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II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/IX- 2

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഒന്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജനുവരബ   25,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നന്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

3(*61) കുടബലവള്ള പദതബകേള്

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  മനാതത്യു ടബ.  കതനാമസന്)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

വരള്ച്ചയുലട  ഭനാഗമനായുള്ള  കുടബലവള്ളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  കേബഫ്ബബ

ധനസഹനായകത്തനാടുകൂടബ  നടപ്പെനാക്കനാന്  2016-17-ല്  ഭരണനാനുമതബ  ലഭബച്ച  1257

കകേനാടബ  രൂപയുലട  23  കുടബലവള്ള  പദതബകേള്  55  പനാകക്കജുകേളബലനായനാണന്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നലതനലാം  അതബല്  24  പനാകക്കജുകേളുലട  പ്രവൃത്തബകേള്

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം സഭലയ അറബയബച.  2017-18-ലല ബഡ്ജറബല് പ്രഖദനാപബച്ച

35  കുടബലവള്ള  പദതബകേളബല്  4  എണലാം  കേബഫ്ബബയുലട  അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനനായബ

സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  9  പദതബകേളുലട  എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്
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സര്ക്കനാരബലന്റെ  പരബഗണനയബലനാലണനലാം  ബനാക്കബയുള്ളവ  തയനാറനാക്കബ

വരുനലണ്ടെനലാം  9  നഗരങ്ങളബല്  നടപ്പെബലനാക്കനാന്  നബശ്ചയബച്ചബട്ടുള്ള  അമൃതന്

പദതബയബല്  1047  കകേനാടബ  രൂപയുലട  87  കുടബലവള്ള  പദതബകേള്

അനുവദബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  നബനാര്ഡബലന്റെ  ധനസഹനായകത്തനാലട  RIDF-ല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  9  പദതബകേള്ക്കുലാം ഗ്രസ്പീന്ബുക്കബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  6  പദതബകേള്ക്കുലാം

ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  കുടബലവള്ള  പദതബകേള്

സമയബനബതമനായബ പൂര്ത്തബയനാക്കുലമനലാം വബതരണ ശലാംഖല വദനാപബപ്പെബക്കുലമനലാം

ഗ്രനാമങ്ങളബലല  ജലലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുലമനലാം  ജലക്ഷനാമലാം  രൂക്ഷമനായ

സ്ഥലങ്ങള്ക്കന് മുന്ഗണന നല്കേബ പദതബകേള് തയനാറനാക്കുലമനലാം ഗുണകമന്മയുള്ള

ഡബ.ഐ.  പപപ്പുകേള്  സ്ഥനാപബച്ചന്  പപപ്പെന്  ലപനാട്ടല്  ഒഴബവനാക്കുലമനലാം

ജലകസനാതസ്സുകേള് മലബനമനാക്കുന്നവര്ക്കന് കേര്ശന ശബക്ഷ നല്കുന്നതബനനായബ നബയമ

കഭദഗതബ  ലകേനാണ്ടുവരുലമനലാം  മനബ  അറബയബച.  അനുകയനാജദമനായ  സ്ഥലലാം

ലഭദമനാകുന്ന  മുറയന്  ഇന്ഡസബയല്  വനാട്ടര്  സപപ്ലൈ  സസ്പീലാം  നടപ്പെബലനാക്കബ  ലകേനാച്ചബ

കമഖലയബലല കുടബലവള്ളക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുലമനലാം ഹരബപ്പെനാടന് ശുദജല വബതരണ

പദതബ പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം ചസ്പീകക്കനാടന്  കുടബലവള്ള

പദതബയുമനായബ  ബനലപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  ചര്ച്ച  ലചയന്  പരബഹരബക്കുലമനലാം

കകേന്ദ്രവബഹബതലാം ലവട്ടബക്കുറച്ചതുമൂലലാം മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന കദശസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ കുടബലവള്ള

പദതബകേള് കേബഫ്ബബ, കസ്റ്റേറന് പ്ലൈനാന് എന്നബവയബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന്
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കേഴബയുകമനാലയന്നന്  പരബകശനാധബക്കുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറുപടബയനായബ  മനബ

അറബയബച. 

4(*62) വനഭൂമബയുലട സലാംരക്ഷണലാം

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മ മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ലകേ.  രനാജു)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സസനാഭനാവബകേ  വനഭൂമബയുലട  സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം

വനഭൂമബകയനാടന് കചര്നകേബടക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങളബലല ജനങ്ങള്ക്കന് സസകേനാരദ സ്ഥലലാം

പകേമനാറലാം  ലചയ്യുന്നതബനുലാം  പകേവശനാവകേനാശ  സര്ട്ടബഫബക്കറന്  ലഭബക്കുന്നതബനുള്ള

കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുമനായബ റവനന, വനലാം വകുപ്പുകേള് സലാംയുക്ത സര്കവ

നടത്തബ  ജണ്ടെകേള്  സ്ഥനാപബച്ചന്  വനനാതബര്ത്തബ  കവര്തബരബക്കുന്ന  പ്രവൃത്തബ

ദ്രുതഗതബയബല്  നടനവരുനലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  വനനാതബര്ത്തബ

നബര്ണയവമനായബ  ബനലപ്പെട്ട  തര്ക്കങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനന്  ഉകദദനാഗസ്ഥരുലാം

ജനപ്രതബനബധബകേളുലാം  സലാംയുക്ത  ശമലാം  നടത്തണലമനലാം  01-01-1977-നന്  മുമ്പുള്ള

കേകയറങ്ങള് സനാധൂകേരബച്ചന് പട്ടയലാം നല്കുന്നതനാലണനലാം ആവശദമനായ കരഖകേളുലട

അടബസ്ഥനാനത്തബല്  പ്രസസ്തുത  കേകയറക്കനാര്ക്കന്  പവദത്യുതബ  കേണക്ഷന്

നല്കുന്നതനാലണനലാം  01-01-1977  മുതല്  31-03-2016  വലര  7801.10  ലഹക്ടര്

വനഭൂമബ  കേകയറബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  1957-ലല  കകേരള  ലനാന്റെന്  കേണ്സര്വന്സബ  ആക്ടന്,

1961-ലല കകേരള കഫനാറസ്റ്റേന്  ആക്ടന്  എന്നബവ പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസന്  നല്കേബ പ്രസ്തുത

കേകയറങ്ങള്  ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതബനന്  പഹ കക്കനാടതബ  ഉത്തരവബട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  കേകയറലാം
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ഒഴബപ്പെബക്കല്  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കബ  കകേനാടതബ  മുമനാലകേ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനന്  അധബകേ  സമയവലാം  കനനാട്ടസ്പീസന്  നല്കുന്ന  കേനാരദത്തബല്

വദക്തതയുലാം ആവശദലപ്പെട്ടുലകേനാണ്ടെന് സര്ക്കനാര് ഫയല് ലചയ ലപറസ്പീഷനബല് അനബമ

ഉത്തരവന്  വന്നബട്ടബലല്ലെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  കേണ്ണൂര്  പകേപ്പെനാടന്  കമഖലയബലല

കേണ്ടെല്ക്കനാടുകേള്മൂലലാം  കൃഷബ  ലചയ്യുന്നതബലുണ്ടെനാകുന്ന  ബുദബമുട്ടന്  പരബഹരബക്കുന്നതന്

സലാംബനബചലാം  പറമബക്കുളലത്ത  കതക്കന്  പ്ലൈനാകന്റെഷനബല്  സസനാഭനാവബകേ  വനലാം

വചപബടബപ്പെബക്കുന്നതന്  സലാംബനബചലാം  പരബകശനാധബച്ചന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

ഇ.എഫന്.എല്.-ലന്റെ  കപരബല്  ലതറനായബ  ഏലറടുത്ത  ഭൂമബകേള്  കകേനാടതബവബധബയുലട

അടബസ്ഥനാനത്തബല് തബരബചനല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ

മനബ അറബയബച. 

5(*63) പട്ടബകേകഗനാത്രവര്ഗ്ഗക്കനാര്ക്കന് ലതനാഴബലവസരലാം സൃഷബക്കുന്നതബനന് നടപടബ

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലലമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ബനാലന്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  അഭദസവബദദരനായ  11,474  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാരുലണ്ടെനലാം

സലാംസ്ഥനാന  വദനാപകേമനായബ  കഗനാത്രബന്ധു  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നകതനാടുകൂടബ

ബബ.എഡന്.,  ടബ.ടബ.സബ.  കയനാഗദത  കനടബയ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  യുവതസ്പീ-യുവനാക്കള്ക്കന്

കജനാലബ നല്കേനാനനാകുലമനലാം സഭലയ അറബയബച.  പനാലക്കനാടന് ജബല്ലെയബലല അട്ടപ്പെനാടബ

കമഖലയബലല  26  സ്കൂളുകേളബല്  കഗനാത്രബന്ധു  പദതബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതന്
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പരബഗണനയബലനാലണനലാം  പ്രസ്തുത  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  വയനനാടന്  ജബല്ലെയബലല  241

സര്ക്കനാര് - എയ്ഡഡന് സ്കൂളുകേളബല് ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാലര ലമന്റെര്

ടസ്പീച്ചര്മനാരനായബ  നബയമബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  അഭദസവബദദരനായ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  യുവതസ്പീ-

യുവനാക്കലള  ടനട്ടര്മനാരനായുലാം  സനാക്ഷരതനാ  കപ്രരകേന് മനാരനായുലാം  കേമ്മേബറഡന്  കസനാഷദല്

വര്ക്കര്മനാരനായുലാം  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ ലപ്രനാകമനാട്ടര്മനാരനായുലാം  മനാകനജന് ലമന്റെന്  ലട്രെയബനബയനായുലാം

നബയമബക്കുന്നതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.

കഗനാത്രജസ്പീവബകേ  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  ലതനാഴബല്  പനപുണദ  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുനലണ്ടെനലാം പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വനബതകേള്ക്കന്  ആധുനബകേ  രസ്പീതബയബലുള്ള

വസനബര്മ്മേനാണത്തബല്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുന്നതബനന്  അട്ടപ്പെനാടബയബല്  അപ്പെനാരല്

പനാര്ക്കന്, ഐ.ടബ. കമഖലയബല് ലതനാഴബല് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനന് തബരുവനനപുരത്തന്

ലസന്റെര്  ഓഫന്  എക്സലന്സന്  എന്നബവ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  ലനട്ടൂര്  ലടകബക്കല്

ലട്രെയബനബലാംഗന്  ഫഫൗകണ്ടെഷന്,  ലസന്റെര് കഫനാര് ബകയനാ കപനാളബമര് സയന്സന് ആന്റെന്

ലടകകനാളജബ,  ഇലകകനാണബകേന്  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  ഓഫന്  ഇനദ  ലബമബറഡന്,

എത്തബകയനാസന്,  സബ-ഡബറന്  തുടങ്ങബയ  സ്ഥനാപനങ്ങളുമനായബ  കചര്ന്നന്  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കേബ സസകേനാരദ സ്ഥനാപനങ്ങളബല് ലപ്ലൈയ്സന് ലമന്റെന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  പരമരനാഗത  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബല്

ലതനാഴബല് നല്കുന്നതബനനായബ മബല്മ,  കുടുലാംബശസ്പീ,  മസ്പീറന് കപ്രനാഡക്ടന്സന് ഓഫന് ഇനദ

ലബമബറഡന് തുടങ്ങബയവ മുകഖനയുള്ള പദതബകേളുലാം പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണ സസയലാം
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സഹനായ സലാംഘങ്ങള് വഴബ സസയലാം ലതനാഴബല് പരബകപനാഷബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ ഗദബകേ

പദതബയുലാം  കകേനാര്പ്പെസന്  ഫണ്ടെന്,  എസന്.സബ.എ.,  ടബ.എസന്.പബ.  പദതബകേളബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  ലതനാഴബല്ദനായകേ  പദതബകേളുലാം  നടപ്പെബലനാക്കബവരുനലണ്ടെനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  പട്ടബകേ-കഗനാത്ര  വബഭനാഗങ്ങലളക്കുറബച്ചന്  സമഗ്രവലാം  ശനാസസ്പീയവമനായ

പഠനലാം  നടത്തുന്നതബനനായബ  ആകനനാകപനാളജബക്കല്  സര്കവ  ഓഫന്  ഇനദയുലട

കമഖലനാ  ഓഫസ്പീസന്  സലാംസ്ഥനാനത്തന്  അനുവദബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  അവരുലട  സലാംസനാരലാം,

ഭനാഷ,  ആചനാരരസ്പീതബ  തുടങ്ങബയവ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  കേബര്ത്തനാഡ്സുമനായബ

ബനലപ്പെട്ടന് ഫലപ്രദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം മഹനാതനാഗനാനബ കദശസ്പീയ

ഗ്രനാമസ്പീണ  ലതനാഴബലുറപ്പെന്  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  ആദബവനാസബ  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന്  200

ദബവസലാം ലതനാഴബല് നല്കുന്നതനാലണനലാം കകേനാഴബകക്കനാടന്  ജബല്ലെയബലല മലമുതുവനാന്,

മുതുവനാന്  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കന്  അര്ഹമനായ  സലാംവരണനാനുകൂലദലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതന്

സലാംബനബച്ചന്  പഠനലാം  നടത്തുന്നതബനന്  കേബര്ത്തനാഡ്സബലന

ചുമതലലപ്പെടുത്തുന്നതനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  774

മുതല്  1114  വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  307  എണത്തബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


