II ഇ.ബബ. XV-കകേരള നബയമസഭ/III-5
പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം
കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം
2021 ഒകകഞബര് 08, വവെളബ
നബയമസഭ

രഞവെബവലെ

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമഞനവപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബവന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം
കചര്ന.
വെഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്
11 (*121 ) ക്ഷസ്പീരസഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്ക് ആദഞയ നബകുതബ ഏര്വപ്പെടുത്തബയ
കകേന്ദ്ര സര്കഞര് നടപടബ
മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ-ക്ഷസ്പീരവെബകേസന വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ വജേ. ചബഞ്ചുറഞണബ)
നല്കേബയ മറുപടബയബല്, 50 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയബലെധബകേഞ്ചാം വെബറ്റുവെരവുള പഞഥമബകേ
ക്ഷസ്പീരസഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങവള ആദഞയനബകുതബ പരബധബയബല് ഉള്വപ്പെടുത്തബയതക്ക്
ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേവര

കദഞഷകേരമഞയബ ബഞധബക്കുവമനതബനഞല് അതബല്നബനഞ്ചാം

ക്ഷസ്പീരകമഖലെവയ ഒഴബവെഞകണവമനഞവെശദവപ്പെട്ടക്ക് കകേന്ദ്ര ഗവെണ്വമന്റെബല് സമ്മേര്ദഞ്ചാം
വചലുത്തബയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം ആയതബകന്മേല് അനുകൂലെ ഉറപ്പെക്ക് ലെഭബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം സഭവയ
അറബയബച. പഞല് വെബലെ നല്കുനതുള്വപ്പെവടയുള സഞ്ചാംഘത്തബവന്റെ വവദനഞ്ചാംദബന
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വചലെവുകേള്

കേഴബഞക്ക്

സഞഹചരദത്തബല്

യഞവതഞരു

ആദഞയ

ലെഞഭവുഞ്ചാം

നബകുതബ

നസ്പീകബയബരബപ്പുഞ്ചാം

ഒടുകണവമനക്ക്

ഉണ്ടെഞകേഞത്ത

നബഷ്കര്ഷബക്കുനതക്ക്

സഞ്ചാംഘങ്ങളുവട നബലെനബല്പ്പെബവന പതബകൂലെമഞയബ ബഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം കേര്ഷകേര്കക്ക്
കബഞണസക്ക് ഉള്വപ്പെവട നല്കേഞനഞകേഞത്ത സഞഹചരദഞ്ചാം സൃഷബക്കുകേയുഞ്ചാം വചയഞ്ചാം.
ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്ക്കുഞ്ചാം

സഞ്ചാംഘങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

കുറഞ

നബരകബല്

വെഞയ

ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക് കകേരള കസ്റ്റേറക്ക് ഡയറബ ഫബനഞന്ഷദല് കകേഞര്പ്പെകറഷന്
രൂപസ്പീകേരബക്കുന

കേഞരദഞ്ചാം

സര്കഞരബവന്റെ

സജേസ്പീവെ

പരബഗണനയബലെഞണക്ക് .

ക്ഷസ്പീരകമഖലെവയ കേഞര്ഷബകേവൃത്തബയബല് ഉള്വപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് കകേന്ദ്ര സര്കഞരബല്
നബകവെദനഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം കേഞലെബത്തസ്പീറയുവട ഉലഞദനത്തബനഞവെശദമഞയ
അസഞ്ചാംസ്കൃതവെസ്തുകള് ഇതര സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബല്നബനഞ്ചാം വകേഞണ്ടുവെരുനതബനുള
ശമങ്ങള്
പഞല്വപ്പെഞടബ
ആലെപ്പുഴ

നടത്തബവെരബകേയഞവണനഞ്ചാം
ഫഞകറബ
ജേബല്ലയബല്

മലെപ്പുറഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്
ററൗണ്ടെക്ക്

ജേബല്ലയബല്

നടപടബ

വെഞകബകനഷനബലൂവട

മബല്മയുവട

സസസ്പീകേരബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം
കുളമക്ക്

കരഞഗഞ്ചാം

പതബകരഞധബകഞന് കേഴബഞബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം എല്ലഞ കബഞകക്ക് പഞഞയത്തുകേളബലുഞ്ചാം
വമഞവവബല് ആഞ്ചാംബുലെന്സക്ക് സഞ്ചാംവെബധഞനഞ്ചാം നടപ്പെബലെഞക്കുവമനഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനവത്ത
മുഴുവെന്

കേനകേഞലെബകേള്ക്കുഞ്ചാം ഇന്ഷസറന്സക്ക് പരബരക്ഷ

ഏര്വപ്പെടുത്തുവമനഞ്ചാം

3

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.
12 (*122) സഞ്ചാംസഞനവത്ത വറയബല്കവെ വെബകേസനഞ്ചാം
കേഞയബകേഞ്ചാം,

വെഖഫക്ക്,

ഹജക്ക്

തസ്പീര്തഞടന

(ശസ്പീ. വെബ. അബ്ദുറഹബമഞന്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

വെകുപ്പുമനബ

എറണഞകുളഞ്ചാം, ആലെപ്പുഴ,

കകേഞട്ടയഞ്ചാം ജേബല്ലകേളബല് പഞത ഇരട്ടബപ്പെബകല് പവൃത്തബകേള് നടനവെരുനവണ്ടെനക്ക്
സഭവയ അറബയബച. എറണഞകുളഞ്ചാം-കുമളഞ്ചാം പഞത

ഇരട്ടബപ്പെബകലെബനക്ക്

ഭൂമബ

ഏവറടുകല് നടപടബകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം കകേഞട്ടയഞ്ചാം ജേബല്ലയബല് നഞളബതുവെവര
40.76.77 വഹകര് ഭൂമബ ഏവറടുത്തക്ക് വറയബല്കവെയക്ക് വവകേമഞറുകേയുഞ്ചാം ഹരബപ്പെഞടക്ക് അമലെപ്പുഴ വറയബല്പ്പെഞത ഇരട്ടബപ്പെബകലെബനുഞ്ചാം

സബക്ക്കവെ, അരൂര് ബബഡ്ജേക്ക്

എനബവെയുവട നബര്മ്മേഞണത്തബനുഞ്ചാം സലെഞ്ചാം ഏവറടുത്തക്ക്

നഷപരബഹഞരത്തുകേ

നല്കുകേയുഞ്ചാം കകേഞട്ടയഞ്ചാം-കേഞയഞ്ചാംകുളഞ്ചാം-എറണഞകുളഞ്ചാം പഞത ഇരട്ടബപ്പെബകലെബനക്ക് ഭൂമബ
ഏവറടുകല്

നടപടബകേള്

പൂര്ത്തബയഞക്കുകേയുഞ്ചാം

വചയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം

മനബ

വെദക്തമഞകബ.

അങ്കമഞലെബ-ശബരബ വറയബല് പദതബ യഞഥഞര്തദമഞക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ സസസ്പീകേരബചവെരബകേയഞവണനഞ്ചാം സബല്വെര് വവലെന് പദതബകഞയുള വെഞയഞ
സസരൂപണവുഞ്ചാം
ദസ്പീര്ഘദൂര

ഭൂമബ ഏവറടുകല് നടപടബയുഞ്ചാം

വട്രെയബനുകേളബല്

സലെവെബവെരങ്ങള്

പുകരഞഗമബക്കുനവണ്ടെനഞ്ചാം
അറബയുനതബനക്ക്

ഡബകസ

4

സഞ്ചാംവെബധഞനഞ്ചാം

ഏര്വപ്പെടുത്തുന

ശദയബല്വപ്പെടുത്തുവമനഞ്ചാം

കേഞരദഞ്ചാം

കകേന്ദ്ര

വട്രെയബനുകേള്

സര്കഞരബവന്റെ
പൂര്വ്വസബതബയബല്

ഓടബത്തുടങ്ങബയകശഷഞ്ചാം കകേഞവെബഡക്ക് പശഞത്തലെത്തബല് നബര്ത്തബവെച പഞസഞര്
വട്രെയബനുകേളുഞ്ചാം ടബകറക്ക് കേറൗണ്ടെറുകേളുഞ്ചാം സസ്പീസണ് ടബകറ്റുഞ്ചാം പുനനഃസഞപബക്കുവമനഞ്ചാം
പഞത

ഇരട്ടബപ്പെബകല്

പൂര്ത്തബയഞകുന

മുറയക്ക്

കൂടുതല്

വട്രെയബനുകേള്

അനുവെദബക്കുനതഞവണനക്ക് വറയബല്കവെ മനഞലെയഞ്ചാം ഉറപ്പെക്ക് നല്കേബയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം
ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ വെദക്തമഞകബ.
13 (*123) ഗ്രഞമവെണ്ടെബ പദതബ
ഗതഞഗത വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ആന്റെണബ രഞജ) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,
വപഞതുഗതഞഗതഞ്ചാം

ശക്തബവപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം

ഗതഞഗതസറൗകേരദഞ്ചാം

ഇനബയുഞ്ചാം

എത്തബവപ്പെടഞത്ത കമഖലെകേളബല് അതബനുള സറൗകേരദഞ്ചാം ഒരുക്കുനതബനുഞ്ചാം ഗ്രഞമസ്പീണ
ഗതഞഗതഞ്ചാം സുഗമമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം തകദശഭരണ സഞപനങ്ങളുമഞയബ കചര്നക്ക്
'ഗ്രഞമവെണ്ടെബ' എന പകതദകേ ബസക്ക് സര്വ്വസ്പീസക്ക് ഏര്വപ്പെടുത്തുന കേഞരദഞ്ചാം
സര്കഞരബവന്റെ
വപഞതുഗതഞഗത

സജേസ്പീവെ

പരബഗണനയബലെഞവണനഞ്ചാം
രഞ്ചാംഗത്തക്ക്

തുടകഞ്ചാംകുറബക്കുനതഞവണനഞ്ചാം

സഭവയ

ഇറൗ

ഗുണപരഞമയ
അറബയബച.

പുതബയ

പദതബ

മഞറത്തബനക്ക്

വകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.

5

നബശയബക്കുന ടബകറക്ക് നബരകബല് തകദശ സഞപനങ്ങള് നബര്കദശബക്കുന റൂട്ടുഞ്ചാം
സമയക്രമവുഞ്ചാം

പഞലെബചഞ്ചാം

റൂട്ടുകേളുവട

ഗതഞഗതകയഞഗദതയനുകയഞജേദമഞയ

ബസ്സുകേളുപകയഞഗബചഞ്ചാം സര്വ്വസ്പീസക്ക് നടത്തുനതഞണക്ക്.

വെഞര്ഷബകേ കേരഞര്പകേഞരഞ്ചാം

നബശബത തുകേ മടകബ നല്കുന വഡകപ്പെഞസബറഞയബ വകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബസബ.-കക്ക്
നല്കേണവമനഞ്ചാം

ഡസ്പീസല്

വെഹബകണവമനഞ്ചാം

വചലെവെക്ക്

പതബദബനഞ്ചാം

നടകത്തണ്ടെതഞവണനഞ്ചാം
പുതുകല്/വപര്മബറക്ക്

150

ബസ്സുകേളുവട

എനബവെയുവട

തകദശഭരണ
കേബ.മസ്പീ.

സഞപനങ്ങള്

എങ്കബലുഞ്ചാം

സര്വ്വസ്പീസക്ക്

പരബപഞലെനഞ്ചാം/ഇന്ഷുറന്സക്ക്/സബ.എഫക്ക്.
ചുമതലെ

വകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.-യബല്

നബക്ഷബപ്തമഞയബരബക്കുവമനഞ്ചാം ബസക്ക് കസ്റ്റേഷനുകേള്കക്ക് പുറവത്ത സലെങ്ങളബല്
നബനഞരഞ്ചാംഭബക്കുന സര്വ്വസ്പീസുകേളബവലെ ജേസ്പീവെനകഞര്കക്ക് കസ്റ്റേ റൂഞ്ചാം, സുരക്ഷബതമഞയ
പഞര്കബഞ്ചാംഗക്ക്

സറൗകേരദഞ്ചാം

ഏര്വപ്പെടുകത്തണ്ടെതഞവണനഞ്ചാം

എനബവെ
RTC

ബന്ധവപ്പെട്ട

ആകബനുവെബകധയമഞയബ

സഞപനഞ്ചാം
കേളര്

കകേഞഡക്ക്

നബശയബക്കുവമനഞ്ചാം മനബ വെദക്തമഞകബ. കബഞണ്ടെക്ക് അടബസഞനത്തബല് സ്റ്റുഡന്റെക്ക്സക്ക്
ഒണ്ലെബ

സര്വ്വസ്പീസുകേള്

നടത്തുവമനഞ്ചാം

വകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.

ബസബല്

ഏര്വപ്പെടുത്തബയബട്ടുള ആനുകൂലെദങ്ങള് ഗ്രഞമവെണ്ടെബ സര്വ്വസ്പീസബലുഞ്ചാം നല്കുവമനഞ്ചാം
വവെറക്ക് ലെസ്പീസക്ക് സഞ്ചാംവെബധഞനത്തബലൂവട കൂടുതല് വെഞഹനങ്ങള് ലെഭദമഞക്കുവമനഞ്ചാം
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ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

