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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/IV-4

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   മനാര്ചച്ച്   2,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30 -നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

10 (*91)   ഭൂരഹബതരബലനാത്ത കകേരളലാം പദതബ

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,    ഭൂരഹബതരബലനാത്ത  കകേരളലാം  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  14

ജബലകേളബലനായബ  58398  കുടലാംബങ്ങള്ക്കച്ച്  ഭൂമബ  അനുവദബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

കകേമനാറബക്കഴബഞ്ഞ കപനാട്ടുകേലള സലാംബനബച്ചുള്ള   ആകക്ഷപങ്ങളബല് അകനന്വേഷണലാം

നടത്തബ  അനുകയനാജദമലനാത്ത ഭൂമബ വബതരണലാം ലചയ്ത കകേസ്സുകേളുലണ്ടെങബല് അവ

മനാറബ  നല്കേനാനുള്ള  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുലമനലാം   വബതരണലാം  ലചയനാന

അവകശേഷബക്കുന്ന  കപനാട്ടുകേള്  ചട്ടപ്രകേനാരലാം  കകേമനാറുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്

സന്വേസ്പീകേരബക്കുലമനലാം സഭലയ  അറബയബച്ചു.  പദതബ  പ്രവര്ത്തനലാം
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ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ ലനാനഡച്ച് റവനന്യൂ കജനായബന്റെച്ച് കേമ്മേസ്പീഷണലറ ലസഷദല്

ഓഫസ്പീസറനായബ  നബയമബച്ചുലകേനാണ്ടെച്ച്  സലാംസനാന  തലത്തബലലാം   ലഡപന്യൂട്ടബ  കേളക്ടര്

(എല്.ആര്)-ലന്റെ  കനതൃതന്വേത്തബല്  ജബലനാ  തലത്തബലലാം  ലസഷദല്  ലസല്

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  സര്ക്കനാര് ഭൂമബയുലട ദദൗര്ലഭദലാം കേണക്കബലലടത്തച്ച് ഭൂമബ വബലയച്ച്

വനാങ്ങുന്നതബനുള്ള ധനകശേഖരണനാര്തലാം  3.41 കകേനാടബ രൂപ സമനാഹരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

ഭൂമബയുലട ലഭദതക്കുറവലാം ആവശേദക്കനാരുലട എണ്ണവലാം പരബഗണബചച്ച് ഫനാറച്ച് നബര്മ്മേബചച്ച്

നല്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം  അവകശേഷബക്കുന്ന  മുഴുവന

ഗുണകഭനാകനാക്കള്ക്കുലാം ലഭദമനാകുന്ന മുറയച്ച്   മൂന്നച്ച് ലസന്റെച്ച് ഭൂമബ അനുവദബക്കുലമനലാം

അതബനച്ച്  സനാധദതയബലനാത്ത സലങ്ങളബല് 'കലഫച്ച്' (കലവച്ച് ലബഹുഡച്ച് ഇനക്ലൂഷന

ആന്റെച്ച്  ഫബനനാനഷദല്  എലാംപവര്ലമന്റെച്ച്)  പദതബയുമനായബ  ബനലപ്പെടത്തബ  ഭൂമബ

നല്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.   അനധബകൃത

കേകയറങ്ങള്     ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം   സന്വേന്തമനായബ  ഭൂമബയബലനാത്തവര്ക്കച്ച്  അഞച്ച്

ലസന്റെച്ച്   വയല്  നബകേത്തബ  വസ്പീടച്ച്  വയനാലമനള്ള  ഉത്തരവബലല  അവദകത

പരബഹരബക്കനാനനാവശേദമനായ   നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുലമനലാം    സന്വേന്തലാം ഭൂമബക്കച്ച് പട്ടയലാം

കേബട്ടനാത്ത അവസയച്ച്   പരബഹനാരലാം കേനാണുലമനലാം   വനാസകയനാഗദമനായ ഭൂമബയനാണച്ച്

വബതരണലാം  ലചയ്യുന്നലതന്നച്ച്   ഉറപ്പുവരുത്തുലമനലാം     റവനന്യൂ  റബക്കവറബ

നടപടബകേളബല്നബന്നച്ച്  വസ്പീടകേലള  ഒഴബവനാക്കബലക്കനാടക്കുന്നതബനച്ച്  ആവശേദമനായ  ചര്ച

നടത്തബ  തസ്പീരുമനാനലമടക്കനാവന്നതനാലണനലാം     സര്കവ്വേയര്മനാരുലട   കുറവച്ച്
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പരബഹരബക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ   നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

11 (*92)            കസനാഷദല് ഓഡബറബലാംഗച്ച്

 ലപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,   ലപനാതുമരനാമത്തച്ച്  കജനാലബകേള്ക്കച്ച്  കസനാഷദല്

ഓഡബറബലാംഗച്ച്  നബര്ബനമനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  സലാംസനാന-ജബലനാ-നബകയനാജകേ

മണ്ഡലതലങ്ങളബലനാണച്ച്  ഓഡബറബലാംഗച്ച്  നടത്തനാനുകദ്ദേശേബക്കുന്നലതനലാം  സഭലയ

അറബയബച്ചു.    കസനാഷദല്  ഓഡബറബലാംഗച്ച്  നടത്തുന്നതബനനായബ  നബശ്ചയബക്കലപ്പെടന്ന

ജനപ്രതബനബധബകേളുലാം  സനാകങതബകേ  വബദഗ്ദ്ധരുലാം  ലപനാതു  സന്വേസ്പീകേനാരദരനായ

വദകബകേളുമടങ്ങുന്ന   ഒരു കേമ്മേബറബയനാണച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നലതനലാം

ഇതുവഴബ  മരനാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തബകേളുലട  ഗുണനബലവനാരലാം,  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട   ഉകദ്ദേശേദലക്ഷദങ്ങളുലട  സനാക്ഷനാത്കേനാരലാം,   ജനകേസ്പീയത,

സുതനാരദത,   സമയബനബതമനായബ   പൂര്ത്തബയനാക്കല്,  സനാമ്പത്തബകേ

ദുര്വബനബകയനാഗമബലനായ്മ  എന്നബവയനാണച്ച്   ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നലതനലാം     ഏലതങബലലാം

പ്രവൃത്തബയബല് ക്രമകക്കടലണ്ടെന്നച്ച് കസനാഷദല് ഓഡബറച്ച്  കേമ്മേബറബ   കേലണ്ടെത്തബയനാല്

സര്ക്കനാര്   അലാംഗസ്പീകൃത  ഏജനസബലയലക്കനാണ്ടെച്ച്  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തബ

ആവശേദമനായ നടപടബകേള് സന്വേസ്പീകേരബക്കുലമനലാം    അറബയബച്ചു.   കകേനാണ്ടനാക്ടറുലട

ഭനാഗത്തുനബനളള  വസ്പീഴ്ചമൂലലാം  പ്രവൃത്തബകേള്  റസ്പീ-ലടനഡര്
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ലചകയണ്ടെബവരുകമ്പനാഴുണ്ടെനാകുന്ന നഷലാം    റബസച്ച് ആന്റെച്ച് കകേനാസബല് ഉള്ലപ്പെടത്തബ

ഈടനാക്കനാനുള്ള   നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനണ്ടെച്ച്.     കറനാഡച്ച്  കേട്ടബലാംഗുമനായബ

ബനലപ്പെട്ടുലകേനാണ്ടുള്ള  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കച്ച്   അനുമതബ  നല്കുന്നതബനച്ച്  വദകമനായ

മനാനദണ്ഡലാം  ഏര്ലപ്പെടത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം കടനാള്  പബരബവച്ച്

നബര്ത്തലനാക്കണലമന്നനാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ  അഭബപ്രനായലമനലാം

എന.എചച്ച്.എ.ഐ.  ഏര്ലപ്പെടത്തബയബട്ടുള്ള  കടനാള്  നബര്ത്തലനാക്കണലമന്നച്ച്

ആവശേദലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  പുതുതനായബ  നബര്മ്മേബക്കുന്ന  കറനാഡുകേള്ക്കച്ച്  കടനാള്

പബരബവച്ച്  ഉണ്ടെനാകേബലലനലാം    പബ.ഡബബ.ഡബ.യുലട സന്വേത്തുക്കള് സലാംബനബച

ആസബ  രജബസര്  നബലവബലലണ്ടെനലാം   നബയമ  പ്രകേനാരലാം  അവ

പരബപനാലബക്കുന്നതബനുള്ള    നബര്കദ്ദേശേലാം നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം മനബ അറബയബച്ചു.

ലപനാതുമരനാമത്തുമനായബ  ബനലപ്പെട്ട  കരഖകേളബകലയുലാം  എസബകമറബകലയുലാം

സനാകങതബകേ പദങ്ങലളനാഴബലകേയുള്ളവ  മലയനാളത്തബലനാക്കുന്നതച്ച് സലാംബനബചച്ച്

ചര്ച  ലചയ്തച്ച്  തസ്പീരുമനാനബക്കനാവന്നതനാലണനലാം  പബ.ഡബബ.ഡബ.   കറനാഡുകേളുലട

ഗുണനബലവനാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമനായബ  ബനലപ്പെട്ട  ഇനലവസബകഗഷനബല്

കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കനാനനാവശേദമനായ    നടപടബകേള്   സന്വേസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ.

12 (*93)   വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളബലല റനാഗബലാംഗച്ച്
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വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (ലപ്രനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്, കകേരള  സര്വ്വേകേലനാശേനാലയുലട  കേസ്പീഴബലളള  കകേനാകളജുകേളബല്

റനാഗബലാംഗച്ച് തടയുന്നതബനനായബ ലലവസച്ച് ചനാനസലര് അദദക്ഷനനായബ ആന്റെബ റനാഗബലാംഗച്ച്

കേമ്മേബറബ,   ആന്റെബ  റനാഗബലാംഗച്ച്  സന്വേനാഡച്ച്,  കമനാണബററബലാംഗച്ച്  ലസല്  എന്നബവ

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  പരനാതബകേള്  ലഭബക്കുന്ന  മുറയച്ച്  ആയതബകന്മേല്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ലചയ്തുവരുന്നതനായബ സഭലയ അറബയബച്ചു.   റനാഗബലാംഗബലനതബലര

വബദദനാര്തബകേള്ക്കബടയബല് കബനാധവത്കേരണ കനാസുകേള് സലാംഘടബപ്പെബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

സനാകങതബകേ  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബലളള  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബലലാം

റനാഗബലാംഗച്ച്  നബയമ  വബരുദമനായബ  പ്രഖദനാപബചബട്ടുലണ്ടെനലാം   റനാഗബലാംഗച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

ലചയ്തനാല് എ.ഐ.സബ.റബ.ഇ നബഷ്കര്ഷബചബരബക്കുന്ന വദവസകേള് പ്രകേനാരലാം റനാഗബലാംഗച്ച്

നടത്തബയ വബദദനാര്തബലക്കതബലര ശേകമനായ നടപടബകേള് സന്വേസ്പീകേരബക്കുലമനലാം മനബ

വദകമനാക്കബ.     അദദയന  വര്ഷലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുമുമ്പച്ച്    യു.ജബ.സബ.

എ.ലഎ.സബ.റബ.ഇ.  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  അനുസരബച്ചുളള  സര്ക്കുലര്  എലനാ  കകേനാകളജച്ച്

പ്രബനസബപ്പെനാള്മനാര്ക്കുലാം  നല്കുകേയുലാം  അഡബഷന  സമയത്തച്ച്  വബദദനാര്തബയുലാം

രക്ഷകേര്ത്തനാവലാം  റനാഗബലാംഗബലനക്കുറബച്ചുളള  കേനാരദങ്ങള്  മനസബലനാക്കബ   ആയതബല്

ഭനാഗഭനാക്കനാകുകേയബല  എനളള  സനാക്ഷദപതലാം  എഴുതബ  വനാങ്ങണലമന്നച്ച്

നബഷ്കര്ഷബക്കുകേയുലാം ലചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കകേരള സര്വ്വേകേലനാശേനാല കഹനാസലബലല സുരക്ഷ

ശേകമനാക്കുകേയുലാം  കപനാലസ്പീസബലന്റെയുലാം  സര്വ്വേകേലനാശേനാല  ലസകേന്യൂരബറബ
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ജസ്പീവനക്കനാരുലടയുലാം പകടനാളബലാംഗച്ച് ഏര്ലപ്പെടത്തുകേയുലാം റനാഗബലാംഗച്ച് എന്ന കപരബല് ദളബതച്ച്

വബദദനാര്തബകേള്  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ളവര്ലക്കതബലര  നടക്കുന്ന  ഗുണ്ടെനാ

ആക്രമണത്തബലനതബലര  നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ലചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.

റനാഗബലാംഗബലനതബലര   ശേകമനായ നബലപനാലടടക്കനാനുളള സമബതബകേള് നബയമപരമനായബ

നബലവബലലണ്ടെനലാം സലാംസനാനലത്ത ഏലതങബലലാം  വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളബല്

ഇത്തരലാം  സമബതബകേള്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നബലലങബല്  പ്രസ്തുത  മനാകനജച്ച് ലമന്റെബലനതബലര

ശേകമനായ  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  കേളമകശരബ  സര്ക്കനാര്  കപനാളബലടകബകേച്ച്

കകേനാകളജച്ച്  കഹനാസലബലല  റനാഗബലാംഗുമനായബ  ബനലപ്പെട്ടച്ച്   11  വബദദനാര്തബകേലള

കകേനാകളജബല്  നബന്നച്ച്  അകനന്വേഷണ  വബകധയമനായബ  പുറത്തനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം മനബ

വദകമനാക്കബ. ഓകരനാ  കേനാറഗറബയബലമുള്ലപ്പെടന്ന  കുറങ്ങള്ക്കച്ച്  ഓകരനാ

തരത്തബലളള  നബയമങ്ങളനുസരബചനാണച്ച്   ശേബക്ഷനാനടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നലതനലാം

ഇത്തരത്തബലളള  ലതറനായ  നടപടബകേള്  ഏലതങബലലാം  കകേനാകളജുകേളബല്

നടക്കുകേയനാലണങബല്   ശേകമനായ  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  സന്വേനാശയ

കകേനാകളജുകേളബലല  ഇത്തരലാം  പ്രശ്നങ്ങള്  പഠബക്കുന്നതബനനായബ  ജസബസച്ച്  ദബകനശേന

കേമ്മേസ്പീഷന പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുന്നതനായുലാം   ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്   മറുപടബയനായബ  മനബ

വദകമനാക്കബ. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  1085

മുതല്  1448 വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  170  എണ്ണത്തബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്
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കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


