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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഏപബല്   4,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നന്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

68 (*661 & *670) കേകയ്യേറ്റഭൂമബ ഒഴബപ്പെബക്കല്

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ഈ  സരക്കനാര  അധബകേനാരതബല്  വന്നതബനുകശേഷലാം

റബകപ്പെനാരട്ടന്  ലചയ്യേലപ്പെട്ട  1477  കേകയ്യേറ്റ  കകേസുകേളബല്  605  കകേസുകേളബലല കേകയ്യേറ്റലാം

ഒഴബപ്പെബചന്  196.6477H  ഭൂമബ  സരക്കനാരബല്  നബക്ഷബപ്തമനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  149

സസ്പീലബലാംഗന്  കകേസുകേള് തനാലൂക്കന് ലനാന്റെന് കബനാരഡന് മുകഖന തസ്പീരപ്പെനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

സഭലയ  അറബയബച.  അവകശേഷബക്കുന്ന  കകേസുകേള്  തസ്പീരപ്പെനാക്കണലമനലാം

അനനാവശേദമനായബ  നസ്പീട്ടബലക്കനാണ്ടു  കപനാകേരുലതനലാം  പകതദകേ  നബരകദ്ദേശേലാം

നല്കേബയബട്ടുണ്ടെന്.  കേകയ്യേറ്റങ്ങള്ക്കന്  കൂട്ടുനബല്ക്കുന്നതലാം  കേകയ്യേറ്റങ്ങള്  തടയുന്നതബല്

ജനാഗ്രതക്കുറവന്  കേനാട്ടുന്നതമനായ  ഉകദദനാഗസ്ഥരലക്കതബലര  കേരശേന  നടപടബ



2

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതലാം  അനധബകൃത  കേകയ്യേറ്റങ്ങള്  സമയബനബതമനായബ

ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  നബയമനാനുസൃത  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതമനാണന്.  കേകയ്യേറ്റലാം

ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതള് ലപ്പെലടയുള്ള ശേക്തമനായ വദവസ്ഥകേള് ഉള്ലപ്പെടുതബ കകേരള ലനാന്റെന്

ഗ്രനാബബലാംഗന്  ലപനാഹബബബഷന  ബബല്  നബയമമനാക്കുന്ന  കേനാരദലാം  സജസ്പീവ

പരബഗണനയബലനാണന്.  ഭൂപരബഷ്കരണ  പവരതനങ്ങള്ക്കന്  കനതൃതസലാം

നല്കേബലക്കനാണ്ടെന്  ഭരണപരവലാം  പവരതനപരവമനായ  കമല്കനനാട്ടലാം

വഹബക്കുകേയനാണന് ലനാന്റെന് കബനാരഡന് പധനാനമനായുലാം ലചയ്യുന്നതന്. വബവബധ ജബല്ലകേളബലല

സരക്കനാര ഭൂമബയുലട വബവരങ്ങള് അതനാതന് ജബല്ലനാ കേളക്ടരമനാരബല് നബനലാം കശേഖരബചന്

ലനാനഡന് ബനാങബലന്റെ ലവബ്സസറ്റബല് ഉള്ലപ്പെടുതബയബട്ടുലണ്ടെനലാം ഇടുക്കബ ജബല്ലയബല്

സരക്കനാര  ഭൂമബ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  പബബകേന്  ലനാനഡന്  ലപനാട്ടക്ഷന  കഫനാഴന്

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ലതറ്റനായബ  ലനാനഡന്  ബനാങബല്  ഉള്ലപ്പെട്ട  ഭൂമബ

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  നടനവരബകേയനാലണനലാം  മനബ  അറബയബച.

പനാട്ടക്കനാലനാവധബ  കേഴബഞ്ഞ  38.34  ഏക്കര  ഭൂമബ  തബരബചന്  പബടബക്കുന്നതബനുകവണ്ടെബ

കേരശേന പരബകശേനാധന നടതബ വബശേദമനായ റബകപ്പെനാരട്ടന് സമരപ്പെബക്കനാന റവനന്യു വകുപ്പെന്

അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫന്  ലസക്രട്ടറബ,  റവനന്യു കേമ്മേസ്പീഷണര,  നബയമ/ധനകേനാരദ  വകുപ്പെന്

ലസക്രട്ടറബമനാര എന്നബവരടങ്ങുന്ന കേമ്മേബറ്റബലയ നബകയനാഗബചബട്ടുണ്ടെന്. കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥനാന

സരക്കനാര  അലാംഗസ്പീകൃത  ഏജനസബ  മുകഖന  റസ്പീ  സരകവ്വേ  നടപടബ

പൂരതസ്പീകേരബക്കനാനനാണന് ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നലതനലാം ലകേനാട്ടക്കമ്പൂരബലല ഭൂമബ കേകയ്യേറ്റവമനായബ
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ബനലപ്പെട്ട വബഷയലാം കകേനാടതബയുലട പരബഗണനയബലനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

69 (*662) മലബനാര പകദശേലത കദശേസ്പീയപനാത വബകേസനലാം

ലപനാതമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കദശേസ്പീയപനാത  17  (പുതബയ  എന.എചന്.66)

നനാലുവരബയനാക്കുന്നതബനന് ഭൂമബ ഏലറ്റടുക്കുന്നതന് സലാംബനബച പശലാം പരബഹരബക്കനാന

മലപ്പുറലാം  ജബല്ലനാ  കേളക്ടറുലട  നബരകദ്ദേശേപകേനാരലാം  ചരച  നടതബയബരുനലവനലാം

ഇക്കനാരദതബല് ബനലപ്പെട്ടവരുലട കയനാഗലാം വസ്പീണ്ടുലാം വബളബചന് കചരക്കുന്നതനാലണനലാം

സഭലയ  അറബയബച.  ജബല്ലനാ  ഭരണകൂടതബലന്റെ  കനതൃതസതബല്

ജനപതബനബധബകേളുമനായബ നടതബയ കയനാഗതബലുണ്ടെനായ നബരകദ്ദേശേവലാം അഭബപനായവലാം

മനാനബചനാണന്  കദശേസ്പീയപനാത  17  നനാലുവരബപ്പെനാതയനാക്കുന്നതബലന്റെ  അസലനലമന്റെബനന്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയതന്.  മുന  സരക്കനാരബലന്റെ  കേനാലതന്  അലാംഗസ്പീകേരബച

അസലനലമന്റെബല്  വലബയ  മനാറ്റങ്ങലളനാനലാം  വരുതബയബട്ടബലല്ലനലാം  2013-ല്

പനാരലലമന്റെന് പനാസനാക്കബയ പുതബയ എല്.  എ.  ആക്ടന് പകേനാരമനാണന് ഭൂമബ നഷ്ടലപ്പെട്ട

ഉടമകേള്ക്കന്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുന്നലതനലാം  ഇക്കനാരദതബലുള്ള  ജനങ്ങളുലട

ആശേങകേള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനന്  സനാദദമനായലതല്ലനാലാം  ലചയ്യുലമനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  നബലവബലുള്ള  സഹകവയുലട  ഭൂമബകൂടബ  ഉള്ലപ്പെടുതബലക്കനാണ്ടെന്

അസലനലമന്റെന്  മനാറ്റുന്നതന്  സലാംബനബചന്  പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം  ഓകരനാ
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പഞനായതബകലയുലാം സരക്കനാര പുറകമനാക്കുലാം മബചഭൂമബയുലാം കേലണ്ടെതബ വസ്പീടുലാം ഭൂമബയുലാം

നഷ്ടലപ്പെടുന്നവരുലട  പുനരധബവനാസതബനനായബ  ഉപകയനാഗബക്കനാന  സനാധബക്കുകമനാ

എന്നന്  പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം  'ഭനാരതന്  മനാലനാ  പദതബ'  പകേനാരലാം

കേനാസരകഗനാഡന്  മുതല്  കേളബയബക്കനാവബള  വലരയുള്ള  കറനാഡന്  നനാലുവരബപ്പെനാത

പദതബയബല്  ഉള്ലപ്പെടുതന്നതനാലണനലാം  മനബ  അറബയബച.  കദശേസ്പീയപനാതനാ

വബകേസനവമനായബ  ബനലപ്പെട്ട  പശങ്ങള്  രമദമനായബ  പരബഹരബക്കുന്നതബനന്  കകേന്ദ്ര

സരക്കനാര  സന്നദമനാലണന്നന്  കകേന്ദ്ര  ഉപരബതല  ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബയുമനായബ

നടതബയ ചരചയബല് ധനാരണയനായബട്ടുലണ്ടെന്നന് ഒരു ഉപകചനാദദതബലബടലപട്ടുലകേനാണ്ടെന്

മുഖദമനബ അറബയബച.

അടബയന്തര കചനാദദലാം

(1) ഹജന് കേദനാമന് നടതനാന ഉകദ്ദേശേബക്കുന്ന സ്ഥലലാം

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫന് ഹജന് തസ്പീരതനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ലകേ.  ടബ.  ജലസ്പീല്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ഹജന്

എലാംബനാരകക്കഷന  കപനായബന്റെന്  ഇതവണയുലാം  ലനടുമനാകശ്ശേരബയബല്തലന്നയനാണന്

ഒരുക്കബയബട്ടുള്ളലതനലാം  കേഴബഞ്ഞ  വരഷങ്ങളബല്  കേദനാമന്  നടതബയ  വബമനാന

ലമയബന്റെനനസന്  ഹനാലാംഗര  ഇപനാവശേദലാം  ലഭദമല്ലനാതതബനനാല്  സബയനാലബലന്റെ

അക്കനാദമബയബല്  ഹനാജബമനാരക്കുള്ള  തനാമസ  സസൗകേരദവലാം  അതബകനനാടന്  കചരന്നന്

ഹജന്  കേദനാമലാം  ഗതനാഗത  തടസലാം  സൃഷ്ടബക്കനാലത  ക്രമസ്പീകേരബക്കനാലമന്നന്  ഹജന്
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കേമ്മേബറ്റബ  ലചയരമനാനുലാം  സബയനാല്  എലാം.ഡബ.-യുമനായുള്ള  കൂടബക്കനാഴ്ചയബല്

ധനാരണയനായബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  അഞന്  വരഷലാം  തടരചയനായബ

ഹജബനകപക്ഷബചബട്ടുള്ളവരുലട  അവസരലാം  സലാംബനബചന്  സുപസ്പീലാംകകേനാടതബ

വബധബയുലട  അടബസ്ഥനാനതബലനായബരബക്കുലാം  കകേന്ദ്ര  സരക്കനാര

തസ്പീരുമനാനലമടുക്കുന്നലതനലാം  ഹജന്  എലാംബനാരകക്കഷന  കപനായബന്റെന്

കകേനാഴബകക്കനാട്ടുനബനതലന്ന  കവണലമന്നന്  ശേക്തമനായബ  ആവശേദലപ്പെട്ടുലകേനാണ്ടെന്

പധനാനമനബക്കുലാം  സബവബല്  ഏവബകയഷന  മനബക്കുലാം  മുഖദമനബ

കേതയചബട്ടുലണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

2018    മനാരചന്    22-  ലല    *453-  ാം  നമര  കചനാദദതബലന്റെ  തബരുതബയ
ഉതരതബനുള്ള ഉപകചനാദദലാം

(*453) കനനാട്ടന് നബകരനാധനലാം ഏല്പ്പെബച ആഘനാതലാം സൃഷ്ടബച പതബസനബ

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസന്  ലഎസകേന്)

നല്കേബയ മറുപടബയബല് എലാം.ആര.ഡബ.എലാം.  അവകലനാകേന സമബതബയുലട ശേബപനാരശേ

പകേനാരലാം  സസതനനാധബകേനാരമുള്ള ഫബസ്കല് കേസൗണ്സബല് നടപ്പെനാക്കുന്നതബല് നബന്നന്

പബനമനാറനാന  കകേന്ദ്ര  സരക്കനാരബകനനാടന്  ആവശേദലപ്പെടുന്നതനാലണനലാം  ജബ.എസന്.ടബ.

നടപ്പെനാക്കബയതമൂലലാം  പരമരനാഗത  വദവസനായ  കമഖലകേളബലുലാം  കക്ഷമ

പവരതനങ്ങളബലുമുണ്ടെനായ  നഷ്ടലാം  നബകേതന്നതബനനായബ  കേബഫ്ബബ  വഴബ  50,000

കകേനാടബ  രൂപയുലട  മനാനദവബരുദ  പനാകക്കജന്  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  കനനാട്ടന്  നബകരനാധനലാംമൂലമുള്ള  എന.പബ.എ.യുലട  വരദനവന്
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സലാംബനബചന്  പരബകശേനാധനകേള്  നടനവരബകേയനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്ര ചബഹ്നമബടനാത  6566

മുതല്  6815  വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  105  എണ്ണതബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)

***********


