
II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/VIII-3

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   ഫഫെബ്രുവരബ   06,   തബങ്കള്

 നബയമസഭ  രഞവബഫലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനഫപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബഫന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചരന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(കചഞകദദഞത്തരകവള  ആരഞ്ചാംഭബച്ചയുടന  ബജറബഫലെ  നബകുതബ  നബരകക്ക്

വരദനവബല്  പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്  പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  ബഞനറഞ്ചാം  പ്ലകഞരഡുകേളഞ്ചാം

ഉയരത്തബപ്പെബടബച്ചക്ക്  അവരവരുഫട സസ്പീറബല് എഴുകന്നേറ്റുനബന്നേക്ക് ബഹളഞ്ചാം വയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം

അല്പസമയത്തബനുകശേഷഞ്ചാം സസ്വസഞനങ്ങളബല് ഉപവബഷ്ടരഞകുകേയുഞ്ചാം ഫചയ.)

14 (*61) മതദഫത്തഞഴബലെഞളബകേളഫട കക്ഷമത്തബനഞയുള്ള പദതബകേള്

മതദബന്ധനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം, യുവജനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. സജബ

ഫചറബയഞന)  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  മതദഫത്തഞഴബലെഞളബകേഫള

സഞമൂഹബകേമഞയുഞ്ചാം സഞമ്പത്തബകേമഞയുഞ്ചാം വബദദഞഭദഞസപരമഞയുഞ്ചാം ഉയർത്തുന്നേതബനുഞ്ചാം

മതദസമ്പത്തബഫന്റെ  സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനക്ക്  ഊന്നേൽ  നൽകുന്നേതബനുഞ്ചാം  നബരവധബ
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പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്  നടപ്പെബലെഞകബവരുനഫണ്ടെന്നേക്ക്  സഭഫയ  അറബയബച.

അപകേട  ഇൻഷസ്വറൻസക്ക്  പദതബയുഫട  ആനുകൂലെദഞ്ചാം  സമയബന്ധബതമഞയബ

ലെഭദമഞക്കുന്നേതബനക്ക്  മതദകബഞർഡബൽ  പ്രകതദകേ  ഉകദദഞഗസ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഒരുകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം,  കകേഞഴബകകഞടക്ക്  ജബല്ലകേളബല്

അദഞലെത്തുകേൾ  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  15.52  കകേഞടബ  രൂപ  പ്രസ്തുത

അദഞലെത്തബലൂഫട  ധനസഹഞയമഞയബ  നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  പരമ്പരഞഗത

യഞനങ്ങൾക്കുഞ്ചാം  ഇൻഷസ്വറൻസക്ക്  പരബരക്ഷ  ഏർഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം

മതദത്തബഫന്റെ  ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുന്നേതബനക്ക്  75%  സബ്സബഡബകയഞഫട

ഇൻസുകലെറഡക്ക്  ഐസക്ക്  കബഞക്സുകേൾ  അനുവദബക്കുന്നേ  പദതബ

നടപ്പെഞകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  ശേഞസസ്പീയ  മതദബന്ധനത്തബനക്ക്  കടഞൾ  ഫനറ്റുകേളഫട

കകേഞഡക്ക്  എന്റെബൽ  സസ്വയർ  ഫമഷക്ക്  നബർബന്ധമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  വലെകേളഫട

കേണബവലെബപ്പെവഞ്ചാം  ആഫകേ  വലെബപ്പെവഞ്ചാം  നബയനബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഫചയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം

വദക്തമഞകബ.  20  മസ്പീററബനക്ക്  മുകേളബലഞ്ചാം  250  എച്ചക്ക്.പബ.-യക്ക്  മുകേളബലഞ്ചാം

ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള  യഞനങ്ങളഫട  തസ്പീരകടല്  മതദബന്ധനഞ്ചാം

നബകരഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം  മതദസമ്പത്തക്ക്  വർദബപ്പെബക്കുന്നേതബനക്ക്  കൃതബമപ്പെഞരക്ക്

സഞപബക്കുന്നേതബനക്ക്  29.45  കകേഞടബ  രൂപയുഫട  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം

ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  മതദഫത്തഞഴബലെഞളബകേളഫട  കക്ഷമത്തബനഞയബ  കകേരള  മതദ
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സഞ്ചാംഭരണവഞ്ചാം  വബപണനവഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞര  പരബപഞലെനവഞ്ചാം  നബയമഞ്ചാം,  കകേരള

സമുദ്ര മതദബന്ധന നബയനണ നബയമഞ്ചാം എന്നേബവ നടപ്പെഞകബയകതഞഫടഞപ്പെഞ്ചാം

ഇഇൗ  കമഖലെയബഫലെ  അനധബകൃതവഞ്ചാം  അശേഞസസ്പീയവമഞയ  പ്രവണതകേള്

തടയുന്നേതബനക്ക് കകേരള ഉൾനഞടൻ ഫെബഷറസ്പീസക്ക് അകേസ്വഞകേൾച്ചർ ആകക്ക് പ്രകേഞരഞ്ചാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയുഞ്ചാം  ഫചയ്യുനണ്ടെക്ക്.  മുഴുവന  പരമ്പരഞഗത

മതദബന്ധന  യഞനങ്ങഫളയുഞ്ചാം  ഡസ്പീസല്/ഫപകടഞള്/എൽ.പബ.ജബ.

എഞബനുകേളഞകബ മഞറ്റുന്നേതബനുഞ്ചാം  ആഴകടൽ മതദബന്ധനത്തബനക്ക് സുരക്ഷബത

യഞനങ്ങൾ  അനുവദബക്കുന്നേതബനുഞ്ചാം  ലെഞനഡബഞ്ചാംഗക്ക്  ഫസന്റെറകേളഞ്ചാം  ഹഞർബറകേളഞ്ചാം

അന്തഞരഞഷ്ട്ര നബലെവഞരത്തബകലെയക്ക് ഉയർത്തുന്നേതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

'പുനർകഗഹഞ്ചാം'  പദതബയബലൂഫട  5435  കുടുഞ്ചാംബങ്ങളഫട  പുനരധബവഞസഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞകഞൻ  കേഴബഞബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  നൂറദബന  കേരമ്മേ  പദതബയബലള്ഫപ്പെടുത്തബ

മുടത്തറ,  ഫപഞന്നേഞനബ,  കകേഞഴബകകഞടക്ക്,  കകേഞയബപ്പെഞടബ  എന്നേബവബടങ്ങളബല്

ഫഞറ്റുകേള് നബരമ്മേബക്കുഫമനഞ്ചാം ഒരു വരഷത്തബനുള്ളബല് ഭവനരഹബതരഞയ മുഴുവന

മതദഫത്തഞഴബലെഞളബകേളഫടയുഞ്ചാം  പുനരധബവഞസഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുഫമനഞ്ചാം  മനബ

അറബയബച. 'സഞന്തസ്വന തസ്പീരഞ്ചാം', 'ഇ-ഗ്രഞന്റെക്ക്സക്ക്', 'ശുചബതസ്വ സഞഗരഞ്ചാം സുന്ദര തസ്പീരഞ്ചാം',

'സമുദ്ര' ബസക്ക് സർവസ്പീസക്ക് തുടങ്ങബയ പദതബകേള് നടപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം കേഞലെഞവസഞ

വദതബയഞനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  കേടലെബല്കപ്പെഞകേഞന  സഞധബകഞത്ത
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മതദഫത്തഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുള്ള  ധനസഹഞയത്തബനഞയബ  150  കകേഞടബ  രൂപ

അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  മതദഫത്തഞഴബലെഞളബ  അഞ്ചാംഗതസ്വത്തബനുള്ള

അകപക്ഷ  ഓൺലലെനഞകബയകതഞഫടഞപ്പെഞ്ചാം  കക്ഷമ  പദതബകേള്കക്ക്

ഇ-കസവനവഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഫെബഷറസ്പീസക്ക് ഇൻഫെർകമഷൻ മഞകനജുഫമന്റെക്ക്

സബസഞ്ചാം  നടപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  വബവബധ  കസവനങ്ങഫളക്കുറബചള്ള  വബവരങ്ങള്

മതദഫത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് ലെഭദമഞക്കുന്നേതബനക്ക് കേഞൾ ഫസന്റെർ ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം

ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  മതദഫത്തഞഴബലെഞളബ/അനുബന്ധ ഫതഞഴബലെഞളബകേൾകഞയബ പലെബശേ

രഹബത വഞയഞപദതബ  നടപ്പെഞകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം കേടൽ സുരക്ഷഞ സസ്വഞഡുകേളഫട

പ്രവർത്തനഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  രക്ഷഞപ്രവർത്തനഞ്ചാം

ഏകകേഞപബപ്പെബക്കുന്നേതബനക്ക്  കേൺകടഞൾ  റഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  ഫതഞഴബൽ

സുരക്ഷ  ഉറപ്പെഞക്കുന്നേതബനക്ക്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേതസ്വ  വബകേസന  പദതബകേൾ

ആവബഷ്കരബക്കുന്നേതഞഫണനഞ്ചാം  സഞഫെക്ക്,  മതദഫഫെഡക്ക്  എന്നേബവ  മുകഖനയുള്ള

പദതബകേള്  വബപുലെമഞക്കുഫമനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  കവമ്പനഞടക്ക്,  അഷ്ടമുടബ

കേഞയലകേൾ കകേനസ്പീകേരബച്ചക്ക് മതദ സകങ്കതങ്ങൾ നടപ്പെഞകബ വരുനണ്ടെക്ക്. സമുദ്ര

കൂടക്ക് കൃഷബ,   ഫെബഷറസ്പീസക്ക് ഇന്നേകവഷൻ കേഇൗൺസബൽ, ഇ-ഗകവണൻസക്ക്, നൂതന

മതദകൃഷബ  സമ്പ്രദഞയങ്ങൾ  എന്നേബവ  നടപ്പെബലെഞക്കുഫമനഞ്ചാം  ഫപഞഴബയൂര

ഫെബഷബഞ്ചാംഗക്ക്  ഹഞരബര  സഞപബക്കുന്നേതബനുള്ള  പഠനഞ്ചാം  നടനവരുന്നേതഞയുഞ്ചാം
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മണലൂര നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബല് ഫെബഷറസ്പീസക്ക് വകുപ്പെബഫന്റെ ഉടമസതയബലള്ള

ഭൂമബ  ഫെബഷറസ്പീസക്ക്  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘത്തബനക്ക്  അനുവദബക്കുന്നേതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നേതഞഫണനഞ്ചാം മതദഫത്തഞഴബലെഞളബകേളഫട  2020  വഫരയുള്ള

കേടങ്ങള്  സഞ്ചാംബന്ധബച്ച  അകപക്ഷകേള്  മതദഫത്തഞഴബലെഞളബ  കേടഞശേസ്വഞസ

കേമ്മേസ്പീഷന  പരബഗണബകണഫമന്നേ  നബരകദ്ദേശേഞ്ചാം  പരബകശേഞധബക്കുന്നേതഞഫണനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

15 (*62) വനദമൃഗങ്ങളഫട ആക്രമണത്തബഫനതബഫരയുള്ള പ്രതബകരഞധ 
       പ്രവരത്തനങ്ങള്

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ഫകേ.  ശേശേസ്പീനന)  നല്കേബയ

മറപടബയബല്,  നഞടബലെബറങ്ങുന്നേ  വനദമൃഗങ്ങഫള  തബരബഫകേ  വനത്തബകലെയക്ക്

തുരത്തുന്നേതബനുഞ്ചാം  സബരഞ്ചാം  ശേലെദകഞഫര  പബടബകൂടബ  കൂടബലെടയ്ക്കുന്നേതബനുമുള്ള

സഞ്ചാംവബധഞനഫമഞരുകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  വനദമൃഗങ്ങള്  വനത്തബല്നബനഞ്ചാം

പുറകത്തയക്ക്  ഇറങ്ങഞതബരബക്കുന്നേതബനഞയബ  കസഞളഞര  ഫഫെനസബഞ്ചാംഗക്ക്

ഉള്ഫപ്പെഫടയുള്ള  പ്രതബകരഞധ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  വനഞതബരത്തബകേളബല്

നടത്തബവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച.  വനദജസ്പീവബകേള്

ജനവഞസകകേനത്തബകലെയക്ക്  ഇറങ്ങുന്നേതബനുള്ള  കേഞരണവഞ്ചാം  അതബനക്ക്

സസ്വസ്പീകേരബകകണ്ടെ  പ്രതബകരഞധ  മഞരഗ്ഗങ്ങഫളയുഞ്ചാംകുറബച്ചക്ക്  ഫഫവല്ഡക്ക് ഫഫലെഫെക്ക്

ഇനസബററ്റ്യൂടക്ക്  ഓഫെക്ക്  ഇന്തദയുഞ്ചാം ഫപരബയഞര  ഫഫടഗര റബസരവഞ്ചാം  സഞ്ചാംയുക്തമഞയബ
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നടത്തബവരുന്നേ പഠനറബകപ്പെഞരടക്ക് ലെഭദമഞയതബനുകശേഷഞ്ചാം ഉചബതമഞയ നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നേതഞണക്ക്.  വനദമൃഗങ്ങഫള സഞ്ചാംബന്ധബച്ച ഫസൻസസുഞ്ചാം പഠനങ്ങളഞ്ചാം

പൂരത്തബയഞയഞല്  മഞതകമ  ജനവഞസ  കമഖലെകേളബകലെയക്ക്  വനദമൃഗങ്ങള്

കേടനവരുന്നേതബഫന്റെ കേഞരണഞ്ചാം വദക്തമഞകുകേയുള.          മനുഷദ-വനദജസ്പീവബ

സഞ്ചാംഘരഷഞ്ചാം ഫെലെപ്രദമഞയബ തടയുന്നേതബനക്ക്  അടുത്ത പത്തുവരഷകത്തയക്ക്  1150

കകേഞടബ  രൂപയുഫട  ഒരു  ബൃഹതക്ക്  പദതബ  പ്ലഞനബഞ്ചാംഗക്ക്  കബഞരഡബനക്ക്

സമരപ്പെബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  620  കകേഞടബ  രൂപയുഫട  പദതബ  കകേന  സരകഞരബനക്ക്

സമരപ്പെബക്കുന്നേ കേഞരദഞ്ചാം  പരബകശേഞധബചവരബകേയഞഫണനഞ്ചാം മനബ  വദക്തമഞകബ.

കകേന വനഞ്ചാം വനദജസ്പീവബ സഞ്ചാംരക്ഷണ നബയമഞ്ചാം കഭദഗതബ ഫചയ്യുന്നേതബനക്ക് കകേന

സരകഞരബല്  സമ്മേരദ്ദേഞ്ചാം  ഫചലത്തുന്നേ  കേഞരദഞ്ചാം   മനബസഭയുഫട

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരകത്തഞഫട  തസ്പീരുമഞനബക്കുന്നേതഞഫണനഞ്ചാം  ആര.ആര.ടബ.കേളഫട

(റഞപ്പെബഡക്ക് ഫറകസഞണ്സക്ക് ടസ്പീഞ്ചാം) അപരദഞപ്തത ശദയബല്ഫപ്പെടബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം 2023-

24  സഞമ്പത്തബകേ  വരഷഫത്ത  ബജറബല്  കൂടുതല്  ആര.ആര.ടബ.-കേള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുഫമന്നേ പ്രഖദഞപനമുഫണ്ടെനഞ്ചാം ടസ്പീമബനഞയബ  24 പുതബയ വഞഹനങ്ങളഞ്ചാം

പമ്പക്ക് ആക്ഷന ഗണഞ്ചാം മഞരച്ചക്ക്  31-നകേഞ്ചാം ലെഭദമഞക്കുന്നേതഞഫണനഞ്ചാം പ്രതബകരഞധ

പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  തകദ്ദേശേസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളഫട  പ്ലഞന  ഫെണ്ടെക്ക്

വബനബകയഞഗബക്കുന്നേ  കേഞരദഞ്ചാം  ആകലെഞചബക്കുന്നേതഞഫണനഞ്ചാം  വയനഞടബല്  കേടുവ
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ഫസനസസക്ക്  ആരഞ്ചാംഭബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  കേടുവ  സഞ്ചാംരക്ഷണ  കകേനത്തബഫലെ

സഇൗകേരദങ്ങൾ വരദബപ്പെബക്കുഫമനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറപടബയഞയബ മനബ

അറബയബച. 

16 (*63) ബഫെര കസഞണ്

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  ജനവഞസ

കമഖലെകേഫള  ഒഴബവഞകബ  നബലെവബല്  സമരപ്പെബച്ചബട്ടുള്ള  ഫപ്രഞകപ്പെഞസലകേള്

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ഇകകഞ  ഫസനസബറസ്പീവക്ക്  കസഞണ്  പ്രഖദഞപബക്കുന്നേതബനുളള

നടപടബകേള്കക്ക്  കകേന  എഞ്ചാംപകവരഡക്ക്  കേമ്മേബറബഫയയുഞ്ചാം  ബഹു.  സുപ്രസ്പീഞ്ചാം

കകേഞടതബഫയയുഞ്ചാം സമസ്പീപബകണഫമന്നേക്ക് സഞ്ചാംസഞന സരകഞര  25-06-2022-ല്

കകേന  വനഞ്ചാം-പരബസബതബ  മനഞലെയകത്തഞടക്ക്  അഭദരതബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  കകേന

സരകഞരബല് സമരപ്പെബച്ച കേരടക്ക്  വബജഞപന നബരകദ്ദേശേങ്ങള്കക്ക് അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം

ലെഭബക്കുന്നേതബനക്ക്  17-08-2022-ല്  സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയബല്  പുന:പരബകശേഞധനഞ

ഹരജബ  സമരപ്പെബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച.  29-08-2022-ല്

മുഖദമനബയുഫട  അദദക്ഷതയബല്  കചരന്നേ  കയഞഗ  തസ്പീരുമഞനപ്രകേഞരഞ്ചാം

ഫകേ.എസക്ക്.ആര.ഇ.സബ.  (കകേരള സഞ്ചാംസഞന റബകമഞടക്ക്  ഫസനസബഞ്ചാംഗക്ക്  ആനഡക്ക്

എനവകയഞണ്ഫമന്റെക്ക്  ഫസന്റെര)  സമരപ്പെബച്ച  ഉപഗ്രഹ  സരഫവ  റബകപ്പെഞരടബനക്ക്

പുറഫമ  ഭഇൗതബകേ  സലെപരബകശേഞധന  നടത്തബ  വബശേദമഞയ  വബവരങ്ങള്
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കശേഖരബക്കുന്നേതബനക്ക് ജസസ്പീസക്ക് കതഞടത്തബല് ബബ.  രഞധഞകൃഷ്ണന ഫചയരമഞനഞയ

വബദഗ്ദ്ധസമബതബയുഞ്ചാം  സഞകങ്കതബകേ  വബദഗ്ദ്ധരുഫട  സമബതബയുഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

വബദഗ്ദ്ധസമബതബയുഫട തസ്പീരുമഞനമനുസരബച്ചക്ക് കേരടക്ക് ഉപഗ്രഹ സരകവ റബകപ്പെഞരട്ടുഞ്ചാം

കകേന വനഞ്ചാം-പരബസബതബ മനഞലെയത്തബല് സമരപ്പെബച്ച കേരടക്ക് ഫപ്രഞകപ്പെഞസലഞ്ചാം

ഫപഞതുജനങ്ങളഫട  പരഞതബകേള്/നബരകദ്ദേശേങ്ങള്  അറബയബകഞനുളള

ഫപ്രഞകഫെഞരമയുഞ്ചാം  സരകഞര  ഫവബ്ലസറബല്  പ്രസബദസ്പീകേരബച്ചബരുനഫവനഞ്ചാം

63615 പരഞതബകേള് ലെഭബച്ചതബല് 62640 എണത്തബനക്ക് പരബഹഞരഞ്ചാം കേഞണുകേയുഞ്ചാം

ഫകേ.എസക്ക്.ആര.ഇ.സബ.യുഫട അസ്സറക്ക് മഞപ്പെര ആപ്പെക്ക് മുകഖന ഇതബനകേഞ്ചാം  79193

അസ്സറ്റുകേള് അപക്ക് കലെഞഡക്ക് ഫചയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  വനപ്രകദശേകത്തഞടക്ക്

കചരന്നേ ഒരു കേബകലെഞമസ്പീറര  ചുറളവക്ക്  ഇകകഞ ഫസനസബറസ്പീവക്ക്  കസഞണഞഫണന്നേക്ക്

നബരകദ്ദേശേബചഫകേഞണ്ടെക്ക്  സരകഞര  ഉത്തരവക്ക്  പുറഫപ്പെടുവബച്ചബടബഫല്ലനഞ്ചാം  ബഫെര

കസഞണബലള്ഫപ്പെട്ടുഫവന്നേതബഫന്റെ  കപരബല്  കേരഷകേരകക്ക്  ബഞങ്കുകേള്  വഞയ

നബകഷധബക്കുന്നേതഞയ  പരഞതബകേള്  പരബകശേഞധബക്കുന്നേതഞഫണനഞ്ചാം  ജനവഞസ

കമഖലെയബകലെയബറങ്ങുന്നേ  പുലെബകേഫള  നബരസ്പീക്ഷബക്കുന്നേതബനുഞ്ചാം  സഞഞരപഥഞ്ചാം

കേഫണ്ടെത്തബ പബടബകൂടബ   ഫപരബയഞര,  പറമ്പബക്കുളഞ്ചാം ഫഫടഗര റബസരവകേളബകലെയക്ക്

മഞറബപ്പെഞരപ്പെബകഞന സഞധബക്കുകമഞഫയന്നേ കേഞരദഞ്ചാം പരബകശേഞധബക്കുന്നേതഞഫണനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.
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17 (*64) ഫവള്ളകരത്തബഫലെ വരദനവക്ക്

ജലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  കറഞഷബ  അഗസബന)  നല്കേബയ

മറപടബയബല്,  ഒരു  ലെബറര  കുടബഫവള്ളത്തബനക്ക്  ഒരു  ലപസ  നബരകബല്  കേരഞ്ചാം

വരദബപ്പെബകഞനഞണക്ക്   തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുള്ളഫതനഞ്ചാം  ജലെ  ലെഭദതഫയക്കുറബചഞ്ചാം

ഉപകയഞഗഫത്തക്കുറബചഞ്ചാം  ജനങ്ങഫള  കബഞദദഫപ്പെടുത്തഞന  സഞധബക്കുന്നേ

വബധത്തബലള്ള  സസ്വസ്പീകേഞരദമഞയ  വരദനവഞണക്ക്  വരുത്തബയബരബക്കുന്നേഫതനഞ്ചാം

കകേരള  വഞടര  അകതഞറബറബ  റവനറ്റ്യൂ  കേമ്മേബയബലെഞണക്ക്  പ്രവരത്തബക്കുന്നേഫതനഞ്ചാം

സരകഞര നല്കുന്നേ പദതബകയതര ഗ്രഞന്റെഞണക്ക്  കേമ്മേബ  നബകേത്തുന്നേതബനക്ക്  ഒരു

പരബധബവഫര സഹഞയബക്കുന്നേഫതനഞ്ചാം സഭഫയ അറബയബച. അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത തഞരസ്പീഫെക്ക്

അനുസരബച്ചക്ക് ഉപകഭഞക്തഞകളബല്നബനഞ്ചാം പബരബഫച്ചടുക്കുന്നേ വഞടര ചഞരജഞണക്ക്

ജലെ  അകതഞറബറബയുഫട  പ്രധഞന  വരുമഞനമഞരഗ്ഗഞ്ചാം.  1000  ലെബറര  കുടബഫവള്ളഞ്ചാം

ഉപകഭഞക്തഞവബനക്ക് നല്കുകമ്പഞള് 11.93  രൂപയുഫട നഷ്ടമഞണുണ്ടെഞകുന്നേതക്ക്.  ജലെ

ശുദസ്പീകേരണത്തബനുഞ്ചാം  വബതരണത്തബനുഞ്ചാം  വരുന്നേ  ഫചലെവബകനകഞള്  വളഫര

കുറഞ  നബരകബല്  കുടബഫവള്ളഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം  ഫചയ്യുന്നേതുഞ്ചാം  വരഷഞവരഷഞ്ചാം

വരദബചവരുന്നേ  ലവദദ്യുതബ  ചഞരജക്ക്,  ഫകേമബകലകേളഫട  വബലെ  വരദന,

ശേമ്പളഞ്ചാം,  ഫപനഷന,  അറകുറപ്പെണബകേള്  എന്നേബവയ്ക്കുള്ള  ഫചലെവക്ക്,  വഞയഞ

തബരബച്ചടവക്ക്  എന്നേബവയനുസൃതമഞയബ  വഞടര  ചഞരജബല്
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വരദനവണ്ടെഞകേഞത്തതുമൂലെഞ്ചാം  2021-22  സഞമ്പത്തബകേ  വരഷഫത്ത  വഞരഷബകേ

കേണക്കുകേള്  (എ.ജബ-കക്ക്  ഓഡബറബനക്ക്  നല്കേബയതക്ക്)  പ്രകേഞരഞ്ചാം  വഞടര

അകതഞറബറബയുഫട  സഞബത  നഷ്ടഞ്ചാം  4911.42  കകേഞടബ  രൂപയഞഫണനഞ്ചാം

ജസ്പീവനകഞരകക്ക്  2018  മുതലള്ള  ഫപനഷന,  പബ.എഫെക്ക്.  ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം

ലവദദ്യുതബ  ചഞരജക്ക്  ഇനത്തബല്  ഫകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.-കക്ക്  1263.64  കകേഞടബ

രൂപയുഞ്ചാം  കേരഞറകേഞരകക്ക്  137.06  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം  നല്കേഞനുഫണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ

വദക്തമഞകബ. പതബനഞയബരഞ്ചാം ലെബറര ഫവള്ളമുപകയഞഗബക്കുന്നേ ഒരു കുടുഞ്ചാംബത്തബനക്ക്

144.41  രൂപയഞണക്ക്  ഫവള്ളകരഞ്ചാം  വരദബക്കുന്നേഫതനഞ്ചാം  ബബ.പബ.എല്.

കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക് പ്രതബമഞസഞ്ചാം 15000 ലെബറര ജലെഞ്ചാം സഇൗജനദമഞയബ നല്കുന്നേതക്ക്

തുടരുഫമനഞ്ചാം  കകേരള  അരബന  വഞടര  സരവസ്പീസസക്ക്  ഇഞ്ചാംപ്രൂവ്ഫമന്റെക്ക്

കപ്രഞജക്ടുമഞയബ  ബന്ധഫപ്പെടക്ക്  ജനങ്ങള്കക്ക്  അധബകേഭഞരഞ്ചാം  ഉണ്ടെഞകുഫമന്നേ

ആശേങ്കയക്ക് വകേയബഫല്ലനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറപടബയഞയബ അറബയബച.

18 (*65) കദശേസ്പീകയഞദദഞനങ്ങളഫടയുഞ്ചാം വനദമൃഗസകങ്കതങ്ങളഫടയുഞ്ചാം       
അതബരത്തബയബഫലെ നബയനണങ്ങള്

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ഫകേ.  ശേശേസ്പീനന)  നല്കേബയ

മറപടബയബല്,   ജനവഞസകമഖലെകേഫള  ഒഴബവഞകബ  ഇകകഞ  ഫസനസബറസ്പീവക്ക്

കസഞണ്  പ്രഖദഞപബക്കുന്നേതബനുളള  നടപടബകേള്കക്ക്  കകേന  എഞ്ചാംപകവരഡക്ക്

കേമ്മേബറബഫയയുഞ്ചാം ബഹു. സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബഫയയുഞ്ചാം സമസ്പീപബകണഫമന്നേക്ക് സഞ്ചാംസഞന
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സരകഞര  കകേന  വനഞ്ചാം-പരബസബതബ  മനഞലെയകത്തഞടക്ക്

അഭദരതബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം കകേന സരകഞരബല് സമരപ്പെബച്ച കേരടക്ക്  വബജഞപന

നബരകദ്ദേശേങ്ങള്കക്ക്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭബക്കുന്നേതബനക്ക്  സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയബല്

പുന:പരബകശേഞധനഞ  ഹരജബ  സമരപ്പെബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച.

കദശേസ്പീകയഞദദഞനങ്ങളഫടയുഞ്ചാം  വനദമൃഗ  സകങ്കതങ്ങളഫടയുഞ്ചാം

അതബരത്തബയബല്നബനഞ്ചാം  ഒരു  കേബകലെഞമസ്പീറർ  ചുറളവബല്  നബയനണങ്ങള്

ഏരഫപ്പെടുത്തണഫമന്നേ  സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ  ഉത്തരവക്ക്  മലെകയഞര  ജബല്ലകേളബഫലെ

ജനങ്ങളബല് സൃഷ്ടബച്ച ആശേങ്ക അകേറ്റുന്നേതബനക്ക് സരകഞര വബവബധ നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബചവരുന.  ഫകേ.എസക്ക്.ആര.ഇ.സബ.  നടത്തബയ  ഉപഗ്രഹ  സരകവയക്ക്

പുറഫമ  ഭഇൗതബകേ  സലെപരബകശേഞധനകൂടബ  നടത്തബ  വബശേദമഞയ  വബവരങ്ങള്

കശേഖരബക്കുന്നേതബനക്ക് വബദഗ്ദ്ധ സമബതബയുഞ്ചാം സഞകങ്കതബകേ വബദഗ്ദ്ധരുഫട സമബതബയുഞ്ചാം

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം ഫകേ.എസക്ക്.ആര.ഇ.സബ. ലെഭദമഞകബയ പഠന റബകപ്പെഞരടക്ക്

ആവശേദമഞയ  തുടരനടപടബകേള്കഞയബ  അഡസ്വകകറക്ക്  ജനറലെബനക്ക്

സമരപ്പെബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  കേരടക്ക്  ഉപഗ്രഹ  സരകവ  റബകപ്പെഞരട്ടുഞ്ചാം  കകേന  വനഞ്ചാം

പരബസബതബ  മനഞലെയത്തബല്  സമരപ്പെബച്ച  കേരടക്ക്  ഫപ്രഞകപ്പെഞസലഞ്ചാം

ഇകഞരദത്തബലള്ള  ഫപഞതുജനങ്ങളഫട  പരഞതബകേള്/നബരകദ്ദേശേങ്ങള്

അറബയബകഞനുളള  ഫപ്രഞകഫെഞരമയുഞ്ചാം   ഫവബ്ലസറബല്



12

പ്രസബദസ്പീകേരബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം വദക്തമഞകബ. ഫെസ്പീല്ഡ്തലെ വബലെയബരുത്തലെബനഞയബ

ജബകയഞ ടഞഗബഞ്ചാംഗക്ക് നടത്തബ ഫമഞലബല് ആപ്പെക്ക് മുകഖന വബവരങ്ങള് അപക്ക് കലെഞഡക്ക്

ഫചയ്യുന്നേതബനക്ക്  തകദ്ദേശേസസ്വയഞ്ചാംഭരണ/വനഞ്ചാം  വകുപ്പെബല്നബനഞ്ചാം

നബകയഞഗബകഫപ്പെടവരകക്ക്  പരബശേസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  ജനങ്ങളബല്  നബനഞ്ചാം

ലെഭബക്കുന്നേ വബവരങ്ങള് പഞഞയത്തടബസഞനത്തബല് തരഞ്ചാംതബരബച്ചക്ക് തുടരനടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകഞന തസ്പീരുമഞനബക്കുകേയുഞ്ചാം ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഫകേ.എസക്ക്.ആര.ഇ.സബ.-യുഫട

അസ്സറക്ക്  മഞപ്പെര  ആപ്പെക്ക്  മുകഖന  ഇതബനകേഞ്ചാം  79193  അസ്സറ്റുകേള് അപക്ക് കലെഞഡക്ക്

ഫചയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയുഫട  03-06-2022-ഫലെ  വബധബയബകന്മേല്

കകേന  സരകഞര  സമരപ്പെബച്ച  ഹരജബയബല്  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞരബനക്ക്  കേക്ഷബ

കചരുന്നേതബനുളള  അകപക്ഷ   സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയബല്  സമരപ്പെബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം

മനബ അറബയബച.


