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II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/XIII- 9

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഡബസലാംബര്   10,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്  ശബരബമലയബല്

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന  നബകരനാധനനാജ്ഞ  പബന്വലബകണലമനക്ക്  ആവശദലപ്പെടലാം

സഭനാ  കേവനാടത്തബനു  മുനബല്  അനബശബതകേനാല  സതദനാഗ്രഹലാം  നടത്തുന

എലാം.എല്.എ.മനാര്കക്ക്  അഭബവനാദദലാം  അര്പ്പെബചലാം  യ.ഡബ.എഫക്ക്.  അലാംഗങ്ങള്

പ്ലകനാര്ഡുകേളലാം  ബനാനറലാം  ഉയര്ത്തബപ്പെബടബച്ചക്ക്  സസ്പീകറലട

ഡയസബനുമുനബല്വനനബനക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചക്ക്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസ്സലപ്പെടുത്തബലകനാണബരുന. )

13(*241, *244, *259, *261) തസ്പീരകദശപനാതയലടയലാം മലകയനാര 
  ഹഹകവയലടയലാം നബര്മ്മേനാണലാം

ലപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന്)



2

നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  നനാറക്ക്പനാകേക്ക്  സമര്പ്പെബച്ച  660  കേബ.മസ്പീ.  തസ്പീരകദശ

ലലഹകവയലടയലാം  1261  കേബ.മസ്പീ.  മലകയനാര  ലലഹകവയലടയലാം  അലലലന്ലമന്റെബനക്ക്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയബടലണനലാം  ഇതബനനായബ  പതബനനായബരലാം  കകേനാടബ  രൂപ

ബഡ്ജറബല് വകേയബരുത്തബയബടലണനലാം സഭലയ അറബയബച. തസ്പീരകദശ ഹഹകവയക്ക്

10.07.2017-ല്  6,500  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബക്കുകേയലാം  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബലല

പടബഞനാകറകര മുതല് ഉണബയനാല് വലരയള്ള 15 കേബകലനാ മസ്പീറര് കറനാഡബനക്ക് 52.78

കകേനാടബ  രൂപയലട  ഭരണനാനുമതബ  ലഭദമനാക്കുകേയലാം  കകേരള  കറനാഡക്ക്  ഫണക്ക്

കബനാര്ഡബലന  ലസഷദല്  പര്പ്പെസക്ക്  ലവഹബകബളനായബ  ചുമതലലപ്പെടുത്തുകേയലാം

ലചയബടണക്ക്. ഹസകബള് ടനാകക്ക് ഉള്ലപ്പെലട 14 മസ്പീറര് വസ്പീതബയബല് തസ്പീരകദശ ഹഹകവ

നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബടലണനലാം  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബല്ലയബലല  പൂവനാര്

മുതല്  കേനദനാകുമനാരബ  ജബല്ലയബലല  ലകേനാല്ലകങ്കനാടക്ക്  വലര  നബര്ദബഷ്ട  ഹഹകവ

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകണലമനലാം  ഹഹകവ  കേടനകപനാകുന  മണ്ഡലങ്ങളബലല

ഉപകഭനാകനാകളമനായബ  മസ്പീറബലാംഗുകേള്  നടത്തബ  അഹലന്ലമന്റെബല്  ആവശദമനായ

കഭദഗതബകേള് വരുത്തബ മനാസ്റ്റര്പ്ലനാന് തയനാറനാകണലമനക്ക് കേബഫ്ബബകക്ക് നബര്കദശലാം

നല്കേബയബടലണനലാം  മനബ  വദകമനാകബ. തുറമുഖ  പ്രകദശങ്ങളബല്  എലകവറഡക്ക്

കറനാഡക്ക്  നബര്മ്മേബക്കുന  കേനാരദലാം  പരബഗണബക്കുനതുലാം  കേകയറങ്ങള്

ഒഴബപ്പെബകനാനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണക്ക്.  മലകയനാര  ലലഹകവയലട

നബര്മ്മേനാണലാം  43  റസ്പീചകേളനായനാണക്ക്  ഏലറടുക്കുനലതനലാം  24  പദതബകേളലട
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ഡബ.പബ.ആര്.  കേബഫ്ബബയബല്  സമര്പ്പെബച്ചതബല്  17  എണത്തബനക്ക്  1,506  കകേനാടബ

രൂപയലട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബച്ചബടലണനലാം  4  പ്രവൃത്തബകേള്  ആരലാംഭബച്ചബടലണനലാം

ഭൂമബ  സസൗജനദമനായബ  ലഭദമനാകുന  മുറയക്ക്  മറ്റുള്ളവയക്ക്  സനാകങ്കതബകേനാനുമതബ

നല്കുനതനാലണനലാം  2021  മനാര്ച്ചക്ക്  മനാസകത്തനാടുകൂടബ  നബര്ദബഷ്ട  ലലഹകവയലട

നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനാനനാണക്ക്  ഉകദശബക്കുനലതനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.

സസൗജനദമനായബ  ഭൂമബ  നല്കുന  കൃഷബകനാര്കക്ക്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതക്ക്

സലാംബനബച്ചക്ക്  തസ്പീരുമനാനലമടുക്കുനതനാണക്ക്.  മലകയനാര  ലലഹകവ  കേടനകപനാകുന

ഭനാഗലത്ത വനഭൂമബ ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക് ലപനാതുമരനാമത്തക്ക്/വനലാം വകുപ്പുകേള് സലാംയക

സ്ഥലപരബകശനാധന  നടത്തബ  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബക്കുന  നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബച

വരബകേയനാണക്ക്.  കദശസ്പീയപനാതകേള് നനാലുവരബയനാക്കുനതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ

കേനാസര്കഗനാഡക്ക്  ജബല്ലയബല്  95  ശതമനാനലാം  ഭൂമബ  ഏലറടുത്തബടലണനലാം

തുടര്നടപടബകേള് 31.12.2018-നക്ക് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം കേണ്ണൂര് ജബല്ലയബലല

തലകശ്ശേരബ-മനാഹബ  ലലബപ്പെനാസക്ക്  കറനാഡബലന്റെ  പ്രവൃത്തബകേള്  ആരലാംഭബച്ചബടലണനലാം

ലപനാനലാംവബലയക്ക്  ഭൂമബ  ഏലറടുകല്  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബടലണനലാം  മനബ

അറബയബച.  കകേനാഴബകകനാടക്ക്,  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലകേളബല്  സ്ഥലകമലറടുകല്  നടപടബകേള്

മനാര്ച്ചക്ക്  മനാസകത്തനാലട  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനാനനാകുലമനനാണക്ക്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതക്ക്.  തൃശ്ശൂര്

ജബല്ലയബല്  എല്.എ.  ആകക്ക്   പ്രകേനാരമുളള  നടപടബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചക്ക്  അതബര്ത്തബ

കേല്ലുകേള്  സ്ഥനാപബച്ചബടലണനലാം  എറണനാകുളലാം  ജബല്ലയബല്  3A  കനനാട്ടബഫബകകഷന്
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അനുസരബചള്ള  ഭൂമബ രനാശബ കപനാര്ട്ടലബല് അപക്ക് കലനാഡക്ക് ലചയബടലണനലാം  ആലപ്പുഴ

ജബല്ലയബല് വസ്പീണലാം സര്കവ്വേ നടകത്തണതബനനാല് ഭൂമബ ഏലറടുകല് നടപടബകേളബല്

കേനാലതനാമസലാം കനരബട്ടബടലണനലാം മനബ അറബയബച. ലകേനാല്ലലാം ജബല്ലയബല് അതബര്ത്തബ

കേല്ലുകേള്  പുന:സ്ഥനാപബകകണതുണക്ക്.  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബല്ലയബല്  കേഴക്കൂട്ടലാം

കമല്പ്പെനാലത്തബലന്റെ  ലപനാനലാംവബല  അവനാര്ഡക്ക്  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കേഴക്കൂട്ടലാം  മുതല്  കേനാകരനാടക്ക്  വലരയളള  ലലബപ്പെനാസക്ക്  കജനാലബകേള്

പുകരനാഗമബചവരബകേയമനാണക്ക്.  നസ്പീകലശസരലാം  ലറയബല്കവ  ഓവര്ബബഡ്ജബലന്റെ

പ്രവൃത്തബകേള് ആരലാംഭബച്ചബടണക്ക്.  സ്ഥലകമലറടുകലുമനായബ ബനലപ്പെട്ടക്ക് തസ്പീരകദശലത്ത

മതദലത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  മതബയനായ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുലമനക്ക്

ഉപകചനാദദത്തബനക്ക് മറപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 

(പ്രതബപക്ഷ  ബഹളലാം  കേനാരണലാം  തുടര്നള്ള  കചനാദദങ്ങള്

പരബഗണനയ്ലകടുത്തബല്ല.)

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  3044

മുതല് 3432  വലരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല് 225  എണത്തബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


