
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-8

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   നവലാംബര്   07,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്

കയനാഗലാം കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

19 (*241) പനാട്ടക്കുടബശബകേ ഊര്ജബതമനായബ പബരബലച്ചെടുകനാന് നടപടബ

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം   വകുപ്പുമനബ    (ശസ്പീ.  ഇ.

ചന്ദ്രകശേഖരന്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനത്തക്ക്

സലാംഘടനകേള്ക്കുലാം  സനാപനങ്ങള്ക്കുലാം  പനാട്ടത്തബനക്ക്  അനുവദബച്ചെബട്ടുള

ഭൂമബയുലട  വബവരകശേഖരണലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം  അതുസലാംബനബച്ചെ

കകേസുകേളുലട വബശേദമനായ പരബകശേനാധന നടത്തുന്നതബനുമനായബ       റവനന്യൂ/

ധനകേനാരദ വകുപ്പെക്ക് ലസക്രട്ടറബമനാരുലട കനതൃതത്വത്തബല്   രൂപസ്പീകേരബച്ചെബട്ടുള

സമബതബ   സമയനാസമയങ്ങളബല്   കയനാഗലാം  കചര്ന്നക്ക്  തുടര്നടപടബകേള്
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സത്വസ്പീകേരബക്കുനലണ്ടെനലാം  ടബ  സമബതബയുലട  നബര്കദ്ദേശേപ്രകേനാരലാം    പനാട്ടലാം

സലാംബനബച്ചെ കേനാരദങ്ങള് ലലകേകേനാരദലാം  ലചയ്യുന്നതബനനായബ  ലസ്പീസക്ക്  മബഷന്

ലസല്  രൂപസ്പീകേരബച്ചെക്ക്  വബശേദനാലാംശേങ്ങള്  കശേഖരബച്ചെബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ

അറബയബച.   പനാട്ടക്കുടബശബകേ വരുത്തബയബട്ടുള   കകേസുകേള് വബശേദമനായബ

പരബകശേനാധബച്ചെക്ക്   നബയമനാനുസൃത  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കേബ  കുടബശബകേ

ഇഇൗടനാക്കുന്നതബനുലാം  പനാട്ടലാം  പുതുക്കുന്നതബനുലാം  ആവശേദമനായ  നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്   ജബലനാ  കേളക്ടര്മനാര്കക്ക്  നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കുകേയുലാം

പുകരനാഗതബ വബലയബരുത്തുകേയുലാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. പനാട്ടലാം അടയനാനുലാം പുതുകനാനുലാം

തയനാറനാകേനാത്തവരുലട  പനാട്ടലാം  റദ്ദേക്ക്  ലചയക്ക്  ഭൂമബ  സര്കനാരബല്

നബക്ഷബപ്തമനാക്കുന്നതബനുലാം  റവനന്യൂ  റബകവറബയബലൂലട  കുടബശബകേ

ഈടനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനണ്ടെക്ക്.    പനാട്ടക്കുടബശബകേ

വരുത്തബയ  വദകബകേളബല്നബനലാം  സത്വകേനാരദ  സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം

പബരബലച്ചെടുകകണ്ടെ  തുകേ  തബട്ടലപ്പെടുത്തുകേയുലാം  അതബനനായബ    ഒറ്റത്തവണ

തസ്പീര്പ്പെനാകല്  പദതബ  പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.    വബവബധ

ജബലകേളബല്  697  കകേസുകേളബലനായബ  3118.2193  ലഹക്ടര് ഭൂമബ പനാട്ടത്തബനക്ക്

നല്കുകേയുലാം കുടബശബകേയനായബ  ലഭബകനാനുള  1156  കകേനാടബ  രൂപയബല്  16
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കകേനാടബ  രൂപ  പബരബലച്ചെടുക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

കുത്തകേമുതലനാളബമനാരബല്നബന്നക്ക്  ഭൂമബ  തബരബച്ചെക്ക്  പബടബക്കുന്നതുമനായബ

ബനലപ്പെട്ട   കകേസ്സുകേളബല്  കകേനാടതബയബല്  നബലനബല്ക്കുന്ന  കസ

നസ്പീക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേളുമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതനാലണനലാം  പനാട്ട

ഭൂമബയുലട  ഉടമസനാവകേനാശേലാം    സലാംബനബച്ചെക്ക്  തര്കമുള  കകേസുകേളബല്

സബവബല്  കകേനാടതബയുലട  അനബമവബധബകക്ക്  വബകധയമനായബ  എന്ന

വദവസകയനാടുകൂടബ  ഉടമകേളബല്നബനലാം  കേരലാം  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം

മൂന്നനാറബലല  കേച്ചെവടകനാര്കക്ക് കനരബട്ടക്ക് സര്കനാരബകലയക്ക് കേരലാം ഒടുക്കുന്നതബനക്ക്

നബയമപരമനായബ  ലചയനാന്  കേഴബയുന്ന  കേനാരദങ്ങള്  ലചയ്യുന്നതനാലണനലാം

പനാട്ടകനാലനാവധബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുകേകയനാ   പനാട്ടകരനാര്  ലലാംഘബക്കുകേകയനാ

ലചയ്യുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  പ്രസ്തുത  ഭൂമബ  സത്വനാഭനാവബകേമനായബ

സര്കനാരബകലകക്ക്   എത്തുന്ന  തരത്തബല്    നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തുന്നത്തബനുള  സനാദദത  ആരനായുന്നതനാലണനലാം    1963-ലല

ഭൂപരബഷ്കരണ  നബയമത്തബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തുന്നതബനക്ക്   മനബസഭ

തസ്പീരുമനാനലാം  കകേലകനാണ്ടെബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ

മനബ അറബയബച. 
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20 (*242 &*263)കകേന്ദ്ര ലപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളുലട കകേവശേമുള
ഭൂമബ

 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,    സലാംസനാനലത്ത  കകേന്ദ്ര  ലപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങളുലട  കകേവശേമുള  ഭൂമബയുലടയുലാം   വസ്തുവകേകേളുലടയുലാം

വബവരകശേഖരണലാം  നടത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ആയവയബകന്മേല്  സലാംസനാന

സര്കനാരബനുള  നബയമപരമനായ  അവകേനാശേലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.    എച്ചെക്ക്.എന്.എല്.-നക്ക്

പനാട്ടത്തബനക്ക്  നല്കേബയബരബക്കുന്ന  ഭൂമബ  തബരബലച്ചെടുകനാന്  വനലാംവകുപ്പെബനക്ക്

നബര്കദ്ദേശേലാം നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം സലാംസനാന സര്കനാരബലന്റെ അധബകേനാരത്തബലലാം

അവകേനാശേത്തബലലാംലപട്ട  ഭൂമബകക്ക്   വബല  നല്കകേണ്ടെബവരുന്ന  അവസ

കകേന്ദ്രസര്കനാരബലന്റെ ശദയബല്ലപ്പെടുത്തുന്നകതനാലടനാപ്പെലാം  അടചപൂട്ടലപ്പെടുകേകയനാ

കകേമനാറ്റലാം  ലചയലപ്പെടുകേകയനാ  ലചയ്യുന്ന  സലാംസനാനലത്ത  ലപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങലള  ഇവബലടത്തലന്ന  നബലനബര്ത്തുന്നതബനനായബ  നബയമപരമനായ

മനാര്ഗ്ഗങ്ങള് ആരനായുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ  മനബ  അറബയബച.   മനാറബമനാറബവന്ന  കകേന്ദ്രസര്കനാരുകേള്

ലപനാതുകമഖലലയ  തകേര്ക്കുന്നതുലാം  സത്വകേനാരദകമഖലലയ  സലാംരക്ഷബക്കുകേയുലാം
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ലചയ്യുന്ന നബലപനാടക്ക്  സത്വസ്പീകേരബക്കുകമനാള്  ലപനാതുകമഖലലയ ശേകബലപ്പെടുത്തുകേ

എനളതനാണക്ക്  സലാംസനാനത്തബലന്റെ  നയലമനലാം  എഫക്ക്.എ.സബ.റ്റബ.യുലട

കകേവശേമുള  സലലാം  പുതബയ  സലാംരലാംഭങ്ങള്കനായബ

ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തുന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങളബല്  ഇടലപട്ടുലകേനാണ്ടെക്ക്

വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ സഭലയ അറബയബച. 

21 (*243) മതദകമഖലയുലട സമഗ്രവബകേസനലാം 

മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണ്ടെബ

വദവസനായവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ലജ.  കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,    മതദകമഖലയുലട  സമഗ്ര  വബകേസനത്തബനുലാം

മതദലത്തനാഴബലനാളബകേളുലട  കക്ഷമലാം  ലമച്ചെലപ്പെടുത്തുന്നതബനുമനായബ  ഫബഷറസ്പീസക്ക്

വകുപ്പുലാം ഏജന്സബകേളുലാം വബവബധ പദതബകേള് നടപ്പെനാകബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  2019-

20 ബഡ്ജറ്റബല് ഈ കമഖലയനായബ  41235 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയബരുത്തബയതബല്

36.23 ശേതമനാനലാം തുകേ ലചലവഴബച്ചെബട്ടുലണ്ടെനലാം സഭലയ അറബയബച. നബനാര്ഡക്ക്,

നനാഷണല് ഫബഷറസ്പീസക്ക്  ലഡവലപ്ലമന്റെക്ക്  കബനാര്ഡക്ക്,  കേബഫ്ബബ എന്നബവയുലട

ധനസഹനായകത്തനാലടയുലാം  വബവബധ  പദതബകേള്   നടപ്പെനാകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

മതദബനന തുറമുഖങ്ങളുലട നവസ്പീകേരണത്തബലന്റെ ഭനാഗമനായബ  ലകേനായബലനാണ്ടെബ,

മകഞശേത്വരലാം മതദബനന ഹനാര്ബറുകേളുലട നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം
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തലനായക്ക്,  കചറ്റുവ   എന്നബവ   കേമ്മേസ്പീഷന്  ലചയ്യുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

പരപ്പെനങ്ങനാടബയബല്   പുതബയ മതദബനന തുറമുഖലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം

ലപനാഴബയൂരബല്  ഇതബനനായുള  സനാധദതനാപഠനലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയുലാം

ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   7 മതദബനന തുറമുഖങ്ങളുലട ലഡ്രെഡ്ജബലാംഗക്ക്  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം

1183 തസ്പീരകദശേ കറനാഡുകേളുലട പുനരുദനാരണത്തബനക്ക്  ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയുലാം

ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   നബലവബലള ഫബഷക്ക് സസ്പീഡക്ക് ഫനാമുകേള്/ഹനാച്ചെറബകേള് നവസ്പീകേരബച്ചെക്ക്

മതദവബത്തുലനാദനത്തബല്  സത്വയലാംപരദനാപ്തത  ലലകേവരബക്കുന്നതബനനാണക്ക്

ലക്ഷദമബടുന്നതക്ക്.  പുതബയ ഹനാച്ചെറബകേള് നബര്മ്മേബചലാം ഗണകമന്മേയുള നലയബനലാം

മതദവബത്തുകേളുലട ലഭദത ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനക്ക്  2019-20  ബഡ്ജറ്റബല്  1800

ലക്ഷലാം രൂപ വകേയബരുത്തബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഗബഫക്ക് തബലനാപ്പെബയയുലട ഹനാച്ചെറബ/റബയറബലാംഗക്ക്

ഫനാമുകേള്  ലനയനാറബലലാം   പന്നബകവലബച്ചെബറയബലലാം  സനാപബക്കുന്നതബലന്റെ

നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുകരനാഗതബയബലനാണക്ക്.   ലനയനാര്,  പസ്പീച്ചെബ  മതദ

വബത്തുലനാദകേ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട    മൂന്നനാലാംഘട്ട  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പുകരനാഗതബയബലനാലണനലാം  കേടല്  മതദകുഞ്ഞുങ്ങളുലട  ഉല്പ്പെനാദനത്തബനനായബ

വബഴബഞ്ഞത്തക്ക് ഹനാച്ചെറബ  സനാപബക്കുന്നതബനക്ക്  1350  ലക്ഷലാം രൂപയുലട പദതബ

തയനാറനാകബ  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബനക്ക്  സമര്പ്പെബച്ചെബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.

ഓഖബ പനാകകജുമനായബ ബനലപ്പെട്ടക്ക്  രണ്ടെനായബരലാം കകേനാടബ രൂപയ്ക്കുള പദതബയുലട
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ഡബ.പബ.ആര്.  അനബമഘട്ടത്തബലനാലണനലാം    മതദലത്തനാഴബലനാളബകേളുലട

പുനരധബവനാസലാം    'ലലലഫക്ക്'  പദതബയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തനാന്

ഉകദ്ദേശേബക്കുനലണ്ടെനലാം  സത്വനമനായബ  വസ്പീടുലാം  സലവമബലനാത്ത

മതദലത്തനാഴബലനാളബകേള്കനായബ   800  വസ്പീടുകേളുലട  നബര്മ്മേനാണലാം  വബവബധ

ഘട്ടങ്ങളബലനായബ  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാലണനലാം     മലണ്ണെണ്ണെയ്ക്കുള

ധനസഹനായമനായബ 131 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബച്ചെബട്ടുലണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.      

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാകബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

2926  മുതല്   3273  വലരയുളള  കചനാദദങ്ങളബല്  114  എണ്ണെത്തബനുലാം

ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   


