണെമ� നി�േ�ശം പാലി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) താ�വിലേയ�ാ�  �ടിയ വില�് െന�് സംഭരി�ാ�  സംഭരണ രംഗ�് നി�്
േക�സ��ാ� പി�ാ�െമ�് അറിയി�ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� െന�് എ�െന സംഭരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

ഹി� ൈഹേവ േ�ാജ�്

*394.�ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, െക.�രളീധര�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹി� ൈഹേവ േ�ാജ�ിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ാ�വാ�  േവ� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ  ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ഈ േ�ാജ�മായി സഹകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

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

അറബിക് സ��കലാശാല
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*395.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി
,, എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അറബിക് സ��കലാശാല �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ�
ആ�ാനം എവിെടയായിരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ ഫ�് എവിെട നി�ാണ് സ��പി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; േക�
സ��ാരിൽ നി�ം ധനസഹായം ലഭ�മാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി െ�ഷ��  ഓഫീസെറ നിയമി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആെരയാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ബാ��താ സ��ിഫി��് ത�ാറാ��തിെല കാലതാമസം

*396.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, എ.പി.അ����ി
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ��താ സ��ിഫി��് ത�ാറാ��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്?

ഏകീ�ത ഫീസ് സംവിധാനം

*397.�ീ.വി.ശിവ���ി
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�  വിദ�ാ��ികളി�  നി�് ഈടാ�� വിവിധ
ഫീ�ക��് ഏകീ�ത സ�ഭാവ�േ�ാ;

(ബി) ഒേര ആവശ��ിന് വിവിധ സ��കലാശാലക� വ�ത�� ഫീസ് ഘടന സ�ീകരി��ത്
ഉചിതമാേണാ;

(സി) പഠന�ി�� ഫീ�ം വിവിധ േസവന���� ഫീ�ം സ��കലാശാലക�
വ��ി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാല ഈയിെട എ�ാതരം ഫീ�ക�ം വ��ി�ി�ി�� കാര�ം
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��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ� ശതമാനമാണ് ഓേരാ ഇന�ി��� വ��നെവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അടി�ടി�� ഫീസ് വ��ന നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��തി �ര�ം - �വചന സംവിധാന��

*398.�ീ.എസ്.ശർ�
,, എസ്.രാേജ��
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തി �ര���  ����ി അറി��തിന് �ര�നിവാരണ വ��് എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക ഉപകരണ��  �ാപി�ി�ി�േ�ാ;  എവിെട�ളിെല�ാമാണ് ഇവ
�ാപി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;  ഇവ �ാപി�ി�്എ�കാലമായി;  നിലവി�
�വ��ന�മമാേണാ;

(സി) �� സ��ാരിെ� കാല�് �ാപി�െ�� ചില ഉപകരണ�� ഇേ�ാ� കാണാതായത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ��തി �ര��� ����ി അറി��തിന്
ഉപകരണ��  വാ�ി ന��ക��ാേയാ;  ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ാപി�െ�� ഉപകരണ��  സമയാസമയ�ളി�  പരിപാലി�െ�ടാ�� കാരണം
�വ��നരഹിതമായി�േ�ാ?

സീേറാ ലാ�ഡ് ല�് പ�തി

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

(എ) ഇ�ഡ��ാെക മാ�കയായി സീേറാ ലാ�ഡ് ല�് പ�തി നട�ാ�ിയതി�െട
ജന����ായ േന��� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �മി സംബ�മായി റവന� വ��ി�  നിലനി��� പരാതിക�  പരിഹരി��തി�ം
��ത�  അ�ഹതെ��വ��്  '�രഹിതരി�ാ� േകരളം  '  പ�തി�െട �േയാജനം
ലഭി��തി�ം നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?
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സ�യം വിലയി��� സ�ദായം

*400.�ീ.വി.ശശി
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, െക.രാ�
,, ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �� അധ�ാപക��് സ�യം വിലയി��� സ�ദായം ഏ�െ���ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) അധ�ാപക�െട സ�യം വിലയി��ലിെ� മാ��േരഖക�  ത�ാറായി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�രം റിേ�ാ��ക�  ഭാവിയി�  അധ�ാപക�െട �ാന�യ�ം അട���
കാര����് അടി�ാനമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക� ഉപേയാഗെ���ി�� േറാഡ് വികസനം

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

(എ) േകരള�ിെല േറാഡ് വികസനം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�  ഉപേയാഗെ���ി
പരി�രി��തി�  സ��കാല റിേ�ാ�ഡ് െെകവരി�വാ�  കഴി�തിെ�റ
കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റിസം േമഖലയിെല�ം െമേ�ാ നഗര�ളിെല�ം േറാ�ക�ം ഇ�ര�ി�
�ന��രി��തിന് അടിയ�ിര �ാധാന�ം ന��േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��് വ�വസായ സംരഭകത� പ�തി

*402.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക��ായി വ�വസായ സംരഭകത� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
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(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

�സ ഫ�്

*403.�ീ.ജി.�ധാകര�
,, എം.എ.േബബി
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�് രാ�ീയ ഉ�ത�  ശി�ാ അഭിയാ�  (�സ)  ഫ�്
ലഭ�മാ��തി� സം�ാന�ിന് വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി� ഇതി�� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �സ ഫ�് ലഭി��തി�� റിേ�ാ��് േക��ിന് സമ��ി��തി�  കാലതാമസം
േനരി�ക��ാേയാ;

(സി) സ�കാര�- സ�ാ�യ �ാപന���് �സ ഫ�് ന���േ�ാ ; സം�ാനെ� �സ
ഫ�് വിനിേയാഗം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം

*404.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, എളമരം കരീം
,, എ.െക.ബാല�
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�  കാ��ക�െട വിതരണം അനി�ിതമായി നീ��തി�� കാരണ��
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ബി.പി.എ�  പ�ിക�് പകര�� �നഗണനാപ�ിക ത�ാറാ��തിന് മാനദ���
നി�ിയി�ി�േ�ാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  ഇതിെ� കരട് എ�േ��് �സി�ീകരി�ാ�
കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� ��വ�  കാ��ടമക��ം �തിയ േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭ�മാ�േമാ;

ഭ���ര�ാ നിയമം നട�ാ��ം േറഷ�കാ�ഡ് ����ം ത�ി� ബ��േ�ാ?

രാ�ീയ രാജ�മാ��് ജി�ാ സംേജ�ാ� പേര�ാജന

*405.�ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, സി.േമായി� ��ി
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,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ�  'രാ�ീയരാജ�മാ��് ജി�ാ സംേജ�ാ� പേര�ാജന'  (RRZSP)

പ�തിയി�  േകരള�ിന് അ�ഹമായ പരിഗണന േനടിെയ���തിന് എെ�ാെ�
�െ�ാ���� നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�ക��് �ാതിനിധ�ം ലഭി�െമ�ാണ് ക���ത്; ഇതിനാ�� �ലം
കെ��� കാര��ി�  �യാസ��ാവിെ��് ക���േ�ാ;  എ�ി�  അതി��
കാരണ�� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) മേ�െത�ി�ം േറാഡ് വികസന പ�തിയി�  സം�ാന�ിന് പരിഗണന ലഭി�ാ�
സാ��ത�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകാ��ാേ��് രജിേ�ഷ� നിയമപരി�രണം

*406.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, പാേലാട് രവി
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : 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�� ന�ാേമാ;

(സി) കാലാവധി�ളളി� 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?

സ�കാര� സ�ാ�യ േകാേള�കളിെല എ�ിനീയറിംഗ് �േവശനം

*407.�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.�േരഷ് ���്
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എ�ിനീയറിംഗ് �േവശന�ി�  സ�കാര� സ�ാ�യ േകാേള�കളിെല �േവശന
വ�വ�കളി� ഇളവ് അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിനീയറിംഗ് �േവശന പരീ� നി��ലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സ�കാര� മാേനെ��ക��് സഹായകമാ�� ഇ�രം തീ�മാന�� എ�ിനീയറിംഗ്
വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� �ല��ക���് ആ�ം ��െമ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) �ല��ക�� സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതി നട�ിയി�� പരാമ�ശം കണ�ിെല��്
ഇ�രം എ�ീനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട നിലവാരം ഉയ���തിനായി സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

�മി�െട ന�ായവില

*408.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം ഉപേഭാ�
സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട ന�ായവില സംബ�ി� അപാകതക� പരിഹരി��തി�� പ�തി�് �പം
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

റവന� വ��ിെല അധിക ത�ികക�

*409.�ീ.സാ� േപാ�
,, െക.െക.ജയച��
,, സി.���
,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി� അധിക ത�ികക� ഉ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ ; ഇ�ര�ി� എ�
ത�ികക�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത അധിക ത�ികക� നി��ലാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(സി) െപാ�ജന���് വളേരേയെറ ആവശ��� േസവന��  ന���തിന് വ��ി�
ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാ� സാഹചര��ി�  ��ത ത�ികക�
നി��ലാ��ത് ��ം ��ത� സ�ീ��മാ�െമ�റിയാേമാ;

(ഡി) വിേ�ജാഫീസറട�ം റവന�വ��ി�  ആവശ��ിന് ത�ിക ��ി�ണെമ�് കഴി�
ശ�ള ക�ീഷ� നി�േ�ശി�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ഇ) പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷ�  നി�േ�ശ�ിെ� ഭാഗമായി ആവശ�മി�ാ�തായി
കെ��ിയ�ം അവസാനി�ി�ാ�  തീ�മാനി��മായ ത�ികക�
എ�െയ�റിയി�േമാ?

വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േകാ�ക�

*410.�ീ.സി.മ��ി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േകാ�ക�െട കാര��ി� സമീപകാല�് �.ജി.സി. സ�ീകരി� ക�ശന
നിലപാ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത നടപടി സം�ാനെ� �ണിേവ�ി�ിക�െട വി�രവിദ�ാഭ�ാസ
�വ��ന�െള ഏെത�ാം വിധ�ി� ബാധി�െമ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ �ണിേവ�ി�ികളി� വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം സംബ�ി� ച��� ഒേര
രീതിയി��താേണാ : അവ �.ജി.സി. മാനദ������തമായി�േ�ാ എ�കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ?

ഇ-ഡി�്�ി�് പ�തി

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

(എ) ഇ-ഡി�്�ി�് പ�തി �കാരം റവന� വ��ിെല സ��ിഫി��ക� ന��� പ�തി�്
�പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

�ാ��് ചി��� പ�തി

*412.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, േതറ�ി� രാമ���
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,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ��് ചി��� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

��് ഓഫീസ് സംവിധാനം

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

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏ�െ���വാ�േ�ശി��േ�ാ  ;

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ആയതിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത സംവിധാനം �േഖന എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ജന���് ലഭി��ത്  ;

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭ���ര�ാനിയമം

*414.�ീ.എ.െക.ബാല�
,, െക.െക.നാരായണ�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം ഉപേഭാ�
സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാനിയമം നട�ാ��� സംബ�ി� േക� നി�േ�ശം
എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിയമം നട�ി�  വ�േ�ാ�  സം�ാനെ� േറഷ�  �ണേഭാ�ാ��െട എ��ി�
നിലവി��തിേന�ാ� എ�ത �റവ് വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(സി) േറഷ�  സംവിധാന�ി�  നി�ം �റ�ാ�� �ണേഭാ�ാ�െള എ�െന
സംര�ി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; ഇ�ാര��ി� േക� നിലപാട് എ�ാണ്;

(ഡി) ഭ���ര�ാനിയമം നട�ാ�േ�ാ� നിലവി�� ബി.പി.എ� ��ംബ�� ���മാ�ം
ബി.പി.എ� �ണേഭാ�ാ�ളായി�െ� നിലനി��േമാ?
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ആ�നിക സ�േ� സംവിധാനം ഉപേയാഗി�ളള സ�േ�

*415.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എ.പി.അ����ി
,, ഐ.സി.ബാല���
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക സ�േ� സംവിധാന��  ഉപേയാഗി�് സ�േ� നട��തിന്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ആയതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഇത് �ലം എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ജന���് ലഭി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത രീതിയി�  സ�േ� നട��തിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്  ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

അ�ല�ം ര�ാംഘ�ം

*416.�ീ.എം.ഉ��
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ല�ം ര�ാംഘ��ിെ� �വ��ന രീതി വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ജന���ിടയി�  ഈ പ�തി ഉ�ാ�ിയ �തികരണം സംബ�ി�് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(സി) സ��� �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസം േന�� സം�ാനമായി േകരളെ� �ഖ�ാപി�ാ�
ത�വിധം പ�തി �വ��ന�� ���ിയാ�ാനായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�ളാ�ിക് ഉ�െ���ി�� േറാഡ് ടാറി�ിെ� �ണേമ�

*417.�ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, പാേലാട് രവി
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേയാഗ �ന�മായ �ാ�ിക്,  ടാറിെനാ�ം ഉപേയാഗി�് നി��ി�െ��� േറാ�ക�െട
�ണേമ� പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് ഇ�െന നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്  ;  വിശദാംശ��
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ലഭ�മാ�േമാ?

റവന� വ��് ശാ�ീകരണ പ�തി

*418.�ീ.െക.�രളീധര�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��് ശാ�ീകരി�ാ�� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് �േഖന ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ആെര�ാമാണ് സഹകരി��ത്;
(ഡി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

മണ� ആഡി�ിംഗ്

*419.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� നദികളിെല മണ�  ആഡി�ിംഗ് നട��തിനാണ്
തീ�മാനി�ിരി��ത്; എ� നദികളിെല മണ� ആഡി�ിംഗ് ���ിയായി��്;

(ബി) ��ത ആഡി�ിംഗ് റിേ�ാ��ക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  റിേ�ാ��ക�െട
അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� മണ��ാമം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

അ��ാപക പാേ�ജ്

*420.�ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, േകാടിേയരി ബാല���
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) അ��ാപക പാേ�ജിെ� നിലവിെല �ിതി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) അ��ാപക പാേ�ജ് ഏത് �പ�ി�  നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് �� മാേനജ�മാ�ം അ��ാപക�മായി ച�� നട�ക��ാേയാ  ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ  ;  സ��ാ�  അംഗീകരി� മാേനെ��ക�െട ആവശ���
ഏെത�ാം ;

(ഡി) ഫിേ�ഷെ� ഫലമായി �റ�ാ�� അ��ാപക�െട എ�െമ�യാണ്  ;  ഇവെര
എ�െന സംര�ി�ാെമ�ാണ് ക���ത് ;

(ഇ) അ��ാപക-വിദ�ാ��ി അ�പാതം സംബ�ി�് അ�ിമ തീ�മാനമായി�േ�ാ ; പാേ�ജ്
നട�ാ�ാ�� നടപടി ൈവ��തിെ� കാരണെമെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
11-07-2015

�േ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)].
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