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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4457 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇ -�ാ�്സ്  േപാർ�ലിെല തകരാർ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
Shri K. Radhakrishnan

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ)

ഇ-�ാ�്സ്  േപാർ�ലിൽ പരി�ാര�ൾ

വ��ിയതിെന �ടർ�് പ�ികജാതി/ പ�ികവർ�

വിദ�ാർഥിക�െട േ�ാളർഷി�് �ട�ിയതായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. ���ിയ ഇ-�ാ�്സ്

േപാർ�ൽ 2018-19 വർഷം �തൽ �വർ�ി�

വ��. എ�ാൽ 2021-22 വർഷം �തൽ

പ�ികജാതി വിഭാഗം വിദ�ാർ�ിക�െട

േപാ�്െമ�ിക് സ് േകാളർഷി�് പ�തി നട�ി�ിന്

���ിയ േക� മാർഗനിർേദശ�ൾ

ലഭി�ക��ായി. ��ത മാർഗനിർേദശ�കാരം

സം�ാന സർ�ാർ, േക� നിര�ി��

േ�ാളർഷി�് �ക�െട 40% വിതരണം െച�

േശഷം അതിെ� ഡാ� നാഷണൽ േ�ാളർഷി�്

േപാർ�ലിേല�് റിയൽ ൈടം െഷയറിങ്

നട�ക�ം ��ത ഡാ��െട അടി�ാന�ിൽ

60% �ക േക� സർ�ാർ േനരി�് ��ിക�െട

അ�ൗ�ിേല�് നൽ�ക�ം െച��താണ്.
���ിയ േക� മാർഗനിർേദശ �കാരം �ക

നൽേക�� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് ഇ-
�ാ�്സ്  േപാർ�ലിൽ �ന:�മീകരണ�ൾ

നട�വാൻ നി�യി�തിെ� ഭാഗമായി 2021-22
വർഷെ� രജിേ�ഷൻ/റിന�വൽ

താൽകാലികമായി നിർ�ി വ�ി��. എ�ാൽ

വിദ�ാർ�ികൾ��ാ�� അസൗകര�ം

കണ�ിെല��ം അടിയ�ിര സാഹചര�ം

പരിഗണി�ം 25/10/2021 �തൽ ഇ-�ാ�്സ്

േപാർ�ൽ �വർ�നം �നരാരംഭി�ി��്. 2020-21
വെര�� എ�ാ െ�യി�ക�ം നിലവിൽ �ട�ം

�ടാെത വിതരണം െചയ് തി��്. ���ിയ േക�

മാർഗനിർേദശ �കാരം പ�തി നട�ിലാ��ത്

സംബ�ി�  ്പരിേശാധി� വരികയാണ്. ���ിയ

മാർഗനിർേദശം �കാരം േ�ാളർഷി�് വിതരണം

െച��തി�� �ാേയാഗിക ���ൾ േക�

മ�ാലയ�ിെ� ��യിൽെപ��ിയി��്.

(ബി) എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിനായി നടപടികൾ (ബി) ��യിൽെ��ി��്. ���ിയ ഇ-�ാ�്സ്
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സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ? േപാർ�ൽ 2018-19 വർഷം �തൽ �വർ�ി�

വ��. എ�ാൽ 2021-22 വർഷം �തൽ
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േപാർ�ലിേല�് റിയൽ ൈടം െഷയറിങ്
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അ�ൗ�ിേല�് നൽ�ക�ം െച��താണ്.
���ിയ േക� മാർഗനിർേദശ �കാരം �ക

നൽേക�� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് ഇ-
�ാ�്സ്  േപാർ�ലിൽ �ന:�മീകരണ�ൾ

നട�വാൻ നി�യി�തിെ� ഭാഗമായി 2021-22
വർഷെ� രജിേ�ഷൻ/റിന�വൽ

താൽകാലികമായി നിർ�ി വ�ി��. എ�ാൽ
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കണ�ിെല��ം അടിയ�ിര സാഹചര�ം

പരിഗണി�ം 25/10/2021 �തൽ ഇ-�ാ�്സ്

േപാർ�ൽ �വർ�നം �നരാരംഭി�ി��്. 2020-21
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മാർഗനിർേദശ �കാരം പ�തി നട�ിലാ��ത്

സംബ�ി�  ്പരിേശാധി� വരികയാണ്. ���ിയ

മാർഗനിർേദശം �കാരം േ�ാളർഷി�് വിതരണം

െച��തി�� �ാേയാഗിക ���ൾ േക�

മ�ാലയ�ിെ� ��യിൽെപ��ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


