
II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/X-18

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    26,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  ലഡെപപ്യൂട്ടബ  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ. വബ. ശശബയുലടെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

55 (*511) ശനാസ്ത്ര സനാകങ്കതബകേ സര്വ്വകേലനാശനാലയുലടെ പ്രവര്തനലാം

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (ലപ്രനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  എ.പബ.ലജ.അബ്ദുള്കേലനാലാം ശനാസ്ത്ര സനാകങ്കതബകേ സര്വ്വകേലനാശനാലയുലടെ

പ്രവര്തനലാം  കൂടുതല്  ജനനാധബപതദപരവലാം  ചബട്ടകയനാടുലാംകൂടെബ  നടെത്തുന്നതബനനായബ

ആകബല് കഭദഗതബ വരുതബ ഓര്ഡെബനന്സച്ച് ഇറക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം കബനാര്ഡെച്ച് ഓഫച്ച്

ഗവര്കണേഴച്ച്,  സബന്ഡെബകക്കറച്ച്,  അക്കനാ ഡെമബകേച്ച്  കേകൗണ്സബല്  എന്നബവ

പുന:സലാംഘടെബപ്പെബക്കനാനലാം  കബനാര്ഡെച്ച്  ഓഫച്ച്  സ്റ്റഡെസ്പീസച്ച്,  പനാനബലാംഗച്ച്  കബനാര്ഡെച്ച്,

ഫബനനാന്സച്ച്  കേമ്മേബറബ  എന്നബവ  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനലാം  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെന്നച്ച്

സഭലയ  അറബയബച. 2015-16  അദദയന  വര്ഷലാം  മുതലനാണേച്ച്  കകേനാകളജുകേലള

അഫബലബകയറച്ച്  ലചയച്ച്  തുടെങ്ങബയതച്ച്.  മറച്ച്  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബല്  അഫബലബകയറച്ച്

ലചയബരബക്കുന്ന  എഞബനസ്പീയറബലാംഗച്ച്  കകേനാകളജുകേള്ക്കുലാം  അഫബലബകയഷനച്ച്
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അകപക്ഷബക്കുന്നതബനള്ള  അവസരലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കകേനാകളജുകേളുലടെ

അക്കനാദമബകേവലാം ഭകൗതബകേവമനായ സനാഹചരദങ്ങള് സലാംബനബചച്ച്  ഒരു എകച്ച്ലപര്ട്ടച്ച്

വബസബറച്ച് കേമ്മേബറബ നല്കുന്ന റബകപ്പെനാര്ട്ടബലന്റെ അടെബസനാനതബലലാം എ.ലഎ.സബ.ടെബ.ഇ.-

യുലടെ  അപ്രൂവല്  കപ്രനാസസച്ച്  ഹനാന്ഡ്ബുക്കബലല  നബബനനകേള്ക്കച്ച്

അനസൃതമനായുമനാണേച്ച്  ഓകരനാ  വര്ഷവലാം  അഫബലബകയഷന്  നല്കുന്നതച്ച്.  2017-18

അദദയന വര്ഷലാം  154  കകേനാകളജുകേള്ക്കച്ച് അഫബലബകയഷന് നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

2018-19  വര്ഷകതയ്ക്കുളള  നടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബച  വരബകേയനാലണേനലാം  പരസ്പീക്ഷനാ

നടെതബപ്പുമനായബ  ബനലപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങള്  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമനാക്കനാനനാവശദമനായ

നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇ-ഗകവര്ണേന്സച്ച്  സലാംവബധനാനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാന്  സര്വ്വകേലനാശനാലയുലടെ  കേസ്പീഴബലള്ള  അഫബലബകയറഡെച്ച്

കകേനാകളജുകേളബലല  അദദനാപകേര്  അടെങ്ങുന്ന  ഒരു  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബലയ

നബകയനാഗബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ. TEQIP  (Technical  Education

Quality Improvement Programme) 1, 2  പ്രവര്തനങ്ങളബലൂലടെയുലാം പരബഷ്കരബച

അക്കനാദമബകേച്ച് മനാസ്റ്റര് പനാനബലൂലടെയുലാം  ജസ്റ്റബസച്ച് ദബകനശന് കേമ്മേസ്പീഷന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബലന്റെ

അടെബസനാനതബലലാം  കകേനാകളജുകേളുലടെ  നബലവനാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതബനച്ച്  നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കബനാര്ഡെച്ച്  ഓഫച്ച്  ഗവര്കണേഴബല്  വനബത,  എസച്ച്.സബ./എസച്ച്.ടെബ.

പ്രതബനബധബധദമടെക്കലാം വബദദനാര്തബകേളുലടെ എണലാം ആറുലാം അദദനാപകേരുലടെ എണലാം

അഞലാം  ആയബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  മനാകനജര്മനാരുലടെ  പ്രനാതബനബധദലാം  കുറയ്ക്കുകേയുലാം
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എകബകേപ്യൂട്ടസ്പീവച്ച്  കേമ്മേബറബയബല്  എലനാ  കമഖലയബലല  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  പ്രനാതബനബധദലാം

നല്കുന്നതബനച്ച്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  അദദനാപകേരുലടെ  നബലവനാരലാം

ഉയര്ത്തുന്നതബനനായബ  ലചനന്ന  ലഎ.ലഎ.ടെബ.-യബലലാം  മറച്ച്  ലഎ.ലഎ.ടെബ.-കേളബലലാം

ആവശദമനായ  പരബശസ്പീലനലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച്  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

ഉന്നതപഠനതബനലാം  റഫറന്സബനലാം  ഉതകുന്ന  രസ്പീതബയബല്  കകേനാകളജുകേളബലല

നലബ്രറബകേലളയുലാം  ലകബനാറട്ടറബകേലളയുലാം  അനനാരനാഷ

നബലവനാരതബകലയ്ലക്കതബക്കനാനള്ള  ശമലാം  നടെതബ  വരബകേയനാണേച്ച്.  ഭൂമബ

ഏലറടുക്കല്  നടെപടെബകേള്  പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്  സനാകങ്കതബകേ  സര്വ്വകേലനാശനാലയച്ച്

ആസനാനമനബരലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനള്ള  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണേനലാം

സബരലാം  നവസ്ചനാന്സബലലറ  നബയമബക്കുന്നതബനനായബ  ലസര്ചച്ച്  കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനള്ള നടെപടെബ തസരബതലപ്പെടുത്തുന്നതനാലണേനലാം വബദദനാര്തബകേളുലടെ

കേലനാ-കേനായബകേ  മത്സരങ്ങള്  സലാംഘടെബപ്പെബക്കനാനനാവശദമനായ  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബച

വരബകേയനാലണേനലാം  അനര്  സര്വ്വകേലനാശനാല/കദശസ്പീയ  തലങ്ങളബല്

സര്വ്വകേലനാശനാലലയ  പ്രതബനബധസ്പീകേരബചച്ച്  കേനായബകേ  മത്സരങ്ങളബല്  പലങ്കടുക്കുന്ന

വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്  സനാമ്പതബകേ  സഹനായലാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  വബവബധ

മത്സരങ്ങള്  നടെത്തുന്നതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്  വബവരങ്ങള്  ഉള്ലപ്പെടുതബ  അടുത

അദദയന  വര്ഷലാം  മുതല്  അക്കനാദമബകേച്ച്  കേലണ്ടെര്  തയനാറനാക്കുന്നതനാലണേനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.
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56 (*512) ലനാന്ഡെച്ച് ടബബപ്യൂണേലബലള്ള കകേസുകേള്

റവനപ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണേവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന്)

നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  കകേരളതബല്  17  ലനാന്ഡെച്ച് ടബബപ്യൂണേലകേളുലാം  14  കദവസസലാം

ടബബപ്യൂണേലകേളുമനാണുള്ളലതനലാം  കകേസ്സുകേള്  സമയബനബതമനായബ

തസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതബനള്ള  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇതബനകേലാം

44417 കകേസുകേള് തസ്പീര്പ്പെനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം സഭലയ അറബയബച. അര്ഹരനായവര്ക്കച്ച്

നകേവശഭൂമബക്കച്ച്  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനനായബ  ചട്ടങ്ങളബല്  കഭദഗതബ  വരുതബ

ഉതരവനായബട്ടുണ്ടെച്ച്.  2005-ലല  വൃക്ഷലാം  വളര്തല്  കപ്രനാത്സനാഹന  നബയമവലാം

1986-ലല  വൃക്ഷ  സലാംരക്ഷണേ  നബയമവലാം  പ്രകേനാരലാം  വബജനാപനലാം  ലചയബട്ടുള്ള

പ്രകദശങ്ങളബലലാം  കേനാര്ഡെമലാം  ഹബല്  റബസര്വച്ച്  പ്രകദശങ്ങളബലലാം  ഉള്ലപ്പെട്ടബട്ടുള്ള

വബകലജുകേളബല്  1964-ലല  ഭൂമബ  പതബവച്ച്  ചട്ടങ്ങള്  പ്രകേനാരലാം  പട്ടയലാം

ലഭബചബട്ടുലണ്ടെങ്കബലലാം  ജസ്പീവനലാം  സസതബനലാം  ഭസ്പീഷണേബയനാകുന്ന

സനാഹചരദതബലലനാഴബലകേ  ഒരു  മരവലാം  മുറബക്കനാന്  സനാധബക്കനാതതബനനാല്

വബജനാപനതബല്  കഭദഗതബ  വരുതനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  പട്ടയഭൂമബയബല്

കേര്ഷകേര്  നട്ടുപബടെബപ്പെബച  ചനനലാം  ഒഴബലകേയുള്ള  വൃക്ഷങ്ങളുലടെ  ഉടെമസനാവകേനാശലാം

സലാംബനബചച്ച് ചട്ടങ്ങളബല് കഭദഗതബ വരുതബയബട്ടുണ്ടെച്ച്. 1993-ലല കകേരള ഭൂമബ പതബവ

ചട്ടങ്ങള്  പ്രകേനാരലാം  പതബചനല്കേബയബട്ടുള്ള  പട്ടയ  ഭൂമബയബല്  പബന്നസ്പീടുണ്ടെനാകുന്ന

മരങ്ങള് മുറബക്കുന്നതച്ച് പട്ടയ കഫനാറതബലല വദവസമൂലലാം സനാധബക്കനാത വബഷയലാം
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സര്ക്കനാരബലന്റെ പരബഗണേനയബലനാണേച്ച്.  ഇടുക്കബ ജബലയബലല യൂക്കനാലബപ്റസച്ച് മരങ്ങള്

മുറബക്കുന്നതച്ച് നബകരനാധബചലകേനാണ്ടുള്ള ഉതരവലാം             01-08-1971-നച്ച് കശഷലാം

സര്ക്കനാര്  പുറകമ്പനാക്കബല്  വസ്പീടെച്ച്  വചച്ച്  തനാമസബക്കുന്ന  സസനമനായബ

ഭൂമബയബലനാതവര്ക്കച്ച്  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനച്ച്  നബയമതബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തുന്ന

കേനാരദവലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണേച്ച്. സര്കവ്വ പൂര്തബയനാക്കബയ കകേസ്സുകേളബല് പട്ടയലാം

നല്കുന്ന  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബകക്കണ്ടെതുണ്ടെച്ച്.  വയനനാടെച്ച്  ജബലയബല്  263.78  ലഹക്ടര്

ഭൂമബക്കച്ച്  പട്ടയ  വബതരണേലാം  നടെത്തുന്നതബനച്ച്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

അലാംഗസ്പീകേരബച  അകപക്ഷകേളബല്  നകേവശ  കരഖ,  പട്ടയലാം  എന്നബവ

അനവദബക്കുന്നതബനച്ച്  വനലാം  വകുപ്പെബലന്റെ  ലവബ്നസറബല്  അപ് കലനാഡെച്ച്

ലചയ്യുന്നതബനച്ച്  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചവരുന.  ചുരുങ്ങബയതച്ച്  3  വര്ഷലമങ്കബലലാം

സര്വ്വസ്പീസച്ച് ബനാക്കബയുള്ള ഉകദദനാഗസലര മനാത്രകമ ടബബപ്യൂണേലകേളബല് നബയമബക്കനാന്

പനാടുള്ളുലവനലാം  അവലര  2  വര്ഷകതയച്ച്  ടനാന്സ്ഫര്  ലചയനാന്  പനാടെബലലന്ന

നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  മലബനാര്  കമഖലയബലല  6  ജബലകേളബല്

ലകേട്ടബക്കബടെക്കുന്ന  കകേസ്സുകേള്  തസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച്  29  ലസഷദല്  ടബബപ്യൂണേലകേള്

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  സബ.ആര്.ഇസഡെച്ച്.-ല്ലപ്പെടെനാത  തസ്പീരകദശഭൂമബക്കച്ച്  പട്ടയലാം

നല്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണേനലാം  റസ്പീസര്കവ്വലയത്തുടെര്നണ്ടെനായ

ഉടെമസനാവകേനാശലാം ലതളബയബക്കുന്നതുമനായബ ബനലപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് എല്.ആര്.എലാം.

സലാംവബധനാനതബലൂലടെ പരബഹരബക്കുന്നതനാലണേനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ
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മനബ വദക്തമനാക്കബ.

57 (*513) നഗരങ്ങളബല് നബപ്പെനാസച്ച് കറനാഡെച്ച് നബര്മ്മേനാണേ പദതബ

ലപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന്)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  സലാംസനാനതച്ച്  വനാഹന  സനാന്ദ്രത  അധബകേമനായതബനനാല്

നഗരങ്ങളബലല  ഗതനാഗതക്കുരുക്കുലാം  അപകേടെങ്ങളുലാം  കുറയനാനനായബ  വബവബധ

നഗരങ്ങളബല്  നബപ്പെനാസച്ച്  കറനാഡുകേള്  നബര്മ്മേബച  വരുനലണ്ടെന്നച്ച്  സഭലയ

അറബയബച.  ഫണ്ടെബലന്റെ  ലഭദതയനസരബചച്ച്  കറനാഡുകേളുലടെ  ഉപരബതലലാം

പുതുക്കുന്നതബനലാം കകേടുപനാടുകേള് പരബഹരബക്കുന്നതബനമുളള നടെപടെബകേള് സസസ്പീകേരബച

വരുന.  നബര്മ്മേനാണേതബലല  അപനാകേതകേള്  ഡെബഫക്ടച്ച്  ലയബബലബറബ

പബരസ്പീഡെബനളളബലനാലണേങ്കബല്  ബനലപ്പെട്ട  കേരനാറുകേനാരുലടെ  ലചലവബല്തലന്ന

പരബഹരബച  വരുനണ്ടെച്ച്.  ഗതനാഗതതബനച്ച്  തടെസമനാകുന്ന  പനാതകയനാരങ്ങളബലല

കേകയറലാം ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതബനളള നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബക്കുനണ്ടെച്ച്.  അപകേടെങ്ങളുലടെ മുഖദ

കേനാരണേങ്ങള്  കേലണ്ടെത്തുന്നതബനനായബ  നബശബത  ഇടെകവളകേളബല്  വബവബധ

കദശസ്പീയപനാതകേളബല് കറനാഡെച്ച് കസഫബ ഓഡെബറ്റുകേള് നടെതബ വരുനണ്ടെച്ച്. തുടെര്ചയനായബ

അപകേടെലാം നടെക്കുന്ന സലങ്ങള് ബനാക്കച്ച് കസനാട്ടനായബ കേണ്ടെച്ച് പഠനലാം നടെതബ കറനാഡെച്ച്

സുരക്ഷനാ  പ്രവൃതബകേള്  നടെതബ  വരുനണ്ടെച്ച്.  ലപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെബലന്റെയുലാം

നനാഷണേല്  നഹകവ  അകതനാറബറബ  ഓഫച്ച്  ഇനദയുകടെയുലാം  കേസ്പീഴബല്  നബലവബല്  58

നബപ്പെനാസുകേളുലടെ  നബര്മ്മേനാണേലാം  നടെനവരബകേയനാലണേനലാം  മണ്ണൂതബ-അങ്കമനാലബ
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കദശസ്പീയപനാതയബലല  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  കറനാഡെച്ച്  നബര്മ്മേനാണേവലാം  കദശസ്പീയപനാതകേളബല്  ഫുട്ടച്ച്

ഓവര്  ബ്രബഡ്ജുകേള്  സനാപബക്കുന്നതുലാം  സലാംബനബചച്ച്  എന്.എചച്ച്.എ.ലഎ.-യുലടെ

ശദയബല്ലപ്പെടുത്തുന്നതനാലണേനലാം  കേരമന-കേളബയബക്കനാവബള  പനാതയബല്

ബനാലരനാമപുരലാം  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചച്ച്  അടെബപ്പെനാതനാ  നബര്മ്മേനാണേലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണേനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്ര ചബഹ്നമബടെനാത  5152

മുതല്  5425  വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  173  എണതബനലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)


