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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-18

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജൂലലല   04,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്  ലകേ.എസക്ക്.യ.  പ്രവരത്തകേരുലട

ലസക്രകട്ടറബയറക്ക്  മനാരച്ചബനുകനലരയണനായ  കപനാലസ്പീസക്ക്  ലനാത്തബച്ചനാരജബല്

പ്രതബകഷേധബച്ചക്ക്  പ്ലകനാരഡുകേളലാം  ബനാനറലാം  പബടബച്ചുലകേനാണക്ക്  യ.ഡബ.എഫക്ക്.  അലാംഗങ്ങള്

എഴുകന്നേറ്റുനബന്നേക്ക്  ബഹളലാം  വയ്ക്കുകേയലാം  അല്പസമയത്തബനുകശേഷേലാം  സസ്വസനാനങ്ങളബല്

ഉപവബഷ്ടരനാകുകേയലാം ലചയ.)

53(*541) റവനന്യൂ റബകവറബ സലാംവബധനാനത്തബലല പരബഷനാരങ്ങള്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന) നല്കേബയ

മറപടബയബല്,  റവനന്യൂ റബകവറബ നടപടബകേളബലല കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കുന്നേതബനനായബ

01-01-2017  മുതല്  സലാംസനാനവദനാപകേമനായബ  ആര.ആര.  ഓണ്ലലലന
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നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുലണനലാം  rr.kerala.gov.in  എന്നേ  ലവബക്ക് ലലസറബലൂലട

അരത്ഥനനാധബകേനാരബകേള്ക്കുലാം കുടബശബകേകനാരനുലാം സനാറസക്ക് വസ്പീക്ഷബകനാവന്നേതനാലണനലാം

സഭലയ  അറബയബച്ചു.    റവനന്യൂ  റബകവറബ  തുകേ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നേതബനനായബ  ReLIS

e-payment  സലാംവബധനാനലാം  ആര.ആര.  ഓണ്ലലലന  കപനാരട്ടലബകലയക്ക്  ഇന്റെകഗ്രറക്ക്

ലചയബട്ടുണക്ക്.   വബകല്ലേജക്ക് ഓഫസ്പീസുകേളബല് e-POS Machine-കേള് സനാപബക്കുന്നേതബനുള

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനലണനലാം  ഇതബലന്റെ  സലാംസനാനതല  ഉദ്ഘനാടനലാം

21-06-2019-നക്ക് നബരവ്വഹബച്ചുലവനലാം ഇതബലൂലട സസൗകേരദപ്രദമനായബ തുകേ അടവനാകനാന

സനാധബക്കുലമനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.   17-01-2017-ലല  ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം  റവനന്യൂ

റബകവറബ തവണ തുകേയലട പരബധബ ഉയരത്തുകേയലാം റവനന്യൂ വകുപ്പുമനബ, ജബല്ലേനാകേളക്ടര,

തഹസസ്പീല്ദനാര  എന്നേബവരകക്ക്  ഗഡുകള്  അനുവദബകനാലമന്നേക്ക്  നബരകദ്ദേശേബക്കുകേയലാം

ലചയബട്ടുണക്ക്.   25,000/-  രൂപ  വലരയള  കുടബശബകേയക്ക്  പരമനാവധബ  10  ഗഡുകള്

തഹസസ്പീല്ദനാരകക്ക്  അനുവദബകനാവന്നേതനാലണനലാം  തവണതുകേ  ഒടുക്കുന്നേതബല്  വസ്പീഴ

വരുത്തബയനാല്  ആര.ആര.  നടപടബകേള്  തുടരുന്നേതനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

വബദദനാഭദനാസ  വനായനാ  തബരബച്ചടവക്ക്  സഹനായ  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  അരഹരനായവരുലട

കലനാണുകേളബകന്മേലുള  ആര.ആര.  നടപടബകേള്  തല്കനാലകത്തയക്ക്  നബരത്തബവയ്ക്കുനാന

നബരകദ്ദേശേബക്കുകേയലാം  എന.ലഎ.സബ.  മുഖനാന്തരലാം  ഓണ്ലലലന  കസനാഫക്ക് ലവയറബല്

ആവശേദമനായ ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള് ഏരലപ്പെടുത്തുകേയലാം ലചയബട്ടുണക്ക്.   ഭൂനബകുതബ,  റവനന്യൂ
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റബകവറബ ഇനങ്ങളബല് പബരബവക്ക് ഊരജബതമനാക്കുന്നേതബനനായബ ജബല്ലേകേള്കക്ക് പ്രതബമനാസ

ടനാരജറക്ക്  നബശ്ചയബച്ചക്ക്  നല്കുകേയലാം  മനാസലാംകതനാറലാം  അവകലനാകേനലാം  നടത്തുകേയലാം

ലചയ്യുനലണനലാം കകേനാടതബകേളബല് നബലനബല്ക്കുന്നേ കസ റദ്ദേനാക്കുന്നേതക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക്

പരബപതലാം  പുറലപ്പെടുവബച്ചബട്ടുലണനലാം  ആര.ആര.  നടപടബകേള്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നേതബനനായബ  റവനന്യൂ  റബകവറബ  ആക്ടക്ക്  കഭദഗതബ  വരുത്തണലമന്നേ

ശേബപനാരശേയബകന്മേല്  തുടരനടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

ജപബ  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  അയച്ചതുലകേനാണക്ക്  ഭൂമബയലട  കേരലാം  സസ്വസ്പീകേരബകനാതബരബക്കുന്നേ

ഉകദദനാഗസരലകതബലര  കേരശേന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  നബശ്ചബത

സമയത്തബനകേലാം  കുടബശബകേത്തുകേ  അടയ്ക്കുകേയനാലണങബല്  bought-in-land  ആയബ

നബക്ഷബപമനാക്കുന്നേ  ഭൂമബ  ഉടമസനക്ക്  തബരബച്ചുനല്കേനാന  വദവസയലണനലാം

ലമനാറകട്ടനാറബയലാം  ബനാധകേമനായബട്ടുളവരലകതബലരയള  ജപബ  നടപടബകേള്

നബരത്തബവയണലമന്നേക്ക്  കേരശേന  നബരകദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബട്ടുലണനലാം  ആയബരലാം  ചതുരര്രശേ

അടബക്കുതനാലഴ വബസസ്പീരണ്ണമുള വസ്പീടുകേള് സരഫനാസബ ആക്ടക്ക് പ്രകേനാരലാം ജപബ ലചയനാന

പനാടബലല്ലേന്നേക്ക്  നബയമസഭ  പനാസനാകബയ  പ്രകമയത്തബലൂലട  കകേന്ദ്രസരകനാരബലന

അറബയബച്ചബട്ടുലണനലാം  സഹകേരണ  കമഖലലയ  ഇതബലന്റെ  പരബധബയബല്  നബനലാം

ഒഴബവനാകണലമന്നേക്ക്  ആവശേദലപ്പെട്ടബട്ടുലണനലാം  11  അലാംഗ  അഡ്കഹനാകേക്ക്  കേമ്മേബറബയലട

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലഭദമനാകുന്നേമുറയക്ക്  തുടരനടപടബകേലളക്കുറബച്ചക്ക്  ആകലനാചബക്കുലമനലാം



4

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

54(*542) സ്കൂള് വബദദനാരത്ഥബകേളലട ബനാഗബലന്റെ ഭനാരലാം കുറയനാന നടപടബ

ലപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (ലപ്രനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്)  നല്കേബയ

മറപടബയബല്, വബദദനാരത്ഥബകേളലട ബനാഗബലന്റെ ഭനാരലാം കുറയ്ക്കുന്നേതബനനായബ പനാഠപുസകേങ്ങള്

3  വനാലദങ്ങളനാകബ  അച്ചടബച്ചക്ക്  നല്കുനലണനലാം  വനാട്ടര  കബനാട്ടബല്

ഒഴബവനാക്കുന്നേതബനനായബ തബളപ്പെബച്ചനാറബയ ലവളലാം സ്കൂളകേളബല്ത്തലന്നേ ലഭദമനാകണലമന്നേക്ക്

നബരകദ്ദേശേബച്ചബട്ടുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.   കപജുകേള്  കുറഞ്ഞ  ലചറബയ

കനനാട്ടുബുക്കുകേള്  ഉപകയനാഗബക്കുന്നേതബനുള  കബനാധവത്കേരണവലാം  നടത്തുനണക്ക്.

ലപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തബലന്റെ  ഭനാഗമനായ  ശേബശുകകേന്ദ്രസ്പീകൃത

വബദദനാഭദനാസരസ്പീതബയബലൂലട  അതദന്തനാധുനബകേ  ലടകകനാനജബ  ഉപകയനാഗബച്ചുള

അദദനാപനരസ്പീതബ  പ്രനാവരത്തബകേമനാകബയബട്ടുലണനലാം  പരസ്പീക്ഷനാ  സമ്പ്രദനായത്തബല്

മനാറലാംവരുത്തനാന  ഉകദ്ദേശേബക്കുനലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാകബ. 

55(*543) കദശേസ്പീയപനാത നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക് പുതബയ കകേന്ദ്രനബരകദ്ദേശേങ്ങള്

ലപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷേനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന) നല്കേബയ

മറപടബയബല്,  കദശേസ്പീയപനാത  അകതനാറബറബ  പ്രസബദസ്പീകേരബച്ച  മുനഗണനനാ  പട്ടബകേയബല്

കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബല്ലേയബകലലതനാഴബലകേയള  കദശേസ്പീയപനാതകേളലട  വബകേസനലാം  high
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priority -2  കലയക്ക് തരലാംതനാഴക്ക് ത്തുകേയലാം  3D  വബജ്ഞനാപനങ്ങള്, 3G  അവനാരഡുകേള്,

നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ  വബതരണലാം  ലചയല്/ലകേട്ടബവയല്  എന്നേബവയമനായബ

മുകന്നേനാട്ടുകപനാകകേണതബലല്ലേന്നേക്ക് റസ്പീജബയണല് ഓഫസ്പീസരമനാരകക്ക് നബരകദ്ദേശേലാം നല്കുകേയലാം

ലചയലകേനാണ്ടുള  ഉത്തരവക്ക്  റദ്ദേനാകബയതനായബ  അറബയബപ്പെക്ക്  ലഭബച്ചബട്ടുലണനലാം

നബരത്തബവയനാന  തസ്പീരുമനാനബച്ച  പ്രവരത്തനങ്ങള്  തുടരുന്നേതബല്  തടസമബലല്ലേനലാം

സഭലയ അറബയബച്ചു. ഇസൗ സരകനാര അധബകേനാരത്തബല് വന്നേതബനുകശേഷേലാം കദശേസ്പീയപനാത

വബകേസനലാം  മുഖദ  അജണയനായബ  കേണകനാകബ  സലകമലറടുകല്  നടപടബ

സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നേതബനക്ക്  ഉകദദനാഗസരകക്ക്  നബരകദ്ദേശേലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്  .  തൃശ്ശൂര,  മലപ്പുറലാം,  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  ,  കേണ്ണൂര  ജബല്ലേകേളബല്  3D

വബജ്ഞനാപനലാം  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  3G  അവനാരഡുകേള്ക്കുള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുലണനലാം  തബരുവനന്തപുരലാം,  ലകേനാല്ലേലാം,  ആലപ്പുഴ,

എറണനാകുളലാം  ജബല്ലേകേളബല്  പ്രസ്തുത  വബജ്ഞനാപനത്തബനുള  നടപടബ

അന്തബമഘട്ടത്തബലനാലണനലാം  സലകമലറടുകല്  അനന്തമനായബ  നസ്പീണ്ടുകപനാകുന്നേതക്ക്

നഷ്ടപരബഹനാര  ലചലവക്ക്  വരദബപ്പെബക്കുലമനലാം  എന.എച്ചക്ക്.എ.ലഎ.-യലട

സഹനായമുലണങബല്  പ്രവൃത്തബ  കവഗത്തബല്  സനാക്ഷനാത്കേരബകനാന  സനാധബക്കുലമനലാം

മനബ വദക്തമനാകബ.  കേരുവനാറ-കതനാട്ടപ്പെളബ-പുറകനാടക്ക് /അരൂര-കചരത്തല ഭനാഗങ്ങളബല്

റസ്പീടനാറബലാംഗക്ക്  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണനലാം മറക്ക്  കറനാഡുകേള് പനാച്ചക്ക് വരക്കുലാം റബലപ്പെയര ആന്റെക്ക്
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ലമയബന്റെനനസുലാം  നടത്തബ  ഗതനാഗതകയനാഗദമനാകബയബട്ടുലണനലാം

പനാലകനാടക്ക്  -  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  കദശേസ്പീയപനാത  വബകേസനലാം  തസ്വരബതലപ്പെടുത്തനാന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ.

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  5875

മുതല്  6181  വലരയളള  കചനാദദങ്ങളബല്  102  എണ്ണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട  മനബമനാര

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)

  


