
 II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XIX-4

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2020   മനാര്ചച്ച്   05,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബതല  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

10 (*91)     തസ്പീരകദശ കമഖലയനായബ പ്രഖദനാപബച പനാകകജച്ച്

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ

വദവസനായവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  തജ.  കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  തസ്പീരകദശ കമഖലയുതട അടബസനാന സസൗകേരദ വബകേസനതബനച്ച്

2000  കകേനാടബ  രൂപയുതട പനാകകജച്ച്  പ്രഖദനാപബചബട്ടുതണനലാം ഇതബനനായബ  ഒര

വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബചച്ച്   പ്രവര്തബച്ചുവരനതണനലാം  സഭതയ

അറബയബച്ചു.  കേടല്തസ്പീരതച്ച്  50  മസ്പീറ്ററബനുളളബല്  തനാമസബക്കുന

മതദതതനാഴബലനാളബകേളുതട   പുനരധബവനാസതബനനായബ   ഫബഷറസ്പീസച്ച്  പനാന

പദതബയബലുള്തപ്പെടുതബ  1902  കുടുലാംബങ്ങള്കച്ച്  1 0  ലക്ഷലാം  രൂപ  വസ്പീതലാം

ധനസഹനായലാം അനുവദബചബട്ടുതണനലാം  2450  കകേനാടബ രൂപയുതട പുനര്കഗഹലാം
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പദതബകച്ച് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബചബട്ടുതണനലാം  കേടലനാക്രമണതബല് ഭൂമബയുലാം വസ്പീടുലാം

നഷ്ടതപ്പെട്ടവര്കച്ച്  മുട്ടതറയബല്  ഫനാറ്റുകേള്  നബര്മ്മേബചച്ച്  നല്കേബയബട്ടുതണനലാം

തസ്പീരകദശ  സ്കൂളുകേള്,  ആശുപതബകേള്  എനബവയുതട  പശനാതല  സസൗകേരദ

വബകേസനതബനുള്ള   പദതബകേള് നടപ്പെബലനാകബവരബകേയനാതണനലാം    മനബ

അറബയബച്ചു.  ഫബഷറസ്പീസച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായകതനാതട

നടപ്പെബലനാക്കുന പദതബകേളുതട  തസഷദല് പര്പ്പെസച്ച്  തവഹബകബളനായബ  കകേരള

സലാംസനാന തസ്പീരകദശ വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷതന ചുമതലതപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.

മുതലതപ്പെനാഴബ, തനാനബ, കേനായലാംകുളലാം, കതനാട്ടപ്പെളളബ, കചറ്റുവ,  തലനായച്ച്, മകഞശശ്വരലാം

എനബവബടങ്ങളബല്  തസ്പീരസലാംരക്ഷണ പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകബവരനണച്ച്.

പൂന്തുറ  ഓഫ്കഷനാര്  കബ്രേകച്ച്  വനാട്ടര്  നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്  കേബഫ്ബബ  അനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  പരപ്പെനങ്ങനാടബയബലുലാം  തചതബയബലുലാം  മതദബന്ധന

തുറമുഖങ്ങള്  സനാപബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സശ്വസ്പീകേരബചബട്ടുതണനലാം

കേബഫ്ബബ  വഴബ  തബരവനന്തപുരലാം,  തകേനാലലാം,  ആലപ്പുഴ  ജബലകേളബലുളള  15

മതദമനാര്കറ്റുകേളുതട നവസ്പീകേരണതബനുള്ള  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുതമനലാം  മറ്റച്ച്

മതദമനാര്കറ്റുകേളുതട  കേനാരദതബല്  ഡബ.പബ.ആര്.

തയനാറനാകബവരബകേയനാതണനലാം  ഷബറബയ,  പുതബയങ്ങനാടബ,  അജനാനൂര്

എനബവബടങ്ങളബല്  ഫബഷച്ച്  ലനാന്റെബലാംഗച്ച്  തസന്റെറുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനച്ച്
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റസ്പീബബല്ഡച്ച്  കകേരളയബല്  തപ്രനാകപ്പെനാസല്  സമര്പ്പെബചബട്ടുതണനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  സലാംസനാനലാം  കേഴബഞ്ഞ  സനാമ്പതബകേ  വര്ഷലാം  150  കകേനാടബ

രൂപയുതട  മതണ്ണെണ്ണെ  സബ്സബഡബ  നല്കേബയബട്ടുതണനലാം  മതദതതനാഴബലനാളബ

കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡബല് രജബസ്റ്റര് തചയ്ത മുഴുവന കപതരയുലാം  ഇനഷശ്വറനസച്ച്

പരബരക്ഷയബല്  ഉള്തപ്പെടുതബയബട്ടുതണനലാം  തചറുമതദങ്ങതള  പബടബക്കുനതച്ച്

നബകരനാധബചതബലൂതട  മതദസമ്പതച്ച്  വര്ദബപ്പെബകനാന  സനാധബചബട്ടുതണനലാം

കേല്ലുകമ്മേകനായ  ഉല്പ്പെനാദനതബനച്ച്  കൃതബമ  ഹനാചറബകേള്  നബര്മ്മേബക്കുതമനലാം

തകേനാകറനാണ  തതവറസുമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ടച്ച്  അനദരനാജദങ്ങളബല്  അകേതപ്പെട്ട

മല്സദതതനാഴബലനാളബകേതള  തബരബതകേതകനാണ്ടുവരനതബനുള്ള  ശമങ്ങള്

നടത്തുനതനാതണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

11 (*92)      പട്ടയലാം അനുവദബക്കുനതബനച്ച് സശ്വസ്പീകേരബച നടപടബകേള് 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്, 1964-തല ഭൂമബ പതബവച്ച് ചട്ടങ്ങളബല് കഭദഗതബ വരതബ

തതകേവശ  ഭൂമബയുതട  പട്ടയലഭദതയ്ക്കുണനായബരന  വരമനാന  പരബധബ

ഒഴബവനാകബയബട്ടുതണനലാം  തതകേവശമബലനാത  ഭൂമബ  പതബച്ചുകേബട്ടുനതബല്

തതകേമനാറ്റതബനുള്ള  കേനാലപരബധബ  25  വര്ഷതബല്  നബനലാം  12  വര്ഷമനായബ

കുറവതചയ്തബട്ടുതണനലാം സഭതയ അറബയബച്ചു. പതബച്ചു കേബട്ടുന തതകേവശ ഭൂമബയുതട



4

ഇസൗടബകന്മേല്  ബനാങ്കുകേളബല്നബനച്ച്  കലനാണ്  എടുകനാവന  തരതബലുലാം  പട്ടയ

ഭൂമബയബല്  കൃഷബകനാര്  വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുന  ചന്ദനലാം  ഒഴബതകേയുള്ള  മരങ്ങളുതട

അവകേനാശലാം  അവര്ക്കുതതന  ലഭബക്കുന  തരതബലുലാം   ചട്ടങ്ങള്  കഭദഗതബ

തചയ്തബട്ടുണച്ച്.  സലാംസനാന  ലനാനഡച്ച്  തതട്രെെബന്യൂണലുകേളബലുള്ള  കകേസുകേള്

സമയബന്ധബതമനായബ  തസ്പീര്പ്പെനാക്കുനതബതന്റെ  ഭനാഗമനായബ  തബരവനന്തപുരലാം,

തകേനാലലാം,  പതനലാംതബട്ട,  ആലപ്പുഴ,  കകേനാട്ടയലാം,  ഇടുകബ ജബലകേളബതല ലനാനഡച്ച്

തതട്രെെബന്യൂണല്  ജസ്പീവനകനാരതട  തസബകേ  പുനര്വബനദസബചച്ച്  6  പുതബയ

തതട്രെെബന്യൂണലുകേള്  ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.  അട്ടപ്പെനാടബയബതല  പട്ടയ  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബകനാന എല്.എ. തസഷദല് തഹസബല്ദനാര്കച്ച് എല്.റ്റബ.യുതട ചുമതല

നല്കുകേയുലാം  എല്.റ്റബ.യബകലയ്ക്കുള്ള  റബകപ്പെനാര്ട്ടബലാംഗച്ച്  ഓഫസ്പീസര്മനാരതട  കുറവച്ച്

പരബഹരബകനാന  വബകലജച്ച്  ഓഫസ്പീസര്മനാതര  റബകപ്പെനാര്ട്ടബലാംഗച്ച്  ഓഫസ്പീസര്മനാരനായബ

അധബകേനാരതപ്പെടുതബ വബജനാപനലാം പുറതപ്പെടുവബക്കുകേയുമുണനായബ.  കകേസുകേളുതട

ബനാഹുലദലാം  കേണകബതലടുതച്ച്  വടകന  ജബലകേളബല്  15  തസഷദല്

തഹസബല്ദനാര്മനാര്കച്ച്  എല്.റ്റബ.യുതട  അധബകേ  ചുമതല  നല്കുകേയുലാം

ജസ്പീവനകനാര്കച്ച്  പരബശസ്പീലനങ്ങളുലാം  കകേസച്ച്  തസ്പീര്പ്പെനാകല്  പുകരനാഗതബ

വബലയബരതല് കയനാഗങ്ങളുലാം  കകേസച്ച് റബകകനാര്ഡുകേളുതട ഡബജബതതറ്റകസഷനുലാം

നടതബയതബലൂതട  ധനാരനാളലാം  കകേസുകേള്  തസ്പീര്പ്പെനാകനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.
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32000  കേനാണകുടബയനാന്മേനാരതട പട്ടയപ്രശ്നലാം പരബഹരബകനാന സനാധബച്ചൂതവനലാം

01 -01-1977-നു മുമ്പച്ച് വനഭൂമബ  തതകേവശലാം വച്ചുവരനവര്കച്ച് ആയതച്ച് പതബച്ചു

തകേനാടുക്കുനതബനുകവണബ വനലാം,  റവനന്യൂ വകുപ്പുകേളുതട സലാംയുക്ത പരബകശനാധന

നടത്തുകേയുലാം  കകേന്ദ്രനാനുമതബക്കുള്ള  നടപടബകേള്   സശ്വസ്പീകേരബച്ചുവരനതണനലാം

കകേന്ദ്ര സര്കനാരബതന്റെ അനുമതബ ലഭബചതുലാം  സലാംയുക്ത പരബകശനാധനനാ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

ലഭദമലനാതതുമനായ കകേസുകേളബല് 1993-തല പ്രകതദകേ ഭൂമബ പതബവച്ച്  ചട്ടങ്ങള്

പ്രകേനാരലാം പട്ടയലാം നല്കുനതബനച്ച്  ഉതരവച്ച് പുറതപ്പെടുവബചബട്ടുതണനലാം  മബചഭൂമബ

പട്ടയങ്ങള്  വബതരണലാം തചയ്യുനതബനച്ച്  നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുതണനലാം മനബ

അറബയബച്ചു.  മതബയനായ  കരഖകേള്  ഇലനാതത  തതകേവശലാം  വചബരബക്കുന

ആരനാധനനാലയങ്ങളുതടയുലാം   ശ്മശനാനങ്ങളുതടയുലാം   ഭൂമബയബല്    പരമനാവധബ

ഒകരകര്  വതര  നബബന്ധനകേള്കച്ച്  വബകധയമനായബ  ആവശദനാനുസരണലാം

പതബച്ചുനല്കുനതബനച്ച്  ഉതരവനായബട്ടുണച്ച്. ചബനകനനാല്,  വട്ടവട, കദവബകുളലാം,

തകേ.ഡബ.എചച്ച്.   തുടങ്ങബയ  പ്രകദശങ്ങളബതല  പട്ടയ  വബതരണ  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സശ്വസ്പീകേരബചബട്ടുതണനലാം  മനാനന്തവനാടബ,

കേനാഞ്ഞബരങ്ങനാടച്ച്,  തബരതനലബ,  പനമരലാം  തുടങ്ങബയ  വബകലജുകേളബല്

തനാമസബക്കുനവര്കച്ച്  കകേവശകരഖ  ലഭബക്കുനതബലുള്ള

കേനാലതനാമസതതക്കുറബച്ചുലാം  ഉദയനനാപുരലാം,  തലയനാഴലാം  രനാജസ്പീവച്ച്  ഗനാന്ധബ
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ഹസൗസബലാംഗച്ച്  കകേനാളനബ  നബവനാസബകേള്കച്ച്  പട്ടയലാം  നല്കുനതു  സലാംബന്ധബച്ചുലാം

പരബകശനാധബക്കുതമനലാം  മബചഭൂമബ  വബതരണതബതല  കപനാരനായ്മകേള്

പരബഹരബക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ  സശ്വസ്പീകേരബക്കുതമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

12 (*93 )                          റസ്പീസര്തവ നടപടബകേള്

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സലാംസനാനതച്ച്  ആതകേയുള്ള  1664  വബകലജുകേളബല്  ആധുനബകേ  സനാകങ്കേതബകേ

വബദദ  ഉപകയനാഗബചച്ച്  907  വബകലജുകേളുതട  റസ്പീസര്കവ  നടപടബകേള്

പൂര്തബയനാകബയബട്ടുതണനലാം  അവ  കവഗതബലനാകനാന   Continuously

Operating  Reference  Stations  (CORS)  സനാപബക്കുനതബനച്ച്

ലക്ഷദമബടുനതണനലാം  ഇതബകലയനായബ  12  കകേനാടബ  രൂപയുതട  ഭരണനാനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുതണനലാം   സനാറ്റകലറ്റച്ച് സബഗ്നലുകേള്  ലഭദമലനാത പ്രകദശങ്ങളബല്

ETS,  GPS  തമഷസ്പീനുകേള് ഉപകയനാഗബചച്ച്   സര്കവ  നടത്തുതമനലാം സഭതയ

അറബയബച്ചു.  റവനന്യൂ,  രജബകസ്ട്രേഷന, സര്കവ എനസ്പീ വകുപ്പുകേളുതട കരഖകേള്

ഡബജബകറ്റസച്ച് തചയ്തച്ച് ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സശ്വസ്പീകേരബക്കുതമനലാം

മണ്ണെനാര്കനാടച്ച്  തനാലൂകബതല  465  കുടുലാംബങ്ങള്കച്ച്  പട്ടയലാം
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നല്കുനതബലുണനായ  കേനാലതനാമസലാം  പരബകശനാധബക്കുതമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത

961  മുതല്  1300  വതരയുളള  കചനാദദങ്ങളബല്  81 എണ്ണെതബനുലാം  ബന്ധതപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)   


