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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-17

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജൂലലല   02,   ലചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

50(*511 & *519) സമഗ്ര ജലനയലാം

ജലവബഭവ  വകപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണന്കട്ടബ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

2008-ല്  നബലവബല്  വന്ന  സലാംസനാന  ജലനയലാം  പരബഷ്കരബകനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ദുരന്ത  പ്രതബകരനാധകശേഷബയുള്ളതലാം  കേനാലനാവസനാ

വദതബയനാനലത്ത  അതബജസ്പീവബകനാന്  പ്രനാപ്തമനായതലാം  ശുദജല  വബതരണ  രലാംഗതലാം

ശുചബതത്വകമഖലയബലലാം  ഗുണനബലവനാരലാം,  കേനാരദക്ഷമത,  സനാമ്പത്തബകേ  സുസബരത,

സുതനാരദത  എന്നബവ  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതമനായ ഒരു  വനാട്ടര  സലലപ്ലെെ  ആന്റെക്ക്  സനാനബകറ്റേഷന്

കപനാളബസബ  തയനാറനാക്കുന്നതബനനായബ  സലാംസനാനതല  കേമ്മേബറ്റേബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

സഭലയ  അറബയബച.   ജല  സലാംരക്ഷണവുമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ട  പ്രവരത്തനങ്ങള്
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ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുകവണ്ടെബ  River  Basin  Conservation  and  Management

Authority  (RBCMA)  രൂപസ്പീകേരബകനാന്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  ജലവബഭവ  വകപ്പെക്ക്

അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫക്ക്  ലസക്രട്ടറബ  അദദക്ഷനനായ  കസ്റ്റേറ്റേക്ക്  ലലവല്  കേമ്മേബറ്റേബകക്ക്

രൂപലാം നല്കകേയുലാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. ജലസലാംരക്ഷണ പ്രവരത്തനങ്ങളുലട ഭനാഗമനായബ "ഭൂജല

സലാംരക്ഷണവുലാം  കൃതബമ  ഭൂജല  സലാംകപനാഷണവുലാം”പദതബയബന്കേസ്പീഴബല്  കമല്ക്കൂര

വഴബയുള്ള മഴലവള്ള ലകേനായബലൂലട തറന്ന കേബണര റസ്പീചനാരജക്ക്, റസ്പീചനാരജക്ക് പബറ്റേക്ക് ഷനാഫക്ക്

തടങ്ങബയവ  നടപ്പെബലനാക്കുനലണ്ടെനലാം   അനുകയനാജദമനായ  പ്രകദശേങ്ങളബല്  ലലമകക്രനാ

വനാട്ടര  ലഷഡക്ക്  അടബസനാനത്തബല്  ലചറബയ  തടയണകേളുലാം  അടബയണകേളുലാം

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനുള്ള ഫസ്പീസബബബലബറ്റേബ സ്റ്റേഡബ നടതനലണ്ടെനലാം ജബല്ലകേളബല് നബനലാം

ലഭദമനായ  ലപ്രനാകപ്പെനാസലകേളബകന്മേലള്ള  സൂക്ഷ്മപരബകശേനാധന

പുകരനാഗമബചവരുനലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ഓകരനാ  ജബല്ലയബലലയുലാം  4

കഴല്കബണറുകേള് വസ്പീതലാം ലതരലഞ്ഞെടുത്തക്ക് പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനത്തബല് കൃതബമ ഭൂജല

പരബകപനാഷണ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകനാനനാവശേദമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ഭൂജലസലാംഭരണകശേഷബ  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  കൃതബമ  ഭൂജല  സലാംകപനാഷണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടപ്പെബലനാകബവരബകേയുമനാണക്ക്.  ഭൂജല  വബനബകയനാഗലാം,  പരബപനാലനലാം

എന്നബവ സലാംബന്ധബചക്ക് കബനാധവല്കരണ പരബപനാടബകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുനലണ്ടെനലാം

നനാഷണല്  ഹഹകഡനാളജബ  കപ്രനാജകബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ജലവബതനാന  നബരസ്പീക്ഷണ
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വബശേകേലന പഠനങ്ങള് നടത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം സമഗ്രഭൂജല വബകേസനത്തബനനായബ വനാട്ടര

ബഡ്ജറ്റേബലാംഗക്ക്  സബസ്റ്റേലാം  നടപ്പെബലനാകനാന്  ലക്ഷദമബടുനലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

ആദദഘട്ടലമന്ന  നബലയബല്  കകേനാട്ടയലാം  ജബല്ലയബലല  അഞക്ക്  കബനാക്കുകേളബല്  ജല

ബഡ്ജറ്റേബലാംഗക്ക്  പൂരത്തബയനായബവരുനണ്ടെക്ക്.   ജലസമൃദബയുലട ഭനാഗമനായബ  ഗ്രനാമ/കബനാകക്ക്

പഞനായതതല  നസ്പീരത്തട/മനാസ്റ്റേര  പ്ലെെനാനുകേള്  തയനാറനാകബവരുനലണ്ടെനലാം  843

തകദ്ദേശേഭരണ സനാപനങ്ങളബല് ഇതക്ക് പൂരത്തബയനാകബയബട്ടുലണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.

നദബകേളബല് ലഭദമനാകന്ന ജലലാം കൂടുതല് കേനാലലാം നബലനബരതന്നതബനുലാം തടയണകേള്,

ലറഗുകലറ്റേറുകേള്  എന്നബവവഴബ  നദബകേലള  ജലസലാംഭരണബകേളനാകബ  മനാറ്റേനാനുമനാണക്ക്

ലക്ഷദമബടുന്നതക്ക്.  തനാത്കേനാലബകേ  തടയണ  നബരമ്മേബചലാം  ഗദനാലറബ,  ലസ്പീഡബങക്ക്  ചനാനല്

എന്നബവയബലല  മണലാം  ലചളബയുലാം  നസ്പീകലാം  ലചയലാം  അതദനാവശേദ  ജലസലാംരക്ഷണ

പ്രവൃത്തബകേള്  നടപ്പെബലനാകബവരുനലണ്ടെനലാം  സക്ക് പ്രബലാംഗ്ലര,  ഡബപ്പെക്ക്  തടങ്ങബയവയബലൂലട

ജലഉപകയനാഗ  കേനാരദക്ഷമതയുലാം  ഉല്പ്പെനാദനവുലാം  വരദബപ്പെബകനാന്  സനാധബക്കുലമനലാം

ഡബപ്പെക്ക്  ഇറബകഗഷന്  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകനാന്  ഉകദ്ദേശേബക്കുനലണ്ടെനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  ചുവലരഴുതകേള്,  കപനാസ്റ്റേറുകേള്,  ലഘുകലഖകേള്,  ദൃശേദ-ശവദ

മനാധദമങ്ങള്,  ലഫയ്സക്ക്  ബുകക്ക്,  വനാട്സക്ക്  ആപ്പെക്ക്  എന്നബവയബലൂലട

ജലസലാംരക്ഷണത്തബലന്റെയുലാം  മഴലവള്ള  സലാംഭരണത്തബലന്റെയുലാം  ആവശേദകേത

സലാംബന്ധബചക്ക്  പ്രചരബപ്പെബക്കുകേയുലാം  'ജലലാം  ജസ്പീവനാമൃതലാം'   പദതബയുലട  ഭനാഗമനായബ
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ജലക്ഷനാമലാം മുന്നബരത്തബയുള്ള സകന്ദേശേങ്ങള് ഉള്ലകനാള്ളബച ലലകേപ്പുസ്തകേലാം തയനാറനാകബ

വബതരണലാം  ലചയ്യുകേയുലാം  ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്.   കവലബലകേട്ടബയുലാം  പരസദ  കബനാരഡുകേള്

സനാപബചലാം  ജലകസനാതസ്സുകേളുലട  മലബനസ്പീകേരണലാം  ഒരുപരബധബവലര  തടയനാന്

സനാധബചബട്ടുലണ്ടെനലാം ജലനാശേയങ്ങലള ടനാഗക്ക്  (Unique Identification Number)  ലചയക്ക്

മലബനവബമുക്തമനാകനാന്  കദശേസ്പീയ  ഹരബത  ലലട്രെെബബ്യൂണല്  കേരശേന  നബരകദ്ദേശേലാം

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  കേരമനയനാറബലനയുലാം  കേബള്ളബയനാറബലനയുലാം  സത്വസ്പീകവജക്ക്

മലബനസ്പീകേരണത്തബല്നബനലാം  സലാംരക്ഷബകനാനനാവശേദമനായ  പ്രവൃത്തബകേള്

നടപ്പെബലനാകബവരുനലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ജലകസനാതസ്സുകേള്

മലബനലപ്പെടുതന്നവരലകതബരനായ  ശേബക്ഷനാനടപടബകേള്  കേരകശേമനാക്കുന്നതബനനായബ

2003-ലല കകേരള ജലകസചനവുലാം ജലസലാംരക്ഷണവുലാം നബയമലാം കഭദഗതബ ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

അട്ടപ്പെനാടബ  വനാലബ  ഇറബകഗഷന്  കപ്രനാജകക്ക്  അടബയന്തരമനായബ  നടപ്പെനാകനാനുള്ള

ഡബ.പബ.ആര.  തയനാറനായബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഒരു  മനാസത്തബനകേലാം  പ്രവൃത്തബ ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്.

ഭനാരതപ്പുഴലയ  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബകനാനനാവശേദമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ടത്വബന്

കേല്ലനാര പദതബ  നടപ്പെബലനാകബ   അചന്കകേനാവബല്/കേല്ലടയനാറുകേളുലട തസ്പീരസലാംരക്ഷണലാം

സനാദദമനാകനാന്  ശമബക്കുലമനലാം  ജലനയത്തബലള്ലപ്പെടുത്തബ  റൂഫക്ക്  കഫനാര  റബവര

പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 



5

51(*512) മയക്കുമരുന്നക്ക് കേടത്തക്ക് തടയനാന് നടപടബ 

ലതനാഴബലലാം  എലലക്സെെസുലാം  വകപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  റ്റേബ.  പബ.  രനാമകൃഷ്ണന്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  ഓണ്ലലലന് ഭക്ഷണ വബതരണ ശലാംഖലകേളുലട മറവബല് മയക്കുമരുന്നക്ക്

ഉല്പന്നങ്ങള്  ലലകേമനാറ്റേലാം  ലചയ്യുനകണ്ടെനാലയന്നക്ക്  കേലണ്ടെതന്നതബനനായബ  പ്രകതദകേ

സത്വനാഡുകേള്  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  പരബകശേനാധന  നടതനലണ്ടെനലാം  ഇതമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക്

മൂന്നക്ക്  കകേസുകേള് രജബസ്റ്റേര ലചയക്ക്  14  കപരലകതബലര നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

സഭലയ അറബയബച.   ലഡലബവറബ ജസ്പീവനകനാരുലട കപരക്ക് , ലമനാലലബല് നമ്പര, ഭക്ഷണ

വബതരണത്തബനുപകയനാഗബക്കുന്ന  വനാഹനത്തബലന്റെ  നമ്പര  എന്നബവ  കശേഖരബചക്ക്

രഹസദനബരസ്പീക്ഷണലാം  നടത്തബ  സലാംശേയനാസദമനായ  വദക്തബകേലളയുലാം  വനാഹനങ്ങലളയുലാം

പരബകശേനാധബചക്ക്  മയക്കുമരുന്നക്ക്  വബതരണലാം  നടതന്നബലല്ലന്നക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തനാന്

ശമബക്കുനണ്ടെക്ക്  .  ലകേനാറബയര/പനാഴ്സല്  സരവസ്പീസക്ക്  ഏജന്സബകേളുലട  ഓഫസ്പീസുലാം

കഗനാഡഡൗണുകേളുലാം  നബരന്തരലാം  പരബകശേനാധനയക്ക്  വബകധയമനാക്കുനണ്ടെക്ക്  .  ഷനാകഡനാ

എലലക്സെെസക്ക് ,  എലലക്സെെസക്ക് ഇന്റെലബജന്സക്ക് എന്നസ്പീ വബഭനാഗങ്ങലള ഉപകയനാഗബചക്ക് പ്രകതദകേ

പരബകശേനാധനകേളുലാം നബരസ്പീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തബവരുനലണ്ടെനലാം മയക്കുമരുന്നക്ക് വബതരണലാം

തടയുന്നതബനനായബ  എന്കഫനാഴ്സക്ക്ലമന്റെക്ക്  വബഭനാഗലത്ത  ശേക്തബലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

വബവബധ  എലലക്സെെസക്ക്  ഓഫസ്പീസുകേളബലല  കഫനാണ്/കടനാള്  ഫസ്പീ  നമ്പറുകേള്

പരസദലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  അന്തര  സലാംസനാന  ബസക്ക്  സരവസ്പീസുകേളബലൂലടയുള്ള
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മയക്കുമരുന്നക്ക്  കേടത്തക്ക്  തടയുന്നതബനനായബ  നബരന്തര പരബകശേനാധന നടതനലണ്ടെനലാം

ലചകക്ക്കപനാസ്റ്റുകേളബല് വനാഹന പരബകശേനാധന കേരശേനമനാകബയബട്ടുലണ്ടെനലാം അതബരത്തബ

പ്രകദശേങ്ങളബല്  കബനാരഡര  പകട്രെെനാളബലാംഗക്ക്  യൂണബറ്റുകേള്  24  മണബക്കൂറുലാം

പ്രവരത്തബക്കുനലണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.  സ്കൂളുകേലള പ്രകതദകേ നബരസ്പീക്ഷണത്തബനക്ക്

വബകധയമനാകബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ലഹരബ  വബരുദ  ക്ലബ്ബുകേള്,  സ്റ്റുഡന്റെക്ക്സക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്,

എന്.എസക്ക്.എസക്ക്.  യൂണബറ്റുകേള്,  എന്.സബ.സബ.,  സഡൗട്ടക്ക്സക്ക്  തടങ്ങബയവയുലട

സഹനായകത്തനാലട ലഹരബവബരുദ പ്രവരത്തനങ്ങളുലാം കബനാധവത്കേരണ പരബപനാടബകേളുലാം

സലാംഘടബപ്പെബക്കുനലണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.  കകേനാകളജുകേളബല് മബനബമനാരകത്തനാണ്

സലാംഘടബപ്പെബചക്ക് കബനാധവത്കേരണ പരബപനാടബകേള് നടതനലണ്ടെനലാം  'വബമുക്തബ'  യുലട

പ്രവരത്തനലാം  വദനാപബപ്പെബചക്ക്  യുവനാകലള  വബപത്തബല്നബനലാം  രക്ഷബകനാനുള്ള  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  നനാനനാജനവബഭനാഗങ്ങലളയുലാം  പങനാളബകേളനാകബലകനാണ്ടുള്ള

ലഹരബവബകമനാചന  പദതബകേള്  പ്രനാവരത്തബകേമനാക്കുലമനലാം  സ്കൂള്  പരബസരത്തക്ക്

ലഹരബപദനാരത്ഥങ്ങള്  വബല്പന  നടതന്നവരലകതബലര  കേരശേന  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

52(*513) വനസലാംരക്ഷണലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ

വനവുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മൃഗശേനാലകേളുലാം  വകപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ലകേ.  രനാജു)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,   വനസലാംരക്ഷണലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനനായബ  ആധുനബകേ
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സനാകങതബകേവബദദകേളനായ  കകേനസ്പീകൃത  കേനാള്  ലസന്റെര,  ജബ.പബ.എസക്ക്  ട്രെെനാകബലാംഗക്ക്,

ഡബജബറ്റേല്  വയരലലസക്ക്,  ലമനാലലബല്  കേണകബവബറ്റേബ,  കമനാകഡണ്  ലറകകനാരഡക്ക്  റൂലാം,

ഫയര  അലരട്ടക്ക്  എന്നബവ  ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തബ  പ്രവരത്തബചവരുനലണ്ടെന്നക്ക്  സഭലയ

അറബയബച.  ജനപങനാളബത്തകത്തനാലട  വനപരബപനാലനലാം  നടപ്പെബലനാകബ  വനനാശബത

സമൂഹത്തബലന്റെ  ജസ്പീവകനനാപനാധബ  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച  400

വനസലാംരക്ഷണ  സമബതബകേളുലാം  190  ഇകകനാ  ലഡവലപ്ലമന്റെക്ക്  കേമ്മേബറ്റേബകേളുലാം  കേനാട്ടുതസ്പീ,

കറ്റേകൃതദങ്ങള്  എന്നബവ  തടയുന്നതബനുള്ള  പ്രവരത്തനങ്ങളബല്  സജസ്പീവമനായബ

പലങടുക്കുനണ്ടെക്ക്.  വനസലാംരക്ഷണ  സമബതബകേളുലട  പ്രവരത്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനനായബ ഗ്രസ്പീന് ഇന്തദ മബഷന്, കദശേസ്പീയ വനവല്കരണ പരബപനാടബ,

നനാഷണല്  ബനാലാംബൂ  മബഷന്  സസ്പീലാം,  നനാഷണല്  ലമഡബസബനല്  പ്ലെെനാന്റെക്ക്സക്ക്  കബനാരഡക്ക്

പദതബ  എന്നബവ  നടപ്പെബലനാകബവരുനലണ്ടെനലാം  ഇവയുലട  പ്രവരത്തനലാം

ഏകകേനാപബപ്പെബകനാനനാവശേദമനായ  മനാരഗ്ഗനബരകദ്ദേശേങ്ങള്  നല്കന്നതബനുലാം

സരകനാര/സരകനാരബതര  ഏജന്സബകേളബല്  നബനലാം  കനരബട്ടക്ക്  ഫണ്ടെക്ക്

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുമനായബ  സലാംസനാന  വനവബകേസന  ഏജന്സബ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.   വബകദശേസ്പീയ സസദകതനാട്ടങ്ങളുലട വദനാപ്തബ

കറചക്ക്  തകദ്ദേശേസ്പീയ  മരങ്ങള്  നട്ടുപബടബപ്പെബചക്ക്  സത്വനാഭനാവബകേ  വനവല്കരണലാം

നടപ്പെബലനാകനാനുള്ള  പദതബകക്ക്  തടകലാം  കറബക്കുകേയുലാം  കനനാഡല്   ഓഫസ്പീസറനായബ
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പ്രബന്സബപ്പെല് ചസ്പീഫക്ക്  കഫനാറസ്റ്റേക്ക് കേണ്സരകവറ്റേലറ ചുമതലലപ്പെടുതകേയുലാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

കേണ്ടെല്കനാടുകേള്  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  സത്വകേനാരദ  വദക്തബകേള്കക്ക്  ഏകറബനക്ക്

4000/-  രൂപ  നബരകബല്  ധനസഹനായലാം  നല്കനലണ്ടെനലാം  കകേനനാവബഷ്കൃത

പദതബപ്രകേനാരലാം കവമ്പനനാടക്ക്, കേണ്ണൂര കമഖലകേളബല് ഇതബലന്റെ സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തബകേള്

നടനവരുനലണ്ടെനലാം  കേണ്ടെല്ലലതകേളുലാം  തസ്പീരകദശേ  പ്രകദശേങ്ങളബല്

നട്ടുപബടബപ്പെബകനാവുന്ന കേനാറ്റേനാടബ,  രനാമചലാം,  പൂവരശക്ക്  എന്നബവയുലാം ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബചക്ക്  കനരബട്ടക്ക്

നട്ടുപബടബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ലപനാതജനങ്ങള്കക്ക്  വബതരണലാം  ലചയ്യുകേയുലാം  ലചയ്യുനലണ്ടെനലാം

മനബ വദക്തമനാകബ.  കേണ്ടെല്ലചടബകേളുലട സലാംരക്ഷണത്തബനുള്ള കപ്രനാല്സനാഹനമനായബ

കടബലവള്ള  വബതരണലാം,  ഗദനാസക്ക്  കേണക്ഷന്,  ബകയനാ  ഗദനാസക്ക്  പ്ലെെനാന്റെക്ക്  നബരമ്മേനാണലാം,

മസ്പീന്കഞ്ഞുങ്ങളുലട  വബതരണലാം  എന്നബവ  നടപ്പെബലനാക്കുനണ്ടെക്ക്.   കേണ്ണൂര  ജബല്ലയബല്

237.92  ലഹകര കേണ്ടെല് വനങ്ങള് റബസരവക്ക്  കഫനാറസ്റ്റേനായബ  വബജനാപനലാം  ലചയക്ക്

സലാംരക്ഷബചവരുനലണ്ടെനലാം  തൃശ്ശൂര,  മലപ്പുറലാം,  കകേനാഴബകകനാടക്ക്,  കേനാസരകഗനാഡക്ക്

ജബല്ലകേളബലനായബ  81.6805  ലഹകര  'ലപ്രനാകപ്പെനാസ്ഡക്ക്  '  റബസരവക്ക്  കഫനാറസ്റ്റേനായബ

പ്രഖദനാപബചക്ക്  തടരനടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

പരബസബതബ  ദബനകത്തനാടനുബന്ധബചക്ക്  64  ലക്ഷലാം  വൃക്ഷലലത്തകേള്  ഉല്പനാദബപ്പെബചക്ക്

സ്കൂളുകേള്,  ലപനാതകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്,  സന്നദസലാംഘടനകേള്  എന്നബവ  മുകഖന

വബതരണലാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  14204  കേബകലനാമസ്പീറ്റേര വനനാതബരത്തബ കവരതബരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം
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അവകശേഷബക്കുന്ന 2641 കേബകലനാമസ്പീറ്റേര സരകവ നടത്തബ ജണ്ടെലകേട്ടബതബരബക്കുന്നതബനുളള

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം  ഏഴക്ക്  വനലാം  ഡബവബഷനുകേളുലട  അതബരത്തബ

നബരണ്ണയലാം പൂരത്തസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം ബനാകബയുള്ളവയുകടതക്ക് മൂന്നക്ക് വരഷത്തബനുള്ളബല്

പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനനാണക്ക് ലക്ഷദമബടുന്നലതനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ

വദക്തമനാകബ.

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  5588

മുതല്  5874  വലരയുളള  കചനാദദങ്ങളബല്  111  എണ്ണത്തബനുലാം  ബന്ധലപ്പെട്ട  മനബമനാര

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)

  


