
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-4

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019    ഒകകനാബര്   31,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

9 (*91)  കദശസ്പീയപനാതയുലടെ വബകേസനലാം 

ലപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  കേനാസര്കഗനാഡക്ക്  മുതല്  തബരുവനന്തപുരലാം  വലരയുളള

കദശസ്പീയപനാതനാ  വബകേസനത്തബനനായുളള  സ്ഥലകമലറ്റെടുകല്  നടെപടെബകേള്

പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാലണനലാം ഇതബനനായബ എലനാ ജബലകേളബലലാം ലപനാനലാംവബല

തഹസസ്പീല്ദനാര്മനാലര  നബയമബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  പ്രതബകൂല

കേനാലനാവസ്ഥയുലാം ഫണ്ടെബലന്റെ അഭനാവവുമനാണക്ക്  നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്

തടെസലാം  സൃഷബക്കുന്നതക്ക്.  സര്കനാരബലന്റെ  ലലകേവശമുളളതബനക്ക്  പുറലമ

ഏലറ്റെടുകകണ്ടെതനായബ വരുന്ന ഭൂമബകക്ക് കനനാട്ടബഫബകകഷന പുറലപ്പെടുവബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.
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കദശസ്പീയപനാതനാ  വബകേസനത്തബനനായുളള  മുനഗണനനാ  ക്രമത്തബല്  High-2

ഇനത്തബല്ലപ്പെട്ട  പദതബകേള്കക്ക്  ഭൂമബ  ഏലറ്റെടുകല്  തുടെകരണ്ടെതബലലന്ന

കദശസ്പീയപനാത  അകതനാറബറ്റെബയുലടെ  നബര്കദ്ദേശലത്തതടെര്ന്നക്ക്  ഇഇൗ  വബഭനാഗത്തബല്

ഉള്ലപ്പെടുന്ന  സലാംസ്ഥനാനത്തബലന്റെ  പ്രശ്നങ്ങള്  കകേന്ദ്രസര്കനാരബലന്റെ

ശദയബല്ലപ്പെടുതകേയുലാം  മുനഗണന  High-1-കലയക്ക്  മനാറ്റുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

കദശസ്പീയപനാത  66-ലന്റെ  വസ്പീതബകൂട്ടല്  പ്രവൃത്തബകക്ക്  ആവശദമനായബ  വരുന്ന

തുകേയുലടെ  25%  സലാംസ്ഥനാനലാം  വഹബകണലമന്ന  നബര്കദ്ദേശലാം  സര്കനാര്

അലാംഗസ്പീകേരബചക്ക്  ധനാരണനാപതലാം  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുലാം  കേനാസര്കഗനാഡക്ക്,  കകേനാഴബകകനാടെക്ക്

ജബലകേളബലല  തലപ്പെനാടെബ-ലചങ്ങള,  ലചങ്ങള-നസ്പീകലശശ്വരലാം,  പനാലലനാളബ,  മൂരനാടെക്ക്

പനാലങ്ങളുലടെ  ലടെണ്ടെര്  നടെപടെബ  സശ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

പ്രളയലത്തതടെര്ന്നക്ക് കദശസ്പീയപനാതകേള്ക്കുണ്ടെനായ കകേടുപനാടുകേള് അറ്റെകുറ്റെപ്പെണബ

നടെത്തബ ഗതനാഗതകയനാഗദമനാക്കുന്നതബനനായബ  178  കകേനാടെബ രൂപയുലാം ഓര്ഡബനറബ

റബലപ്പെയറബലാംഗബനനായബ  20.52  കകേനാടെബ  രൂപയുലാം  ഫ്ലഡക്ക്  ഡനാകമജക്ക്

റബലപ്പെയറബലാംഗബനനായബ  5  കകേനാടെബ  രൂപയുലാം  കകേന്ദ്രസര്കനാരബല്നബന്നക്ക്

അനവദബച്ചുലവങബലലാം ഉപരബതലലാം പുതുക്കുന്നതബനളള കേനാലനാവധബ അവസനാനബച

കേനാരണത്തനാല്  ഫണ്ടെക്ക്  അനവദബക്കുന്നതബല്  കകേന്ദ്ര  ഉപരബതല  ഗതനാഗത

മനനാലയലാം  തടെസലാം  ഉന്നയബചതബനനാല്  പ്രവൃത്തബ  പൂര്ത്തബയനാകനാന
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സനാധബചബട്ടബല.  കറനാഡക്ക്  നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക്  വവ റ്റെക്ക്  കടെനാപ്പെബകേക്ക്  സമ്പ്രദനായലാം

ഉപകയനാഗബകനാന  ശമബക്കുന്നതനാലണനലാം  പുനലൂര്-മൂവനാറ്റുപുഴ  കറനാഡബലന്റെ

കകേനാന്നബ  മുതല്  പുനലൂര്  വലരയുള്ള  മൂന്നനാലാം  റസ്പീചബലന്റെ  ലടെണ്ടെര്  നടെപടെബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക്  സമയബനബതമനായബ  നബര്മ്മേനാണലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതനാലണനലാം

ലകേനാലലാം-ലചകങനാട്ട  പനാത  വസ്പീതബ  കൂട്ടുന്നതബനളള  ശമലാം  നടെക്കുനലണ്ടെനലാം

കദശസ്പീയപനാതയനായബ അനധബകൃതമനായബ സ്ഥലലാം ഏലറ്റെടുക്കുന്നതക്ക് സലാംബനബചക്ക്

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

അറബയബച്ചു.   

10 (*92) കകേരള ലറയബല് ലഡവലപ്ലമന്റെക്ക് കകേനാര്പ്പെകറഷലന്റെ പദതബകേള്

ലപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

സലാംസ്ഥനാനത്തബലന്റെ  മുനഗണനനാ  പട്ടബകേയബലളള  തബരുവനന്തപുരലാം-

കേനാസര്കഗനാഡക്ക് ലസമബ ലലഹസസ്പീഡക്ക് ലറയബല് പനാതയനായബ നബലവബലളള ഇരട്ട

പനാതകേള്കക്ക്  പുറലമ  മൂനലാംനനാലലാം  പനാത  നബര്മ്മേബക്കുന്ന പദതബകക്ക്  ''സബസ്ട്രേ''

സമര്പ്പെബച  സനാധദതനാ  പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  അലലലനലമനലാം  അലാംഗസ്പീകേരബചക്ക്

ഉത്തരവനായബട്ടുലണ്ടെനലാം  ലറയബല്കവ  കബനാര്ഡബലന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ലഭദമനാകുന്നമുറയക്ക്  അനന്തര നടെപടെബകേള് സശ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം സഭലയ

അറബയബച്ചു.  സലാംസ്ഥനാനത്തബലന്റെ ലറയബല് ഗതനാഗതലാം ലമചലപ്പെടുതന്നതബനനായബ
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ലറയബല്കവ  മനനാലയവുമനായബ  സഹകേരബച്ചുലകേനാണ്ടെക്ക്  51:49  എന്ന

മൂലധനത്തബല്  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭകേ  കേമ്പനബയനായബ  കകേരള  ലറയബല്

ലഡവലപ്ലമന്റെക്ക്  കകേനാര്പ്പെകറഷന  രൂപസ്പീകേരബചതബലന്റെ  അടെബസ്ഥനാനത്തബല്

തലകശ്ശേരബ-ലലമസൂര്  കബനാഡ്കഗജക്ക്  പനാതയുലടെയുലാം  നബലമ്പൂര്-നഞ്ചനകഗനാഡക്ക്

കബനാഡ്കഗജക്ക്  പനാതയുലടെയുലാം  എറണനാകുളലാം  ലലഹകകനാടെതബകക്ക്  സമസ്പീപമുളള

പഴയ  ലറയബല്കവ  കസ്റ്റേഷന  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബചക്ക്  ഒരു  ഹബനാകബ

പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബക്കുന്ന  പദതബയുലടെയുലാം  വബശദമനായ  സനാധദതനാ  പഠനലാം

നടെത്തബ ലറയബല്കവ കബനാര്ഡബലന്റെ അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടെപടെബകേള്  സശ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  തലകശ്ശേരബ-ലലമസൂര്  ലറയബല്കവ

യനാഥനാര്തദമനാകനാന  ശമബച്ചുലകേനാണ്ടെബരബക്കുകേയനാലണനലാം  പനാലകനാടെക്ക്-

ലഷനാര്ണ്ണൂര്  ലറയബല്പ്പെനാത  തൃശ്ശൂരബകലയക്ക്  നസ്പീട്ടുന്ന  കേനാരദലാം  ആകലനാചബക്കുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു. 

11 (*93) കകേന്ദ്രസര്കനാരബലന്റെ കേരടെക്ക് സമുദ്ര മതദബനന നബയമലാം

മതദബനനവുലാം ഹനാര്ബര് എഞ്ചബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണ്ടെബ വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ലജ.  കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

കകേന്ദ്രസര്കനാര് ലകേനാണ്ടുവരനാന ഉകദ്ദേശബക്കുന്ന കേരടെക്ക് സമുദ്ര മതദബനന നബയമലാം

മതദബനന  കമഖലലയ  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുലമന്നക്ക്  കേലണ്ടെത്തബയ
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സനാഹചരദത്തബല്  സലാംസ്ഥനാനത്തബലന്റെ  ആശങകേളുലാം  അഭബപ്രനായങ്ങളുലാം

അറബയബച്ചുലകേനാണ്ടെക്ക്  സമര്പ്പെബച  48  നബര്കദ്ദേശങ്ങളബല്  43  എണലാം കകേന്ദ്രസര്കനാര്

അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെന്നക്ക്  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  മതദബനനത്തബല്

സലാംസ്ഥനാനങ്ങള്ക്കുളള അധബകേനാരലാം  കേവര്ലന്നടുക്കുന്നതനാണക്ക്  പ്രസ്തുത നബയമലമന്ന

ആശങലയതടെര്ന്നക്ക് കകേന്ദ്ര ഫബഷറസ്പീസക്ക് വകുപ്പെക്ക് ലസക്രട്ടറബ സലാംസ്ഥനാനതവന്നക്ക്

ഇതുസലാംബനബചക്ക്  ചര്ച  നടെതകേയുലാം  12  കനനാട്ടബകല്  വമല്  എന്ന

സലാംസ്ഥനാനത്തബലന്റെ  പരബധബയബല്  കകേന്ദ്രസര്കനാര്  ഇടെലപടെബലലന്നക്ക്  ഉറപ്പെക്ക്

നല്കുകേയുലാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ആധുനബകേ സനാകങതബകേവബദദ ഉപകയനാഗബചക്ക് വബകദശ

കടനാളറുകേള്  മതദബനനലാം  നടെതകമ്പനാള്  പരമ്പരനാഗത

ലതനാഴബലനാളബകേളുലടെയുലാം  അവരുലടെ  കകേനാ-ഓപ്പെകററ്റെസ്പീവുകേളുലടെയുലാം  സലാംരക്ഷണലാം

ഉറപ്പെനാകണലമന്നക്ക്  സലാംസ്ഥനാനലാം ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാര്

നടെപ്പെനാക്കുന്നതബലനതബലര  വബവബധ  ലതനാഴബലനാളബ  സലാംഘടെനകേളുലടെ

സഹകേരണകത്തനാലടെ  ബഹുജന  പ്രകക്ഷനാഭലാം  സലാംഘടെബപ്പെബക്കുന്നതനാലണനലാം

ഐ.ഐ.ടെബ.  പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  ലഭബചതബനകശഷലാം  കബകല്  ഹനാര്ബറബലന്റെ

നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക്  അടെബയന്തര  നടെപടെബ  സശ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു. 
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(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടെനാത്ത

1133  മുതല് 1523  വലരയുളള കചനാദദങ്ങളബല് 115  എണത്തബനലാം  ബനലപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


