
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-13

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   നവലാംബര്   14,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

33 (*391) മബന്നല് സുരക്ഷനാ കേവചങ്ങള്

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  മബന്നല്  സുരക്ഷനാ  കേവചങ്ങളുലട  അഭനാവത്തനാല്

അപകേടങ്ങള്  ഉണനാകേനാറുലണങബലലാം  അവ  വര്ദബച്ചുവരുന്നതനായബ

ശദയബല്ലപ്പെട്ടബട്ടബലല്ലെനലാം  2013-19  കേനാലയളവബല്  ഇടബമബന്നല്മൂലലാം

മരണലപ്പെട്ടതക്ക്  81  കപര് മനാത്രമനാലണനലാം സഭലയ അറബയബച്ചു.   ലകേട്ടബടങ്ങളുലട

മുകേളബല്  വബരബക്കുന്ന  കലനാഹത്തകേബടുകേള്  എര്ത്തക്ക്  ലചയ്യുന്നതുവഴബ  മബന്നല്

രക്ഷനാ  കേവചങ്ങളനാകബ  മനാറനാന  കേഴബയുന്നതനാലണനലാം  ഇടബമബന്നല്

സമയങ്ങളബല് ലലമകക്ക്, ലമനാലലബല് കഫനാണ്  എന്നബവയടകമുളള  ഇലകബകേക്ക്,
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ഇലകകനാണബകക്ക് ഉപകേരണങ്ങളുലട ഉപകയനാഗലാം ഒഴബവനാകബ സസ്വയലാം പ്രതബകരനാധലാം

സൃഷബക്കുന്നതക്ക്  അപകേടങ്ങള്  കുറയനാന  സഹനായബക്കുലമനലാം  കേനാലനാവസനാ

വദതബയനാനവമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക്  ശേനാസസ്പീയ  പഠനലാം  നടത്തുന്നതബനനാവശേദമനായ

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം   ലകേട്ടബടങ്ങളബല്  ഉണനാകകേണ  സുരക്ഷ

സലാംബന്ധബചക്ക്  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുലട  ബബല്ഡബലാംഗക്ക്

ലറഗുകലഷന  പരബകശേനാധബചക്ക്  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാന

ശമബക്കുന്നതനാലണനലാം  മനബ  അറബയബച്ചു.   ഇടബമബന്നല്  മൂലലാം  വസ്പീടുകേള്ക്കുലാം

ഉപകേരണങ്ങള്ക്കുമുണനാകുന്ന  നനാശേനഷത്തബനക്ക്  ധനസഹനായലാം  നല്കുന്ന

കേനാരദവലാം  ദുരന്ത  ലഘൂകേരണ  പദതബയബല്  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലെലയക്കൂടബ

ഉള്ലപ്പെടുത്തുന്ന  കേനാരദവലാം  പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ  മനബ  അറബയബച്ചു.  ഇടബമബന്നല്  മൂലമുണനാകുന്ന

അപകേടങ്ങലളക്കുറബച്ചുലാം പ്രതബകരനാധ മനാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറബച്ചുലാം ലപനാതുസമൂഹത്തബല്

അവകബനാധലാം  സൃഷബകകണതുലണന്നക്ക്  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം

യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ വദക്തമനാകബ. 

34 (*392) ഉപകയനാഗബകനാലത കേബടക്കുന്ന ഭൂമബയുലട വബവരങ്ങള്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  റവനന്യൂ

റബകനാര്ഡുകേള്  പ്രകേനാരലാം  സലാംസനാനലത്ത  പുറകമനാകക്ക്  ഭൂമബ  2263267.36816
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ഏകറുലാം   ഉടമസരബല്ലെനാത്തതുലാം  സര്കനാരബകലയക്ക്  ഏലറടുത്തബട്ടുളളതുമനായ  ഭൂമബ

6282.67  ഏകറുമനാലണന്നക്ക്  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  പ്രസ്തുത  ഭൂമബയബല്

ഉപകയനാഗകയനാഗദമനായ ഭൂമബ സലാംബന്ധബചക്ക്  ജബല്ലെനാ കേളക്ടര്മനാര് മുഖനാന്തബരലാം വബവര

കശേഖരണലാം നടത്തബവരുനണക്ക്.  ഇത്തരലാം ഭൂമബ വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനായുലാം

ഭൂരഹബതര്കനായുലാം  പതബച്ചു  നല്കേനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനണക്ക്.

തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുലട  ലലകേവശേമബരബക്കുന്ന  ഭൂമബ

നബലനബര്ത്തുന്നതബനനായബ  കകേന്ദ്ര  റവനന്യൂ  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുലമന്റുമനായബ

ആകലനാചബക്കുന്നതുലാം  അനധബകൃതമനായബ  കകേവശേലാം  വചബരബക്കുന്ന  സര്കനാര്,

പുറകമനാകക്ക്  ഭൂമബ  തബരബച്ചുപബടബകനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുമുണക്ക്.  നബകുതബ

ലകേട്ടനാത്ത  ഭൂമബയുലട  ഉടമകേലള  കേലണത്തബ  നബകുതബ  ചുമത്തനാനലാം

റസ്പീസര്കവ്വേയുമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ട  പരനാതബകേള്  തനാമസലാംവബനനാ  പരബഹരബകനാനലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  വകുപ്പുകേള് തമ്മേബല് ഭൂമബ  ലലകേമനാറലാം ലചയ്യുകമനാള്

അതക്ക് റവനന്യൂ വകുപ്പെബലന്റെ അറബകവനാലട ആയബരബകണലമന്നക്ക് നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുണക്ക്.

വര്ഷങ്ങളനായബ  പനാട്ടത്തുകേ  അടയനാത്തതുലാം  ലസ്പീസക്ക്  പുതുകനാത്തതുമനായ

ക്ലബ്ബുകേള്കക്ക്  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കേബ  തുടര്നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  റവനന്യൂ

വകുപ്പെബലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തബല്  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേനാപന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലൂലട  നദബകേളബലലയുലാം  കതനാടുകേളബലലയുലാം
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പുറകമനാക്കുഭൂമബയബലല  കേകയ്യേറലമനാഴബപ്പെബകനാനലാം  അത്തരലാം  ഭൂമബയബല്

തനാമസബക്കുന്നവലര  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനമനാവശേദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം വബവബധ വകുപ്പുകേളുലട ലലകേവശേമുളള ഭൂമബ  ലപനാതു

ആവശേദങ്ങള്കക്ക്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനളള  നടപടബകേള്

കവഗത്തബലനാക്കുന്നതനാലണനലാം  എകസ്റ്റേറ്റുകേള്  ലലകേവശേലാം  വചബരബക്കുന്ന  ഭൂമബ

സലാംബന്ധബച  വദവഹനാരങ്ങളബല്  വദക്തത  വരുത്തബ   കതനാട്ടലാം

ലതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ഭൂമബ  ലഭദമനാകനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു. 

35 (*393) കറനാഡക്ക് ശലാംഖലയുലട മുഖഛനായ മനാറ്റുന്നതബനളള പ്രവര്ത്തനലാം

ലപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  ലപനാതുമരനാമത്തക്ക് വകുപ്പെബലന്റെ കറനാഡുകേളുലട അവസ,

വനാഹന സനാന്ദ്രത,  ഗുണനബലവനാരലാം  എന്നബവ വബശേകേലനലാം  ലചയ്യുന്നതബനനായബ

കേലാംപന്യൂട്ടര് ലനറക്ക് വര്കക്ക് സലാംവബധനാനലാം ഉള്ലപ്പെലടയുളള കറനാഡക്ക്  ലമയബന്റെനനസക്ക്

മനാകനജക്ക് ലമന്റെക്ക്  സബസ്റ്റേലാം  നടപ്പെബലനാകനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു  വരുനലണന്നക്ക്

സഭലയ അറബയബച്ചു.  ഇതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ  4300  കേബ.മസ്പീ.  കറനാഡബലന്റെ സര്കവ്വേ

നടത്തുന്നതബനളള  സനാകങതബകേ  സഹനായലാം  നല്കുന്നതബനനായബ  കനനാഡല്

ഏജനസബയനായബ  കകേന്ദ്ര  കറനാഡക്ക്  റബസര്ചക്ക്  ഇനസ്റ്റേബറന്യൂട്ടുമനായബ  കേരനാറബല്
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ഏര്ലപ്പെടുകേയുലാം  സബ.ആര്.ആര്.ഐ.-കക്ക് നനാലനായബരലാം കേബകലനാമസ്പീറര് കറനാഡബല്

സര്കവ്വേ  നടത്തുന്നതബനനായബ  ലകേ.എസക്ക്.റബ.പബ.-യബല്നബനലാം  തുകേ

അനവദബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തബനളളബല്  പ്രധനാനലപ്പെട്ട

കറനാഡുകേളുലട  അടബസനാന  വബവരങ്ങള്  ഡബജബറകലസക്ക്  ലചയ്യേനാന

സനാധബക്കുലമനലാം  അതുവഴബ  മുഴുവന  കറനാഡുകേളുലടയുലാം  പരബപനാലനവലാം

പുനരുദനാരണവലാം  പുനര്നബര്മ്മേനാണവലാം  സനാകങതബകേ  മബകേകവനാലട

നടപ്പെബലനാകനാന കേഴബയുലമനലാം മനബ  വദക്തമനാകബ.  പനാറയുലട  ലഭദതക്കുറവക്ക്

കറനാഡക്ക്  നബര്മ്മേനാണലത്ത  ബനാധബകനാതബരബകനാന  മബല്ലെബലാംഗക്ക്  റസ്പീകസക്ലബലാംഗക്ക്,

ലലവറക്ക്കടനാപ്പെബലാംഗക്ക്  തുടങ്ങബയ  സനാകങതബകേ  വബദദകേള്  ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തനാനലാം

പുനര്നബര്മ്മേനാണവലാം  അറകുറപ്പെണബകേളുലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ  കറനാഡുകേള്

കൃതദമനായബ  ഡബകസന  ലചയക്ക്  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  രസ്പീതബ  വദനാപകേമനാക്കുകേയുലാം

നബലവബലല പനാതകേളബലല ടനാര് പ്രതലലാം പുനരുപകയനാഗബക്കുന്ന മബല്ലെബങ്ങക്ക്, സബക്ക്

കഗ്രഡക്ക്  ശേക്തബലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  soil  stabilization  കപനാലളള  നൂതന

സനാകങതബകേ വബദദകേള് ഉപകയനാഗബചക്ക് നബര്മ്മേനാണ സനാമഗ്രബകേളുലട ഉപകയനാഗലാം

കുറയ്ക്കുകേയുലാം  ലചയ്യുനണക്ക്.   KHRI-യുലട  പുനരുദനാരണലാം  പൂര്ത്തബയനാകുന്ന

മുറയക്ക്   കകേനാണ്കസ്പീറക്ക്  recycle-ലബലൂലട  പുതബയ  നബര്മ്മേനാണ  സനാമഗ്രബകേള്

ഉപയുക്തമനാകനാന  സനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ലപനാതുമരനാമത്തക്ക്  കറനാഡുകേളുലട
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സലാംരക്ഷണത്തബനലാം  നബരസ്പീക്ഷണത്തബനലാം   കേകയ്യേറലാം  ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം

ലലഹകവ  ലപ്രനാട്ടക്ഷന  ആക്ടക്ക്  പ്രകേനാരലാം  എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവക്ക്  എഞബനസ്പീയര്മനാലര

ചുമതലലപ്പെടുത്തബ ഉത്തരവക്ക് പുറലപ്പെടുവബചബട്ടുണക്ക്.  ഇതുകൂടനാലത 08-02-2017-ല്

ലപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പുമനബയുലടയുലാം  ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബയുലടയുലാം

അദദക്ഷതയബല്  ജബല്ലെനാ  കേളക്ടര്മനാരുലാം  ജബല്ലെനാതല  ഉകദദനാഗസനമനാരുമനായബ

നടത്തബയ  വസ്പീഡബകയനാ  കകേനാണ്ഫറനസബലലാം  കേകയ്യേറങ്ങള്

ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  ലപനാതുമരനാമത്തക്ക്,  കപനാലസ്പീസക്ക്,  റവനന്യൂ  വകുപ്പുകേള്ക്കുലാം

നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കറനാഡുകേളുലട  അറകുറപ്പെണബകേള്കനായബ  700

കകേനാടബ  രൂപ  നല്കേബയബട്ടുലണനലാം  എന.എചക്ക്.എ.ലഎ.-യുലട

അനനാസയ്ലകതബലര   ബഹുജന  പ്രകക്ഷനാഭലാം  സലാംഘടബപ്പെബകകണതക്ക്

ആവശേദമനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാകബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

4676  മുതല്  5024  വലരയുളള  കചനാദദങ്ങളബല്  78  എണ്ണത്തബനലാം

ബന്ധലപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   

  


